
 لقــــــاء الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

 مع

 ومديري الوحدات التنفيذيةإدارة الكلية ورؤساء األقسام العلمية 

 2018/2019أنشطة الخطط التنفيذية للكلية للعام  لمناقشة

 9/5/2018األربعاء 

 ضمان الجودةعميد الكلية والمدير اإلداري لوحدة  عبد الدايملطفي  عبد العزيزادار اللقاء أ.د. 

 ظهرا بقاعة اجتماعات مجلس الكلية وبحضور:والنصف بدأ اللقاء الواحدة 

 (بالكليةالجودة ضمان أ.د. محمد حمدي )مدير وحدة  أ.د. أحمد السباعي )وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(

 أ.د. إبراهيم شبل )رئيس قسم الكيمياء( رئيس قسم الرياضيات()عمار أ.د. السعيد 

 أ.د. عالء ابوزيد )رئيس قسم النبات( أ.د. جعفر البحرية )رئيس قسم الجيولوجيا(

 (العامة الخدمةأ.د. السيد طه )مدير مركز  أ.د. محمد خليل )رئيس قسم علم الحيوان(

 (د. سامي العطار )مدير وحدة االزمات والكوارث )مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات(أ.د. علي سليمان 

 خدمة المجتمع( إدارةأ. ياسر النحاس )مدير  د. شريف حماده )مدير وحدة متابعة الخريجين(

 (وحدة االزمات والكوارث) إبراهيمأ منتصر  أ.د. عبير علم الدين )مدير وحدة التدريب(

 د. محمد عيد )التخطيط االستراتيجي( أ.د. ناصر سويلم )منسق معيار التخطيط االستراتيجي(

 الجودة والتطوير( إدارةأ.د. ايمان الحسيني )منسق معيار  (والحوكمةأ.د. انصاف الجيار )القيادة 

 الجودة والتطوير( إدارةمعيار د. رغدة زهير ) الجودة والتطوير( إدارةمعيار د. مها العزب )

 النحاس )منسق معيار الموارد المالية والمادية( د. مروهأ. (اإلداريمعيار الجهاز رنا طارق )أ 

 معيار الموارد المالية والمادية(أ.د. محمد الشركسي ) معيار الموارد المالية والمادية() د. محمد عزام

 هيئة التدريس والهيئة المعاونه( أعضاءد. وائل عامر )معيار  معيار الموارد المالية والمادية(د. أحمد عتلم )

 أ.د. سالي غيده )معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية( (المعاونةهيئة التدريس والهيئة  أعضاء)معيار شريف  آيةأ 

 )معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية(بدوي  عبد المحسند.  )معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية(د. عفاف نسيم 

 معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية() عبد المنصفد. طارف  معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية(العزيز ) د. ثريا عبد

 معيار التدريس والتعلم(د. مها خالد ) )منسق معيار التدريس والتعلم( عجيبةمد د. مح

 معيار التدريس والتعلم(أ هاله عمر ) معيار التدريس والتعلم(أ زينب قرقش )

 معيار الطالب والخريجون(د. هناء البرنس ) أ.د. نهله رضوان )منسق معيار الطالب والخريجون(

 معيار الطالب والخريجون(د. ايمان النحاس ) معيار الطالب والخريجون(منا علوان )د. 

 معيار الطالب والخريجون(عثمان ) إبراهيمأ.  معيار الطالب والخريجون(د. أحمد البوصيري )

 (العلمية واألنشطةمعيار البحث العلمي الحميد الصاوي ) د. عبد (العلمية واألنشطةد. شروق العشري )منسق معيار البحث العلمي 

 (العلمية واألنشطةمعيار البحث العلمي د. نجالء عريبي ) (العلمية واألنشطةمعيار البحث العلمي د. محمد شاهين )

 )منسق معيار الدراسات العليا( إبراهيمد. امينه  (العلمية واألنشطةمعيار البحث العلمي د. محمد شهاب )

 معيار الدراسات العليا()المنصف  د. محمد عبد معيار الدراسات العليا()العزيز  أ.د. دينا عبد
 معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(أ.د. سمير زكي ) د. أحمد حنيش )منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(

 معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(أ ايمان فتحي ) معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(د. محمد صبحي )

الدكتورة/هدى كمال  لألستاذةبتوجيه الشكر في بداية اللقاء قام أ.د. عميد الكلية و أ.د. مدير وحدة ضمان الجودة 

 من جهد طوال فترة ادارتها للوحدة.  ما بذلتهالمدير السابق لوحدة ضمان الجودة على 

بمعايير اعتماد مؤسسات التعليم  ألنشطة الرئيسيةبعرض ا أ.د. مدير وحدة ضمان الجودةقام الموضوع األول: 

 تحقيق أربعة اهداف رئيسية:ل 2018/2019بالخطط التنفيذية للكلية للعام الجامعي الواجب تنفيذيها العالي و

 .منافسة الخريجين في سوق العمل - رعاية طالبية - زيادة اإلقبال الطالبي على الكلية -1

 برامجها. وتحديث  زيادة اقبال طالب الدراسات العليا -2
 بحث علمي يساهم في حل مشكالت المجتمع -3

 تقديم خدمات مجتمعية وبيئية -4
 الخطط التنفيذية للكلية  ألنشطةوقد أكد أ.د. مدير وحدة ضمان الجودة على دور الوحدة االسترشادي والتقييمي 

 .االستفساراتاالجابة على ووالي الثالثة عصرا، تاله استقبال التعليقات انتهى العرض في ح



 في العرض. المقترحة. عميد الكلية استعداد إدارة الكلية التام لدعم وتنفيذ كل األنشطة أ.دابدى  -
على أهمية تنفيذ النشاط  أكدبتثمين األنشطة المعروضة كما قام أ.د. مدير مركز الخدمة العامة بالكلية  -

بهدف  كوحدات داخل مركز الخدمة العامةيادة مساهمة معامل األبحاث في الكلية بز المقترح والخاص

 له. زيادة الموارد الذاتية للكلية وزيادة مساهمة البحث العلمي بالكلية في حل مشاكل المجتمع وتقديم خدمات 
بالتأكيد على أهمية النشاط المعروض والخاص بإنشاء رابطة قام أ.د. منسق معيار الطالب والخريجون  -

الخطوات التي اتخذت سابقا لتنفيذ ذلك والتي حالت دونها عدم رغبة  ادتهوأوضح سيخريجي كلية العلوم، 

في بإنشاء الرابطة، وقد وعد أ.د. عميد الكلية بالتواصل مع إدارة الجامعة لتزليل أي إدارة جامعة طنطا 

 عقبات تحول دون إنشاء الرابطة. 
تسجيالت مواعيد عقد سيمنارات  قام د. منسق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية باالستفسار عن -

 جدول أ.د. مدير وحدة ضمان الجودة بان عقد هذه السيمنارات سيكون ضمن أكدالدراسات العليا، وقد 

 العلمية والمقترح ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للكلية.  باألقسامالسيمنارات األسبوعية 

 وقد انتهى اللقاء بمشيئة هللا في حوالي الرابعة عصرا

 


