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 اإلنسان بناء فً تساهم حٌث العالً، للتعلٌم األساسٌة الركٌزة الجامعات تمثل        
ا، و وخلقٌا   وثقافٌا   معرفٌا    ٌ  البشرٌة الموارد تنمٌة علً ٌساعد الذي النحو علً مهار

 االهتمام زاٌدت  هنا ومن .المستدامة التنمٌة خطط تحتاجها التً التخصصات كافة فً
 العالً؛ التعلٌم مؤسسات بتطوٌر والمجتمعً الحكومً المستوٌٌن علً مصر فً

 عملٌات قٌادة فً رها دو وتفعٌل المؤسسات، هذه أداء جودة مستوي تحسٌن بهدف
 .الشاملة التنمٌة
 المجهودات ثمرة واالعتماد التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌئة وتعتبر      

 ثقافة نشر عن المسئولة الجهة فهً .مصر فً التعلٌم وتطوٌر المخططة؛إلصالح
 القومٌة المعاٌٌر تنمٌة وعن أنواعها، اختالف على التعلٌمٌة، المؤسسات فً الجودة
 هذه فً التعلٌم نظم هٌكلة إلعادة الدولٌة؛ القٌاسٌة مع المعاٌٌر تتواكب التً

 كسب إلى ٌؤدى الذي النحو على ومخرجاتها جودة عملٌاتها وتحسٌن المؤسسات،
 األغراض وخدمة ودولٌا، محلٌا قدراتها التنافسٌة وزٌادة فٌها، المجتمع ثقة

، وتسعى كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة إلى تحقٌق متطلبات المستهدفة القومٌة
الجودة واالعتماد من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة تحقٌق ا لرؤٌة مصر 

 م.2030
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 بمثابة  بها العمل وتبنى ،العالى  التعلٌم فى الجودة نظم ظهور أصبح         
موثوق فً كفائتها حٌث أن  تعلٌمٌة نظمةأل حقٌقى الحتٌاج مباشر فعل رد

 شاملة استراتٌجٌة على تقوم بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة الجودة أنظمة
 وتحدٌد جهة من وتحلٌله الواقع رصد خالل من ،المستمر والتطوٌر للتحسٌن
 اإلمكانات ضوء فً أخرى، جهة من إلٌه الوصول المطلوب المستوى
 .والعالمٌة المحلٌة االعتبارات وكذا المتاحة

 اورضاؤه ة بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة الطالب إعداد أصبحمن هنا و      
 معاٌٌر العمل،ضمن بسوق وارتباطها مهاراته فً ذلك وأثر ،اله ٌقدم عما

ا من خالل انجازات وحدة ضمان الجودة ستٌفائهتسعى الكلٌة لالذى االعتماد
حٌث أصبح كل فرد فً كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة واالعتماد بالكلٌة 

 من خالل فرق العمل المتعاونة الجهود بتضافر ذلك قٌتحقمسئوال  عن 
 المنشود لتصبح )كلٌة معتمدة(. الهدف لتحقٌق الهمم واتحاد
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واالعتماد بكهيت انرتبيت نهطفونت  مواد الئحت وحدة ضمان اجلودة
 املبكزة جامعت املنيا

 
 (1مادة )

 اإلطار انقاَىَي:
 الجودة ضمان ومركز إدارٌا   الكلٌة عمٌد تتبع علمٌا   مستقلة وحدة هً الجودة إدارة وحدة

 التطوٌر لضمان الكلٌة استراتٌجٌة بإعداد فنٌا   المختص التنظٌمً الكٌان الوحدة وتعد فنٌا ، بالجامعة
 .للكلٌة واالعتماد المستمر

 (2مادة )

 انىحدة: رؤيت
 التعلٌمٌة العملٌة فً األداء من متمٌز مستوى وتحقٌق بالكلٌة الجودة ثقافة وتفعٌل نشر

 الهٌئة لمتطلبات طبقا   التعلٌم لجودة القٌاسٌة المعاٌٌر لتحقٌق والبٌئة المجتمع وخدمة والبحثٌة

 .واالعتماد الجودة لضمان القومٌة
 (3مادة )

 رسانت انىحدة:
أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن العمل على نشر وتفعٌل ثقافة الجودة بٌن 

 بالكلٌة.
 تطبٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة والتطوٌر المستمر للبرامج التعلٌمٌة.

االرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة وخدمة المجتمع من خالل خطط التحسٌن 
والوفاء بمتطلبات الهٌئة والمتابعة المستمرة، لكسب ثقة سوق العمل فً جودة خرٌجً الكلٌة 

 القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.
التحسٌن المستمر لألداء التعلٌمً واإلداري، واالرتقاء بدور الكلٌة لخدمة المجتمع 

 .لتحقٌق الجودة التعلٌمٌة واألكادٌمٌة والمؤسسٌة
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 إَشاء وحدة ضًاٌ اجلىدة
ألداء واالعتماد بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة تم إنشاء وحدة ضمان الجودة وتقٌٌم ا

 وتشكٌل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والفرٌق التنفٌذي للوحدة واللجان النوعٌة المنبثقة.

 وسائم االتصال بانىحدة:
 العنوان البريدي: جمهورية مصر العربية /  محافظة المنيا /  جامعة المنيا/  كمية  التربية لمطفولة المبكرة،

 شرق كمية الحاسبات والمعمومات.
 http:/ / kin.minia.edu.egالموقع اإللكتروني: 
 quality.kid@mu.eg.eduالبريد اإللكترونى: 

 0862342544تميفون:
  0862342544فاكس: 

 (5)مادة 

 يهاو وحدة ضًاٌ اجلىدة:
 تتحدد مهام وحدة ضمان الجودة ولجانها التنفيذية فيما يأتي:

 نشر ثقافة الجودة فً الكلٌة.  

 .عقد اجتماعات شهرٌة لدراسة مشكالت اآلداء وسبل التؽلب علٌها وحلها 

 .صٌاؼة الرؤٌة والرسالة والؽاٌات النهائٌة للكلٌة والتحدٌث المستمر لها 

  الرؤٌة والرسالة والؽاٌات النهائٌة.نشر 

  ًدراسة العوامل البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة وإجراء التحلٌل البٌئ
(SWOT) . 

 .تحدٌد الفجوات وأولوٌات التنفٌذ 

 تقوٌم مستوى األداء فً الكلٌة.  

 ًالعمل على تنفٌذ و متابعة التقوٌم واالعتماد األكادٌم.  

  االستراتٌجٌة للكلٌةوضع وتنفٌذ الخطة.  

 تحدٌد مواطن التحسٌن الممكنة واقتراح المشارٌع الالزمة لتحقٌقها.  

 اقتراح تشكٌل فرق العمل فً المشارٌع التً تقترحها الوحدة.  

http://kin.minia.edu.eg/
mailto:quality.kid@mu.eg.edu
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  تشجٌع العاملٌن بالكلٌة للمبادرة باقتراح المشارٌع ومساعدتهم فً تفعٌل تلك
  .االقتراحات

 ٌع فرق العمل القائمة على تطبٌق معاٌٌر الجودةتقدٌم التسهٌالت الالزمة لجم.  

 توثٌق جهود ونتائج المماراسات الخاصة بمعاٌٌر االعتماد بالكلٌة. 

 جمع البٌانات والمعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة فً الكلٌة.  

 إعداد تقارٌر دورٌة عن مستوٌات األداء ورضا المستفٌدٌن فً كل نشاط.  
 فً  رى التً تكلؾ بها الوحدة فٌما ٌتعلق بالجودة وتطبٌقهاالقٌام بالمهام األخ

 .الكلٌة مجلس
 (6مادة )

 تشكيم جمهس إدارة انىحدة
 على وذلك للتجدٌد قابله عامٌن لمدة الوحدة إدارة مجلس بتشكٌل الكلٌة مجلس من قرار ٌصدر
 :التالى النحو

 .الوحدة إدارة لمجلس رئٌسا   بصفته الكلٌة عمٌد   -
 .للوحدة التنفٌذي  المدٌر   -
 .الوحدة مدٌر نائب   -
 (.عضوا) والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل   -
 (.عضوا) والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل   -
 (.عضوا) البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل   -
 (. عضوا  ) بالكلٌة قسم كل من التدرٌس هٌئة عضو   -
 (. الخارجً للمجتمع ممثال  ) بصفته والتعلٌم التربٌة لمدٌرٌة األطفال رٌاض مرحلة عام مدٌر  -
 ( االداري الجهاز عن ممثال  )  الكلٌة أمٌن -
 (العلٌا الدراسات طالب عن ممثال  )  بالكلٌة قسم كل من معاونة هٌئة عضو -
 (.الطالب عن ممثال  ) بالكلٌة الطالب اتحاد رئٌس   -

 فقد أو متصلة أشهر ٦ لمدة إنعقاده عدم حالة فً اإلدارة مجلس تشكٌل إعادة وٌجوز
  .الوحدة وإنجازات أعمال متابعة فً فاعلٌته
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 اختصاصاث جمهس إدارة انىحدة:
 السٌاسات ووضع الوحدة، أمور وتصرٌؾ شئون عن المسئول هو الوحدة إدارة مجلس ٌكون :أوال  

 مركز وتوصٌات الكلٌة ومجلس الجامعة مجلس قرارات ضوء فً أؼراضها تحقق التً
 :اختصاصاته من وٌكون بالجامعة، الجودة ضمان

