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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (16) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و2022/ 1 /9املوافق  االحد يوو 

 

 

 ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م9/1/2022 الموافق االحد إنه في يوم          
، وقد عميد الكمية الدكتور/ األستاذوذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك برئاسة  ،كميةالب

 بحضور كل من:بدأ االجتماع 
 

 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 15رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
 م26/12/2021
 .المصادقة :رارـــــالق

 

لقطاع  (2113) األكاديمية المرجعيةالقومية ممعايير لالكلية تبنى بشأن  :الثاىىاملوضوع 
 . كميات التربية

 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
المنسقين الذين تم اختيارهم لبرنامج إعداد معمم  ةأسماء الساد تشكيلبشأن  :الثالثاملوضوع 
وفق المعايير الخاصة باختيار (، العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -الرياضيات)كل من 

 عمى النحو التالى:  وهمالمنسق االكاديمى، 
 الوظيفة االسم م

 الرياضياتإعداد معلم  منسق برنامج السيدأ.م.د./ إبراهيم التونسى  1

 الكيمياء إعداد معلم برنامجمنسق  دعاء سعيد محمود إسماعيل د/م.أ. 2
 الفيزياء إعداد معلم برنامجمنسق  رانيا عبد الفتاح محمد د/ 3

 العموم البيولوجية إعداد معلم منسق برنامج د./ إيمان عبد المحسن محمد 4
 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
، ولذا الرياضياتبشأن تشكيل المجلس الحاكم إلدارة برنامج إعداد معلم  :الرابعاملوضوع 

 نقترح أن يكون التشكيل على النحو التالى: 

 الوظيفة االسم م
 الكمية عميد أ.د/إيمان محمد عبد الحق 1
 والطالب وكيل الكمية لشئون التعميم أ.د/مجدي محمد أحمد الشحات  2
 منسق البرنامج السيد إبراهيم التونسىأ.د/ 3
 أستاذ المناهج وطرق التدريس الرياضيات العزب محمد زهرانأ.د/ 4
 العمومبكمية  أستاذ الرياضيات مصطفى حسنأ.د/ 5
 عضو إدارى من إدارة شئون الطالب يحيى رشادأ/ صبحى  6

 الكمية.العرض عمى مجمس مع  الموافقة رار:ـــــالق
، ولذا نقترح الكيمياءبشأن تشكيل المجمس الحاكم إلدارة برنامج إعداد معمم  :اخلامساملوضوع 

 أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 
 الوظيفة االسم م
 عميد الكمية أ.د/إيمان محمد عبد الحق 1
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب أ.د/مجدي محمد أحمد الشحات  2
 منسق البرنامج محمود إسماعيلدعاء سعيد  د/م.أ. 3
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 4
 أستاذ الكيمياء بكمية العموم وفاء عبد اهلل أ.د./  5
 عضو إدارى من إدارة شئون الطالب أ/ مريم ادورد عوض 6

 الكمية.العرض عمى مجمس مع  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
، ولذا نقترح الفيزياءبشأن تشكيل المجمس الحاكم إلدارة برنامج إعداد معمم  :السادساملوضوع 

 أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 
 الوظيفة االسم م
 الكمية عميد أ.د/إيمان محمد عبد الحق 1
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب أ.د/مجدي محمد أحمد الشحات  2
 منسق البرنامج  رانيا عبد الفتاح محمد د/ 3
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم أ.د./ سعيد حامد محمد يحيى 4
 أستاذ الفيزياء بكمية العموم د./ مصطفى إسماعيل عمر 5
 عضو إدارى من إدارة شئون الطالب صراأ/ ابتسام جمال عبد الن 6

 الكمية.العرض عمى مجمس مع  الموافقة رار:ـــــالق
، ولذا العموم البيولوجيةبشأن تشكيل المجمس الحاكم إلدارة برنامج إعداد معمم  :السابعاملوضوع 

 نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 
 الوظيفة االسم م
 الكمية عميد أ.د/إيمان محمد عبد الحق 1
 والطالبوكيل الكمية لشئون التعميم  أ.د/مجدي محمد أحمد الشحات  2
 منسق البرنامج  د./ إيمان عبد المحسن محمد 3
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم أ.م.د./ رضا عبد القادر درويش 4
 كمية العموم –أستاذ بقسم النبات  أ.د./ أحمد عبد الرازق 5
 عضو إدارى من إدارة شئون الطالب أ/ ريهام جمال عبد اهلل 6

