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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (19) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و3/2022 /13املوافق  األحد يوو 

 

 

 ،كميةالب ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م13/3/2022 الموافق األحد إنه في يوم          
، وقد بدأ االجتماع عميد الكمية الدكتور/ األستاذوذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك برئاسة 

 بحضور كل من:
 

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

 

( بتاريخ 18رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م26/2/2022
  .المصادقة :رارـــــالق

 المغة اإلنجميزيةبرنامج إعداد معمم لخطة التعزيز والتطوير بشأن اعتماد  :الثاىىاملوضوع 
 .م2021/2022لمعام الجامعى  لمتعميم العام

 العرض عمى مجمس الكمية.خطة التعزيز والتطوير و عمى اعتماد  الموافقة رار:ـــــالق 
المغة اإلنجميزية لمتعميم العام برنامج إعداد معمم لخطة التحسين بشأن اعتماد  :الثالثاملوضوع 

عمى تقرير هيئة ضمان الجودة واالعتماد بتاريخ  وذلك بناءً  ،2021/2022لمعام الجامعى 
 م22/12/2021

 العرض عمى مجمس الكمية.و خطة التحسين اعتماد عمى  الموافقة رار:ـــــالق 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
أ.د./ من قبل المجنة المشكمة بقرار آليات جذب الطالب الوافدين بشأن اعتماد  :الرابعاملوضوع 

  15/3/2022بتاريخ  (2267رقم )عميد الكمية 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

برنامج إعداد معمم لمعايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بشأن اعتماد  :اخلامس املوضوع
 العموم البيولوجية( لمتعميم العام. -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
يئة التدريس آلية التعامل مع العجز/ الفائض فى أعضاء هبشأن اعتماد  :السادس املوضوع

لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم والهيئة المعاونة ل
 العام.

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

يئة التدريس سياسات وآليات المحاسبة والمساءلة لدى أعضاء هبشأن اعتماد  :السابع املوضوع
لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم والهيئة المعاونة ل

 العام.
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

نظام تقييم القيادات األكاديمية واإلدارية، واستمارات التقييم بشأن اعتماد  :الثامن املوضوع
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم ل
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

 -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم الهيكل التنظيمى لاعتماد تقييم و بشأن  :التاسع املوضوع
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

إعداد معمم الوثيقة الممحقة التى تحدد مواصفات خريجى شعبة بشأن اعتماد  :العاشر املوضوع
ومدى مناسبتها لمتطمبات سوق لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 . العمل
 مجمس الكمية.مع العرض عمى  الموافقة رار:ـــــالق 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
استبانة احتياجات سوق العمل فى المعيار الخامس بشأن اعتماد  :عصر احلادى املوضوع

لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم "تصميم البرنامج" ل
 العام.

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

المصفوفات واآلليات الرسمية لمتأكد من تحقيق مخرجات بشأن اعتماد  :عصر الثاىى املوضوع
 -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم التعمم فى المعيار الخامس "تصميم البرنامج" ل

 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

استبانة آراء الطالب عن مكونات البرنامج فى المعيار بشأن اعتماد  :عصر الثالث املوضوع
العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم الخامس "تصميم البرنامج" ل

 لمتعميم العام. البيولوجية(
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

( فى دليل اعتماد 13استبانة تقويم المقرر نموذج رقم )بشأن اعتماد  :عصر الرابع املوضوع
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 

األساتذة )أعضاء هيئة التدريس( اعتماد تشكيل لجنة من بشأن  :اخلامس عصر املوضوع
العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم لتحديث قواعد دليل تقويم الطالب ل

 عمى النحو التالى: لمتعميم العام. البيولوجية(
 الوظيفة االســـم م

 بصفته أ.د/ عميد الكمية                                            1
 المدير التنفيذى لمجودة  أ.د./ سالمة عبد العظيم حسين 2
 عضواً  محمدجودة  أ.د./ عمى 3
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد  4
 عضواً  أ.د./ سعيد حامد يحيى 5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
برنامج الريادة العممية واإلرشاد األكاديمى لاعتماد تشكيل لجنة بشأن  :السادس عصر املوضوع

