تشكيل وحدة ضمان الجودة
الهيكل التنظيمى للوحدة
الالئحة الداخلية
وحدة ضمان الجودة -كلية التربية النوعية -جامعة القاهرة
4102-4102

أوالً :تشكيل مجلس االدارة


أ.د /عميد الكلية رئيسا ً للمجلس



أ.د /مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة

أ.د/هانى جوهر أو من يمثله



أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا

أ.د /خالد حسن عباس



أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /صفاء محمد شوقي



أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د /طارق الشافعي



أ.د /رئيس قسم التربية الفنية

أ.د /منال عبد العال



أ.د /رئيس قسم التربية الموسيقية

أ.د /طارق سمير



أ.د /مخلص محمود عبد الحميد

أ.م.د/ماجد ة مراد قائم بعمل رئيس

أ.د /رئيس قسم اإلعالم التربوي

قسم اإلعالم التربوي
 أ.د /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية

أ.م.د /محمود أبو النور قائم بعمل رئيس
قسم العلوم التربوية والنفسية.



أ.م .د /إيمان عبيد

(مــديــر وحـــدة الـــجــــــــودة)

( نــائــب مـــديــر وحدة الجودة)

د /سالفه جويلى

( نــائــب مـــديــر وحدة الجودة)

د /نرمين حمدى

( نــائــب مـــديــر وحدة الجودة)

د /هدى حسن أحمد

( أمين الكلية)

أستاذ /غريب شحوت

( ممثل عن االدارات )

أستاذة  /نائلة عبد الرحمن

 رئيس اتحاد الطالب

أو ممثل عن الطالب

 أحد المستفيدين..............................
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ثانيا ً مدير وحدة الجودة
( مــديــر وحـــدة الـــجــــــــودة)

أ.م .د /إيمان عبيد

ثالثا ً  :نواب مدير وحدة الجودة
( نــائــب مـــديــر وحدة الجودة)

د /سالفه جويلى

( نــائــب مـــديــر وحدة الجودة)

د /نرمين حمدى

( نــائــب مـــديــر وحدة الجودة)

د /هدى حسن

رابعاً :منسقو األقسام واالدارات
 -0منسقو األقسام:
قسم التربية الفنية
 د /هشام رمضان :

كمنسق مع وحدة الجودة للمعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية .

 د /مصطفى حمدى :كمنسق مع وحدة الجودة لمعايير القدرة المؤسسية .
قسم التربية الموسيقية
 ا.م.د /نهي عادل السقا  :كمنسق مع وحدة الجودة للمعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية
 د /منال حسن عزت  :كمنسق مع وحدة الجودة لمعايير القدرة المؤسسية .
قسم اإلعالم التربوي
 د /سماح ماضى :كمنسق مع وحدة الجودة للمعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية .
 د /سوزان جميل :كمنسق مع وحدة الجودة لمعايير القدرة المؤسسية .
قسم العلوم التربوية والنفسية
 د /منى زايد  :كمنسق مع وحدة الجودة للمعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية .
 د /رشا فوزى  :كمنسق مع وحدة الجودة لمعايير القدرة المؤسسية .
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 -4منسقو االدارات
مروة محمد حنفى  .........................قسم رعاية شباب
عايدة محمود ابراهيم  ......................قسم.شئون مالية
صابر محمد صابر  .......................قسم شئون عاملين
رشا حسنى الجبالى  .....................قسم شئون طالب
فاطمة محمود محمد .......................قسم مشتريات ومخازن
محمود حسنى اسماعيل  ..................قسم الخريجين
غادة فؤاد....................................قسم الدراسات العليا
أميرة محفوظ مصطفى  ..................قسم التربية العملى
ياسمين محمد أحمد ........................قسم الشئون القانونية
ميرفت نارمز اسكندر ....................قسم العيادة الطبية
منال زكريا ......................... .......الكمبيوتر والنت
زكريا عبد هللا الشاذلى ...................قسم الوسائل التعليمية
زكى ابراهيم فرج ........................قسم الشئون االدارية
سهام زكريا صبرى  .....................المكتبة
خامساً :لجنة التعامل مع المستفيدين
أ.م .د  /عادل بدر ......................رئيسا ً
ا.م.د /ريـــهـــام فـــاروق .............عضوا ً
د /هند عبد الرحمن محمد..............عضوا ً
د /ياسمين منير .........................عضوا ً
ادارى :شيماء عادل....................عضوا ً
طلبة :اسالم أحمد دسوقى معوض....عضوا ً
طلبة  :ريهام جمال.....................عضوا ً
طلبة :محمد حسن......................عضوا ً
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سادساً :لجنة التدريب
د /نرمين حمدى  ......................رئيسا ً
د /رحاب لطفى.........................عضوا ً
د /مصطفى حمدى.....................عضوا ً
م.م /سماح عبد العاطى ...............عضوا ً
ع /نجالء عبد الخالق .................عضوا ً
ادارى  /زكريا الشاذلى................عضوا ً
طلبة  /فاطمة فؤاد......................عضوا ً
سابعاً :لجنة التقويم والمراجعة الداخلية
أ.د/على المليجى .......................رئيسا ً
أ.د /ابراهيم عبد الحميد .............عضوا ً
أ.م.د/نهى السقا  .......................عضوا ً
أ.م.د/حنان اسماعيل ....................عضوا ً
أ.م.د /أسامة محمد على  ..............عضوا ً
د /نرمين حمدى ........................عضوا ً
م.د /محمد عبد الحميد..................عضوا ً
ثامناً :لجنة االستبانات
أ.م.د /محمود حامد  ......................رئيسا ً
أ.د/انتصار الدسوقى ....................عضوا ً
أ.م.د/سهير صالح  .....................عضوا ً
د /أحمد مصطفى .......................عضوا ً
د/مروة فرغلى  ........................عضوا ً
الهيئة المعاونة :
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تضم اللجنة كل أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية وكل المعينين الجدد كل عام
قسم التربية الفنية
م.م /سماح عبد العاطى أحمد حسن
م.م /هبة هللا فاروق على
م.م /إيمان رشدي أحمد عثمان
م.م /راندا إبراهيم الدسوقي محمد
م.م /مروى عبد العاطى أحمد حسن
م.م /ياسمين منير فايز نخيله
م0م /زينب حسن على المشد
م0م /إبراهيم محمد خطاب
م0م /أيمن مصطفى حسين
م0م /صفاء محمود زايد
م0م /أميرة حسين أحمد حسين
م0م /سارة صفوت أحمد على
م0م /وسام حمدي كامل مصطفى
ع /سلوى محمود حنفي محمد
ع /رشا محمد حسن عبد الواحد
ع /حسين سيد ياسين إبراهيم
ع /رضوى سامي أحمد جمعة
ع /مهيتاب مبارك محمد حمدي
ع /مى محمد سعيد عبد الرحمن
ع /وسيم أحمد رزق يوسف
ع /داليا عبد المنعم السيد أمين
ع /دينا خالد محمود على فهمي
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ع /داليا اشرف على صالح
ع /سارة حسن مصطفى
ع /فاطمه محمد خالد محمد
ع /مريم اشرف على صالح
ع /نهلة إبراهيم سيد
ع /أمنة وجيه محمد عثمان
ع /يارا أيمن محمد
ع /ندا محمد فائق
قسم "التربية الموسيقية
م.م /نيفين محمد صالح الدين أحمد
م.م /نهاد أحمد المرسي السيد سليمان
م0م /ياسر محمود سيد عبد هللا
م0م /سعاد محمد عثمان خان
م0م /يمنى مجدى محمد السيد
م0م /نهاد عبد الحميد سليمان شحات
م 0م /مرام عادل عبد الفتاح سيد
م0م /سارة نجيب محمد بدر الدين
م0م /كريستينا شدرخ موسى عطية
م0م /شرين صالح محمد مصطفى
م0م /محمد يحيى عبد الرحمن حسن
م0م /سها عزت على محمد
م0م /مها ماهر أبو الفضل عطية
م.م  /نجوى احمد رستم بسطويى
ع /ياسمين مصطفي محمد مصطفي
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ع /إيمان احمد ماهر محمد مصطفى
ع /نيفين فتحي سعيد الهواري معيد
ع /ماهيتاب عزت عقل عطوة معيد
ع /شاهندة محمد سيد عبد هللا معيد
ع /أية محمود محمد حسونة معيد
ع /بسمه مصطفى أمين محمود معيد
ع /نورهان إبراهيم أبو طالب معيد
قسم "اإلعالم التربوي"
م.م /شريف شفيق ذكى
م.م /داليا كمال عواد محمد
م.م /شيرين محمد شعبان
م.م /منال على سيد جاد الرب
م0م /ريهام أحمد محمد
م0م /عفت محمد عبد اللطيف
م0م /نسرين خالد أمين
م.م /سارة فايز عبد المسيح
م.م /فاطمة محمد سعيد قابل
م.م /دعاء محمد فتح هللا
ع /رضوى صبري عباس
ع /سليم رجب سليم عبد هللا
ع /إيمان رضا سيد عبد الرحيم
ع /مها يسرى حسن جالل
ع /هدى عقيلى محمود
ع /نجالء عبد الخالق فرج
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ع /شيماء محمد كمال دحدحى
ع /آيه عبد الرحمن حسانين
قسم "العلوم التربوية والنفسية"
م.م  /مروة يونس حسن
م.م /هبة عبد الفتاح مسعد
م0م /هبة إبراهيم جودة
م0م /نسرين حسين صالح
م.م /شيماء عبد العال محمد
م.م /نيرمين محمد عبد السالم
ع /نورا زين الدين رياض
ع /غادة عبد الرحيم علي
ع /مروة شكرى على سيد
ع /إيمان عبد الرحمن محمود
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تاسعاً :لجنة مقررى المعايير
د /سالفه جويلى ...............رئيسا ً

