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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (15) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و2021/ 12 /22املوافق  األحد يوو 

 

 

 ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م26/12/2021 الموافق األحـد 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 التربيةأ.د/ رئيس قسم أصول  7
 عضواً  بصفتو أ.د/ رئيس قسم الصحة النفسية 8
 عضواً  مدرس بقسم التربية المقارنة د/ سمر مصطفى محمد  9
 عضواً  مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس                د./ رانيا عبد الفتاح السعداوى 11
 عضواً  مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة                    أ/ غادة سعد محمود يوسف 11
 عضواً  معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس                 ./ ريم السعيد إبراهيم خفاجىأ 12
  إدارى الوحدة أ./ مروى عبد الرازق عبد العزيز 13

 

 

 

( بتاريخ 14رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م4/7/2021

 الموافقة.       :رارـــــالق
 

مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكمية، وذلك طبقًا تشكيل بشأن اعتماد  :الثاىىاملوضوع 
الداخمية والتنفيذية الموحدة لوحدات ضمان الجودة بكميات جامعة بنيا،  ( من االئحة5لممادة رقم )

 ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 
 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
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 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

 

 العرض عمى مجمس الكمية.و  الموافقة رار:ـــــالق
المعايير الخاصة باختيار المنسق األكاديمي لمبرنامج وىي عمى  اعتماد بشأن :الثالثاملوضوع 

   النحو التالي: 
  أن يكون عضوًا فعااًل بالقسم العممي ويشيد لو بالكفاءة وحسن الخمق ولديو ميارات

 التواصل والمناقشة واإلقناع.
  نشاط عممي متميز في مجال تخصصو.أن يكون لو 
  أن تتوافر لو الخبرة بنظام الدراسة ببرامج الكمية واإلطالع عمي محتويات المقررات

 الدراسية المختمفة.
 .دارتو  أن يكون لديو القدرة عمي تكوين فريق عمل وا 
  حضور الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال نظم الجودة والتطوير

 التي تؤىمو إلنجاز ميامو. واإلعتماد
 .اإللمام الجيد بمخرجات البرنامج ومدي مطابقتو إلحتياجات سوق العمل 
 .لديو القدرة عمي إتخاذ القرار وحل المشكالت 
  لديو عالقات متميزه مع إدارات الكمية وأعضاء ىيئة التدريس ووحدة ضمان الجودة

 بالكمية والجامعة.
 لقوانين المنظمة لمعممية التعميمية.اإللمام بالمتطمبات والموائح وا 

 

 .العرض عمى مجمس الكميةالموافقة و  رار:ـــــالق
 

 

كمية عمي إعداد مجمس اللمعرض عمى وحدة ضمان الجودة بشأن موافقة  :الرابعاملوضوع 
  : متقدم لالعتمادالبرامج التالية ل

 إعداد معمم الرياضيات تعميم عام. -1
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 عام.إعداد معمم الكيمياء تعميم  -2
 تعميم عام. الفيزياءإعداد معمم  -3
 إعداد معمم العموم البيولوجية تعميم عام. -4

 وذلك تمييدًا إلعتماد ىذه البرامج اعتمادًا برامجي.    
 وقد تم اختيار ىذه البرامج، وذلك لممبررات التالية:

 المواد التربوية واحدة لكل ىذه البرامج. -1
في تدريسيا، وبذلك يصبح البرنامج  كمية العمومالبرامج األربعة ىي برامج عممية تشترك  -2

 لحصول الخريج عمى درجة البكالوريوس فى العموم والتربية )ثنائى(
 

 .الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية رار:ـــــالق
تشكيل لجنة من األساتذة كمراجعيين داخميين وخارجيين اعتماد بشأن  :اخلامساملوضوع 

لمتعميم العام  اإلنجميزيةببرنامج إعداد معمم المغة لمراجعة توصيف البرنامج والمقررات الدراسية 
 عمى النحو التالى: 

 المــراجع  الوظيفة االســـم م

أستاذ األدب اإلنجميزى بقسم المغة اإلنجميزية  أ.د./ إيمان عدوى حنفى  1
 جامعة بنيا -بكمية اآلداب

 خارجى

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة اإلنجميزية  فاطمة محمد صادق أ.د./  2
 بنياجامعة  -كمية التربية

 داخمى

 -وعميد كمية اآلداب أستاذ األدب اإلنجميزى  أ.د./ أسامة مرسى 3
 المنوفيةجامعة 

 خارجى

 العرض عمى مجمس الكمية.و  الموافقة رار:ـــــالق
 
 

 

 الجودةالمدير التنفيذى لوحدة ضمان 

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


