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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة 

  

 يذي لوحدة ضمان الجودةلمجلس التنفامحضر 
 م51/8/7152بتاريخ  الثانيةالجلدة 

وحدة ضمان العاشرة صباحاً باجتمع المجلس التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة فى تمام الساعة 

برئاسة السٌد الدكتور / واصل محمد عاطف م 51/8/7152الموافق  الثالثاءٌوم وذلك الجودة بالكلٌة 

  وفى حضور أعضاء المجلس الموقرٌن وهم :المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة 

 التوقيــــــــــــــــــــــع الوظيفــــــــة االســـــــــم م
  عضو د/ مصطفى رمضان 5
  عضو د/ كريم عزت محمود 2
  عضو د/ عمرو السيد فهمى 3
  عضو م/ أحمد سعيد السيد 4
  عضو م/ عبد اهلل زينهم عبد اهلل 5
  عضو م/ محمد مرسى محمد 6
  عضو م/ أيمن عبد الحكيم عبد الرحمن 7
  عضو م/ أحمد سعد حالوة 8
  أمين الكمية أ/ محمد صبرى حممى 9

  ممثل لمطالب  أ/ أيمن سعد محمود 01
 وقد اعتذر عن الحضور

 عضو د/ محمود سعيد الراوى 0

 ممثل لمطالب  مصطفى عبدالفتاح مصطفىالطالب /  2
 

ورحب  بسم اهلل الرمحن الرحيمالجلسة  السيد الدكتور/ واصل محمد عاطف رئيس المجلسوقد افتتح 

 سٌادته بالسادة األعضاء والتشكٌل الجدٌد ، ثم شرع المجلس فى مناقشة ما ٌلى :

 

 موضورات رامة :أواًل : 
 النظر فى الموافقة قرارات المجلس السابق -

 مذروع درم وتطوير الفارلية التعليمية :ثانيًا :

معالى األستاذ الدكتور / ل السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة مخاطبةبإحاطة المجلس علماً  -

بالموافقة على ضم مساهمة وحدة إدارة م 72/2/7152بتارٌخ   رئيس جامعة بنها
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لٌصبح إجمالى  بمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌةالمشروعات إلى مساهمة الجامعة 

 جنٌه( على جامعة بنها . 7111111المبلغ )
 . أحيط المجلس علما  القرار :  

السٌد األستاذ الدكتور / إبراهٌم عبد م 51/8/7152بتارٌخ الوارد إلٌنا  النظر فى الخطاب -

وعات بوزارة التعلٌم المجٌد مدٌر إدارة دعم الجودة والتأهٌل لإلعتماد بوحدة إدارة المشر

 SDEEالعالى بإٌفاداتنا بإنتهاء مشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة بمؤسسات التعلٌم العالى 

م وبناءاً علٌه ٌجب إستٌفاء التقرٌر النهائى وكذلك التحلٌل النهائى 15/1/7152فى 

للمصروفات على مدار عمر المشروع وتسلٌم مخرجات المشروع بوحدة إدارة المشروعات 

 .قبل زٌارة التسلٌم والتسلم وإرسال تشكٌل لجنة التسلٌم والتسلم فى أقرب وقت 

وإستيف اء المستندات المطلوبة ورفع األمر لمدير المشروع وذلك    إستدعاء فريق المشروعالقرار :  
 . لمخاطبة معالى األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتشكل لجنة التسليم والتسلم

التنسٌق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة لعمل زٌارة محاكاة وذلك تمهٌداً لإلعتماد من الهٌئة  -

 م( .7152دٌسمبر  –الفترة من )سبتمبر القومٌة لضمان الجودة واإلعتماد خالل 

 . الموافقة مع إتخاذ اإلجراءات المناسبة واإلستعداد التامالقرار :  
 

 : لجان وحدة ضمان الجودة:  ثالثًا
 .إعالم الطالب بنتائج التقوٌم  آلٌةالموافقة على  -

 . على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادها  الموافقةالقرار :  

