
 

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

   

 
 یسجل التقدم الواضح فى مؤشرات الجودة بكلیات الجامعة صفحات ناصعة فى سجل 

لكن أھم ما یمیز . وحدات الجودة بكلیات الجامعة ومتابعة مستنیرة من مركز ضمان الجودة
 أفضل تصبح الجامعة فى مصاف نلقیادات فى كافة مستویاتھا على أھذا التقدم ھو حرض ا

 .ھالضف أ لم تكنإنجامعات مصر 
وكلیة الصیدلة،  ، بالمطریة الھندسة وھما كلیة االعتمادعلى فعلى حین حصلت كلیتان فقط 

 ال یصل الى ادنى طموحات ھذه  العلومبكلیة -  معمل األحبار والورقباإلضافة الى اعتماد 
 إرجاءتم فالمؤشرات توضح أن ھناك عدد آخر من الكلیات قد تقدم لالعتماد ولكن . عةالجام

  ومن ھذه الكلیات كلیة الخدمةالقومیة الھیئة لحین استیفاء المالحظات بتقریر االعتماد
 باإلضافة إلى )بنات بالجزیرة (ریاضیھال التربیةكلیة منزلى، القتصاد كلیة اال، االجتماعیة

 قاب قوسین أصبحت وھذه المجموعة الشك قد . بكلیة الفنون التطبیقیةوالنسیجبرنامج الغزل 
 غایتھا، وفى وجود إلىاو ادنى من االعتماد فى ظل الجھود التى تبذل بقوة لدفعھا للوصول 

ومن المتوقع وفقا لتقاریر مركز ضمان  .فرق للجودة تتمیز بالمثابرة والجدیة الجھد الوفیر
منتصف حد كبیر ان تتقدم  كلیات أخرى بطلب زیارة لالعتماد قبل  إلىالجودة المبشرة 

 والجھد المبذول فیھا یشیر الى قدرتھا على الوصول إلى االعتماد مع قدر ٢٠١٤فبرایر 
فنون الحلوان ، كلیھ ب الھندسةكلیھ یسیر من التنظیم واإلدارة الواعیة، وھذه الكلیات تتضمن 

  .الفنیة  التربیةكلیھباإلضافة إلى ) بالھرم (بنین الریاضیة التربیة، كلیھ الجمیلة
 وثائق التقدم الستیفاءالى بذل مزید من الجھد الجامعة مازال بحاجة كلیات كما أن ھناك من 

 وتتضمن ھذه المجموعة ٢٠١٤فى منتصف عام   تتقدم بطلب الزیارةأن والمتوقع لالعتماد
معلومات، كلیھ الحاسبات وال، كلیھ التطبیقیةون فنالفنادق، كلیھ ال والسیاحةكلیھ العلوم، كلیھ 

تأھیل  ویضاف الى ھذا العمل الدءوب لمركز ضمان الجودة وقیادات الجامعة على .اآلداب
 السیاحةومن بین ھذه برامج فى كلیات  لالعتماد بالكلیات للتقدم المتمیزةبعض البرامج 

  .ة العلوموكلیات الفنون وكلیة الھندسة بالمطریة وكلیوالفنادق، 
وھكذا وفى ظل ھذا الطموح المتنامى یأمل الجمیع أن تحقق الجامعة مكانتھا الحقیقیة 

  .والمتوقعة لھا



 

 

فى اطار خطھ مشروع تطویر نظم وتكنولوجیا 
المعلومات ومشروعات الجودة والتأھیل 
لإلعتماد بوحدة ادارة المشروعات، فقد تم 

ھ مركز تقنی(التعاقد مع جامعھ المنصورة 
فى تصمیم تطبیق ) اإلتصاالت والمعلومات

یسمح بإدارة استبیانات الجودة وتقاریرھا 
 واستضافتھاباستخدام قاعدة بیانات موحدة على مستوى المجلس األعلى للجامعات 

