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 يذية لأليزواللجنة التنف تقرير مجمع عن لقاءات

 2015 خالل شهر يوليو 

 التاريخ الموضوع
 عدد الحضور

عدد 
 الغياب

 اجمالي
المحاضر / 

 المتحدث
إدارة  الهدف / أهم التوصيات

 الجامعة
الكليات 
 والمعاهد

مع المكتب اإلستشاري اللقاء االول 
 للتعريف باأليزو

1 /7 /2015 15 17 -- 32 
د/ عبده 
 سعد الدين

 اعداد قائمة ببنود الملف النمطي -
 إعداد برنامج دراسة وتحليل الفجوة من قبل المكتب اإلستشاري -
 الجامعة العداد الملف النمطيتقديم الدعم الفني إلدارات  -

 35 -- 9 26 8/7/2015 اللقاء الثاني مع المكتب اإلستشاري
د/ عبده 
 سعد الدين

 شرح كيفية اعداد الملف النمطي -
تقديم الدعم الفني إلدارات وكليات ومعاهد الجامعة من خالل زيارة  -

ت دارالإل مندوب المكتب اإلستشاري واعضاء من اللجنة التنفيذية
 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد

 الموجودة الجامعة إداراتاللقاء مع * 
 بمبنى اإلدارة العامة

* زيارة كليات التربية الرياضية 
 والحقوق ومعهد الدراسات البيئية

12/7/2015 4 25 -- 29  
 فحص الملفات باإلدارات -
كيفية إعداد الملف النمطي باإلدارات واألقسام التي تحتاج شرح  -

 وكليات ومعاهد الجامعة اتدعم فني بإدار

 
 الموجودة الجامعة إدارات* اللقاء مع 

 بمبنى اإلدارة العامة
 * زيارة معهد الهندسة الوراثية

 

13/7/2015 16 6 -- 22 
أ.د/ حماده 

 ضاحي
أ/ أحمد 
 رزين

معهد ملف في  1ملفات بادارة الجامعة وعدد  10تم فحص  -
 وراثيةالهندسة ال
باإلدارات واألقسام التي تحتاج شرح كيفية إعداد الملف النمطي  -

 دعم فني بإدارة وكليات ومعاهد الجامعة
 

 إدارة الشئون الطبية* اللقاء مع 
* زيارة كليات التربية والتجارة والطب 

 البيطري
 

14/7/2015 7 34 -- 41 
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 التاريخ الموضوع
 عدد الحضور

عدد 
 الغياب

 اجمالي
المحاضر / 

 المتحدث
إدارة  الهدف / أهم التوصيات

 الجامعة
الكليات 
 والمعاهد

 لقاء مع: 
* اإلدارة العامة لشئون التعليم )المدير 

 العام ومديري اإلدارات(.
 إدارة السكرتارية * مدير

* سكرتير نائب رئيس الجامعة لشئون 
 التعليم والطالب

 * سكرتير أمين عام الجامعة
* عضو قسم شئون التعليم يكلية التربية 

 الرياضية
 إدارة اإلحصاء والمعلومات* مدير 

 

14/7/2015 8 1 -- 9 
أ.د/ حماده 

 ضاحي
 

 فحص الملف النمطي المعد من بعض اإلدارات -
 فية إعداد الملف النمطيشرح كي -

 ببعض اإلداراتلقاء المكتب اإلستشاري 
)بإدارة الجامعة وكل ما يناظرها بكليات 

 ومعاهد الجامعة(
25/7/2015 

1 3 6 10 

 د/ عبده
 م/ محمود
 م/ حسن
 د/ عصام

 إدارة المكتبات مقابلة مع اإلدارات األتية:

 مركز ووحدات الجودة 9 5 3 1

 الدراسات العليا إدارة 9 2 6 1

 السكرتاريةادارة  9 4 4 1

 إدارة المتابعة 1 -- -- 1

 إدارة التدريب 1 -- -- 1

 إدارة اإلحصاء والمعلومات 1 -- -- 1

 إدارة الشئون القانونية 1 -- -- 1

 إدارة تشغيل وصيانة 9 8 1 --

 إدارات الشئون المالية 9 3 5 1

اللقاء مع السيد/ علي الديب أمين مكتبة 
 تربيةالكلية 

28/7/2015 -- 1 -- 1 
أ.د/ حماده 

 ضاحي

 
مع مراجعة ما تم إعدادة من بنود  شرح كيفية اعداد الملف النمطي -

 الملف
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 التاريخ الموضوع
 عدد الحضور

عدد 
 الغياب

 اجمالي
المحاضر / 

 المتحدث
إدارة  الهدف / أهم التوصيات

 الجامعة
الكليات 
 والمعاهد

 لقاء المكتب اإلستشاري ببعض اإلدارات
)بإدارة الجامعة وكل ما يناظرها بكليات 

 ومعاهد الجامعة(
29/7/2015 

2 -- -- 2 

 د/ عبده
 م/ محمود
 م/ حسن

 مقابلة مع اإلدارات األتية: إدارة الشئون الطبية

 التنظيم وطرق العمل إدارة 1 -- -- 1

 إدارة الترتيب وموافقة الوظائف 2 -- -- 2

 ادارة أمن األفراد والمنشأت 1 -- -- 1

 الخطةإدارة التخطيط ومتابعة  1 -- -- 1

 إدارة العالقات العامة واالعالم 1 -- -- 1

 اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب    

 العامة للمدن الجامعية والتغذيةاإلدارة  2 -- -- 2

 العامة لرعاية الطالباإلدارة  9 3 5 1

 اإلدارة العامة لخدمة المجتمع وشئون البيئة 3 -- -- 3

 اإلدارة العامة للمزارع 1 -- -- 1

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية 1 -- -- 1

 اإلدارة العامة للشئون الهندسية 6 -- 2 4

 إدارة مراقبة المخزون السلعي 1 -- -- 1

 إدارة التوجية المالي واإلداري 1 -- -- 1

 