 

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير لتقييم أداء القيادات األكاديمية لبرامج إعداد  :الثامناملوضوع 
(، ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -الرياضياتمعمم )

 النحو التالى: 
 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أحمد أ.د/أبو السعود محمد 1
 عضواً   سالمه عبد العظيم حسينأ.د/ 2
 عضواً  فاطمة محمد عبد الوهابأ.د/ 3
 عضواً  أ.د/ناديه السيد حسن  4
 عضواً  أ.م.د./ حسناء صبرى عبد الحميد 5
 عضواً  أ.م.د./ ميساء محمد مصطفى حمزة 6
 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
، ولذا الرياضياتبشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير برنامج إعداد معمم  :التاسعاملوضوع 

 نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 
 

 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أ.د./ محمود إبراهيم محمد بدر 1
 عضواً  أ.د/العزب محمد زهران 2
 عضواً  أ.د./ عالء الدين سعد متولى 3
 عضواً  السيدأ.م.د./ إبراهيم التونسى  4
 عضواً  أ.د/ مصطفى حسن 5

 العرض عمى مجمس الكمية.مع  الموافقة رار:ـــــالق
 

، ولذا نقترح الكيمياءبشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير برنامج إعداد معمم  :العاشراملوضوع 
 أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 

 الوظيفة االسم م
 رئيساً  محمدأ.د./ إبراهيم عبد العزيز  1
 عضواً  أ.د./ فاطمة محمدعبد الوهاب 2
 عضواً  دعاء سعيد محمود إسماعيل د/م.أ. 3
 عضواً  أ.د./ وفاء عبد اهلل 4

 

 العرض عمى مجمس الكمية.و  الموافقة رار:ـــــالق
 

، ولذا الفيزياءبشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير برنامج إعداد معمم  :احلادى عصراملوضوع 
 نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: 

 الوظيفة االسم م
 رئيساً  سعيد حامد محمد يحيى أ.د/ 1
 عضواً  أ.د./ فاطمة محمد عبد الوهاب 2
 عضواً  د./ رانيا عبد الفتاح محمد 3
 عضواً  د./ مصطفى إسماعيل عمر 4

 

 

 العرض عمى مجمس الكمية.و  الموافقة رار:ـــــالق
 



 

 

 

 

5 

 

ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
العموم بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير برنامج إعداد معمم  :عصر الثاىىاملوضوع 

 ، ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: البيولوجية
 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أبو السعود محمد أحمد أ.د/ 1
 عضواً  ا.م.د./ عطيات محمد يسن 2
 عضواً  د./ إيمان عبد المحسن محمد 3
 كمية العموم –أستاذ بقسم النبات  أ.د./ أحمد عبد الرازق 4
 كمية العموم –قسم عمم الحيوان  د./ دعاء صبرى إبراهيم 5

 

 العرض عمى مجمس الكمية.و  الموافقة رار:ـــــالق
 

بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير لتقييم أداء القيادات اإلدارية لبرامج  :عصر الثالثاملوضوع 
(، ولذا نقترح أن يكون التشكيل العموم البيولوجية -الفيزياء -الكيمياء -الرياضياتإعداد معمم )

 عمى النحو التالى: 
 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أ.د/أبو السعود محمد أحمد 1
 عضواً  أ.د/ سالمه عبد العظيم حسين  2
 عضواً  أ.م.د/ميساء محمد مصطفى حمزة 3
 عضواً  أ.م.د./ حسناء صبرى عبد الحميد 4
 عضواً  أ/السيد مغاورى محمد  5

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس   :الرابع عصراملوضوع 

 ، ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: الرياضياتلبرنامج إعداد معمم 
 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أ.د/ايمان محمد عبد الحق 1
 عضواً  أ.د/ أبو السعود محمد أحمد 2
 عضواً  أ.د/العزب محمد زهران 3
 عضواً  أ.د/ سعيد حامد محمد يحيى 4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 5
 عضواً  أ.د/ مصطفى حسن 6