 والتوصٌؾ التنفٌذٌة، اللجان اختصاصات وتحدٌد الوحدة، فً للعمل الداخلً النظام اقتراح. 1
 .بها العاملٌن لواجبات العام

 أعضاء من اللجان هذه تتكون أن علً بالوحدة الخاصة واللجان التنفٌذي الفرٌق تشكٌل اقتراح.  2
 .أعضاء سبعة إلً ثالثة من حدود فً ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة

 .بالوحدة العمل سٌر عن تقدم التً الدورٌة التقارٌر إعداد. 3
 الكلٌة ولجان العلمٌة واالجتماعات والندوات المؤتمرات فً الوحدة ٌمثل من ترشٌح اقتراح. 4

 .المختلفة
 .بالكلٌة األخرى الجهات مع بالتعاون والندوات االجتماعات عقد إلى الدعوة. 5
 .الوحدة نشاط عن سنوى تقرٌر إعداد.6
 . الكلٌة مجلس من باعتماد إال نافذه اإلدارة مجلس قرارات تعتبر وال
 مجلس رئٌس من دعوة على بناء شهر كل األقل على مرة الوحدة إدارة مجلس ٌجتمع: ثانٌا

 وُتبلػ األعضاء نصؾ من أكثر حضور من البد صحٌحا االجتماع ٌكون ولكً اإلدارة،
 . العتمادها مستوفاة قراراته

 لجان خالل من وذلك والمتابعة اإلشراؾ مسئولٌات بتوزٌع الوحدة إدارة مجلس ٌقوم: ثالثا
 من قرار اللجان هذه بتشكٌل وٌصدر( المعاٌٌر منسقً لجان – تنفٌذٌة لجان) متخصصة

   :وهً الكلٌة مجلس
 : انهجنت انقياديت -1

 المهام: 
 .فٌذٌةنالت اللجان عمل سٌر متابعة -
 .الجودة لوحدة السنوٌة الخطة عمل -
 .للوحدة السنوي التقرٌر عمل -
 .التعلٌمٌة للفاعلٌة والمستمر الشامل التقوٌم خطة عمل -
 .اإلدارة مجلس علً للعرض تمهٌدا للكلٌة السنوي والتقرٌر الذاتٌة الدراسة مراجعة -
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 (680)2422422فاكس :    (      680)2422422تلٌفون : 

فٍ يجبل لىيُبً و الهًُُبً  كهُخ انتشثُخ نهطفىنخ انًجكشح كهُخ ركُخ تغعً انً تحمُك انًُضح انتُبفغُخ سإَخ انكهُخ: 

وخذيخ انًجتًعانتعهُى انجبيعٍ وانجحث انتشثىٌ   

 جلنت اندراست انذاتيت وانتقزيز انسنىي وخطت انتحسني: -2
 المهام: 

 .الدراسة صٌاؼة -
 .المعنٌٌن علً والضعؾ القوة نقاط عرض -
 .الدراسة اعتماد بإجراءات القٌام -
 الكلٌة خدمات تطور عن السنوي التقرٌر إعداد -
 .والضعؾ القوة نقاط ضوء فً التحسٌن خطط اعداد -

 واالعالو وانطباعتجلنت انتىعيت  -3
 المهام: 

 بالكلٌة العاملٌن لجمٌع الجودة ثقافة لنشر وندوات عمل وورش دورات وتقدٌم إعداد -
 .والطالبات

 .والمطوٌات والكتٌبات البانرات طباعة -
 الخاصة والمعلومات بالوثائق وتؽذٌته دورٌة بصورة للكلٌة االلكترونً الموقع تحدٌث -

 .الكلٌة بأنشطة
 .الجودة بضمان الصلة ذات والندوات الدورات عن واإلعالن النشر -
  .المجتمعٌة األطراؾ من المستفٌدٌن بٌن ونشرها الكلٌة أنشطة عن نشرات إعداد -

 جلنت انتدريب  -4
 المهام: 

التشاح آنُبد يعتًذح نتُفُز انجشايج انتذسَجُخ وانتؤكذ يٍ تىافش انًخصصبد انًبنُخ  -

 .نهتذسَت
 .ثمبفخ انجىدح وأهًُخ انتذسَت وانتؤهُم انًغتًش فٍ يجتًع انكهُخ انمُبو ثبجشاءاد َشش -
انمُبو ثبجشاءاد تحذَذ االحتُبجبد انتذسَجُخ نهفئبد انًختهفخ ثبنكهُخ يٍ لُبداد أكبدًَُخ  -

