جدول أعمال محضر االجتماع االول للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3

4

الموضوع
األنشطة التً تمت فً المشروع حتً االن.
تحدٌد اختصاصات وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً
 تكلٌف السٌد أ.د /رفٌق البربري نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع باالنتهاء منإعدادالمواصفات و المقاٌسات المطلوبه الجهزة المشروع حتً ٌتم بدء فً إجراءات
الشراء.
 تكلٌف السٌد أ  /أمٌن عام الجامعة باالشراف علً عملٌة االنتهاء من إعدادالتعدٌالت الالزمة لموقع المشروع وفقا ً لمتطلبات المشروع
ما يستجد من اعمال

محضر اجتماع االول الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌووووم األربعووواء الموافوووق  3129/23/6توووم عقووود اجتمووواع الفرٌوووق ارداري لمشوووروع القٌووواي و التقووووٌم بمقووور المركوووز
بالجامعوووة فوووً تموووام السووواعة العاشووورة برئاسوووة السوووٌد األسوووتاذ الووودكتور /جمووواف علوووً خلٌوووف الد شوووان المووودٌر التنفٌوووذي
للمشروع وبحضور كف من السادة:
السٌد االستاذ  /أكرم حامد عبد الداٌم

أمٌن عام الجامعة و المسئوف المالً للمشروع

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

د  /إكرامً جماف ز ر

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع

د /عمرو مسعد صابر

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً بالمشروع

السٌدة  /أسماء محمد رفعت

المسئوف االداري للمشروع

جدول أعمال محضر االجتماع الثاني للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
م
1
2
3
4

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
استعراض قرار السٌد أ.د /رئٌي الجامعة بحصوص الفرٌق االداري للمشروع و قرار الخاص
بتشكٌالت الفرٌق التنفٌذي للوحدات بالكلٌات.
استعراض مدٌري الوحدات بتقدٌم لخطة العمف لكف وحده وفقا لما و مدرج بالمشروع..

تجهٌز مركز القٌاي و التقوٌم بالجامعة و الوحدات االربعة بالكلٌات
ما يستجد من اعمال
5
محضر اجتماع الثاني الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األربعاء الموافق  3129/23/23تم عقد اجتماع الفرٌق ارداري لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة
فً تمام الساعة االحادٌة عشر و النصف وبحضور كف من السادة :
السٌد االستاذ  /أكرم حامد عبد الداٌم

أمٌن عام الجامعة و المسئوف المالً للمشروع

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم
د  /إكرامً جماف ز ر
أ.د /جٌهان صالح صادق
د /عمرو مسعد صابر
السٌدة  /أسماء محمد رفعت

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع
مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع
مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع
مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً بالمشروع
المسئوف االداري للمشروع

نظراً رعتذار السٌد أ.د /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع عن عدم الحضور و تكلٌف السٌد أ.د /رفٌق
سعٌد البربري نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع ردارة االجتماع حٌث شرع سٌادته فً مناقشة جدوف االعماف

جدول أعمال محضر االجتماع الثالث للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3
4

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
استعراض قرار السٌد أ.د /رئٌي الجامعة بحصوص الفرٌق االداري للمشروع و قرار الخاص
بتشكٌالت الفرٌق التنفٌذي للوحدات بالكلٌات.
استعراض مدٌري الوحدات بتقدٌم لخطة العمف لكف وحده وفقا لما و مدرج بالمشروع..

تجهٌز مركز القٌاي و التقوٌم بالجامعة و الوحدات االربعة بالكلٌات
ما يستجد من اعمال
5
محضر اجتماع الثالث الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األربعاء الموافق  3129/23/37تم عقد اجتماع الفرٌق ارداري لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة
فً تمام الساعة الحادٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع
وبحضور كف من السادة:
أ.د /أحمد أحمد جماف الدٌن

عمٌد كلٌة الطب

أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم
د  /إكرامً جماف ز ر
أ.د /جٌهان صالح صادق
د /عمرو مسعد صابر
السٌدة  /أسماء محمد رفعت

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع
مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع
مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع
مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً بالمشروع
المسئوف االداري للمشروع

جدول أعمال محضر االجتماع الرابع للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م

الموضوع

2

المصادقة علً المحضر السابق

3

مناقشة ما تم خالف زٌارة لجنة المشروعات للجامعه و كلٌة الطب بصفة خاصة للوقوف علً
مدي توافر مكونات البنٌة التحتٌة االلكترونٌة إستعداداً لتطبٌق االمتحانات االلكترونٌة ٌوم
312:/4/8

4

مناقشة الخطابات الواردة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالً بخصوص
المشروع.

