
 
 

 

 

 

 8102/8102للعام ( األول) االجتماعمحضر 

  وحدة ضمان الجودة إدارةلمجلس 

 82/2/8102بتاريخ 

فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا اجتمع أعضاء  42/9/4028 فً ٌوم االثنٌن الموافك

وحدة ضمان الجودة بالكلٌة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/عبد العزٌز لطفً عبد  إدارةمجلس 

 عمٌد الكلٌة فً لاعة اجتماعات مجلس الكلٌة بحضور كال من: مالداٌ

 ضمان الجودة ونائب رئٌس مجلس االدارة وحدةمدٌر  أ.د. دمحم محمود حمدي

 الطالب والتعلٌموكٌل الكلٌة لشئون  أ.د. أحمد عبد العظٌم السباعً

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث أ.د. الرفاعً صبحً لناوي

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة السٌد سالم إبراهٌمأ.د. السٌد 

 رئٌس مجلس لسم الرٌاضٌات لاسم يأ.د. دمحم عبد الهاد

 رئٌس مجلس لسم الفٌزٌاء أ.د. طلعت دمحم مٌز

 عن رئٌس مجلس لسم الكٌمٌاء أ.د. دمحم جابر ابوالعزم

 رئٌس مجلس لسم الجٌولوجٌا البحرٌة مأ.د. جعفر عبد العلٌ

 رئٌس مجلس لسم النبات الشونً حأ.د. وجٌه عبد الفتا

 رئٌس مجلس لسم علم الحٌوان أ.د. دمحم أحمد خلٌل

 أمٌن الكلٌة د. حمدي سعد شعبان

 وبدعوة للحضور للمنالشة مع عدم الحك فً التصوٌت للساده 

 نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة أ.د. نهله السٌد الشاذلً

 هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة أعضاءمنسك معٌار  أ.د. طارق صالح عامر

 مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات أ.د. علً سلٌمان علً

 الهٌكل االداري منسك معٌار أ.د. خلٌل محفوظ غرٌب

 هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة أعضاءعضو الفرٌك التنفٌذي لمعٌار  غنٌم يد. اسامه عبد الهاد

 عضو الفرٌك التنفٌذي لمعٌار الهٌكل االداري رنا دمحم طارقأ.

 األكادٌمًاخصائً بوحدة االرشاد  -مصمم برنامج لواعد البٌانات صٌام إبراهٌممهندس/علً 

 

 21/1/4028التصدٌك على محضر الجلسة السابمة بتارٌخ أوال: 

بترررارٌخ المنعمررردة بجلسرررته  إدارة الوحررردةصرررادق المجلرررس علرررى محضرررر اجتمرررا  مجلرررس  المررررار:

21/1/4028. 

 المنالشةموضوعات : ثانٌا

هٌئرة التردرٌس ومعراونٌهم  أعضراءمنالشة كٌفٌة حسراب نسرب العجرز والفرائ  فرً  الموضو  األول:

 الالزمة. اإلجراءاتوتحدٌد 



 
 

حساب نسب العجز والفائ  فً وافك المجلس على  المرار:

هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بناء على العبء المطلوب للمٌام بتدرٌس التخصصات الدلٌمة  أعضاء

واعتبار هذا عند تحدٌد التخصصات المطلوبة لتسجٌالت المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن باأللسام 

 العلمٌة. 

 

أعضراء هٌئرة  أداءمنالشة الممترح الممدم من وحدة ضمان الجرودة السرتمارة تمٌرٌم  :الثانً  الموضو

   التدرٌس.

 أداءالممترررح الممرردم مررن وحرردة ضررمان الجررودة السررتمارة تمٌررٌم  علررىمبرردئٌا وافررك المجلررس المرررار: 

الوحردة وعمٌرد الكلٌرة تعردٌالت السرادة  إدارةعلرى ان ٌتلمرى أ.د. رئرٌس مجلرس  أعضاء هٌئة التدرٌس

 من تارٌخه  أسبو المجلس الممترحة وذلن فً غضون  أعضاء

 منالشة إنشاء لواعد بٌانات لأللسام العلمٌة. :الثالثالموضو  

صٌام لبرنامج لواعد  إبراهٌمالمجلس الً العر  التوضٌحً الممدم من مهندس/علً استمع المرار: 

البٌانات باأللسام العلمٌة ووافك على لٌام وحدة التدرٌب بتنفٌذ ورشة عمل لتدرٌب ممثلٌن لأللسام 

على ان ٌتم االنتهاء من تنفٌذ  4/20/4028لواعد البٌانات باأللسام العلمٌة بتارٌخ  إلعدادالعلمٌة 

 االعداد للمواعد ببداٌة شهر نوفمبر.

 منالشة إنشاء لواعد بٌانات إلدارات الكلٌة. :الرابعالموضو  

صٌام لبرنامج لواعد  إبراهٌمالمجلس الً العر  التوضٌحً الممدم من مهندس/علً المرار: استمع 

بوحدة ضمان الجودة  اإلداريالكلٌة ووافك على لٌام الفرٌك التنفٌذي لمعٌار الهٌكل  إلداراتالبٌانات 

على ان ٌتم االنتهاء إلدارات الكلٌة إعداد لواعد البٌانات بالكلٌة على شئون العاملٌن  إدارةبمساعدة 

ة شئون العاملٌن تجدٌد البٌانات إدارعلى ان تتولى  من تنفٌذ االعداد للمواعد ببداٌة شهر نوفمبر

 .سنوٌا

 الكلٌة وااللسام العلمٌة الكترونٌا.   إدارةمنالشة اجراء التعامالت بٌن  الموضو  الخامس:

الكلٌة وااللسام العلمٌة الكترونٌا على ان ٌكلف  إدارةعلى اجراء التعامالت بٌن  وافك المجلسالمرار: 

 واالستعانة بمن ٌراه مناسبا. اإلجراءاتغنٌم بالتنسٌك وتنفٌذ هذه  يالسٌد الدكتور/اسامه عبد الهاد

 

 رئٌس مجلس إدارةنائب 

 وحدة ضمان الجودة 

 الجودةرئٌس مجلس إدارة وحدة ضمان 

 وعمٌد الكلٌة

 معبد الداٌلطفً  زعبد العزٌأ.د.  أ.د. دمحم محمود حمدي

 

 

 

 


