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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 
أھیل للحصول األداء و المحافظة على اإلنجاز الراقي بھدف الت

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

 محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
  ٢٠١٩ فبرایرلشھر 

  اجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلیة اآلداب بدمنھور في تمام الساعة  العاشرة صباًحا      
  :م  بحضور كل من ٢٠١٩ فبرایرمن  الخامسالموافق  الثالثاءمن یوم      

  
 الصفة عضو مجلس اإلدارة م
 المدیر التنفیذى مد شادىتیسیرمح. د - ٢
 عضوًا شیرویت مصطفى فضل . د - ٣
 عضوًا ایمن سالم. د - ٥
  عضوًا  إیمان محمد عبد الال. د  - ٦
 عضوًا إیمان عبد السمیع. د  - ٧
 عضوًا نشوى على سالم. أ - ٨
 عضوا لبنى فوزى دسوقى.  أ  - ٩

  أمین الكلیة  نیفین رحومة . أ  - ١٠
  
 .مجلس الوحدة السابقة التصدیق على قرارات :أوًلا   

  .وافق أعضاء المجلس :  القرار    
  .تقديم التهنئة للدكتورة شيرويت فضل إلختيارها نائباً للمدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة : ثانياً 

التھنئة تیسیر شادى  المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة . أحیط المجلس علما وقدمت د: القرار     
  .ویت فضل إلختیارھا نائب المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة للدكتورة شیر

  . بشـأن مراسالت األقسام بما يخص متطلبات الجودة للفصل الدراسى الثانى  :ثالثاً
یھیب المجلس بالسادة األساتذة رؤساء األقسام العلمیة بضرورة وسرعة إرسال تقاریر المقرر : القرار

، تقاریر مراجعة الكتاب الجامعى ، یف المقررات للترم الدراسى الثانى وتوص، للترم الدراسى المنتھى 
  . للسادة أعضاء ھیئة التدریس ) العبىء التدریسى (  صورة من الخطة الدراسیة 
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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 
أھیل للحصول األداء و المحافظة على اإلنجاز الراقي بھدف الت

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

  . بشأن مراجعة اإلمتحانات للفصل الدراسى األول : رابعاً

فیما یخص التقاریر والنماذج المطلوبة وتم اإلستعداد التام من إدارة الجودة أحیط المجلس علما   :القرار

   .للمراجعة طبقا للمعاییر الخاصة بالجودة 

حضور المدير التنفيذى للجودة أو من ينوب عنه فى اللجان المنعقدة عن بشأن ضرورة : خامساً
.مجلس الكلية طبقا لتعليمات مجلس الجودة بالجامعة   

  .عنھ فى ذلك  ھذى لجمیع اللجان أو من ینوبویقرر حضور المدیر التنفی، أحیط المجلس  :القرار
  
  

  وانتھى المجلس في تمام الساعة الحادیة  عشرة والنصف
  

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر
  

  المدیر التنفیذي
  لوحدة ضمان الجودة

 

  عمید الكلیة
 ورئیس مجلس إدارة الوحدة

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

عداد الكلیة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشریة متمیزة ومتمكنة مما یدعم ویحافظ على القدرة التنافسیة للكلیة ویعظم الكلیة ویتفق مع استراتیجیة الجامعة ، والسعي إل
 .ھداف العلیا لمصر تحقیق األصورتھا 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 
ھدف التأھیل للحصول على األعتماد المحافظة على اإلنجاز الراقي ب

  .  ومجتمع مدني  وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور

  
  


