
 مدينة الساداتجامعة  

 مركز ضمان الجودةإدارة/  
 
 

 
 1/5 

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
 يذَز االدارة/انًزكش د. يبجذة يحًذ رفعج ابى انصفب 1
ً حظٍ حظٍُ 2  َبئب يذَز انًزكش د.عه

 انقًُت انًضبفتيذَز وحذة انخخطُظ وقُبص  .د. حًبدة ضبحًا 3

 يذَز وحذة انقُبص وحقىَى األداء وانخطىَز انًظخًز د. َزيٍُ بزعً احًذ 4

 يذَز وحذة انًظئىنُت انًجخًعُت َبطز بظطبويد. 5

 يذَز وحذة انجىدة بكهُت انطب انبُطزي د. َبهذ ثببج                 6
 انىراثُتيذَز وحذة انجىدة بًعهذ انهُذطت  د. ابزاهُى يىطً  7

 يذَز وحذة انجىدة بكهُت انخجبرة د. ريضبٌ عبذ انحًُذ انًُهً 8
 يذَز وحذة انجىدة بكهُت انخزبُت د. عصبو جًعت َصبر 9

 يذَز وحذة انجىدة بًعهذ انذراطبث وانبحىد انبُئُت  د. ونُذ يحًذ بظُىًَ 10
 

 ٔاعخـــــــزس عٍ انحضــــٕس:

 انذعى انفًُ وانًخببعتيذَز وحذة  ا.د.ايًُت خًُض 1

 يذَز وحذة انبحىد وانذراطبث ا. يحًذ رطالٌ 2

وحضز عُه ا.د. َشىي  يذَز وحذة انجىدة بكهُت انظُبحت ا.د. يحًذ ابىطبنب 3
 طهعج 

 يذَز وحذة انجىدة بكهُت انخزبُت انزَبضُت ا.د. طبرق انُصُزي 4

 انحقىقيذَز وحذة انجىدة بكهُت  ا.د. يحًذ جالل انعُظىي  5

 :االفخخـــبح

الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسيدافتتحت 
وتقديم الشكر لالستاذ الدكتور/ محمد عاطف عمى ما بذله من جهد اثناء فترة تولية لوحدة  بالحضور

لتوليها مدير وحدة ضمان الجودة  ناهد ثابتالستاذ الدكتور/ الجودة بكمية الطب البيطرى وتهنئة ا
 .ثم انتقمت لموضوعات الجمسة ،والتطوير المستمر بكمية الطب البيطرى

   :بدلبثـــأالً: انًص
 .يناير شهرجمسة التصديق عمى محضر  1/1

 بدلت.ــــانمشاس: انًص

 :ثبَيبً: يٕضٕعبث اإلحبطت
 وهى: والخاصة بالجودة م11/1/2012الموضوعات التي اعتمدت بمجمس الجامعة بتاريخ  2/1

  ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕيش انًغخًش يشكضجخًبع انًجهظ انخُفيزٖ الداسة/ا اعى االجخًبع

 MIC6 كٕد االجخًبع انغبدط سلى االجخًبع

 و11/2/2015 االسبعبء حبسيخ االجخًبع
بذء 

 االجخًبع

 10.30انغبعت :

 ً  صببحب
 ظٓشاً  12.0:  انغبعت  َٓبيت االجخًبع

 يمش يشكض ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕيش انًغخًش يكبٌ االجخًبع
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  م. 11/1/2012المصادقة عمى محضر مجمس اإلدارة الجمسة الخامسة بتاريخ 
 :الموافقة عمى 

 التقرير الشهرى لإلدارة/المركز. -1
الية التخمص من اوراق االجابة التى مر عميها اكثر من خمس سنوات دراسية  -2

ميم االوراق التى مر عميها اكثر لكميات و معاهد الجامعة حيث تم الموافقة عمى تس
سنوات إلدارة المخزون السمعى و ذلك طبقا لممواصفات التى تم االشارة  2من  