5

 الوقوف علً مدي إستعداد الوحدات بالكلٌات االربع لالنتهاء من تنفٌذ أنشطة الربع األوفللمشروع بخصوصما ٌلً :
 نشر ثقافة القٌاي و التقوٌم تصمٌم الموقع االلكترونً و ربطة بالموقع الخاص بالجامعه -الموقف بخصوص االنتهاء من المطبوعات الخاصة بالمشروع

6

ما ٌستجد من اعماف

محضر االجتماع الرابع الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األربعاء الموافق  312:/3/24تم عقد اجتماع الفرٌق ارداري لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً
تمام الساعة الحادٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور
كف من السادة:
أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع
مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم
د  /إكرامً جماف ز ر
أ.د /رانٌا إبرا ٌم ٌاسٌن

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع
نائبا ً عن مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع

د /عمرو مسعد صابر

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً بالمشروع

السٌدة  /أسماء محمد رفعت

المسئوف االداري للمشروع

المهندسة /فاطمة شوقً محمد مرعً

مصمم الموقع

جدول أعمال محضر االجتماع الخامس للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3
4

5
6
5

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
مناقشة ما تم بالسٌرفر الخاص بالمشروع
تنظٌم العمف داخف المركز
مدي االستعداد لزٌارة المتابعة و الدعم الفنً من قبف خبراء مركز القٌاي و التقوٌم بوحدة
ادارة المشروعات بوازارة التعلٌم العالً للمركز و وحداتة االربعة ٌوم االربعاء الموافق
312:/4/24
مناقشة الخطابات الواردة الً المركز من عمداء الكلٌات و مركز القٌاي و التقوٌم
مخاطبة السٌد أ.د /رئٌي الجامعه بتفعٌف االقتراح الخاص بإضافة ثالث دورات خاصة
بالقٌاي و التقوٌم ضمن منظومة تنمٌة قدرات اعضاء ٌئة التدرٌي
ما يستجد من اعمال

محضر اجتماع الخامس الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األربعاء الموافق  312:/4/7تم عقد اجتماع الفرٌق ارداري لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً
تمام الساعة الحادٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور
كف من السادة:
أ.د /رفٌق سعٌد البربري
أ.د /أسماء عبد الرحمن
د  /إكرامً جماف ز ر
د /عمرو مسعد صابر
السٌدة  /أسماء محمد رفعت

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع
نائبا ً عن مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع
مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع
مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً بالمشروع
المسئوف االداري للمشروع

و غٌاب كالً من
أ.د /جٌهان صالح صادق مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع و أ.د /أسامه عبد الرؤوف مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

جدول أعمال محضر االجتماع السادس للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
دراسة ما جاء بتقرٌر زٌارة خبراء مرمز القٌاي والتقوٌم لمتابعة وتقدٌم الدعم الفنى النشطة
الربع االوف للمشروع

3
5

مناقشة خطط وحدات المركز الرئٌي والوحدات بالكلٌات االربع فى المرحلة القادمة الربع
الثالث .
ما ٌستجد من اعماف

محضر اجتماع السادس الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األربعاء الموافق  312:/5/4تم عقد اجتماع الفرٌق التنفٌذي لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً
تمام الساعة العاشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور كف من
السادة:
أ.د /وفاء أحمد ز ران

مدٌر وحدة مراجعة و تقٌٌم االداء

أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم
د  /إكرامً جماف ز ر

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع
مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع

السٌدة  /أسماء محمد رفعت

المسئوف االداري للمشروع

السٌدة  /سمر ما ر المغربً

محاسب بالمشروع

السٌد  /عمرو جابر

سكرتٌر المشروع

إعتذر عن الحضور
د  /عمرو مسعد صابر مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً

جدول أعمال محضر االجتماع السابع للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3
4
5

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
مناقشة ما تم خالف الربع الثانً للمشروع استعداد للزٌارة
مناقشة جدوف زٌارة لجنة المشروعات للجامعه المقررة ٌوم االثنٌن الموافق 312:/8/2
مناقشة بند البحوث الدراسات خالف الربع الثانً للمشروع.
ما يستجد من اعمال

محضر االجتماع السابع الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األربعاء الموافق  312:/7/37تم عقد اجتماع الفرٌق ارداري لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً
تمام الساعة العاشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور كف من
السادة:
أ.د /وفاء ز ران
أ.د /رفٌق سعٌد البربري
أ.دٌ /ام مصطفً سالم
د  /إكرامً جماف ز ر
أ.د /جٌهان صالح صادق
د /عمرو مسعد صابر

مدٌر وحدة المتابعة و الرقابة الداخلٌة
نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع
مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع
مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع
مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع
مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً بالمشروع

السٌدة  /أسماء محمد رفعت

المسئوف االداري للمشروع

السٌدة  /سمر ما ر المغربً

محاسب بالمشروع

السٌد  /عمرو جابر

سكرتٌر المشروع

جدول أعمال محضر االجتماع الثامن للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
دراسة ما جاء بتقرٌر زٌارة خبراء مرمز القٌاي والتقوٌم لمتابعة وتقدٌم الدعم الفنى النشطة
الربع االوف للمشروع

مناقشة خطط وحدات المركز الرئٌي والوحدات بالكلٌات االربع فى المرحلة القادمة الربع
3
الثانلث.
5
ما ٌستجد من اعماف
محضر اجتماع الثامن الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األحد الموافق  312:/9/5تم عقد اجتماع الفرٌق التنفٌذي لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً تمام
الساعة الثانٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور كف من
السادة:
أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

أ.د/
و مسعد صابر
السٌدة  /أسرانٌا إبرا ٌم ٌاسٌن
د  /عمرماء محمد رفعت
السٌدة  /سمر ما ر المغربً

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً
نائب مدٌر وحدة القٌاي و التقوٌم بكلٌة الطب
المسئوف االداري للمشروع
محاسب بالمشروع

إعتذر عن الحضور
د  /إكرامً جماف ز ر

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع

جدول أعمال محضر االجتماع االتاسع للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
مناقشة خطط وحدات المركز الرئٌي والوحدات بالكلٌات االربع فى المرحلة القادمة الربع
الثالث.

3
5
6

مناقشة معاٌٌر تحكٌم البنوك
مناقشة الخطاب الوارد الٌنا من جامعة عٌن شمي بخصوص الدورات و اسعار تصحٌح
الورق
ما ٌستجد من اعماف

محضر اجتماع التاسع الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األحد الموافق  312:/:/5تم عقد اجتماع الفرٌق التنفٌذي لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً تمام
الساعة الثانٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور كف من
السادة:
نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.د /رفٌق سعٌد البربري

مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع

أ.د /جٌهان صالح صادق

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع

د  /إكرامً جماف ز ر
السٌدة  /أسماء محمد رفعت
السٌدة  /سمر ما ر المغربً

المسئوف االداري للمشروع
محاسب بالمشروع

إعتذر عن الحضور
أ.دٌ /ام مصطفً سالم

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

غٌاب
أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

د  /عمرو مسعد صابر

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفني

جدول أعمال محضر االجتماع االعاشر للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3
5
6

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
مناقشة شراء بنوك االسئلة بحضور مختص المشترٌات
سرعة االنتهاء من إعداد بند الدراسات و البحوث عن الربع الثانً و الثالث طبقا ً لتعلٌمات
الواردة الٌنا من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالً
تحدٌد البنوك التً تم االنتهاء منها و تسلمها الً المحكمٌن فعلٌا بواقع المستندات مع موافاتنا
بالمستندات التً تدف علً ذلك و تحدٌد قٌمة المبلغ المحدد لكف بنك
ما ٌستجد من اعماف

