
     
 
 

 
 
 

 

 

سوق العمل ، وإعداد الباحثين القادرين على استخدام المعرفة  الرقمية إعداد معلمات لمرحلة الطفولة المبكرة باستخدام التعليم الهجين ، قادرات على اإلبداع والمنافسة في رسالة الكلية:
 لى المستويين المحلى واإلقليميوتوظيفها في حل المشكالت التربوية والمجتمعة في مجال تربية الطفل ، وتقديم الخدمات واالستشارات التربوية والنفسية لخدمة المجتمع ع

 جامعـــــة المنيا –التربية للطفولة المبكرةترســــــل جميع المراســــــالت باسم األستاذ الدكتور / عميد كليـة 
 

 (080)2422422فاكس :    (      080)2422422تليفون : 

فٌ مجبل قومَبً و إقهَمَبً  كهَت انتربَت نهطفونت انمبكرة كهَت ذكَت تسعي إني تحقَق انمَسة انتنبفسَت رؤٍت انكهَت: 

 انتعهَم انجبمعٌ وانبحث انتربوً وخدمت انمجتمع
 

 يعبني األستبر انذكتور/ عيذ عبذ انواحذ عهى

 عًيذ كهيتى انتربيت وانتربيت نهطفونت انًبكرة                                         

 تحيت طيبت وبعذ ،،،،                                                

نهعبو  واالعتًبد انجودةضًبٌ يٍ سيبدتكى اتخبر انالزو َحو إعتًبد الئحت وحذة  أيمَ       

 و2021/2022انجبيعى 

 

 

 وافر االحتراو وانتقذير،،،تفضهوا بقبول و

 
 نائب مدٌر وحدة الجودة                                            مدٌر وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 أ.م.د/ هانى السٌد العزب                                                      تهانى شحاته أحمدد/ 
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 واالعتًبد بكهيت انتربيت نهطفونت انًبكرة جبيعت انًُيب يواد الئحت وحذة ضًبٌ انجودة

 
 (1مادة )

 القانوني:اإلطار 
وحدة إدارة الجودة ىي وحدة مستقمة عمميًا تتبع عميد الكمية إداريًا ومركز ضمان الجودة بالجامعة فنيًا، وتعد 

 الوحدة الكيان التنظيمي المختص فنيًا بإعداد استراتيجية الكمية لضمان التطوير المستمر واالعتماد لمكمية.
 (2مادة )

 الوحدة: رؤية
جودة بالكمية وتحقيق مستوى متميز من األداء في العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع نشر وتفعيل ثقافة ال

 والبيئة لتحقيق المعايير القياسية لجودة التعميم طبقًا لمتطمبات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.
 (3مادة )

 رسالة الوحدة:
 ىيئة التدريس والطالب والعاممين بالكمية.العمل عمى نشر وتفعيل ثقافة الجودة بين أعضاء  -
 تطبيق المعايير األكاديمية القياسية والتطوير المستمر لمبرامج التعميمية. -
االرتقاء المستمر بالعممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع من خالل خطط التحسين والمتابعة المستمرة، لكسب  -

 والوفاء بمتطمبات الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.ثقة سوق العمل في جودة خريجي الكمية 
التحسين المستمر لألداء التعميمي واإلداري، واالرتقاء بدور الكمية لخدمة المجتمع لتحقيق الجودة التعميمية  -

 واألكاديمية والمؤسسية.
 (4مادة )

 إنشاء وحدة ضمان الجودة
اء واالعتماد بكمية التربية لمطفولة المبكرة وتشكيل مجمس إدارة وحدة تم إنشاء وحدة ضمان الجودة وتقييم األد -

 .ضمان الجودة والفريق التنفيذي لموحدة والمجان النوعية المنبثقة
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 وسائل االتصال بالوحدة:
 المنيا/  كمية  التربية لمطفولة المبكرة، العنوان البريدي: جمهورية مصر العربية /  محافظة المنيا /  جامعة

