
  مدیر وحدة الدعم الفنى والمتابعة
  مدیر وحدة التخطیط وقیاس القیمة المضافة

  مدیر وحدة القیاس وتقویم األداء والتطویر المستمر
  مدیر وحدة المسئولیة المجتمعیة
  مدیر وحدة البحوث والدراسات

  معھد الھندسة الوراثیة 
  كلیة الطب البیطرى

  كلیة التجارة
  التربیة الریاضیةمدیر وحدة الجودة بكلیة 

  فنادقالسیاحة ومدیر وحدة الجودة بكلیة ال
  التربیةمدیر وحدة الجودة بكلیة 

  والبحوث البیئیةمدیر وحدة الجودة بمعھد الدراسات 

  مدیر وحدة الجودة بكلیة الحقوق

والترحیب " بسم اهللا الرحمن الرحیم

ثم إبراهیم موسى لتولیة مدیر وحدة ضمان الجودة بمعهد الهندسة الوراثیة 

  المركز / اجتماع المجلس التنفیذى الدارة

 MIC6  كود االجتماع

  نھایة االجتماع
 ١٢.٠٠:  الساعة 

  ظھراً 

  قاعة مجلس الجامعة مبنى االدارة العامة للجامعة

  مدینة الساداتجامعة   
 مركز ضمان الجودة/إدارة

١/٤  

  

  المركز/مدیر االدارة  ماجدة محمد رفعت ابو الصفا
  نائب مدیر المركز  على حسن حسین

مدیر وحدة الدعم الفنى والمتابعة  ولید محمد بسیونى
مدیر وحدة التخطیط وقیاس القیمة المضافة  حمادة ضاحى

مدیر وحدة القیاس وتقویم األداء والتطویر المستمر  امیمة خمیس
مدیر وحدة المسئولیة المجتمعیة  ھالة عبد العال

مدیر وحدة البحوث والدراسات  نرمین برعى احمد
معھد الھندسة الوراثیة الجودة بمدیر وحدة   إبراھیم السید موسى

كلیة الطب البیطرىمدیر وحدة الجودة ب  محمد عاطف ھالل                
كلیة التجارةمدیر وحدة الجودة ب  رمضان عبد الحمید المیھى
مدیر وحدة الجودة بكلیة   طارق محمد على النصیرى

مدیر وحدة الجودة بكلیة ال  ابو طالب محمد
مدیر وحدة الجودة بكلیة   عصام جمعة نصار

  :واعتـــــــذر عن الحضــــور
  

  :ورــب عن الحضـــ

مدیر وحدة الجودة بمعھد الدراسات   ایناس زكریا عبد السالم

مدیر وحدة الجودة بكلیة الحقوق  ھدیل طھ غلوش

بسم اهللا الرحمن الرحیم"الجلسة بذكر  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسید

إبراهیم موسى لتولیة مدیر وحدة ضمان الجودة بمعهد الهندسة الوراثیة / والترحیب بالدكتور

  .انتقلت لموضوعات الجلسة

  :ادقات
  .لیوشهر یو جلسة التصدیق على محضر 

  .ادقة

  :موضوعات اإلحاطة

اجتماع المجلس التنفیذى الدارة
  السادس

  م١٣/٨/٢٠١٤االربعاء 
بدء 

  االجتماع

  ١٠.٣٠:الساعة 

  صباحاً 

قاعة مجلس الجامعة مبنى االدارة العامة للجامعة

  

 
 

 
 

  

  :الحضـــــــــــــــــــــور

ماجدة محمد رفعت ابو الصفا. د  ١
على حسن حسین.د  ٢
ولید محمد بسیونى.د  ٣
حمادة ضاحى. د.أ  ٤
امیمة خمیس.د.ا  ٥
ھالة عبد العال.د.م.ا  ٦
نرمین برعى احمد.د  ٧
إبراھیم السید موسى. د. ا  ٨
محمد عاطف ھالل                . د.ا  ٩

رمضان عبد الحمید المیھى. د.ا  ١٠
طارق محمد على النصیرى. د.ا  ١١
ابو طالب محمدمحمد . د.ا  ١٢
عصام جمعة نصار. د.ا  ١٣
  

واعتـــــــذر عن الحضــــور
  .وجدــــــــــــــــــال ی

ب عن الحضـــــوتغیــ

ایناس زكریا عبد السالم. د.ا  -١

ھدیل طھ غلوش. د.ا  -٢
  

  :االفتتـــاح
السیدافتتحت 

والترحیب بالدكتوربالحضور 

انتقلت لموضوعات الجلسة

  