 وبضاف ھذا التطبیق الى  ما تتمتع بھ جامعة حلوان من .المصریةبشبكھ الجامعات 
  .ودة فى الكلیاتبنیة رقمیة متمیزة تدعم انظمة الج

  مركز ضمان الجودة
وقف ِّـتقييم و  دعم فنى ومتابعة

 الكليات

  الجامعةموقف الجودة بكليات 

 مع حلوانتعاقد مركز ضمان الجودة بجامعة 
وحدة إدارة المشروعات للحصول على مشروع 
دعم ومتابعة الخطط التنفیذیة لمراكز ضمان 

 (QACSP) المصریةالجودة في الجامعات
ویستمر . ٢٠١٢والذي بدات فعالیاتھ منذ نوفمبر 

المشروع لمدة عام یتم من خاللھا العمل على 
خطط تطویر وتنمیة كلیات الجامعة على كافة 
المستویات التعلیمیة حیث ینصب االھتمام االكبر 
للمشروع على تطویر البرامج التعلیمیة وتحقیق 

   .معاییر الجودة بجمیع الكلیات
ینظم مركز ضمان الجودة زیارات المتابعھ 
والدعم الفنى الدوریھ التى یقوم بھا خبراء 
المركز للكلیات والتى سوف یبدأ فعالیاتھا خالل 

 ٢٠(لعدد  ) ٢٠١٣ دیسمبر -نوفمبر(الفترة من 
لتقییم موقف الكلیات لتقدیم الدعم الفنى و)  كلیھ

ق واستیفائھا وثائمن تطبیق نظم ضمان الجودة 
ومستندات معاییر االعتماد، والتحقق من مدى 
استعداد الكلیات للتقدم لالعتماد فى فبرایر 

الموعد الذى حددتھ الھیئة القومیة  (٢٠١٤
وسوف ) .  الستقبال طلبات زیارة االعتماد

تتضمن الزیارة أیضا الكلیات التى حصلت على 
ومعمل ) ھندسھ المطریة ، الصیدلة(االعتماد 

ورق بكلیة العلوم الذى تم اعتماده األحبار وال
للتعرف على خطھ الكلیات للتطویر المستمر نحو 

كما . التمیز لما بعد الحصول على االعتماد
یتضمن جدول الزیارات أیضا الكلیات التى تم 
ارجاء حصولھا على االعتماد من الھیئة القومیة 
حتى تستوفى بعض المالحظات التى وردت 

عیھ، اقتصاد منزلى، تربیھ خدمھ اجتما(بالتقریر 
 بنات، وبرنامج الغزل والنسیج بكلیة - ریاضیھ

، أضافھ إلى زیارة لبرنامج )الفنون التطبیقیة
الطباعة والنشر ومعمل الزجاج بكلیة الفنون 
التطبیقیة اللذان سبق لھما الحصول على مشروع 
التطویر المستمر وتأھیل البرنامج والمعمل 

اطبات للسادة عمداء وسوف ترسل مخ. لالعتماد
 .الكلیات بموعد الزیارات وفقا للجدول المعد

 



رؤية ورسالة 
لجنة نظم المعلومات و التوثيق  جامعة حلوان 

من الضرورى ان یتواجد بكل وحدة من وحدات 
نظم المعلومات والتوثیق وتقوم الجودة لجنة ل

 و توثیق جمیع أنشطة وحدة الجودة بمراجعة
وكذلك التعاون مع وحدة تكنولوجیا المعلومات 

  :وذلك من خاللبالكلیة فى تنفیذ مھام ھذه الوحدة 
  إنشاء قاعدة بیانات لوحدة توكید الجودة •
توثیق أنشطة و مخرجات مشروع الكلیة  •

  لالعتمادللتأھیل 
تجھیز الدورة المستندیة لجمیع األنشطة  •

  حدة الجودةالخاصة بو
 توثیق جمیع األنشطة من المجالس استكمال •

  الرسمیة
 اهم وثائق وحدة  ضمان الجودة 
   االعتمادملفات معاییر •
 )وتحلیلھا ونتائجھا(استبیانات واستطالع رأى  •
  قواعد البیانات •
 الھیئة القومیة  استرشادیة صادرة عنأدلة •

