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ٌ انجىدة وانخطىيش انًسخًش بشئبست د.يبجذة يحًذ سفعج      عقذ انًجهس انخُفيزي إلداسة/يشكز ضًب
 أبى انصفب وعضىيت كم يٍ انسبدة/انسيذاث:

 الحضـــــــــــــــــــــور:
ٗ حغٍ حغٍٛ 1  انًشكضاالداسة/َبئب يذٚش  د.ػه
 يذٚش ٔحذة انذػى انفُٗ ٔانًخببؼت ا.د.ايًٛت خًٛظ 2

 .يذٚش ٔحذة انخخطٛظ ٔلٛبط انمًٛت انًضبفت حغٍٛ .د. حًبدة ضبحٗا 3
 .يذٚش ٔحذة انمٛبط ٔحمٕٚى األداء ٔانخطٕٚش انًغخًش د. َشيٍٛ بشػٗ احًذ 4
 انًغئٕنٛت انًجخًؼٛتيذٚش ٔحذة  ٚبعش بغطبٖٔ د. 5

 .ٔحذة انذساعبث ٔانبحٕد يذٚش يحًذ يحًٕد سعالٌ ا. 6
يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بكهٛت انطب  د. َبْذ رببج                 7

 انبٛطشٖ
يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بًؼٓذ انُٓذعت  د. ابشاْٛى يٕعٗ  8

 انٕسارٛت.
 يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بكهٛت انخجبسة. ػبذ انحًٛذ انًٛٓٗد. سيضبٌ  9

يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بًؼٓذ انذساعبث  د. ٔنٛذ يحًذ بغَٕٛٗ 10
 ٔانبحٕد انبٛئٛت.

 َبدس انفٗ صكشٖ عؼذ 0د 11
 

يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بكهٛت انغٛبحت 
 ٔانفُبدق.

يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش كهٛت انخشبٛت  ا.د. طبسق َظٛشٖ 12
 انشٚبضٛت.

 يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بكهٛت انحمٕق د. يحًذ جالل انؼٛغٕٖ  13

 
 عٍ انحضــــىس: وحغيب

 يذٚش ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش بكهٛت انخشبٛت. د. ػظبو جًؼت َظبس

 :االفخخـــبح

الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسيدافتتحت 
ثم وتهنئة د.نادر واألخوة المسحيين بعيد القيامة المجيد  وتقديم التهنئة لهم باعياد الربيع بالحضور

 .انتقمت لموضوعات الجمسة
 

   :بدقبثـــاوالً: انًص
 م.2015مارس  شهرجمسة التصديق عمى محضر  1/1

 بدقت.ــــانقشاس: انًص

 

  ضًبٌ انجىدة وانخطىيش انًسخًش يشكزجخًبع انًجهس انخُفيزي الداسة/ا اسى االجخًبع

 MIC8 كىد االجخًبع انثبيٍ سقى االجخًبع

 و18/4/2015 انسبج حبسيخ االجخًبع
بذء 

 االجخًبع

 10.30انسبعت :

 ً  صببحب

َهبيت 

 االجخًبع
 ظهشاً  12.0:  انسبعت 

 يقش يشكز ضًبٌ انجىدة وانخطىيش انًسخًش يكبٌ االجخًبع
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 :ثبَيبً: يىضىعبث اإلحبطت
ٗ:19/3/2015انًٕضٕػبث انخٙ اػخًذث بًجهظ انجبيؼت بخبسٚخ  2/1  و ْٔ

  و. 17/3/2015انًظبدلت ػهٗ يحضش يجهظ اإلداسة انجهغت انغببؼت بخبسٚخ 
 :ٗ  انًٕافمت ػه

 نإلداسة/انًشكض.انخمشٚش انشٓشٖ  -1

طشف يكبفأة شٓشٚت نهؼبيهٍٛ نالداسة/يشكض ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش  -2
ٔٔحذاث ضًبٌ انجٕدة ببنكهٛبث ٔانًؼبْذ بحذ الظٗ طبمبً نًب ْٕ يٕضح بؼذ رنك 

