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 الحضـــــــــــــــــــــور:
 هذير االدارة/الوركس. د. هبجذة هحوذ رفعج ابى الصفب 1
ً حطي حطيي 2  الوركساالدارة/ًبئب هذير  د.عل

 .الخخطيظ وقيبش القيوت الوضبفتهذير وحذة  حطيي .د. حوبدة ضبحًا 3

 .هذير وحذة القيبش وحقىين األداء والخطىير الوطخور د. ًرهيي برعً احوذ 4

 .هذير وحذة الوطئىليت الوجخوعيت يبضر بططبوي د. 5

 .وحذة الذراضبث والبحىد هذير هحوذ هحوىد رضالى ا. 6

والخطىير الوطخور بكليت الطب هذير وحذة ضوبى الجىدة  د. ًبهذ ثببج                 7
 البيطري

هذير وحذة ضوبى الجىدة والخطىير الوطخور بوعهذ الهٌذضت  د. ابراهين هىضً  8

 الىراثيت.
 هذير وحذة ضوبى الجىدة والخطىير الوطخور بكليت الخجبرة. د. رهضبى عبذ الحويذ الويهً 9

 الوطخور بكليت الخربيت.هذير وحذة ضوبى الجىدة والخطىير  د. عصبم جوعت ًصبر 10
هذير وحذة ضوبى الجىدة والخطىير الوطخور بوعهذ الذراضبث  د. وليذ هحوذ بطيىًً 11

 والبحىد البيئيت.
 ًبدر الفً زكري ضعذ 0د 12

 

هذير وحذة ضوبى الجىدة والخطىير الوطخور بكليت الطيبحت 

 والفٌبدق.
والخطىير الوطخور كليت الخربيت هذير وحذة ضوبى الجىدة  ا.د. طبرق ًصيري 13

 الريبضيت.
 واعزـــــــرز عي الحضــــىز:

 لطفرهب هذير وحذة الذعن الفًٌ والوخببعت ا.د.اهيوت خويص 

 عي الحضــــىز: رغيتو

 هذير وحذة ضوبى الجىدة والخطىير الوطخور بكليت الحقىق د. هحوذ جالل العيطىي 

 . الوديس الزٌفيري للوعلىهبد ثبلجبهعخ  لحضىز الجلسخ ورن دعىح االسزبذ الدكزىز/ احود عزة

 

 :االفززـــبح
الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسيدافتتحت 

وبالسيد الدكتور/ احمد عزب عمى حضوره لمجمسة و تقديم الشكر لمسيد الدكتور/ محمد ابو  بالحضور
طالب عمى ما بذلو من جيد اثناء تولية وحدة ضمان الجودة بكمية السياحة وتينئة السيد الدكتور/نادر 

 .ثم انتقمت لموضوعات الجمسةالفى عمى تولية مدير وحدة ضمان الجودة بكمية السياحة 

  ضوبى الجىدح والزطىيس الوسزوس هسكزجزوبع الوجلس الزٌفيري الدازح/ا اسن االجزوبع

 MIC7 كىد االجزوبع السبثع زقن االجزوبع

 م11/3/2015 االزثعبء ربزيخ االجزوبع
ثدء 

 االجزوبع

 10.30السبعخ :

 صجبحب  

ًهبيخ 

 االجزوبع
 ظهسا   12.0:  السبعخ 

 هقس هسكز ضوبى الجىدح والزطىيس الوسزوس هكبى االجزوبع
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   :بدقبدـــاوال : الوص

   /www.usc.edu.eg/QACID 2015فبراير شيرجمسة التصديق عمى محضر  1/1
 بدقخ.ــــالقساز: الوص

 :ثبًيب : هىضىعبد اإلحبطخ
 وىى: م25/2/2015الموضوعات التي اعتمدت بمجمس الجامعة بتاريخ  2/1

 م. 24/2/2015بتاريخ  السادسةة عمى محضر مجمس اإلدارة الجمسة المصادق -1
 الموافقة عمى: -2

 التقرير الشيرى لإلدارة/المركز. -1
تشكيل فريق اعداد ذلك بالبدء فى اعداد خطة الجامعة االستراتيجية لمجودة و  -2

الخطة االستراتيجية لمجودة بالجامعة برئاسة د/ماجدة محمد رفعت ابوالصفا 
د/ احمد عزب المدير التنفيذى لممعمومات واعضاء المركز  وعضوية كال من

