
  

  البيئية 

رحيب 
رحيب 

.  

ضمان الجودة 

  ظھراً  

  ضافة
وير المستمر

  ى

  ضية

  راثية
ات والبحوث ا

ن الرحيم" والتر
والتر ، الهجرية

وعات الجلسة

فى شئون ض 

MIC2 

1.30:  الساعة 

  والمتابعة
اس القيمة المض
م األداء والتطو

  جتمعية
  راسات

الطب البيطرى
  التجارة

التربية الرياض
  التربية
  الحقوق

 الھندسة الور
بمعھد الدراسا

  السياحة

  ت بالجامعة

سم اهللا الرحمن
وراس السنة 
انتقلت لموضو

2/9/2014 

  رة/ المركز 

  كود االجتماع

نھاية 
  االجتماع

ا

  مة للجامعة

  لسادات
 ان الجودة

  ة/المركز
 المركز

 الدعم الفنى و
 التخطيط وقيا
 القياس وتقويم
 المسئولية المج
 البحوث والدر
الجودة بكلية ا
 الجودة بكلية ا
 الجودة بكلية ا
 الجودة بكلية ا

بكلية ا الجودة
 الجودة بمعھد
وحدة الجودة ب
 الجودة بكلية ا

فيذى للمعلومات

جلسة بذكر "بس
حى المبارك و

ثم ا لجامعة ،

  .ر

24بتاريخ معة 

 التنفيذى الدار

  12لساعة :
  ظھراً 

معة بالدارة العام

مدينة اجامعة 
مركز ضما/دارة

مدير االدار
نائب مدير ا
مدير وحدة

وحدة مدير
مدير وحدة
مدير وحدة
مدير وحدة

مدير وحدة 
مدير وحدة
مدير وحدة
مدير وحدة
مدير وحدة
مدير وحدة
نائب مدير و
مدير وحدة

المدير التنفي

الج حمد رفعت
عيد االضحة 

 للمعلومات با

سبتمبر شهرة 

 مجلس الجام

ماع المجلس
  انى

بدء 
  الجتماع

الس

الجامعة مجلس

إد

 ت ابو الصفا

  ى

 
  د

الل            
  حميد الميھى
 ى النصيرى

  صار

   العال

  ـور:

   :وة

ماجدة مح/ ةور 
بمناسبةة لهم 
التنفيذى مدير
  

جلسة محضر 

  :إلحاطة
م اعتماده فى

اجتم
الثا

  م10/2014
ا

قاع

  ـــــور:
دة محمد رفعت
  حسن حسين
محمد بسيونى
  مادة ضاحى
  مة خميس

ھالة عبد العال
ن برعى احمد
حمد عاطف ھال
مضان عبد الح
ارق محمد على
صام جمعة نص
 حمد طاحون
 اھيم موسى
نى محمد عبد
  مد ابوطالب

ر عن الحضــــ
    ـــــــــــوجد

وـــــــم دعـــــ
  حمد عزب

  :ح
الدكتو ةالسيدت 
وتقديم التهنئة 

مال أحمد عزب
 :ادقاتـــص

تصديق على 
  ادقة.ــــص

ضوعات اإل
الحاطة بما تم

  

 

18/0 السبت  

  

 
   

 
 

  

الحضـــــــــــــــــ
د. ماجد  1
د.على  2
د.وليد م  3
أ.د. حم  4
ا.د.اميم  5
م.د.ھا.ا  6
د.نرمين  7
ا.د. مح  8
ا.د. رم  9
ا.د. طا 10
ا.د. عص 11
ا.د. مح 12
أبراا.د  13
ا.د امان 14
ا.د محم 15
   

واعتـــــــذر
يــــــــــــــــال 

مـــــــــــــوت
أ ا.د  1

االفتتـــاح
افتتحت
 بالحضور
أبالدكتور/ 
اوالً: المص

الت  1/1
القرار: المص

ثانياً: موض
اال  2/1

اسم االجتماع

 رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

مكان االجتماع



 . الكترونياً 

 

 المنعقد فى 

 المنعقد فى 

  

  قترح
201  
201  
201  
201  
201  

201  
201  
201  
   . رحة

 .      