  . وغیرھاوبرنامج التطویر
   األدلة والشواھد منالمرفقات •
  توثیق أنشطة ومخرجات الوحدة •
 –الالئحة األساسیة (وثائق الوحدة األساسیة  •

  ) الدورة المستندیة للوحدة- الھیكل التنظیمى 
  المراسالت الداخلیة والخارجیة •
  تقاریر المراجعة الخارجیة والداخلیة •
  أنشطة المجالس الرسمیة •
  . كل على حدة ملفات األقسام •

 ودةاهم أساليب التوثيق فى وحدة الج
القاعدة األساسیة ھى إعداد سجل لكل فئة من  •

فئات التخزین یصف الوثائق  وتاریخھا ومن 
مسئول عن إعدادھا ومن مسئول عن  تداولھا 

 وغیرھا من البیانات – عدد األوراق –
 ومكان الحفظ  –المتعلقة بموضوع الوثیقة 

 دوالب - .. بوصف دقیق قاعة أسم او رقم 
 .. رقم ملف–.. رف رقم –.. رقم

ویكون السجل متاحا لجمیع فریق الوحدة   •
وإدارییھا لكن یحدد فیھ مستوى االطالع على 

  الوثیقة ومن ھم مسموح لھم باالطالع علیھا
استبیانات (وحدة تخزین مستقلة لكل فئة من   •

 )واستطالع رأى وتحلیلھا ونتائجھا
مخزنة على وسائط الكترونیة ( قواعد البیانات  •

 على الشبكة –ستعمال  على الحاسب لال–
  ) مطبوعة- للتخزین والتداول 

ملف لكل معیار یتضمن (ملفات المعاییر  •
 وثائقھ األساسیة مع إشارة إلى المرفقات
یستخدم ترقیم الھیئة فى اإلشارة إلى  وثائق 

  )المعاییر
تخزن وفقا (األدلة والشواھد والمرفقات  •

 المرفقات –لترتیب  معاییرھا  بشكل مسلسل
تكرر طلبھا تخزن بأول رقم لطلبھا بین التى ی

 

 )المعاییر  ویشار الیھ بنفس الرقم كل مرة
أدلة الھیئة القومیة وبرنامج التطویر  •

وتتضمن مطبوعات الھیئة القومیة ودلیل 
  أى وثائق -  دلیل المراجعة –االعتماد 
 نمطیة تخزن ف Templatesإرشادیة و

مكان ظاھر وفى متناول كافة أفراد 
ویستحسن إعداد نسخة مصورة الفریق 

  منھا
توثق (توثیق أنشطة ومخرجات الوحدة  •

كل  أنشطة الوحدة بشكل مرئى ویعاد 
ملف لالحتفاظ بالصور واألفالم علیھ 
البیانات األساسیة للنشاط مع رقم الوثائق 

 )التى تشیر إلى النشاط فى الوحدة
الالئحة األساسیة (وثائق الوحدة األساسیة  •

 – النظام الداخلى- یمى   الھیكل التنظ–
  - التوصیف الوظیفى ألفراد الوحدة 

الدورة المستندیة للوحدة یعد من كل منھا 
نسختان على األقل باإلضافة إلى نسخ 

 معا PDFو  Wordالكترونیة بشكل 
تخزن فى مكان آمن یحتفظ مدیر الوحدة 

  ) او كلمة مرور لھ–وحده برقم سرى 
تقسم (المراسالت الداخلیة والخارجیة  •

 –وفقا لمصادرھا  مركز ضمان الجودة 
 – األقسام العلمیة – الوكالء - عمید الكلیة 

ویعد لھا سجل یتضمن ) األقسام اإلداریة
اسم الوثیقة وتاریخھا واسم المصدر  

 .والغرض منھا ورد الفعل المطلوب
تقاریر المراجعة الخارجیة والداخلیة ویعد  •

اسم لھا أیضا سجل یحدد نوع المراجعة و
المراجع وتاریخ المراجعة  واسم الوثیقة 
التى تم مراجعتھا وأى نسخة منھا 

