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 أهم نشاطات الوحدة الفترة السابقة
 2019الي اكتوبر  2018اكتوبر  من   

للمجلس التنفيذي للوحدة اعتبارًا من  ستةاجتماعات  عقد  •
 2019/ 10/ 13وحتي االحد 2018/ 10/16االثنين  

عقد ورشتين عمل عن توصيف المقررات علي برنامج الفـارابي  •
 االليكترونيوعن التصحيح  

 ثالث ورش عمل عن كيفية اعداد الدراسة الذاتية للبرنامج•



   2019/2018لعام الدراسي  االجتماع األول 

 2018/10/16/األثنين الموافق
 

 انًهبو عهٍ انغبدح انًُغمٍُ نُشش رىصَع •

 لغًهثمبفخ اندىدح ثٍُ انطالة كم فٍ •

 رشكُم انًكزت انزُفُزٌ اندذَذ يٍ يُغمٍ •

 .االلغبو ثبنكهُخ•

 االرفبق عهٍ انًىعذ انثبثذ نالخزًبع انذوسٌ•

 نهىزذح •







 الثانياإلجتماع 

 2018/ 11/19األثنين الموافق 
ورشخ عًم عن تىصيف •

انًقررارد عهي نظبو انفبراثي 
يحًذ أسبيخ ثحضىر انذكتىر 

نبئت يذير وحذح انحبست االني 
 ثبنجبيعخ 

اإلرشبد يحبضرح عن •
د آيبل يحًذ عجذ .االكبديًي أ

 انغني







 االجتماع الثالث

 2018/ 12/18الثالثاء الموافق 

ثسضىس اإلنُكزشوٍَ وسشخ عًم عٍ انزظسُر •

االعزبر انًغبعذ يسًذ عجذ انسًُذ أعًبء دكزىسح 

يشكض انمُبط وانزمىَى ثكهُخ انزشثُخ ويذَش 

  ثبندبيعخ







 وريادة األعمالاإلبتكار معرض 

 مدير الوحدة دكتور صابر أحمد





 االجتماع الرابع 

 2019 3/20األربعاء 
حضر االجتماع االستاذ الدكتور أحمد شوقي زهران مدير وحدة الجودة •

 الدكتور رجب عبد المولي عميد الكمية واالستاذ  بالجامعة 
 واالستاذ الدكتور بهاء درويش وكيل الكمية •
 ومديري الوحدات التابعة لمجودة األقسام عدد من رؤساء •
 .االقسامومنسقي •



 جدول األعمال
 استعراض ألهم نشاطات الوحدة الفترة الماضية•
 الكلية من الجودة في ظل النظام البرامجي الجديد  موقف  •
 التي يمكن أن تتقدم لالعتماد في ظل النظام الجديد(البرامج  )األقسام  •
 إيجاد موارد مالية للصرف علي نشاطات الوحدةوسائل  •
 من  الئحة الوحدة  (  11) البند  تفعيل  •
 توزيع المهام فيما يخص تحديث الخطة االستراتيجية•
 توزيع استبيان الرؤية والرسالة واالهداف علي الطالب  •
 ما يستجد من أعمال•

 
 
 













 ما تم التوصل اليه

 ونُظ اخزُبسٌئخجبسٌ ثشكم األلغبو انزمذو نالعزًبد ندًُع •

 انزمذو نهدىدح اخجبسٌ إلخجبسهى أٌ انكهُخ ألغبو يخبطجخ •

 رمىو انىزذح ثبالَزهبء يٍ انخطخ االعزشرُدُخ نهكهُخ•

 رىاخههىثكُفُخ انزمذو وكُفُخ زم انًشبكم انزٍ انفٍُ نأللغبو إلسشبدهى رمىو انىزذح ثبنذعى •

 يٍ خالل وسػ عًم عٍ كُفُخ ئعذاد انذساعخ انزارُخ نهجشَبيح•

 رىفُش انذعى انًبدٌ انكبفٍ نهىزذح نهظشف عهٍ االَشطخ وانفعبنُبد انًخزهفخ•



 2019/ 4/ 15اجتماع الوحدة الخامس األثنين 

 



 





 خذول األعًبل •

انتخطيظ : كبآلتييهبو تحذيث انخطخ االستراتيجيخ وانخبصخ ثبنتحهيم انجيئي تىزيع •

 انعجبسأثى د جًيم + يحيي أحًذ / داالسترتيجي 

/ دهيئخ انتذريس أعضبء يعيبر / د سحر سبيي + يحًذ نطفي / د انقيبدح وانحىكًخ يعيبر 

 د تىني أثى طبنت+ أحًذ حهًي 

أ طبرق انعطيفي + عجذ انقبدر أحًذ / د انجهبز االداري انسيذ جبثر / د. أوحذح انجىدح يعيبر 

+  أسًبء وني / دانجحث انعهًي يعيبر أ طبرق انعطيفي + أثى انهيم آيبل / دانًىارد انًبنيخ / 

يشبركخ د يحًىد أثى ثكر + رحبة سراج / دانجرايج االكبديًيخ يعيبر/ عال عجبس / د

/ دطالة وخريجيين د يروح هًبو وتعهيى تذريس يحًذ يرسي / د+   صبثر أحًذ/ د يجتًعيخ
ريهام حفناوي كمفت بممف بيانات الكمية بكل / د. طبرق زغهىل/ د+  آيبل يحًذ عجذ انغني 

