
  

======================================= 

صالح سید . د.برئاسة اإدارة ضمان الجودة والتطویر المستمر 

مركز ضمان الجودة 

 والتطویر المستمر

  رئیس الجامعة. د.مدیر مكتب ا

 

 .شعبان محمد جاد هللا وكیل الكلیة لشئون الطالب

  اإلدارة
   كود االجتماع

  ظھراً  ٢الساعة   نھایة االجتماع

  مبنى اإلدارة العامة للجامعة

 نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم

 نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا

 عمید معھد بحوث الھندسة الوراثیة

 عمید كلیة التربیة

 عمید معھد بحوث الدراسات البیئیة

 التربیة الریاضیة

 رئیس جھاز تعمیر مدینة السادات

 وكیل وزارة التربیة والتعلیم

مدیر مدرسة الفاروق عمر الثانویة بنین 

  أمین عام الجامعة المساعد

  
  محضراجتماع 

=======================================

١/٦  

إدارة ضمان الجودة والتطویر المستمر /عقد مجلس إدارة مركز

  :السیدات/وعضویة كل من السادة

  :وتولى أمانة الجلسة
مركز ضمان الجودة /مدیر إدارة ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

والتطویر المستمر

  :وسكرتاریة الجلسة
مدیر مكتب ا سلوى عثمان الشنوانى

  :وأعتذر عن الحضور

 الطب البیطرى ھشام عبد الرحمن سلطان      عمید كلیة

شعبان محمد جاد هللا وكیل الكلیة لشئون الطالب. د.وحضر عن سیادتھ ا

  منال أحمد إبراھیم مسعودعمید كلیة السیاحة والفنادق

اإلدارةلمجلس االجتماع الشھري 
كود االجتماع  الجلسة األولى

األربعاء 

  م٢٥/٣/٢٠١٤
نھایة االجتماع  ظھرا ١٢:الساعة   بدء االجتماع

مبنى اإلدارة العامة للجامعة- قاعة مجلس الجامعة

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم متوليعصام الدین 

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا رفاعيإبراھیم  رفاعي

عمید معھد بحوث الھندسة الوراثیة عمارةأحمد عبد هللا  

عمید كلیة التربیة السیسيجمال أحمد عبد المقصود 

عمید معھد بحوث الدراسات البیئیة على محمود حسانيمبارك 

التربیة الریاضیةعمید كلیة  السیسيعباس  حمدي

رئیس جھاز تعمیر مدینة السادات خالد أنور أبو العطا

وكیل وزارة التربیة والتعلیم ألفت عبد الرحیم فرغلى

مدیر مدرسة الفاروق عمر الثانویة بنین   فاطمة عبد الھادى سید أحمد

 بالسادات

أمین عام الجامعة المساعد  القرمرضوان عبد الفتاح 

  

  
  

=======================================

 
 

  

عقد مجلس إدارة مركز

وعضویة كل من السادة البالل

وتولى أمانة الجلسة
ماجدة محمد رفعت أبو الصفا/ د

وسكرتاریة الجلسة
سلوى عثمان الشنوانى.ا

وأعتذر عن الحضور

ھشام عبد الرحمن سلطان      عمید كلیة.د.ا .١

وحضر عن سیادتھ ا

منال أحمد إبراھیم مسعودعمید كلیة السیاحة والفنادق/ د .أ .٢

  
  

  اسم االجتماع

  رقم االجتماع

  تاریخ االجتماع
٢٥

  االجتماعمكان 

عصام الدین / د .أ  ١

رفاعي/ د.أ  ٢

 حمدي/ د.أ  ٣

جمال أحمد عبد المقصود / د .أ  ٤

مبارك / د .أ  ٥

حمدي/ د .أ  ٦

خالد أنور أبو العطا/ السید م   ٧

ألفت عبد الرحیم فرغلى/ السیدة أ  ٨

فاطمة عبد الھادى سید أحمد/ السیدة أ   ٩

رضوان عبد الفتاح ./ أ  ١٠



  

