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 جدول االعمال

 قرارات الجلسة السابقة..المصادقة على 0

 .مناقشة التكليفات الخاصة بزيارة المحاكاة.2

 2102/2103.مناقشة مسودة تقرير لجنة المراجعة الداخلية السنوى3

 حمضر اجللسة

                                       تم المصادقة على قرارات الجلسة السابقة. . 0
     داختتز              )مت االعتتالن ع تت                                                       استتتعراج جتتدول الةيتتارة انرستتز متتن مركتتة ضتتمان اجلتتودة  اجلامعتتة . 3

  .       االقسام(
  .                احيط المجلس علما        القرار: 

     3102     نوفمرب    01- 7                                               .م اقشة تكليفات االقسام العلمية خالل زيارة احملاكاة 2
                                                                                               قيااااام ر سااااا  اعقسااااام الالميااااة باااادعيج المسااااتجيديع ي النااااريجيع لحاااااير اجتمااااا  اللج ااااة  يااااارج المحا اااااج ي  لاااا   .   1.3

  . ( 3-            مدرج اعقتصاد  33        )الساعة                                                ييم النميس القادم طبقا لميااد في الجديل ال يارج
         الجاااايدج ي         بأعمااااال                                                                              .قيااااام ر سااااا  اعقسااااام الالميااااة باااادعيج السااااادج اعاااااا  اي ااااة التاااادريس بالقساااام  ي اعاتمااااام     1.3

                                         لحاااااير اجتمااااا  اللج ااااة  يااااارج المحا اااااج ي  لاااا                                              ي م سااااقي البيابااااة ي م سااااقي التنطاااايط اعسااااتراتيجي         الباااارام        م سااااقي
  .   ( 3-            مدرج اعقتصاد    في      صباحا    9        )الساعة                                     القادم طبقا لميااد في الجديل ال يارج      األحد    ييم 
                                                          .تيجد جميع اعاا  اي ة التدريس في اعقسام نالل ايام ال يارج.   1.1
                                                             .تيجد جميع اعاا  الهي ة المااي ة في اعقسام نالل ايام ال يارج.   1.3
  .                                              .تيجد جميع اإلدارييع في اعقسام نالل ايام ال يارج   1.3
                                                                                     .احاار اصل تقارير المراجاة النارجية اع يجد اي نطاب نريج البر ام  للمراجاة النارجية .   1.3
    131 3-    3133                                               .اعداد ملجات المقرر مع  ل عاي اي ة تدريس تحديث    1.3
                                                                                      تسااااليم ملااااا مقاااارر عااااام ل اااال قساااام علمااااي ليحاااادج اااااماع الجاااايدج   مااااي ج مااااع القساااام  اماااال  اناااار ميااااااد ياااايم  .   1.3

  .    3131 /  33 / 3              اعرباا  القادم
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                      انااار مايااااد يااايم اعربااااا        3131-    3133                                                          .تساااليم دليااال البر اااام  ل ااال قسااام علماااي ليحااادج ااااماع الجااايدج تحاااديث    1.9
  .    3131 /  33 / 3      القادم
                 ااداا البر ام (.  –            رسالة القسم –                                                  .عمل بيستر مليع يالق دانل  ل قسم علمي )ر ية القسم     1.31
                                               ااماااال ي ديرات الميااااا  يحجاااارات اعاااااا  اي ااااة التاااادريس                                              .أجاااارا   عمليااااات  لافااااة  املااااة ي ترتيااااب فااااي جميااااع م    1.33

                                                                                                     ي ت لااايم الماامااال البحكياااة ي  تاباااة البيا اااات علاااى اعجهااا ج ي تي ياااع اعااااا  اي اااة التااادريس ي الهي اااة المااي اااة علاااى 
                  الماامل المنتلجة.

  -      الكالااااث                                                                                  . قيااااام ي ياااال ال ليااااة ل اااا يع الطااااالب ي ر سااااا  اعقسااااام الالميااااة باااادعيج طااااالب مرحلااااة الب اليرييس)    1.33
                                                                                                    الراباااع( ي  ااا ل  طاااالب اعتحااااد  باألقساااام  لحااااير اجتماااا  اللج اااة  ياااارج المحا ااااج ي  لااا  يااايم النمااايس القاااادم طبقاااا 

                           لميااد في الجديل ال يارج. 
                                                                                                . قياااام ي ياااال ال لياااة ل اااا يع الدراساااات الاليااااا ي ر ساااا  اعقسااااام الالمياااة باااادعيج طاااالب مرحلااااة الدراساااات الاليااااا     1.31

