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 الحضـــــــــــــــــــــور:
 يذير االدارة/انًركز د. يبجذة يحًذ رفعج ابى انصفب 1

 َبئب يذير انًركز د.عهً حضٍ حضيٍ 2

 وليبس انميًت انًضبفتيذير وحذة انخخطيظ  .د. حًبدة ضبحًا 3

 يذير وحذة انميبس وحمىيى األداء وانخطىير انًضخًر د. َرييٍ برعً احًذ 4

 يذير وحذة انًضئىنيت انًجخًعيت يبصر بضطبويد. 5

 يذير وحذة انبحىد وانذراصبث ا. يحًذ رصالٌ 6

 يذير وحذة انجىدة بكهيت انطب انبيطري ا.د. يحًذ عبطف هالل                 7

 يذير وحذة انجىدة بكهيت انخربيت انريبضيتَبئب  عبذ انرؤفا.د. طبرق يحًذ  8

 يذير وحذة انجىدة بكهيت انخربيت ا.د. عصبو جًعت َصبر 9

 يذير وحذة انجىدة بكهيت انحمىق  يحًذ جالل انعيضىيا.د.  10

 يذير وحذة انجىدة بًعهذ انهُذصت انىراثيت براهيى يىصً ا .ا.د 11

 يذير وحذة انجىدة بًعهذ انذراصبث وانبحىد انبيئيت  ونيذ يحًذ بضيىًَ .ا.د 12

 يذير وحذة انجىدة بكهيت انضيبحت يحًذ ابىطبنب .ا.د 13

 يذير وحذة انجىدة بكهيت انخجبرة ا.د. ريضبٌ عبذ انحًيذ انًيهً 14

  

 واػخـــــــزس ػٍ انذضــــىس:

 نحضىر يإحًر ببنغردلت وانًخببعتيذير وحذة انذعى انفًُ  ا.د.اييًت خًيش 1

 :االفخخـــبح

الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسيدافتتحت 
 .ثم انتقمت لموضوعات الجمسة ، بالحضور

   :بدلبثـــاوالً: انًظ
 .نوفمبر شيرجمسة التصديق عمى محضر  1/1

 بدلت.ــــانمشاس: انًظ

 :ثبَيبً: يىضىػبث اإلدبطت
فى شئون ضمان الجودة  30/11/2014بتاريخ االحاطة بما تم اعتماده فى مجمس الجامعة  2/1

 والتطوير المستمر، وىى:
  م. 19/11/2014المصادقة عمى محضر مجمس اإلدارة الجمسة الثالثة بتاريخ 
 :الموافقة عمى 
 التقرير الشيرى لمإلدارة/المركز. .1

  ضًبٌ انجىدة وانخطىيش انًسخًش يشكضجخًبع انًجهس انخُفيزي الداسة/ا اسى االجخًبع

 MIC4 كىد االجخًبع انشابغ سلى االجخًبع

 و10/12/2014 االثُيٍ حبسيخ االجخًبع
بذء 

 االجخًبع

 10.30انسبػت :

 ظهشاً 

َهبيت 

 االجخًبع
 ظهشاً  2.30:  انسبػت 

 داسة انؼبيت نهجبيؼتانجبيؼت بباللبػت يجهس  يكبٌ االجخًبع
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"القواعد المنظمة لالمتحانات ومواصفات الورقة االمتحانية" واليات ضمان عقد دورة  .2
 جودة اعمال االمتحانات.

 ارسال نموذج المشروعات الطالبية. .3
نموذج الورقة االمتحانية بالمغة العربية والمغة االنجميزية وارشادات عامة لتصميم الورقة  .4

 بكميات ومعاىد الجامعة.االمتحانية وفقًا لموائح الداخمية المعمول بيا 
 .بً ـــػهً انفشيكظ ــأدي :انمـــشاس

 ادارة قبل من والمرسل بالجامعة الجودة ضمان مركز دور لقياس استبيان بيانات استيفاء بشأن 2/2
المشروعات وذلك في إطار توصية معالي السيد األستاذ الدكتور وزير التعميم العالي بإعداد 

مراكز ضمان الجودة بالجامعات وقياميا بدورىا لتقويم األداء بالكميات دراسة عن مدى فاعمية 
وتقديم الدعم الفني ليا ومدى مساندة القيادات الجامعية لتفعيل دور المراكز واالىتمام بتطبيق 

 اإلجراءات التصحيحية والتي من شأنيا التطوير المستمر في العممية التعميمية.