  .وتاریخھا
أنشطة المجالس الرسمیة محاضر جلسات  •

مجلس الكلیة واألقسام واللجان معلم على 
موضوعات الجودة فیھا لتوضیحھا مع 
االحتفاظ بسجل لھا لتسھیل الوصول 

  )الیھا
ملفات األقسام ویتضمن كل ملف  •

وصیف وتقاریر كافة البرامج ت(
والمقررات فى مرحلتى البكالوریوس 

 نسخة من –والدراسات العلیا بالقسم 
تقریر المراجعة الداخلیة والخارجیة  

  نسخ –وخطط التحسین المترتبة علیھا
 نسخ من أعمال –من االمتحانات السابقة 

) الطالب الفصلیة او المشروعات
تابعة ویستحسن االحتفاظ بثالث نسخ مت

 من  آخر ثالث سنوات
دلیل (أدلة الكلیة ومطبوعاتھا اإلرشادیة  •

 دلیل –الكلیة للسنوات الثالث األخیرة 
 دلیل اإلرشاد األكادیمى - الدعم الطالبى 

  التوصیف الوظیفى لكافة فئات الكلیة –
 معاییر االختیار - األكادیمیة واإلداریة  

  )الخ..وتقییم األداء 
 

 
عى جامعة حلوان أن تكون مؤسسة تس

تعلیمیة وبحثیة رائدة فى التكنولوجیا 
والفنون ومتمیزة فى التربیة والعلوم 

 .وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة
  

جامعة حلوان إحدى الجامعات الحكومیة 
 : المصریة تعمل على

تقدیم برامج أكادیمیة ذات جودة  •
 المحلیة عالیة تحكمھا المعاییر

والعالمیھ إلعداد خریج متمیز قادر 
على المنافسة واإلبداع وتلبیة حاجات 
المجتمع واإلسھام في تطوره 

 .ورفاھیتھ
تقدیم برامج رفع كفاءة أعضاء ھیئة  •

التدریس وتنمیة قدراتھم التعلیمیة 
والبحثیة حتى ینعكس ذلك إیجابیاً 
على كل من الطالب والبیئة المحلیة و 

 .القومیة
 .الرتقاء بالبحث العلمى بالجامعةا •
تحقیق التعلیم المستمر وزیادة  •

التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 
 .العالمیة

تحقیق التعلیم المشاركة الفعالة فى  •
خدمة المجتمع وبناء ثقافتھ وتنمیة 
بیئتھ ودفع قطاعات اإلنتاج فیھ 
للمنافسة المحلیة واإلقلیمیة 

 .والعالمیة

 )٣(  ضمان الجودةةالتوثيق فى وحد
•   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
لجان المصداقية 

حصلت كلیة الھندسة بالمطریة على  اتـالقيـواألخ
االعتماد من الھیئة القومیة لضمان الجودة 
واالعتماد لتصبح بذلك أول كلیات الھندسة 
فى القاھرة متفوقة بذلك على كلیات 
الھندسة العریقة فى جامعات القاھرة وعین 

ا وال یأتى التفوق من فراغ فوراء ھذ. شمس
النجاح تاریخ حافل ومحطات متعددة، جاءت 

  .جمیعا لیكللھا فوز الكلیة باالعتماد
  : الكليةتاريخ 

 صیف في بالمطریة الھندسة كلیة أنشئت
 الصناعي العالى المعھد اسم تحت ١٩٥٥
 الدراسة مدة وكانت الجدیدة بمصر للمعلمین

 یمنح ال متصلة سنوات خمس المعھد بھذا
 كل في صیفیة عطلةك واحد شھر سوى فیھا
 في تدریبیة سنة السنوات ھذه بین ومن عام