                             القااااااادم طبقااااااا لميااااااااد فااااااي الجااااااديل ياااااايم النماااااايس                                    اجتمااااااا  اللج ااااااة  يااااااارج المحا اااااااج ي  لاااااا                 باألقسااااااام  لحاااااااير 
   .  ( 3-                  صباحا مدرج اعقتصاد  33        )الساعة        ال يارج
                                                    لحااااير اجتماااا  اللج اااة  ياااارج المحا ااااج ي  لااا  يااايم النمااايس                الجهاااا  اإلدار       بااادعيج                  مااادير عاااام ال لياااة       . قياااام     1.33

    .   ( 3-            مدرج اعقتصاد    33        )الساعة                                     القادم طبقا لميااد في الجديل ال يارج
                                                                                                .قياااام ي يااال يحااادج ااااماع الجااايدج ل ااا يع اعساااتمرارية بالت بياااد علاااى مااادير  الماامااال اساااتاداد ل ياااارج يااايم اعحاااد     1.33

31  / 33  / 3131    .  
                                                                                          .قياااااام مااااادير مر ااااا  الدراساااااات ي اعست اااااارات ال راعياااااة بالت بياااااد علاااااى اليحااااادات  ات طاااااابع ناااااا  ي الماامااااال     1.33

  .    3131 /  33 /  31                          د استاداد ل يارج ييم اعحد                  البحكية التاباة ل
                                                                                          الت بيااااة علااااى جميااااع اعاااااا  اي ااااة التاااادريس ي مااااااي يهم  بال ليااااة الاااا يع لااااديهم جاااادايل دراسااااية )محاااااارات  .    1.33

             يتي ياااع تيصااايا ,  PowerPoint                                                                  لرياااة ح محااااارات عملياااة( يااايم النمااايس ي اعحاااد بأعاااداد ماااادج تدريساااية 
       الطالب.                          المقرر ي نرا ط المقرر على 

               ي جاااااديل السااااااعات                                                                      .تالياااااق جمياااااع اعااااااا  اي اااااة التااااادريس علاااااى بااااااب الحجااااارج الجاااااديل الدراساااااي الناااااا      1.33
                                   الم تبية ي جديل اعر اد اع اديمي.

  ي       3133-    3131                                                                       .تالياااااق جمياااااع اعقساااااام فاااااي ليحاااااة اععال اااااات الجااااادايل الدراساااااية الجصااااال الدراساااااي اعيل     1.39
                                            ي جااااديل تاااادريس محاااااارات الدراسااااات الاليااااا )  لاااار        3133 /    3131     اعيل                                   جااااديل الساااامي ار القساااام الجصاااال الدراسااااي 

                                         حعملي ( ي القا م بالتدريس ي اسما  الطالب.
                                                            ال لياااة اسااات مال تي ياااع طجاياااات الحرا اااق ي صااايرج ماااع نطاااة اعناااال  ل ااال                بمناطباااة ردارج        األقساااام            .قياااام ر ساااا      1.31

  .    3133 /    3131         قسم عملي 
                                                              اععال ااااات اساااااليب التالاااايم ي الااااتالم المسااااتندمة داناااال بر ااااام  القساااام ي                            .تاليااااق جميااااع اعقسااااام فااااي ليحااااة     1.33

                                                                                                    اساااااليب التقياااايم المسااااتندمة داناااال بر ااااام  القساااام ي الااااديرات التدريبيااااة الم اقاااادج داناااال القساااام ي بر ااااام  التاااادريب 
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–                       يجاااايد صاااا ديق  اااا اي  فاااااال( -                                 ع حااااة جدياااادج(ي اليااااة ال اااا اي  الطالبيااااة-           )ع حااااة قديمااااة      3133 /    3131       الصاااايجي 
                             يد ص ديق اساافات ايلية فاال.  يج

                                                   دراسااااات عليااااا( التياجااااد فااااي يحاااادج اااااماع الجاااايدج ياااايم الساااابت   -                                     .الت بيااااة علااااى م سااااقي الباااارام  )ب اااااليرييس    1.33
  .    3133 /    3131           فرد( تحديث   33                             الساعة التاساة صباحا )أجمالي 

                   ع الجاااايدج ياااايم الساااابت                                     فااليااااة التالميااااة( التياجاااد فااااي يحاااادج ااااما  –                                      .قياااام م سااااقي الماااااايير )القااادرج الم سسااااية     1.31
  .    3133 /    3131          فرد(تحديث   13                            الساعة التاساة صباحا)أجمالي 

