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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (17) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و2/2022 /13املوافق  األحد يوو 

 

 

 ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م13/2/2022 الموافق األحد إنو في يوم          
، وقد عميد الكمية الدكتور/ األستاذوذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك برئاسة  ،كميةالب

 بحضور كل من:بدأ االجتماع 
 

 رئيسا   بصفتو أ.د/ عميد الكمية                                            1
 عضواً  بصفتو أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 2
 عضواً  بصفتو ا.د/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث               3
 عضواً  بصفتو أ.د/ وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4
 عضواً  بصفتو أ.د/ المدير  التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 5
 عضواً  بصفتو أ.د/ نائب مدير وحدة ضمان الجودة 6
 عضواً  بصفتو المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميمأ.د/ رئيس قسم  7
 عضواً  بصفتو عمم النفس التربوىأ.د/ رئيس قسم  8
 عضواً  مدرس بقسم التربية المقارنة د/ سمر مصطفى محمد  9
 عضواً  مدرس بقسم المناىج وطرق التدريس                نسرين محمد السويدى    د./  11
 عضواً  مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة                    محمود يوسفأ/ غادة سعد  11
 عضواً  معيدة بقسم المناىج وطرق التدريسال          ./ شيماء نبيل عبد اهلل          أ 12
  إدارى الوحدة أ./ مروى عبد الرازق عبد العزيز 13
 عضواً   ( من الطالب2عدد  ) 14

 

( بتاريخ 16رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م4/1/2022

 .المصادقة :رارـــــالق
 

لمتعميم عام كمية  الرياضياتبشأن اعتماد رسالة وأىداف برنامج إعداد معمم  :الثاىىاملوضوع 
 جامعة بنيا. -التربية

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
لمتعميم عام  الكيمياءبشأن اعتماد رسالة وأىداف برنامج إعداد إعداد معمم  :الثالثاملوضوع 

 جامعة بنيا. -كمية التربية
 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
لمتعميم عام كمية  الفيزياءبشأن اعتماد رسالة وأىداف برنامج إعداد معمم  :الرابعاملوضوع 

 جامعة بنيا. -التربية
 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق

لمتعميم عام  العموم البيولوجيةبشأن اعتماد رسالة وأىداف برنامج إعداد معمم  :اخلامساملوضوع 
 جامعة بنيا. -كمية التربية

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
بشأن اعتماد آليات تقييم االرشاد األكاديمي بالكمية، وذلك ضمن معيار  :السادساملوضوع 

 الطالب الخاص باإلعتماد البرنامجي لجميع البرامج.
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة: القرار

 -)قواعد القبول بشأن اعتماد استبيان لقياس رأي الطالب فيما يخص :السابعاملوضوع 
اإلرشاد األكاديمي(، وذلك ضمن معيار الطالب الخاص  -األنشطة الطالبية -التحويل

 باإلعتماد البرنامجي لجميع البرامج.
 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق

 لييئة المعاونةألعضاء ىيئة التدريس وابشأن اعتماد استبيان الرضا الوظيفى  :الثامناملوضوع 
  (.العموم البيولوجية -الفيزياء –الكيمياء  -الرياضياتإعداد معمم )لبرنامج 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
لمعام  والييئة المعاونة بشأن اعتماد استمارة تقييم أداء عضو ىيئة التدريس :التاسعاملوضوع 
العموم  -الفيزياء –الكيمياء  -الرياضياتلبرنامج إعداد معمم ) 2022/ 2021الجامعى 

  البيولوجية(.
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق

بشأن تشكيل لجنة  لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس القائمين بالتدريس فى  :العاشراملوضوع 
 النحو التالى:عمى ( العموم البيولوجية -الفيزياء –الكيمياء  -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم 

 الوظيفة االســـم م

 بصفتو أ.د/ عميد الكمية                                            1
 بصفتو أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                      2
 بصفتو أ.د/ رئيس قسم المناهج وطرق التدريس 3
 بصفتو أ.د/ رئيس قسم الصحة النفسية 4
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 بصفتو التربية المقارنة واإلدارة التعميميةأ.د/ رئيس قسم  5
 بصفتو عمم النفس التربوىأ.د/ رئيس قسم  6
 بصفتو أصول التربيةأ.د/ رئيس قسم  7

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

بشأن اعتماد نتائج بحث تطوير برامج كمية التربية لمتعميم العام فى  :احلادى عصراملوضوع 
 ضوء احتياجات سوق العمل ورضا األطراف المجتمعية.

، عمى أن يتم طباعتو ونشره عمى مجمة مع العرض عمى مجمس الكمية الموافقة رار:ـــــالق
 .الكمية

برنامج إعداد معمم لوضع مواصفات خريج بشأن تشكيل لجنة  :الثاىى عصراملوضوع 
 الرياضيات عمى أن تكون عمى النحو التالى:

 مالحظات الصفة االسم م
أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات بكمية  أ.د/ العزب محمد العزب زىران 1

 التربية
 رئيسا

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات بكمية  أ.د/ عالء الدين سعد متولى 2
 التربية

 عضواً 

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات  أ.م.د/ إبراىيم التونسى السيد 3
 المساعد بكمية التربية

 عضوا

 عضوا أستاذ عمم النفس التربوى المساعد بكمية التربية أ.م.د/ سامح حسن حرب 4
مدرس المناىج وطرق تدريس الرياضيات  د/ أسامة عبد العظيم معوض 5