 . الطالب رضا نتائج من لالستفادة المناسبة االجراءات اتخاذ آلٌةالموافقة على  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .الموافقة على آلٌة التعامل مع الكثافة العددٌة للطالب  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .الموافقة على آلٌة توثٌق نتائج اإلمتحانات  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .الموافقة على آلٌة جذب الطالب الوافدٌن -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .الموافقة على آلٌة اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة لشكاوى الطالب  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .الموافقة على آلٌة التغلب على مشكلة ضعف حضور الطالب  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  
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 .الموافقة على آلٌة الممارسات العادلة والحٌادٌة وعدم التمٌٌز بٌن الطالب  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .الموافقة على آلٌة التعامل مع مشكلة نقص الكتاب الجامعى  -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  

 .على آلٌة تشجٌع الطالب على المراجع العالمٌة  الموافقة -

 . الموافقة على يتم عرضها على مجلس الكلية إلعتمادهاالقرار :  
 

 : مركز ضمان الجودة واإلرتماد بجامعة بنها:  رابعًا
السيد األستاذ الدكتور / سعد محمود سعد مدير مركز ضمان  إحاطة المجلس علماً بمخاطبة  -

بخصوص جدول خطة الدعم الفنى وذلك م 5/8/7152بتارٌخ  بالجامعةالجودة واإلعتماد 

 للكلٌة :

 م

 طبيعة الدعم المطلوب
تفاصيل الدعم الفنى المطلوب أو الزيارات 

 األخرى المطلوبة
مواعيد 
 الزيارة

زيارة 
 دعم فنى

زيارة 
 مراجعة

زيارات 
 أخرى

1  x  توصٌف البرامج التعلٌمٌة 

شهر 
 أغسطس

2  x   المقررات الدراسٌةتوصٌف 

3  x  تقرٌر المقررات الدراسٌة 

4  x  استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم 

5 x x  الدراسة الذاتٌة 

 . أحيط المجلس علما  القرار :   -
 : الدادة وكالء الكلية : خامدًا
حٌث تم  والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم باألستاذ الدكتور / النظر فى الوثائق الخاصة  -

 بما ٌلى :م 51/2/7152مخاطبة سٌادته بتارٌخ 
 : أرسل سٌادته الوثائق التالٌة 

 أعباء العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 5
 وثائق الكنتروالت )المصححٌٌن اللجان العملٌة والشفهٌة( 7
-7152اإلمتحانات للفصلٌن الدراسٌٌن للعام الجامعى  –جداول المحاضرات  1

7152 

 : ٌُرسل سٌادته الوثائق التالٌة  ولم 
 اتفاقٌات التعاون 5
 دلٌل إدارة اإلمتحانات 7
 وثائق الكنتروالت )أسماء واضعى األسئلة( 1
 التقرٌر السنوي لوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 1
 البرامج التعلٌمٌة والتخصصاتمعاٌٌر توزٌع الطالب على  1
بٌان بأعداد الطالب ، ونسب الوافدٌن فً الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام  2

 الثالث السابقة
 بٌان إحصائى بتقدٌرات طالب البكالورٌوس فً كل مقرر 2
 دلٌل القدرات 8
 معاٌٌر احتساب الدرجة فى القدرات 9
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 . األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم  إرسال إستعجال لسيادته وعرضالقرار :  
 الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون باألستاذ الدكتور / النظر فى الوثائق الخاصة  -

 بما ٌلى :م 51/2/7152حٌث تم مخاطبة سٌادته بتارٌخ 
 : أرسل سٌادته الوثائق التالٌة 

 الدراسات العلٌا التقرٌر السنوي لوكٌل الكلٌة لشئون 5
 اتفاقٌات التعاون 7
 اإلمتحانات  –جداول المحاضرات  1
 أسماء المحاضرٌن لكل مقرر 1

 

 : ٌُرسل سٌادته الوثائق التالٌة  ولم 
 

 الخطة البحثٌة 5
 قائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمى 7
 قائمة بالوحدات المعنٌة بالبحث العلمى 1
 بالمؤتمرات التً نظمتها الكلٌةقائمة  1
 قاعدة بٌانات البحوث لألعوام الثالث السابقة 1
 المجلة العلمٌة 2
 الجوائز وبراءات اإلختراع 2
 المشروعات البحثٌة التً قامت بها الكلٌة خالل األعوام الثالث السابقة 8
 الالئحة الداخلٌة لمرحلة الدراسات العلٌا 9