مقررى المعايير
أوالً  :محور القدرة المؤسسية
معيار التخطيط االستراتيجى .................المقرر :د /هــدى حسن احـمـد
معيار الهيكل التنظيمى ........................المقرر  :د /مصطفى حمدى
معيار القيادة والحوكمة ........................المقرر  :أ.م .د  /عادل محمد حسن
المصداقية واألخالقيات........................المقرر  :د /نرمين حمدي
الجهاز االدارى.................................المقرر :د /منال عزت
الموارد...........................................المقرر :د /محمد عبد الحميد
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ............المقرر :د /نرمين صالح

ثانياً :محور الفاعلية التعليمية
الطالب والخريجين............................................المقرر :أ.م.د /نجالء أدهم
البرامج التعليمية و المعايير األكاديمية.....................المقرر :أ.م.د /جيالن محمد الفقى
التعليم والتعلم والتسهيالت المادية...........................المقرر :د /بسام عبد الستار
أعضاء هيئة التدريس.........................................المقرر :د /رحاب لطفى
البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى ..................المقرر :أ.م.د /أميمة مصطفى كامل
الدراسات العليا ................................................المقرر :د /سماح ماضى
نظم إدارة الجودة والتطوير المستمر .......................المقرر  :أ.م .د  /حنان محمد إسماعيل
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اللجان الفرعية
أوالً  :محور القدرة المؤسسية