  .ألمانیا
 ١٩٥٨ صیف في حلوان إلى المعھد مقر نقل
 السابقة الدراسة نظم بنفس محتفظا وظل
 للمعلمین الصناعي العالى المعھد اسم تحت

  .بحلوان
 نظام دفعة أول قبول تقرر ١٩٥٩ صیف في

 خطة وتضمنت العادیة سنوات خمس
 الفصل [بألمانیا تدریبیة أشھر ثمانیة ةالدراس

 نفس في] الثالث الصف من الثاني الدراسى
  .متبعا كان الذي القدیم النظام صفى العام

 نظام في تطور حدث ١٩٦١ صیف في
 جامعیة لجان قامت حیث ومناھجھا الدراسة

 ما تعادل دراسیة مناھج بوضع متخصصة
 بجانب الحین ذلك في الھندسة بكلیات یدرس
 الحالى المقر إلى المقر ونقل التربویة المواد

  .بالمطریة
 إلى المعھد اسم تغیر ١٩٦٥ صیف في

  .بالقاھرة الصناعي العالى المعھد
 الدراسة خطة تغیرت ١٩٦٧ صیف في

 فقط المستجدین للطلبة بالنسبة ومناھجھا
 أول وقبلت الصناعیة المعلمین كلیة وأنشئت
 المعھد نظام أما. ١٩٦٧ أكتوبر في دفعة
. تدریجیا تصفیتھ استمر فقد الصناعي العالى
 متتالیة مرات الصناعیة المعلمین كلیة دعمت
 اسم تحت ومناھجھا الدراسة تطویر وجرى
 ١٩٧١ عام والتربیة التكنولوجیا كلیة

 التكنولوجیا كلیة من دفعة أول وتخرجت
  ١٩٧٢ عام والتربیة

 حلوان جامعة أنشئت ١٩٧٥ صیف في
 التي والتربیة التكنولوجیا لیةك إلیھا وضمت

وم ن . ى إدارة أنظمة الجودة فیھ الكل كلیة أسلوبھا ف
ب  ین أھ  م عناص  ر ممارس  ات الج  ودة م  ا یتعل  ق منھ  ا 

وھناك العدید من اللج ان الت ى . بالمصداقیة واألخالق
یمكن إنشاءھا لتحقیق الجوانب األخالقیة فى الج ودة 

لجن  ة حمای  ة ، لجن  ة الم  صداقیة واألخالقی  ات ومنھ  ا
وع   دم لجن   ة الم   ساواة والعدال   ة ، الملكی   ة الفكری   ة

والمسمیات كثیرة، لكن كل ھذه اللجان تتف ق  .التمییز
ف  ى س  عیھا إل  ى خل  ق إط  ار أخالق  ى للعم  ل ف  ى الكلی  ة 
وتحقیق العدالة بین أفرادھا والتأكد من شفافیة العمل 
ونق   اءه م   ن تع   ارض الم   صالح والممارس   ات غی   ر 

وتت   ضمن عناص   ر العم   ل ف   ى مث   ل ھ   ذه . األخالقی   ة
  :اللجان

التألیف ( الملكیة الفكریة حقوقب لاللتزام إجراءات •
   )والنشر

  .بالمؤسسةنشر ثقافة الملكیة الفكریة  •
  التأكد من تطبیق الممارسات العادلة  •

o  وث     ائق معتم     دة لتوزی     ع أعب     اء اإلش     راف
والت   دریس والح   وافز والمكاف   آت والتعیین   ات 

  ألعضاء ھیئة التدریس
o  وثائق معتم دة لتوزی ع أعب اء العم ل والح وافز

  ن والعاملینبین اإلداریی
o  وثائق معتمدة للمساواة بین الطالب فى فرص

  التعلیم والتقویم
إنشاء آلیة معتمدة وموثق ة ومعلن ة لتلق ى ال شكاوى  •

  والمقترحات واالستجابة لھا 
دلی  ل موث  ق ومعل  ن ألخالقی  ات المھن  ة والوظ  ائف  •

