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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (21) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و5/2022 /11املوافق  األربعاء يوو 

 

 

 ،كميةالب ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م11/5/2022 الموافق األربعاء 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 20رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م10/4/2022
  .المصادقة :رارـــــالق

 لبرامجأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اعتماد نتائج استبيان رضا بشأن  :الثاىياملوضوع 
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

إعداد  لبرامجاعتماد نتائج تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشأن  :الثالثاملوضوع 
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتمعمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
الخاصة بمعيار و  امجنلبر اعتماد مسئوليات لجنة مراجعة وتطوير ابشأن  :الرابع  املوضوع

لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  لبرامجتنظيم القيادة و ال
 العام 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
وهم  بتطبيق نظام التقويمالخاصة األطراف المعنية  الموافقة عمىبشأن  :اخلامساملوضوع 

وحدة القياس  -طالب البرنامج -الهيئة المعاونة لمبرنامج -)أعضاء هيئة التدريس لمبرنامج
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  لبرامج والتقويم( 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
برنامج إعداد معمم استبيان استقصاء مستوى كفاءة متخرجى بشأن اعتماد  :السادساملوضوع 

فى المؤسسات التى يعممون  لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات
 (. امجنلبر بها وذلك ضمن متطمبات معيار )مؤشرات نجاح ا

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
مديرى استبيان استطالع آراء أولياء األمور والموجهين و بشأن اعتماد  :السابعاملوضوع 

العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم امج المدارس فى أداء متخرجى بر 
 (. امجنلبر معيار )مؤشرات نجاح اوذلك ضمن متطمبات لمتعميم العام  البيولوجية(

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
استبيان استطالع آراء الطالب لتعرف أسباب التحويل من بشأن اعتماد  :الثامناملوضوع 

وذلك ضمن لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم بر 
 (. امجنلبر معيار )مؤشرات نجاح امتطمبات 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
إعداد  لبرامجاستبيان استطالع آراء المستفيدين ذوى العالقة بشأن اعتماد  :التاسعاملوضوع 

لتعرف المؤسسات التى  لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتمعمم 
معيار الحادى عشر )مؤشرات نجاح وذلك ضمن متطمبات  لبرامجيعممون بها متخرجو ا

 (. امجنلبر ا
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

إعداد معمم  لبرامجمعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بشأن اعتماد  :العاشراملوضوع 
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

اعتماد سياسة التحفيز المطبقة عمى اإلدارة األكاديمية والتنفيذية بشأن  :احلادى عصر املوضوع
( الخاصة بمعيار 49وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )وفقًا لقانون تنظيم الجامعات لسنة 

 العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم ببرامج أعضاء هيئة التدريس 
 . لمتعميم العام

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد نتائج استبيانات مواصفات الخريج بمعيار )المعايير بشأن  :الثاىى عصر املوضوع

 لمتعميم العام.  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -ببرامج إعداد معمم )الرياضياتاألكاديمية( 
 عمى مجمس الكمية.مع العرض  الموافقة رار:ـــــالق

آليات تقويم نتائج التدريب الميدانى األكاديمى لطالب بشأن اعتماد  :الثالث عصر املوضوع
 لمتعميم العام.  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -ببرامج إعداد معمم )الرياضيات

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
استبيان قياس رضا المشرفين ومديرى المدارس والمعممين بشأن اعتماد  :عصر الرابعاملوضوع 

والطالب المعممين عن برنامج التدريب الميدانى بهدف قياس مدى رضاهم عن كل ما يتعمق 
 العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  برامجبالتدريب الميدانى  ببرامج 

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

اعتماد استبانة قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة بشأن  :اخلامس عصراملوضوع 
 -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامجحول أنماط التعميم والتعمم المستخدمة  لبرامجالمعاونة وطالب ا

العام بهدف قياس مدى رضاهم عن أنماط التعميم  لمتعميم العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء
 . لبرامجوالتعمم المستخدمة فى ا

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
إعداد معمم  ببرامجبشأن اعتماد معايير اختيار القيادات األكاديمية   :السادس عصر املوضوع

  العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
ر التاسع استبيان )تقويم مقرر دراسى( وذلك ضمن المعيابشأن اعتماد  :السابع عصراملوضوع 

 العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  برامج"تقويم مخرجات التعمم ب
 لمتعميم العام.

