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 الة الوحدة :ـرس

الاحثيتة لددمتة البتوا والاي تة أن يكون للوحدة الدور القيادي في تحقيق جودة األداء المؤسسي األكاديمي و المحافظة عليها ، واالرتقاء المستتمر االممليتة التمليميتة و
مكشتة ممتا يتدع  يحقق رسالة الكلية ويتفتق متا استتراتيجية الجاممتة ، والستمي  عتداد الكليتة للح توع علت  االعتمتاد متن دتوع بشتتا  متوارد اتترية متميت ة ومت ، اما

اتري للمجتما واشتاء قاعدتتا الملميتة ويحافظ عل  القدرة التشافسية للكلية ويمظ   ورتها الذهشية لدى جميا ف ات المجتما في قدرتها عل  الحفاظ عل   رأس الماع ال
 عل  أسس مما رة لتحقيق األهداف المليا لم ر .
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 :رؤية الوحدة

في تطوير أداء كلية اآلداب على المستوى األكاديمي و  تطمح الوحدة

قيق مستوى رفيع من األداء و المحافظة المؤسسي وذلك من خالل تح

على اإلنجاز الراقي بهدف التأهيل للحصول على األعتماد وكسب ثقة 

 .  ومجتمع مدني  ورضاء المستفيدين طالبا وأولياء أمور
 

 محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
 1026 مايولشهر 

 صباًحا العاشرة اجتمع مجلس إدارة وحدة الضمان الجودة بكلية اآلداب بدمنهور في تمام الساعة       
 بحضور كل من :  8/5/1026الموافق   األحدمن يوم 

 
 الصفة عضو مجلس اإلدارة م

 التنفيذى المدير مرجونهمحمد على إبراهيم د.   .1
 عضوا   السيد د. السيد شحاته  .2
 عضوا   عصام كمال المصريد.   .3
 عضوا   د. سماح محمد الصاوى  .4
 عضوا   د. محمد الفقى   .5
 عضوا   أ.إبراهيم سعد الشرقاوى  .6
 عضوا   أ. زينب حميدة عبد العزيز  .7
 عضوا   أ.أميرة حمودة   .8

 رئيس مجلس اإلدارة اعتذر عن الحضور أ.د محمد رفعت اإلمام عميد الكلية و 
 
 التصديق على الجلسة السابقة .  

 : وافق المجلس  القرار
 تقديم الشكر للفريق اإلداري بالوحدة والموقف بعد زيارة الدعم الفني من الجامعة . .1

والسادة رؤساء بوحدة ضمان الجودة وافق المجلس على توجيه الشكر للفريق اإلداري  القرار:
تقاعسوا مع رفع تقرير لألستاذ الدكتور عميد الكلية بالسادة الذين  لزيارة ،المعايير الذين حضروا ا

 .عن الحضور 
 –التدريب  –تيجية انجازه من تكليفات االجتماع السابق للوحدة ) الخطة االستر االوقوف علي ما تم  .2

المشاريع  –الخطة البحثية  –االستبيان  البحثية ( .
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 القرار: 
: تم اعداد مقترح مبدئي غير نهائي للخطة االستراتيجية وتسليمه  جيةتياخطة االستر بالنسبة لل
 للجامعة .

 بالنسبة للتدريب : التأكيد على د. سماح الصاوي بضرورة االنتهاء من اعداد الخطة التدريبية .
 بالنسبة لالستبيان : التأكيد على د. السيد شحاته بسرعة إنجاز االستبيان نظًرا لضيق الوقت. 