======================================= 

الجلسة افتتحصالح سید البالل رئیس الجامعة 

مركز /إدارةوالترحیب بالحضور واستعراض أھمیة دور 

 حداث التغییر والتطویر المستھدف بكلیات ومعاھد الجامعة
، واستعداده لتقدیم الدعم على مختلف المستویات والمجاالت بما یضمن 
تحقق رسالة وأھداف الجامعة الولیدة، ثم أعطى سیادتھ الكلمة للدكتورة ماجدة رفعت مدیر 
إدارة ضمان الجودة والتطویر المستمر والتي شكرت سیادتھ على إسناد مھام اإلدارة لھا 

، ثم انتقلت الى ویرضاهیوفقھا هللا الى ما یحبھ 

بتاریخ  ٤١٠رقم (رئیس الجامعة بتشكیل مجلس اإلدارة 

مجلس إدارة المركز ھو السلطة المھیمنة على شئونھ ووضع سیاساتھ التي تحقق 

اعتماد مشروع الموازنة المالیة السنویة للمركز تمھیدا العتمادھا من مجلس 

والھیكل الوظیفي والنظام الداخلي للعمل في المركز 
وتحدید االختصاصات والتوصیف العام لواجبات العاملین بھ بناًء على اقتراح 

لجانھ الداخلیة / اعتماد مشروع الخطة السنویة ألنشطة المركز ووحداتھ

 .مادھا من مجلس الجامعة
 . مراجعة التقاریر السنویة لوحدات ضمان الجودة بالكلیات والمعاھد

الموافقة على التقریر السنوي عن نشاط المركز ووحداتھ والذي یعده مدیر 

النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفیذ مشاریع ضمان 

تفویض مدیر المركز في بعض االختصاصات التي لھا صفة االستعجال والتي 

 .اقتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحدات

  
  محضراجتماع 

=======================================

٢/٦  

صالح سید البالل رئیس الجامعة / السید األستاذ الدكتور

والترحیب بالحضور واستعراض أھمیة دور  "بسم اهللا الرحمن الرحيم

حداث التغییر والتطویر المستھدف بكلیات ومعاھد الجامعةضمان الجودة والتطویر المستمر، إل
، واستعداده لتقدیم الدعم على مختلف المستویات والمجاالت بما یضمن ووحداتھا اإلداریة

تحقق رسالة وأھداف الجامعة الولیدة، ثم أعطى سیادتھ الكلمة للدكتورة ماجدة رفعت مدیر 
إدارة ضمان الجودة والتطویر المستمر والتي شكرت سیادتھ على إسناد مھام اإلدارة لھا 

یوفقھا هللا الى ما یحبھ  متمنیة ان تكون عند حسن ظنھ وان
  . الموضوعات الواردة بجدول االعمال

  ال یتوافر:المصادقات

  :موضوعات اإلحاطة
رئیس الجامعة بتشكیل مجلس اإلدارة . د.بشأن قرار ا

  ).م٢٠١٤
  .أحیط المجلس

  :اختصاصات مجلس اإلدارة

  :اختصاصات مجلس إدارة المركز) 
مجلس إدارة المركز ھو السلطة المھیمنة على شئونھ ووضع سیاساتھ التي تحقق 

  :أھدافھ ولھ ما یلي
اعتماد مشروع الموازنة المالیة السنویة للمركز تمھیدا العتمادھا من مجلس 

 .الجامعة
والھیكل الوظیفي والنظام الداخلي للعمل في المركز اعتماد الخطة االستراتیجیة 

وتحدید االختصاصات والتوصیف العام لواجبات العاملین بھ بناًء على اقتراح 
  .مدیر المركز

اعتماد مشروع الخطة السنویة ألنشطة المركز ووحداتھ
 .المختلفة

مادھا من مجلس الجامعةمناقشة تقاریر األداء الدوریة بالمركز تمھیدا العت
مراجعة التقاریر السنویة لوحدات ضمان الجودة بالكلیات والمعاھد

الموافقة على التقریر السنوي عن نشاط المركز ووحداتھ والذي یعده مدیر 
 .المركز

النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفیذ مشاریع ضمان 
 .الجودة بالكلیات والمعاھد