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
استبيان قياس رضا المشرفين ومديرى المدارس والمعممين بشأن اعتماد  :الثامن عصراملوضوع 

والطالب المعممين عن برنامج التدريب الميدانى بهدف قياس مدى رضاهم عن كل ما يتعمق 
 العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  برامجبالتدريب الميدانى  ببرامج 

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

قائمة بٍأساليب التعميم والتعمم المستخدمة، وقائمة بأساليب  بشأن اعتماد :التاسع عصراملوضوع 
 العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامجالتعميم والتعمم المقترحة 

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

اعتماد استبانة قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشأن  :العصروناملوضوع 
 -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم فى حول أنماط التعميم والتعمم المستخدمة  لبرامجوطالب ا

مدى رضاهم عن أنماط التعميم بهدف قياس لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء
 . لبرامجوالتعمم المستخدمة فى ا

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 ببرامجآلية التعامل مع مشكمة الكتاب الجامعى بشأن اعتماد  :احلادى والعصرون املوضوع

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

اعتماد استبانة مدى مالئمة البرامج التدريبية والتدريسية بشأن  :الثاىى والعصروناملوضوع 
العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامجلالحتياجات الفعمية لطالب 

وذلك ضمن متطمبات  لبرامجلمتعرف عمى االحتياجات الفعمية لطالب المتعميم العام  البيولوجية(
 المعيار الثامن )التعميم والتعمم(. 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
الطالب المتفوقين باعتماد االستبيان اإللكترونى الخاص بشأن  :الثالث والعصروناملوضوع 

 -امج إعداد معمم )الرياضياتبر بوالطالب المتعثرين ضمن متطمبات استكمال معيار الطالب 
 العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

اعتماد تحميل النتائج المتعمقة باالستجابات الخاصة بشأن  :والعصرون الرابعاملوضوع 
باستبيان رضا أعضاء هيئة التدريس، واستبيان رضا الهيئة المعاونة ومجاالت االستفادة منها فى 

العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم بر معيار أعضاء هيئة التدريس ضمن 
 لمتعميم العام. البيولوجية(

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
بشأن اعتماد االستمارة الخاصة بتحديد االحتياجات التدريبية  :اخلامس والعصروناملوضوع 

تنظيم" القيادة و الم فى معيار "2020/2021لمجهاز اإلدارى بكمية التربية خالل العام الجامعى 
 العموم البيولوجية( لمتعميم العام. -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات برامجب

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد التقارير النصف سنوية بمجنة الريادة العممية بشأن  :والعصرون السادساملوضوع 

 -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج ولجنة رعاية الطالب المتفوقين ولجنة رعاية الطالب المتعثرين 
 العموم البيولوجية( لمتعميم العام. -الفيزياء -الكيمياء

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

والمقررات التى يتم تدريسها  امجنلبر بشأن اعتماد آلية مراجعة ا :والعصرون السابعاملوضوع 
 -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج ومستويات التقييم  امجنلبر قييم اواستمارة ت

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

إعداد معمم  لبرامجاعتماد االستبانات الخاصة بشأن  :الثامن والعصروناملوضوع 
 لمتعميم العام عمى النحو التالى: العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 استبيان استطالع رأى الطالب حول سياسات التعميم والتعمم . -1
استبيان استطالع رأى األطراف المعنية داخل وخارج الكمية حول سياسات التعميم  -2

 والتعمم. 
 . حول سياسات التعميم والتعمم استبيان استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس -3

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
إعداد معمم امج ببر اعتماد سياسات وأنماط التعميم والتعمم بشأن  :التاسع والعصروناملوضوع 

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



 

 

 

 

6 

 

ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
مردود الدورات التدريبية واستبيان لتقييم أثر لتقييم اعتماد استبيان بشأن  :الثالثوناملوضوع 

 -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم بر بعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية أل
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية(

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
حول مدى مالئمة التسهيالت المادية اعتماد استبيان بشأن  :احلادى والثالثوناملوضوع 

 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم بر بالداعمة 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

آلية لمتعامل مع مشكمة الدروس الخصوصية  بشأن اعتماد  :الثاىى والثالثون املوضوع
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم بر ب

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة لوضع آليات لمتعامل مع مشكمة الكثافة  بشأن اعتماد :الثالث والثالثون املوضوع

العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامجالعددية المرتفعة والمنخفضة 
 لمتعميم العام عمى النحو  التالى: البيولوجية(

