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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 

 (02) بالكلية رقه ضنان اجلودةوحدة حمضر اجتناع 
 و4/0200 /02املوافق  األحد يوو 

 

 

 ،كميةالب ضمان الجودةاجتمع مجمس إدارة وحدة  م11/4/2122 الموافق األحد 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

 

 م13/3/2122( بتاريخ 19رقم ) ضمان الجودةمجمس إدارة وحدة المصادقة عمى محضر  ول:املوضوع األ
  .المصادقة :رارـــــالق

 العام لمتعميم الرياضياتبرنامج إعداد معمم ل مواصفات الخريجبشأن اعتماد  :الثاىىاملوضوع 
 .م2121/2122لمعام الجامعى 

 الكمية.مع العرض عمى مجمس  الموافقة رار:ـــــالق
برنامج لمع رسالة البرنامج  الخريجمواصفات مصفوفات توافق بشأن اعتماد  :الثالثاملوضوع 

 م. 2121/2122لمتعميم العام لمعام الجامعى  الرياضياتإعداد معمم 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق

لمعام  الكيمياء لمتعميم العامبرنامج إعداد معمم اعتماد مواصفات الخريج لبشأن  :الرابعاملوضوع 
 م.2121/2122الجامعى 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
برنامج مصفوفات توافق مواصفات الخريج مع رسالة البرنامج ل اعتماد بشأن :اخلامساملوضوع 

 م. 2121/2122الكيمياء لمتعميم العام لمعام الجامعى إعداد معمم 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

الكيمياء برنامج إعداد معمم اعتماد نشر وعى األهداف الخاصة ببشأن  :السادساملوضوع 
 لمتعميم عام. 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
لمعام  الفيزياء لمتعميم العامبرنامج إعداد معمم اعتماد مواصفات الخريج لبشأن  :السابعاملوضوع 
 م.2121/2122الجامعى 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
برنامج مصفوفات توافق مواصفات الخريج مع رسالة البرنامج ل اعتمادبشأن  :الثامناملوضوع 

 م. 2121/2122الفيزياء لمتعميم العام لمعام الجامعى إعداد معمم 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

 لمتعميم عام.  الفيزياءاعتماد نشر وعى األهداف الخاصة ببرنامج إعداد معمم بشأن  :التاسعاملوضوع 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

العموم البيولوجية لمتعميم برنامج إعداد معمم اعتماد مواصفات الخريج لبشأن  :العاشراملوضوع 
 م.2121/2122لمعام الجامعى  العام

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
مصفوفات توافق مواصفات الخريج مع رسالة البرنامج  اعتمادبشأن  :احلادى عصراملوضوع 

 م. 2121/2122العموم البيولوجية لمتعميم العام لمعام الجامعى برنامج إعداد معمم ل
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 

العموم برنامج إعداد معمم اعتماد نشر وعى األهداف الخاصة ببشأن  :الثاىى عصراملوضوع 
 البيولوجية لمتعميم عام. 

 لكمية.مع العرض عمى مجمس ا الموافقة رار:ـــــالق 
اعتماد استبيان استطالع آراء المستفيدين حول تحديد مواصفات بشأن  :الثالث عصراملوضوع 

 لمتعميم العام. العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم لالخريج 
 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
اعتماد نشر الوعى لمواصفات الخريج فى صورتها النهائية  بشأن  :عصرالرابع املوضوع 

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

لمواصفات خريج كمية تشكيل لجنة لممراجعة الدورية المستقبمية بشأن  :عصراخلامس املوضوع 
 لمتعميم العام عمى النحو التالى: الرياضياتبرنامج إعداد معمم التربية ل
مــــــــاالس م  الوظيفة 

 أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بالكمية أ.د./ العزب محمد زهران 1
 أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بالكمية أ.د./ عالء الدين سعد متولى 2
 أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد بالكمية أ.م.د./ إبراهيم التونسى السيد 3
 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعميمية بالكمية فاطمة السيد صادقد./  4
جامعة بنها -أستاذ الرياضيات بكمية العموم أ.د./ مصطفى حسين 5  