 الرياضيات تعميم عام عمى النحو التالى. إعداد معمم 
 الوظيفة االســـم م الوظيفة  االســـم م

 عضوا   أ.د./ آمال إبراهيم الفقى -2 رئيسا   أ.د./ العزب محمد العزب زهران -1
 عضوا   سامح حسن حربأ.م.د./  -4 عضوا   أ.م.د./ إبراهيم التونسى السيد -3
 عضوا   د./ هناء محمد هيكل -6 عضوا   د./ أسامة عبد العظيم محمد -5
 عضوا   د./ ناريمان عادل حنفى -8 عضوا   د./ مروة دياب أبو زيد -7
 عضوا     عضوا   د./ لمياء أحمد هيبه -9

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

برنامج اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتفوقين دراسيًا ببشأن  :السابع عصر املوضوع
 الرياضيات تعميم عام عمى النحو التالى. إعداد معمم 
 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.د./ عالء الدين سعد متولى -1
 عضوا   د./ عبد الحميد عبد الفتاح شعالن -2
 عضوا   د./ إيمان عبد الفتاح السيد -3
 عضوا   د./ فاطمة السيد صادق -4
 عضوا   د./ نسمة عبد الرسول عبد البر -5

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

برنامج إعداد معمم اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتعثرين ببشأن  :الثامن عصر املوضوع
 الرياضيات تعميم عام عمى النحو التالى. 

 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.د./ العزب محمد العزب زهران -1
 عضوا   أ.د./ عالء الدين سعد متولى -2
 عضوا   أ.م.د./ إبراهيم التونسى السيد -3
 عضوا   د./ أسامة عبد العظيم محمد -4
 عضوا   د./ مروة دياب أبو زيد -5

 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
برنامج اعتماد تشكيل لجنة الريادة العممية واإلرشاد األكاديمى لبشأن  :التاسع عصر املوضوع

 الكيمياء تعميم عام عمى النحو التالى. إعداد معمم 
 الوظيفة االســـم م الوظيفة  االســـم م

 عضوا   أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد -2 رئيسا   أ.د./ فاطمة محمد عبد الوهاب -1
 عضوا   أ.م.د./ وفاء عبد الفتاح محمود -4 عضوا   أ.د./ سعيد حامد محمد  -3
 عضوا   د./ نيفين سيد عبد الصبور -6 عضوا   دعاء سعيد محمودأ.م.د./  -5
 عضوا   د./ هناء محمد ذكى -8 عضوا   أحمد حسيند./ رحاب يحيى  -7
 عضوا   د./ أميرة محمد ذكى -10 عضوا   د./ آية أحمد حجاج -9

    عضوا   د./ رحاب جمال الدين -11
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

برنامج إعداد اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتفوقين دراسيًا ببشأن  :العصرون املوضوع
 الكيمياء تعميم عام عمى النحو التالى. معمم 

 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   الوهابأ.د./ فاطمة محمد عبد  -1
 عضوا   أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد -2
 عضوا   أ.م.د./ دعاء سعيد محمود -3
 عضوا   د./ نيفين سيد عبد الصبور -4
 عضوا   د./ رحاب يحيى أحمد حسين -5

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

برنامج لرعاية الطالب المتعثرين باعتماد تشكيل لجنة بشأن  :احلادى والعصرون املوضوع
 الكيمياء تعميم عام عمى النحو التالى. إعداد معمم 

 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد -1
 عضوا   أ.م.د./ وفاء عبد الفتاح محمود -2
 عضوا   أ.م.د./ دعاء سعيد محمود -3
 عضوا   د./ أميرة محمد ذكى -4
 عضوا   أحمد حجاجد./ آية  -5

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد تشكيل لجنة الريادة العممية واإلرشاد األكاديمى بشأن  :الثاىى والعصرون املوضوع