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس  :اخلامس عصراملوضوع 

 ، ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: الكيمياءلبرنامج إعداد معمم 
 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أ.د/ايمان محمد عبد الحق 1
 عضواً  أحمدأ.د/ أبو السعود محمد  2
 عضواً  أ.د/العزب محمد زهران 3
 عضواً  أ.د/ سعيد حامد محمد يحيى 4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 5
 عضواً  وفاء عبد اهللأ.د/  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
بشأأأن تشأأكيل لجنأأة لوضأأع معأأايير الختيأأار أعضأأاء هيئأأة التأأدريس  :الســادس عصــراملوضــوع 

 ، ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: الفيزياءلبرنامج إعداد معمم 
 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أ.د/ايمان محمد عبد الحق 1
 عضواً  أ.د/ أبو السعود محمد أحمد 2
 عضواً  أ.د/العزب محمد زهران 3
 عضواً  سعيد حامد محمد يحيىأ.د/  4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 5
 عضواً  إسماعيل عمرأ.د/ مصطفى  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
 

بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس لبرنامج  :السابع عصراملوضوع 
 ، ولذا نقترح أن يكون التشكيل عمى النحو التالى: البيولوجيةالعموم إعداد معمم 

 

 الوظيفة االسم م
 رئيساً  أ.د/ايمان محمد عبد الحق 1
 عضواً  أ.د/ أبو السعود محمد أحمد 2
 عضواً  أ.د/العزب محمد زهران 3
 عضواً  أ.د/ سعيد حامد محمد يحيى 4
 عضواً  أ.د./ إبراهيم عبد العزيز محمد 5
 عضواً  أحمد عبدالرازقأ.د/  6

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
ير األكاديمية المرجعية لقطاع كميات يممعاتبنى لل عمل بشأن عقد ورشة :عصر الثامناملوضوع 

 .فى بداية الفصل الدراسى الثانىأ.د./ أبو السعود محمد أحمد ويتم عقدها التربية عمى أن يحاضر 
 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
 

"تصميم  بشأن عقد ورشة عمل حول عرض ومناقشة المعايير التالية :عصر التاسعاملوضوع 
 التعميم والتعمم(، عمى أن يحاضر بها كال من :  -أعضاء هيئة التدريس -البرنامج

 

 التربية المقارنة واالدارة التعميميةأستاذ ورئيس قسم  سالمه عبد العظيم حسينأ.د/  -1
 مدير الوحدة المركزية لمتخطيط االسترتيجى الجامعة أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب -2
 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ منى سالم زعزع -3

 

فى بداية  ن اعضاء هيئة التدريس بكل برنامجم ددعوذلك بحضور منسقى البرامج و     
 الفصل الدراسى الثانى.

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
بشأن عقد ورشة عمل حول المعايير األكاديمية لمبرامج، عمى أن يحاضر  :العصروناملوضوع 

 بها كال من : 
 البيئة تنمية خدمة المجتمع و وكيل الكلية لشئون                      أ.د/ منى سالم زعزع                -1

 أستاذ المناهج وطرق التدريس كلية التربية     ميساء محمد حمزةأ.د/  -2

 اعضاء هيئة التدريس بكل برنامج.(  من 4وذلك بحضور منسقى البرامج  وعدد )     
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق

 

بشأن عرض المعايير القومية االكاديمية المرجعية "قطاع كميات  :احلادى والعصروناملوضوع 
لمعام الدراسي  التربية" عمي السادة رؤساء األقسام العممية، وذلك لمعرض أول سيمينار بالقسم

 م، وذلك لتوعية أعضاء هيئة التدريس بأهميتها وااللتزام بها.2021/2022
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق

 

بشأن عقد ورشة عمل حول عرض ومناقشة المحور األول إدارة  :الثاىى والعصروناملوضوع 
الموارد  -قيادة وتنظيم البرنامج -البرنامج والمتمثل في المعايير التالية)رسالة وأهداف البرنامج

المالية والتسهيالت المادية الداعمة(، وذلك تحت رعاية أ.د/ايمان عبد الحق عميد الكمية، 
 ويحاضر بها كال من : 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واالدارة التعميمية سالمه عبد العظيم حسينأ.د/  -1
 أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم المساعد أ.م.د./ ميساء محمد حمزة -2
 أستاذ مساعد بقسم أصول التربية محمود إبراهيمأ.م.د./ وفاء عبد الفتاح  -3

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
بشأن عقد ورشة عمل حول عرض ومناقشة المعايير  :الثالث والعصروناملوضوع 