 .ػهًـــبً انفشيك ظ ــأدي :انمـــشاس

 .السابقة الفترة خالل المعاىد/بالكميات عقدىا تم التى العمل ورش بشان 2/3

 .انفشيك ػهًـــبً ظ ــأدي :انمـــشاس

 تمييدا بالجامعة المعمومات نظم لمدير الطالب رأى استطالع نموذجوتعميم  ارسال بشأن 2/4
 .الكترونيا إلستيفائو

 .ػهًـــبً انفشيك ظ ــأدي :انمـــشاس
بشأن تسميم مشروعات تطوير واعتماد المعامل المقدمة من كميات ومعاىد الجامعة لوحدة ادارة  2/5

 م.27/11/2014المشروعات يوم الخميس الموافق 

مدير  الكمية/المعهد عنوان المشروع م
 المشروع

المدير 
 كود االستيالم التنفيذي

مشروع تطوير معمل الجيوكيمياء البيئية وتأىيمو  1
 لالعتماد 

معيد الدراسات 
 والبحوث 

أ.د/ مبارك 
 حساني 

-LP9-030 د/ عمي حسن 
SDAT 

مشروع تطوير المعمل المركزي لمتشخيص الكيميائي  2
 وأبحاث الدم وتأىيمو لالعتماد.

أ.د/ شعبان جاد  كمية الطب البيطري
 اهلل

-LP9-029 د/ ناىد صالح 
SDAT 

مشروع تطوير معمل قياس وتعريف الطفرات الوراثية  3
 وتأىيمو لالعتماد.

معيد اليندسة 
 الوراثية 

أ.د/ محمد 
 عثمان 

-LP9-027 د. ربا طمعت 
SDAT 

مشروع تطوير معمل/وحدة بنك الفيروسات من البيئة  4
المصرية لمتعريف بتقنية رقائق الحمض النووي الدقيقة 

لمتكنولوجيا الحيوية وتأىيمو بالمعمل المركزي 
 لالعتماد.

معيد اليندسة 
 الوراثية 

أ.د/ محمد 
 عثمان 

أ.د/ أميمة 
 خميس

LP9-028-
SDAT 

مشروع تطوير معمل تشخيص مرض السعار وتأىيمو  5
 لالعتماد.

أ.د/ شعبان جاد  كمية الطب البيطري
 اهلل

-LP9-026 أ.د/ أحمد زغاوه
SDAT 

-LP9-034عالء الدين  د/أ.د/ صالح  كمية الطب البيطرياستخدام تقنية الفموسيتوميتري واألجسام المناعية وحيدة  6
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المنشأ في تحديد اإلنترفيرون جاما تشخيص الحيوانات 
المصابة بميكروبات السل النوعية وتفرقتيا من 
الحيوانات المحصنة والمصابة بميكروبات السل 

 الالنوعية.

 البالل 
أ.د/ شعبان جاد 

 اهلل

 SDAT حسين

مشروع تطوير معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء  7
 وتأىيمو لالعتماد.

معيد اليندسة 
 الوراثية

أ.د/ محمد 
 عثمان 

د/ أيمن 
 الدورغامي

LP9-021-
SDAT 

مشروع تطوير معمل الكيمياء الحيوية والبيولوجيا  8
 الجزيئية وتأىيمو لالعتماد.

معيد اليندسة 
 لوراثية ا

أ.د/ محمد 
 عثمان 

أ.د/ أمال عبد 
 العزيز

LP9-025-
SDAT 

مشروع تطوير معمل المشخصات الجزيئية  9
 والعالجيات والجينومات وتأىيمو لالعتماد.

معيد اليندسة 
 الوراثية 

أ.د/ محمد 
 عثمان 

د/ منال 
 اليمشري

LP9-031-
SDAT 

مشروع تطوير واعتماد المعمل المركزي لتشخيص  10
 الفيروسات.

أ.د/ شعبان جاد  كمية الطب البيطري
 اهلل

د/ محمد أبو 
 الخير

LP9-032-
SDAT 

مشروع تطوير معمل تحميل األعالف وخاماتيا وتأىيمو  11
 لالعتماد.

أ.د/ شعبان جاد  كمية الطب البيطري
 اهلل

-LP9-033 د/ خالد جعفر.
SDAT 

 مشروع تأىيل المعمل المعتمد الختبارات االنحالل 12
 الدوائي وتأىيمو لالعتماد.