 م. 2012اليها  خالل زيارات الدعم الفنى من المركز خالل شهر يناير 

 .بً ـــعهً انفشيكظ ــأحي :انمـــشاس

 م. 21/1/2012 الموافق الخميس يومبالجامعة  النانوتكنولوجيإنشاء مركز  مشروع تسميم بشأن 2/2

 .انفشيك عهًـــبً ظ ــأحي :انمـــشاس
 ضمان لمركز والمتابعة الفني الدعم لزيارة موعد وتحديد المشروعات ادارة وحدة خطاب بشأن 2/3

 م. 11/2/2012 الموافق السبت يوم الجودة

 .انفشيك عهًـــبً ظ ــأحي :انمـــشاس

 الدراسات معهدل عتماداال زيارة موعد االعتماد و التعميم جودة لضمان القومية الهيئة تحديد بشان 2/1
وتقدم معهد الهندسة الوراثية  م2012 مارس 12 الى 1 من الفترة فى البيئية البحوث و

 .ابريل من الثانى لمنصف الزيارة موعد تاجيل بطمبوالتكنولوجيا الحيوية 
 .عهًـــبً انفشيك ظ ــأحي :انمـــشاس

 ضمن الجودة اطار فى العالى التعميم خريجىل فرص العمل تعزيز مشروعبشأن تسميم     2/2
 .االوربى االتحاد من المموله المشروعات

 احيظ انفشيك عهًبً  انمشاس:
 

 انشئٌٕ انًبنيت ٔاالداسيت:ثبنثبً: 
 .الجامعة ومعاهد بكميات المنعقدة العمل لورش الضيافة بدل صرف بشان 3/1

 انًٕافمت. :انمـــشاس

 

 :ٔانخمُيت : انشئٌٕ انفُيتسابعب

عمي أن  2012 مارس بشان اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى لمكميات والمعاهد خالل شهر 4/1
 االستراتيجية الجامعة خطة وضع فى لمبدء االساس خط يكون الهدف الرئيسي لمزيارة هو

 .لمجودة
 انًمخشحانًٕعذ  كهيت/يعٓذ و

 7/3/2015انظبج    يعهذ انهُذطت انىراثُت وانخكُىنىجُب انحُىَت  1

 7/3/2015انظبج    كهُت انخجبرة 2
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 7/3/2015انظبج    كهُت انخزبُت انزَبضُت  3
 7/3/2015  انظبج  يعهذ انذراطبث وانبحىد انبُئُت 4

 8/3/2015  األحذ   كهُت انخزبُت  5
 8/3/2015   األحذ  كهُت انطب انبُطزي  6

 8/3/2015    األحذ كهُت انحقىق 7
  8/3/2015    االحذ كهُت انظُبحت وانفُبدق 8

  . حًج يٕافمت انغبدة يذيشٖ انٕحذاث ببنكهيبث عهٗ يٕاعيذ انضيبسة انًمخشحت :انمـــشاس
 يوم الوراثية الهندسة معهد و  البيئية البحوث و الدراسات لمعهد فنى دعم زيارات تنظيم بشأن 4/2

 .االعتماد زيارة وحتى 21/2/2012 الموفق السبت يوم من بداية اسبوع كل من السبت
   انًٕافمت ٔعًم جذٔل نهضيبساث ٔححذيذ اْذاف انضيبساث ٔفمبً نخمشيش انضيبسة انًيذاَيت. :انمـــشاس

لمشروعات تطوير المعامل والتي بشأن خطاب وحدة ادارة المشروعات عن نتائج التقييم المبدئي  4/3
 لمناقشتها وهي: 11/2/2011قد تم الموافقة المبدئية عميها وتحديد يوم الثالثاء الموافق 

 انكهيت/ انًعٓذ اعى  انًششٔع و

يعهذ انذراطبث وانبحىد  حطىَز يعًم انجُىكًُُبء انبُئُت وحأهُهه نالعخًبد 1
 انبُئُت

