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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 

 (23) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و2022/ 1 /11املوافق  األحد  يوو 

 

 
 

 ،كميةالب ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م17/7/2022 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 22رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م12/6/2022
  .المصادقة :رارـــــالق

 

 -)الرياضياتإعداد معمم  لبرامج اعتماد خطة تحسين التدريب الميدانىبشأن  :الثاىياملوضوع 
 م.2022/ 2021لمتعميم العام لمعام الجامعى  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد تقارير السادة األساتذة المراجعين )الداخميين والخارجيين( لتقييم بشأن  :الثالثاملوضوع 

العموم  -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  لبرامج والمقررات وتوصيف البرنامج
 م.2022/ 2021لمتعميم العام لمعام الجامعى  البيولوجية(

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 -الكيمياء -)الرياضياتإعداد معمم  اعتماد الدراسة الذاتية لبرامج بشأن :الرابع  املوضوع

 م.2022/ 2021لمتعميم العام لمعام الجامعى  العموم البيولوجية( -الفيزياء
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

جامعة بنها لمعام الجامعى  -التربيةاعتماد التقرير السنوى لكمية بشأن  :اخلامس  املوضوع
 م.2022/ 2021

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
جامعة  -لكمية التربية المميزةالتعميم لبرامج إعداد توصيف مقررات بشأن  :السادس  املوضوع

وهى عمى وذلك تحت إشراف أ.د./ محمد كمال أبو الفتوح م 2023/ 2022بنها لمعام الجامعى 
 النحو التالى: 

 اسم الربنامج  م

 بالمغة اإلنجميزية )تعميم مميز( عام برنامج إعداد معمم الرياضيات 1
 بالمغة اإلنجميزية )تعميم مميز( الفيزياء عامبرنامج إعداد معمم  2
 برنامج إعداد معمم الكيمياء عام بالمغة اإلنجميزية )تعميم مميز( 3
 عام بالمغة اإلنجميزية )تعميم مميز( العموم البيولوجية والجيولوجيةبرنامج إعداد معمم  4
 برنامج إعداد معمم العموم شعبة التعميم األساسى بالمغة اإلنجميزية )تعميم مميز( 5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

تشكيل لجنة إلعداد توصيفات مقررات مرحمة الدراسات العميا لكمية بشأن  : السابع املوضوع
 م والتى تشمل كل من: 2023/ 2022جامعة بنها لمعام الجامعى  -التربية
 دبمومات الدراسات العميا .  -1

 عامة في التربية .الدبموم ال) أ (  
 .مهنية في التربية الدبموم ال) ب(  
 .خاصة في التربية الدبموم ال) ج (  
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 الماجستير في التربية . مرحمة -2
  .دكتوراه الفمسفة في التربية مرحمة -3

 عمى أن يكون التشكيل عمى النحو التالى:
 الصفـــة القســــم االســــــم م

 رئيسا   وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د./ جمال عطية سميمان 1
 عضوا   واإلدارة التعميميةالتربية المقارنة  أ.د./ جمال محمد أبو الوفا  2
 عضوا   المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم أ.د./ فاطمة محمد عبد الوهاب 3
 عضوا   أصول التربية أ.د./ هانى محمد يونس 4
 عضوا   عمم النفس التربوى أ.د./ أحمد حسن محمدعاشور 5
 عضوا   الصحة النفسية والتربية الخاصة أ.د./ محمد كمال أبو الفتوح 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 

 -تحديث توصيفات المقررات الخاصة بالبرامج التالية لكمية التربيةبشأن  :الثامن  املوضوع
 م وهى عمى النحو التالى: 2023/ 2022جامعة بنها لمعام الجامعى 

 
 مهسق الربنامج اسم الربنامج  م

 أ.د./ عمى سعد جاب اهلل والدراسات اإلسالمية المغة العربية  1
 أ.م.د./ ميساء محمد مصطفى حمزة   فمسفة واالجتماعال 2
 أ.م.د./ هالة الشحات عطية اريخــــــــــــــــــــــــــــالت 3

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
 
 

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