تفویض مدیر المركز في بعض االختصاصات التي لھا صفة االستعجال والتي 
 .یحددھا مجلس اإلدارة

اقتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحدات

  
  

=======================================

 
 

  
  :االفتتـــاح

السید األستاذ الدكتور

بسم اهللا الرحمن الرحيم"بذكر
ضمان الجودة والتطویر المستمر، إل

ووحداتھا اإلداریة
تحقق رسالة وأھداف الجامعة الولیدة، ثم أعطى سیادتھ الكلمة للدكتورة ماجدة رفعت مدیر 
إدارة ضمان الجودة والتطویر المستمر والتي شكرت سیادتھ على إسناد مھام اإلدارة لھا 

متمنیة ان تكون عند حسن ظنھ وان
الموضوعات الواردة بجدول االعمال

  

المصادقات: اوالً 
  

موضوعات اإلحاطة: ثانیاً 
بشأن قرار ا  ٢/١

٨/٣/٢٠١٤
أحیط المجلس:القـــرار

  
اختصاصات مجلس اإلدارةبشأن   ٢/٢

) ٥(مادة 
مجلس إدارة المركز ھو السلطة المھیمنة على شئونھ ووضع سیاساتھ التي تحقق  

أھدافھ ولھ ما یلي
اعتماد مشروع الموازنة المالیة السنویة للمركز تمھیدا العتمادھا من مجلس  )١

الجامعة
اعتماد الخطة االستراتیجیة  )٢

وتحدید االختصاصات والتوصیف العام لواجبات العاملین بھ بناًء على اقتراح 
مدیر المركز

اعتماد مشروع الخطة السنویة ألنشطة المركز ووحداتھ )٣
المختلفة

مناقشة تقاریر األداء الدوریة بالمركز تمھیدا العت  )٤
مراجعة التقاریر السنویة لوحدات ضمان الجودة بالكلیات والمعاھد  )٥
الموافقة على التقریر السنوي عن نشاط المركز ووحداتھ والذي یعده مدیر   )٦

المركز
النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفیذ مشاریع ضمان   )٧

الجودة بالكلیات والمعاھد
تفویض مدیر المركز في بعض االختصاصات التي لھا صفة االستعجال والتي   )٨

یحددھا مجلس اإلدارة
اقتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحدات  )٩



  

======================================= 
الموافقة على عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات فى مجال جودة التعلیم 

األجور والمكافآت والحوافز للفنیین واإلداریین 
مدیر العاملین بالمركز في ضوء اللوائح التي یقرھا المجلس، بناًء على اقتراح 

  .المركز، والتي تتماشى مع القواعد واللوائح المالیة واإلداریة

  :م وھى٢٦/٢/٢٠١٤

اإلداریة والمالیة الموحدة من المجلس األعلى 

المركز بتشكیل مجلس الجامعة ابتداء من جلسة 
شھر مارس ویصرف المقابل المالي لحضور االجتماعات بما یتوافق مع 

بتاریخ  ٤١١قرار(إدراج مدیري الوحدات بتشكیل مجالس المعاھد والكلیات 
ویصرف المقابل المالي لحضور االجتماعات بما یتوافق مع 

التطویر بشأن الموافقة المبدئیة على مشروع المركز الممول من مشروعات 

.  
تقرر عقد االجتماع یوم الثالثاء الثالث من كل شھر في تمام الساعة الثانیة عشر 

لإلدارة للصرف على الحوافز 
من متطلبات على أال تزید 
منالموازنة السنویة لإلدارة، وھي النسبة المقبولة 

على ان یتم الصرف بشأن بنود جدول الحوافز والبدالت للعاملین لإلدارة والوحدات 

المركز على مستوى الوحدات 

واإلدارة وترفع لألستاذ الدكتور رئیس الجامعة و یتم اعتماد معدل اإلنجاز لمدیر 

  
  محضراجتماع 

=======================================

٣/٦  

الموافقة على عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات فى مجال جودة التعلیم 
 .والتي تجرى بالتعاون مع الجھات الخارجیة األخرى

األجور والمكافآت والحوافز للفنیین واإلداریین  التوصیة بالموافقة على
العاملین بالمركز في ضوء اللوائح التي یقرھا المجلس، بناًء على اقتراح 