                                                                               .م اق ة تيفير الدعم الماد  الال م  لامل مطبيعات ي الالفتات اعر ادية نالل ال يارج.    1.33
       لألساااتا                                                                                            .قياااام الساااادج ر ساااا  اعقساااام باسااات مال الت ليجاااات المرسااالة  المتاااأنرج انااار مايااااد يااايم اعربااااا  يسااالم     1.33

  .                                                   الد تير عميد ال لية اي مدير يحدج الجيدج قبل ال يارج
                                 بالقساااام  ي اعاتمااااام  بأعمااااال الجاااايدج                  الهي ااااة المااي ااااة       أعاااااا                      الالميااااة باااادعيج السااااادج         األقسااااام           قيااااام ر سااااا   .    1.33

     لهااارا   33         )السااااعة                                    القاااادم طبقاااا لمياااااد فاااي الجاااديل ال يارج      األحاااد                                             لحااااير اجتماااا  اللج اااة  ياااارج المحا ااااج ي  لااا  يااايم 
  .   ( 3-               في مدرج اعقتصاد

           لج ااااة  يااااارج                         مناطبااااة ماااادير الم تبااااة باااااع                  ماااادير عااااام ال ليااااة ب                                    ي ياااال ال ليااااة ل اااا يع الدراسااااات الاليااااا ي      قيااااام    .    1.33
   1- 3       )السااااعة                                                     ي  لااا  يااايم النمااايس القاااادم طبقاااا لمياااااد فاااي الجاااديل ال يارج                              سااايا تقااايم ب ياااارج مب اااى الم تباااة          المحا ااااج

   .      لهرا(
           لج اااااة  ياااااارج                                        مناطباااااة ر ااااايس   تاااااريل الدراساااااات الالياااااا بااااااع  ب                                  ي يااااال ال لياااااة ل ااااا يع الدراساااااات الالياااااا      قياااااام    .    1.33

                             القاااااادم طبقاااااا لمياااااااد فاااااي الجاااااديل      سااااابت            ي  لااااا  يااااايم ال                                       سااااايا تقااااايم ب ياااااارج مب اااااى ال  تاااااريعت الجدياااااد          المحا ااااااج
   .      لهرا(       33.11-     31.11       )الساعة       ال يارج
      تالااايم -       الرابااااة–        الكالكاااة –        الكا ياااة –           جرقاااة األيلاااى                ر ااايس   تاااريل )ال       مناطباااة  ب                        ي يااال ال لياااة ل ااا يع الطاااالب      قياااام  .    1.39

       القاااادم      سااابت            ي  لااا  يااايم ال                                       سااايا تقااايم ب ياااارج مب اااى ال  تاااريعت الجدياااد                     لج اااة  ياااارج المحا ااااج             تنلجاااات( بااااع–      مجتاااي  
   .      لهرا(       33.11-     31.11       )الساعة                             طبقا لميااد في الجديل ال يارج

  .                احيط المجلس علما        القرار: 
                    )وحدة ضمان اجلودة(:      داخز               م سقي انعايري               م اقشة تكليفات  . 4

                                تاليمية(التأ ااااد مااااع التااااالي ي ساااارعة         اعليااااة ال ج  ال                                                   .علااااى  اااال مااااع السااااادج م سااااقي الماااااايير ) القاااادرج م سسااااية ي    3.3
                                                                                                   اعباااالو فااايرا سااايادج عمياااد ال لياااة اي مااادير يحااادج الجااايدج  تابياااا عاااع أ  مساااتجدات تحااادث دانااال الماياااار اي بالساااادج 

              اا  المايار .  اع
                            ي ااايا علاااى دراياااة تاماااة بجمياااع  ي                                                              .علاااى  ااال ر ااايس ماياااار انتياااار عااااييع فقاااط لمسااااعدج اك اااا  فحااا  الماياااار    3.3

                        تحاااات ا ااااراا  ا ااااب اليحاااادج )                         علااااى جميااااع اساااا لة اللج ااااة ي         لإلجابااااة                                        منرجااااات المايااااار ي عالقتهااااا بالماااااايير اعناااار  
          ابتاااادا  مااااع                 اجتماعااااات سااااابقة    فااااي               علااااى ااااا   ال قاااااط          الت بيااااد       قااااد ساااابق                                        القاااادرج الم سسااااية ي الجاعليااااة التاليميااااة(

3 / 9 / 3131    .  
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                                                                                                .ارجاااي ماااع م ساااقي المااااايير) احاااد اعااااا  الماياااار المنتااااريع( التياجاااد ب ااا ل مساااتمر فاااي يحااادج الجااايدج  ابتااادا     3.1
                                  مع ييم النميس حتى ا تها  ال يارج.

