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 ئداسحيدهظ يحضش اخزًبع 

 وحذح ضًبٌ اندىدح ثكهيخ انضساػخ

 1119/ 3/  5ثزبسيخ  (111)خهغخ سقى 

 :ثشئبسخ انٕاحذح ظٓشا  فٗ رًبو انسبػخ  2019/ 3/  5انًٕافك   األسثؼبءاجزًغ يجهس اداسح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ٕٚو 

، يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -شؼالٌ  َبجٗ / أيٛش يحًذدأ.و.ػًٛذ انكهٛخ ٔانسٛذ  - َبظى ػجذ انشحًٍ شهجٗانسٛذ أ.د/ 

 ٔ حضٕس كم يٍ:

  أ.د/ يحًذ ػجذ انًجٛذ يحًذ سصق -1

  أ.د/ أًٍٚ يحًذ انغًشٖ -2

  انسٛذ سؼذِ  أ.د/ صبنح -3

  أ.و.د/ يحًذ سًٛش دسٔٚش -4

4- 

5- 

6- 

 يحًذ فبسٔق يحًذ ػجذ انسالو أ/

 أ.و.د/ يحًذ انسٛذ يحًذ طشاثّٛ

 يحًٕد يحًذ طهؼذ حجبصٖانطبنت/  

 

ٔ سحت سٛبدرّ ثبنسبدح انحضٕس فٗ ثذاٚخ  ػًٛذ انكهٛخ - َبظى ػجذ انشحًٍ شهجٗأ.د/ انسٛذ افززح انًجهس 

 يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -شؼالٌ  َبجٗ انسٛذ أ.و.د/ أيٛش يحًذاالجزًبع يزًُٛب  نٓى دٔاو انزٕفٛك، صى ػشض 

 أػًبل انجهسخ كًب ٚهٗ: انًٕضٕػبد انٕاسدح ثجذٔل

 انزصذٚك ػهٗ يحضش انجهسخ انسبثمخ. انًىضىع األول:

 . انًجهس ػهٗ يحضش انجهسخ انسبثمخ ذقص  انقـــــــــــــــشاس:

خالل اإلحاطت بووعد زيارة الوراجعت الداخليت هي هركس ضواى الجودة بجاهعت الونصورة ثشؤٌ  :ثبًَانًىضىع ان

 .3/5102/ 52، 52يوهى اإلثنيي و الثالثاء الووافق 

ػهًب  يغ لٛبو انسبدح سإسبء األلسبو انؼهًٛخ ثبحبطخ جًٛغ انفئبد ثؤلسبيٓى انؼهًٛخ  أحٛظ انًجهس انقـــــــــــــــشاس:

خالل ْزا انًٕػذ، ٔ كزنك لٛبو انسٛذ أيٍٛ انكهٛخ ثبنزُجّٛ ػهٗ انسبدح انؼبيهٍٛ ثضشٔسح انزٕاجذ 

 ثبنًٕػذ انًزكٕس.
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 .هناقشت الوضع الراهي للسادة العاهليي فى قطاع الدراساث العليا و الوكخبت :نثثبانًىضىع ان

انؼهٛب ٔ انجحٕس ثبنزؼبٌٔ يغ انسٛذ/ أيٍٛ انكهٛخ لٛبو انسٛذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساسبد  انقـــــــــــــــشاس:

 ثزٕفٛش انذٔساد انًُبسجخ نٓئالء انؼبيهٍٛ يٍ أجم سفغ يسزٕٖ أدائٓى.

 بنكهٛخ.ثيشافك ٔ يُشآد  يٍطجمب  نًب أسزجذ  Normasثشؤٌ رحذٚش دساسخ انـ   :شاثغانًىضىع ان

 ٔافك انًجهس. انقـــــــــــــــشاس:

لٛبو انسٛذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ ثزُظٛى  ثشؤٌ  خبيظ:انًىضىع ان

 انًئرًش انسُٕٖ نهكهٛخ خالل شٓش اثشٚم انًمجم.

 ٔافك انًجهس. انقـــــــــــــــشاس:

ثٕضغ آنٛخ  ثشؤٌ لٛبو انسٛذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ  غبدط:انًىضىع ان

 نزمٍُٛ ٔ رُظٛى دٔس انطالة فٗ ثشايج خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ.

