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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (22) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و2022/ 6 /12املوافق  األحد  يوو 

 

 

 ،كميةالب ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م12/6/2022 الموافق األحد إنه في يوم          
، وقد بدأ االجتماع عميد الكمية الدكتور/ األستاذوذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك برئاسة 

 بحضور كل من:
 

 رئيسا   عميد الكمية                          إيمان محمد عبد الحق أ.د/ 1
 عضواً  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب مجدى محمد أحمد الشحاتأ.د/  2
 عضواً  وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث عطية جمال سميمان ا.د/ 3
وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع  منى سالم زعزعأ.د/  4

 وتنمية البيئة
 عضواً 

 عضواً  المدير  التنفيذى لوحدة ضمان الجودة سالمه عبد  العظيم حسينأ.د/  5
 عضواً  ضمان الجودةنائب مدير وحدة  حسناء صبرى عبد الحميدأ.د/  6
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس  فاطمة محمد عبد الوهابأ.د/  7

 وتكنولوجيا التعميم
 عضواً 

 عضواً  عمم النفس التربوىرئيس قسم  أحمد حسن محمد عاشورأ.د/  8
 عضواً  مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس نسرين محمد السويدىد./  9
 عضواً  مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة أ/ غادة سعد محمود يوسف 11
 عضواً  معيدة بقسم المناهج وطرق التدريسال ./ شيماء نبيل عبد اهللأ 11
 عضواً  إدارى الوحدة أ./ مروى عبد الرازق عبد العزيز 12

 

 

( بتاريخ 21رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م11/5/2022
  .المصادقة :رارـــــالق

واإلرشاد التالية إلى لجنة الريادة العممية الطالب أسماء إضافة بشأن  :الثاىياملوضوع 
 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى لبرنامج إعداد معمم الرياضيات األكاديمى 

 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى لعام  ىبو اهلل محمد طمعت فيمى 1
  الفرقة األولى  السيد حمدى رجب قطب 2
  الفرقة الثانية دنيا موسى فتحى 3
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الفرقة الثانية  رفعت وليد رفعت 4
 الفرقة الثالثة  مروة خالد عبد العاطى موسى 5
  الفرقة الثالثة  سامية أشرف أحمد البدوى 6
 الفرقة الرابعة  أحمد صابر محمد سيد 7
 الفرقة الرابعة  ياسمينا محمد مصطفى 8

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

واإلرشاد التالية إلى لجنة الريادة العممية أسماء الطالب إضافة بشأن  :الثالثاملوضوع 
 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى لبرنامج إعداد معمم الكيمياء األكاديمى 

 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى  سماح عبد الفتاح عبد الوىاب  1

 الفرقة األولى  عمر ىيثم السيد العربي 2

 الفرقة الثانية  مصطفي صابر دسوقي جاد 3

  الفرقة الثانية  زينب عبد المطيف إبراىيم غانم 4

 الفرقة الثالثة  عبد الوىاب رأفت محمود 5

 الفرقة الثالثة  ىند محمد محمد أبو الفتوح 6

 الفرقة الرابعة  أنس تيسير محمد الحفني  7

 الفرقة الرابعة  سالي رأفت عبد الحكيم عبد ربو 8

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

واإلرشاد  التالية إلى لجنة الريادة العمميةأسماء الطالب إضافة بشأن  :الرابع  املوضوع
 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى لبرنامج إعداد معمم الفيزياء  األكاديمى

 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى  نورا عادل محمود توفيق 1
 الفرقة األولى  ياسمين عبد المييمن حسن 2
 الفرقة الثانية  أسماء العزب أحمد  3
 الفرقة الثانية  خمود محمد إبراىيم محمود 4
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الفرقة الثالثة  أىمة عبد البارى فتحى 5
 الفرقة الثالثة  رحمة ىشام أحمد عراقى 6
 الفرقة الرابعة  إيمان السيد حسن السيد 7
 الفرقة الرابعة  أميرة محمد السيد محمد 8

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
واإلرشاد  التالية إلى لجنة الريادة العمميةأسماء الطالب إضافة بشأن  :اخلامس  املوضوع
 عمى النحو التالى: م 2021/2022لمعام الجامعى  لبرنامج إعداد معمم العموم البيولوجية األكاديمى

 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى  عبد اهلل بسيونى عبد المحسن 1
 الفرقة األولى  عبد العزيز ممدوحفاطمة  2
 الفرقة الثانية  شمس الدين محمد الحسينىأحمد  3
 الفرقة الثانية  أفنان طارق العزب 4
 الفرقة الثالثة  أمنية أحمد أحمد جاد الرب 5
 الفرقة الثالثة  إسراء أحمد عميوه 6
 الفرقة الرابعة  حممى السيد عبد الظاىر 7
 الفرقة الرابعة  جياد ماىر عبد المتجمى 8

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
المتفوقين لبرنامج إعداد  رعايةالتالية إلى لجنة أسماء الطالب إضافة بشأن  :السادساملوضوع 

 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى معمم الرياضيات 
 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى  آالء ىانى محمد نبيل 1
 الفرقة األولى  عبد القادرالسيد كمال  2
 الفرقة الثانية  كيرلس عماد زغمول 3
 الفرقة الثانية  إيمان أحمد عزب العرب 4
 الفرقة الثالثة  آية عادل عبد المقصود فرج 5
 الفرقة الثالثة  تقى محمد أحمد عيسى 6
 الفرقة الرابعة  أحمد صبحى محمود عوض 7
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الفرقة الرابعة  ياسمين عبد الجواد محمد 8