ادقاتـــالمص: اوالً 
التصدیق على محضر   ١/١

ادقةــــالمص: القرار

موضوعات اإلحاطة: ثانیاً 

  اسم االجتماع

  رقم االجتماع

االربعاء   تاریخ االجتماع

  مكان االجتماع



فى شئون ضمان الجودة  ٧/٢٠١٤

- ٢ واالحد السبت یومى كلیةالتربیةالریاضیة

  . مناقشة صرف بدالت اجتماعات الوحدات بالكلیات والمعاهد

  . المعھد

القائم 
  بالتدریب

  المتابع  التاریخ

  ١٧/٨/٢٠١٤-١٦  

كز
مر

 ال
اء

ض
ع

د ا
ح

ا
  

  ٢٠/٨/٢٠١٤-١٩  

  ٢٤/٨/٢٠١٤-٢٣  د إبراھیم
  ٣١/٨/٢٠١٤-٣٠  د ابراھیم
  ١٢/٨/٢٠١٤-١١  

  ١٩/٨/٢٠١٤-١٨  
  ٢٦/٨/٢٠١٤-٢٥  

  ٢٧/٨/٢٠١٤  
  ٣/٨/٢٠١٤-٢  د ابراھیم 

  :المعاهد/بالكلیات
  البرید اإللكترونى

okhemiss@yahoo.com  

Hamada11eg@yahoo.com.uk 

  مدینة الساداتجامعة   
 مركز ضمان الجودة/إدارة

٢/٤  

٢٨/٧بتاریخ االحاطة بما تم اعتماده فى مجلس الجامعة 

  :والتطویر المستمر، واستنباط الممارسات الداعمة وهى

 .یولیوعلى محضر مجلس االدارة لشهر  التصدیق

  .المركز/التقریر الشهرى لالدارة

  .اً ـــعلم الفریق

  :المالیة واالداریةالشئون 
كلیةالتربیةالریاضیة فى المنعقدة"التخطیطاالستراتیجى"ورشةعمل

  .م٢٠١٤

  .احیط الفریق علماً 

مناقشة صرف بدالت اجتماعات الوحدات بالكلیات والمعاهد

المعھد/بدالت االجتماعات الخاصة بالوحدات من الكلیة

  :والتقنیة الشئون الفنیة

  .دوراتوورشالعملشهراغسطس

القائم   الورشة/الدورة  المعھد/الكلیة
بالتدریب

  كلیة التربیة

  د ھیمن.ا  التقویم الذاتى
توصیف برامج وخرائط 

  المنھج
  د خمیس.ا

د إبراھیم.ا  مراجعة خارجیة 
د ابراھیم.ا  تخطیط استراتیجى

معھد الھندسة 
الوراثیة 

والتكنولوجیا 
  الحیویة

  د ھیمن.ا  تخطیط استراتیجى
  د جمال .ا  ذاتىالتقویم ال

توصیف برامج وخرائط 
  المنھج

  د خمیس.ا

  د خمیس.ا  تعلم الفعال
كلیة التربیة 

  الریاضیة
د ابراھیم .ا  تخطیط استراتیجى 

  . احیط الفریق علماً 

بالكلیات الجودة ضمان وحدات متابعة فریق تشكیل استعراض
  الموبیل  المعھد/ الكلیة  الوظیفة  

أمیمة 

  خمیس

مدیر وحدة 

القیاس 

وتقویم 

األداء 

والتطویر 

  المستمر

كلیة  -١
 الطب البیطري

معھد  -٢
الدراسات 

  والبحوث البیئیة

٠١٢٢٢٣٤٥٠٠٦ 

 

مدیر وحدة 

التخطیط 

كلیة  -١
التربیة 

٠١٠٩٥٨٥٧٩٧١  

  

 
 

 
 

االحاطة بما تم اعتماده فى مجلس الجامعة   ٢/١

والتطویر المستمر، واستنباط الممارسات الداعمة وهى

التصدیق - ١

التقریر الشهرى لالدارة - ٢

الفریقط ــأحی:القـــرار

الشئون : ثالثاً 
ورشةعمل بشان  ٣/١

٣/٨/٢٠١٤

احیط الفریق علماً :القـــرار
مناقشة صرف بدالت اجتماعات الوحدات بالكلیات والمعاهد بشأن  ٣/٢

