
 

 

 محضر اجتماع المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة ورؤساء المعايير 

 2/2019/  20بتاريخ  
 

 
 ااوعللوةاالالوه ااولالوهتنف اا للهم  اا لوهتااعلى االلو تماا  للماال ولوةاالال اام  لوه ااولالبناا على اادلوهاالىوجلوهمو  اا لماا ل

ى دلوبعااولوواساا علوهمعاا   ووة ااوولوهساا لجلوى اا علوهم  اا لظ ااوو لل12وهساا ى لل20/2/2019للوألوبعاا علوهموو اا 

 -: وهنةولوهت هد

 

لوهصف لوهوظ ف لوالســـــــــــــــــــــــــعلع

لوئ  لوهم   لمل ولوةلال م  لوه ولالو   علهطفدلى وو.ع.للأل1

لن ئبلن ئبلمل ولوهوةلاللل.لش و  لقطبلىبللوه ط فلى يلس هعل2

مسئولله ن لوهتلو بلووهلىعلوهفنيللومللمةمللىزتل.ع.لأل3
لووهمسئوه  لوهم تمع  

 ى ــــــــــــــــوو

مسئولله ن لوهموو ع لوهلوخ   لوإىلولللأ.ع.ل.لس وىلإبووه علإبووه عل وسفلل4
لوهت و و

 ى ــــــــــــــــوو

 ى ــــــــــــــــوولت و علوهطالبلمسئولله ن للل.مةمللةس لنوول5

مسئولله ن لتطو ولوهبوومجلوهتع  م  للل.لشو فلى لللةش شلل6
لووهم وووتلوهلووس  

لى ــــــــــــــــوو

 ى ــــــــــــــــوولوهتخط طلووهمت بع لوت   علوأللوعه ن لمسئولللل.لأةملل م للىبللوهووةلللل7

 

  -:وتم دعوة 

 

للوهوظ ف لوالســـــــــــــــــــــــــعلع

للمنس لمع  ولوه  كللوهتنظ ميللأ.ع.ل/لم  يلأةمللخ وللل1

منس لمع  ولوهمع   ولوالك ل م  لووهبوومجللل/لوش لس محلمةفوظلل2
لوهتع  م  ل

ل

 التصديق علي المحضر السابق . ل(ل1وهمو و لوقعل)ل
 تم التصديق .لوه ووول:

 اختيار أمين للمجلس بالتصويت .ل(ل2وهمو و لوقعل)ل
 اختيار د/ شيرين قطب أميناً للمجلس .لوه ووول:ل

 تحديد موعد ثابت إلنعقاد اإلجتماع شهري للمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة .ل(ل3وهمو و لوقعل)ل
 10.30شهر الساعة تقرر أن يكون موعد انعقاد المجلس يوم األثنين الثاني من كل لوه ووول:

 صباحاً .

عرض مقترح تشكيل فريق عمل الخطة اإلستراتيجية على غرار التشكيل السابق  (ل4وهمو و لوقعل)ل

 كالتالي : 



 

لمل ولوةلال م  لوه ولال

 أ.ع.ل/لو   علهطفيلى وول

 

  -األشراف العام :

 أ.د/ يحيى محمود البغدادي                             عميد الكلية 

 أ.د/ حمدي أحمد نصار                       وكيل الكلية للدراسات العليا 

 أ.د/ محسن حسين أبي الحسن               وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 عمال وكيل الكلية لشئون الطالبأ.م.د/ هديل أحمد صبري                    قائم بأ

 -فيذ :نفريق الت 

 المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة 

                لطفي عجور                            أ.م.د/ ريهام
       امل محمد عزت .م.دأ

 أ.م.د. سلوى إبراهيم إبراهيم يوسف
    د. شيرين قطب عبد اللطيف

                                  د.محمد حسن نور
  د. شريف عادل حشيش  

  د. أحمد جمال عبد الواحد 
للللللل-واس علوألقس عل:

 فرج محمود أحمد .د/ علي أ
 الشهابي أحمد حمدي أ.د/ فاطمة 

 يس  حسن صالح أ.د/ هالة
 أ.م.د/ ماجي أحمد  خيري 

لأ.م.د/ أمل محمد عزت .
        . د/ هشام سامي برج

ل- و  لوهموو ع لوهلوخ   ل:
 مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة                أ.م.د/ داليا طه      

 عضو مركز ضمان الجودة بالجامعة         أ.م.د/ هالة مصطفي أحمد    
 على مجلس إدارة الوحدة .تشكيل المقترح  عرضلوه ووول:

 التنفيذية السابقة ألخذ األراء عن نسبة اإلنجاز بها .عرض الخطة ل(ل5وهمو و لوقعل)

 نجاز في الخطة التنفيذية السابقة ومناقشتها في المجلس القادم .إلدراسة نسبة الوه ووول:
 . العلمية ألقساماعلى الية المراجعة الداخلية مناقشة ل(ل6وهمو و لوقعل)

 للعرض في المجلس القادم .  cheek listاإلتفاق على نموذج لوه ووول:

 متابعة خطة عمل  اإلستبيانات .ل(ل7وهمو و لوقعل)
اإلتفاق على أن يقوم رئيس كل معيار بإجراء ومتابعة اإلستبيانات الخاصة بمعياره لوه ووول:

في المواعيد المقررة لها وتقديم تقارير عنها باإلضافة إلى تقرير سنوي عن معياره 

. 


