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 الة الوحدة :ـرس
البحثية لخدمة الطالب والبيئة ، بما يحققق رسقالة أن يكون للوحدة الدور القيادي في تحقيق جودة األداء المؤسسي األكاديمي و المحافظة عليها ، واالرتقاء المستمر بالعملية التعليمية و

لى القدرة التنافسية للكلية ويعظم ق مع استراتيجية الجامعة ، والسعي إلعداد الكلية للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرية متميزة ومتمكنة مما يدعم ويحافظ عالكلية ويتف
 ته العلمية على أسس معاصرة لتحقيق األهداف العليا لمصر .صورتها الذهنية لدى جميع فئات المجتمع في قدرتها على الحفاظ على  رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعد
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 :رؤية الوحدة

في تطوير أداء كلية اآلداب على المستوى األكاديمي و  تطمح الوحدة

داء و المؤسسي وذلك من خالل تحقيق مستوى رفيع من األ

المحافظة على اإلنجاز الراقي بهدف التأهيل للحصول على األعتماد 

 .  ومجتمع مدني  وكسب ثقة ورضاء المستفيدين طالبا وأولياء أمور
 

 محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 5346 إبريللشهر 

 صباًحا  العاشرةاجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب بدمنهور في تمام الساعة       

 م  بحضور كل من :9102 إبريلمن  الثالثالموافق  الثالثاءمن يوم      

 

 الصفة عضو مجلس اإلدارة م

 وكيل الكلية  د العزيز عيسىأ.د. أحمد عب -0

 نائب مدير الوحدة د. شيرويت مصطفى فضل  -9

 عضوا   د. إيمان محمد عبد الال -3

 عضوا   د. إيمان محمد عبد السميع -4

 عضوا   أ. نشوى على سالم -5

 عضوا أ.  لبنى فوزى دسوقى -6

 أمين الكلية  رحومهمحمد نيفين   .أ -7

   

 السابقة. سة الجلالتصديق على  أوًل  :

 . تم التصديق :  القرار    

 : شادى بمناسبة زفافهامحمد تهنئة د. تيسير بشأن : ثانيًا  
 ا دوام التوفيق والسعادة والنجاحتيسير شادى متمنيين لهكتورة /دللتهنئة الالمجلس  قدم أعضاء: القرار     

 .فى حياتها الشخصية والعلمية والعملية

 لجنة المراجعة على اًلمتحانات لالقسام العلمية :تقارير بشأن  : ثالثاً 

تقارير البضرورة وسرعة إرسال  المختصين بلجان المراجعةيهيب المجلس بالسادة األساتذة القرار:   

 باإلتصال بالسادة أعضاء لجنة المراجعة لضرورة انجاز تلك التقارير أ/ أحمد على  وكلف المجلس 
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ء المعاييرمتابعة رؤسابشأن : رابعا  

نائب المدير التنفيذي والمسئول عن متابعة المعايير بأنه تم طلب تقارير  د. شيرويت فضلأكدت  القرار:   

د/ محمد والمجلس يشكر  خر المستجدات في المعاييرأدورية من السادة رؤساء المعايير عن 

تشكيل  . ايمان حلقهادقدمت  كمابذلك  م إللتزامه أ/ زينب حميده  ود. ايمان حلقها و السمنى

 أ/ زينب حميدة، كما قدمت  والهيئة المعاونة المعيار الخاص بها وهو معيار أعضاء هيئة التدريس

 د. محمد السمني ، كما أكد التقرير المقدم من تشكيل المعيار الخاص بها وهو معيار البحث العلمى

 .تشكيل معيار القيادة والحوكمة على استمرار 

 

: م8102/8102متحانات الفصل الدراسى الثانىاإعداد اإلستمارات الخاصة ب: بشأن خامساً   

نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة  شيرويت فضل ةاحيط المجلس علما  كما اكدت دكتور القرار:   

 لتلك االستمارات . عدادهاعلى استعداد الجودة وا

 
ودة :بشأن متابعة التقارير الخاصة بمعايير الج: سادساً   

 
 باإلستفادة من خبرات ا نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة مقترحً د. شيرويت فضل  قدمت القرار:   

عقد ولمعايير با ألعضاء العمل تقديم الدعم الفنيفى  بالكلية السادة المراجعيين الخارجيين

ما تحتاجه من دعم إجتماعات معهم لتوضيح وتقييم ما وصلت إليه ملفات المعايير من إنجاز و

 لتقديم الدعممخاطبة خبراء الجودة بالكلية  د. شيرويت فضلوجهود إلستيفائها ولقد اقترحت 

الفنى،على أن تحدد وحدة ضمان الجودة توزيع مهام تقييم الملفات على الساده أعضاء هيئة 

محمد محمود  د. - د. إبراهيم محمد مرجونةأ.  التدريس من خبراء الجودة بالكلية وهم كاآلتى :

د بنهى ع د. - أحمد عطيه حميدة د. -د. حسام رحومه -عصام كمال المصري د. - أبو علي

 بمعايير الجودة بالكلية. ةللحصول على الدعم فى مهام إستيفاء الملفات الخاص،  الرحمن
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 سابعًا: بشأن متابعة تقارير الدعم الطالبي لألقسام العلمية :

 

يؤكد المجلس على ضرورة ارسال تقارير الدعم الطالبي لألقسام العلمية في وحدة ضمان  القرار:   

، الجودة باإلضافة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع مخاطبة رؤساء األقسام العلمية بذلك

بأن لجنة شئون التعليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أحمد عبد العزيز ولقد اشار 

لطالب سوف ترسل نسخ من تقارير الدعم الطالبى الشهريه المقدمة من األقسام العلمية الى وا

 وحدة ضمان الجودة الحاقها بملف الدعم الطالبى بوحدة ضمان الجودة 

 

 وانتهى المجلس في تمام الساعة الحادية  عشرة والنصف

 

 وتفضلوا بقبول فائق اًلحترام والتقدير،،،

 

 المدير التنفيذي

 حدة ضمان الجودةلو

 

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 الشافعيخميس حنان . أ.د  تيسير محمد شادى د.
 


