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  الة الوحدة :ـرس
ة و               ة التعلیمی اء المستمر بالعملی ا ، واالرتق ادیمي و المحافظة علیھ ق جودة األداء المؤسسي األك ادي في تحقی دور القی ة لخدمة الطالب    أن یكون للوحدة ال البحثی

ا    والبیئة ، بما یحقق رسالة الكلیة ویتفق مع استراتیجیة الجامعة ، والسعي إلعداد الكلیة للحصول على  ة مم زة ومتمكن االعتماد من خالل إنتاج موارد بشریة متمی
للمجتمع وبناء قاعدتھ  یدعم ویحافظ على القدرة التنافسیة للكلیة ویعظم صورتھا الذھنیة لدى جمیع فئات المجتمع في قدرتھا على الحفاظ على  رأس المال البشري

 العلمیة على أسس معاصرة لتحقیق األھداف العلیا لمصر .
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على المستوى  تطمح الوحدة

األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل تحقیق مستوى رفیع من 
على اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول  األداء و المحافظة

على األعتماد وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء 
  .  ومجتمع مدني  أمور

 محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
  2019 مایولشھر 

  اجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلیة اآلداب بدمنھور في تمام الساعة  العاشرة صباًحا      
  م  بحضور كل من :2019من یوم األحد الموافق الثانى عشر  من مایو      

  
 الصفة عضو مجلس اإلدارة م
 المدیر التنفیذى شادى د. تیسیرمحمد - 1
 عضوًا د. شیرویت مصطفى فضل - 2
 عضوًا د. ایمن سالم - 3
 عضوًا  د.ایمان عبد السمیع  - 4
  عضوًا  د. إیمان محمد عبد الال  - 5
 عضوًا أ. نشوى على سالم  - 6
 عضوا أ.  لبنى فوزى دسوقى - 7
  أمین الكلیة  نیفین رحومة . أ  - 8
  إدارى  أحمد على سعد . أ  - 9

  
 التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة. أوًلا :  

  . تم التصدیق:  القرار    
  .بشأن تقارير المقررات وتوصيف البرامج ثانياً : 

ووفق معاییر وافق المجلس على ضرورة إعداد تقاریر المقررات بشكل منضبط  - : أالقرار     

جمع بواسطة تات المصححھ على أن ومتطلبات الجودة مع إلزام عضو ھیئة التدریس بتسلیمھا مع المقرر

  .منسق الجودة بكل قسم ویتم تسلیم القسم كامال لوحدة ضمان الجودة بعد إعتماد التقاریرفى مجالس األقسام
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  : توصيف البرامج - ب
حكم خارجى للبرنامج وعلى القسم اإللتزام بما یرد من مالمجلس على ضرورة إختیار كل برنامج ل وافق

  لمراجع الخارجى بما یتوافق مع اللوائح والقوانین المعدة مسبقا ثم على البرنامج  مالحظات من قبل ا

اعداد توصیف للبرنامج بشكل یتفق مع متطلبات الجودة والنواتج المستھدفة وتسلیمھا للجودة فور  (القسم )

  اإلنتھاء من إعدادھا.

  . متابعة المعايير: ثالثاً

عاییر فى الوقت الراھن ویشكر رؤوساء المعاییر على الجھد بوضع المأحیط المجلس علما   القرار:

المبذول ووافق المجلس على مطالبة رؤوساء المعاییر بمضاعفة الجھود ألن معظم المعاییر لم تستوف 

بعد وینقصھا الكثیر فعلى رؤوساء المعاییر اإلجتماعات الدوریة وموافاة الجودة بتقریر دورى كل شھر 

  المعاییر والتحسین المستمر .  مع اعداد خطط لتطویر

  .بشأن متابعة الجودة لألقسام العلمية :رابعا
أحیط المجلس علما بما ورد من تقاریر المراجعات فى األقسام العلمیة وقد وزعت على جمیع  - أ القرار:

  كنتروالت الكلیة األوراق الخاصھ بأعمال الكنترول .

دات الجودة داخل األقسام تمھیدا للتأھیل إلعتماد وافق المجلس على ضرورة إنشاء وتفعیل لوح - ب

  البرنامج من الھیئة القومیة لضمان الجودة واإلعتماد .

بشأن مخاطبة األقسام العلمية واإلدارية بضرورة اعداد تقارير سنوية عن اإلنجازات على : خامساً
.مدار العام   

إلداریة بضرورة البدء فى إعداد التقاریر وافق المجلس على ضرورة مخاطبة األقسام العلمیة وا القرار:

  السنویة عن اإلنجازات تمھیدا العداد التقریر المجمع عن اإلنجازات على مدار عام فى شھر اغسطس 
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  بشأن ضرورة البدء فى عمل خطط فى األأقسام العلمية واإلدارية .: سادساً
ألقسام العلمیة واإلداریة وتكون مسبقا فى اوافق المجلس على ضرورة العمل وفق خطط معدة القرار:

الخطة منبثقة من خطة الكلیة والجامعة االستراتیجیة وتتضمن جدول زمنى على ان تتسلم الجودة صورة 

   .لمدة عام أو ثالثة أعوام على حسب متطلبات كل قسم  2019منھا وتبدأ الخطة من أغسطس 

  

  . صباحاوانتھى المجلس في تمام الساعة الحادیة  عشرة 
  
  

  المدیر التنفیذي
  لوحدة ضمان الجودة

 

  عمید الكلیة
 ورئیس مجلس إدارة الوحدة

 أ.د حنان الشافعي د.تیسیر محمد شادى
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البحثیة لخدمة الطالب والبیئة أن یكون للوحدة الدور القیادي في تحقیق جودة األداء المؤسسي األكادیمي و المحافظة علیھا ، واالرتقاء المستمر بالعملیة التعلیمیة و

دعم              ، بما یحقق رسالة الكلیة ویتفق مع استراتی ا ی زة ومتمكنة مم وارد بشریة متمی اج م اد من خالل إنت ى االعتم ة للحصول عل جیة الجامعة ، والسعي إلعداد الكلی
تمع وبناء قاعدتھ العلمیة ویحافظ على القدرة التنافسیة للكلیة ویعظم صورتھا الذھنیة لدى جمیع فئات المجتمع في قدرتھا على الحفاظ على  رأس المال البشري للمج

 لى أسس معاصرة لتحقیق األھداف العلیا لمصر .ع
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