المركز، والتي تتماشى مع القواعد واللوائح المالیة واإلداریة
  .أحیط المجلس

٢٦بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاریخ 
  .المركز/رؤیة ورسالة وأھداف اإلدارة 
  .المركز/الخطة االستراتیجیة لإلدارة 
اإلداریة والمالیة الموحدة من المجلس األعلى اعتماد مقترح الالئحة  

 .المركز/للجامعات كنواة لالئحة عمل لإلدارة 
المركز بتشكیل مجلس الجامعة ابتداء من جلسة /إدراج مدیر إدارة اإلدارة  

شھر مارس ویصرف المقابل المالي لحضور االجتماعات بما یتوافق مع 
 .م٣٠/٧/٢٠١٣الصادر في ) ٥٠(القرار رقم 

إدراج مدیري الوحدات بتشكیل مجالس المعاھد والكلیات  
ویصرف المقابل المالي لحضور االجتماعات بما یتوافق مع ) م٨/٣/٢٠١٤

  .م٣٠/٧/٢٠١٣الصادر في ) ٥٠(القرار رقم 
  .أحیط المجلس

بشأن الموافقة المبدئیة على مشروع المركز الممول من مشروعات 
  المستمر

  .أحیط المجلس

  :الشئون المالیة واإلداریة

.لمجلس اإلدارة بشأن تحدید موعد عقد االجتماع الشھري
تقرر عقد االجتماع یوم الثالثاء الثالث من كل شھر في تمام الساعة الثانیة عشر 

  .ظھرا، بمبنى اإلدارة العامة بالجامعة

لإلدارة للصرف على الحوافز من الموارد الذاتیة المتاحة تخصیص میزانیة سنویا 
من متطلبات على أال تزید  دالمركز أو ما یستج/واألنشطة المدرجة بخطط اإلدارة 

منالموازنة السنویة لإلدارة، وھي النسبة المقبولة % ٢٥ھذه المستجدات عن 
  .لحدوث معدل االنحراف بالخطة

  .الموافقة

بشأن بنود جدول الحوافز والبدالت للعاملین لإلدارة والوحدات 

المركز على مستوى الوحدات /ةوفقا لمعدالت اإلنجاز بعد إقرارھا من مدیر اإلدار

واإلدارة وترفع لألستاذ الدكتور رئیس الجامعة و یتم اعتماد معدل اإلنجاز لمدیر 

  
  

=======================================

 
 

الموافقة على عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات فى مجال جودة التعلیم   )١٠
والتي تجرى بالتعاون مع الجھات الخارجیة األخرى

التوصیة بالموافقة على) ١١
العاملین بالمركز في ضوء اللوائح التي یقرھا المجلس، بناًء على اقتراح 

المركز، والتي تتماشى مع القواعد واللوائح المالیة واإلداریة
أحیط المجلس:القـــرار

  
بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاریخ   ٢/٣

 رؤیة ورسالة وأھداف اإلدارة
 الخطة االستراتیجیة لإلدارة
  اعتماد مقترح الالئحة

للجامعات كنواة لالئحة عمل لإلدارة 
  إدراج مدیر إدارة اإلدارة

شھر مارس ویصرف المقابل المالي لحضور االجتماعات بما یتوافق مع 
القرار رقم 

  إدراج مدیري الوحدات بتشكیل مجالس المعاھد والكلیات
٨

القرار رقم 
أحیط المجلس:القـــرار

  
بشأن الموافقة المبدئیة على مشروع المركز الممول من مشروعات   ٢/٤

المستمر
أحیط المجلس:القـــرار

  

الشئون المالیة واإلداریة: ثالثاً 
  
بشأن تحدید موعد عقد االجتماع الشھري  ٣/١

تقرر عقد االجتماع یوم الثالثاء الثالث من كل شھر في تمام الساعة الثانیة عشر :القـــرار
ظھرا، بمبنى اإلدارة العامة بالجامعة