 .وأعضبء هُئخ تذسَظ واداسٍَُ وطالة
 .التشاح خطخ انتذسَت انًجُُخ عهٍ تحذَذ االحتُبجبد -
 .ظ انتذسَجُختفعُم ويتبثعخ تُفُز انخط -
انمُبو ثبجشاءاد تمىَى أداء انجشايج انتذسَجُخ يٍ خالل اعذاد انًُبرج انالصيخ نهتغزَخ  -

 .انشاجعخ وتحهُههب احصبئُب
 .انمُبو ثبجشاءاد تمذَى انتمبسَش انذوسَخ وانغُىَخ عٍ انجشايج انتذسَجُخ -
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وخذيخ انًجتًعانتعهُى انجبيعٍ وانجحث انتشثىٌ   

 جلنت انقياس وانتقييى   -5
 : المهام
 .انًطهىثخ نمُبط انمذسح  انًئعغُخ وانفبعهُخ انتعهًُُخ، وتمُُُهبتصًُى األدواد وانًمبَُظ  -
 .تطجُك األدواد عهً انفئبد انًغتهذفخ -
  .انتحهُم اإلحصبئٍ نألدواد، واعتخشاج انُتبئج -

 جلنت أخالقياث املهنت وانبحث انعهًي   -6

 المهام:
انًًبسعبد انعبدنخ وعذو انتحمك يٍ انتضاو انكهُخ ثحمىق انًهكُخ انفكشَخ وانُشش واتجبع  -

 .انتًُُض
 .اعذاد دنُم ألخاللُبد انًهُخ ثبنكهُخ -
 عًم دوساد تذسَجُخ نهغبدح انًعٍُُُ -

 جلنت املزاجعت انداخهيت وانتقىيى املستًز   -7

 المهام:
 .يشاجعخ تىصُفبد انجشايج وانًمشساد وانًصفىفبد انتٍ تعذهب األلغبو انعهًُخ -
 .َعذهب أعضبء هُئخ انتذسَظ ثبأللغبو انعهًُخيشاجعخ تمبسَش انًمشساد انتٍ  -
 .يشاجعخ انىثبئك وانتمبسَش انذوسَخ انتٍ تعذهب وحذح ضًبٌ انجىدح -
يشاجعخ تمبسَش تُفُز خطظ انتحغٍُ انًىضىعخ فٍ ضىء انذساعخ انزاتُخ وأعًبل انتمىَى  -

 .وانًشاجعخ
 .انتمبسَش انذوسَخيشاجعخ انمشاساد انتصحُحُخ انتٍ تتخزهب انًجبنظ انًختصخ فٍ ضىء  -
 .يشاجعخ يذٌ اعتُفبء يهفبد يعبَُش انجىدح واالعتًبد -

 .يشاجعخ تىافش يهفبد انًمشساد انذساعُخ نكم فصم دساعٍ ويطبثمته ثتىصُف انًمشس -

  جلنت دعى اخلدياث انطالبيت ويتابعت اخلزجيني   -8

 المهام:
لُبط يذٌ سضبء انطالة عٍ عُبعبد انمجىل وانتحىَم وانغُبعبد انخبصخ ثبنطالة  -

 انىافذٍَ 
 .اإلششاف عهٍ وعبئم انذعى انطالثٍ وتحذَذ احتُبجبد انطالة -
 .اعذاد لبعذح ثُبَبد نخشَجٍ انكهُخ -
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 .يتبثعخ انخشَجٍُ فٍ عىق انعًم -
 .انًغتًشعمذ َذواد ووسػ عًم َشبسن فُهب انًغتفُذوٌ ثهذف انتعهُى  -
  .لُبط سضبء األطشاف انًجتًعُخ عٍ يغتىي انخشَجٍُ -

 جلنت املشاركت اجملتًعيت - 9

 المهام:
 .تحذَذ االحتُبجبد انًجتًعُخ ووضع خطخ خذيخ انًجتًع وتًُُخ انجُئخ -
 .يتبثعخ تُفُز خطخ تًُُخ انًجتًع -

   جلنت املىارد:   -10

  المهام
 .التشاح انًىاسد انزاتُخ نهكهُخ -
انًىاسد انزاتُخ وانتحمك يٍ كفآَخ انًىاسد انًبنُخ انغُىَخ نتحمُك انىحذح نشعبنتهب تًُُخ  -

 .واهذافهب االعتشاتُجُخ
 .انتؤكذ يٍ كفآَخ انًجبٍَ ويالئًتهب نطجُعخ َشبط انكهُخ -
انتؤكذ يٍ وجىد تغهُالد نًًبسعخ األَشطخ انطالثُخ وكفآَخ وحذاثخ األجهضح وانًعذاد  -

 .وانًعبيم
 

 
 (8مادة )

 وحدة ضًاٌ اجلىدة يديز
 التدرٌس هٌئة أعضاء بٌن من بالكلٌة الجودة ضمان وحدة مدٌر إسم الكلٌة عمٌد ٌرشح