الـــــقــســـم

0

الـتـخـطـيـط االســتــراتــيــجــــي

*

المقرر :د /هــدى حسن احـمـد

قسم العلوم التربوية والنفسية

د/مـــنى زايــــد عــويــــس

قسم العلوم التربوية والنفسية

د/رشـــا ســمـيــر فــــوزى

قسم العلوم التربوية والنفسية

د /ســـوزان مـحـمـد جميل

قسم العلوم التربوية والنفسية

ع /آمنة وجية محمد عثمان

قسم التربية الفنية

ع/ماهيتاب عزت

قسم التربية الموسيقية

ع /يمنى مجدى

قسم التربية الموسيقية

أ /زكريا الشاذلى

الجهاز اإلدارى

الطالبة /ريهام جمال

طالبة بقسم إعالم تربوى الفرقة
الرابعة

الطالب /عبد الفتاح صبحى

طالب بقسم إعالم تربوى الفرقة
الثانية

الطالب /أحمد حمدى

طالب بقسم إعالم تربوى الفرقة
الثالثة

4

معيار الهيكل التنظيمى

*

المقرر  :د /مصطفى حمدى

قسم التربية الفنية

د/هبـــة هللا حـسن مازن

قسم التربية الفنية
قسم التربية الموسيقية

د /مرفت مراد

قسم العلوم التربوية والنفسية

م.م /نــــرمين عبد السالم
م.م /دعاء عبد الفتاح

مسؤل ادارى

أ /صابر محمد صابر
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3

معيار القيادة والحوكمة

*

المقرر  :أ.م .د  /عادل محمد حسن

قسم التربية الفنية

ا.م.د /ريـــهـــام فـــاروق

قسم التربية الموسيقية

ع /داليا عبد المنعم السيد

قسم التربية الفنية

ع /ســـلوى مــحــــمـود

قسم التربية الموسيقية

ع /دالـــيـــا أشـــــــرف

قسم التربية الفنية

ع /مــــــريم أشـــــــرف

قسم التربية الفنية

2

المصداقية واألخالقيات

*

المقرر  :د /نرمين حمدي

قسم التربية الموسيقية

د /مـــــروة مصطفى فرغلى

قسم اإلعالم التربوى

د /نــيــفـيـن مــحــمــــود

قسم التربية الموسيقية
قسم التربية الفنية

د /ياسمين منير

قسم التربية الموسيقية

د /سحر على محمد شريف
ع /مـــــروة شــــكـــرى
2

الــجــهـــــــاز االدارى

*

المقرر :د /مــــنــال عــــــــــــزت

قسم العلوم التربوية والنفسية

قسم التربية الموسيقية
قسم التربية الفنية

م.م/مروى عبد العاطي
م.م /سهى عزت

قسم التربية الموسيقية

م.م /شيرين صالح

قسم التربية الموسيقية

ع  /سليم رجب سليم

قسم اإلعالم التربوى

أ /غريب شحوت

أمين الكلية

أ /عايدة محمود

الخزينة

الطالبة /فاطمة فؤاد

رابعة قسم التربية الموسيقية

الطالبة /تيريزا ظريف

رابعة قسم التربية الموسيقية
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6

الموارد

*

المقرر -:د /محمد عبد الحميد

قسم اإلعالم التربوى

د /ســـــحـــر حـــنــفــــى

قسم التربية الفنية

ع /رضوى صبري عباس

قسم اإلعالم التربوى

ع /إيــمــــــــان رضـــــا

قسم اإلعالم التربوى

أ /ســـمــيـر زيــــــــــادة

قسم الشئون المالية

ع /نورا زين الدين رياض

العلوم التربوية والنفسية
قسم التربية الموسيقية

ع /ماهيتاب عزت عقل
7

المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

*

المقرر -:د /نرمين صالح

قسم التربية الفنية

د /فاطمة شعبان احمد

قسم التربية الفنية

د /هند عبد الرحمن محمد

قسم التربية الفنية

ع /رضـــوى ســامي

قسم التربية الفنية

م.م /ياسر محمود

قسم التربية الموسيقية

م.م /سارة فايز

قسم اإلعالم التربوى

أ /أميرة محفوظ

التربية الميدانية
رعاية شباب

أ /مروة محمد حنفى
ثانياً :محور الفاعلية التعليمية
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الطالب والخريجين