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

 0862342544تميفون:
  0862342544فاكس: 

 (5مادة )
 مهام وحدة ضمان الجودة:

 تتحدد مهام وحدة ضمان الجودة ولجانها التنفيذية فيما يأتي:
 نشر ثقافة الجودة في الكمية.  
 .عقد اجتماعات شيرية لدراسة مشكالت اآلداء وسبل التغمب عمييا وحميا 
 ية لمكمية والتحديث المستمر ليا.صياغة الرؤية والرسالة والغايات النيائ 
 .نشر الرؤية والرسالة والغايات النيائية 
  جراء التحميل البيئي  . (SWOT)دراسة العوامل البيئية الداخمية والخارجية لمكمية وا 
 .تحديد الفجوات وأولويات التنفيذ 
 تقويم مستوى األداء في الكمية.  
  األكاديميالعمل عمى تنفيذ و متابعة التقويم واالعتماد.  
 وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجية لمكمية.  
 تحديد مواطن التحسين الممكنة واقتراح المشاريع الالزمة لتحقيقيا.  
 اقتراح تشكيل فرق العمل في المشاريع التي تقترحيا الوحدة.  
 تشجيع العاممين بالكمية لممبادرة باقتراح المشاريع ومساعدتيم في تفعيل تمك االقتراحات.  
 تقديم التسييالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة عمى تطبيق معايير الجودة.  
 .توثيق جيود ونتائج المماراسات الخاصة بمعايير االعتماد بالكمية 

http://kin.minia.edu.eg/
mailto:quality.kid@mu.eg.edu
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 جمع البيانات والمعمومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة في الكمية.  
  كل نشاطإعداد تقارير دورية عن مستويات األداء ورضا المستفيدين في.  
 في مجمس الكمية القيام بالميام األخرى التي تكمف بيا الوحدة فيما يتعمق بالجودة وتطبيقيا. 

 (6مادة )
 تشكيل مجمس إدارة الوحدة

 :التالى عمى النحو وذلك لمتجديد قابمو عامين لمدة الوحدة إدارة مجمس يصدر قرار من مجمس الكمية بتشكيل
 لمجمس إدارة الوحدة. بصفتو رئيساً  الكمية عميد   -
 التنفيذي لموحدة.  المدير   -
 نائب مدير الوحدة.   -
 )عضوا(. والبحوث العميا لمدراسات الكمية وكيل   -
 )عضوا(. والطالب التعميم لشئون الكمية وكيل   -
 )عضوا(. البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكيل   -
 بالكمية )عضوًا(.  من كل قسم عضو ىيئة التدريس   -
 مدير عام مرحمة رياض األطفال لمديرية التربية والتعميم بصفتو )ممثاًل لممجتمع الخارجي(.   -
 أمين الكمية ) ممثاًل عن الجياز االداري(  -
 عضو ىيئة معاونة من كل قسم بالكمية ) ممثاًل عن طالب الدراسات العميا( -
 )ممثاًل عن الطالب(.رئيس اتحاد الطالب بالكمية    -

 أعمال متابعة في فاعميتو فقد أو أشير متصمة ٦ لمدة إنعقاده عدم حالة في اإلدارة مجمس تشكيل إعادة ويجوز
نجازات الوحدة   .وا 

 (7مادة)
 اختصاصات مجمس إدارة الوحدة:

يكون مجمس إدارة الوحدة ىو المسئول عن شئون وتصريف أمور الوحدة، ووضع السياسات التي تحقق أغراضيا في  :أوالا 
 ضوء قرارات مجمس الجامعة ومجمس الكمية وتوصيات مركز ضمان الجودة بالجامعة، ويكون من اختصاصاتو:

 لتنفيذية، والتوصيف العام لواجبات العاممين بيا.. اقتراح النظام الداخمي لمعمل في الوحدة، وتحديد اختصاصات المجان ا1
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.  اقتراح تشكيل الفريق التنفيذي والمجان الخاصة بالوحدة عمي أن تتكون ىذه المجان من أعضاء ىيئة التدريس 2
 ومعاونييم في حدود من ثالثة إلي سبعة أعضاء.

 . إعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة.3
 راح ترشيح من يمثل الوحدة في المؤتمرات والندوات واالجتماعات العممية ولجان الكمية المختمفة.. اقت4
 . الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات بالتعاون مع الجيات األخرى بالكمية.5
 .إعداد تقرير سنوى عن نشاط الوحدة.6

 وال تعتبر قرارات مجمس اإلدارة نافذه إال باعتماد من مجمس الكمية. 
: يجتمع مجمس إدارة الوحدة مرة عمى األقل كل شير بناء عمى دعوة من رئيس مجمس اإلدارة، ولكي يكون االجتماع ثانيا

 صحيحا البد من حضور أكثر من نصف األعضاء وتُبمغ قراراتو مستوفاة العتمادىا. 
 –م مجمس إدارة الوحدة بتوزيع مسئوليات اإلشراف والمتابعة وذلك من خالل لجان متخصصة )لجان تنفيذية : يقو ثالثا

   لجان منسقي المعايير( ويصدر بتشكيل ىذه المجان قرار من مجمس الكمية وىي:
 المجنة القيادية:  -1

 المهام: 
 فيذية.نمتابعة سير عمل المجان الت -
 الجودة.عمل الخطة السنوية لوحدة  -
 عمل التقرير السنوي لموحدة. -
 عمل خطة التقويم الشامل والمستمر لمفاعمية التعميمية. -
 مراجعة الدراسة الذاتية والتقرير السنوي لمكمية تمييدا لمعرض عمي مجمس اإلدارة. -

 
 لجنة الدراسة الذاتية والتقرير السنوي وخطة التحسين: -2

 المهام: 
 صياغة الدراسة. -
 والضعف عمي المعنيين.عرض نقاط القوة  -
 القيام بإجراءات اعتماد الدراسة. -
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 إعداد التقرير السنوي عن تطور خدمات الكمية -
 اعداد خطط التحسين في ضوء نقاط القوة والضعف. -
 لجنة التوعية واالعالم والطباعة -3

 المهام: 
 والطالبات.إعداد وتقديم دورات وورش عمل وندوات لنشر ثقافة الجودة لجميع العاممين بالكمية  -
 طباعة البانرات والكتيبات والمطويات. -
 تحديث الموقع االلكتروني لمكمية بصورة دورية وتغذيتو بالوثائق والمعمومات الخاصة بأنشطة الكمية. -
 النشر واإلعالن عن الدورات والندوات ذات الصمة بضمان الجودة. -
  األطراف المجتمعية.إعداد نشرات عن أنشطة الكمية ونشرىا بين المستفيدين من  -
 لجنة التدريب  -4

 المهام: 
 اقتراح آليات معتمدة لتنفيذ البرامج التدريبية والتأكد من توافر المخصصات المالية لمتدريب. -
 القيام بإجراءات نشر ثقافة الجودة وأىمية التدريب والتأىيل المستمر في مجتمع الكمية. -
لمفئات المختمفة بالكمية من قيادات أكاديمية وأعضاء ىيئة تدريس القيام بإجراءات تحديد االحتياجات التدريبية  -

داريين وطالب.  وا 
 اقتراح خطة التدريب المبنية عمي تحديد االحتياجات. -
 تفعيل ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية. -
 حميميا إحصائيا.القيام بإجراءات تقويم أداء البرامج التدريبية من خالل إعداد النماذج الالزمة لمتغذية الراجعة وت -
 القيام بإجراءات تقديم التقارير الدورية والسنوية عن البرامج التدريبية. -

 لجنة القياس والتقييم   -5
 المهام: 

