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v عقد مت ،املركز اجتماعات وبقاعة ، صباحاً ١٢:٠٠ – ٠٩:٣٠ الساعة يف ، ٢٠١٦-٠١-١٧ املوافق ،األحد يوم يف إنه 
 . الكليات من اللجنة أعضاء وحبضور للجنة  الثامن االجتماع

v إىل االجتماع يهدف :  
 ).٦( رقم للنموذج وفقاً بالكليات العمليات وخمرجات مدخالت ومناقشة عرض •

v مت االجتماع وخالل :  
 .بالكلية السنوية اخلطط واعتماد بوضع املتعلقة العملية وخمرجات مدخالت مناقشة •

 .بالكلية العلمي بالبحث املتعلقة العملية وخمرجات مدخالت مناقشة •

v على االتفاق مت االجتماع ختام ويف: 

 ال اليت اإلجراءات أو الفرعية العمليات وإلغاء واحدة عملية يف العلمي البحث خطة وتنفيذ وضع عملييت دمج •
 .بالكلية تنفيذها

 : التالية النماذج بإعداد اللجنة منسق قيام •

 .املستمر والتعليم للتدريب الكلية خطة منوذج −

 . الوقائية للصيانة الكلية خطة منوذج −

 .اتمعية للخدمة الكلية خطة منوذج −

 .األكادميي الربنامج لتقومي األكادميي القسم خطة منوذج −

 :يف واملتمثلة أعاله املذكورة اخلطط بوضع املتعلقة البنود بتحديد بالكليات اللجنة أعضاء قيام •

 طلبة،( املستهدفة للفئات التدريبية، الحتياجاا وفقاً" التدريب مواضيع" للتدريب الكلية مقترحات حتديد −
 .اجلامعة داخل من التدرييب للربنامج املقدمة واجلهات ،)اإلدارية اهليئة األكادميية، اهليئة

 لطبيعة وفقاً ، املرافق هذه مقتنيات تصنيف صيانة، خطة تتطلب اليت التعليمية الكلية مرافق حتديد −
 .السنة يف الصيانة مرات وعدد للصيانة، املقدمة اجلهة/الصيانة

 املقدمة اخلدمات طبيعة يف خربا لسابق استناداً  الكلية، تقدمها اليت اتمعية اخلدمة جماالت حتديد −
 .بالكليات الربامج خدمات من املستفيدة للجهات

 بني املشتركة العمليات وصف يف الستخدامه املتداخلة، العمليات خمطط من عينة بتوفري اللجنة منسق قيام •
 .اجلامعة ووحدات الكلية

 وأمانة العلمي البحث عمادة مع بالتواصل املعلومات، لتكنولوجيا الثاين عبداهللا امللك بكلية اللجنة منسق قيام •
 .العلمي بالبحث املتعلقة للعمليات خمطط لوضع االس سر

 .اإلداري النظام لتطوير األيزو مبشروع املتعلقة الكليات الجتماعات الزراعة كلية استضافة •

 البستنة قسم ندوات قاعات يف صباحاً ١٠:٠٠ الساعة متام على ١٨/٠١/٢٠١٦ املوافق االثنني يوم اجتماع عقد •
 .املقترحة السنوية الكليات أهداف مناقشة لغرض ،٢٠٤ رقم قاعة واحملاصيل

 عمليات مراجعة ستكمالا لغرض صباحاً، ١٠:٠٠ الساعة متام على ٢٥/٠١/٢٠١٦ املوافق الثالثاء يوم اجتماع عقد •
 .الكليات
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 يف املالحظات وتقدمي ملراجعتها للكليات العمليات ملدخالت) ٦( رقم منوذج مسودة حالةإب اللجنة منسق قيام •
 . ٢٥/٠١/٢٠١٦ املوافق الثالثاء يوم القادم االجتماع

  
 ٩٠٠١ األيزو ملتطلبات وفقاً باجلامعة اإلداري النظام تطوير جلنة منسق

  
 .اجلودة وضمان االعتماد مركز مدير ,  :إىل نسخة
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