بدالت االجتماعات الخاصة بالوحدات من الكلیةتصرف  :القــرار

الشئون الفنیة: رابعا
دوراتوورشالعملشهراغسطسبشأن   ٤/١

الكلیة  م

كلیة التربیة  ١

٢  

معھد الھندسة 
الوراثیة 

والتكنولوجیا 
الحیویة

كلیة التربیة   ٣
الریاضیة   

احیط الفریق علماً :القـــرار
استعراض بشان  ٤/٢

  االسم  م

/ د.أ  ١

أمیمة 

خمیس

/ د.أ  ٢

 هحماد



Dr.halaahmed@yahoo.com 

nermeenborai@yahoo.com 

W_basyone@yahoo.com 

 فى الوحدات مدیرى للسادة االلكترونى

  .یتم استیفاء االداة قبل زیارة الدعم الفنى والمتابعة القادمة

 المراجعة تتقریر لتوصیا وفقا المعاهد

  .وتسلیمھا اثناء زیارة المتابعة

  .سبتمبر

  الموعد المقترح للزیارة
  ١٣/٩/٢٠١٤السبت 
  ١٣/٩/٢٠١٤السبت 
  ١٣/٩/٢٠١٤السبت 
  ١٣/٩/٢٠١٤السبت 
  ١٤/٩/٢٠١٤االحـد 
  ١٤/٩/٢٠١٤االحـد 
  ١٤/٩/٢٠١٤االحـد 
  ١٤/٩/٢٠١٤االحـد 

 والتجارة والتربیة التربیةالریاضیة التطویرلكلیات

  .احیط السادة مدیرى الوحدات بالكلیات المذكورة لعمل المطلوب

 مركز مع التفاعل حول المعاهد/بالكلیات

  مدینة الساداتجامعة   
 مركز ضمان الجودة/إدارة

٣/٤  

وقیاس   ضاحي

القیمة 

  المضافة

 الریاضیة
معھد  -٢

الھندسة 
  الوراثیة

 /

  

مدیر وحدة 

المسئولیة 

  المجتمعیة

 

كلیة  -١
 التربیة 

كلیة  -٢
 التجارة

كلیة  -٣
  الحقوق

٠١٠٠٥٨٥٨٣٩٣ 

نرمین 

  

مدیر وحدة 

البحوث 

  والدراسات

٠١٠٠٧٣٦٥٥٦٩  

ولید 

  بسیوني

مدیر وحدة 

الدعم الفني 

  والمتابعة

كلیة  -١
السیاحة 
  والفنادق

٠١١٤٦٦٤٣١٢٣ 

  .  احیطالفریقعلماً 

االلكترونى بالبرید ارسالها تم التى الذاتى التقویم اداة استیفاء

  .  م٢٠١٤ 

یتم استیفاء االداة قبل زیارة الدعم الفنى والمتابعة القادمة

المعاهد/بالكلیات الجودة ضمان لوحدات التحسین خطة عمل

  .للمركز المیدانیة للزیارات الشهرى

وتسلیمھا اثناء زیارة المتابعة التوصیة بعمل خطة التحسین 

سبتمبرزیارات الدعم الفنى للكلیات والمعاهد خالل شهر 

  :كالتالىتم تحدید مواعید زیارات الدعم الفنى 
الموعد المقترح للزیارة  المعھد/الكلیة

  معھد الھندسة الوراثیة 
  معھد الدراسات والبحوث البیئیة

  كلیة التجارة
  كلیة التربیة

  كلیة التربیة الریاضیة
  كلیة السیاحة

  كلیة الطب البیطرى
  كلیة الحقوق

التطویرلكلیات لمشاریع للتقدم الفجوه تحلیل اعداد

  

احیط السادة مدیرى الوحدات بالكلیات المذكورة لعمل المطلوب

بالكلیات الجودة ضمان وحدات راى استطالع استكمال

  .المستمر والتطویر الجودة

  

 
 

 
 

ضاحي

/ د.م.أ  ٣

ھالة 

عبد 

  العال

/ د  ٤

نرمین 

  برعي

ولید / د  ٥

بسیوني

  
احیطالفریقعلماً :القـــرار

استیفاء بشأن  ٤/٣

 شهرمارس

یتم استیفاء االداة قبل زیارة الدعم الفنى والمتابعة القادمة:القـــرار
عمل بشأن  ٤/٤

الشهرى الداخلیة

التوصیة بعمل خطة التحسین  :القـــرار
زیارات الدعم الفنى للكلیات والمعاهد خالل شهر  تحدید  ٤/٥

تم تحدید مواعید زیارات الدعم الفنى : القرار
  م
معھد الھندسة الوراثیة   - ١
معھد الدراسات والبحوث البیئیة  - ٢
كلیة التجارة  - ٣
كلیة التربیة  - ٤
كلیة التربیة الریاضیة  - ٥
كلیة السیاحة  - ٦
كلیة الطب البیطرى  - ٧
كلیة الحقوق  - ٨   
اعداد بشأن  ٤/٦

  .والحقوق

احیط السادة مدیرى الوحدات بالكلیات المذكورة لعمل المطلوب:القرار
استكمال بشان  ٤/٧

الجودة ضمان
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