
                                                 

 دابوحدة الجودة بكلية اآل

 
  2019حتي اكتوبر  2018نشاط وحدة الجودة خالل الفترة من أكتوبر 
 
  2018/ 10/16ثنين عتباًرا من األإ اجتماعات للمجلس التنفيذي للوحدة  عقد ستةتم 

 2019 /10 /13حدوحتي األ

  عقد ورشتين عمل عن توصيف المقررات علي برنامج الفارابي وعن التصحيح
 االليكتروني

  في أقسام الدراسات االسالمية  كيفية اعداد الدراسة الذاتية للبرنامجثالث ورش عمل عن
 .واللغة الفرنسية والتاريخ

 16/10/2018األثنين الموافق  2018/2019لعام الدراسي   جتماع األولاإل 
  ثقافة الجودة بين الطالب كل في  توزيع المهام علي السادة المنسقين لنشر تم فيها

 . قسمه

 قسام بالكلية.تشكيل المكتب التنفيذي الجديد من منسقي األ 

  للوحدة  االتفاق علي الموعد الثابت لالجتماع الدوري. 

 2018 19/11األثنين الموافق اإلجتماع الثاني. 

  ورشة عمل عن توصيف المقررارت علي نظام الفارابي بحضور الدكتور أسامة محمد
محاضرة عن اإلرشاد االكاديمي أ.د آمال ، نائب مدير وحدة الحاسب االلي بالجامعة 

 .محمد عبد الغني

  2018 /12 /18االجتماع الثالث الثالثاء الموافق 



  ورشة عمل عن التصحيح اإلليكتروني بحضور دكتورة أسماء محمد عبد الحميد
  االستاذ المساعد بكلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة

   قيم معرض اإلبتكار وريادة األعمال مدير الوحدة دكتور صابرأفي نفس الشهر 
اعة عدة معروضات حيث تم عرض منتجات الطالب من البيئة المحلية وصن أحمد

 امعدنية وورقية جميلة جدً 

  3/2019/  20االجتماع الرابع األربعاء 

   حضر االجتماع االستاذ الدكتور أحمد شوقي زهران مدير وحدة الجودة بالجامعة
واالستاذ الدكتور بهاء درويش وكيل  واالستاذ الدكتور رجب عبد المولي عميد الكلية 

 عدد من رؤساء األقسام ومديري الوحدات التابعة للجودة ومنسقي االقسام.الكلية 

  استعراض ألهم نشاطات الوحدة الفترة الماضيةوقد تم 

  موقف الكلية من الجودة في ظل النظام البرامجي الجديد 

 األقسام )البرامج (التي يمكن أن تتقدم لالعتماد في ظل النظام الجديد 

 ة للصرف علي نشاطات الوحدةوسائل إيجاد موارد مالي 

  ( من  الئحة الوحدة  11تفعيل البند ) 

 توزيع المهام فيما يخص تحديث الخطة االستراتيجية 

  توزيع استبيان الرؤية والرسالة واالهداف علي الطالب 

  التقدم لالعتماد لجميع األقسام بشكل ومن خالل االجتماع تم التعرف علي أن
مخاطبة أقسام الكلية إلخبارهم أن التقدم للجودة تمت  . وقد إجباري وليس اختياري 

 وليس إجباري.اجباري 

 تقوم الوحدة باالنتهاء من الخطة االسترتيجية للكلية 



  تقوم الوحدة بالدعم الفني لألقسام إلرشادهم بكيفية التقدم وكيفية حل المشاكل التي
 تواجههم

  للبرنامجمن خالل ورش عمل عن كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 توفير الدعم المادي الكافي للوحدة للصرف علي االنشطة والفعاليات المختلفة 

  2019 /4 /15اجتماع الوحدة الخامس األثنين 

  توزيع مهام تحديث الخطة االستراتيجية والخاصة بالتحليل البيئي كاآلتي: وقد تم
 التخطيط االسترتيجي د/ أحمد محيي + د جميل أبو العباس

قيادة والحوكمة د / محمد لطفي + د سحر سامي / معيار أعضاء هيئة التدريس معيار ال
 د/ أحمد حلمي + د توني أبو طالب
معيار وحدة الجودة أ. د/ السيد جابر الجهاز االداري د / أحمد عبد القادر + أ طارق 

مي د/ العطيفي / الموارد المالية د/ آمال أبو الليل + أ طارق العطيفي معيار البحث العل
أسماء وني + د/ عال عباس / معيارالبرامج االكاديمية د/ رحاب سراج + د محمود أبو 

+ د/ محمد مرسي تدريس وتعليم د مروة همام   بكر مشاركة مجتمعية د/ صابر أحمد
طالب وخريجيين د/ آمال محمد عبد الغني  + د/ طارق زغلول. د/ ريهام حفناوي كلفت 

 ا فيه ود/ خالد جالل سيقوم بتجهيز االستبيانات وتحليلها.بملف بيانات الكلية بكل م

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

  اعداد ملف الكلية الخاص بجائزة التميز الحكومي 
  حضرها عن الكلية  2019ابريل   9القومي للتخطيط بالقاهرة  يوم ورشة عمل بالمعهد

د/ ياسر حسن االستاذ المساعد بقسم الدراسات االسالمية ود/ أحمد عبد المعز المدرس 
 .بقسم التاريخ

  رساله اليكترونًيا للمعهد قام مدير وحدة الجودة بإعداد الملف النهائي إلنجازات الكلية وا 
  2019مايو  10القومي للتخطيط يوم 



  وحتي نهاية الفصل الدراسي األول 2019خطة وحدة الجودة خالل الفترة من أكتوبر 
 إقامة أربعة اجتماعات دورية 
 2-  مخاطبة األقسام بتخصيص عضو من الهيئة المعاونة يكون منسق للجودة عن

 القسم ويتواجد بشكل اسبوعي بالوحدة
 3- الذاتية للبرنامج يحضرها  أكثر من قسم واحد اإلستعداد لعقد ثالث ورش للدراسة

 وتقديم الدعم الفني الالزم لالقسام للتقدم للجودة.
 4-  لقاءين مع طالب الكلية 
 5- السعي الصدار العدد الثاني من مجلة رسالة الجودة 
 5-  االتفاق مع وحدة القياس بالجامعة لعقد ثالثة ورش عن كل ما يخص القياس

 رامجي لإلعتماد.والتقويم للتقدم الب
 6-  إعتماد رؤية ورسالة الكلية بمجلس الكلية 
 7-  متابعة تكليفات الخطة االستراتيجية  والسعي لالنتهاء منها باسرع وقت وفي

  .حدود ستة أشهر
  توزيع إستبيان حديث علي جميع األقسام عن الرؤية والرسالة للطالب وهيئة التدريس

 واإلداريين للمرة الثالثة
 2019 /10 /13األحد  للوحدة للعام الدراسي الجديد  ع األولاالجتما 
  ترشيح دكتور صابر أحمد  المدرس بقسم اإلجتماع لمنصب نائب مدير وحدة الجودة

 .بعد إعتذار د كتورة رحاب سراج 

  اإلعداد للقاءين مع طالب الكلية بفرعي الكلية لتعريفهم بكل ما يجب معرفته
 بهذا الشأن.بخصوص الجودة ووضع الكلية 

 عالن عنها.واإل قسامورش عمل الدراسة الذاتية لأل 

 مدير وحدة الجودة                                                        

 أ.د السيد جابر محمد                                                       