  المختلفة بالمؤسسة
ن  شر المعلوم  ات ع  ن المؤس  سة موثق  ة ومعتم  دة  •

 - أدل     ة – مطبوع     ات –ون     ى الموق     ع اإللكتر(
  ) جھة مسئولة–إعالنات 

وس   ائل لمتابع   ة ص   حة المعلوم   ات وم   صداقیتھا  •
 .والعمل على تصحیح ما یقع من خطأ او مخالفات

 آليات العمل باللجنة
تدریبی  ة ألع  ضاء ھیئ  ة الدورات وال  تنظ  یم ن  دوات  •

التدریس والعاملین للتعریف والتوعیة ونشر ثقاف ة 
 . والنشرحقوق الملكیة الفكریة

إصدار أدلة وكتیبات وبوسترات إعالنیة ونشرات  •
مطبوع    ة لن    شر ثقاف    ة حق    وق الملكی    ة الفكری    ة 

 .والنشر
 .والمقترحاتشكاوى الإنشاء آلیة لتلقى  •
است     صدار وث     ائق لتوزی     ع أعب     اء اإلش     راف  •

   والتعیینات والمكافآتوالتدریس والحوافز 
كاف ة  ب ین التمیی ز وع دم العمل على ضمان العدالة •

  أعضاء الكلیة
 بأخالقی ات الوظیف ة كلیةمراقبة التزام العاملون بال •

وتطبی     ق الممارس     ات األخالقی     ة عل     ى كاف     ة 
المستویات مثل االلت زام بأخالقی ات المھن ة وأمان ة 
التعام   ل م   ع ال   زمالء، والرؤس   اء والمرؤوس   ین، 

 . الخ.. واحترام حقوق اآلخرین
أخالق   ي وفق   ا ً للتغی   رات العالمی   ة تط   ویر میث   اق  •

 لجمی   ع ھت   وفیر ن   سخة من    ووالقومی   ة والمحلی   ة
 .األطراف بالمؤسسة

 
 واعتماد مستحقانجازات تاريخية 

 التكنولوجیا كلیة اسم علیھا أطلق
 كلیة من دفعة أول وتخرجت بالمطریة

  .١٩٧٦ عام التكنولوجیا
 الداخلیة الالئحة طبقت ١٩٧٦ صیف في

 المجلس من اعتمادھا بعد للكلیة الجدیدة
 كلیة اسم تحت للجامعات األعلى

 الفرق جمیع على بالمطریة التكنولوجیا
 ذلك في النھائیة الفرقة ماعدا دراسیةال

 ودعمت التربویة المواد وحذفت العام
 مناھج فیھا ودرست الھندسیة المواد
 بكلیات تدرس التي المناھج أرقى تسایر
 وتخرجت المصریة بالجامعات الھندسة
 ١٩٧٩ مایو النظام ھذا من دفعة أول

 الھندسة كلیة "الكلیة اسم وأصبح
 الكلیة اسم تغییر تم وقد" والتكنولوجیا

  ".بالمطریة الھندسة كلیة "إلى
  : الكليةمقر
 النعام ھو منطقة أرض الحالى الكلیة مقر

 من الكلیة ویحد القاھرة-  المطریة - 
 ومن التحریر منشیة شارع الجنوب
 ومن الرازق عبد إبراھیم شارع الشمال
 الغرب ومن الصناعي المعھد ش الشرق

 ساحةم وتبلغ حافظ مصطفى الشھید ش
 مربع متر ألف ٥٢ حوالي الكلیة أرض
 وألفى مالعب مربع متر ١٥٠٠ منھا
وحدائق   مبانى والباقى طرقات مربع متر