 كهُت انطب انبُطزٌ وحأهُهه نالعخًبدحطىَز يعًم حشخُص يزض انظعبر  2

 كهُت انطب انبُطزٌ حطىَز انًعًم انًزكشٌ نهخشخُص انكًُُبئٍ وأبحبد انذو وحأهُهه نالعخًبد 3

 كهُت انطب انبُطزٌ حطىَز يزكش انظبداث نخحهُم األعالف وخبيبحهب وحأهُهه نالعخًبد 4

بث وحأهُهه ت وانعالجُبث وانجُُىيحطىَز يعًم انًشخصبث انجشَئُ 5

 نالعخًبد

 يعهذ انهُذطت انىراثُت

  يعهذ انهُذطت انىراثُت حطىَز يعًم بُىحكُىنىجُب انبُئت وانغذاء وحأهُهه نالعخًبد 6
   االحبطت ببنعهى ٔاعالٌ انكهيبث ٔانًعبْذ ٔانخبكيذ عهٗ انغبدة انعًذاء بضشٔسة انحضٕس.  :انمـــشاس

بادارة المشروعات يوم  SDEEبشأن اعداد عرض تقديمى لمكميات التى حصمت عمى مشروع  4/4
  م.11/2/2012االربعاء الموافق 

 اعالٌ كهيّ انخجبسة ٔانخشبيت ٔانخشبيت انشيبضيت ببعذاد انعشض انخمذيًٗ نًششٔعبحٓى.  انمـشاس:

 2012لكميات و معاهد الجامعة لشهرى فبراير و مارس  ةبشأن مناقشة االحتياجات التدريبي 4/5
 )بحد اقصى دورتان بالشهر(.

 انًٕعذ انًمخشح انذٔسة كهيت/يعٓذ و

االسيبث وانكىارد  –حخطُظ اطخزاحُجً  يعهذ انهُذطت انىراثُت  1

 خزائظ انًُهج –

 

 –االسيبث وانكىارد  –َشز ثقبفت انجىدة  كهُت انخجبرة 2
 االيخحبَُت.انىرقت 

 

 خزائظ انًُهج 

َىيً انثالثبء و 
االربعبء يٍ كم 

 اطبىع شهز يبرص 

 شهز ابزَم 

   كهُت انخزبُت انزَبضُت  3

 َىيً االحذ واالثٍُُ  انىرقت االيخحبَُت  –االسيبث وانكىارد  كهُت انخزبُت  4

   كهُت انطب انبُطزي  5

   كهُت انحقىق 6

   كهُت انظُبحت وانفُبدق 7

   انىرقت االيخحبَُت يعهذ انذراطبث وانبحىد انبُئُت 8
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 .  انًٕافمت ٔعًم جذٔل نهخُفيز :انمـــشاس

 ادوارهم فى منظومة الجودة. تدريب الطالب لممارسة بشان 4/6

انًٕافمت عهٗ عمذ دٔسة حٕل دٔس انطبنب فٗ انجٕدة ٔحكهف االعخبر انذكخٕس/ َبْذ ثببج نهميبو  انمشاس:
ٔاعذاد خطت ببنخذسيب ببعخخذاو انًبدة انعهًيت انًعذة بٕاعطت انًشكض نًذة يٕو ٔاحذ فمظ 

 حذسيبيت حشًم أنٕيبث انًعبْذ ٔانكهيبث انًخمذيّ نالعخًبد. 

لشهر يناير  المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكميات والمعاهدبشأن مناقشة محاضر  4/7
 .م2012

ٔيعٓذ حى حغهيى يحبضش انًجبنظ انخُفيزيت ٔيجبنظ االداسة نكهيبث انخجبسة ٔانطب انبيطشٖ  انمشاس:
 انذساعبث ٔانبحٕد انبيئيت. 