  
تخصیص میزانیة سنویا   ٣/٢

واألنشطة المدرجة بخطط اإلدارة 
ھذه المستجدات عن 

لحدوث معدل االنحراف بالخطة
الموافقة:القـــرار

  
بشأن بنود جدول الحوافز والبدالت للعاملین لإلدارة والوحدات   ٣/٣

وفقا لمعدالت اإلنجاز بعد إقرارھا من مدیر اإلدار

واإلدارة وترفع لألستاذ الدكتور رئیس الجامعة و یتم اعتماد معدل اإلنجاز لمدیر 



  

======================================= 

  جھة الصرف
تم اعتماده في مجلس 

  الجامعة بتاریخ
م ٢/٢٠١٤/   ٢٦ 

على ان یصرف من 
مخصصات 

  المركز/اإلدارة

أستاذ 

ساعة للھیئة المعاونة 

الحوافز استكمال جدول 
واألنشطة لیغطي جمیع 
المشاركین بأعمال 
منظومة ضمان الجودة 

  .داخل وحدات الجامعة
ویصرف من 
مخصصات اإلدارة 

  المركز/

تطبق كما ورد بالبند الخاص 

أستاذ 

ساعة للھیئة المعاونة 

على أن تكون مصادر الجدول بعد اعتماده من المجلس األعلى للجامعات 
الموارد الذاتیة مخصصات ضمان الجودة والتطویر المستمر من 
الصنادیق ومخصصات للجودة من الكلیات والمعاھد، وتجمیعھا في حساب مجنب یصرف 

مركز ضمان الجودة والتطویر المستمر 

یوم  باإلسكندریةبشأن مناقشة تقریر فاعلیات المشاركة بورشة العمل التي أقیمت 
م، إلعداد المشروعات التنافسیة الممولة من وحدة 

  

  
  محضراجتماع 

=======================================

٤/٦  

  رئیس الجامعة. د.اإلدارة من ا
  بالجنیھ المبلغ  حافز شھري

  ٢٠٠٠  المركز/مدیر اإلدارة 
  ١٥٠٠  المركز/نائب مدیر اإلدارة

  ١٥٠٠  مدیر وحدة الجودة
أعضاء اللجان النوعیة 

  
١٠٠٠  

  ٢٥٠  اإلداریین والعاملین بالمركز
 بالمھمةمكافئات المتعاملین 

  من قبل المركز
  ساعة لدرجة أستاذ/جنیھا ٥٠
أستاذ  ساعة لدرجة/جنیھا ٤٠

  مساعد 
  ساعة لدرجة مدرس/جنیھا٣٠
ساعة للھیئة المعاونة /جنیھا ٢٠

  واإلداریین
  ١٠٠٠  نائب مدیر الوحدة

 أعضاء اللجان النوعیة
  بالوحدات

٥٠٠  

  ١٢٥  بالوحدات اإلداریین والعاملین
 مكافئات المتعاملین بالمھمة

من قبل الوحدات المختلفة 
  )وحدات الجودة أو غیرھا

تطبق كما ورد بالبند الخاص 
  :بالمركز

  ساعة لدرجة أستاذ/جنیھا ٥٠
أستاذ  ساعة لدرجة/جنیھا ٤٠

  مساعد 
  ساعة لدرجة مدرس/جنیھا٣٠
ساعة للھیئة المعاونة /جنیھا ٢٠

  واإلداریین

الجدول بعد اعتماده من المجلس األعلى للجامعات 
الموارد الذاتیة مخصصات ضمان الجودة والتطویر المستمر من :التمویل السنویة ھي

الصنادیق ومخصصات للجودة من الكلیات والمعاھد، وتجمیعھا في حساب مجنب یصرف 
  .المركز المعتمدة/وفق الئحة اإلدارة

مركز ضمان الجودة والتطویر المستمر / مناقشة الالئحة الموحدة لإلدارة
  .المعاھد/والوحدات بالكلیات

  .الجامعةوترفع للمناقشة واالعتماد من مجلس  الموافقة

  :والتقنیة الشئون الفنیة

بشأن مناقشة تقریر فاعلیات المشاركة بورشة العمل التي أقیمت 
م، إلعداد المشروعات التنافسیة الممولة من وحدة ٢٠/٣/٢٠١٤الخمیس الموافق 