 تعميم عام عمى النحو التالى.  الفيزياءبرنامج إعداد معمم ل
 الوظيفة االســـم م الوظيفة  االســـم م

 عضوا   أ.د./ سعيد حامد محمد -2 رئيسا   فاطمة محمد عبد الوهاب أ.د./ -1
 عضوا   إبراهيم السيدأ.م.د./ عفاف  -4 عضوا   محمد أبو راضىأ.م.د./ سحر  -3
 عضوا   عبد الصبور سيدد./ نيفين  -6 عضوا   د./ رانيا محمد سالم -5
 عضوا   د./ أميرة محمد ذكى -8 عضوا   د./ رانيا عبد الفتاح محمد -7

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

 

اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتفوقين دراسيًا بشأن  :الثالث والعصرون املوضوع
 تعميم عام عمى النحو التالى.  الفيزياءبرنامج إعداد معمم ب

 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.د./ نادية حسن السيد  -1
 عضوا   أ.م.د./ سحر محمد أبو راضى -2
 عضوا   د./ رانيا عبد الفتاح محمد -3
 عضوا   د./ ريهام زغمول عبد السميع -4

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

برنامج إعداد اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتعثرين ببشأن  :الرابع والعصرون املوضوع
 تعميم عام عمى النحو التالى.  الفيزياءمعمم 

 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.د./ سعيد حامد محمد -1
 عضوا   أ.م.د./ سحر محمد أبو راضى -2
 عضوا   د./ رانيا عبد الفتاح محمد -3
 عضوا   د./ أميرة محمد ذكى -4
 عضوا   د./ إيمان عبد الحميم أحمد  -5

 مجمس الكمية.مع العرض عمى  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد تشكيل لجنة الريادة العممية واإلرشاد األكاديمى بشأن  :والعصرون اخلامس املوضوع

 العموم البيولوجية  تعميم عام عمى النحو التالى. برنامج إعداد معمم ل
 الوظيفة االســـم م الوظيفة  االســـم م

 عضوا   أ.م.د./ عطيات محمد يسن  -2 رئيسا   أ.د./ أبو السعود محمد أحمد  -1
 عضوا   د./ عفاف إبراهيم بركات -4 عضوا   د./ الشافعى عبد الحق جاد -3
 عضوا   د./ فاطمة السيد صادق -6 عضوا   د./ إلهام محمود مرسى -5
 عضوا   د./ نسمة عبد الرسول عبد البر -8 عضوا   د./ إيمان عبد المحسن محمد  -7
 عضوا   د./ آية أحمد حجاج -10 عضوا   الفتوحد./ سهام محمد أبو  -9

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتفوقين دراسيًا بشأن  :والعصرون السادس املوضوع

 تعميم عام عمى النحو التالى.  العموم البيولوجيةبرنامج إعداد معمم ب
 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.م.د./ عطيات محمد يسن  -1
 عضوا   د./ الشافعى عبد الحق جاد -2
 عضوا   د./ محمد عبد الغنى عبد الحميد -3
 عضوا   د./ إيمان عبد المحسن محمد  -4
 عضوا   د./ سهام محمد أبو الفتوح -5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
برنامج اعتماد تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتعثرين ببشأن  :والعصرون السابع املوضوع

 تعميم عام عمى النحو التالى.  العموم البيولوجيةإعداد معمم 
 الوظيفة االســـم م

 رئيسا   أ.م.د./ عطيات محمد يسن  -1
 عضوا   د./ عفاف إبراهيم بركات -2
 عضوا   د./ نيفين سيد عبد الصبور -3
 عضوا   مرسىد./ إلهام محمود  -4
 عضوا   د./ إيمان عبد المحسن محمد  -5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
برنامج إعداد معمم بنشر وعى األهداف الخاصة اعتماد بشأن  :الثامن والعصرون املوضوع

 تعميم عام. لم الرياضيات
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودةالمدير 

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