 تصميم األدوات والمقاييس المطموبة لقياس القدرة  المؤسسية والفاعمية التعميمية، وتقنينيا. -
 تطبيق األدوات عمى الفئات المستيدفة. -
  اإلحصائي لألدوات، واستخراج النتائج.التحميل  -
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 لجنة أخالقيات المهنة والبحث العممي   -6
 المهام:
تباع الممارسات العادلة وعدم التمييز. -  التحقق من التزام الكمية بحقوق الممكية الفكرية والنشر وا 
 إعداد دليل ألخالقيات المينة بالكمية. -
 عمل دورات تدريبية لمسادة المعنيين -

 لجنة المراجعة الداخمية والتقويم المستمر   -7
 المهام:
 مراجعة توصيفات البرامج والمقررات والمصفوفات التي تعدىا األقسام العممية. -
 مراجعة تقارير المقررات التي يعدىا أعضاء ىيئة التدريس باألقسام العممية. -
 مراجعة الوثائق والتقارير الدورية التي تعدىا وحدة ضمان الجودة. -
 جعة تقارير تنفيذ خطط التحسين الموضوعة في ضوء الدراسة الذاتية وأعمال التقويم والمراجعة.مرا -
 مراجعة القرارات التصحيحية التي تتخذىا المجالس المختصة في ضوء التقارير الدورية. -
 مراجعة مدي استيفاء ممفات معايير الجودة واالعتماد. -
 فصل دراسي ومطابقتو بتوصيف المقرر. مراجعة توافر ممفات المقررات الدراسية لكل -

  لجنة دعم الخدمات الطالبية ومتابعة الخريجين   -8
 المهام:
 قياس مدي رضاء الطالب عن سياسات القبول والتحويل والسياسات الخاصة بالطالب الوافدين  -
 اإلشراف عمي وسائل الدعم الطالبي وتحديد احتياجات الطالب. -
 الكمية.إعداد قاعدة بيانات لخريجي  -
 متابعة الخريجين في سوق العمل. -
 عقد ندوات وورش عمل يشارك فييا المستفيدون بيدف التعميم المستمر. -
  قياس رضاء األطراف المجتمعية عن مستوى الخريجين. -
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 لجنة المشاركة المجتمعية   -9
 المهام:
 تحديد االحتياجات المجتمعية ووضع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -
 متابعة تنفيذ خطة تنمية المجتمع. -

  لجنة الموارد:    -10
  المهام
 اقتراح الموارد الذاتية لمكمية. -
 تنمية الموارد الذاتية والتحقق من كفآية الموارد المالية السنوية لتحقيق الوحدة لرسالتيا واىدافيا االستراتيجية. -
 التأكد من كفآية المباني ومالئمتيا لطبيعة نشاط الكمية. -
 التأكد من وجود تسييالت لممارسة األنشطة الطالبية وكفآية وحداثة األجيزة والمعدات والمعامل. -

 
  

 (8مادة )
 وحدة ضمان الجودة مدير

مدير وحدة ضمان الجودة بالكمية من بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية الذين ليم خبرات  يرشح عميد الكمية إسم
وممارسات في مجال جودة التعميم، وذلك لمدة عامين قابمة لمتجديد، ويصدر قرار من عميد الكمية بتكميفو بعد موافقة 

   -مجمس الكمية، وتحدد اختصاصاتو في التالي:
 زمة واقتراح تشكيل المجان والتوجيو واإلشراف عمي العاممين بالوحدة.اقتراح خطط العمل الال   -1
التنسيق بين إدارة الكمية واألقسام المختمفة وبين وحدة ضمان الجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية في ضوء    -2