  )إدارة دعم التمیز(إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالي 

  
  

=======================================

 
 

اإلدارة من ا

مدیر اإلدارة 
نائب مدیر اإلدارة

مدیر وحدة الجودة
أعضاء اللجان النوعیة 

  بالمركز
اإلداریین والعاملین بالمركز

مكافئات المتعاملین 
من قبل المركز

نائب مدیر الوحدة
أعضاء اللجان النوعیة

بالوحدات
اإلداریین والعاملین

مكافئات المتعاملین بالمھمة
من قبل الوحدات المختلفة 

وحدات الجودة أو غیرھا(

  
  

  :القـــرار
الجدول بعد اعتماده من المجلس األعلى للجامعات  علىالموافقة 

التمویل السنویة ھي
الصنادیق ومخصصات للجودة من الكلیات والمعاھد، وتجمیعھا في حساب مجنب یصرف 

وفق الئحة اإلدارة
  
مناقشة الالئحة الموحدة لإلدارةبشأن   ٣/٤

والوحدات بالكلیات
الموافقة:القـــرار

  
  

الشئون الفنیة: رابعا
  
بشأن مناقشة تقریر فاعلیات المشاركة بورشة العمل التي أقیمت   ٤/١

الخمیس الموافق 
إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالي 



  

======================================= 

بالورشة وھم ممثلي  اتقدیم الشكر والتقدیر للكلیات والمعاھد وممثلیھم الذین شاركو

معھد الدراسات والبحوث البیئیة ومعھد الھندسة الوراثیة وكلیة الطب البیطري 

وكلیة التربیة وكلیة التربیة الریاضیة ومتابعة اسھاماتھم للحصول على أحد 

تفعیل (ؤسسات والجامعة یقترح مراجعة قنوات التواصل ودورة المستندات بین الم

وأیضا تفعیل مقترح السادة مدیري الوحدات بتفعیل التواصل 

الموازي من خالل مخاطبة السادة العمداء والسادة مدیري وحدات الجودة لحین 

المشاریع للكلیات دعم االتجاه اإلیجابي للمشاركة والتنافس والحصول على 

المشاركة والتي لم تشارك بالحضور وعقد اجتماع من ممثلي جمیع الكلیات 

وضع معاییر وقواعد لتحفیز السادة مدیري المشاریع التنافسیة الذین قاموا بإعدادھا 

حوث والجوائز والفریق التنفیذي، كأولویة السفر وتقدیم الدعم المالي إلجراء الب

التشجیعیة أو التقدیریة، وتولى المھام وإعالن ذلك لدعم االتجاه اإلیجابي الفردي 

ودعم التوجھ اإلیجابي إلعداد 

لتمویل المشاریع، مثال أولویة المخصصات بالموازنة والدعم المالي للمساھمة 

میزانیة المشروعات التنافسیة والبحثیة، حیث تعد ھذه المشاریع أحد مصادر تنمیة 

الموارد والمخصصات المالیة للمؤسسات، وواحد سبل دعم وبناء القدرات البشریة 

نماذج المشروعات التنافسیة الممولة من وحدة إدارة مشروعات 

وحدات  الوكالء ومدیريعقد ورشة عصف ذھني للسادة العمداء أو 
الجودة والمھتمین من أعضاء ھیئة التدریس ممن أعدوا مشاریع سابقة أو غیرھم لتولید 

الساعة م من ١٦/٤/٢٠١٤

  
  محضراجتماع 

=======================================

٥/٦  

  :وھيعلى تفعیل التوصیات  الموافقة
تقدیم الشكر والتقدیر للكلیات والمعاھد وممثلیھم الذین شاركو