ومديري وحدات الجودة بالكميات والمعاىد عمى ان يتم مراجعتيا من ثالثة خبراء 
بمجمس الجامعة لشير يونيو  ، تمييدا لمراجعتيا واعتمادىافى مجال الجودة 

 م.2015
المصرية فى شير االستعداد الستقبال مديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات  -3

ر المستمر بجامعة مدينة السادات، ابريل القادم بمركز ضمان الجودة والتطوي
 المطبوعات وتصوير كامل لمقاء. عدادوا

ة عمييا من وحدة ادارة مشروعات تطوير المعامل بالجامعة التى تم الموافقة المبدئي -4
 المشروعات.

 القساز: احيظ الفسيق علوب .
عمى  وعات لكمية السياحة والفنادق فى زيارة الدعم الفنى المقدمة من وحدة ادارة المشر بشأن تأجيل  2/2

 م.22/3/2015ير الفنى والمالى فى موعد اقصاه ان يتم تسميم التقر 
 القساز: احيظ الفسيق علوب .

 الشئىى الوبليخ واالدازيخ:ثبلثب : 
 .الجامعة ومعاىد بكميات المنعقدة العمل لورش الضيافة بدل صرف بشان 3/1

 الوىافقخ. :القـــساز

 :والزقٌيخ : الشئىى الفٌيخزاثعب
  2015 ابريل بشان اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى لمكميات والمعاىد خالل شير 4/1

 الوىعد الوقزسح كليخ/هعهد م

 4/4/2015الطبج   هعهذ الهٌذضت الىراثيت والخكٌىلىجيب الحيىيت  1
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 5/4/2015   االحذا الخجبرةكليت  2
 4/4/2015الطبج    كليت الخربيت الريبضيت  3

 5/4/2015االحذ   ا هعهذ الذراضبث والبحىد البيئيت 4
 4/4/2015الطبج  ا كليت الخربيت  5

 5/42015   األحذ  كليت الطب البيطري  6
 4/4/2015  الطبجا كليت الحقىق 7

  5/4/2015   االحذ كليت الطيبحت والفٌبدق 8
   .روذ هىافقخ السبدح هديسي الىحداد ثبلكليبد علً هىاعيد الزيبزح الوقزسحخ :القـــساز

 .خطة االحتياجات التدريبية لكميات ومعاىد الجامعة طبقا لمتقرير المرفقمقترح مناقشة  بشأن 4/2
 الموافقة عمى مقترح الخطة عمى ان تكون االولية لدورتى مواصفات الورقة االمتحانية ودور  :القـــساز

 .الطالب فى الجودة لجميع المؤسسات

 بشأى هٌبقشت الخقرير الوقذم عي هىقف الخطظ االضخراحيجيت بكليبث وهعبهذ الجبهعت 4/3
 .الوىافقخ هع رسلين الزقسيس لوديسي الىحداد :القـــساز

بشأن اخطار مديرى وحدات الخدمات االلكترونية بكميات ومعاىد الجامعة لتحديد موعد لمزيارة عمى     4/4
 ان يكون اليدف الرئيسى لمزيارة ىو دراسة خط االساس لممقررات االلكترونية بالكمية/المعيد

 .رن رأجيله للزٌسيق هع الوديس الزٌفيرٌ للوعلىهبد ثبلجبهعخ القساز:

4/5          

 
بشأن اقتراح تشكيل لجنة من اعضاء المركز لمتابعة مشروعات تطوير الفاعمية التعميمية بالكميات  

 .د.أ اميمة خميس و عمى ان تشكل المجنة من كل من أ.د. فى االسبوع االخير من كل شير
 و د/ ياسر بسطاوى. حمادة ضاحى

 قة.ـوافـــالم :القـــساز
محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكميات والمعاىد لشير فبراير بشأن مناقشة  4/6

 م2015
 المحاضر كمية /معهد م

 مجمس االدارة المجمس التنفيذى
 تم تسميمة لممركز تم تسميمة لممركز كمية الطب البيطري 1
 تم تسميمة لممركز تم تسميمة لممركز كمية السياحة والفنادق 2
 لم يتم تسميم المحاضر التربية الرياضيةكمية  3
 كمية الحقوق 4
 كمية تربية 5
 كمية التجارة 6
 معهد الهندسة الوراثية 7