 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  أ.د./ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 1
 عضواً  أ.د./ سالمه عبد العظيم حسين 2
 عضواً  أ.د./ العزب محمد زهران 3
 عضواً  إبراهيم عبد العزيز محمدأ.د./  4
 عضواً  أ.د./ سعيد حامد محمد يحيى 5
 عضواً  أ.م.د./ عطيات محمد يسن 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامجاعتماد االستبانات الخاصة بشأن  :والثالثون الرابع املوضوع

 عمى النحو التالى:لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء
استبيان خاص باستطالع رأى الطالب حول أساليب التعميم والتعمم التى يستخدمها  -1

 أعضاء هيئة التدريس فى محاضراتهم.
 استبيان عن االحتياجات التدريبية والتدريسية لمطالب. -2
 استبيان لرضا الموجهين عن التدريب الميدانى. -3
 استبيان لرضا الطالب عن عممية التقويم. -4
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

آلية التعامل مع مشكمة الكثافة العددية المرتفعة بشأن اعتماد  :اخلامس والثالثون املوضوع
 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم بر بوالمنخفضة 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس إلعداد بشأن  :السادس والثالثوناملوضوع 

 لمتعميم العام عمى النحو التالى: الرياضياتإعداد معمم  جملبرناالدراسة الذاتية 
 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  أ.م.د./ إبراهيم التونسى السيد 1
 عضواً  أ.د./ عالء سعد الدين متولى 2
 عضواً  أ.م.د./ مروة دياب أبو زيد 3
 عضواً  د./ فاطمة السيد صادق 4
 عضواً  د./ لمياء أحمد عبد العظيم 5
 عضواً  أ./ أحمد حمدى محمد 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس إلعداد بشأن  :السابع والثالثوناملوضوع 

 إعداد معمم الكيمياء لمتعميم العام عمى النحو التالى: امجنلبر الدراسة الذاتية 
 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  أ.م.د./ دعاء سعيد محمود 1
 عضواً  د./ هناء محمد هيكل  2
 عضواً  أميمة عبد العزيزمحمدد./  3
 عضواً  د./ منار إسماعيل الشيخ 4
 عضواً  د./ آية أحمد عبد الفتاح 5
 عضواً  أ./ عال السيد مهدى أبورزق 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس إلعداد بشأن  :الثامن والثالثوناملوضوع 
 إعداد معمم الفيزياء لمتعميم العام عمى النحو التالى: لبرامجالدراسة الذاتية 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  د./ رانيا عبد الفتاح محمد 1
 عضواً  أبو راضى محمد سحر.د/ م.أ 2
 عضواً  د./ رانيا محمد سالم 3
 عضواً  أميرة محمد ذكى د./ 4
 عضواً  د./ رحاب أحمد عبد الحميد 5
 عضواً  أ./ محمد جمال محمد شرف الدين 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس إلعداد بشأن  :التاسع والثالثوناملوضوع 

 إعداد معمم العموم البيولوجية لمتعميم العام عمى النحو التالى: امجنلبر الدراسة الذاتية 
 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  أ.م.د./ عطيات محمد يسن 1
 عضواً  د./ إيمان عبد المحسن محمد 2
 عضواً  أ.م.د./ هالة الشحات عطية 3
 عضواً  د./ رحاب جمال الدين شمبى 4
 عضواً  د./ سهام محمد أبو الفتوح 5
 عضواً  سعيد بيومىد./ حسام  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس كمراجعين بشأن  :األربعون املوضوع

 لمتعميم العام عمى النحو التالى: الرياضياتإعداد معمم  امجنلبر داخميين وخارجين 
 املــراجع  الوظيفة االســـم م
الرياضيات أستاذ المناهج وطرق التدريس  أ.د./ العزب محمد زهران 1

  بنهاجامعة  -كمية التربية
 داخمـى

كمية  ورئيس قسم الرياضيات أستاذ أ.د./ رضا جمال عبد الرحمن 2
  بنهاجامعة  -العموم

 داخمى

ورئيس قسم الرياضيات وعموم  أستاذ محمد محمد أبو شادى أ.د./  3
 المنوفيةجامعة  -العمومكمية  الحاسب

 خارجى

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس بشأن  :احلادى واألربعون املوضوع

 إعداد معمم الكيمياء لمتعميم العام عمى النحو التالى: امجنلبر كمراجعين داخميين وخارجين 
 املــراجع  الوظيفة االســـم م
كمية العموم أستاذ المناهج وطرق التدريس  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 1