 ٔافك انًجهس. انقـــــــــــــــشاس:

 ثشؤٌ اػزًبد يب ٔسد يٍ األلسبو انؼهًٛخ ٔ يب سٛشد ثخصٕص:  غبدط:انًىضىع ان

 ػهٙ يسزٕ٘ يشحهزٙ انجكبنٕسٕٚس ٔانذساسبد انؼهٛب.  2017/2018ايج نهؼبو انجبيؼٙ سٚش انجشبرم 

  ٗػهٙ يسزٕ٘ يشحهزٙ انجكبنٕسٕٚس  2018/2019رمبسٚش يمشساد انفصم انذساسٗ األٔل نهؼبو انجبيؼ

 .ٔانذساسبد انؼهٛب

  ٙيٍ حٛش اسزشارٛجٛبد انزؼهٛى  2018/2019رحذٚش رٕصٛف يمشساد انفصم انذساسٙ األٔل نهؼبو انجبيؼ

يغ ادساج أثحبس انسبدح  السزشارٛجٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى انًشفمخ ٔانًشاجغ انًذسجخ ثبنزٕصٛف ٔانزؼهى طجمب  

 ػهٙ يسزٕ٘ يشحهزٙ انجكبنٕسٕٚس ٔانذساسبد انؼهٛب. أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ثزهك انًشاجغ

 انزبثؼخ نمسًكى انًٕلش ػهٙ يسزٕ٘ يشحهزٙ انجكبنٕسٕٚس  (2018) اػزًبد رٕصٛف انجشايج انزؼهًٛٛخ

  .نذساسبد انؼهٛبٔا

  ٗػهٙ  2018/2019يب جبء ثُزٛجخ اسزجٛبٌ رمٛٛى انطالة نًمشساد انفصم انذساسٗ األٔل نهؼبو انجبيؼ

 ٔ انًٕجٕدح ػهٗ صفحخ انفبساثٗ انخبصخ ثبنسبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚس. انجكبنٕسٕٚس خيسزٕ٘ يشحه

 .انًجهس ٔافك :انقـــــــــــــــشاس
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 ٔصٛمخ يٓبو انجٕدح نًخزهف فئبد انكهٛخ كم فٗ يجبنّ.اػزًبد   غبثغ:انًىضىع ان

 يغ احبطخ كبفخ انفئبد ثٓب كم فٗ يجبنّ. انًجهس ٔافك :انقـــــــــــــــشاس

اعخواد الجدول السهنى للوراجعت الداخليت لألقسام العلويت بالكليت ححج رئاست أ.م.د/ هحود حسي عبد   :ثبيٍانًىضىع ان

 العسيس رئيس قسن الوراجعت الداخليت بوحدة ضواى الجودة و الفريق الوعاوى لسيادحه على النحو الخالى: 

 ثُىد انًشاخؼخ ربسيخ انضيبسح انقغى انؼهًً و

 رغطيخ أوخه انقصىس فً انًشاخؼخ انغبثقخ.رقشيش ػٍ  (1 6/4/1119انغجذ   أيشاض انُجبد 1

طجقبً  1112/1119وخىد انخطخ انجحثيخ نهقغى نهؼبو اندبيؼً  (1

نهًُىرج انىاسد ثبنؼالقبد انثقبفيخ ػهً أٌ ركىٌ يُجثقخ يٍ 

، ورقشيش ػٍ انخطخ انجحثيخ 1112/1111انخطخ انجحثيخ نهكهيخ 

 .1112/1112نهؼبو اندبيؼً 

 1112/1119نهؼبو اندبيؼً  ًثبَانذساعً انفصم ان خذاول (3

يؼهقخ ػهً حدشاد انغبدح أػضبء هيئخ انزذسيظ يزضًُخ 

 3يىاػيذ انًحبضشاد، انغبػبد انًكزجيخ انخبصخ ثكم يقشس )

عبػبد(، اإلسؽبد األكبديًً و األؽشاف ػهً انشعبئم )عبػزيٍ 

 نكم طبنت(.

فصم دساعً ثبًَ نهؼبو اندبيؼً  انقغى عًُبس خذول (4

1112/1119. 