معھد الدراسات والبحوث البیئیة ومعھد الھندسة الوراثیة وكلیة الطب البیطري 

وكلیة التربیة وكلیة التربیة الریاضیة ومتابعة اسھاماتھم للحصول على أحد 

 .المشروعات كمؤشر لإلنجاز على فاعلیة المشاركة

یقترح مراجعة قنوات التواصل ودورة المستندات بین الم

وأیضا تفعیل مقترح السادة مدیري الوحدات بتفعیل التواصل ) الصادر والوارد

الموازي من خالل مخاطبة السادة العمداء والسادة مدیري وحدات الجودة لحین 

 .معالجة القصور في التواصل مع مدیري الوحدات

دعم االتجاه اإلیجابي للمشاركة والتنافس والحصول على 

المشاركة والتي لم تشارك بالحضور وعقد اجتماع من ممثلي جمیع الكلیات 

 .والمعاھد لمناقشة نماذج المشاریع

وضع معاییر وقواعد لتحفیز السادة مدیري المشاریع التنافسیة الذین قاموا بإعدادھا 

والفریق التنفیذي، كأولویة السفر وتقدیم الدعم المالي إلجراء الب

التشجیعیة أو التقدیریة، وتولى المھام وإعالن ذلك لدعم االتجاه اإلیجابي الفردي 

 .للمشاركة وبذل الجھد والوقت

ودعم التوجھ اإلیجابي إلعداد ) الكلیات والمعاھد(وضع معاییر لتحفیز المؤسسات 

المشاریع، مثال أولویة المخصصات بالموازنة والدعم المالي للمساھمة 

میزانیة المشروعات التنافسیة والبحثیة، حیث تعد ھذه المشاریع أحد مصادر تنمیة 

الموارد والمخصصات المالیة للمؤسسات، وواحد سبل دعم وبناء القدرات البشریة 

 . 

نماذج المشروعات التنافسیة الممولة من وحدة إدارة مشروعات بشأن استعراض 
  )إدارة دعم التمیز(العالي تطویر التعلیم 

عقد ورشة عصف ذھني للسادة العمداء أو على  الموافقة
الجودة والمھتمین من أعضاء ھیئة التدریس ممن أعدوا مشاریع سابقة أو غیرھم لتولید 

١٦یوم األربعاء الموافق أفكار یمكن أن تكون نواة البدء، وذلك 
  .العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساءا

  
  

=======================================

 
 

  
الموافقة:القـــرار
 تقدیم الشكر والتقدیر للكلیات والمعاھد وممثلیھم الذین شاركو

معھد الدراسات والبحوث البیئیة ومعھد الھندسة الوراثیة وكلیة الطب البیطري 

وكلیة التربیة وكلیة التربیة الریاضیة ومتابعة اسھاماتھم للحصول على أحد 

المشروعات كمؤشر لإلنجاز على فاعلیة المشاركة

 یقترح مراجعة قنوات التواصل ودورة المستندات بین الم

الصادر والوارد

الموازي من خالل مخاطبة السادة العمداء والسادة مدیري وحدات الجودة لحین 

معالجة القصور في التواصل مع مدیري الوحدات

  دعم االتجاه اإلیجابي للمشاركة والتنافس والحصول على

المشاركة والتي لم تشارك بالحضور وعقد اجتماع من ممثلي جمیع الكلیات 

والمعاھد لمناقشة نماذج المشاریع

  وضع معاییر وقواعد لتحفیز السادة مدیري المشاریع التنافسیة الذین قاموا بإعدادھا

والفریق التنفیذي، كأولویة السفر وتقدیم الدعم المالي إلجراء الب

التشجیعیة أو التقدیریة، وتولى المھام وإعالن ذلك لدعم االتجاه اإلیجابي الفردي 

للمشاركة وبذل الجھد والوقت

  وضع معاییر لتحفیز المؤسسات

المشاریع، مثال أولویة المخصصات بالموازنة والدعم المالي للمساھمة 

میزانیة المشروعات التنافسیة والبحثیة، حیث تعد ھذه المشاریع أحد مصادر تنمیة 

الموارد والمخصصات المالیة للمؤسسات، وواحد سبل دعم وبناء القدرات البشریة 

. والمادیة

  

بشأن استعراض   ٤/٢
تطویر التعلیم 

الموافقة:القـــرار
الجودة والمھتمین من أعضاء ھیئة التدریس ممن أعدوا مشاریع سابقة أو غیرھم لتولید 

أفكار یمكن أن تكون نواة البدء، وذلك 
العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساءا
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