
 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 جامعة بنها
 كلية الهندسة بشبرا

 

   4سجل الحضور الجتماع وحدة الجودة رقم 

 2018/ 10/  22بتاريخ  

 عميد الكلية                           رجب مجاهد عبدالنبى         /أ.د  

 ون البيئةوكيل الكلية لشئ                     محمد أسامة رمضان                 /أ.د  

 للدراسات العليا            وكيل الكلية                                      محمد زهران          /أ.د  

 ية للشئون الطالبوكيل الكل                      / تامر سمير                             أ.د 

 اتيةالذ ر                                               منسق الدراسةأ.د  / رمضان صق

 ودةمدير وحدة الج                                  احمد/ أحمد عبدالمؤمن  أ.م.د 

 لتخطيط االستراتيجى   منسق معيار ا                              محمد معوض                  /أ.د  

 القيادة و الحوكمة منسق معيار                         / مسعد حسن                             د

 دارة الجودة والتطويرمنسق معيار ا                         / أمانى جودة حسن                     د

 ضاء هيئة التدريسمنسق معيار أع                                           طه عوض ابراهيم/   د

 الجهاز االدارى منسق معيار                         / عماد درويش                           د

 الموارد المالية منسق معيار                        / كريم رشوان                            د

 ار المعايير االكاديميةمنسق معي                          / خالد النجار                            د

 لتدريس و التعلممنسق معيار ا                      / محمد رضا على                          د

 ر الطالب و الخريجون منسق معيا                      / نيفين بدوى                           أ.م.د

 ر البحث العلمىمنسق معيا                      ابو المجد                       هناء /أ.م.د 

 لدراسات العليامنسق معيار ا                           عبدالوهاب السماك             /أ.م.د 

 تمعيةلمشاركة المجامنسق معيار                                                   فرج بسطاوي/  د
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 محضر اجتماع مــجـــلـــس وحدة الجودة

 2018/  10/ 22بتاريخ   4رقم 

 

خ بتاري 4 رقم تــــــــم عقـــــــد إجتمــــــــاع مجلــــــــس إدارة وحدة الجودة بجلسته 

ـــادة ر الســـــــوفى تمام الســــــــاعة الثانية عشــــــــر ظهــــــــراً وبحضـــ 22/10/2018

 األعضــــــاء المدون أســــــماؤهم فى سجل الحضور:

 

 وضوعات التالية بالمناقشة واتخاذ القرارات كما يليو قد تناول المجلس الم

دير وحدة م – احمد مؤمنبرئاســــــــة الســــــــيد األســــــــتاذ الــــــــدكتور / احمد عبد ال 

 الجودة 

  2018لشهر أكتوبر  4جدول األعمال للجلسة رقم 

 أوال المصادقات

  9/10/2018بتاريخ  3بخصوص المصادقة على محضر الجلسة رقم 

 : المصادقةالقــرار

 

 ثانيا موضوعات للمناقشة        

ى قامت ر الذتم الترحيب باألعضاء الجددد والقدامى وتم توجيه الشكر والعرفان بالمجهود الكبي  -1

 به ا. د / حنان الطوبجي فى الفترة السابقة. 

أعضاء اونة وأحمد عبد المؤمن بأهمية التكاتف بين أعضاء الوحدة والهيئة المعوقد أشار ا. د / 

أهل والت هيئة التدريس والجهاز االدارى حتي نصل بالكلية للوضع المناسب لها من حيث الجودة

 إلعادة االعتماد.

 وضع و مناقشة منهجية جديدة للعمل بها فى الفترة القادمة -2

 لى:ضمنها ما ي ويلزم له تحديد آليات تنفيذ ومن ) الجودة واقع (اتخاذ شعار للوحدة أال وهو  :القــرار

 .االستمرار فى نشر فكر الجودة للعاملين بالكلية 

 . المشاركة الفعالة لهيئة التدريس والهيئة المعاونة فى أعمال الجودة 

 ع م رول اقبة والكنتمتابعة تنفيذ مقترح إعفاء فريق العمل بالوحدة من أعباء المر

 اإلحتفاظ بحقوقه المالية المناظرة .
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 ي إعفاء فريق العمل بالوحدة من أعمال الكنترول  )قرار من مجلس الكلية ال

 االقسام ( وتخفيف مراقباتهم.

 مناقشة التغيرات فى أعضاء فريق العمل )ترشيح عدد مناسب(. -3

 : القــرار

  ح عدد بوحدة الجودة المتمثل في منسقي المعايير وترشيتم إجراء تغيير لبعض أعضاء فريق العمل

 مناسب لكل معيار.

  معيدين من كل برنامج للعمل بالمعايير على ان  يتم تغييرهم دوريا .  2يتم  تكليف عدد  

 نهدم تجديد القرار بضرورة عمل المعيددين والمدرسدين المسداعدين أو كدل مدن يطلدب الترقيدة و اعال

أعمدال أشهر حتي يتسني لده الحصدول علدى إفدادة باإلشدتراك ب 6ة ال تقل عن بأن فترة العمل بالجود

 الجودة و ان هذه االفادة من مسوغات تعيينه على الدرجة الجديدة.  

 اجراء بعض التحديثات الالزمة على بعض بنود الئحة الوحدة -4

  :القــرار

 .عمل بعض التغييرات على فريق العمل بالوحدة، ومرفق فريق العمل 

  ل ما هدو فى الالئحة و هو تعديل بند حساب المكافأت وساعات العمل ليماث 10عمل تحديث للبند رقم

 متبع بمركز ضمان الجودة بالجامعة طبقآ للجدول المرفق .

 مناقشة التقرير األخير المرسل للهيئة واستكمال وثائقه، وخطة التحسين. -5

  :القــرار 

 فات المقررات.سرعة إستكمال تقارير المقررات و مواص 

  2018 - 2017إمداد الوحدة بنتائج عمل األقسام إلرفاقها بالتقرير السنوى  

   وتتم  2018  -2017ضرورة عمل خطة تحسين لكل معيار إلرفاقها بالتقرير السنوى 

 بمعرفة منسقي المعايير .

 مناقشة تحديث موقع الوحدة على االنترنت. -6

 :القــرار

 وجعله أكثر جذبا ألعضاء هيئة التدريس للدخول عليه  تحديت الموقع على اإلنترنت 
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  إجراء إختبار جودة إلكتروني مشابه إلختبارICDL ات من لألعضاء المتقدمين بطلب شهاد

 وحدة الجودة.

  2015نشر اإلصدار الجديد . 

 

 ......... الخ(.-االثاث -أعمال الصيانة والتجديدات لمقر الوحدة ) الحاسوب -7

  :القــرار -8

 .متابعة أعمال الصيانة ألجهزة الحاسب االلى دوريا 

  .االحتفاظ باألجهزة القديمة الستغاللها 

 

 و قد إنتهي المجلس بحمد هللاا في تمام الساعة الثانية ظهرا ***

 

 دير وحدة الجودةم   أمين المجلس                                                                           

      

 ن      حمد عبدالمؤمد. أمانى جودة حسن                                                        ا.د أ     
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