 للتجدٌد، قابلة عامٌن لمدة وذلك التعلٌم، جودة مجال فً وممارسات خبرات لهم الذٌن بالكلٌة
   -:التالً فً اختصاصاته وتحدد الكلٌة، مجلس موافقة بعد بتكلٌفه الكلٌة عمٌد من قرار وٌصدر

 العاملٌن علً واإلشراؾ والتوجٌه اللجان تشكٌل واقتراح الالزمة العمل خطط اقتراح   -1
 .بالوحدة

 اإلجراءات التخاذ الجودة ضمان وحدة وبٌن المختلفة واألقسام الكلٌة إدارة بٌن التنسٌق   -2
 .األداء تقٌٌم تقارٌر ضوء فً التصحٌحٌة

 إن المجال هذا فً خبراتهم علً بناء واإلدارٌٌن التدرٌس هٌئة من الوحدة أعضاء ترشٌح   -3
 .وجد

 .للوحدة والفنً اإلداري الجهاز أعضاء مهام توزٌع -5
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االجتماع دورٌا بفرٌق العمل ومنسقً ضمان الجودة بأقسام الكلٌة ومراجعة التقارٌر  -6
 المقدمة.

ل الوحدة، والتنسٌق بٌن أعضاء متابعة إنجاز األعمال والتأكد من مطابقتها لخطة عم  -7
 الفرٌق التنفٌذي والعاملٌن بالوحدة وإجراء تقٌٌم األداء الدوري للوحدة.

تقدٌم تقارٌر دورٌة لمجلس اإلدارة عن تطوٌر العمل بالوحدة وفقا لمهام اللجان الفنٌة   -8
 ٌة.بالوحدة والمشاكل التً تعوق القٌام بالمهام وتقارٌر تقٌٌم األداء المؤسسً الدور

 اإلشراؾ فنٌا وإدارٌا علً الفرٌق التنفٌذي والعاملٌن بوحدة ضمان الجودة.  -9
 تمثٌل لجنة الكلٌة أمام كافة األجهزة المعنٌة. -10
التقدم بالتقارٌر العتمادها من مجلس الكلٌة وإرسالها إلً مركز ضمان الجودة بالجامعة  -11

 للمراجعة واالعتماد.
 االنابة عن رئٌس مجلس إدارة الوحدة فً حالة ؼٌابه.   -12
التواصل مع األقسام العلمٌة واإلدارٌة فٌما ٌخص عمل الوحدة الستٌفاء الوثائق المطلوبة  -13

 من تقارٌر وخطط خاصة فً مجال الجودة واالعتماد(.
متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة علً المجالس المتخصصة بالكلٌة )مجلس  -14

 األقسام العلمٌة(. –اللجان العلمٌة  – الكلٌة
تمثٌل الكلٌة فً االجتماعات الخاصة بعمل وحدة ضمان الجودة كاالجتماعات الدورٌة  -15

 لمدٌري الوحدات بمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 المشاركة )بصفته( فً الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة. -16

 
 (9مادة )

 اجلىدةَائب يديز وحدة ضًاٌ 
 للتجدٌد قابلة عامٌن لمدة الوحدة لمدٌر أكثر أو نائبا ٌكلؾ أن الوحدة إدارة لمجلس ٌجوز

 اختصاصاته وتحدد ،.الوحدة مدٌر من إقتراح على بناء التدرٌس هٌئة أعضاء بٌن من واحدة لمرة
 .التالً فً
 .بالوحدة العمل علً واإلشراؾ الالزمة العمل خطط إعداد فً المعاونة   -1
 .الوحدة وبٌن المختلفة واألقسام الكلٌة إدارة بٌن التنسٌق فً المشاركة   -2
 .اختصاصه نطاق فً تقع التً المهام كافة فً ؼٌابه حال الوحدة مدٌر محل ٌحل -3
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 (10مادة )

 آنياث ضبط انعًم بىحدة ضًاٌ اجلىدة
 نشر طرٌق عن لالجتماع الوحدة وأعضاء اللجان رؤساء السادة الوحدة مدٌر ٌدعو -1

 .اإللكترونً بالبرٌد أو رسمٌة خطابات أو بالكلٌة إعالنات
 ، العام هذا خالل مهام من بإنجازه قاموا عما سنوي تقرٌر تقدٌم المعاٌٌر منسقً جمٌع علً -2

 الوحدة مدٌر إبالغ وجوب مع التعثر هذا أسباب تذكر كلها أو المهام بعض إتمام تعثر وإذا
 .معها للتعامل ٌلزم ما واتخاذ مناقشتها تتسنً حتى ظهورها فور عقبات بأي