دراسات العليا 
 ريق التنفيذى.

  .بقة

بكلية التربية 

  ة الحقوق.

كلية الحقوق 

.  الجامعة د

  .نوفمبر 

الموعد المق
8/11/14بت  
8/11/14بت  
9/11/14ــد  
9/11/14ــد  
9/11/14ــد  
10/11/4ين 
10/11/4ين 
10/11/4ين 

الزيارة المقتر

يات والمعاهد.

  عمة وهى:
 .بتمبر

االولى والدية 
 للجامعة والفري

الل الفترة الساب

مان الجودة ب

دة الجودة بكلية

ان الجودة بك

معاهد/بكليات 

د خالل شهر 

السب
السب
االحـ
االحـ
االحـ
االثني
االثني
االثني
على مواعيد ا

 الشهرية بالكلي

  لسادات
 ان الجودة

لممارسات الدا
سبالدارة لشهر 

مرحلة الجامعي
 االستراتيجية 

/ المعاهد خال

ى لوحدة ضم

لوحد لتنفيذى 

ى لوحدة ضما

 المنعقدة عمل

كليات والمعاهد

  ا الحيوية

ات والمعاھد ع

دات والتقارير 

مدينة اجامعة 
مركز ضما/دارة

الم  واستعراض
ضر مجلس اال

 .ارة/المركز

ضا الطالب بالم
متابعة الخطة

عقدها بالكليات

جلس التنفيذى

  لية التربية. 

رة والمجلس ال

جلس التنفيذى

  ة:
الع لورش لقهوة

 

لدعم الفنى للك
  كلية/معھد

  حوث البيئية
 
  ق

ة والتكنولوجيا
  ة

وحدات بالكليا

س إدارة الوحد

إد

مناقشة تمر، و 
على محض يق

 الشهرى لالدا
نات قياس رض
 فريق إدارة وم

ً ـــعلم   .ا

مل التى تم ع
 ً   .علمـــا

 اجتماع المج
  م.2

 ً   .علمـــا

حدة الجودة بكل
 ً   .علمـــا

كيل مجلس ادا
 ً   .علمـــا

 اجتماع المج
  م.

 ً   .علمـــا
ة واالدارية
المقابالستراحة 

 ً   .ما

:والتقنية ة
دول زيارات ال

  جارة
  قوق

دراسات والبح
طب البيطرى

سياحة والفنادق
  ربية

ھندسة الوراثية
ربية الرياضية
سادة مديرى الو

وصيات مجالس

لتطوير المستم
التصدي -1
التقرير -2
استبيانا -3
تشكيل -4

ع الفريقط ــي

ورش العم شان
الفريق عط ــي

محضر شأن
13/10/2014
الفريق عط ــي

شعار وح شأن
الفريق عط ــي

قرار تشكي شأن
الفريق عط ــي

محضر شأن
م27/9/2014
الفريق عط ــي

ئون المالية
مق صرف شان

يط الفريق علم

شئون الفنية
جداقتراح شان 
  م
كلية التج  1
الحق كلية  2
معھد الد  3
كلية الط  4
كلية  الس  5
كلية التر  6
معھد الھ  7
كلية التر  8  

ت موافقة السا

شأن مناقشة تو

 
   

 
 

وا

أحي :القـــرار
بش  2/2

أحي :القـــرار
بش  2/3

3
أحي :القـــرار

بش  2/4
أحي :القـــرار

بش  2/5
أحي :القـــرار

بش  2/6
7

أحي :القـــرار

الشئثالثاً: 
بش  3/1

احي :القـــرار

: الشرابعا
بش  4/1

6
7

 
تمت :القـــرار

بش  4/2



  

   

طلب لضمان 

ة لوحداتھم 
اع الشھري 

د مجلس 
  ة
  ھر
  ھر
  ر
  ھر
  ھر
  ھر
  ر
  ر

CIQ. 
ب والتصحيح 

داف الوحدة. 