 .وتحميمهاخالد جالل سيقوم بتجهيز االستبيانات / ودما فيه 
 



 ورش عمل بأقسام الكمية عن كيفية إعداد 
 الدراسة الذاتية لمبرنامج



 قسم الدراسات اإلسالمية -1

  4/ 1االثنين 







 قسم اللغة اإلنجليزية

 4/ 7األحد 





 قسم التاريخ األثنين

23 /4  







توزيع  استبيان الرؤية والرسالة لمطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 2018لممرة الثانية كانت األولي يونيو  2019/ 4/24واإلداريين يوم 







 يغزىي وعهً ،خهخ يٍ انًىظفٍُ يغزىي عهً وانزًُض انزُبفظ سوذ رسفُض اندبئضح يٍ انغشع•

 ويبدَب   يعُىَب   ركشًَب   انعبيخ انخذيبد أداء فٍ انًزًُضٍَ وركشَى أخشي، خهخ يٍ انسكىيُخ انًإعغبد

 ثًعبَُش واالنزضاو األداء ثًغزىَبد اإلسرمبء عهً اندًُع وَسفض وانزًُض، واالَزًبء انعطبء لُى َشعخ يًب

   .وانزًُض اندىدح

 زضشهب 2019  فجشاَش 21 َىو ثبندبيعخ اِنٍ انسبعت ثًشكض عمذد عًم ثىسشخ اندبئضح فعبنُبد ثذأد•

 . انفشَغُخ انهغخ ثمغى يذسط زفُبوٌ سَهبو ود انعشثُخ انهغخ ثمغى انًذسط زهًٍ أزًذ /د انكهُخ يٍ

 خالل خبنذ /د اإلعذاد فٍ وشبسن انكهُخ يهف ثبعذاد انكهُخ عٍ اندبئضح يُغك اندىدح وزذح يذَش لبو•

  . أزًذ طبثش /ود



 2019  اثشَم 9 َىو  ثبنمبهشح نهزخطُظ انمىيٍ ثبنًعهذ عًم وسشخ•

 انذساعبد ثمغى انًغبعذ االعزبر زغٍ َبعش /د انكهُخ عٍ زضشهب

 انزبسَخ ثمغى انًذسط انًعض عجذ أزًذ /ود االعاليُخ

 وئسعبنه انكهُخ إلَدبصاد انُهبئٍ انًهف ثاعذاد اندىدح وزذح يذَش لبو•

   2019 يبَى 10 َىو نهزخطُظ انمىيٍ نهًعهذ انُكزشوَُ ب

 ثفُذق (ثعذ انُىو َسذد نى) أكزىثش شهش َهبَخ انزًُض خبئضح خزبو زفم•

 .اإلداسَخ انعبطًخ انًبعخ

 



 

 

 2020/ 2019َشبط انىزذح عٍ انعبو انذساعٍ •



 2019خطة نشاط وحدة الجودة خالل الفترة من أكتوبر 

 وحتي نهاية الفصل الدراسي األول
 دوسَخ اخزًبعبد أسثعخ ئلبيخ -1

 ثشكم وَزىاخذ انمغى عٍ نهدىدح يُغك َكىٌ انًعبوَخ انهُئخ يٍ عضى ثزخظُض األلغبو يخبطجخ -2
 ثبنىزذح اعجىعٍ

 انفٍُ انذعى ورمذَى وازذ لغى يٍ أكثش  َسضشهب نهجشَبيح انزارُخ نهذساعخ وسػ ثالس نعمذ اإلعزعذاد-3
 .نهدىدح نهزمذو ناللغبو انالصو

   انكهُخ طالة يع نمبءٍَ -4

 اندىدح سعبنخ يدهخ يٍ انثبٍَ انعذد الطذاس انغعٍ -5

 انجشايدٍ نهزمذو وانزمىَى انمُبط َخض يب كم عٍ وسػ ثالثخ نعمذ ثبندبيعخ انمُبط وزذح يع االرفبق -5 
 .نإلعزًبد

   انكهُخ ثًدهظ انكهُخ وسعبنخ سؤَخ ئعزًبد -6

   أشهش عزخ زذود وفٍ ولذ ثبعشع يُهب نالَزهبء وانغعٍ  االعزشارُدُخ انخطخ ركهُفبد يزبثعخ -7

 

 

 



عن الرؤية والرسالة علي جميع األقسام توزيع إستبيان حديث 

 للطالب وهيئة التدريس واإلداريين للمرة الثالثة
 سؤَخ انكهُخ •

الكمية لتحقيق تميز عممي وبحثي ومجتمعي في كافة العموم االنسانية عمي المستويين تتطمع •
 .واالقميميالمحمي 

 انشعبنخ •

 متميز خريج  إعداد أجل من . القومية الجودة لمعايير وفًقا تعميمية برامج لتقديم الكمية تسعي•
 في لممساهمة العممي البحث وتشجيع ، العمل سوق في المنافسة عمى قادر . وبحثًيا عممًيا
 .واإلقميمي المحمي المجتمعين وازدهار تنمية



 االجتماع األول للوحدة

 2019/ 10/13األحد 
 خذول األعًبل•

رششُر دكزىس طبثش أزًذ  انًذسط ثمغى اإلخزًبع نًُظت َبئت يذَش وزذح اندىدح ثعذ ئعززاس •

 د كزىسح سزبة عشاج 

اإلعذاد نهمبءٍَ يع طالة انكهُخ ثفشعٍ انكهُخ نزعشَفهى ثكم يب َدت يعشفزه ثخظىص اندىدح •

 .ووضع انكهُخ ثهزا انشأٌ

 دوسح االخزجبساد االنُكزشوَُخ ثًشكض انمُبط وانزمىَى•

 وسػ عًم انذساعخ انزارُخ ناللغبو•

 

 



 





 