مؤشرات نجاح البرنامج(، وذلك تحت رعاية  -التعزيز والتطوير -التالية)تقويم مخرجات التعمم
 أ.د/ايمان عبد الحق عميد الكمية،  ويحاضر بها كال من : 

 

 أستاذ علم النفس التربوى ومدير وحدة القياس والتقويم  السيد محمدى صميدة أ.د/  -1

 مدرس بقسم علم النفس التربوى د./ رانيا محمد محمد سالم -2
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 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
 

جراءات القبول تحديد  بشأن :الرابع والعصروناملوضوع  لمعام  الجامعى  سياسات وا 
مراجعة سياسات القبول والتحويالت، وذلك ،  من حيث: اإللتحاق والتحويل، م2021/2022

    .وكيل الكمية لشئون التعميم  برئاسة أ.د/من خالل لجنة 
 مع العرض عمى مجمس الكمية.  الموافقة رار:ـــــالق

فرق العمل لبرنامج إعداد معمم الرياضيات )التعميم بشأن تشكيل  :اخلامس والعصروناملوضوع 
 عمى النحو التالى: العام( وهو 

 

 االسم م االسم م
 أ/ نورهان أشرف النحاس 22 أ.د/ العزب محمد زهران  .1
 السيد ابو المجد أ/ مرة 23 أ.د/ امال ابراهيم عبد العزيز  .2
 أ.د/ محمود ابراهيم بدر 24 د/ مروة دياب ابو زيد  .3
 د/ أسامة عبد العظيم محمد 25 أ/ بسنت سمير  .4
 أ/ اسراء اشرف جالل الدين 26 د/ فاطمة احمد ذكى  .5
 داليا عبد الناصر عبد الحميم 27 أ/ تيسير فؤاد عمى  .6
 أ.د/ رضا هندي جمعة 28 أ/ سهر عصام عبد الرازق  .7
 أ.د/ ابراهيم التونسي 29 أ/ ايمان حشيش  .8
 أ/ احمد حمدي محمد 30 أ.د/ وفاء عبد الفتاح محمود  .9

 أ/ غادة الصادق عبد اهلل 31 الهام محمود  مرسىد/   .10
 أ.د/ سامية حسنين هالل 32 أ/ اسراء ابراهيم خطاب  .11
 د/ عبد المطيف الشاذلي 33 د/ فاطمة السيد صادق  .12
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 أ/ اماني السيد محمد رشاد 34 عبد البرد/ نسمة عبد الرسول   .13
 أ/ مها تهامي ابو الفتوح تهامي 35 أيه خالد راضي السيد دياب  .14
 د/ محمد ابو الفتوح 36  أ.د/ عالء الدين سعد متولى  .15
 د/ هالة محمد السيد 37 د/ ايمان عبد الفتاح السيد  .16
 أ/ منى حمدي عبد العزيز  38 أ/ لمياء احمد عبد العظيم  .17
 أ/ شيماء نبيل عبد اهلل 39 بسمة محمد فريد أ/  .18
 أ.د/ ايمان جمعة محمد 40 أ/ شيماء كمال عبد الرحمن  .19
 د/ فاطمة صالح الدين رفعت 41 د/ عبد الحميد عبد الفتاح شعالن  .20
 د/ سيد فهمى مكاوى 42 د/ ناريمان عادل حنفي  .21

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
فرق العمل لبرنامج إعداد معمم الكيمياء )التعميم بشأن تشكيل  :السادس والعصروناملوضوع 
 عمى النحو التالى: العام( وهو 

 

 االسم م االسم م
 عبير احمد عبد الحميدأ./  23 أ.د/ ابراهيم عبد العزيز  محمد  .1
 د/ ماجدة عمى عبد السميع 24 د/ مها عبد المطيف سرور   .2
 أ/ جهاد محمود سميم 25 عادل حجازيأ/ ايناس   .3
 أ/ هند ابراهيم  عبد الرازق 26 أ/ ميرفت السيد عبد الجواد  .4
 د/ هناء محمد هيكل 27 أ.د/ شيرين عيد موسى  .5
 د/ نجالء احمد شاهين 28 أ/ ايمان حسن  محمد البنا  .6
 أ/ اسماء احمد عبد المنعم 29 أ/ اسراء السيد فؤاد  .7
 دعاء ابراهيم غزال 30 مهناوىأ.د / احمد غنيمى   .8
 د/ اميمة عبد العزيز محمد 31 د/ مها عبد اهلل ابو المجد  .9