                            اجاااد فاااي يحااادج ااااماع الجااايدج يااايم                                                                    .ارجاااي ماااع م ساااقي المااااايير التأ ياااد علاااى اعااااا  المااااايير المنتااااريع  التي    3.3
                                                    ابتدا  مع الساعة التاساة صباحا الى  السادسة مسا ا .      3131 /  33 / 9      السبت 

                                                                                    .ارجااااااي مااااااع م سااااااقي الماااااااايير التأ ااااااد التااااااام ي مراجاااااااة ملااااااا المايااااااار النااااااا  بااااااد ي  لاااااا  متااااااا  الياااااايم    3.3
              مسااااا ا( لمااااع لاااام    3- 3       لهاااارا ي     33    الااااى   31     مااااع )       جماااااة               مسااااا ا( ي ياااايم ال 3    الااااى     31    مااااع )      3131 /  33 / 3       اعرباااااا 

                                  يقدم تقرير  تابيا حتى ييم النميس.
                                                                                       .الرجااااا  مااااع م سااااقي الماااااايير ي اعاااااا  المايااااار ) اعجابااااة علااااى اعاااااا  لج ااااة الجحاااا  اجابااااات محااااددج ي    3.3

                                                                دقيقة على اعس لة اي اعستجسارات ي تسجيل  ل مالحلات اعاا  اللج ة(.
                                                      لمحافلاااة علاااى ترتياااب الماياااار ي اليكاااا ق الداعماااة للماياااار ي                                            .الرجاااا  ماااع م ساااقي المااااايير ي اعااااا  الماياااار ا   3.3

                                        عدم  قل اليكا ق مع مايار الى مايار انر.
  .                احيط المجلس علما        القرار: 

                 مدير عام الكلية:                م اقشة تكليفات  .  5
                                                .مراجاة ال لافة مدرجات ال لية ي قاعة الم تمرات.   3.3
                              ال مبييتر تامل دانل المدرجات.                                            .مراجاة  اجه ج الصيت ي اعاا ج ي الداتا  ي ي    3.3
                                                  .طباعة ي تاليق ر ية ي رسالة ال لية دانل المدرجات.   3.1
                                                                                            .تي يااااع طجايااااات الحريااااق علااااى جميااااع الماااادرجات ي مااماااال الساااا اب الجدياااادج ي الم تبااااة ي ال ااااي تريل ي مااماااال    3.3

                            اعقسام على قدر المتا  م ها.
                                               ل الحمامات ي تيفر الميا  ي ناصة اعديار الاليا.                                              .مراجاة  لافة ديرات الميا  ي اعمال السبا ة دان   3.3
  .                                                                          .مراجاة ا الة المنلجات نارج  ي دانل المبا ي ي رفع اعكاث المحطم دانل اعقسام   3.3
                                                                  .مراجاة  لافة المسطحات النارا  حيال مب ى اإلدار  ي مبا ي ال لية.   3.3
                                                    .التا يد على الجها  اإلدار  حاير المقابالت مع اللج ة.   3.3
                                                    ( عاااادم اعسااااتندام فااااي التاااادريس نااااالل ال يااااارج الااااى جا ااااب قاعااااة  3- 3                                 .التا يااااد علااااى تجهياااا  ماااادرج اعقتصاااااد )   3.9

                                       الم اق ات في الدير الرابع مب ى اإلدار .
                                                 .التا يد على يجيد عمال في المدرجات نالل ال يارج.     3.31
                           نلاااا مباااا ي ال باااات ال راعاااي ي                                                                .التا اااد ماااع تي ياااع صااا اديق القماماااة  ي  قااال القماماااة ي قصااا  اع اااجار ماااع     3.33

                               مب ى ال يميا  ي األرااي الجديد.
  .                احيط المجلس علما        القرار: 

 



 
 

 رئيس مجلس الادارة و عميد الكلية  مدير وحدة ضمان الجودة

النبي خليلا.د/ماهر حسب   د./محمد حسن رفعت  

 
 

 

                                      فة  التي تقوم  ها الكلية خالل الةيارة. ا                               .م اقشة الدعم انادي لألعمال الضي 6  
                                ف محمرررررر  محمرررررر     يرررررر    ررررررما    ال ررررررمف    لرررررر                        اسرررررر  ااسررررررياخ الرررررر  ي م  م  ئ                         القررررررمامش يرررررر  ي رررررر ي  لج رررررر   م 

                                                        على اعما  الضياف   ال  الزيامة من ميزا ي      ق ال لي . 
 
 
 