معيد اليندسة 
 الوراثية

أ.د/ محمد 
 عثمان 

أ.د/ أشرف 
 الباز

LP9-024-
SDAT  

 .انفشيك ػهًـــبً ظ ــأدي :انمـــشاس

بشأن تسميم مشروعات الفاعمية التعميمية المقدمة من كميات الجامعة لوحدة ادارة المشروعات يوم  2/6
 م.3/12/2014األربعاء الموافق 

 المدير التنفيذي مدير المشروع الكمية عنوان المشروع م

دعم وتطوير الفاعلية مشروع  1
 التعليمية 

أ.د/ طارق  أ.د/ حمدي السيسي التربية الرياضية
 النصيري

دعم وتطوير الفاعلية مشروع  2
 التعليمية

 د/ عصام نصار أ.د/ جمال السيسي التربية

دعم وتطوير الفاعلية مشروع  3
 التعليمية

 د/ رمضان الميهي أ.د/ حسنين طه التجارة

 
 .ػهًـــبً  انفشيك أديــظ: انمـــشاس

 انشئىٌ انًبنيت واالداسيت:ثبنثبً: 
 التربية، الحقوق، الرياضية، التربية بكمية المنعقدة العمل لورش الضيافة بدل صرف بشان 3/1

 .التجارة

 .اديظ انفشيك ػهًبً  :انمـــشاس

 :وانخمُيت انشئىٌ انفُيت: سابؼب

عمي أن  2015بشان اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى لمكميات والمعاىد خالل شير يناير  4/1
يكون اليدف الرئيسي لمزيارة ىو مراجعة أعمال الكنتروالت ومدي اإللتزام  بمعايير نظم 

  .اإلمتحانات و مواصفات الورقة اإلمتحانية
 انًمخشحانًىػذ  كهيت/يؼهذ و

 10/1/2015انضبج    يعهذ انهُذصت انىراثيت وانخكُىنىجيب انحيىيت  1

 10/1/2015انضبج    كهيت انخجبرة 2

 10/1/2015انضبج    كهيت انخربيت انريبضيت  3



 مدينة الساداتجامعة  
 مركز ضمان الجودةإدارة/  

 
 

 
 4/6 

 11/1/2015األحذ    يعهذ انذراصبث وانبحىد انبيئيت 4

 10/1/2015  انضبج كهيت انخربيت  5

 11/1/2015األحذ    كهيت انطب انبيطري  6

 11/1/2015  ألحذا كهيت انحمىق 7

  11/1/2015  االحذ كهيت انضيبحت وانفُبدق 8
  . حًج يىافمت انسبدة يذيشي انىدذاث ببنكهيبث ػهً يىاػيذ انضيبسة انًمخشدت :انمـــشاس

االمتحانات ومواصفات  بشأن عرض موقف كميات ومعاىد الجامعة من عقد ورشة عمل نظم 4/2
 الورقة اإلمتحانية

 

 يىػذ اَؼمبد انذوسة كهيت/يؼهذ و

 (3/11/2014) حى عمذ انذورة يىو االثُيٍ كهيت انطب انبيطري 1

 (24/11/2014) حى عمذ انذورة االثُيٍ كهيت انضيبحت وانفُبدق 2

 (2014/ 25/11) حى عمذ انذورة انثالثبء كهيت انخربيت انريبضيت 3

 (2/12/2014) حى عمذ انذورة انثالثبء كهيت انحمىق 4

 (15/12/2014وحمرر اعبدحهب يىو اإلثُيٍ انًىافك )

 (8/12/2014) عمذ انذورة يىو االثُيٍ حى كهيت انخربيت 5

 (9/12/2014عمذ انذورة يىو انثالثبء )   حى كهيت انخجبرة 6

 (15/12/2014انثالثبء ) يعهذ انهُذصت انىراثيت  7

 حى حأجيم انذورة يعهذ انذراصبث وانبحىد انبيئيت 8

 .  اديظ انفشيك ػهًبً  :انمـــشاس

بشأن مناقشة االجراءات الالزمة إلعداد المشاريع الطالبية بكميات الجامعة عمما بأن أخر موعد  4/3
 .م15/12/2014لمتقدم ىو 

  اديظ انفشيك ػهًبً. :انمـــشاس

 الدعم الفنى ومراجعة وحدة/لجنة االزمات والكوارث بالكميات والمعاىد:بشأن مقترح تنفيذ خطة  4/4
 انًىػذ انًمخشح كهيت / يؼهذ

 7/12/2114االحذ  كهيت انطب انبيطري

 29/12/2114االثُيٍ  كهيت انضيبحت وانفُبدق

 27/12/2114انضبج  كهيت انخربيت انريبضيت

 22/12/2114االثُيٍ  كهيت انحمىق

 21/12/2114انضبج  كهيت انخربيت

 22/12/2114االثُيٍ  كهيت انخجبرة

 8/12/2114االثُيٍ  يعهذ انهُذصت انىراثيت 

  13/12/2114انضبج  يعهذ انذراصبث وانبحىد انبيئيت
 حًج يىافمت انسبدة يذيشي انىدذاث ببنكهيبث ػهً انًىاػيذ انًمخشدت.   :انمـــشاس