  بنهاجامعة  -التربية
 داخمـى

جامعة  -التربيةكمية  -الكيمياء أستاذ  عادل عباس أحمد عمارةأ.د./  2
  عين شمس

 خارجى

 داخمى بنهاجامعة  -العمومكمية  الكيمياء أستاذ وجدى إبراهيم الدوجدجأ.د./  3
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

اعتماد تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس بشأن  :الثاىى واألربعون املوضوع
 إعداد معمم الفيزياء لمتعميم العام عمى النحو التالى: امجنلبر كمراجعين داخميين وخارجين 

 املــراجع  الوظيفة االســـم م
كمية العموم أستاذ المناهج وطرق التدريس  أ.د./ سعيد حامد محمد يحيى 1

  بنهاجامعة  -التربية
 داخمـى

 داخمى  بنهاجامعة  -العمومكمية الفيزياء  أستاذ أ.د./ صالح عيد حمزة  2
جامعة عين  -أستاذ الفيزياء بكمية التربية أ.د./ أشرف السيد بخيت محمد 3

 شمس
 خارجى

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس بشأن  :الثالث واألربعون املوضوع

 لمتعميم العام عمى النحو التالى: العموم البيولوجيةإعداد معمم  امجنلبر كمراجعين داخميين وخارجين 
 

 املــراجع  الوظيفة االســـم م
 العمومأستاذ المناهج وطرق التدريس  أبو السعود محمد أحمدأ.د./  1

  بنهاجامعة  -كمية التربية
 داخمـى

 داخمى جامعة بنها  -كمية العموم الجيولوجياأستاذ  أ.د./ عبد العظيم محمود مهنى 2
 –العموم كمية  الجيولوجيا أستاذ عبد الوهابأ.د / حافظ شمس الدين  3

 جامعة عين شمس
 خارجى

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
بشأن تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس لمراجعة خطة  :الرابع واألربعوناملوضوع 

العموم البيولوجية( لمتعميم  -الفيزياء -الكيمياء -التعزيز والتطوير ببرامج  إعداد معمم )الرياضيات
 العام عمى النحو التالى:
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الوظيفـة املراجع  لربامجاسم ا م
المناهج وطرق تدريس  أستاذ أ.د./ فتيحة أحمد بطيخ   الرياضياتإعداد معمم  1

كمية التربية بشبين  -الرياضيات
 المنوفيةجامعة  -الكوم

 -المناهج وطرق تدريس العموم أستاذ أ.د./ محسن حامد فراج الكيمياءإعداد معمم  2
 عين شمسجامعة  -كمية التربية

 -المناهج وطرق تدريس العموم أستاذ أ.د./ محسن حامد فراج الفيزياءإعداد معمم  3
 عين شمسجامعة  -كمية التربية

العموم أستاذ المناهج وطرق التدريس  أ.د./ مجدى رجب إسماعيل العموم البيولوجيةإعداد معمم  4
  عين شمسجامعة  -كمية التربية

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة آليات تقويم نتائج التدريب الميدانى بشأن اعتماد  :واألربعون اخلامس املوضوع

لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم ببر األكاديمى لطالب 
 العام عمى النحو التالى:

 الوظيفة االســـم م
 بصفته أ.د./ عميد الكمية  1
 عضواً  أ. د./وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب   2
 عضواً  لبرامجأ.د./ منسق ا 3
 عضواً  أ.د./ العزب محمد زهران 4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 5
 عضواً  ا.د./ سعيد حامد محمد 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من األساتذة لممراجعة الدورية بشأن اعتماد  :واألربعون السادس املوضوع

 عمى النحو التالى: لمتعميم العام الرياضياتإعداد معمم  امج نببر لسياسات التعميم والتعمم  
 الوظيفة االســـم م
 رئيسا    العزب محمد زهرانأ.د./  1
 عضواً  عالء الدين سعد متولىأ. د./  2
 عضواً  إبراهيم التونسى السيدد./ م.أ. 3
 عضواً  سامح حسن حربأ.م.د./  4
 عضواً  أسامة عبد العظيم محمدد./  5
 عضواً  د./ أميرة مسعودعبد الغنى 6
 عضواً  د./ لمياء أحمد عبد العظيم  7

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
تشكيل لجنة من األساتذة لممراجعة الدورية لسياسات بشأن اعتماد  :واألربعون السابع املوضوع

