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  :الة الوحدة ـرس

والبیئة ، بما یحقق رسالة القیادي في تحقیق جودة األداء المؤسسي األكادیمي و المحافظة علیھا ، واالرتقاء المستمر بالعملیة التعلیمیة والبحثیة لخدمة الطالب أن یكون للوحدة الدور 
میزة ومتمكنة مما یدعم ویحافظ على القدرة التنافسیة للكلیة ویعظم الكلیة ویتفق مع استراتیجیة الجامعة ، والسعي إلعداد الكلیة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشریة مت

 .تحقیق األھداف العلیا لمصر صورتھا الذھنیة لدى جمیع فئات المجتمع في قدرتھا على الحفاظ على  رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدتھ العلمیة على أسس معاصرة ل
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  :رؤیة الوحدة

في تطویر أداء كلیة اآلداب على المستوى األكادیمي و  تطمح الوحدة
المؤسسي وذلك من خالل تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد وكسب ثقة ورضاء 

  .  ومجتمع مدني  المستفیدین طالبا وأولیاء أمور

 محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

  ٢٠١٩ مارسلشھر 

  اجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلیة اآلداب بدمنھور في تمام الساعة  الحادیة عشر صباًحا      

  :م  بحضور كل من ٢٠١٩من یوم الثالثاء الموافق الخامس من مارس      

  

 الصفة عضو مجلس اإلدارة م

 وكیل الكلیة  أحمد عبد العزیز عیسى. د.أ -١

 عضوًا شیرویت مصطفى فضل . د -٢

  عضوًا  إیمان محمد عبد الال. د  -٣

 عضوًا نشوى على سالم. أ -٤

 عضوا لبنى فوزى دسوقى.  أ  -٥

  نائب أمین الكلیة  ھاني محمد كتات    . أ  -٦

 .التصدیق على الجلسة  السابقة :أوًلا   

  .تم التصدیق  :  القرار    

 .میرفت غالب / بعد سفر رئیستھ دبشأن تشكیل معیار أعضاء ھیئة التدریس : ثانياً  
رئیًسا للمعیار وعلى سیادتھا تشكیل المعیار ، على  أمل حلقھا. دوافق المجلس على تكلیف : القرار     

  .أن تمثل جمیع األقسام العلمیة في المعیارقدر المستطاع  في موعد أقصاه أسبوع 
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 :بشأن تسلیم متطلبات الجودة من األقسام العلمیة  :ثالثاً 
اآلثار الیونانیة والرومانیة  –اللغة اإلنجلیزیة  –قدمت الفلسفة  توصیفات الفصل الدراسي الثاني  -  أ

 .والتاریخ وتم اعادة التوصیفات لقسم اللغة العربیة لعدم اكتمالھا 
اللغة  - التاریخ –اآلثار الیونانیة والرومانیة  - قدمت الفلسفة  تقاریر المقررات الدراسیة  -  ب

 .للتقاریر  وتم اعادة التقاریر لقسم اللغة العربیة لعدم اتباعھا النموذج األحدث االنجلیزیة، 
 ).اللغة اإلنجلیزیة–التاریخ  –اآلثار الیونانیة والرومانیة  - قدمت الفلسفة (  العبء التدريسي  -  ج
اللغة –التاریخ  - اآلثار الیونانیة والرومانیة  - قدمت الفلسفة (  تقارير جلنة مراجعة الكتاب اجلامعي  - د

 ) .اإلنجلیزیة
األقسام العلمیة بضرورة وسرعة إرسال تقاریر المقرر  یھیب المجلس بالسادة األساتذة رؤساء: القرار  

تقاریر مراجعة الكتاب ، وتوصیف المقررات للترم الدراسى الثانى ، للترم الدراسى المنتھى 
  .للسادة أعضاء ھیئة التدریس  ) العبء التدریسى ( صورة من الخطة الدراسیة  ، الجامعى 

  لألقسام العلمية  بشأن متابعة تقارير الدعم الطالبي: رابعاً

یھیب المجلس بالسادة األساتذة رؤساء األقسام العلمیة بضرورة وسرعة إرسال تقاریر الدعم  :القرار   
الطالبي ، على أن ُترسل نسخة لوحدة ضمان الجودة ونسخة للسید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة 

  .لشئون التعلیم والطالب 

بشأن متابعة رؤساء المعايير: خامساً  

نائب المدیر التنفیذي والمسئول عن متابعة المعاییر بأنھ تم طلب  شیرویت فضل. دأكدت  :القرار   

/ تقاریر دوریة من السادة رؤساء المعاییر عن أخر المستجدات في المعاییر والمجلس یشكر د
  . محمد السمنى إللتزامھ بذلك 

.التعامل مع األزمات شيرويت فضل بخصوص التدريب على . بشأن مقترح د: سادساً  
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  .یتم التنسیق مع وحدة األزمات والطوارئ بخصوص عقد دورة تدریبیة في ھذا الشأن  :القرار   

.بشأن األطمئنان على سير العمل في لجنة المراجعة لألقسام العلمية بالكلية: سابعاً  

اء لنماذج المراجعة مع أطمئن المجلس على سیر العمل باللجنة وأكد على استالم كل األعض :القرار   
  .العلم أنھ لم تصل أي تقاریر حتى حینھ 

  

  وانتھى المجلس في تمام الساعة الحادیة  عشرة والنصف

  

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر

  

  المدیر التنفیذي

  لوحدة ضمان الجودة

 

  عمید الكلیة

 ورئیس مجلس إدارة الوحدة

 خمیس الشافعيحنان . د .أ تیسیر محمد شادى .د
  

 