 . الجامعة معاهد و بكميات االستراتيجية الخطط موقف  عن المقدم التقرير مناقشة بشأن 4/8

 حأجم نهشٓش انمبدو. انمشاس:
 ومعاهد بكميات الجودة لوحدات االلكترونية لمصفحة االساسى  المحتوى تحديث متابعة بشأن 4/9

 .بالجمسة الوحدات مديرى لمسادة تسميمه تم الذى و عميه المتفق االدنى لمحد طبقا
   . انٕحذاث ببنجهغت ٔحكهيف انغيذ انذكخٕس/ يبعش عهٗ ببنًخببعتحى حغهيى انخمشيش نهغبدة يذيشٖ  انمشاس:

 بشأن عقد دورات تدريبية لنشر ثقافة التعميم االليكتروني بكميات ومعاهد الجامعة. 4/10

ٔ عضٕيت كال يٍ د. يبعش ُت يٍ إداسة/يشكض ضًبٌ انجٕدة بشئبحشكم نج انمشاس:  ٗ عت ا.د. حًبدة ضبح
نهخعبٌٔ يع ٔحذة اَخبج انًمشساث االنكخشَٔيت نخُفيز خطظ انًشكض  عهٗ ٔ د. عهٗ حغٍ حغيٍ

ٗ دعى ييكُت انًمشساث ٔدعى انفبعهيت انخعهيًيت ٔطشق انخعهيى ٔانخعهى ٔيخبطبت انغيذ االعخبر  ف
 انذكخٕس يذيش انًعهٕيبث ببنجبيعت نخحذيذ انهجُت يٍ ٔحذة اَخبج انًمشساث االنكخشَٔيت.

 ابريل شهر في المصرية بالجامعات الجودة ضمان مراكز مديري ستقبالال االستعداد بشأن 4/11
 .السادات مدينة بجامعة الجودة ضمان بمركز القادم

 انًٕافمت ٔيخبطبت اداسة انًششٔعبث نخحذيذ انًٕعذ.انمشاس: 
 تم الذى و المقترح لمنموذج طبقا والمعاهد بالكميات االزمات لجان/  وحدات انشطة متابعة بشأن  4/12

 .الزيارة تقرير طيه ومرفق بالجمسة الوحدات مديرى لمسادة تسميمه

ٔاعذاد خطت يٍ لبم انكهيت/انًعٓذ الَجبص حى حغهيى انخمشيش نهغبدة يذيشٖ انٕحذاث ببنجهغت  انمشاس:

    حٕصيبث انخمشيش فٗ يذة ال حخجبٔص انشٓشيٍ ٔعشضٓب عهٗ صيبساث انذعى انفُٗ. 
ما ورد باستطالع رأى وحدات ضمان الجودة بالكميات والمعاهد حول عالقة  بشأن استعراض 4/13

 مركز ضمان الجودة بالجامعة بالوحدات.

 احيظ انفشيك عهًبً. انمشاس:

بشأن مناقشة و تسميم  قائمة التحقق لزيارات الدعم الفنى بكميات و معاهد الجامعة لشهر فبراير   4/14
 م.2012

  حى حغهيى انمبئًت نهغبدة يذيشٖ انٕحذاث ببنجهغت.   انمشاس:
بشأن تحديد موعد زيارة المتابعة والدعم الفنى لكمية السياحة من قبل ادارة المشروعات خالل  4/15
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م.2012السبت االول من مارس الموعد كون تميفونى مع الدكتور ابراهيم تقرر ان ي اتصال
 ببنًٕعذ انًمخشح.االحبطت ٔاعالٌ انكهيت انمشاس: 

مجامعات. العالمية لتصنيف ال عمل تقرير عن متطمباتبشأن  4/16
حشكم نجُت يٍ كال يٍ انغيذ االعخبر انذكخٕس/ حًبدِ ضبحٗ ٔانغيذ انذكخٕس/ انًٕافمت عهٗ  انمشاس:

. نهبذء فٗ عًم انخمشيشيبعش بغطبٖٔ ٔانغيذ انذكخٕس/ عهٗ حغٍ حغيٍ 

أييٍ انجهغت

حغٍ حغيٍعهٗ  د.

يذيش إداسة/يشكض ضًبٌ انجٕدة ٔانخطٕيش انًغخًش

ابٕ انصفب د/ يبجذة يحًذ سفعج