 تقارير تقييم األداء.
 يم في ىذا المجال إن وجد.ترشيح أعضاء الوحدة من ىيئة التدريس واإلداريين بناء عمي خبرات   -3
 توزيع ميام أعضاء الجياز اإلداري والفني لموحدة. -5
 االجتماع دوريا بفريق العمل ومنسقي ضمان الجودة بأقسام الكمية ومراجعة التقارير المقدمة. -6
والعاممين متابعة إنجاز األعمال والتأكد من مطابقتيا لخطة عمل الوحدة، والتنسيق بين أعضاء الفريق التنفيذي    -6

جراء تقييم األداء الدوري لموحدة.  بالوحدة وا 
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تقديم تقارير دورية لمجمس اإلدارة عن تطوير العمل بالوحدة وفقا لميام المجان الفنية بالوحدة والمشاكل التي تعوق    -7
 القيام بالميام وتقارير تقييم األداء المؤسسي الدورية.

داريا عمي الفريق    -8  التنفيذي والعاممين بوحدة ضمان الجودة.اإلشراف فنيا وا 
 تمثيل لجنة الكمية أمام كافة األجيزة المعنية.   -9

رساليا إلي مركز ضمان الجودة بالجامعة لممراجعة واالعتماد.  -10  التقدم بالتقارير العتمادىا من مجمس الكمية وا 
 االنابة عن رئيس مجمس إدارة الوحدة في حالة غيابو.  -11
التواصل مع األقسام العممية واإلدارية فيما يخص عمل الوحدة الستيفاء الوثائق المطموبة من تقارير وخطط خاصة   -12

 في مجال الجودة واالعتماد(.
 –المجان العممية  –متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة عمي المجالس المتخصصة بالكمية )مجمس الكمية    -13

 األقسام العممية(.
مثيل الكمية في االجتماعات الخاصة بعمل وحدة ضمان الجودة كاالجتماعات الدورية لمديري الوحدات بمركز ت   -14

 ضمان الجودة بالجامعة.
 المشاركة )بصفتو( في الندوات والمؤتمرات ذات الصمة بأنشطة ضمان الجودة.   -15

 (9مادة )
 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

يكمف نائبا أو أكثر لمدير الوحدة لمدة عامين قابمة لمتجديد لمرة واحدة من بين يجوز لمجمس إدارة الوحدة أن 
 .أعضاء ىيئة التدريس بناء عمى إقتراح من مدير الوحدة.، وتحدد اختصاصاتو في التالي

 المعاونة في إعداد خطط العمل الالزمة واإلشراف عمي العمل بالوحدة.   -1
 ة الكمية واألقسام المختمفة وبين الوحدة.المشاركة في التنسيق بين إدار    -2
 يحل محل مدير الوحدة حال غيابو في كافة الميام التي تقع في نطاق اختصاصو. -3

 (10مادة )
 آليات ضبط العمل بوحدة ضمان الجودة

يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء المجان وأعضاء الوحدة لالجتماع عن طريق نشر إعالنات بالكمية أو خطابات  -1
 رسمية أو بالبريد اإللكتروني.
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ذا تعثر إتمام بعض  -2 عمي جميع منسقي المعايير تقديم تقرير سنوي عما قاموا بإنجازه من ميام خالل ىذا العام ، وا 
الميام أو كميا تذكر أسباب ىذا التعثر مع وجوب إبالغ مدير الوحدة بأي عقبات فور ظيورىا حتى تتسني 

 مل معيا.مناقشتيا واتخاذ ما يمزم لمتعا
تقوم الوحدة بإعداد تقارير نصف سنوية عن سير العمل بالمجان ، كما تعد تقريرا مجمعا سنوياعن مجمل   -3

رسال نسخة منو لمركز ضمان الجودة  األنشطة التي تمت والتي تعثرت إن وجدت وتقدمو عميد الكمية ، وا 
 بالجامعة.