 .والمعاىد بالكميات لموحدات االلكترونية لمصفحات الحالى الوضع استعراض بشان 4/5

وػًم يمخشح انخبطت ببنىدذاث حى حكهيف د. يبسش ػهً ببػذاد حمشيش ػٍ انظفذبث االنكخشوَيت  انمشاس:

 .وػشضت ػهً يجهس االداسةببنًذخىي االسبسً نهظفذت 

 االلكترونى الموقع لمتابعة بسطاوى عمى ياسر. د و حسين حسن عمى. د من كال تكميف بشأن 4/6



 مدينة الساداتجامعة  
 مركز ضمان الجودةإدارة/  

 
 

 
 5/6 

 .الموقع عمى البيانات ادخال كيفية عن تدريبية دورة وحضور محتواه وتحديث بالمركز الخاص

 .يخبطبت انسيذ االسخبر انذكخىس/ يذيش َظى انًؼهىيبث ببنجبيؼت نؼًم انالصو انمشاس:

 والمعاىد.بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكميات  4/7
 انكهيت/انًؼهذ و

 انًذبضش 

 انًجهس انخُفيزٌ يجهس اإلداسة

 نى يخى حمذيى يذضش اي يجهس دخً حبسيخه كهيت انطب انبيطري 1

 وحُضيمي َىفًبرَىفًبر   َىفًبر كهيت انضيبحت وانفُبدق 2

، أغضطش, صبخًبر, أكخىبر  كهيت انخربيت انريبضيت 3

 َىفًبر

 ، َىفًبر صبخًبر,أكخىبر

 صبخًبر,أكخىبر  كهيت انحمىق 4

 ، ديضًبر صبخًبر,أكخىبر, َىفًبر  كهيت انخربيت 5

وانخمرير  صبخًبريىَيه ,يىنيى,   يىنيىيىَيه, كهيت انخجبرة 6

 انخراكًي نشهر يىَيه

 نى يخى حمذيى يذضش اي يجهس دخً حبسيخه يعهذ انهُذصت انىراثيت  7

يعهذ انذراصبث وانبحىد  8

 انبيئيت

 اكخىبر و َىفًبر يىَيه

 
 .و اضبفت جضء خبص ببنًخببؼت فً َهبيت انًذبضش انخُفيزيت اديظ انفشيك ػهًبً  انمشاس:

بشأن استعراض اىم المعوقات والمشاكل التى تواجو وحدات الجودة لتنفيذ انشطة نظم ضمان  4/8
 الجودة بالكميات والمعاىد:

 انًؼىلبث انكهيت/انًؼهذ و

  كهيت انطب انبيطري 1

 

 نى يخى اسخؼشاع يشبكم او يؼىلبث يٍ انكهيبث/انًؼبهذ
 كهيت انضيبحت وانفُبدق 2

 كهيت انخربيت انريبضيت 3

 كهيت انحمىق 4

 كهيت انخربيت 5

 كهيت انخجبرة 6

 يعهذ انهُذصت انىراثيت  7

يعهذ انذراصبث وانبحىد  8

 انبيئيت

 ػذو انخؼبوٌ يٍ انجًيغ 

 
يُبلشت انًؼىلبث انخً حىاجه كم ودذة فيًب يخض انًشكض دوٌ انخذخم فً انشئىٌ انذاخهيت حى  انمشاس:

 .الي كهيت او يؼهذ

 .البيئية والبحوث والدراسات -  الوراثية اليندسة معيدب االعتماد زيارة منسق تحديد بشان  4/9
وا.د يذًىد سؼذ يذًىد  ا.د/ اييًت خًيس كًُسك انضيبسة نًؼهذ انهُذست انىساثيت  حششيخى ح انمشاس:

ابىسكيٍ نًؼهذ انذساسبث وانبذىد انبيئيت )يغ انخُبيه ػهً اٌ يمىو يؼهذ انذساسبث وانبذىد انبيئيت 

   .ببخخيبس يُسك نهضيبسة غيش وكيم انذساسبث(

 االستاذ السيد من وتوقيعيا تقدميا المزمع لممؤسسات لالعتماد التقدم خطابات تجييز بشان  4/10
 .م20/12/2014 غايتو موعد فى الجامعة رئيس/ الدكتور

 اديظ انفشيك ػهًبً.: انمشاس

 البريد عبر ارسالو تم والذى لممقرر الطالب راى باستطالع الخاص استبيان مناقشة بشان 4/11