 أ/ دعاء عبد الفتاح عبد الرحمن 32 أ.د/ رضا سيد هاشم  .10
 أ/ هاجر عمى فرج 33 أ/ صابرين ابراهيم رياض  .11
 د/ شحته محمد سعد موافى 34 أ.د/ أحمد حسن عاشور  .12
 ريهام سمير الجزارد/  35 أ.د/ هناء محمد زكى  .13
 أ.د/ محمد كمال ابو الفتوح 36 أ/ ايمان سمير الغنيمي  .14
 د/ نفين سيد عبد الصبور 37 د/ دعاء سعيد محمود   .15
 أ/ ديانا حاتم محمد 38 د/ منار اسماعيل الشيخ  .16
 أ/ الشيماء صبيح سيد حسن 39 د/ آية احمد عبد الفتاح حجاج  .17
 أ/ عبد المنعم لطفس عبد المنعم 40 أ/ ريم السعيد ابراهيم خفاجي  .18
 د/ عال عبد المقصود عبد الصادق 41 أ/ عال السيد مهدى ابو رزق  .19
 د/ رحاب يحي احمد حسين 42 د/ هالة انور محمد   .20
 أ/ هناء حسانين ابراهيم 43 د/ منى احمد محمد سابق  .21
   أ / اميرة جمال عطية  .22

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق



 

 

 

 

10 

 

ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
)التعميم  الفيزياءفرق العمل لبرنامج إعداد معمم بشأن تشكيل  :السابع والعصروناملوضوع 
 عمى النحو التالى: العام( وهو 

 

 االسم م االسم م
 أ/ الفت محمد طاهر 23 أ.د/ سعيد حامد محمد يحيى  .1
 محمد واليأ/ هبة اهلل  24 أ.د/ احمد عبد الفتاح شعمة  .2
 د/ رحاب احمد عبد الحميد 25 أ/ عالء عبد الصادق الشعراوي  .3
 أ/ شيماء السيد عبد الفتاح 26 د/ محمد عبد الغني عبد الحميد  .4
 نجالء جمال محمد 27 أ.د/ ماهر شعبان عبد الباري  .5
 أ.د/ سيد محمد السيد سنجى 28 د/ مصطفى احمد حممي  .6
 ريهام زغمول عبد السميعد/  29 أ/ ميرفت عبد المرضي  .7
 أ/ ياسمين السيد يوسف عزب 30 أ/ اسالم احمد عبد المعز  .8
 أ/ اسماء حسن خميل يوسف 31 أ.د/ والء محمود عبد اهلل  .9

 سوزان مصطفى عبد العاطى 32 د/ عزة سالم عبد العاطي  .10
 د/ هانم احمد حسن  33 أ/ هالة احمد حسن  .11
 بسمة محمد الطنطاويأ/  34 أ.د/ امل عبد المحسن زكى  .12
 أ/ محمد جمال محمد شرف الدين 35 أ.د/ ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم  .13
 أ/ مي مصطفى فهمى 36 د/ ايمان عبد الحميم احمد  .14
 أ/ نهي حسين محمد 37 أ.د/ عمى سعد جاب اهلل  .15
 د/ فوزية محمد محمود عالم 38 د/ رانيا عبد الفتاح محمد  .16
 أ/ هبة عاطف محمد 39 د/ سامح حسن سعد الدين  .17
 أ/ ريهام محمد عبد ربه محمد 40 د/ اميرة محمد زكى   .18
 د/ رانيا محمد سالم 41 د/ سناء ابو الفتوح مغاوري  .19
 أ/ سمر سعد ابراهيم 42 أ/ هند محمود عبد المتعال  .20
 أ/ ايه اشرف عبد المحسن 43 أ.د/ سحر محمد ابو راضي  .21
   أ/ غادة سعد يوسف  .22

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
 العموم البيولوجيةفرق العمل لبرنامج إعداد معمم بشأن تشكيل  :الثامن والعصروناملوضوع 