يم وبين رؤساء لجانيم لتسمم الميام وتسميم النتائج عمي جميع أعضاء لجان الوحدة ضمان االتصال المستمر بين -4
ذا حدث عكس ذلك يبمغ رؤساء المجان رئيس الوحدة كتابة حتى يرفق ذلك بتقييم األداء  في الموعد المقرر ليا وا 

 الربع سنوي لمعضو.
ة عن يحصل السادة رؤساء المجان وجميع أعضاء وحدة الجودة عند الطمب عمي شيادة من وحدة ضمان الجود  -5

الفترة التي أمضوىا في العمل ونوعية العمل بالوحدة إلرفاقيا بالسيرة الذاتية الخاصة بيم وذلك لتقديميا إلي من 
 ييمو األمر.

إذا رغب أي من رؤساء المجان أو األعضاء استبدال أو اإلعتذار عن أحد أو بعض أو كل الميام الموكمة إليو    -6
ور ثمث المدة المقررة إلتمام ىذه الميمة أو الميام حتى يمكن إعادة توزيعيا أن يتقدم بطمب لرئيس الوحدة قبل مر 

 وأن يرفق بطمبو المبررات الداعية إلي ذلك.
عمي مدير الوحدة أن يعمل عمي تذليل الصعوبات وأسباب التعثر في الميام قدر إمكانو وحسب المتوفر لديو من  -7

ممثمة في عميدىا وأن يقدم الدعم والعون لكل رؤساء المجان اإلمكانيات ومن خالل التعاون مع إدارة الكمية 
 وأعضاء الوحدة لضمان حسن سير العمل.

يجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بالطالبات المتميزات بالنشاط والمبادرة في إنجاز األعمال لممعاونة في توزيع  -8
بالوحدة نظير منح شيادات تقدير ليم عمي معاونتيم وجمع االستبيانات ومساعدة المجان في بعض األعمال الفنية 

 في أنشطة الجودة.
يحصل السادة رؤساء المجان وأعضاء الوحدة ومعاونوىم ممن ساىموا في أنشطة الجودة عمي مكافأة عن الميام  -9

 التي أنجزوىا أو شاركوا في إنجازىا بنجاح في حال توافر ميزانية تسمح بذلك.
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j 

                                                       Jتشكيم يجهس إدارة وحذة ضًبٌ انجودة واألعتًبد 
 
 
 
 

 يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة من:
 )رئيس مجمس إدارة الوحدة(             عميد الكمية ورئيس مجمس اإلدارة 

 )نائب رئيس مجمس االدارة والمدير التنفيذي لموحدة(مدير الوحدة                            
 )عضوًا(  نائب مدير الوحدة                               

 )عضوا(  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب           
 )عضوا(  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 )عضوا(            العميا والبحوث    لشئون الدراساتوكيل الكمية 
 )عضوًا (           عضو ىيئة التدريس من كل قسم بالكمية          

 )ممثاًل عن المجتمع الخارجي(   فال                            مدير مرحمة رياض االط
 ) ممثاًل عن الجياز االداري(  أمين الكمية                                          

 ) ممثاًل عن طالب الدراسات العميا(                 من كل قسم بالكمية معاونة عضو ىيئة
 رئيس اتحاد الطالب                                    ) ممثاًل عن الطالب(
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 فريق انعًم انهجُت

ا.م.د/ىانى السيد العزب المديرالتنفيذى  اللجنة القٌادٌة -1
 .لموحدة

د/ تيانى شحاتو أحمد نائب المدير التنفيذى 
 لموحدة

لجنةإعددداد الدراسدددة ال اتٌدددة والتقرٌدددر  -2

 السنوى

  الحكيم عبد إيمان/ د
 د/ نشوة محمد حسن 

 د/ مروة مراد حسنى

 د/ اٌهاب سٌد أحمد

 د/ سمٌة على أحمد

 لطفى عبدالحكٌمد/ اٌمان 

 د/ رضوى جمال الدٌن أمٌن

 غادة فرغل جابرد/ ا.م.