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
المتفوقين لبرنامج إعداد  رعايةالتالية إلى لجنة أسماء الطالب إضافة بشأن  :السابعاملوضوع 

 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى معمم الكيمياء 
 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى  الفتاحنورىان كرم عبد  1

 الفرقة األولى  أيو وليد عبد اهلل 2

 الفرقة الثانية  مي محمد العزب الجمل 3

 الفرقة الثانية  أمنية محمد إبراىيم العوضي 4

 الفرقة الثالثة  أحمد محمود سيد سمير 5

 الفرقة الثالثة  ايمان مرسي محمد محمد خميل 6

 الفرقة الرابعة  نورا ممدوح قطب محمد 7

 الفرقة الرابعة  ياسمين صابر عبد الستار محمد 8

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
المتفوقين لبرنامج إعداد  رعايةالتالية إلى لجنة أسماء الطالب إضافة بشأن  :الثامناملوضوع 

 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى معمم الفيزياء 
 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى   أسماء أحمد محمد عبد الجواد 1
 الفرقة األولى   تقى محمد دياب السيد 2
 الفرقة الثانية  دينا خالد عبد الظاىر 3
 الفرقة الثانية  سيد أحمد عبد العظيم 4
 الفرقة الثالثة   أمل أحمد عبد المحسن 5
 الفرقة الثالثة  حاتم السيد عبد الحكم 6
 الفرقة الرابعة  نورىان محمود مكاوى 7
 الفرقة الرابعة  محمد عبد الرحمن عطا الحسينى 8

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
المتفوقين لبرنامج إعداد  رعايةالتالية إلى لجنة أسماء الطالب إضافة بشأن  :التاسعاملوضوع 

 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى معمم العموم البيولوجية 
 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى  إسراء محمد ابراىيم الدسوقي 1

 الفرقة األولى   ايمان السيد مرعي 2

 الفرقة الثانية  آالء وائل عبد المطيف عفيفى 3

 الفرقة الثانية  الحكيم حسين السيدمنار عبد  4

 الفرقة الثالثة  داليا محمود محمد مصطفى ابراىيم 5

 الفرقة الثالثة  حسناء حمزة عبدالسميع سالم 6

 الفرقة الرابعة   ىالة راشد محمود محمد 7

 الفرقة الرابعة  فداء عبد المنعم حممى يوسف 8
 

 الكمية. مع العرض عمى مجمس الموافقة رار:ـــــالق
لبرنامج إعداد  المتعثرينالتالية إلى لجنة رعاية أسماء الطالب إضافة بشأن  :العاشراملوضوع 

 عمى النحو التالى:م 2021/2022لمعام الجامعى  الكيمياءمعمم 
 الفرقة مـــــــــاالس م

 الفرقة األولى   روعة صالح يوسف محمد 1

 الفرقة األولى  أحمد شحتو محمد إبراىيم 2

 الفرقة الثانية  ندى أشرف محمد حممي 3

 الفرقة الثانية  ندى عمرو ذكي العبد النمر 4

 الفرقة الثالثة  حسام سامي أبو المكارم 5

 الفرقة الثالثة  ضحى طارق حسني 6

 الفرقة الرابعة  مى إبراىيم محمد شعيب 7

 الفرقة الرابعة  نورا مجدى عبد الباسط عفيفي 8
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  توصيف برامجاعتماد بشأن  : احلادى عصر املوضوع

 .م2022/ 2021لمعام الجامعى  لمتعميم العام (المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

إعداد  لبرامجوالمصفوفات  المقررات الدراسيةتوصيف اعتماد بشأن  : الثاىى عصر املوضوع
لمتعميم العام لمعام  (المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتمعمم 

 م.2022/ 2021الجامعى 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

/ 2021لمعام الجامعى  خطة الصيانة لكمية التربيةاعتماد بشأن  : الثالث عصر املوضوع
 م.2022

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

 -)الرياضياتإعداد معمم  خطة التعزيز والتطوير لبرامجاعتماد بشأن  : الرابع عصر املوضوع
/ 2021لمتعميم العام لمعام الجامعى  (اإلنجميزيةالمغة  -العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء
 م.2022

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

 مصفوفات المعارف والمهارات لممقررات الدراسيةاعتماد بشأن  : اخلامس عصر املوضوع
 (المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  لبرامج والبرامج

 م.2022/ 2021لمتعميم العام لمعام الجامعى 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 

 لبرامجتشكيل لجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعمم اعتماد بشأن  :عصر السادس املوضوع
  .لمتعميم العام (المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
نتائج تحميل تقويم الطالب وفقًا لمتقويم المباشر وغير اعتماد بشأن  :عصر السابع املوضوع

المغة  -العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  المباشر والمتميز لبرامج
 . م2022/ 2021لمعام الجامعى  لمتعميم العام (اإلنجميزية

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

تطبيق استمارات أراء الطالب لتقييم أداء الجهاز نتائج اعتماد بشأن  :عصر الثامن املوضوع
 (المغة اإلنجميزية -العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  لبرامجاإلدارى 

 . م2022/ 2021لمعام الجامعى  لمتعميم العام
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

 
 

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


