اإلجتماع الشهرى الثانى
إنه فى يوم الخميس الموافق 9102/8/92تم إنعقاد اإلجتماع الشهرى الثانى لوحدة ضمان
الجودة بمكتب د /أريج عويضة المدير التنفيذى للوحدة بالدور الثانى بالمبنى األكاديمى فى تمام
الساعة الثانية ظهرا بقيادة المدير التنفيذى للوحدة د /أريج عويضة ونائب المدير التنفيذى للوحدة
د /محمود السحلى  ،وحضور أ /محمد شلتوت عضو من أعضاء الهيئة المعاونة
ثدأ اإلجتمبع ثمنبقشة انمىضىعبت انتبنية :
 .1انمنسقين  :يخبطجخ سؤعبء األلغبو إلخزيبس يُمغيٍ نكم لغى أكبديًٗ ٔرحذيذ يٓبو
انًُغميٍ ٔعشضٓب فٗ يجهظ انكهيخ .
 .2انتىصيفبت  :اإلنتهبء من تىصيف انمقزرات من خالل انمتبثعه مع انمنسقين
 .3اإلعداد نإلسجىع انتعزيفى نطالة مزحهة انهيسبنس فى ثداية انعبو اندراسى انجديد
 9191/9102وانمسئىنين عن هذا هى د /محمىد انسحهى  ،ود /محمد عكبشة
واإلعداد يتمثم فى اآلتى :
أ -رجٓيض انيٕو انزعشيفٗ انخبص ثٕحذح ضًبٌ انجٕدح
ة -يخبطجخ انٕحذاد راد انطبثع انخبص عهٗ أٌ يزى رحذيذ يٕو نكم ٔحذح عهٗ حذٖ
( كٕحذح انميبط ٔانزمٕيى – ٔانعيبدح انمبََٕيخ ) .
د -أٌ يزى انزُغيك يع ارحبد انطالة ثزطجيك إستجيبنبت عيبعخ انمجٕل .
س -انزأكيذ عهٗ رضٔيذ انهٕحبد اإلسشبديخ فٗ انًذسجبد .
ج -ششح نٓيكم انكهيخ يٍ خالل عشع ثٕسثٕيُذ نهكهيخ ٔانٕحذح ثشكم خبص نزحذيذ دٔس
ٔحذح ضًبٌ انجٕدح فٗ انكهيخ .
ح -عشع انمشاساد انجذيذح انخبطخ ثزعذيم الئحخ انهيغبَظ ٔكيفيخ سطذ انذسجبد ٔكيفيخ
رطجيك اإليزحبٌ اإلنكزشَٔٗ ٔانًُٓج اإلنكزشَٔٗ .
خ -عشع َجزِ يخزظشح نطالة انفشلخ انشاثعّ عٍ كيفيخ اإلنزحبق ثًشحهخ انذساعبد انعهيب
 .4مىقع انكهية  :يخبطجخ سعًيخ أ /يظطفٗ يجذٖ انًغئٕل عٍ يٕلع انكهيخ ثزخظيض
يكبٌ نٕحذح ضًبٌ انجٕدح عهٗ انًٕلع .
 .5دنيم انطبنت  :رحذيش دنيم انطبنت .
وقد انتهى اإلجتماع إلى عدة توصيات تتمثل فى اآلتى :
.1
.2
.3
.4
.5

رعذيم ٔرغيش سؤيخ ٔسعبنخ ْٔذف انكهيخ
انزجٓيض نُذٔح رعشيفيخ عٍ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح نإلداسييٍ ثبنكهيخ
رطجيك اعزجيبَبد فٗ ثذايخ انعبو انذساعٗ انجذيذ 2121/2112
طجبعخ رمبسيش انًمشس انذساعٗ ٔرٕصيعّ عهٗ أعضبء ْيئخ رذسيظ
يخبطجخ األلغبو األكبديًيخ نزحذيذ يُغميٍ ٔعشضٓب فٗ يجهظ انكهيخ
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

نائب المدير التنفيذى د /محمود السحلى

المدير التنفيذى  /د /أريج عوي