 د/ أسماء على سالم

 أ.د/ أمٌرة عباس عبدالرازق

 د/ تهانى شحاته أحمد

 د/ اٌمان سمٌر مهران
 أ.م.د/ حسن محمود اليجان. لجنة التوعٌة واإلعالم والطباعة -3

 أ/ أسماء رفعت محمد.
 أ/ ياسمين سيد.

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

 (ITأ/ شيماء عمى محمد )مسؤل وحدة 



     
 
 

 
 
 

 

 

سوق العمل ، وإعداد الباحثين القادرين على استخدام المعرفة  الرقمية إعداد معلمات لمرحلة الطفولة المبكرة باستخدام التعليم الهجين ، قادرات على اإلبداع والمنافسة في رسالة الكلية:
 لى المستويين المحلى واإلقليميوتوظيفها في حل المشكالت التربوية والمجتمعة في مجال تربية الطفل ، وتقديم الخدمات واالستشارات التربوية والنفسية لخدمة المجتمع ع

 جامعـــــة المنيا –التربية للطفولة المبكرةترســــــل جميع المراســــــالت باسم األستاذ الدكتور / عميد كليـة 
 

 (080)2422422فاكس :    (      080)2422422تليفون : 

فٌ مجبل قومَبً و إقهَمَبً  كهَت انتربَت نهطفونت انمبكرة كهَت ذكَت تسعي إني تحقَق انمَسة انتنبفسَت رؤٍت انكهَت: 

 انتعهَم انجبمعٌ وانبحث انتربوً وخدمت انمجتمع
 

 فريق انعًم انهجُت

 د/ أميرة عباس عبدالرازق )مدير الوحدة( لجنة التدرٌب -4
 أ.م.د/ ىانى السيد العزب )عضًوا(

 د/ إيياب سيد أحمد )عضًوا(
 د/ رضوى جمال الدين أمين )عضًوا(

 حسانين )عضًوا(د/ إيمان صابر 
 د/ مروة مراد حسنى )عضًوا(
 أ/ آية مصطفى فؤاد )عضًوا(
 أ/ أنوار مختار أحمد )عضًوا(
 أ/ شيماء عمى محمد )عضًوا(

 أ/ أم ىاشم عبداهلل محمد )عضًوا(
 أ/ نرمين ناروز نصراهلل )عضًوا(

 أ.د/ نبيل السيد حسن )رئيًسا( لجنة القٌاس والتقوٌم 5 -
 غبيش )عضًوا(أ.د/ ناصر فؤاد 

 أ.د/ سموى عبدالسالم عبدالغنى )عضًوا(
 أ.د/ حنان محمد صفوت )عضًوا(

 أ.م.د/ سيير عبدالحميد عثمان )عضًوا(
 أ.م.د/ وفاء رشاد راوى )عضًوا(

لجندددة المراجعدددة الداالٌدددة والتقدددوٌم  -6

 المستمر

 أ.د/ نبيل السيد حسن )رئيًسا(
 أ.د/ ناصر فؤاد غبيش )عضًوا(

 / سموى عبدالسالم عبدالغنى )عضًوا(أ.د
 أ.د/ حنان محمد صفوت )عضًوا(
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فٌ مجبل قومَبً و إقهَمَبً  كهَت انتربَت نهطفونت انمبكرة كهَت ذكَت تسعي إني تحقَق انمَسة انتنبفسَت رؤٍت انكهَت: 

 انتعهَم انجبمعٌ وانبحث انتربوً وخدمت انمجتمع
 

 فريق انعًم انهجُت

 أ.د/ عيد عبدالواحد عمى )رئيًسا( لجنة أاالقٌات المهنة والبحث العلمى -7
 أ.د/ ناصر فؤاد غبيش )عضًوا(