محضر اجتماع العاشر الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم األحد الموافق  312:/21/3تم عقد اجتماع الفرٌق التنفٌذي لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً
تمام الساعة الثانٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور
كف من السادة:
أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات

د  /عمرو مسعد صابر

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً

أ.د /جٌهان صالح صادق

مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع

د  /إكرامً جماف ز ر
السٌدة  /أسماء محمد رفعت
السٌدة  /سمر ما ر المغربً
السٌدة  /سناء محمد جوٌلً
السٌد  /عمرو جابر

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع
المسئوف االداري للمشروع
محاسب بالمشروع
مسئوف المشترٌات بالمشروع
سكرتارٌة المشروع

إعتذر عن الحضور
أ.دٌ /ام مصطفً سالم

مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

جدول أعمال محضر االجتماع الحادي عشر للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3
5
6
7

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
مناقشة ما تم بخصوص بنوك االسئله
مناقشة ما تم بخصوص الحقائب التدرٌبٌة
مناقشة ما تم بخصوص البنٌة التحتٌة للوحدات
إستعراض ما تم خالف اللقاء مع أ.د /نانسً اسعد نائب رئٌي الجامعة لشئون التعلٌم و الطالب
ما ٌستجد من اعماف

محضر اجتماع الحادي العاشر الفريق االداري لمشروع القياس و التقويم
الٌوم االربعاء الموافق  312:/22/7تم عقد اجتماع الفرٌق التنفٌذي لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة فً
تمام الساعة الثانٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور
كف من السادة:
مدٌر وحدة الجودة و متابعة االداء

أ.د /وفاء احمد ز ران
أ.د /رفٌق سعٌد البربري

نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.د /أسامه عبد الرؤوف

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات
مدٌر وحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

أ.دٌ /ام مصطفً سالم

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً

د  /عمرو مسعد صابر

نائب مدٌر وحدة بنوك االسئلة بالمشروع

أ.د /رانٌا ٌي

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع

د  /إكرامً جماف ز ر

المسئوف االداري للمشروع

السٌدة  /أسماء محمد رفعت

محاسب بالمشروع

السٌدة  /سمر ما ر المغربً

مسئوف المشترٌات بالمشروع

السٌدة  /سناء محمد جوٌلً
السٌد م /عبد السالم محمد عبد السالم
السٌد  /عمرو جابر

مسئوف الدعم الفنً و  itبوحدة القٌاي و التقوٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة

سكرتارٌة المشروع

جدول أعمال محضر االجتماع الثانية عشر للفريق االداري لمشروع القياس و التقويم

م
1
2
3
5

الموضوع
المصادقة علً المحضر السابق
مناقشة جدوف زٌارة الدعم الفنً و المتابعة التابعة من مركز القٌاي و التقوٌم فً ٌوم االربعاء
312:/22/38
مناقشة مدي تقدم الكلٌات حتً تارٌخه
ما ٌستجد من اعماف

الٌوم االربعاء الموافق  312:/22/28تم عقد اجتماع الفرٌق التنفٌذي لمشروع القٌاي و التقوٌم بمقر المركز بالجامعة
فً تمام الساعة الثانٌة عشرة برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /جماف علً خلٌف الد شان المدٌر التنفٌذي للمشروع وبحضور
كف من السادة:
أ.د /وفاء احمد ز ران
أ.د /رفٌق سعٌد البربري

مدٌر وحدة الجودة و متابعة االداء
نائب المدٌر التنفٌذي للمشروع

أ.د /زٌنب

عضو بوحدة التدرٌب و االستشارات بالمشروع

د  /عمرو مسعد صابر

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة و الدعم الفنً

د  /إكرامً جماف ز ر

مدٌر وحدة ارحصاء و استطالعات الرأي بالمشروع

السٌدة  /أسماء محمد رفعت
السٌدة  /سمر ما ر المغربً

المسئوف االداري للمشروع
محاسب بالمشروع

غٌاب كال من
أ.د /أسامه عبد الرؤوف
أ.د /جٌهان صالح صادق

مدٌر وحدة تكنولوجٌا المعلومات
مدٌر وحدة بنوك االسئلة

