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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (18) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و2/2022 /22املوافق  السبت يوو 

 

 

 ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م26/2/2022 الموافق السبت 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 17رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م13/2/2022
 .المصادقة :رارـــــالق

 

 

لالطراف   االستبيانات الخاصة بمعيار الرسالة واالىدافاعتماد بشأن  :الثاىىاملوضوع 
أولياء  -المعممين –الموجيين  -القيادات االكاديمية  –اعضاء ىيئة التدريس –المشاركة )الطالب

المغة  -العموم البيولوجية -الفيزياء –الكيمياء  -الرياضياتلبرنامج إعداد معمم ) األمور(
  (.اإلنجميزية

 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
لبرنامج إعداد  وعي الطالب بالرسالة واألىداف الخاصةاستبيان بشأن اعتماد  :الثالثاملوضوع 

  (.المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء –الكيمياء  -الرياضياتمعمم )
 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق

 

 -الرياضياتبرنامج إعداد معمم ) آلية مراجعة وتحديث رسالةبشأن اعتماد  :الرابعاملوضوع 
  (.اإلنجميزيةالمغة  -العموم البيولوجية -الفيزياء –الكيمياء 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
 

 -الرياضياتبرنامج إعداد معمم ) آلية مراجعة وتحديث اىدافبشأن اعتماد  :اخلامساملوضوع 
  (.المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء –الكيمياء 

 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
 

 مراجعة وتحديث رسالة وأىدافتشكيل لجنة لوضع آليات بشأن اعتماد  :السادساملوضوع 
، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار لمتعميم العام برنامج اعداد معمم الرياضيات

 عمى أن تكون عمى النحو التالى:الرسالة واالىداف 
 مالحظات الصفة االسم م
أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات بكمية  زىرانأ.د/ العزب محمد العزب  1

 التربية
 رئيسا

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

 عضواً 

 عضوا أستاذ الصحة النفسية بكمية التربية أ.د/ آمال إبراىيم عبد العزيز. 3
المناىج وطرق تدريس الرياضيات أستاذ  أ.م.د/ إبراىيم التونسى السيد 4

 المساعد بكمية التربية
 عضوا

المغة العربية مدرس المناىج وطرق تدريس  مروة دياب أبو زيدد/  5
 بكمية التربية والدراسات اإلسالمية

 عضوا

 عضواً  لغةمدرس  عبد الفتاحبسنت سمير د/  6
 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة رسالة برنامج إعداد معمم بشأن اعتماد  :السابعاملوضوع 

الرياضيات لمتعميم العام برسالة الكمية ، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:واألىداف 

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

 التربية
 رئيسا

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

 عضواً 

 عضوا أستاذ الصحة النفسية بكمية التربية أ.د/ آمال إبراىيم عبد العزيز. 3
المناىج وطرق تدريس الرياضيات أستاذ  أ.م.د/ إبراىيم التونسى السيد 4

 المساعد بكمية التربية
 عضوا

المغة العربية مدرس المناىج وطرق تدريس  مروة دياب أبو زيدد/  5
 بكمية التربية والدراسات اإلسالمية

 عضوا

 عضواً  لغةمدرس  بسنت سمير عبد الفتاحد/  6
 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة أىداف برنامج إعداد معمم بشأن اعتماد  :الثامناملوضوع 

الرياضيات لمتعميم العام برسالتو، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى: واألىداف

 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 

 عضوا أستاذ الصحة النفسية بكمية التربية أ.د/ آمال إبراىيم عبد العزيز. 3
وطرق تدريس الرياضيات  أستاذ المناىج أ.م.د/ إبراىيم التونسى السيد 4

 المساعد بكمية التربية
 عضوا

المغة العربية مدرس المناىج وطرق تدريس  مروة دياب أبو زيدد/  5
 بكمية التربية والدراسات اإلسالمية

 عضوا

 عضواً  لغةمدرس  بسنت سمير عبد الفتاحد/  6
 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
 



 

 

 

 

4 

 

ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 مراجعة وتحديث رسالة وأىدافتشكيل لجنة لوضع آليات اعتماد بشأن  :التاسعاملوضوع 

، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة لمتعميم العام الكيمياءبرنامج اعداد معمم 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:واالىداف واألساتذة 

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  الوىابأ.د./ فاطمة محمد عبد  1
 عضواً  بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ إبراىيم عبد العزيز محمد  2
 عضوا أستاذ المناىج وطرق تدريس الكيمياء المساعد بكمية التربية أ.م.د/ دعاء سعيد محمود  3
 عضوا بكمية التربيةالعموم المناىج وطرق تدريس  مدرس د./ الشافعى عبد الحق جاد  4
 عضوا مدرس عمم النفس التربوى بكمية التربية د./ ميا عبد المطيف سرور 5
 عضواً  مدرس مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس أ./ إيناس عادل حجازى 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة رسالة برنامج إعداد معمم اعتماد  :العاشراملوضوع 

لمتعميم العام برسالة الكمية ، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة  الكيمياء
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:واألىداف 

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ فاطمة محمد عبد الوىاب 1
 عضواً  بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ إبراىيم عبد العزيز محمد  2
 عضوا أستاذ المناىج وطرق تدريس الكيمياء المساعد بكمية التربية أ.م.د/ دعاء سعيد محمود  3
 عضوا بكمية التربيةالعموم المناىج وطرق تدريس  مدرس د./ الشافعى عبد الحق جاد  4
 عضوا مدرس عمم النفس التربوى بكمية التربية د./ ميا عبد المطيف سرور 5
 عضواً  مدرس مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس أ./ إيناس عادل حجازى 6
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق

تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة أىداف برنامج إعداد بشأن اعتماد  :عصر احلادىاملوضوع 
لمتعميم العام برسالتو، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة  الكيمياءمعمم 

 عمى أن تكون عمى النحو التالى: واألىداف
 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ فاطمة محمد عبد الوىاب 1
 عضواً  بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ إبراىيم عبد العزيز محمد  2
 عضوا التربيةأستاذ المناىج وطرق تدريس الكيمياء المساعد بكمية  أ.م.د/ دعاء سعيد محمود  3
 عضوا بكمية التربيةالعموم المناىج وطرق تدريس  مدرس د./ الشافعى عبد الحق جاد  4
 عضوا مدرس عمم النفس التربوى بكمية التربية د./ ميا عبد المطيف سرور 5
 عضواً  مدرس مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس أ./ إيناس عادل حجازى 6
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 مراجعة وتحديث رسالة وأىدافتشكيل لجنة لوضع آليات اعتماد بشأن  :الثاىى عصراملوضوع 

، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة لمتعميم العام الفيزياءبرنامج اعداد معمم 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:واالىداف واألساتذة 

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ سعيد حامد محمد  1
 عضواً  بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ فاطمة محمد عبد الوىاب 2
 عضوا كمية التربية –مدرس بقسم أصول التربية  د./ أحمد عبد الفتاح شعمو 3
 عضوا كمية التربية –مدرس بقسم الصحة النفسية  محمد عبد الغني عبد الحميد د/ 4
 عضوا كمية التربية –مدرس المناىج وطرق تدريس الكيمياء  د./ رانيا  عبدالفتاح محمد السعداوى 5
 عضواً  كمية التربية –مدرس مساعد بالمناىج وطرق التدريس  أ./ عالء عبد الصادق الشعراوى 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة رسالة برنامج إعداد معمم اعتماد  :الثالث عصراملوضوع 

لمتعميم العام برسالة الكمية ، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة  الفيزياء
 عمى أن تكون عمى النحو التالى:واألىداف 

 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ سعيد حامد محمد  1
 عضواً  بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ فاطمة محمد عبد الوىاب 2
 عضوا كمية التربية –مدرس بقسم أصول التربية  د./ أحمد عبد الفتاح شعمو 3
 عضوا كمية التربية –مدرس بقسم الصحة النفسية  د/ محمد عبد الغني عبد الحميد 4
 عضوا كمية التربية –مدرس المناىج وطرق تدريس الكيمياء  د./ رانيا  عبدالفتاح محمد السعداوى 5
 عضواً  كمية التربية –مدرس مساعد بالمناىج وطرق التدريس  أ./ عالء عبد الصادق الشعراوى 6
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق

تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة أىداف برنامج إعداد بشأن اعتماد  :عصر الرابعاملوضوع 
لمتعميم العام برسالتو، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار الرسالة  الفيزياءمعمم 

 عمى أن تكون عمى النحو التالى: واألىداف
 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ سعيد حامد محمد  1
 عضواً  بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./ فاطمة محمد عبد الوىاب 2
 عضوا كمية التربية –مدرس بقسم أصول التربية  د./ أحمد عبد الفتاح شعمو 3
 عضوا كمية التربية –مدرس بقسم الصحة النفسية  د/ محمد عبد الغني عبد الحميد 4
 عضوا كمية التربية –مدرس المناىج وطرق تدريس الكيمياء  د./ رانيا  عبدالفتاح محمد السعداوى 5
 عضواً  كمية التربية –مدرس مساعد بالمناىج وطرق التدريس  أ./ عالء عبد الصادق الشعراوى 6
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

تشكيل لجنة لوضع آليات مراجعة وتحديث رسالة بشأن اعتماد  :عصر اخلامساملوضوع 
لمتعميم العام، وتتكون ىذه المجنة من عضوية  العموم البيولوجيةبرنامج اعداد معمم  وأىداف

 أن تكون عمى النحو التالى:عمى مسؤلي معيار الرسالة واالىداف واألساتذة 
 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./أبو السعود محمد أحمد  1
 عضوا بكمية التربيةالعموم المساعد أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.م.د./ عطيات محمد يسن  2
وطرق تدريس العموم البيولوجية والجيولوجية  مدرس المناىج إيمان عبد المحسن محمدد/  3

 بكمية التربية
 عضوا

 عضوا بكمية التربية المغة اإلنجميزيةمدرس المناىج وطرق تدريس  د./ عبير عمى محمود دياب 4
 عضواً  معيدة عمم نفس بكمية التربية أ./ إيمان إبراىيم رجب  5

 
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
 

 تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة رسالة برنامج إعداد معمماعتماد  :السادس عصراملوضوع 
لمتعميم العام برسالة الكمية ، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار  العموم البيولوجية

 عمى أن تكون عمى النحو التالى:الرسالة واألىداف 
 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./أبو السعود محمد أحمد  1
 عضوا بكمية التربيةالعموم المساعد أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.م.د./ عطيات محمد يسن  2
والجيولوجية مدرس المناىج وطرق تدريس العموم البيولوجية  إيمان عبد المحسن محمدد/  3

 بكمية التربية
 عضوا

 عضوا بكمية التربية المغة اإلنجميزيةمدرس المناىج وطرق تدريس  د./ عبير عمى محمود دياب 4
 عضواً  معيدة عمم نفس بكمية التربية أ./ إيمان إبراىيم رجب  5

 
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 تشكيل لجنة لعمل مصفوفة مضاىاة أىداف برنامج إعدادبشأن اعتماد  :السابع عصراملوضوع 

لمتعميم العام برسالتو، وتتكون ىذه المجنة من عضوية مسؤلي معيار  العموم البيولوجيةمعمم 
 عمى أن تكون عمى النحو التالى: الرسالة واألىداف

 
 مالحظات الصفة االسم م
 رئيسا بكمية التربيةالعموم أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.د./أبو السعود محمد أحمد  1
 عضوا بكمية التربيةالعموم المساعد أستاذ المناىج وطرق تدريس  أ.م.د./ عطيات محمد يسن  2
مدرس المناىج وطرق تدريس العموم البيولوجية والجيولوجية  إيمان عبد المحسن محمدد/  3

 بكمية التربية
 عضوا

 عضوا بكمية التربية المغة اإلنجميزيةمدرس المناىج وطرق تدريس  محمود ديابد./ عبير عمى  4
 عضواً  معيدة عمم نفس بكمية التربية أ./ إيمان إبراىيم رجب  5
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة :رارـــــالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