 أ.د/ سموى عبدالسالم عبدالغنى )عضًوا(
 أ.م.د/ ىانى السيد العزب )عضًوا(

 د/ إيياب سيد أحمد )عضًوا(
 أسماء عمى محمد )عضًوا(د/ 

لجنة دعم الادمات الطالبٌة ومتابعة  -8

 الارٌجٌن

 أ.د/ عيد عبدالواحد عمى )رئيًسا(
 أ.م.د/ ىانى السيد العزب )عضًوا(

 د/ إيياب سيد أحمد )عضًوا(
 د/ رضوى جمال الدين أمين )عضًوا(

 )عضًوا(أ/ دانَب نبَم فوزى 
 أ/ آية صالح عبدالحميد )عضًوا(

 ناروز نصراهلل )عضًوا(أ/ نرمين 
 )رئيًسا( عبدالحكيم لطفى ايمان/ د لجنة الموارد -9

 )عضًوا( .محمد طمب صفاء/ أ
 )عضًوا( .اسماعيل سيد ياسمين/ أ
 )عضًوا( صالح جمال صالح/ أ

 )رئيًسا(ايمان سمير ميران د /  لجنة المشاركة المجتمعٌة -10
 )عضًوا( ضحي حسين محمد.أ / 

 )عضًوا(أ/ أسماء جمال خميس. 
 )عضًوا(عاطف محمد محمد  / د
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 انتعهَم انجبمعٌ وانبحث انتربوً وخدمت انمجتمع
 

 
 

 2021/2022)ب( تشكيل منسقى لجان المعايير يعدل في ضوء المعايير
 فريق انعًم انًعيبر

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

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

 )منسق المعيار(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
 ايو مصطفي فؤاد./  د

 عمى سيد سموىا/ 

 ا/ والء محمود محمد محَي اندٍن

 .)مسئول إدارى(

أعضدددددداء هٌئددددددة التدددددددرٌس والهٌئددددددة  .4

 المعاونة

 )منسق المعيار( د. ايياب سيد أحمد.
 أسماء رفعت محمد.أ / 
 سماىر ربيع محمد.أ / 
ايمان محمد خميل )شئون أعضاء ىيئة أ / 

 التدريس(.
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 (080)2422422فاكس :    (      080)2422422تليفون : 

فٌ مجبل قومَبً و إقهَمَبً  كهَت انتربَت نهطفونت انمبكرة كهَت ذكَت تسعي إني تحقَق انمَسة انتنبفسَت رؤٍت انكهَت: 

 انتعهَم انجبمعٌ وانبحث انتربوً وخدمت انمجتمع
 

 فريق انعًم انًعيبر

 المعيار()منسق سمية عمى أحمد  د/ الجهاز اإلداري .5
 لبنى ماىر حممى.أ / 
 شيماء رضى محمد.أ / 

 ا/ ميار بدر عبدالعظيم.
 (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( غادة فرغل جابر أ.م.د / التدرٌس والتعلم .8
 ايمان صابر حسانيند/
 / أسماء عبد الجواد عبد العزيز د

 أ/ أسماء خالد رشدى.
  ا/ اآلء حشمت.

 أ / إبراىيم محمد عمى )شئون الطالب(
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فٌ مجبل قومَبً و إقهَمَبً  كهَت انتربَت نهطفونت انمبكرة كهَت ذكَت تسعي إني تحقَق انمَسة انتنبفسَت رؤٍت انكهَت: 

 انتعهَم انجبمعٌ وانبحث انتربوً وخدمت انمجتمع
 

 فريق انعًم انًعيبر

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

 )منسق المعيار( أميرة عباس عبدالرازق.د / أ. العلمٌةالبحث العلمً واألنشطة  .10
 د/ عبير مصطفى رفعت.

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

  )منسق المعيار( تيانى شحاتو أحمد.أ.د /  الدراسات العلٌا .11
 بكر محمود أ / أسماء أبو

 إسراء رمضان شعبان.أ / 
 محمد رواء رضاأ/ 
 غادة عبدالحميد عمى)دراسات عميا(أ / 

انًشااااابركت انًجتًعيااااات وتًُيااااات  .12

 انبيئت.

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

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

 

 

 

 

 

 