 م.20/2014

الهداف كمتط

   .س االدارة)

جالس الدورية
ن خالل اإلجتما

لمقترح النعقاد
الدارة للوحدة
نى من كل شھ
نى من كل شھ
ى من كل شھر
نى من كل شھ
نى من كل شھ
لث من كل شھ
ث من كل شھر
ى من كل شھر

  ت االتية:
SDE.   

QAP مشروع 
وتقويم الطالب

قًا لرسالة وأهد

013لجامعى 

الة والرؤية واال

   .ونوفمبر

تنفيذى ومجلس
 مواعيد المج
المتابعة و من

الموعد ال
اال
السبت الثانى
السبت الثانى
االحد الثانى
االثنين الثان
االثنين الثان
الثالثاء الثا
االحد الثالث
االحد الثانى

ى المشروعات
EEيم العالى 

 تحصل على
 االمتحانات و

  لسادات
 ان الجودة

 .  

وفق 20/2015

  ن.

مؤسسة للعام ا

عناصر الرسا

  .فنى

شهر اكتوبر و
.  

ت (المجلس الت
معاھد بتحديد
خالل زيارات ا

اد المجلس
  حدة
  ر
  ر
 
  ھر
  ھر
  ھر
  ھر
  شھر

 ومعاهدها على
مؤسسات التعلي
كليات التى لم
ويم وهى نظم 

مدينة اجامعة 
مركز ضما/دارة

. من الوحدات

014لجامعى 

  ة الوحدات.
سنوى حتى االن

ا الطالب بالم
  .ى االن

د من اتساق 

والدعم الفبعة

ت التدريبية لش
ترح للمواعيد

دورية للوحدات
والمعبالكليات

 للمركز من خ

لمقترح النعقا
لتنفيذى للوح
ل من كل شھر
ل من كل شھر
ل من كل شھر
ول من كل شھ
ول من كل شھ
انى من كل شھ
لث من كل شھ
ثالث من كل ش

صول كلياتها 
ة التعليمية بم
الستراتيجية للك
 والتعلم والتقو

إد

يات او تقارير

وحدات للعام ال
  . تھاطة بخ

لسنوى النشطة
ة تقريرھا الس

ئج قياس رضا
 اى تقرير حتى

 نموذج التأكيد

زيارات المتاب

 مخطط الدورات
مع وضع مقت

الجتماعات الد
ى الوحدات ب
 ترسل نسخة

الموعد ا
ا
السبت االول
السبت االول
االحد االول
االثنين االو
االثنين االو
الثالثاء الثا
السبت الثال
االربعاء الث

جامعة فى حص
تطوير الفاعلية
عداد الخطة اال
عمليات التعليم

ترد اى توصيا

خطط الو شأن
تقدم اى وحدت

التقرير الشأن 
تقدم اى وحدة

تقرير نتائ شأن
د الى المركز

استكمال شأن
   جودة.

ستكمالة اثناء ز

شأن استكمال 
 ً ط الفريق علما

شأن مواعيد اال
السادة مديرى
تفاق على ان

  ؤسسة

  ة
  ق

  لبيطرى
  سة الوراثية

  والفنادقحة 
  ة

  ة الرياضية
  

مطلب الج شأن
دعم وت - 
دعم اع - 
دعم ع - 

 
   

 
 

لم ت :القـــرار
بش  4/3

تلم  :القـــرار
  
بش  4/4

لم ت :القـــرار
  
بش  4/5

لم يرد القرار:
  
بش  4/6

الج
تم اس القرار:

  
بش  4/8

احيط القرار:
  
بش  4/9

قام  القرار:
مع اإل كاالتى
  :للمركز

المؤ

يةكلية الترب
كلية الحقوق
كلية الطب ا
معھد الھندس
كلية السياح
كلية التجارة
كلية التربية
معھد البيئة  

بش   4/10