 :ٗ  ػهٗ انُحٕ انخبن

 انًكبفأة انشٓشٚت
انًبهغ 
 ببنجُٛت

 يالحظبث

 500 َبئب يذٚش االداسة/انًشكض

انًكبفبة انشٓشٚت ٔفمب ٚخى طشف 
نًؼذالث االَجبص بؼذ الشاسْب يٍ يذٚش 

االداسة/انًشكض ػهٗ يغخٕٖ انٕحذاث 
ٔاالداسة ٔاػخًبدْب يٍ أ.د/ سئٛظ 

 انجبيؼت

 400 يذٚش ٔحذة انجٕدة ببنكهٛبث ٔانًؼبْذ 

 400 أػضبء انهجبٌ انُٕػٛت ببنًشكض 

 250 يحبعب انًشكض

 150 االداسٍٚٛ ٔانؼبيهٍٛ ببنًشكض

 300 َبئب يذٚش ٔحذة انجٕدة ببنكهٛبث ٔانًؼبْذ

 200 يغئٕنٗ انهجبٌ انُٕػٛت بٕحذاث انجٕدة

 100 االداسٍٚٛ ٔانؼبيهٍٛ بٕحذاث انجٕدة

 

انٛت انخخهض يٍ انُفبٚبث انبٕٛنٕجٛت ٔانغبئهت انخطشة ٔانغبيت حى انًٕافمت حٛذ  -3
انجبيؼت ٔانغبئهت يٍ خالل حغهًٛٓب انخخهض يٍ انًٕاد انبٕٛنٕجٛت ػٍ طشٚك يحشلت 

انٗ إداسة انجبيؼت نهخخهض يُٓب ٔفمب نهخؼبلذ انًبشو يٍ لبم انجبيؼت ػهٗ اٌ ٚخى 
حخظٛض حجشة بًؼٓذٖ انذساعبث ٔانبحٕد انبٛئٛت ٔانُٓذعت انٕسارٛت ٔكهٛت انطب 

 انبٛطشٖ ٔفمب نششٔط االيٍ ٔانغاليت ٔحظُٛف انُفبٚبث .

ٓشٖ نهًجهظ انخُفٛز٘ انزٖ كبٌ يمشساً ػمذة ٕٚو األسبؼبء حؼذٚم يٕػذ االجخًبع انش -4
طببحبً  9:30انزبَٗ يٍ كم شٓش انٗ ٕٚو االرٍُٛ انزبَٗ يٍ كم شٓش فٙ حًبو انغبػت 

 بُبًء ػهٗ يٕافمت انًجهظ انخُفٛز٘.

طببػت إطذاساث انًشكض يزبل: دنٛم انًشكض ٔدنٛم االعخبٛبَبث ٔيطٕٚبث  -1
 اسشبدٚت.

 شيق عهًبً.انقشاس: احيظ انف
بشبٌ ححذٚذ يٕػذ صٚبسة يذٚشٖ يشاكض ضًبٌ انجٕدة ببنجبيؼبث انًظشٚت نهًشكض ٔانزٖ حمشس  2/2

و ٔيجهظ انجبيؼت 21/9/2014و بُبء ػهٗ يٕافمت يجهظ االداسة بخبسٚخ 26/4/2015اَؼمبدِ ٕٚو 
يذُٚت انغبدث و ػهٗ ػمذ انهمبء انزبنذ نًذٚشٖ يشكض ضًبٌ انجٕدة بجبيؼت 24/9/2014بخبسٚخ 

 حمذٚشا نهجٕٓد انًبزٔنت.
 انقشاس: احيظ انفشيق عهًبً.

 qacid@usc.edu.eg:  ٔػُٕاَت نهًشكض سعًٗ انكخشَٔٗ بشٚذ اَشبء 2/3

 انقشاس: احيظ انفشيق عهًبً.
اسعبل ًَبرس انٕسلت اإليخحبَٛت ٔاسشبداث اػذادْب ببنبشٚذ انكخشَٔٗ ألػضبء ْٛئت انخذسٚظ  2/4

 qacid@usc.edu.egببنجبيؼت يٍ خالل انبشٚذ اإلنكخشَٔٗ انشعًٗ نهًشكض 

mailto:qacid@usc.edu.eg
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 انقشاس: احيظ انفشيق عهًبً.
 SDEEنًششٔع بشأٌ حمذٚى انشكش نكهٛت انخجبسة ػهٗ عشػت االَخٓبء يٍ انخمشٚش انفُٗ ٔانًبنٗ  2/5

   فٗ انٕلج انًحذد نّ.
 انقشاس: احيظ انفشيق عهًبً.