 عمى النحو التالى: لمتعميم العام الكيمياءإعداد معمم  امج نببر التعميم والتعمم  
 الوظيفة االســـم م
 رئيسا    إبراهيم عبد العزيز محمدأ.د./  1
 عضواً  وفاء عبد اهللأ. د./  2
 عضواً  أ.م.د./ دعاء السعيد محمود 3
 عضواً  د./ هناء محمد هيكل 4
 عضواً  آية أحمد حجاجد./  5
 عضواً  نجالء أحمد شاهيند./  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من األساتذة لممراجعة الدورية لسياسات بشأن اعتماد  :واألربعون الثامن املوضوع

 عمى النحو التالى: لمتعميم العام الفيزياءإعداد معمم  امج نببر التعميم والتعمم  
 الوظيفة االســـم م
 رئيسا    فاطمة محمد عبد الوهابأ.د./  1
 عضواً  سعيد حامد محمد يحيىأ. د./  2
 عضواً  د./ رانيا عبد الفتاح محمد 3
 عضواً  مصطفى إسماعيل عمرد./  4
 عضواً  أميرة محمد ذكىد./  5
 عضواً  ريهام زغمول عبد السميعد./  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من األساتذة لممراجعة الدورية لسياسات بشأن اعتماد  :واألربعون التاسع املوضوع

 عمى النحو التالى: لمتعميم العام العموم البيولوجيةإعداد معمم  امج نببر التعميم والتعمم  
 الوظيفة االســـم م
 رئيسا   أ.د./ أبو السعود محمد أحمد  1
 عضواً  أ. د./ أحمد عبد الرازق عبد اهلل 2
 عضواً  عطيات محمد يسنأ.م.د./  3
 عضواً  هالة الشحات عطيةد./ أ.م. 4
 عضواً  إيمان عبد المحسن محمدد./  5
 عضواً  رحاب جمال الدين شمبىد./  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 ببرامج  خطة التدريب الميدانى الخاص بمعيار التعميم والتعممبشأن اعتماد  :اخلنسون املوضوع

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

 

لمتابعة حاالت ذوى االحتياجات تشكيل لجنة بشأن اعتماد  :اخلنسوناحلادى و املوضوع
لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج  الخاصة

 عمى النحو التالى:
 الوظيفة االســـم م
 بصفته أ.د./ عميد الكمية  1
 عضواً  أ. د./وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب   2
 عضواً  لبرامجأ.د./ منسق ا 3
 عضواً  أ.د./ العزب محمد زهران 4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 5
 عضواً  ا.د./ سعيد حامد محمد 6
 عضواً  أبو الفتوح أ.د./ محمد كمال 7

 الكمية.مع العرض عمى مجمس  الموافقة رار:ـــــالق
 

 ببرامج آلية التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة بشأن اعتماد  :واخلنسون الثاىى املوضوع
  .لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

آلية التعامل مع الطالب الموهوبين والمتفوقين بشأن اعتماد  :واخلنسون الثالث املوضوع
 لمتعميم العام.  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

إعداد  ببرامج آلية التعامل مع الطالب المتعثرين بشأن اعتماد  :واخلنسون الرابع املوضوع
 لمتعميم العام.  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتمعمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة لألطراف المعنية بنظام التقويم  بشأن اعتماد  :واخلنسون اخلامس املوضوع

عمى النحو  لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج 
 التالى: 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الوظيفة االســـم م
 رئيسا   أ.د./ عميد الكمية   1
 عضواً  أ. د./ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 2
 عضواً  أ.د./ العزب محمد زهران 3
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبدالعزيز محمد 4
 عضواً  يحيى محمدحامد أ.د./ سعيد  5
 عضواً  ا.د./ سيد محمدى صميدة 6
 عضواً  د./ مصطفى حسن عبد اهلل  7
 عضواً  فى إسماعيل عمرطد./ مص 8
 عضواً  أ.د./ أحمد عبد الرازق عبد اهلل 9

 عضواً  أ.د./ وجدى إبراهيم الدوجدوج 10
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

نظام تقويم مخرجات التعمم الخاص بمعيار)تقويم بشأن اعتماد  :واخلنسون السادس املوضوع
لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج مخرجات التعمم( 

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

 -)الرياضياتإعداد معمم ببرامج  امجنلبر توصيف ابشأن اعتماد  :واخلنسون السابع املوضوع
 لمتعميم العام . العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
إعداد معمم  ببرامج توصيف المقررات بشأن اعتماد  :واخلنسون الثامن املوضوع