  بالمطریة
  : الكليةأقسام

  قسم ھندسة القوى المیكانیكیة 
  قسم ھندسة السیارات والجرارات

  قسم الھندسة المدنیة
  قسم الھندسة المعماریة

  قسم التصمیم المیكانیكى 
   الفیزیقا والریاضیات الھندسیة قسم

وقد أنشئ حدیثا قسمي ھندسة الطاقة 
وھندسة اإلنشاءات بنظام الساعات 

  المعتمدة
وینتمى إلى الكلیة عدد من المشاھیر 

عمرو / د.أبرزھم وزراء التعلیم العالى أ
محمد النشار ورواد الجودة / د.سالمة وأ

تھانى / د.أجالل عبد الحمید و/ د.أ
  .یوسف

 

 كلية الهندسة بالمطرية



 
  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 


  
 

 




 التوثيق االلكترونى
التوثیق االلكترونى او الوثیق باستخدام 
التقنیات الرقمیة المتقدمة التى تستخدم فى 
نقل وحفظ صورة طبق األصل لمحتوى وثیقة 
ما بحیث یمكن الرجوع الیھا فى أى وقت 

ن طرق البحث المتعارف وبطریقة أو أكثر م
علیھا دولیا، وباتالى المساھمة فى وضع 

  .حلول لمشاكل الحتویات الورقیة للوثائق
  :متطلبات التوثيق االلكترونى

تفعیل شبكات المعلومات الداخلیة  -
واستخدام البرید االلكنرونى باكبر قدر 
مستطاع وبالتالى وضع الیات لتبادل 

 .نیاالمراسالت داخل جھة العمل الكترو
توزیع التعلیمات والقواعد والمعلومات  -

 .الكترونیا
استالم المخططات النھائیة للمشروعات  -

والخطط التنفیذیة والتقاریر المرحلیة 
 .والنھائیة الكترونیا

العمل على االحتفاظ بنسخة واحدة من  -
الوثائق الورقیة المھمة مع اھمیة األحذ 
بعین االعتبار ادخالھا الى الحاسب عن 

 . الماسح الضوئي لحفظھا رقمیاطریق
 :األهداف الرئيسية للتوثيق االلكترونى

توفیر المساحة المكتبیة المستغلة للتخزین  -
 .الورقى

توفیر نسخ احتیاطیة من الملفات والوثائق  -
فى حالة تعرضھا ألى تلف ألى عوامل 
طبیعیة اوبشریة مثل الحریق او السرقة 

 .اوالتلف وغیرھا
ائق فى حالة تعرض سھولة استرجاع الوث -

 .االصول للضیاع
امكانیة البحث فى محتوى الوثیقة  -

واستبدال النصوص وقراءة الوثیقة 
 .OCRالمطبوعة باستخدام تقنیة 

سھولة تبادل الوثائق داخل وخارج جھة  -
 .العمل

اتاحة الوثائق لالطالع بواسطة العدید من  -
األشخاص فى نفس الوقت باستخدام 

 .شبكات المعلومات
 النظر وترتیب الملفات وازالة اعادة -

  .الوثائق المتكررة او غیر الضروریة
  

  :نواتج التعلم على مستوى البرنامج
بعد وضع رسالة وأھداف البرنامج تأتى بعد 

من تلك ذلك مرحلھ اشتقاق نواتج التعلم 
األھداف التى حددت بشكل دقیق وروعى فیھا 
االتساق الكامل مع المعاییر األكادیمیة 

اذ یتم ترجمھ . المرجعیة التى یتبناھا البرنامج
األھداف إلى مجموعھ من األداءات  یطلق 
علیھا نواتج التعلم وھى تعكس ما یتوقع من 
الطالب ان یتعلمھ ویصبح قادرا على عملھ 

لجانب المعرفى، المھارات وانجازه فى ا
الذھنیھ، المھارات التطبیقیة والعملیة، 
المھارات ألعامھ والمنقولة وذلك عند إنھائھ 

  .الدراسة بالبرنامج
  :عمليه تقويم نواتج التعلم 

 ونحن مازلنا فى الفصل الدراسى األول للعام
  ، نود ان نذكر جمیع٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى 