 الدراسات العلٌاقائمة ببرامج  51
 عدد المقٌدٌن والمسجلٌن والمجتازٌن خالل األعوام الثالث السابقة لكل برنامج 55
 توصٌف البرامج التعلٌمٌة والمقررات 57
 تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج والمقررات 51
 تقارٌر البرامج والمقررات الدراسٌة 51
 نماذج أوراق اإلمتحانات التحرٌرٌة  51
 ملفات إنجاز طالب الدراسات العلٌا 52

 .إرسال إستعجال لسيادته وعرض األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم  القرار :  
 : الدادة رؤداء األقدام العلمية : داددًا

المناهج وطرق التدريس فى التربية رئيس قسم باألستاذ الدكتور / النظر فى الوثائق الخاصة  -
 بما ٌلى :م 51/2/7152حٌث تم مخاطبة سٌادته بتارٌخ  الرياضية

 : ٌُرسل سٌادته الوثائق التالٌة  لم 
 

 قائمة بالتسهٌالت الداعمة )أماكن التدرٌب المٌدانى( 5
تقارٌر المقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة متضمنة خطط التحسٌن )نسخ  7

 إلكترونٌة لألعوام الثالث السابقة(
 توصٌف التدرٌب المٌدانى 1
 أدوات تقٌٌم الطالب فً التدرٌب المٌدانى 1
 أدوات تقٌٌم التدرٌب )رأى الطالب والمشرفٌن وجهات التدرٌب( 1
 ملف إنجاز الطالب 2

 .إرسال إستعجال لسيادته وعرض األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم  القرار :  
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 رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركةباألستاذ الدكتور / النظر فى الوثائق الخاصة  -
 بما ٌلى :م 51/2/7152حٌث تم مخاطبة سٌادته بتارٌخ 

 : ٌُرسل سٌادته الوثائق التالٌة  لم 
 بالتسهٌالت الداعمة )أماكن التدرٌب المٌدانى(قائمة  5
 تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج التعلٌمٌة  7
تقارٌر المقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة متضمنة خطط التحسٌن )نسخ  1

 إلكترونٌة لألعوام الثالث السابقة(
 توصٌف التدرٌب المٌدانى 1
 التدرٌب المٌدانى أدوات تقٌٌم الطالب فً 1
 أدوات تقٌٌم التدرٌب )رأى الطالب والمشرفٌن وجهات التدرٌب( 2
 ملف إنجاز الطالب 2

 .إرسال إستعجال لسيادته وعرض األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم  القرار :  
حٌث تم  الرياضية والترويحرئيس قسم اإلدارة باألستاذ الدكتور / النظر فى الوثائق الخاصة  -

 بما ٌلى :م 51/2/7152مخاطبة سٌادته بتارٌخ 
 : ٌُرسل سٌادته الوثائق التالٌة  لم 

 قائمة بالتسهٌالت الداعمة )أماكن التدرٌب المٌدانى( 5
 تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج التعلٌمٌة  7
متضمنة خطط التحسٌن )نسخ  تقارٌر المقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة 1

 إلكترونٌة لألعوام الثالث السابقة(
 توصٌف التدرٌب المٌدانى 1
 أدوات تقٌٌم الطالب فً التدرٌب المٌدانى 1
 أدوات تقٌٌم التدرٌب )رأى الطالب والمشرفٌن وجهات التدرٌب( 2
 ملف إنجاز الطالب 2

 .إرسال إستعجال لسيادته وعرض األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم  القرار :  
 بما ٌلى : مخاطبة السادة رؤساء األقسام العلمٌة النظر فى  -

تقارٌر المقررات الدراسٌة متضمنة خطط التحسٌن )نسخ إلكترونٌة لألعوام  5
 (م7152/7152-7151/7152-7151/7151الثالث 

 . إنجاز الطالبملف  7
 الخطة البحثٌة للقسم . 1
 م .7152/7152الخطة الزمنٌة للمقررات الدراسٌة للعام الجامعى  1
 توصٌف المقررات الدراسٌة . 1
 الجوائز الحاصل علٌها أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالقسم . 2
 المعاونة بالقسم .المؤتمرات التى شارك فٌها أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  2
اللقاءات التلٌفزٌونٌة التى شارك فٌها أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  8

 بالقسم .

