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 اإلدارةجلس 

 

الساعة
ظھراً 12:  

جلس الجامعة

وعضوية كل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

"بسم  ة بذكر

=======
لمج الشھري 

الجتماع

الجتماع

 قاعة مج

 سيد البالل

 والطالب
  والبحوث ا

 يئية

  وراثية 
 بنين 

ودة 

 معة

 ات

الجلسة تتح

  

======
 االجتماع

 كود االية

10
حا

 نھاية اال

 ا.د. صالح

و شئون التعليم
دراسات العليا

البي بحوث وال
 اضية

د الھندسة الو
عمر الثانوية

  ساعد

ز ضمان الجو
  المستمر

د. رئيس الجام

ز مدينة الساد

افتلجامعة 

.ھـ1436ديد 

  

=======

الثانيالجلسة 

0الساعة :  
 صباح

برئاسةستمر

س الجامعة لش
س الجامعة للد

 ة التربية
الدراسات وھد

ة التربية الريا
مال عميد معھد
ع سة الفاروق

 الجامعة المس

ير إدارة/مركز
والتطوير

مدير مكتب ا.د

ورئيس جھاز

ل رئيس ال

م الھجرى الجد

  
اجتماع حضر

======

جتماع

والتطوير المس

نائب رئيس
نائب رئيس  

عميد كلية
عميد معھ
عميد كلية
قائم بأعما
مدير مدرس
 السادات
أمين عام

مدي

م

ربية والتعليم

 سيد البالل

والتھنئة بالعام

مح

======

 ين
م20

 بدء االج

الجودة و مان

             عي
 ي

  محمود
 سي

   ھادى أحمد

  لقرم

 ا

كيل وزارة التر

ور/ صالح

و ب بالحضور

           

======

 اإلثني
27/10/014  

ركز/إدارة ضم
  

متولي الدين
رفاعإبراھيم  

يسيالسأحمد 
على حساني 
السيسعباس  

  عثمان
فاطمة عبد الھ

 عبد الفتاح ال

  سة:
عت أبو الصفا

  سة:
 شنوانى

  ر:
وكوالفنادق و

ستاذ الدكتو

والترحيب يم"

  
     

=====

سم االجتماع

قم االجتماع

يخ االجتماع

ان االجتماع

جلس إدارة مر
سادة/السيدات:

أ.د / عصام
رفاعيأ.د/ 

أ.د / جمال أ
أ.د / مبارك

حمديأ.د / 
ا.د.محمد ع
السيدة أ / ف

أ./ رضوان

ى أمانة الجلس
جدة محمد رفع

تارية الجلس
وى عثمان الش

عن الحضور ر
لية السياحة و

  :ـــاح
السيد األس

لرحمن الرحي
  
  

  
  
  
  
  
  

 اس

 رق

 تاري

 مكا

  

عقد مج
من الس

  

2  
  3 

4  
5  
6  
7  
7  

8  

وتولى
د/ ماج

وسكرت
ا.سلو

   
وأعتذر
عميد كل

  
االفتتـ

اهللا ال
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ستمر بتاريخ

 ً   .نيا

 المشروعات

حانات وتقويم

سبت الموافق

جودة لضمان
  :لتالى

خالل لميدانية

الميدانية يارة

  .م2015

عاھد الجامعة
لكل من مركز

حدات بالكليات
يمة المضافة

ء نظم الجودة

=======

www.us .

والتطوير المس

العليا الكتروني 
.  

لحصول على

 

CIQAP. 

ع نظم االمتح

عتبارا من الس

ل القومية ھيئة
كال الھيئة من 

الم الزيارة فى

الزي فى رغب

5 يناير 15 تى

قد بكليات ومع
لمخصص للم

    البيئية.

االدارة للوحد 
م والقي2015

ت جدية إلنشاء

======

sc.edu.eg/Q

مان الجودة و

والدراسات ى
التنفيذى ريق

لمشروعات لل

.  SDEEى 

Pعلى مشروع 

: مشاريعاوھم

 العال نائبا اع
  

الھ إدارة لس
االعتماد على
ف ترغب التى

تر التى معاھد

حت متاح لتقدم

عمل التى تعق
من الحساب ال
ات والبحوث ا

ومجلس ذى
5- 2014سى 

او اثبات عتماد

  

=======

/QACID بقة

ي شئون ضما

  مبر.