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

بشأن اعتماد المصفوفات الخاصة بالمقررات الدراسية لمفرق  :واخلنسون التاسعاملوضوع 
  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج األربعة  

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 مخرجات التعمم مع المعايير األكاديميةمضاهاة مصفوفات بشأن اعتماد  :الستوناملوضوع 

  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج 
 الكمية.مع العرض عمى مجمس  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
إعداد معمم  ببرامج  المعارف والمهاراتمصفوفات بشأن اعتماد  :احلادى والستون املوضوع

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

أساليب التقويم ونواتج تعمم مصفوفة مضاهاة بشأن اعتماد  :الستونو الثاىىاملوضوع 
  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج  امجنلبر ا

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
بشأن اعتماد مصفوفة مضاهاة استراتيجيات التدريس ونواتج تعمم  :والستون الثالثاملوضوع 

  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج  امجنلبر ا
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

والمقررات  امجنلبر بشأن اعتماد مصفوفة مضاهاة نواتج تعمم ا :والستون الرابعاملوضوع 
  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
بشأن اعتماد نتائج تحميل استبيانات الخاصة بمعيار تصميم  :والستون اخلامساملوضوع 

الطالب، أعضاء هيئة التدريس، ( لألطراف المشاركة امجنلبر )مؤشر مكونات ا امجنلبر ا
العموم البيولوجية(  -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج  الموجهين، المعممين

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

إعداد معمم  ببرامج بشأن اعتماد تقويم مقرر دراسى  :والستون السادساملوضوع 
  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
إعداد معمم  ببرامج بشأن اعتماد تقويم برنامج دراسى  :والستون السابعاملوضوع 
  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
بشأن اعتماد نتائج استبانة تقييم أثر ومردود الدورات التدريبية  :والستون الثامناملوضوع 

  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
إعداد معمم  ببرامج  وتحديث دليل الريادة العممية بشأن اعتماد :والستون التاسعاملوضوع 

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

إعداد معمم  ببرامج  تشكيل لجنة الختيار أفضل رائد عممىبشأن اعتماد  :السبعوناملوضوع 
 عمى النحو التالى: العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 الوظيفة االســـم م
 رئيسا   أ.د./ عميد الكمية   1
 عضواً  أ. د./ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 2
 عضواً  سالمه عبد العظيم حسينأ.د./  3
 عضواً  كمال أبو الفتوحمحمد أ.د./  4
 عضواً  سحر محمد أبو راضى د./ م.ا. 5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
إعداد معمم  ببرامج المثالى عممى الرائد البشأن اعتماد اختيار  :السبعوناحلادى واملوضوع 

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

 ببرامج بشأن اعتماد استبيان الكترونى لتقويم أداء الرائد العممى  :والسبعون الثاىىاملوضوع 
  .العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات

 الكمية. مع العرض عمى مجمس الموافقة رار:ـــــالق
بشأن تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس لمراجعة  :والسبعون الثالثاملوضوع 

العموم البيولوجية( لمتعميم  -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج الدراسة الذاتية 
 العام عمى النحو التالى:

 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  أ.د./ سالمه حسين عبد العظيم  1
 عضواً  أ.د./ أبو السعود محمد أحمد 2
 عضواً  العزب محمد زهرانأ.د./  3
 عضواً  عمى جودة محمدأ.د./  4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد  5
 عضواً  أ.د./ سعيد حامد محمد 6

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
إعداد معمم  ببرامج بشأن اعتماد نتائج تحميل تقويم الطالب  :الرابع والسبعوناملوضوع 

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

والمقررات التى يتم تدريسها   لبرامجبشأن اعتماد آلية مراجعة ا :اخلامس والسبعوناملوضوع 
 -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج ومستويات التقييم  لبرامجقييم اواستمارة ت –

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

ئة التدريس( بشأن اعتماد تشكيل لجنة من األساتذة )أعضاء هي :والسبعون السادساملوضوع 
العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج قويم الطالب لتحديث قواعد دليل ت