 ة للخطة البحثية : التأكيد على د. محمد الفقي بسرعة إنجاز األمر .بالنسب
توجيه الشكر لألستاذة / زينب حميدة عبد العزيز واألستاذة / أميرة  بالنسبة للمشاريع البحثية :

 حمودة  من أعضاء مجلس إدارة الوحدة إلنجاز المطلوب من سيادتهما .
 إنجاز المطلوب وااللتزام بالجدول الزمني .  ويهيب المجلس بكل من أوكل إليه مهمة سرعة

 
 تشكيل فريق الدراسة الذاتية . .3

 القرار : وافق المجلس على أن يكون الفريق مجلس اإلدارة والفريق اإلدارى 
 .  2116-2115السنوى  تشكيل فريق التقرير .4

 : وافق المجلس على أن يكون الفريق مجلس اإلدارة والفريق اإلدارىالقرار
 إبراهيم الشرقاوي أمين الكلية وتكليفه بتقارير األقسام اإلدارية . /االستاذ السيد  .5

 وافق المجلس مع تكليف أ. إبراهيم الشرقاوي بتجميع التقارير هارد وسوفت .:  القرار
جودة لديهم ) استبيان األقسام الالوقوف علي مكتبات  االقسام العلمية وما تم  انجازه من متطلبات  .6

 من آليات ( . ما استحدث –
 –اللغة اإلنجليزية  –الشكر لكل من األقسام اآلتية  اللغة العربية  اطلع المجلس وقدم:  القرار

 .سرعة إنجاز المهام االجتماع ونهيب باالقسام التى لم تتفاعل مع المتطلبات  –الفلسفة  -التاريخ  
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 اجتماعات المعايير وتقارير رؤساء المعايير . .7
، وطلب مخاطبة المعايير بتحديد التعليم والتعلم  –ل من معيار الجهاز اإلدارى : اجتمع ك القرار

ميعاد شهري لإلجتماع الشهري للمعيار وتقديم تقرير خاص بمستجدات المعيار ، كما وافق المجلس على 
ات عبد العزيز ، وكذلك مقترحجميع  مقترحات معيار التعليم والتعليم التى تقدمت بها أ . زينب حميدة 

 معيار الجهاز اإلداري .
 

 اعتماد ما استحدث علي تشكيل  فرق المعايير .  .8
 ر : وافق المجلس على بعض التعديالت التى طرأت على تشكيل المعايير . القرا

 . تقرير مشروع دعم الفاعلية التعليمية ) د. حسام محمد رحومة (  .9
فيما متابعة مع د. حسام رحومه للكلية : وافق المجلس على إسناد األمر إلى أ.د. عميد ال القرار

المشروع  عنمع إخالء مجلس اإلدارة مسئوليته يخص التقرير الخاص بالمشروع ووقف العمل به ، 
 . وما آلت إليه األمور في الوقت الراهن 

 نجز من كتيبات في وحدة األزمات والطوارئ .أما   .11
أنجز من الكتيبات اآلتية : تحديث دليل  : تقديم الشكر لوحدة األزمات والطوارئ على ما القرار

جميع  -الئحة وحدة إدارة األزمات والكوارث –دليل االسعافات األولية  –إدارة األزمات والطوارئ 
 إنجازات وحدة األزمات والكوارث . 

 )يسبقها استطالع رأي للطالب ( .   IT آلية االستبيان الجديدة اإللكترونية مع وحدة   .11
 المجلس : وافق  القرار

 تحديث واستحداث كتيبات الجودة .  .12
 .ر : أحيط المجلس علًما القرا
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 النظر في آخر مستجدات التقرير النهائي للجنة المراجعة للفصل الدراسي األول .  .13
 .أحيط المجلس علًما مع تقديم الشكر لجميع المراجعين  القرار:

 سيس مركز لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة .أت  .14
 .وتوفير كافة إحتياجاته : وافق المجلس على إنشاء مركز بالئحة خاصة به  القرار

 تفعيل نادي الخريجين .  .15
نشاء رابطة خاصة بكل قسم وربطها بموقع القرار  : وافق المجلس على تفعيل نادى الخريجين وا 

 الجودة . 
 ة مع مدير الوحدة .اجتماعات المعايير والمديرين التنفيذيين ومنسقي الجودمن النظر في ما تم   .16

:  استجاب كل من د. تيسير شادى المدير التنفيذى لوحدة األزمات ، ود. بدور جنينه المدير القرار
ومدير  ITولم ُيقدم حتى تاريخه مدير وحدة التنفيذى لوحدة التقويم حيث تم تقديم تقرير إنجازى 