 مجمس الكمية.مع العرض عمى  الموافقة رار:ـــــالق 
تشكيل لجنة لممراجعة الدورية المستقبمية لمواصفات خريج كمية بشأن  :عصرالسادس املوضوع 

 لمتعميم العام عمى النحو التالى: الكيمياءبرنامج إعداد معمم التربية ل
مــــــــاالس م  الوظيفة 

بالكمية ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية أستاذ   سالمه عبد العظيم حسينأ.د./  1  
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم بالكمية إبراهيم عبدالعزيز البعمىأ.د./  2
 أستاذ عمم النفس التربوى بالكمية حسن عاشورأ.د./ أحمد  3
جامعة بنها  -أستاذ الكيمياء بكمية العموم أ.د./ وفاء عبد اهلل  4  
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم المساعد بالكمية أ.م.د./ دعاء سعيد محمود 5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
تشكيل لجنة لممراجعة الدورية المستقبمية لمواصفات خريج كمية بشأن  :عصرالسابع املوضوع 

 عمى النحو التالى:لمتعميم العام  الفيزياءبرنامج إعداد معمم التربية ل
مــــــــاالس م  الوظيفة 

 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم بالكمية أ.د./ فاطمة محمد عبد الوهاب 1
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم بالكمية أ.د./ سعيد حامد محمد يحي 2
 مدرس المناهج وطرق تدريس العموم بالكمية د./ رانيا عبد الفتاح محمد  3
جامعة بنها –مدرس الفيزياء بكمية العموم  مصطفى إسماعيل عمر د./ 4  
 تدريس بالكميةالمدرس المناهج وطرق  د./ إيمان عبد الحميم أحمد  5

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
تشكيل لجنة لممراجعة الدورية المستقبمية لمواصفات خريج كمية بشأن  :عصرالثامن املوضوع 

 لمتعميم العام عمى النحو التالى: العموم البيولوجيةبرنامج إعداد معمم التربية ل
مــــــــاالس م  الوظيفة 

 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم بالكمية أ.د./ أبو السعود محمد أحمد  1
جامعة بنها –أستاذ النبات بكمية العموم  أ.د./ أحمد عبد الرازق عبد اهلل 2  
 أستاذ عمم النفس التربوى المساعد بالكمية أ.م.د./ أمل عبد المنعم محمد  3
 مدرس عمم النفس التربوى بالكمية د./ صباح السيد سعد 4
 مدرس المناهج وطرق تدريس العموم البيولوجية بالكمية د./ إيمان عبد المحسن محمد  5

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
اعتماد آليات ووسائل المراجعة الدورية لتحديث مواصفات خريج بشأن  :عصر التاسع املوضوع

لمتعميم  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم كمية التربية ل
 العام.

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
مواصفات خريج تحديث فى لمراجعة ا الستخدام نتائج لجنة تشكيلبشأن  :العصروناملوضوع 

لمتعميم العام  العموم البيولوجية( -الفيزياء -الكيمياء -)الرياضياتبرنامج إعداد معمم لكمية التربية 
 عمى النحو التالى:

مــــــــاالس م  الوظيفة 

 بصفته أ.د./ رئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية  1
 بصفته أ.د./ رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم  2
 بصفته أ.د./ رئيس قسم أصول التربية  3
 بصفته أ.د./ رئيس قسم الصحة النفسية  4
 بصفته أ.د./ رئيس قسم عمم النفس التربوى 5
 بصفته جامعة بنها  -أ.د./ رئيس قسم الرياضيات بكمية العموم 6
 بصفته جامعة بنها  -أ.د./ رئيس قسم الكيمياء بكمية العموم 7
 بصفته جامعة بنها  -أ.د./ رئيس قسم الفيزياء بكمية العموم 8
 بصفته جامعة بنها  -أ.د./ رئيس قسم النبات بكمية العموم 9

 بصفته جامعة بنها  -أ.د./ رئيس قسم الحيوان بكمية العموم 11
 بصفته جامعة بنها  -أ.د./ رئيس قسم الجيولوجيا بكمية العموم 11

 

 مع العرض عمى مجمس الكمية. الموافقة رار:ـــــالق 
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
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ةـة التربيـكمي  وحدة ضمان الجودة  
 عبدالعظيم حسين( هسالم / )أ.د