 مجمعا تقرٌرا تعد كما ، باللجان العمل سٌر عن سنوٌة نصؾ تقارٌر بإعداد الوحدة تقوم  -3
 وإرسال ، الكلٌة عمٌد وتقدمه وجدت إن تعثرت والتً تمت التً األنشطة مجمل سنوٌاعن

 .بالجامعة الجودة ضمان لمركز منه نسخة
 لتسلم لجانهم رؤساء وبٌن بٌنهم المستمر االتصال ضمان الوحدة لجان أعضاء جمٌع علً -4

 رئٌس اللجان رؤساء ٌبلػ ذلك عكس حدث وإذا لها المقرر الموعد فً النتائج وتسلٌم المهام
 .للعضو سنوي الربع األداء بتقٌٌم ذلك ٌرفق حتى كتابة الوحدة

 من شهادة علً الطلب عند الجودة وحدة أعضاء وجمٌع اللجان رؤساء السادة ٌحصل  -5
 إلرفاقها بالوحدة العمل ونوعٌة العمل فً أمضوها التً الفترة عن الجودة ضمان وحدة

 .األمر ٌهمه من إلً لتقدٌمها وذلك بهم الخاصة الذاتٌة بالسٌرة
 كل أو بعض أو أحد عن اإلعتذار أو استبدال األعضاء أو اللجان رؤساء من أي رؼب إذا   -6

 هذه إلتمام المقررة المدة ثلث مرور قبل الوحدة لرئٌس بطلب ٌتقدم أن إلٌه الموكلة المهام
 .ذلك إلً الداعٌة المبررات بطلبه ٌرفق وأن توزٌعها إعادة ٌمكن حتى المهام أو المهمة

 إمكانه قدر المهام فً التعثر وأسباب الصعوبات تذلٌل علً ٌعمل أن الوحدة مدٌر علً -7
 عمٌدها فً ممثلة الكلٌة إدارة مع التعاون خالل ومن اإلمكانٌات من لدٌه المتوفر وحسب

 .العمل سٌر حسن لضمان الوحدة وأعضاء اللجان رؤساء لكل والعون الدعم ٌقدم وأن
 إنجاز فً والمبادرة بالنشاط المتمٌزات بالطالبات االستعانة الجودة ضمان لوحدة ٌجوز -8

 الفنٌة األعمال بعض فً اللجان ومساعدة االستبٌانات وجمع توزٌع فً للمعاونة األعمال
 .الجودة أنشطة فً معاونتهم علً لهم تقدٌر شهادات منح نظٌر بالوحدة

 الجودة أنشطة فً ساهموا ممن ومعاونوهم الوحدة وأعضاء اللجان رؤساء السادة ٌحصل -9
 مٌزانٌة توافر حال فً بنجاح إنجازها فً شاركوا أو أنجزوها التً المهام عن مكافأة علً
 .بذلك تسمح

  
 

j 
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                Jتشكيم جمهس إدارة وحدة ضمان اجلودة واألعتماد 
 

 يتكىٌ اهليكم انتنظيًي نىحدة ضًاٌ اجلىدة يٍ:
 (الوحدة إدارة مجلس رئٌس)              اإلدارة مجلس ورئٌس الكلٌة عمٌد
 (للوحدة التنفٌذي والمدٌر االدارة مجلس رئٌس نائب)                            الوحدة مدٌر
 (عضوا  )                                           الوحدة مدٌر نائب
 (عضوا)                       والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل
 (عضوا)  البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل
 (عضوا)               والبحوث العلٌا الدراسات لشئون الكلٌة وكٌل
 (     عضوا  )                 بالكلٌة قسم كل من التدرٌس هٌئة عضو
 (   الخارجً المجتمع عن ممثال  )                                االطفال رٌاض مرحلة مدٌر
 (االداري الجهاز عن ممثال  )                                                      الكلٌة أمٌن
 (العلٌا الدراسات طالب عن ممثال  )                  بالكلٌة قسم كل من معاونة هٌئة عضو
 (الطالب عن ممثال  )                                           الطالب اتحاد رئٌس
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 و2022/  2021تشكيم انهجان انتنفيذيت نوحدة اجلودة 
 
 
 

 فريق العمل اللجنة

 ا.م.د/هانى السيد العزب المديرالتنفيذى لموحدة. اللجنة القٌادٌة -1
 د/ تهانى شحاته أحمد نائب المدير التنفيذى لموحدة

 أ/ والء محمود محمد محيى الدين)مسئول إدارى(
لجنةإعددددداد الدراسددددة الذاتٌددددة  -2

 والتقرٌر السنوى
  الحكٌم عبد إٌمان/ د

 د/ نشوة محمد حسن 
 د/ مروة مراد حسنى
 د/ اٌهاب سٌد أحمد
 د/ سمٌة على أحمد

 د/ اٌمان لطفى عبدالحكٌم
 د/ رضوى جمال الدٌن أمٌن

  حسانٌن إٌمان صابرد/ 
 د/ أسماء على سالم

 أ.د/ أمٌرة عباس عبدالرازق
 محمود أسماء أبوبكرد/ 

 د/ اٌمان سمٌر مهران
لجندددددددة التوعٌدددددددة واإلعدددددددالم  -3

 والطباعة
 أ.م.د/ حسن محمود الهجان.