 . مركز رعاية المكفوفين 
 داري ) د. تيسير محمد شادي ( .النظر في متطلبات معيار الجهاز اإل  .17

 .  وافق المجلس:  القرار
 تجميع السير الذاتية للفريق التنفيذي للوحدة .  .18

 : أكد المجلس على ضرورة تسليم السير الذاتية الخاصة بالفريق التنفيذى .  القرار
  
 تفعيل آلية المراجعة الداخلية من قبل مراجعين الجودة بالكلية .  .19

لمجلس على توزيع المراجعيين الخارجين على المعايير لمعرفة ما بها من مستجدات : وافق ا القرار
 .والقيام بزيارة مراجعة داخلية على المعايير التي ُأسندت إليهم ومتابعتها 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

========================================================= 

 الة الوحدة :ـرس

الاحثيتة لددمتة البتوا والاي تة أن يكون للوحدة الدور القيادي في تحقيق جودة األداء المؤسسي األكاديمي و المحافظة عليها ، واالرتقاء المستتمر االممليتة التمليميتة و
مكشتة ممتا يتدع  يحقق رسالة الكلية ويتفتق متا استتراتيجية الجاممتة ، والستمي  عتداد الكليتة للح توع علت  االعتمتاد متن دتوع بشتتا  متوارد اتترية متميت ة ومت ، اما

اتري للمجتما واشتاء قاعدتتا الملميتة ويحافظ عل  القدرة التشافسية للكلية ويمظ   ورتها الذهشية لدى جميا ف ات المجتما في قدرتها عل  الحفاظ عل   رأس الماع ال
 عل  أسس مما رة لتحقيق األهداف المليا لم ر .

==========================================================================   

 3320525512فاكس     -3320014936 ت:                                               البحيرة  –دمنهور  – األبعادية  – يناير52مجمع                      

Suggestions@Art.dmu.edu.egmail: -E                                  Damanhour.edu.egwww.website:  
         

5 

 :رؤية الوحدة

في تطوير أداء كلية اآلداب على المستوى األكاديمي و  تطمح الوحدة

قيق مستوى رفيع من األداء و المحافظة المؤسسي وذلك من خالل تح

على اإلنجاز الراقي بهدف التأهيل للحصول على األعتماد وكسب ثقة 

 .  ومجتمع مدني  ورضاء المستفيدين طالبا وأولياء أمور
 

 ستجد من أعمال .يُ ما   .21
   أنشطة قسم اللغة العربية 

عمال تخص القسم ، مع موافقة توجيه الشكر لقسم اللغة العربية لما قام به من أنشطة وأ :القرار
وشعار قسم الفلسفة المجلس على اعتماد الشعار والرؤية الورسالة وورقة المكاتبات الخاصة بالقسم 

 .وقسم اللغة اإلنجليزية 
  بخصوص درع التميز وشهادة تقدير ألفضل قسم وأفضل معيار من حيث استيفاء متطلبات

 الجودة على مدار عام .
مع على منح درع التميز ألفضل قسم وأفضل نعيار في نهاية كل عام ، س : وافق المجلالقرار

 .  المالىمخاطبة مركز الجودة بالجامعة لتوفير الدعم 
  بخصوص طلب أ.د. عبيد صالح رئيس الجامعة برفع تقرير شهري عن انجازات األقسام

 األكاديمية واإلدارية ووحدة الجودة .
األقسام العلمية بإعداد تقرير شهري سوفت ومطبوع حتى وافق المجلس ويطالب جميع  القرار:

 يتسنى للوحدة رفعه بعد استكمال متطلبات الجامعة ومركز الجودة . 
  . بخصوص عمل توأمه مع الكليات المناظرة التى حصلت على اعتماد 

 : وافق المجلس القرار 
  

 تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير,,,و 
 

 المدير التنفيذي
 دة ضمان الجودةلوح

  إبراهيم محمد على مرجونةد.

 عميد الكلية
  ورئيس مجلس إدارة الوحدة

  محمد رفعت اإلمامأ.د.    
 