یة بأن الھدف القائمین على العملیة التعلیم
الرئیسي لعملیھ تقویم نواتج التعلم ھو تحسین 
تعلم الطالب وذلك بتحسین فعالیھ البرنامج 
بشكل عام وتحسین أداء جمیع العاملین فیھ 

بشكل خاص مما ینعكس بشكل مباشر 
وتتضمن عملیھ تقویم . بالفائدة على الطالب

نواتج التعلم الكثیر من الفعالیات واألنشطة 
ب المشاركة الفعالة من قبل الطالب التى تتطل

كاالمتحانات والمقابالت واإلستجابھ 
لالستبیانات وانجاز المشاریع والتكلیفات 
وغیرھا ، ومجمل المشاركة فى ھذة 
األنشطة یوفر خبرات تعلیمیة متمیزة 
للطالب داخل برنامجھ وضمن 

حیث توفر عملیھ تقویم نواتج .تخصصھ
فیدة بین التعلم قنوات اتصال عدیدة وم

الطالب من جھة والبرنامج وأعضاء ھیئھ 
التدریس بھ من جھة آخرى ، ویستمر ھذا 
 االتصال حتى بعد تخرج الطالب من خالل
متابعھ فى عملھ او فى دراستھ العلیا ، عن 
طریق بعض أدوات عملیھ تقویم النواتج 
ومنھا استبانھ الخریجین واستبانھ جھات 

 الوثائقیة عن العمل باإلضافة إلى البیانات
  .الخریجین وأحوالھم المھنیة

 

أعد مركز ضمان الجودة وثیقة عن دور وحدة ضمان الجودة بالكلیة والقیم التى یجب ان یتحلى 
 ونىبھا مدیر الوحدة وأعضاء الفریق التنفیذى بھا وقد تم نشرھا الكترونیا على الموقع اإللكتر

  .للمركز كما تم إرسالھا ورقیا إلى السادة عمداء الكلیات
   دور وحدات ضمان الجودة بالكليات 
نشر ثقافة الجودة داخل وخارج باالضافة الى  

مجتمع الكلیة ومتابعھ تنفیذ الخطة 
 .أإلستراتیجیھ للكلیة

تطبیق آلیات مراجعة المستندات  -
 .والوثائق والتقاریر الدوریة

 .نالنشر واإلعال -
 تقدیم الدعم الفنى -
التقییم الدورى لألداء المؤسسى  -

 وللفاعلیة التعلیمیة
اإلشراف على عملیھ إعداد وتوزیع  -

 االستبیانات
وضع معاییر اختیار المقیم الخارجى  -

 للبرنامج والمقررات
التواصل الجید مع مركز ضمان الجودة  -

 بالجامعة
 وضع خطة عمل سنویھ موثقھ ومعلنھ -

دة وآلیات لمتابعھ لوحدة ضمان الجو
 .تنفیذھا

 .تمثیل مدیر وحدة ضمان الجودة للكلیة -

وضع خطط التحسین فى ضوء نتائج  - 
تقویم الطالب وتقییم الورقة اإلمتحانیة 
 والتغذیة الراجعة من األطراف المجتمعیة
  :قيم يتحلى بها أفراد وحدة ضمان الجودة

ما یلى لیس أمال نرجو ان یتحقق وإنما تقریر 
سناه فى متابعة كافة وحدات الجودة لواقع لم

  :فى جامعة حلوان
  .الصبر بال حدود وحسن الخلق -
االلتزام بأخالقیات المھنة وبما علیھ من  -

  .واجبات ومسئولیات
  .حسن إدارة الوقت -
  .الجدیة وإتقان العمل -
  .حسن التواصل مع اآلخرین -
 .بث روح العمل الجماعى -
 .ألقدره على إدارة األعمال -
ضوح فیما یعلن من نتائج الشفافیة والو -

 .وتقاریر
الصدق واألمانة والحفاظ على سریه  -

 .المعلومات
  .كسب احترام وثقه مجتمع الكلیة -
 