االولى جامعية
والفر للجامعة

 مدير ادارة ال

 التعليم العالى

ى لم تحصل ع

م والتقويم و

ود.امانى عبد
.5و  4 رقم

مجل رئيس يد
ع الحصول لب
ا للكليات م20

  . م2
والم للكليات

  . م2015
فال الدراسية ج

ورش العوت
 كل متدرب م
ومعھد الدراسا

التنفيذ لمجلس
 للعام الدراس

صول على اإلع

  
اجتماع حضر

======

 الجلسة الساب

 الجامعة في

رة لشھر سبتم

الج بالمرحلة ب
االستراتيجية

ستاذ الدكتور

ية بمؤسسات

ية للكليات التى

يم والتعلملتعل
 ى.

وحدة الجودة و
.عميد المعھد

/ يوھانسن عي
بطل التقدم تات

014 سبتمبر
2014/2015
2014 يسمبر
/2014 امعى
البرامج عتماد

لدوراتخاصة با
جنيه عن15

ة والحقوق و

خص بدالت الم
فيذية للوحدة

رف بعد الحص

مح

======

على محضر

  :ة
مدت بمجلس

ر مجلس اإلدار
  رة/المركز.

الطالب رضا س
ا الخطة متابعة

لألس الجامعة

فاعلية التعليمي

طة االستراتيجي

عم عمليات ا
يح االلكترونى

ونى مديرا لو
لى قرارات ا.د

الدكتور/ ستاذ
توقيت يتضمن

31 حتى مبر
4 الجامعى عام
ديس 30 الى ر

الجا للعام ثانى
اع فى ترغب ى

  :دارية
الخا ت المالية

لجودة بواقع
وكليات التربية

مالية فيما يخص
 الخطة التنفي

لبدء فى الصر

           

======

المصادقة :ت

ت اإلحاطة
ت التي اعتم

 م ، وھى:20
ق على محضر
لشھرى لإلدار

قياس ستبيانات
وم إدارة ريق
  .سجل

ب ا.د. رئيس

عم وتطوير الفا

عم اعداد الخطة

مشروعين لدع
طالب والتصحي

  .جلس
ن د.وليد بسيو

م،بناء على201
  . جلس
السيدة االس ب

والذى عتماد
سبتمب 1 من 

للع االول راسى
سبتمبر1 من 
الث الدراسى ل
تىال والمعاھد 

  .جلس

لمالية واإلد
ف المستحقات
ة التدريبية للج
سة الوراثية و

 
ل الالئحة الم

أنشطة وفق
  

على ان يتم ال

  
     

=====

 المصادقات
 موضوعات
الموضوعات

24/9/014
تصديقال- 1
التقرير ا- 2
إعداد اس- 3
فر تشكيل- 4
أحيط المج:ر

بشأن خطاب
  االتية:

دع -

دع -

وم -
الط

أحيط المج:ر
بشأن تعيين

11/10/14
أحيط المج:ر

خطاب بشأن
واالع التعليم

الفترة -1 
الدر الفصل

الفترة  - 2
الفصل خالل

الكليات - 3
أحيط المج :ر

 الشئون ال
بشأن صرف
وفقا للخطة
معھد الھندس

 .الموافقة:ر
بشأن تفعيل
والمعاھد و
  للمؤسسة

ع الموافقة:ر

  
اوالً:
ثانياً:

2/1  

القـــرار
2/2  

القـــرار
2/3  

القـــرار
2/4  

القـــرار
  

ثالثاً:
3/1  

القـــرار
3/2  

القـــرار
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وح وخمسون
  معھد. 

  م. 2

اقتراح على 

   الزيارة

ن 
م

ا  
اح
صب

ة 
شر
عا
ال

تى
ح

 
را
ص
 ع
ثة
ثال
ال

  

بناء على )ة
  م.2

مجلس االدارة 

  
  
 

  
  
  ر
 
 

   لألداء.
للمسئولينام 

   ا لطباعتة.

=======

التعليم المفتو
ودة بالكلية/الم

2014 اكتوبر 

م بناء2014 
  م2014

موعد

االدارة مجلس
18/10/2014

مقترح النعقاد م
  للوحدة

نى من كل شھر
نى من كل شھر
 ى من كل شھر
نى من كل شھر
نى من كل شھر
الث من كل شھر
 ث من كل شھر
 ى من كل شھر
قيمة المضافة
 وبطاقات مھا

