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  17تقرير 

مراجعة مركز ضمان الجودة بجامعة المنوفية  للدراسة الذاتية لبرنامج علم النفس ،  
برنامجي الجغرافيا العامة والخرائط   وبرنامج اللغة الفارسية ، برنامج اللغة اإلنجليزية 

 وبرنامج اللغة العبرية   

 

تحت رعاية األستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمشرف العام             
 ا.د / أسامة مدني   األستاذ الدكتور عميد كلية اآلداب و على مركز ضمان الجودة واالعتماد  

د / فاطمة خميس نائب مدير    حمادة مدير وحدة الجودة بالكلية ، ا .م.   ييمل إاستقبلت ا.د /  
ئيس قسم  ر رئيس قسم علم النفس ، ا.د / غادة عبد القوى    ي الجودة ، ا.د أمنية الشناو وحدة  

رئيس قسم    ، ا.د لطفي عزاز  اللغة الفارسية ، ا.د هدى سليمان رئيس قسم اللغة اإلنجليزية   
المتمثل في  مركز ضمان الجودة بالجامعة  فريق  الجغرافيا ، وأعضاء هيئة التدريس بالبرامج  

أحمد نائب مدير وحدة الجودة بكلية التمريض ، ا.د محمد بدر بكلية الصيدلة ، د/  ا.د نجالء  
المدير االداري لمركز  ، ا/ أسماء محمد رفعت  دعاء الشاعر مدير وحدة الجودة بكلية التربية  

بمراجعة    ، وقد قام الفريق     ةإداري بمركز ضمان الجود، ا/ سلمى صبحي  ضمان الجودة   
الذاتية    اإلنجليزيةالدراسة  اللغة  برنامج   ، الفارسية  اللغة  برنامج   ، النفس  علم    و  لبرنامج 

العبرية اللغة  وبرنامج  والخرائط  العامة  الجغرافيا  الموافق  يو   وذلك،    وبرنامجي  األربعاء  م 
صباحًا    ، وقد بدأت المراجعة في تمام الساعة العاشرة    بحجرة الجودة بالكلية    1/6/2022

الساعة   تمام  في  والنصف  وانتهت  للبرامجالثالثة  الذاتية  للدراسة  المراجعة  تمت  وقد  في    ، 
ورسالة وأهداف البرنامج ،      المعايير التالية : أعضاء هيئة التدريس ، قيادة وتنظيم البرنامج  

التعلم    الت تقويم مخرجات  العامة وبرنامج الخرائط  وبرنامج  للبرامج  الية ) برنامج الجغرافيا 
للبرامج التالية ) برنامج علم النفس ، برنامج اللغة   تصميم البرنامجمعيار    ،  اللغة العبرية (  

   الفارسية ، برنامج اللغة اإلنجليزية (  
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 وقد اشرف على المراجعة ا.د وفاء زهران مدير المركز .                     

 بمشيئة للا جميع برامج كلية اآلداب بالوصول العتماد وأصدق التمنيات  
 

 مدير وحدة الجودة واالعتماد بكلية اآلداب 
 ا.د. إيملي حمادة 

  