 
بشأٌ حمذٚى انخُٓئت نهغٛذ االعخبر انذكخٕس/ ػبدل انغٛذ حجبصٖ االعخبر بمغى انبٕٛحكُٕنٕجٛب انُببحٛت  2/6

يششٔػبث حطٕٚش االداء ارٛت ٔانخكُٕنٕجٛب انحٕٛٚت يذٚشاً حُفٛزٚبً نٕحذة إداسة بًؼٓذ انُٓذعت انٕس
  انجبيؼٗ ببنجبيؼت.

 انقشاس: احيظ انفشيق عهًبً.
 
بشأٌ انبشٚذ االنكخشَٔٗ انٕاسد يٍ ا.د طبشٖ شبٍْٛ خبٛش حطٕٚش انًؼبيم ٔحبْٛهٓب نالػخًبد  2/7

  انخبطت بًشبسٚغ حطٕٚش انًؼبيم.انخبص بًُبرس انخمبسٚش انفُٛت ٔانًبنٛت 
انًىقع االنكخشوًَ  عهيهب عهً خعبقذانانقشاس: احيظ انفشيق عهًبً وانخىصيت بُشش انًششوعبث انخً حى 

 نهًشكز ووحذاث انجىدة ببنكهيبث وانًعبهذ. 
 

ٗ ٔسدث 2/8 ٌ يُبلشت انخٕطٛبث انخ  ٔاالػخًبد انجٕدة نضًبٌ انمٕيٛت انٓٛئت نفشٚك انشفٕٖ ببنخمشٚش بشأ

 .انحٕٛٚت انٕسارٛت ٔانخكُٕنٕجٛب انُٓذعت نًؼٓذ

 انقشاس: احيظ انفشيق عهًبً.

 انشئىٌ انًبنيت واالداسيت:ثبنثبً: 
بٌ  ءانبددذ 3/1 شٚت نهؼددبيهٍٛ نالداسة/يشكددض ضدًد ٛددم لددشساس يجهددظ انجبيؼددت بظددشف يكبفددأة شدٓد فددٗ حفؼ

 انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش ٔٔحذاث ضًبٌ انجٕدة ببنكهٛبث ٔانًؼبْذ انحٕافض.
 انقشاس: حكهيف يحبسب انًشكز فً انخىاصم يع انىحذاث نهبذء فً اجشاءاث انصشف. 

 
 انجٕدة ٔانخطٕٚش انًغخًش يٍ ٔصاسة انًبنٛت.اػخًبد الئحت إداسة/يشكض ضًبٌ  3/2

 .الموافقة ورفع االمر لمجلس االدارة :انقـــشاس

 وانخقُيت: سابعب: انشئىٌ انفُيت

 /انكهٛبث يغخٕٖ ػهٗ انذاخهٛت انجٕدة نًُظٕيت ٔانًخببؼت انًٓبو يخطظ ًَٕرس حطبٛك بشأٌ 4/1
  َحٕ ببنًشكض انؼًم ٔعٛبعبث العخشاحٛجٛت ٔفمب ٔرنك QACID) انجبيؼت ٔ( QACIU) انًؼبْذ

 انجبيؼت. ٔيؼبْذ بكهٛبث  انجٕدة ضًبٌ نُظى انزاحٗ انحذ انٛت دػى
   .انًىافقت عهً انًُىرج االسشبدي انًشفق :انقـــشاس

 كم انًغخًش ٔانخطٕٚش انجٕدة ضًبٌ نٕحذاث انذٔسٚت نهًشاجؼت َظبو فٗ حطبٛك فٗ انبذء بشأٌ 4/2
 انؼًم ٔعٛبعبث العخشاحٛجٛت ٔفمب ٔرنك انشٓش يٍ األٔل األعبٕع فٗ عُٕٚت سبغ اٖ أشٓش رالرت

 انجبيؼت. ٔيؼبْذ بكهٛبث  انجٕدة ضًبٌ نُظى انزاحٗ انحذ انٛت دػى  َحٕ ببنًشكض
 .الموافقة :انقـــشاس