 أ/ أسماء رفعت محمد.
 أ/ ياسمين سيد.

 د/ عاطف محمد محمد )مدير رعاية الطالب(
 أ/ نرمين ناروز )مدير العالقات العامة(

 (ITل وحدة ئو)مس ندى محمد خمفأ/ 
 )مدير الوحدة( غادة فرغل جابرد/ أ.م. لجنة التدرٌب -4

 )عضًوا(سمية عمى أحمدد/ 
 د/ إيهاب سيد أحمد )عضًوا(

 )عضًوا( نشوة محمد حسند/ 
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 فريق العمل اللجنة

 د/أسماء عمى سالم)عضًوا(
 د/ إيمان صابر حسانين )عضًوا(

 )رئيًسا( رضوى جمال الديند/  لجنة القٌاس والتقوٌم 5 -
 )عضًوا( تهانى شحاته أحمدد/ 

 )عضًوا( سعيدمريم /  أ
لجندددددة المراجعدددددة الداخلٌدددددة  -6

 والتقوٌم المستمر
 أ.د/ نبيل السيد حسن )رئيًسا(

 أ.د/ ناصر فؤاد غبيش )عضًوا(
 أ.د/ سموى عبدالسالم عبدالغنى )عضًوا(

 أ.د/ حنان محمد صفوت )عضًوا(

لجنددددددة أخالقٌددددددات المهنددددددة  -17
 والبحث العلمى

 أ.د/ عيد عبدالواحد عمى )رئيًسا(
 / ناصر فؤاد غبيش )عضًوا(أ.د

 أ.د/ سموى عبدالسالم عبدالغنى )عضًوا(
 أ.م.د/ هانى السيد العزب )عضًوا(
 د/إيمان عبدالحكيم )منسق المجنة(

 مدير المجمة العممية(د/ إيهاب سيد أحمد )
لجنة دعم الخددمات الطالبٌدة  -18

 ومتابعة الخرٌجٌن
 أ.د/ عيد عبدالواحد عمى )رئيًسا(

 السيد العزب )عضًوا( أ.م.د/ هانى
 (منسق المجنةد/ إيهاب سيد أحمد )

 د/ رضوى جمال الدين أمين )عضًوا(
 )عضًوا(أ/ داليب نبيل فوزى 

 أ/ آية صالح عبدالحميد )عضًوا(
 أ/ نرمين ناروز نصراهلل )عضًوا(

 )رئيًسا( عبدالحكيم لطفى ايمان/ د لجنة الموارد -19
 )عضًوا( .محمد طمب صفاء/ أ
 )عضًوا( .اسماعيل سيد ياسمين/ أ
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 فريق العمل اللجنة

 )عضًوا( صالح جمال صالح/ أ
 ايمان سمير مهران )رئيًسا(د /  لجنة المشاركة المجتمعٌة -20

 ضحي حسين محمد. )عضًوا(أ / 
 أ/ أسماء جمال خميس. )عضًوا(

 عاطف محمد محمد )عضًوا( / د
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جلان املعايري يعدل يف ضوء  )ب( تشكيم منسقى
 2021/2022املعايري

 فريق العمل المعيبر

 )منسق المعيار( د/ إيمان عبد الحكيم رفاعي التخطٌط اإلستراتٌجً .1
 / عفاف محمد عبد المنعم.د

 ا/ حنان محمود عبدالرحمن.
 .حسين )مسئول إدارى( أ/ أحمد ممدوح

 المعيار()منسق نشوة محمد حسن. د /  القٌادة والحوكمة .2
 / أنوار مختار محمد.د

 ا/ بسمة عمى محمد.
 مريم سعيد عبدالغفار.أ / 

 د / مرفت سعيد حسانين. )أمين الكمية( 
 )منسق المعيار(د/ مروة مراد حسنى  إدارة الجودة والتطوٌر .3

 ايه مصطفي فؤاد./  د
 سموى عمى سيدا/ 

 ا/ والء محمود محمد محيي الدين

 .)مسئول إدارى(

هٌئددددددة التدددددددرٌس والهٌئددددددة أعضدددددداء  .4
 المعاونة

 )منسق المعيار( د. ايهاب سيد أحمد.
 أسماء رفعت محمد.أ / 
 سماهر ربيع محمد.أ / 
ايمان محمد خميل )شئون أعضاء هيئة أ / 