 بكمية التربية
 عضوا

 عضواً  مدرس الرياضيات بكمية العموم أحمد الدرينىد/ منى  6
 عضوا مدرس الرياضيات بكمية العموم مسعودد/ أميرة مسعود عبد الغنى  7
 عضوا أصول التربية بكمية التربيةمدرس  د/ ىناء محمد ىيكل 8
مدرس التربية المقارنة واإلدارة التربوية بكمية  د/ نسمة عبد الرسول عبد البر 9

 التربية
 عضوا

مدرس التربية المقارنة واإلدارة التربوية بكمية  د/ فاطمة السيد صادق 10
 التربية

 عضوا  

 عضواً  معيدة بقسم الصحة النفسية بكمية التربية أ/ أية خالد راضى 11
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 الكيمياءبشأن تشكيل لجنة  لوضع مواصفات خريج برنامج إعداد معمم  :الثالث عصراملوضوع 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيساً  أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم بكمية التربية فاطمة محمد عبد الوىابأ.د/  1
 عضواً  واإلدارة التعميميةأستاذ التربية المقارنة  أ.د./ جمال محمد أبو الوفا 2
 عضواً  أستاذ عمم النفس التربوى بكمية التربية د أحمد حسن عاشور أ. 3
 عضواً  أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم بكمية التربية أ.د / إبراىيم عبد العزيز محمد البعمي 4
 عضواً  التربيةأستاذ المناىج وطرق تدريس العموم بكمية  أ.د/ سعيد حامد محمد يحيي   5
 عضواً  الكيمياء بكمية العموم أستاذ د/ وفاء عبد اهلل أ. 6
 عضواً  أستاذ عمم النفس التربوى المساعد بكمية التربية ىناء محمد ذكيد/ م.أ. 7
 عضواً  أستاذ أصول التربية المساعد بكمية التربية أ.م.د/ وفاء عبد الفتاح محمود 8
 عضواً  أستاذ المناىج وطرق تدريس الكيمياء المساعد بكمية التربية أ.م.د/ دعاء سعيد محمود  9

 عضواً  مدرس الصحة النفسية بكمية التربية رحاب يحيي أحمد حسيند/  10
 عضواً  مدرس مساعد بقسم عمم النفس التربوي بكمية التربية أ/ إيمان سمير الغنيمي 11
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق

 الفيزياءبشأن تشكيل لجنة  لوضع مواصفات خريج برنامج إعداد معمم  :الرابع عصراملوضوع 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا كمية التربية -أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم  سعيد حامد محمد يحييأ.د/  1
 عضواً  قسم المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميمرئيس   فاطمة محمد عبدالوىابأ.د/  2
 عضوا كمية التربية -أستاذ عمم النفس التربوى أ.د/ أمل عبدالمحسن زكى 3
 عضوا كمية التربية -أستاذ أصول التربية المساعد أ.م.د/ سحر محمد أبو راضى 4
 عضوا كمية التربية -أستاذ الصحة النفسية د./ إبراىيم عبدالفتاح إبراىيم 5
 عضواً  بكمية العموم جامعة بنيا –مدرس الفيزياء  د./ مصطفي إسماعيل عمر 6
 عضوا كمية العموم جامعة بنيا –مدرس الفيزياء  د./ إبراهيم عبدالباسط المشد 7
 عضوا كمية التربية –مدرس التربية المقارنة واإلدارة التربوية  د. / فاطمة أحمد ذكى 8
 عضوا كمية التربية –مدرس المناىج وطرق تدريس الكيمياء  د./ رانيا  عبدالفتاح محمد السعداوى 9

 عضوا   كمية التربية –مدرس المناىج وطرق تدريس الكيمياء  د./ أميرة محمد زكى فتح اهلل 10
 عضواً  كمية التربية -  مدرس المناىج وطرق تدريس التاريخ د./ إيمان عبدالحميم أحمد 11

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
العموم لوضع مواصفات خريج برنامج إعداد معمم بشأن تشكيل لجنة  :اخلامس عصراملوضوع 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى: البيولوجية

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا المناىج وطرق تدريس العموم بكمية التربيةأستاذ  أبو السعود محمد أحمدأ.د/  1
 عضواً  أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التربوية بكمية التربية أ.د./ جمال محمد أبو الوفا 2
 عضوا أستاذ بقسم النبات بكمية العموم أ.د / أحمد عبدالرازق عبد اهلل 3
 عضوا أستاذ بقسم أصول التربية أ.د./ ىانى محمد يونس 4
 عضوا أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم المساعد بكمية التربية عطيات محمد يسأ.م.د/  5
 عضوا أستاذ عمم النفس التربوى المساعد بكمية التربية أ.م.د/ أمل عبد المنعم محمد 6
 عضواً  مدرس المناىج وطرق تدريس العموم بكمية التربية الشافعى عبد الحق جادد/  7
 عضوا عمم النفس التربوى بكمية التربيةمدرس  صباح السيد سعدد/  8
مدرس المناىج وطرق تدريس العموم البيولوجية  إيمان عبد المحسن محمدد/  9

 والجيولوجية بكمية التربية
 عضوا

 عضوا   مدرس لغة بكمية التربية نرمين رفعت عبداهلل معوضأ /  10
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق

 
 
 

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


