
 

 جامعة مدينة السادات
 مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

 

 اللجنة التنفيذية لأليزو

 

 

 يذية لأليزوإجتماعات اللجنة التنفتقرير مجمع عن 

 2015 خالل شهر يوليو 

 

 التاريخ الموضوع
 عدد الحضور

عدد 
 الغياب

 اجمالي
المحاضر 
 / المتحدث

إدارة  الهدف / أهم التوصيات
 الجامعة

الكليات 
 والمعاهد

إجتماع مع مديري وحدات الجودة 
 بكليات ومعاهد الجامعة

4/7/2015 -- 4 -- 4 
أعضاء 
مركز 
ضمان 
 الجودة

مع مديري وحدات الجودة توزيع وشرح قائمة بنود الملف النمطي  -
بكليات التربية الرياضية والتربية ومعهد الدراسات البيئية ومعهد 

 الهندسة الوراثية

الجودة إجتماع مع مديري وحدات 
 بكليات ومعاهد الجامعة

5/7/2015 -- 3 1 4 
مع مديري وحدات الجودة توزيع وشرح قائمة ببنود الملف النمطي  -

 بكليات الطب البيطري والحقوق والتجارة

 28 2 -- 26 5/7/2015 اإلجتماع األول للجنة التنفيذية
أ.د/ حماده 

 ضاحي

 9001/2008عرض مبسط عن اهمية االيزو  -
 كيفية اعداد الملف النمطيشرح  -
توضيح دور كال من مديري العموم ومديري االدارات في تطبيق  -

 ومتابعة اعداد الملف

إجتماع عام لمديري االدارات وامناء 
 والموظفينالكليات والمعاهد 

21/7/2015 38 27 -- 65 
أ.د/ حماده 

 ضاحي

 حصر بعدد اإلدارات التي قامت بإعداد الملف -
 حصر بعدد اإلدارات التي لم تقم بإعداد الملف -
التأكد على أن المدير العام او مدير اإلدارة هو المسئول عن إعداد  -

 الملف الخاص باإلدارة وعمل فريق العمل الخاص به
مراجعة الملف النمطي مع اإلدارات التي حضرت ومعها ملف تم  -

 جاهز.
 تحديد وتوضيح ألي مشكله قد تقابل السادة المديرين في إعداد الملف -

من كلية  اإلداريين إجتماع مع السادة
 سياحة والفنادق

21/7/2015 -- 6 -- 6 
أ.د/ حماده 

 ضاحي

 شرح وافي لكيفية اعداد الملف النمطي -
الحضور للمركز لمراجعة الملف مع أ.د/ محمد الشحات أو ضرورة  -

 أ.د/ حماده ضاحي



 

 جامعة مدينة السادات
 مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

 

 اللجنة التنفيذية لأليزو

 

 

 التاريخ الموضوع
 عدد الحضور

عدد 
 الغياب

 اجمالي
المحاضر 
 / المتحدث

إدارة  الهدف / أهم التوصيات
 الجامعة

الكليات 
 والمعاهد

من كلية  إجتماع مع السادة اإلداريين
 الطب البيطري

22/7/2015 -- 9 -- 9 
أ.د/ حماده 

 ضاحي
 شرح وافي لكيفية اعداد الملف النمطي -

إجتماع مع أمناء كليات ومعاهد 
 الجامعة

27/7/2015 -- 7 1 8 

أ.د/ حماده 
 ضاحي

أ.د/ محمد 
 الشحات

مناقشة ما تم بالنسبة للكليات والمعاهد خالل زيارة المكتب  -
 25/7اإلستشاري يوم 

إحاطة األمناء باإلدارت التي سوف تتابع مع المكتب اإلستشاري يوم  -
29/7 

 28 7 -- 21 27/7/2015 اإلجتماع الثاني للجنة التنفيذية

أ.د/ حماده 
 ضاحي

أ.د/ محمد 
 الشحات

 عرض برنامج دراسة وتحليل الفجوة من قبل المكتب اإلستشاري -
 على المديرينوتوزيعها  9001/2008تصوير المواصفة الدولية  -

 لعمل بريد الكتروني للسادة المديرين MISمخاطبة  -

 29توزيع نسخة من جدول زيارة المكتب اإلستشاري لإلدارات يوم  -
 8/2015/ 1ويوم  7/ 

 ICTP 28/7/2015 5 -- 1 6اإلجتماع مع مديري مشاريع 

أ.د/ حماده 
 ضاحي

.د/ أميمة أ
 خميس

وعرض مبسط عن خطوات التعريف بالمواصفة والغرض منها  -
 التأهيل لتحقيق المواصفة

توزيع قائمة التحقق ومناقشتها خالل الزيارات الدورية للمركز  -
 لتوفير الوقت والجهد.

تقديم الدعم الفني إلدارة المشروعات ووحداتها إلعداد الملف  -
 النمطي.

 الحصول علي النماذج التالية: -
 لجامعة* نموذج أهداف وغايات ورؤية ورسالة ا

* إعداد قائمة بمسميات اإلدارات وكل منسقي األيزو فيها وفريق 
 العمل بها

 * كيفية إعداد الملف النمطي و متطلباته

 

 