لسادات تمھيد

======

ى واولعية األ
ب لوحدة الجو

لجامعة لشھر

نوفمبرشھر 
/18/10ريخ 
  الزيارة

/2014 

/2014 

/2014 

/2014 

/2014 

1/2014 

1/2014 

1/2014 

وم التنفيذى 
8 عقد بتاريخ 

الموعد الم

السبت الثان
السبت الثان
االحد الثانى
االثنين الثان
االثنين الثان
الثالثاء الثا
االحد الثالث
االحد الثانى
ھا وحساب الق
م اإلستبيانات

جامعة مدينة ال

  

=======

مرحلة الجامع
كحساب مجنب

ات ومعاھد الج

شمعاھد الت و
 الذى عقد بتار
تاريخ ا

/8/11  السبت

/8/11  السبت

/9/11  االحــد

/9/11  االحــد

/9/11  االحــد

10/11 االثنين

10/11 االثنين

10/11 االثنين

  ارة .
المجلس( ات

لتنفيذى الذى
نعقاد المجلس

  وحدة
  ھر
  ھر
  ھر
  شھر
  شھر
  شھر
  شھر
   شھر

د المتفق عليھ
داد دليل قوائم

ج- مستمرير ال

  
اجتماع حضر

======

كل طالب بالم
ت العليا وذلك ك

عم الفنى لكليا

لكلياتل م الفنى
جلس التنفيذى

 وية

 بمواعيد الزيا
للوحدا دورية

اع المجلس ال
وعد المقترح الن
التنفيذى للو
االول من كل شھ
االول من كل شھ
الول من كل شھر
 االول من كل ش
 االول من كل ش
 الثانى من كل ش
الثالث من كل ش
ء الثالث من كل

اعيدبالموعاھد
ھى اعدمعة و

جودة والتطوير

مح

======

جنيھات عن ك
حلة الدراسات

  قنية:
 المتابعة والدع

  يات.
والدعم متابعة

بإجتماع المج
  / المعھد

 لبيئية

الحيو لتكنولوجيا

يات والمعاھد
الد الجتماعات

وحدات باجتما
المو

السبت 
السبت 
االحد اال
االثنين
االثنين
الثالثاء
السبت 
االربعاء
الكليات والمع
 شاملة بالجام

  ة ونشرة.
ارة ضمان الج

           

======

صيل عشرة ج
كل طالب بمرح

 

والتق الفنية
تقارير زيارة
ومخاطبة الكلي

زيارات الم ل
برى الوحدات

الكلية/

 ة

 ق

ا والبحوث سات

 البيطرى

 والفنادق حة

 ة

وال الوراثية سة

 الرياضية ة

ومخاطبة الكلي
اال يد مواعيد

ادة مديرى الو

  المؤسسة

  ة
  ق

  البيطرى
  سة الوراثية
  حة والفنادق

  ة
  ة الرياضية

  
ة معدل التزام 
ح ممارسات

  لوحدات.
تمھيدا لطباعتة
راض دليل إدا
 على طباعته.

  
     

=====
  .ية

بشأن تحص
جنيھا عن ك

 .الموافقة :ر

: الشئون ا
استعراض 

والموافقة  :ر
جدولبشأن 

السادة مدير

تجارةال كلية

الحقوق كلية

الدراس معھد

ا الطب كلية

السياح  كلية

التربية كلية

الھندس معھد

التربية كلية  
الموافقة و:ر

بشأن تحدي
اقتراح السا

ا

كلية التربية
وقكلية الحق

كلية الطب ا
معھد الھندس
كلية السياح
كلية التجارة
كلية التربية
معھد البيئة  

يتم متابعة:ر
بشأن اقترا
بالمركز وال

تمالموافقة  :ر
بشأن استعر

ع الموافقة :ر

الداخلية
3/3  

القـــرار
  

رابعا:
4/1  

القـــرار
4/2  

القـــرار
4/3  

القـــرار
4/4  

القـــرار
4/5  

القـــرار
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وافقة مجلس
بحوث البيئية
رؤية ورسالة

لكل من: معة
ك وفقا لرؤية

م وتسليم201

م2014سمبر 

ت التعليم 

ة ومعھد 

مواصفات 

الب ونظم 

اعد على 

لكلية  تماد

ة للورقة 

=======
من تاريخ مو
الدراسات والب
ة وذلك وفقا لر

ة مجلس الجام
 الجامعة وذلك

14حتى اكتوبر 

 منتصف ديس

مل بمؤسسات

ندسة الوراثية
 

   المميزة.

عة اإللتزام بم

لتقويم الطال ق

حيدھا بما يسا

لجودة واإلعت

  م.
اصفات الجيد

  علم.