 التدريس(.
 )منسق المعيار(سمية عمى أحمد  د/ الجهاز اإلداري .5

 لبنى ماهر حممى.أ / 
 شيماء رضى محمد.أ / 
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، وتقدٌم الخدمات واالستشارات التربوٌة والنفسٌة لخدمة المجتمع على المستوٌٌن المعرفة  الرقمٌة وتوظٌفها فً حل المشكالت التربوٌة والمجتمعة فً مجال تربٌة الطفل 

 المحلى واإلقلٌمً
 جامعـــــة المنٌا –التربٌة للطفولة المبكرةترســــــل جمٌع المراســــــالت باسم األستاذ الدكتور / عمٌد كلٌـة 

 

 (680)2422422فاكس :    (      680)2422422تلٌفون : 

فٍ يجبل لىيُبً و الهًُُبً  كهُخ انتشثُخ نهطفىنخ انًجكشح كهُخ ركُخ تغعً انً تحمُك انًُضح انتُبفغُخ سإَخ انكهُخ: 

وخذيخ انًجتًعانتعهُى انجبيعٍ وانجحث انتشثىٌ   

 فريق العمل المعيبر

 عبدالعظيم.ا/ ميار بدر 
 (موارد بشريةأ / أحمد صالح أحمد )

 )منسق المعيار( ايمان لطفي عبد الحكيم. /د   الموارد المالٌة والمادٌة .6
 .صفاء طمب محمدد. 

 ا/ أميرة بدر محمد.
 ياسمين سيد اسماعيل.أ / 
 مالية( مواردصالح جمال صالح. ) أ /

)منسق رضوي جمال الدين قرمان. د/ المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة. .7
  المعيار(

 مروة بدر عبدالعظيم.أ / 
 شروق محمد عبد العزيز.أ / 

 الطالب( شئونحسين ) مصطفى محمد/  ا

 

 )منسق المعيار( حسانين صابر ايمان/د التدرٌس والتعلم .8
 / أسماء عبد الجواد عبد العزيز د

 أ/ أسماء خالد رشدى.
  ا/ اآلء حشمت.

 محمد عمى )شئون الطالب(أ / إبراهيم 
 

 )منسق المعيار( أسماء عمى سالم.د /  الطالب والخرٌجون .9
 آية أيمن سعد.ا/ 
 .فاطمة محمد مرزوقا/ 
 (خريجين)شئون داليا نبيل فوزىأ / 

)منسق  أميرة عباس عبدالرازق.د / أ. البحث العلمً واألنشطة العلمٌة .10
 المعيار(

 د/ عبير مصطفى رفعت.



     

 
 

 
 

 

 

ادرٌن على استخدام إعداد معلمات لمرحلة الطفولة المبكرة باستخدام التعلٌم الهجٌن ، قادرات على اإلبداع والمنافسة فً سوق العمل ، وإعداد الباحثٌن القرسالة الكلٌة:
، وتقدٌم الخدمات واالستشارات التربوٌة والنفسٌة لخدمة المجتمع على المستوٌٌن المعرفة  الرقمٌة وتوظٌفها فً حل المشكالت التربوٌة والمجتمعة فً مجال تربٌة الطفل 

 المحلى واإلقلٌمً
 جامعـــــة المنٌا –التربٌة للطفولة المبكرةترســــــل جمٌع المراســــــالت باسم األستاذ الدكتور / عمٌد كلٌـة 

 

 (680)2422422فاكس :    (      680)2422422تلٌفون : 

فٍ يجبل لىيُبً و الهًُُبً  كهُخ انتشثُخ نهطفىنخ انًجكشح كهُخ ركُخ تغعً انً تحمُك انًُضح انتُبفغُخ سإَخ انكهُخ: 

وخذيخ انًجتًعانتعهُى انجبيعٍ وانجحث انتشثىٌ   

 فريق العمل المعيبر

 محمود.هبه حنفى أ / 
 أية حمدى محمد شعراوى.أ / 
 (منى محمد رشاد. )دراسات عمياأ / 

  )منسق المعيار( .محمود بكر أبو أسماء/  د الدراسات العلٌا .11
 إسراء رمضان شعبان.أ / 
 محمد رواء رضاأ/ 
 غادة عبدالحميد عمى)دراسات عميا(أ / 

المشااااابرمة المج معياااااة و نمياااااة  .12

 البيئة.
 )منسق المعيار(ايمان سمير مهران د / 
 ضحي حسين محمد.أ / 

 أ/ أسماء جمال خميس. 
 عاطف محمد محمد )مكتب الرعاية( / د

 
 
 
 
 
 
 


