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 الحضـــــــــــــــــــــور:
 مدير االدارة/المركز د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا 1

 نائب مدير المركز د.على حسن حسين 2

 مدير وحدة الدعم الفنى والمتابعة ا.د.اميمة خميس 3

 مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة .د. حمادة ضاحىا 4

 مدير وحدة القياس وتقويم األداء والتطوير المستمر د. نرمين برعى احمد 5

 مدير وحدة المسئولية المجتمعية ياسر بسطاوىد. 6

 مدير وحدة البحوث والدراسات ا. محمد رسالن 7

 مدير وحدة الجودة بكلية الطب البيطرى ا.د. محمد عاطف هالل                 8

 مدير وحدة الجودة بكلية التربية ا.د. عصام جمعة نصار 9

 مدير وحدة الجودة بكلية الحقوق  محمد جالل العيسوىا.د.  10

 مدير وحدة الجودة بمعهد الهندسة الوراثية براهيم موسى ا .ا.د 11

 مدير وحدة الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  وليد محمد بسيونى .ا.د 12

 مدير وحدة الجودة بكلية التجارة ا.د. رمضان عبد الحميد الميهى 13

  

 واعتـــــــذر عن الحضــــور:

 مدير وحدة الجودة بكلية السياحة ا.د. محمد ابوطالب 1

 التربية الرياضية مدير وحدة الجودة بكلية ا.د. طارق النصيرى 2

 :االفتتـــاح

الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسيدافتتحت 
وتقديم التعازى لالستاذ الدكتور/ محمد ابوطالب فى وفاة اخية والتهنئة لكليات التربية  بالحضور

ولمعهد الهندسة  SDEEوالتربية الرياضية والتجارة لتحديد موعد تعاقدهم على مشروعات 
 .ثم انتقلت لموضوعات الجلسة ،الوراثية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية لتقدمهم لالعتماد

   :ادقاتـــالمصاوالً: 
 .ديسمبر شهرجلسة التصديق على محضر  1/1

 ادقة.ــــالقرار: المص

 :ثانياً: موضوعات اإلحاطة
 م وهى:31/12/2014الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ  2/1

  م. 17/12/2014المصادقة على محضر مجلس اإلدارة الجلسة الرابعة بتاريخ 

  ضمان الجودة والتطوير المستمر مركزجتماع المجلس التنفيذى الدارة/ا اسم االجتماع

 MIC5 كود االجتماع الخامس رقم االجتماع

 م12/1/2015 االثنين تاريخ االجتماع
بدء 

 االجتماع

 11الساعة :

 صباحاً 

نهاية 

 االجتماع
 ظهراً  1.0: الساعة 

 دارة العامة للجامعةالجامعة باالقاعة مجلس  مكان االجتماع



 مدينة الساداتجامعة  
 مركز ضمان الجودةإدارة/  

 
 

 
 2/4 

 :الموافقة على 
 التقرير الشهرى للإلدارة/المركز. .1
توحيد مسمى وحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة ليصبح "وحدة ضمان الجودة  .2

 QACIU والتطوير المستمر" ويكون االختصار االنجليزى

 .اً ـــعلم الفريقط ــأحي :القـــرار

 

 الموافق السبت ليوم البيئة ومعهد الوراثية الهندسة معهد من لكال الفنى الدعم زيارة تاجيل بشان 2/2
 .اليوم هذا فى االمتحانات لبدء وذلك م17-1-2015

 .الفريق علمـــاً ط ــأحي :القـــرار

 

بالجامعة يوم االربعاء  تاح الرسمى لمقر إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمرتاالف بشأن 2/3
  م. 28/1/2015الموافق 

 .علمـــاً الفريق ط ــأحي :القـــرار

 

اعالن ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى عن مشروعات انشاء وتطوير معامل  بشأن 2/4
م 29/1/2015النانوتكنولوجى فى الجامعات المصرية واخر موعد للتقدم يوم الخميس الموافق 

  م. 28/1/2015واخر موعد للمراجعة بالمركز يوم االربعاء الموافق 

 .الفريق علمـــاً ط ــأحي :القـــرار

 
  بتفعيل وتصفح البريد االلكترونى الخاص بالجامعة. التنوية على السادة مديرى الوحدات  بشأن 2/5