 . الموافقةالقرار :  
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 : الدادة رؤداء األقدام اإلدارية : دابعًا
حٌث تم مخاطبة سٌادته بتارٌخ  مدير الكليةباألستاذ / النظر فى الوثائق الخاصة  -

ٌُرسل أٌاً منها :م 51/2/7152  بما ٌلى ولم 
 تقارٌر المراجعة الداخلٌة لألقسام واإلدارات خالل الثالث أعوام السابقة . 5
 خطة تنمٌة قدرات أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى 7
 قٌاس الرضا الوظٌفى للجهاز اإلدارى 1
 عقد إٌجار اإلستاد 1

 .إرسال إستعجال لسيادته وعرض األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم  القرار :  
إستوفى الوثائق المطلوبة من  رئيس شئون العاملين األستاذ /إحاطة المجلس علماً بأن السٌد  -

 سٌادته وهى :
بٌان بأعداد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ، تشمل الدرجة العلمٌة وتوزٌعهم  5

 على األقسام العلمٌة ونسبة كل فئة الى اإلجمالى .
بٌان بأعداد العاملٌن والفنٌٌن ومؤهالتهم ، ونسب توزٌعهم على اإلدارات  7

 .واألقسام العلمٌة 
 . الخطة الخمسٌة لتعٌٌن المعٌدٌن 1
 . إحصائٌة بأعداد المنتدبٌن 1
 . إحصائٌة المبتعثٌن لألعوام الثالث السابقة 1

 .أحيط المجلس علما   القرار :  
 

حٌث تم مخاطبة سٌادته بتارٌخ  مسئول الحماية المدنيةباألستاذ / النظر فى الوثائق الخاصة  -

ٌُرسل أٌاً منها :م 51/2/7152  بما ٌلى ولم 

 خطة الصٌانة السنوٌة 5
 خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث 7

 األمر على األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلتخاذ الالزم .إرسال إستعجال لسيادته وعرض  القرار :  
حٌث تم مخاطبة سٌادته بتارٌخ  مسئول الحماية المدنيةباألستاذ / النظر فى الوثائق الخاصة  -

ٌُرسل أٌاً منها :م 51/2/7152  بما ٌلى ولم 

إستوفى الوثائق المطلوبة  رئيس قسم رعاية الشباب األستاذ /إحاطة المجلس علماً بأن السٌد  -
 من سٌادته وهى :

نظام موثق لدعم الطالب )مادٌاً ومالٌاً وأكادٌمٌاً( وإحصائٌة بأنواع الدعم المالى  5
 والمادى وخالفه المقدم للطالب فً السنوات الثالث السابقة

 بٌان عن األنشطة الطالبٌة المتنوعة 7
 التقرٌر السنوي لرعاٌة الشباب 1
 جلس إتحاد الطالب تشكٌل م 1

 .أحيط المجلس علما   القرار :  
إستوفى الوثائق المطلوبة  مسئول العالقات الثقافية األستاذ /إحاطة المجلس علماً بأن السٌد  -

 من سٌادته وهى :
 التقرٌر السنوي للجنة العالقات الثقافٌة 5
 أسماء أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن شاركو فً مؤتمرات محلٌة ودولٌة 7

 أحيط المجلس علما  .القرار :  
 

 



 2  م55/8/7152بتاريخ  الثانيةمحضز المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة الجلسة 
 

 المعايير األكاديمية ::  ثامنًا
 . شعار وحدة ضمان الجودةالنظر فى تحدٌث  -

 الموافقة .القرار :  
 . الهٌكل التنظٌمى للكلٌة ووحدة ضمان الجودةتحدٌث النظر فى  -

 الموافقة .القرار :  

 .الجودة لوحدة ضمان والمالٌة الالئحة الداخلٌة إعداد النظر فى  -
 الموافقة .القرار :  

 . معاٌٌر إختٌار القٌاداتالنظر فى إعداد  -
 الموافقة .القرار :  

 خطة تنمٌة قدرات القٌادات األكادٌمٌةالنظر فى إعداد  -
 الموافقة .القرار :  

 خطة تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونةالنظر فى إعداد  -
 الموافقة .القرار :  

 خطة تنمٌة قدرات أعضاء الجهاز اإلدارىالنظر فى إعداد  -
 الموافقة .القرار :  