*

المقرر -:أ.م.د /نجالء أدهم

قسم التربية الفنية

م.م /هبة هللا فاروق

قسم التربية الفنية

م.م /إيــمـان رشــدي

قسم التربية الفنية

م.م /رانـــدا دسوقي

قسم التربية الفنية
12

م.م /أمـــيرة حسين

قسم التربية الفنية

أ /مــنــى شعــــبان

شئون خريجين

م.م/مها ماهر

قسم التربية الموسيقية

م.م /نجوى رستم

قسم التربية الموسيقية

الطالب /اسالم دسوقى
9

قسم التربية الفنية

البرامج التعليمية و المعايير األكاديمية
قسم التربية الفنية

المقرر -:أ.م.د /جيالن محمد الفقى
أ.م.د /نهى السقا

قسم التربية الموسيقية

أ.م.د /سهير صالح

قسم اإلعالم التربوى
قسم التربية الفنية

د /سحر حنفى
د /دعاء ماهر سلطان

01

وحدة الجودة

م.م /سعاد خان

قسم التربية الموسيقية

ع /وسيم رزق

قسم التربية الفنية

ع /سارة حسن

قسم التربية الفنية

الطالب  /امجد عماد

ثانية فنية

الطالب  /محمد

ثانية فنية

الطالب  /إسالم الدسوقى

ثالثة فنية

التعليم والتعلم والتسهيالت المادية
قسم اإلعالم التربوى

المقرر -:د /بسام عبد الستار
م.م /سمـــاح عبد العاطي

قسم التربية الفنية

م.م /دعاء محمد فتح هللا

قسم اإلعالم التربوى

ع/إيـمـان أحـمــد مـاهــر

قسم التربية الموسيقية

أ /نائلة أحمد عبد الرحمن

شئون طالب
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00

أعضاء هيئة التدريس

*

المقرر -:د /رحاب لطفى

قسم اإلعالم التربوى

د /أحمد يحيى

قسم التربية الموسيقية

د/عبد الرحمن عبد الحميد

04

قسم التربية الفنية

ع /نجالء عبد الخالق

قسم اإلعالم التربوى

ع/أيــة عــبد الرحمن

قسم اإلعالم التربوى

ع /هــــدى عــقـــيلى

قسم اإلعالم التربوى

أ /فاطمة محمد سيد

شئون العاملين

م.م /سارة فايز

قسم اإلعالم التربوى

مها ماهر أبو الفضل

قسم التربية الموسيقية

ع /ايمان عبد الرحمن

علوم تربوية ونفسية

ع /ياسمين مصطفى

قسم التربية الموسيقية

الطالب  /محمد حسن

الفرقة الرابعة اعالم تربوى

الطالب  /والء السيد

الفرقة االولى اعالم تربوى

الطالب /زينب بكرى

الفرقة االولى اعالم تربوى

الطالب  /ندى سامح

الفرقة التانية اعالم تربوى

الطالب /فرح ناصر

الفرقة التانية اعالم تربوى

الطالب  /منار عادل

الفرقة التانية اعالم تربوى

الطالبه  /هالة أحمد عبد الحافظ

الفرقة التالثة اعالم تربوى

الطالبه  /إيفا عصام

الفرقة التانية اعالم تربوى

البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى
المقرر -:أ.م.د /أميمة مصطفى كامل

قسم اإلعالم التربوى

د /إيمان عزت

قسم التربية الموسيقية
قسم التربية الفنية

م.م  /سارة صفوت
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م.م  /نـسـرين صالح

03

قسم العلوم التربوية والنفسية

ع /شيماء عبد العال

قسم العلوم التربوية والنفسية

ع /نورهان ابراهيم

قسم التربية الموسيقية

ع /ياسمين مصطفى

قسم التربية الموسيقية

سارة نجيب

قسم التربية الموسيقية

نيفين فتحى

قسم التربية الموسيقية

الدراسات العليا
قسم اإلعالم التربوى

المقرر -:د /سماح ماضى

قسم التربية الفنية

أ.د /ابراهيم عبد الحميد
أ.م .د /منى اسحاق

قسم التربية الموسيقية

أ.م.د /منى سامى

قسم التربية الفنية

أ.م.د /نهى السقا

قسم التربية الموسيقية

أ.م.د /تغريد طه

قسم التربية الموسيقية

د/مرفت مراد

قسم التربية الموسيقية
قسم العلوم التربوية والنفسية

د/منى زايد عويس
أ /فاطمة ممدوح

مكتب الدراسات العليا

م.م /عفت الحديدى

قسم اإلعالم التربوى
قسم التربية الفنية

م.م /ايمن مصطفى حسين

قسم اإلعالم التربوى

ع /مـــهــا يــســرى
أ /بسمة محمود
02

الجهاز االدارى

نظم إدارة الجودة والتطوير المستمر
المقرر  :أ.م .د  /حنان إسماعيل

قسم اإلعالم التربوى

د/ســــالفـــة جــــويلى

قسم اإلعالم التربوى
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د /أماني نيازي مصطفى

قسم اإلعالم التربوى

د /ســامـيـــة على محمد

قسم العلوم التربوية والنفسية

د /سحر الشريف

قسم التربية الموسيقية

م.م /فاطمة قابل

قسم اإلعالم التربوى
الجهاز اإلدارى

ادرى /سامية إبراهيم

فريق إعدادالتقرير السنوى
أ.د /على المليجى.................رئيسا ً
أ.م.د /إيمان عبيد ...............عضوا ً
د/دعاء ماهر سلطان ............عضوا ً
ع/ايمان رضا ...................عضوا ً
ع /مروة شكرى .................عضوا ً
أ /ايمان حسين
فريق إعداد الدراسة الذاتية
د/سالفة جويلى.................رئيسا ً
د/منال عزت ...............عضوا ً
د/هدى حسن ...............عضوا ً
امانة الوحدة
ا.م.د /ايمان عبيد ...................رئيسا ً
د/دعاء ماهر سلطان ...............رئيس المكتب
أ/فاطمة السيد ........................مسئول مالى ومشتريات
أ /فاطمة سعد رفاعى  ..............مسئول ادارى
أ /ايمان حسين  .......................مسئول ادارى
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فتحية زهران...........................عمالة
عاشرا :لجنة المشاركة الطالبية
د /هدى حسن...........رئيسا ً

يتم إختيارطالب ممثلىن لجميع الفرق الدراسية بالكلية بحيث ال يقل العدد الممثل لكل فرقة عن
( )5طالب باإلضافة إلى طالب الدراسات العليا.
لجنة التقنية والمعلومات
د /ريهام فاروق ................رئيسا
ا/منال زكريا ..................عضوا
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