 عمى النحو التالى:لمتعميم العام  البيولوجية(
 الوظيفة االســـم م
 بصفته أ.د./ عميد الكمية   1
 عضواً  د./ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبأ.  2
 المدير التنفيذى لمجودة أ. د./ سالمة عبدالعظيم حسين 3
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 4
 عضواً  أ.د./ سعيد حامد محمد يحيى 5
 عضواً  ا.د./ سيد محمدى صميدة 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
إعداد معمم  ببرامج بشأن اعتماد استراتيجيات التعميم والتعمم   : والسبعون السابعاملوضوع 

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

عن استراتيجيات التعميم  بشأن اعتماد استبيان تقييم رضا المستفيدين :والسبعون الثامناملوضوع 
 لمتعميم العام.العموم البيولوجية(  -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضيات ببرامج  والتعمم

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
ية  بمعيار بشأن اعتماد استبيان التوعية بالمعايير األكاديم :التاسع والسبعوناملوضوع 

 -الموجهين -أعضاء هيئة التدريس -لألطراف المشاركة )الطالب امجنالمعايير األكاديمية لبر 
  لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج المعممين( 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد البيان التوضيحى لقيمة الموارد المالية لبرامج كمية التربية بشأن  :الثناىوناملوضوع 

إعداد معمم  ببرامج ( باإلضافة إلى الميزانية المخصصة 2021/ 2020لمعام الجامعى )
  لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد الدراسة المتعمقة بالتقييم الكمى لمتسهيالت المادية بشأن  :والثناىون احلادىاملوضوع 

لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج لكمية التربية 
  .العام
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

اعتماد استبيان طالب الميسانس والبكالوريوس فى المعيار بشأن  :والثناىون الثاىىاملوضوع 
 -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج الثالث لمموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة 

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

اعتماد استبيان األجهزة اإلدارية بالكمية فى المعيار الثالث بشأن  :والثناىون الثالثاملوضوع 
 -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج لمموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة 

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

مقترح توزيع الموارد المالية الذاتية لمكمية عمى اعتماد بشأن  :والثناىون الرابعاملوضوع 
المستفيدين فى كل برنامج إلى إجمالى عدد الطالب بالكمية البرامج وفقًا لنسبة أعداد الطالب 

  .لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

 ببرامج اعتماد مقترح تخصيص قاعات المحاضرات بشأن  :والثناىون اخلامساملوضوع 
  .لمتعميم العام البيولوجية(العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
اعتماد دراسة السعة االستيعابية لقاعات المحاضرات بشأن  :والثناىون السادساملوضوع 

  .لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

إعداد معمم  ببرامجبشأن تشكيل لجنة لتمقى شكاوى طالب  :والثناىون السابعاملوضوع 
  عمى النحو التالى: العموم البيولوجية( لمتعميم العام -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الوظيفة االســـم م
 رئيساً  حسينأ.د./ سالمه عبد العظيم  1
 عضواً  أ.م. د./ إبراهيم التونسى السيد 2
 عضواً  أ.م.د./ دعاء السعيد محمود 3
 عضواً  د./ إيمان عبد المحسن محمد  4
 عضواً  د./ رانيا عبد الفتاح محمد  5
 عضواً  أ.م.د./ سحر محمد أبو راضى 6
 عضواً  د./ سهام محمد أبو الفتوح  7
 عضواً  د/ هالة انور محمد 8
 عضواً  ناريمان عادل محمد 9

 عضواً  د./ غادة سعد يوسف 10
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
لخاصة بأداء اإلدارة تشكيل لجنة لفحص التقارير ابشأن  :والثناىون الثامناملوضوع 
 لمتعميم العام البيولوجية(العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  ببرامج األكاديمية 

 عمى النحو التالى: 
 المجالس الحاكمة.  .1
 مجمس وحدة ضمان الجودة  .2
 مجمس الكمية .3

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
إعداد معمم  ببرامج بشأن اعتماد خطة التعزيز والتطوير  :التاسع والثناىوناملوضوع 

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

تشكيل لجنة من األساتذة )أعضاء هيئة التدريس( لممراجعة الدورية بشأن  :التسعوناملوضوع 
  التالى: عمى النحو لمتعميم العام الرياضياتإعداد معمم امج نببر لسياسات التعميم والتعمم 