 
 ٔلٛبو نالػخًبد انمٕيٛت انٓٛئت يٍ انٕاسدة انًؤعغٗ ٔاالػخًبد نههخمٕٚى انجذٚذة انًؼبٚٛش يُبلشت بشبٌ 4/3

 .نهًشكض ٔحمذًّٚ ػُٓب حمشٚش بكخببت ٔحذة يذٚش كم

سيخى اسسبل َسخت عهً انبشيذ االنكخشوًَ نهسبدة يذيشي انىحذاث نذساسخه وكخببت  :انقـــشاس
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 .حقشيش يفصم عُه واسسبل انخقشيش نهًشكز
 

 بشأٌ ححذيذ انًخببعيٍ يٍ قبم انًشكز نهكهيبث/انًعبهذ  4/4

 انًخببعيٍ  كهيت/يعهذ و

 ا.د.حًبدة ضبحٗ + د.ٚبعش ػهٗ يؼٓذ انُٓذعت انٕسارٛت ٔانخكُٕنٕجٛب انحٕٛٚت  1

 ا.د.ايًٛت خًٛظ + د.يحًذ سعالٌ كهٛت انطب انبٛطشٖ 2

 ا.د.ايًٛت خًٛظ + د.يحًذ سعالٌ يؼٓذ انذساعبث ٔانبحٕد انبٛئٛت 3

 ا.د.حًبدة ضبحٗ + د.ٚبعش ػهٗ كهٛت انخشبٛت انشٚبضٛت 4

 ا.د.حًبدة ضبحٗ + د.ٚبعش ػهٗ كهٛت انخجبسة 5

 ا.د.حًبدة ضبحٗ + د.ٚبعش ػهٗ كهٛت انخشبٛت 6

 ا.د.ايًٛت خًٛظ + د.يحًذ سعالٌ كهٛت انغٛبحت ٔانفُبدق 7

  ا.د.ايًٛت خًٛظ + د.يحًذ سعالٌ كهٛت انحمٕق 8
 .انًىافقت :انقـــشاس

 بشأن تقارير خط االساس لمكميات والمعاهد  4/5
 يب وسد ببنخقشيش  كهيت/يعهذ و

 نى ٚخى حغهًّٛ يؼٓذ انُٓذعت انٕسارٛت ٔانخكُٕنٕجٛب انحٕٛٚت  1

 حى حغهًّٛ كهٛت انخجبسة 2

 حى حغهًّٛ كهٛت انخشبٛت انشٚبضٛت  3

 حى حغهًّٛ كهٛت انخشبٛت  4

 حى حغهًّٛ كهٛت انطب انبٛطشٖ  5

 نى ٚخى حغهًّٛ كهٛت انحمٕق 6

 حى حغهًّٛ ٔانفُبدقكهٛت انغٛبحت  7

  حى حغهًّٛ يؼٓذ انذساعبث ٔانبحٕد انبٛئٛت  8
 

 .انًىافقت :انقـــشاس

 
 ٔانخطٕٚش انجٕدة ضًبٌ يشكض/نإلداسة اإلعخشحٛجٛت نهخطت انًخببؼت حمشٚش اعخؼشاع بشأٌ 4/6

 .انًغخًش

 
 .انًىافقت :انقـــشاس

 اإلعخشحٛجٛت ببنخطت انفجٕة نخحذٚذ حًٓٛذا ٔانًؼبْذ نهكهٛبث األعبط خظ حمشٚش اعخؼشاع بشأٌ 4/7
 انفشص ٔالخُبص انضؼف َمبط ػهٗ ٔانخغهب انمٕة َمبط نخؼضٚض عُٛبسْٕٚبث ٔٔضغ نهجٕدة

 .نهجبيؼت اإلعخشحٛجٛت انخطت ضٕء فٗ ٔرنك انخبطش ٔحمهٛم

 
 .انًىافقت :انقـــشاس

 .انًشكض بٕاعطت اػذادْب حى ٔانخٗ ببنجبيؼت انخبطت انخحمك لبئًت حطبٛك بشأٌ   4/8
انًىافقت وانخىصيت ببسسبنهب عهً انبشيذ االنكخشوًَ نهسبدة يذيش انىحذاث ببنكهيبث  انقشاس:

 .وانًعبهذ وحقذيى انشكش نهذكخىسة/ َشييٍ انبشعً عهً حُسيقهب انقىائى

 