======
ثالثة اشھر م

معھد ا - 3ثية 
جلس الجامعة

 تاريخ موافقة
مادھا بمجلس

ت الجامعة حت

إلعتماد قبل

 الدولى للمعام

معھد الھنن 
 مع الجامعة. 

  عتماد.
مج الجديدةاو

لضبط ومتابع

قوائم التحققم 

جراءات وتوح

ومية لضمان ال
  لإلعتماد

م2014سمبر 
ى ضوء المو

ة التعليم والتع

  

=======
تيجية خالل ث
ھندسة الوراث
إلعتمادھا بمج

ستة أشھر من
 تمھيدا إلعتم

وقف مؤسسات

لفات التقدم لإل
 

  
ات اإلعتماد

لكل منتقدم ل
للعقد المبرم م

م للتقدم لإلع2
بأسماء البرام

عداد وثائق ل
.  

تصميموكذلك

د لتنميط اإلج

رة الھيئة القو
ة تقدم الكلية ل
 الثانى من ديس
د اإلمتحان فى

عة بإسترتيجية

  
اجتماع حضر

======
خطط اإلسترت

معھد الھ- 2ى
ياحة، تمھيدا إل

.  
يجية خالل ست
كلية الحقوق،

  ت.

ركز لتحديد مو
  تيجية.

نتھاء من ملف
بر وديسمبر.
ليات/المعاھد.
سعة لمشروعا

احديد موعد
عتماد، وفقا ل

2014ديسمبر
أھل لإلعتماد ب

س الجامعة بإع
يات والمعاھد.
قة اإلمتحانية و

 للكلية/المعھد

س مجلس ادار
يد موعد اعادة
تماد بالنصف
د دورة إلعداد

رتيجية للجامعة

مح

======
ة وتحديث الخ
 الطب البيطر

كلية السي-5ة
  سادات .

يات والمعاھد.
خطط اإلسترتي

ك - 3 التجارة
 مدينة السادات

ر التحليلى للمر
للخطة اإلسترت

 والمعاھد لإلن
 زيارات نوفمب
دة عمداء الكل
 للدورة التاسع

  الفنى.
شروعات لتح

إلبطلبات ا ئية
ف الثانى من د
م الجودة والتأ

  الجامعة.
 البالل رئيس
يعھا على الكلي
واصفات الورق

قرير السنوى
 

  ج.
سن عيد رئيس
سيادتھا وتحدي
دم الكلية لإلعت
 الجامعة بعقد

  .لبيطرى

الخطة اإلستر

           

======
ء فى مراجعة

كلية-1ل من:
ربية الرياضية
امعة مدينة الس
ومخاطبة الكلي
 فى اعداد الخ

كلية - 2ربية 
ھداف جامعة

 
راض التقرير
يق التنفيذى لل

 
طبة الكليات
وتنقيحھا فى
ومخاطبة السا
 باب التقدم

تقديم الدعم او
ب إدارة المش
والبحوث البيئي
وتحديد النصف
طبة إدارة دعم
رامج مميزة با
اح ا.د.صالح
متحانية وتوزي
على توزيع مو

  عنين.
د نموذج للتق
.ت والمجھود

وتعميم النموذج
طبة ا.د.يوھانس

بلة سطرى لمقا
على اعادة تقد
ح ا.د.رئيس
بكلية الطب الب

 
 فريق إعداد 

  

  
     

=====
بشأن البدء
الجامعة لكل

كلية التر- 4
واھداف جا

والموافقة  :ر
بشأن البدء

كلية التر- 1
ورسالة واھ

 .الموافقة :ر
بشأن استعر

ة للفرينسخ
 .الموافقة :ر

بشأن مخاط
لمراجعتھا و

و الموافقة :ر
بشأن فتح

  العالى.
و الموافقة :ر

بشأن خطاب
الدراسات و

و الموافقة :ر
بشأن مخاط

ال يوجد بر:ر
رابشأن اقت
الورقة اإلم

الموافقة ع:ر
على المعانات 

بشأن إعداد
توفير الوقت

و الموافقة:ر
بشأن مخاط
الطب البيطر

ع الموافقة :ر
بشأن اقترا
ب اإلمتحانية

 .الموافقة:ر
بشأن إمداد

 .الموافقة :ر

4/6  

القـــرار
4/7  

القـــرار
4/8  

القـــرار
4/9  

القـــرار
4/10 

القـــرار
4/11 

القـــرار
4/12 

القـــرار
4/13 

القـــرار
اإلمتحا

4/14 

القـــرار
4/15 

القـــرار
4/16 

القـــرار
4/17 

القـــرار