 انىظيفت االســـى و

 رئيسا انعسب يحًد زهراٌد./ .أ 1

 عضىًا عالء انديٍ سعد يتىنىأ.د./  2

 عضىًا إبراهيى انتىَسى انسيدد./ و.أ. 3

 عضىًا أسايت عبد انعظيى يحًدد./  4

 عضىًا  يها عبد انهطيف سرورد./  5

 عضىًا وفاء عبد انفتاح يحًىدد./ أ.و. 6

 عضىًا عبد انفتاح انسيدإيًاٌ د./  7

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
تشكيل لجنة من األساتذة )أعضاء هيئة التدريس( لممراجعة بشأن  :والتسعون احلادىاملوضوع 

 التالى:  عمى النحو لمتعميم العام الكيمياءإعداد معمم امج نببر الدورية لسياسات التعميم والتعمم 
 انىظيفت االســـى و

 رئيسا إبراهيى عبد انعسيس يحًدأ.د./  1

 عضىًا أ.د./إبراهيى انسيد أحًد 2

 عضىًا دعاء سعيد يحًىدد./ و.أ. 3

 عضىًا د./ هُاء يحًد هيكم   4

 عضىًا يُار إسًاعيم انشيخد./  5

 عضىًا د./ َيفيٍ سيد عبد انصبىر 6

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من األساتذة )أعضاء هيئة التدريس( لممراجعة بشأن  :والتسعون الثاىىاملوضوع 

  التالى: عمى النحو لمتعميم العام الفيزياءإعداد معمم  امج نببر الدورية لسياسات التعميم والتعمم 
 انىظيفت االســـى و

 رئيسا يحيىأ.د./ سعيد حايد يحًد  1

 عضىًا د./ راَيا عبد انفتاح يحًد 2

 عضىًا أ.و.د./ سحر يحًد أبى راضى 3

 عضىًا د./ ريهاو زغهىل عبد انسًيع   4

 عضىًا د./ أييرة يحًد ذكى 5

 عضىًا د./ يصطفى إسًاعيم عًر 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من األساتذة )أعضاء هيئة التدريس( بشأن  :والتسعون الثالثاملوضوع 

عمى  لمتعميم العام العموم البيولوجيةإعداد معمم امج نببر لممراجعة الدورية لسياسات التعميم والتعمم 
  التالى: النحو

 انىظيفت االســـى و

 رئيسا أبى انسعىد يحًد أحًدد./ .أ 1

 عضىًا اهللأحًد عبد انرازق عبد أ.د./  2

 عضىًا عطياث يحًد يسٍد./ و.أ. 3

 عضىًا أ.و.د./ هانت انشحاث عطيت 4

 عضىًا د./ إيًاٌ عبد انًحسٍ يحًد 5

 عضىًا د./ حازو شىقى يحًد 6

 عضىًا د./ َسًت عبد انرسىل عبد انبر 7

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
إعداد معمم  ببرامج بشأن اعتماد نتائج تحميل تقويم الطالب  :والتسعون الرابعاملوضوع 

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

إعداد معمم  ببرامج اعتماد تقارير الدراسة الذاتية بشأن  :والتسعون اخلامساملوضوع 
  .لمتعميم العام العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضيات

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
إعداد  ببرامج اعتماد تقارير لجنة مراجعة الدراسة الذاتية بشأن  :والتسعون السادساملوضوع 

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

لجنة لمتابعة تفعيل الموائح والقوانين الخاصة  تشكيلاعتماد بشأن  :والتسعون السابع املوضوع
لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم ببرامج  بالتحفيز والمسائمة

 عمى النحو التالى:  العام
 بصفته مـــــــــاالس م

 رئيسا   أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 1
 عضوا   أ.د./ رئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية 2
 عضوا   أ.د./ رئيس قسم أصول التربية  3
 عضوا   أ.د/ رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم 4
 عضوا   أ.د./ رئيس قسم عمم النفس التربوى 5
 عضوا   أ.د./ رئيس قسم الصحة النفسية 6
 عضوا   السيد/ مدير عام الكمية 7

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
لمعام الجامعى  بشأن اعتماد خطة اإلخالء وحاالت الطوارئ :والتسعون الثامناملوضوع 

 العموم البيولوجية( لمتعميم العام. -الفيزياء -الكيمياء -إعداد معمم )الرياضياتامج ببر  م2021/2022
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

اعتماد نتائج تقويم الطالب ألعضاء لجان الريادة العممية بشأن  :التاسع والتسعوناملوضوع 
 -الكيمياء -)الرياضياتامج إعداد معمم ببر ورعاية الطالب المتفوقين ورعاية الطالب المتعثرين 

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

 ضمان الجودةالمدير التنفيذى لوحدة 

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