و انزقشيش  يذسج ثهب انزىصيف انحذيث بد انجشايح انزؼهيًيخيهف (5

 ( يؼزًذ يٍ يدهظ انقغى و انكهيخ.1112)

يهفبد انًقشساد يذسج ثهب )انىسقخ اإليزحبَيخ، ًَىرج اإلخبثخ  (6

، كزبة Blue print، ًَىرج انـ اعزًبسح رقييى انىسقخ اإليزحبَيخ

رؼهيى و ثه يشاخغ حذيثخ و اعزشايديخ  1112رىصيف انًقشس، 

َزيدخ اعزجيبٌ انطالة ، رؼهى يزىافقخ يغ اعزشاريديخ انكهيخ

رقشيش يقشس يزىافق يغ َزيدخ اعزجيبٌ انطالنت نهًقشس ، نهًقش

، كؾف انذسخبد، ًَبرج نألَؾطخ انفصهيخ و ايزحبَبد انذساعً

، كؾف انغيبة،  وسقخ ايزحبٌ انؼًهًَصف انفصم انذساعً، 

 كشود اإليزحبٌ انؾفهً.

 

 

 

 

انًيكشوثيىنىخيب  1

 انضساػيخ

 2/4/1119األحذ   انحؾشاد اإلقزصبديخ 3

 انحيىاٌ انضساػً 4

 2/4/1119اإلثُيٍ  انًجيذاد 5

 انًحبصيم 6

 9/4/1119انثالثبء  ئَزبج انحيىاٌ 2

 ئَزبج انذواخٍ 2

 انُجبد انضساػً 9

اإلسؽبد انضساػً  11

 وانًدزًغ انشيفً

 11/4/1119األسثؼبء 

 اإلقزصبد انضساػً 11

 13/4/1119انغجذ   انصُبػبد انغزائيخ 11

 األنجبٌ 13

 14/4/1119األحذ   األساضً 14

 انكيًيبء انضساػيخ 15

 15/4/1119اإلثُيٍ   انىساثخ 16

 انخضش وانضيُخ 12

 انفبكهخ 12

 16/4/1119انثالثبء  انهُذعخ انضساػيخ 19
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ػهً   15/11/1114( ثزبسيخ 493اندبيؼخ ثدهغزه سقى ) يغ رطجيق انقىاػذ انًؼًىل ثهب فً هزا انؾأٌ طجقبً نقشاس يدهظ

 انًزغججيٍ فً ػذو ئرًبو أػًبل اندىدح ثبألقغبو انؼهًيخ
                                                                   ظهشاً  انىاحذحوقذ اَزهً االخزًبع في رًبو 

 يذيش وحذح ضًبٌ اندـىدح     أييٍ انًدهظ                                                                   
 
 أييش يحًذ َبخً ؽؼالٌ/ د.و.أ    يحًذ عًيش دسويؼ                                             / د.و.أ

رىصيف يهف نهزذسيت انًيذاًَ داخم األقغبو انؼهًيخ يزضًُبً  (2

، أدواد رقييى انطالة فً انزذسيت، يهف ئَدبص 1112 انزذسيت

انطبنت يزضًٍ األَؾطخ انزً قبو ثهب أثُبء انزذسيت، أدواد رقييى 

انزذسيت ) ئعزقصبء سأي انطالة و انًؾشفيٍ و خهبد انزذسيت(، 

 –ؾشاكخ يغ خهبد خبسخيخ )خبيؼبد وثبئق ئرفبقيبد انزؼبوٌ و ان

 خهبد رذسيت و خالفخ(...

يهف انخطظ انغُىيخ نهغبدح أػضبء هيئخ انزذسيظ نهؼبو اندبيؼً  (2

( نغيبدرهى نهؼبو اندبيؼً 1و انزقبسيش انغُىيخ ) 1112/1119

1112/1119. 

يهف أَؾطخ انقغى ) انًإرًش انغُىي ، انُذواد، وسػ انؼًم،  (9

يُبقؾزهب، ػذد انًؾبسيغ انجحثيخ و ػذد انشعبئم انزً رى 

 غيشهب....(.

 .َظيفخ و ثهب قىائى انزؾغيم انًؼبيم انجحثيخ (11

سؤيخ و سعبنخ انقغى يُجثقخ يٍ سؤيخ و سعبنخ انكهيخ و يىثقخ  (11

 و يؼهُخ فً نىحخ ئػالَبد انقغى.

ًَىرج انخطخ انزذسيغيخ نهقغى ػهً يغزىي يشحهزً  (11

 .ساعً ثبًَفصم د انجكبنىسيىط و انذساعبد انؼهيب

ًَىرج ػتء انؼًم نؼضى هيئخ انزذسيظ و انهيئخ انًؼبوَخ  (13

 ػهً يغزىي انقغى وانكهيخ ثًب يزيح نهى أداء كبفخ انًهبو ثكفبءح

 .فصم دساعً ثبًَ