 .الفريق علمـــاً ط ــأحي :القـــرار

 الشئون المالية واالدارية:ثالثاً: 
 .الجامعة ومعاهد بكليات المنعقدة العمل لورش الضيافة بدل صرف بشان 3/1

 .احيط الفريق علماً  :القـــرار

 

 :والتقنية : الشئون الفنيةرابعا

علي أن  2015 فبرايربشان اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى للكليات والمعاهد خالل شهر  4/1
 الدراسى للعام الثانى الدراسى للفصل االعداداعمال  متابعةيكون الهدف الرئيسي للزيارة هو 

  .م2014/2015
 الموعد المقترح كلية/معهد م

 14/2/2015السبت    معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  1

 14/2/2015السبت    كلية التجارة 2

 14/2/2015السبت    كلية التربية الرياضية  3
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 14/2/2015السبت   معهد الدراسات والبحوث البيئية 4

 15/2/2015األحد    كلية التربية  5

 15/2/2015األحد    كلية الطب البيطرى  6

 15/2/2015األحد  كلية الحقوق 7

  15/2/2015االحد  كلية السياحة والفنادق 8
  . تمت موافقة السادة مديرى الوحدات بالكليات على مواعيد الزيارة المقترحة :القـــرار

 

 .الجامعة ومعاهد بكليات والسالمة االمن تقرير عرض بشأن 4/2
 .  لتنفيذ ما ورد به من نقاط تحسين ارساله للوحداتالتوصية بو احيط الفريق علماً  :القـــرار

 

 :والمعاهد بالكليات االستراتيجية الخطة ةومتابع دعم مقترح بشأن 4/3
لكليات ومعاهد تكليف االستاذ الدكتور/ حمادة ضاحى باعداد تقرير عن الخطط االستراتيجية  :القـــرار

  م. 2015على جلسة المجلس التنفيذى لشهر فبراير  الجامعة وعرضه

 بكليات الجودة وحداتااللكترونية ل صفحةللاالساسى  محتوىتقرير عن توحيد ال عرض بشان 4/4
 .والمضمون الشكل حيث منالجامعة  ومعاهد

 .  احيط الفريق علماً  :القـــرار

 عالقة حول والمعاهد بالكليات الجودة ضمان وحدات راى باستطالع ورد ما استعراض بشان 4/5
 .بالوحدات بالجامعة الجودة ضمان مركز

 احيط الفريق علماً.  القرار:

  

 بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد. 4/6
 

لشهر تم تسليم محاضر المجالس التنفيذية ومجالس االدارة لكليات التجارة والطب البيطرى  القرار:

 .فقطم 2014وكلية الحقوق لشهر ديسمبر  2015يناير 

 لشهر الجامعة لكليات الفنى الدعم زيارات بتقارير الواردة التحسين مقترحات استعراض بشأن 4/7
 . م2015 يناير

 .علماً احيط الفريق  القرار:

 الكليات لوحدات سكرتارية وأفضل الجامعة ومعاهد بكليات جودة وحدة مدير أفضل تكريم بشأن 4/8
 ذوي ، بالجامعة المستمر والتطوير الجودة ضمان مركز فريق وأعضاء بالجامعة والمعاهد

 م7/2014 من الفترة في بالجامعة الداخلية الجودة إدارة منظومة مع والتواصل األداء في فاعلية
 :التالي النحو على وذلك م،2015 فبراير لشهر التنفيذي بالمجلس وذلك م،12/2014 الي
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االسمالفئة

 نرمين برعي /د أعضاء المركز

كلية التربية الرياضية –النصيري  طارق /أ.د مدير الوحدات

 كلية التربية –نهال  /أ السكرتارية

محمد إبراهيم سليمان /عاملالعمال  

تقرار مثل هذا النشاط كل ستة اشهر. التوصية بالموافقة وتقديم التهنئة لهم و القرار:

أمين الجلسة

على حسن حسين د.

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

ابو الصفا د/ ماجدة محمد رفعت