 عمى النحو التالى: )التعميم العام( وهو 
 

 االسم م االسم م
 أ/ امينة محمود محمد 23 أ.د/ رضا عبد الفتاح درويش  .1
 أ.د/ ايمان جمعة فهمي 24 د/ عبير عمى محمود دياب  .2
 أ/ امل سمير محمد مراد 25 أ / ايمان ابراهيم رجب  .3
 أ/ دعاء عبد الستار عبد المطيف 26 د/ سحر حسنى احمد  .4
 أ.د/ هالة الشحات عطية 27 د/ حسام سعيد بيومي  .5
 أ/ سموى سامي عبد الباسط 28 د/ امنية حسن محمد حممي  .6
 أ/ ميار ممدوح عبد الهادى 29 اسماء ابو المجد ابراهيمد/   .7
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 د/ حازم شوقي طنطاوي 30 أ/ اية جمال يوسف  .8
 أ/ ريهام يحي حجاج 31 أ/ اسراء  سامى محمود هالل  .9

 أ/ فدوى محروس يوسف 32 أ.د/ امل عبد المنعم محمد  .10
 أ/ ريهام عبد الحميد 33 د/ صباح السيد سعد  .11
 أ/ احمد عبد الرحمن بدير 34 أ/ نرمين رفعت  .12
 د/ ايمان عبد المحسن محمد 35 أ.د/ عطيات محمد يسن ابراهيم  .13
 د/ راندا صفي الدين خربوش 36 د/ الشافعي عبد الحق جاد نصر  .14
 د/ نهال مجدى حسين 37 د/ هناء الشحات حجازي  .15
 د/ سمر مصطفى محمد 38 د/ رحاب جمال الدين شمبي  .16
 د/ ايمان محمد حسن 39 أ/ هند سامى محمد  .17
 د/ سارة رضوان 40 محمد ابو الفتوحد/ سهام   .18
   د/ عفاف ابراهيم بركات  .19

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
المصادقة عمى محضر اجتماع لجنة الختيار المنسق بشأن  :التاسع والعصروناملوضوع 

العموم البيولوجية( يوم األربعاء  -الفيزياء -الكيمياء -األكاديمى لبرنامج إعداد معمم )الرياضيات
 5/1/2022الموافق 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
 

( 10اعتماد تحديث توصيف المقررات وفق نموذج الهيئة رقم )بشأن  :الثالثوناملوضوع 
والمصفوفات الخاصة ببرنامج إعداد معمم المغة اإلنجميزية لمتعميم العام لمعام الجامعى 

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

إعداد معمم المغة اإلنجميزية لمتعميم برنامج اعتماد توصيف بشأن  :احلادى والثالثوناملوضوع 
 . 2021/2022العام لمعام الجامعى 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
 

اعتماد نتائج استبيان تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بشأن  :الثاىى والثالثوناملوضوع 
 . 2020/2021لمتعميم العام لمعام الجامعى ومعاونيهم ببرنامج إعداد معمم المغة اإلنجميزية 

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد نتائج استبيان آراء الطالب حول قواعد القبول بشأن  :الثالث والثالثوناملوضوع 

 . 2020/2021والتحويل ببرنامج إعداد معمم المغة اإلنجميزية لمتعميم العام لمعام الجامعى 
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق

إعداد وتجهيز غرفة كنترول برنامج إعداد معمم المغة بشأن  :الرابع والثالثوناملوضوع 
 اإلنجميزية لمتعميم العام عمى أن تجهز باآلتى:

 تركيب باب حديد لمغرفة. -1
 توفير طابعة وجهاز كمبيوتر وماكينة تصوير. -2

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
وضع مواصفات الورقة االمتحانية عمى أن تراعى األقسام بشأن  :اخلامس والثالثوناملوضوع 

 العممية عناصر األسئمة النموذجية وأن تقيس مخرجات التعمم المستهدفة.
 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق

مشروع التصحيح الوارد من مراعاة الكنتروالت تطبيق بشأن  :السادس والثالثوناملوضوع 
 األقسام العممية عمى أن تتضمن ورقة اإلجابة توقيع أكثر من مصحح.

 مع العرض عمى مجمس الكمية.       الموافقة رار:ـــــالق
تفعيل معايير تظممات الطالب الخاصة بالنتائج الواردة من بشأن  :السابع والثالثوناملوضوع 

إدارة الجامعة الخاصة بالقواعد المنظمة ألعمال االمتحانات والكنتروالت لممرحمة الجامعية األولى 
2021/2022 

 العرض عمى مجمس الكمية.      و  اإلحاطة رار:ـــــالق
 

 
 

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


