محضر إجتماع المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
رقم ( ) 31بتاريخ 1132 / 9/ 31
إنه فى يوم األحد الموافق  2112/9/12الساعة الواحدة والنصف ظهرا إجتمع المجلس التنفيذى لوحدة
ضمان الجودة ،والمشكل بقرار مجلس إدارة المعهد رقم ( )11بتاريخ  2116/8/6برئاسة الدكتور /رمضان
عبد الغنى الكاتب (مدير وحدة ضمان الجودة) و بحضور أعضاء المجلس.
.1

د .سامر محمد العبد

عضو هيئة تدريس ممثل لقسم الهندسة المدنية

.2

د .أمل شفيق بحيرى

عضو هيئة تدرريس ممثل لقسم العلوم األساسية

.3

د .حازم حسن البنا

عضو هيئة تدريس ممثل لقسم هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات

.4

د .هند السيد جادو

عضو هيئة تدريس ممثل لقسم الهندسة الكيميائية

.1

م .ريهام عماد على أبو النجا

نائب مدير وحدة ضمان الجودة

.6

أ .رحمة محمود العباسى

منسق وحدة ضمان الجودة

وفى البداية قام سيادته بإفتتاح الجلسة ببسم هللا ،ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ،ثم بدأ سيادته الحديث
فى الموضوعات التالية :
.1

التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ .2112/8/2

.2

التصديق على التقرير الشهرى للوحدة (شهر أغسطس .)2112

.3

إعتماد اآلليات التالية:
 .1آلية التعامل مع الطالب المتعثرين.
 .2آلية التعامل مع الطالب المبدعين والموهوبين.
 .3آلية التعامل مع الطالب المتفوقين.
 .4آلية التعامل مع الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة.

.1

متابعة ما تم إنجازه من أنشطة الوحدة:
.6

مراجعة الورقة اإلمتحانية.

.2

المراجعة الفنية لملفات المقررات.

.8

العمل على نشر ثقافة الجودة على المستوى الطالبى وعلى مستوى العاملين بالمعهد ،ولقد قام سيادته
بعرض آليات نشر ثقافة الجودة وهى على النحو التالى:

.1

عقد ندوات طالبية.

.2

عمل إجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة اإلدارية.

.3

نشر أخبار وحدة ضمان الجودة بالمعهد بشكل إلكترونى على موقع المعهد.

.4

عرض توصيف المقررات على الطالب فى المحاضرة األولى للفصل الدراسى األول 2118 /2112
من خالل إستاذ المقرر عن طريق مخاطبة السادة رؤساء األقسام بذلك.

.1

الموافقة على تحديث تشكيل فريق وحدة ضمان الجودة.

.6

الموافقة على مقترح تشكيل فريق المراجعة الداخلية للمعهد على النحو التالى:
القسم

عضو الهيئة المعاونة

عضو هيئة التدريس

قسم الهندسة الكيميائية

د .ريهام عاطف عبد المولى

ندى محمد أبو العينين

قسم الهندسة المدنية

د .محمد السيد جبر

محمد شريف محمد

قسم هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات

د .حسام عبد الغفار الشيخ

أحمد عبد النبى قابيل

قسم العلوم األساسية والهندسية

د .أحمد لطفى والى

كريم حسين إبراهيم

وإنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا،،،،

مدير وحدة ضمان الجودة

د .رمضان عبد الغنى الكاتب

حضور السادة أعضاء المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
رقم ( ) 31بتاريخ 1132 / 9/ 31
اإلســــــــــــــــم

م
1

د .سامر محمد العبد

الوظيفة
عضو هيئة تدريس ممثل لقسم الهندسة
المدنية

التوقيع

2

د .أمل شفيق بحيرى

عضو هيئة تدرريس ممثل لقسم العلوم
األساسية

3

د .حازم حسن البنا

عضو هيئة تدريس ممثل لقسم هندسة
اإلتصاالت واإللكترونيات

4

د .هند السيد جادو

عضو هيئة تدريس ممثل لقسم الهندسة
الكيميائية

5

م .ريهام عماد على أبو النجا

ائب مدير وحدة ضمان الجودة

6

أ .رحمة محمود العباسى

منسق وحدة ضمان الجودة

مدير وحدة ضمان الجودة
د .رمضان عبد الغنى الكاتب