 النظر فى إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة -
 . و التنسيق مع وحدة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية    الموافقةالقرار :  

 النظر فى إعداد الخطة التنفٌذٌة السنوٌة للخطة اإلستراتٌجٌة -
 الموافقة و التنسيق مع وحدة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية  .القرار :  

 النظر فى إعداد وثٌقة القٌم الجوهرٌة واألخالقٌات المهنٌة للكلٌة -
 الموافقة .القرار :  

 النظر فى إعداد تقارٌر المقررات الدراسٌة . -
 الموافقة .القرار :  

 الكلٌة من وجهة نظر ) اإلدارٌٌن ( بالكلٌةإستمارة تقٌٌم أداء عمٌد إعداد النظر فى  -
 الموافقة .القرار :  

إستمارة تقٌٌم أداء عمٌد الكلٌة من وجهة نظر ) أعضاء هٌئة التدرٌس إعداد النظر فى  -

 ومعاونٌهم ( بالكلٌة
 الموافقة .القرار :  

أعضاء إستمارة تقٌٌم أداء وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا من وجهة نظر) إعداد النظر فى  -

 هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ( بالكلٌة
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 الموافقة .القرار :  
إستمارة تقٌٌم أداء وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة من وجهة إعداد النظر فى  -

 نظر) أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم (
 الموافقة .القرار :  

عضاء هٌئة التدرٌس إستمارة تقٌٌم أداء رئٌس القسم من وجهة نظر) أإعداد النظر فى  -

 ومعاونٌهم بالقسم (
 الموافقة .القرار :  

 إعداد إستمارة تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌسالنظر فى  -
 الموافقة .القرار :  

 إعداد نموذج تقٌٌم أداء العاملٌنالنظر فى  -
 الموافقة .القرار :  

 النظر فى إعداد إستمارة إستطالع آراء الجهاز اإلدارى -
 الموافقة .القرار :  

 النظر فى إعداد إستمارة الرضا الوظٌفى ألعضاء الجهاز اإلدارى -
 الموافقة .القرار :  

النظر فى إعداد بٌان إحصائى بمصادر وقٌمة الموارد المالٌة الذاتٌة وتطورها لألعوام  -

 الثالث السابقة
 الموافقة .القرار :  

 النظر فى إعداد بٌان بالمراكز والوحدات بالكلٌة -
 الموافقة .القرار :  

 إستٌفاء توصٌف البرامج التعلٌمٌة الثالثالنظر فى  -
 الموافقة .القرار :  

إعداد مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرامج التعلٌمٌة الثالث مع رؤٌة ورسالة النظر فى  -

 الكلٌة .
 الموافقة .القرار :  

الثالث مع المعاٌٌر  إعداد مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرامج التعلٌمٌةالنظر فى  -

 األكادٌمٌة .
 الموافقة .القرار :  

إعداد مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرامج التعلٌمٌة الثالث مع المقررات النظر فى  -

 الدراسٌة .
 الموافقة .القرار :  

 النظر فى وضع خطط تحسٌن للمقررات الدراسٌة . -



 9  م55/8/7152بتاريخ  الثانيةمحضز المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة الجلسة 
 

  الموافقة .القرار :  
 كلٌةالنظر فى إعداد الخطة البحثٌة لل -

 الموافقة .القرار :  
 النظر فى إعداد دلٌل إدارة اإلمتحانات -

 الموافقة .القرار :  
 النظر فى إعداد خطة التدرٌب المٌدانى -

 الموافقة .القرار :  
 النظر فى إعداد قائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمى -

 الموافقة .القرار :  
 بالبحث العلمى النظر فى إعداد قائمة بالوحدات المعنٌة -

 الموافقة .القرار :  
 عقد إتفاقٌات تعاون مع جهات التدرٌب المختلفةالنظر فى  -

 الموافقة .القرار :  
 . الثانية عشر ظهرا  في تمام الساعة المجلس من أعماله انتهى 

 
 المدير التنفيذى                                                                                       

 أمين المجلس                                                           ورئيس المجلس التنفيذى     
                                                                                                           

 د/ واصل حممد عاطف                  م / حممد مرسى حممد                       
 

 

 

 

 


