
 

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

   


 

إنتھاء الفصل الدراسى األول قرب  نظرا ل-٩ 
  واستعداد ٢٠١٤/ ٢٠١٣للعام الجامعى 

لبدأ امتحانات نھایھ الفصل الدراسي ، الكلیات 
وحدات الجودة یذكر مركز ضمان الجودة 

السادة اعضاء ھیئھ بكلیات الجامعة بحث 
ضروره التجھیز العداد على دریس بالكلیات الت

تقریر المقرر الدراسي للمقررات التى قاموا 
بتدریسھا على نموذج الھیئھ مع وضع خطط 
تحسین المقرر فى ضوء التغذیھ الراجعھ من 
الطالب وتقدیمھ الى القسم العلمى بعد اتمام 
عملیات المراجعھ من لجنھ الجودة بالقسم 

من مجلس القسم العلمى العلمى لیتم إعتماده 
  .وتسلم نسخھ الى وحدة ضمان الجودة بالكلیھ 

  .متمیزة تدعم انظمة الجودة فى الكلیات

رئیس / د.یھنئ مركز ضمان الجودة  أ
 النواب والسادة عمداء والسادة الجامعة

 ھیئھ التدریس والعاملین وأعضاءالكلیات 
 والطالبات والطلبة والكلیات الجامعة بإدارة

 اعادة ٢٠١٤العام المیالدى الجدید بحلول 
 بالیمن الحبیبةهللا على الجمیع ومصرنا 

  .واألمانوالبركات والسالم 
 

  الجودةرئيس هيئة 
  يجتمع بمديرى مراكز الجودة

  

حلوان جامعةكليات   
ھناء محمد الحسینى مدیر مركز / د.حضرت أ

قاء مدیرى مراكز ضمان الجودة ضمان الجودة ل
 القومیة الھیئةمجدى قاسم رئیس / د. من أبدعوة

 بشبرا الھیئة بمقر واالعتمادلضمان جودة التعلیم 
 دعم إلىھدف اللقاء ) .٤/١٢/٢٠١٣وذلك یوم 

 ومدیرى المراكز القومیة الھیئةالتواصل بین 
 القومیة الھیئةبالجامعات والتعریف بما تقوم بھ 

 لتطویر آلیات العمل بھا وإجراءاتمن انشطھ 
وعرض لبعض التجارب فى مجال الجودة 

 مثل جامعھ اولو العالمیةواإلعتماد بالجامعات 
 رئیس مجدى قاسم/د.وقد افاد سیادة أ. بفنلندا
 أن واالعتماد لضمان جودة التعلیم القومیة الھیئة

 التى وضعتھا الھیئھ تخضع حالیا االعتمادمعاییر 
كما اكد . قبل اللجنھ الفنیھ بالھیئھ للمراجعھ من

سیادتھ على استعداد الھیئھ القومیھ من تقدیم 
الدعم الفنى للكلیات بالجامعات المصریھ فى 

  .نظم ضمان الجوده واإلعتمادمجال تطبیق 

 تهنئة من القلب
جیھان صابر وكیل كلیھ التمریض على جائزة / د.أحصلت 
 المشروعات بوزارة التعلیم العالى فى مجال إدارةوحدة 
 فى التعلیم والتعلم عن مشروع الذى تقدمت بھ االبتكار
التعلم بالھاتف المحمول لمقرر " فعالیاتھ بعنوان  وأنھت

من وحدة ادارة المشروعات "  فى التمریضالمعلوماتیة
 والمشروع یكرس التقنیات الرقمیة .تعلیم العالىبوزارة ال

الجدیدة والمستحدثة فى مجال الھاتف المحمول  للدراسة 
  .فى احد مقررات كلیة التمریض

 

م ـلـالتع
ف ـبالهات

 المحمول

 

  الفاعلية التعليمية ورأى الطالب 
 التعلیمیة الفاعلیة رأى الطالب ورضاھم عن الستطالع استبیان استمارةقام المركز بإعداد 
 االستمارة لمدیرى وحدات ضمان الجودة لتطبیقھا على الطالب إرسالبالكلیات، وقد تم 

 بكلیات جامعھ التعلیمیة الفاعلیةوموافاة المركز بنتائجھا تمھیدا إلعداد تقریر شامل عن 
  .حلوان ووضع مقترحات للتحسین فى ضوئھا

 الصالة المغطاة بالجامعة

  بعة دورية من المركززيارات متا
ویضم الفریق خبیرین من خبراء  ( الجامعةبدأ زیارات المتابعة الدوریة لخبراء المركز لكلیات 

/ د. الزھیرى وأمابراھی/ د.ویضم فریق زیارة كلیة السیاحة والفنادق أ)   كلیھالمركز لزیارة كل
بینما یضم فریق زیارة زلى وھو نفس الفریق الذى یتولى زیارة كلیة االقتصاد المناحمد وحید 

كلیة الخدمة االجتماعیة كما تتولى زیارة ھشام سید / د.أحمد وحید وأ/ د.كلیة الفنون الجمیلة أ
  .  ٢٠١٣ شھر دیسمبر بنھایة تنتھى أنوالمتوقع . منى ابو طبل/ د.أ

 

 
 إدارة لوحدة التنافسیة من المشروعات بمجموعة  یات جامعھ حلوان من كلعدد تقدم

: وھى على الوجھ التالى)  مشروعات٧( المشروعات بوزارة التعلیم العالى وعددھا 
دعم التمیز بمؤسسات  –) للدورة األولى( بمشروعات تنافسیھ الھندسةتقدمت كلیھ 

 التنافسیة الطالبیةلمشروعات وفى مجال ا. علیم العالى حیث تقدمت بعدد مشروعینالت
مشروعات تنافسیھ بأربعة  بالمطریة الھندسةفقد  تقدم طالب كلیھ ) واالبتكارللتمیز (
كل  والتمریض التطبیقیةالفنون كل من كلیتى تقدم طالب كما ، )الدورة األولى(

بمشروع أیضا  المطریةكما تقدمت كلیھ ھندسھ بمشروع طالبى تنافسى لكل منھما، 
  .لتطویر نظم التقویم واالمتحانات



رؤية ورسالة 
 الوثیقة لتكون مرشدا لتوجیھ جمیع هتوضع ھذ  جامعة حلوان

المستفیدین من البحث العلمى بالكلیة من باحثین 
ومشرفین وأساتذة بل والمجتمع األكادیمى ككل 

وتحدد  .إلى السلوك المناسب تجاه البحث العلمى
عاییر حسن السلوك واألمانة العلمیة الوثیقة م

والمثل العلیا والمبادئ العامة التى تضع ضوابط 
مناقشة القضایا األخالقیة التي یجب أن تسود 

  .مجتمع الكلیة
توجھ ھذه الوثیقة بشكل خاص إلى الجھات 
المعنیة بالبحث العلمى فى الكلیة والقائمین على 

و یھدف . إعداد األبحاث العلمیة أو المساھمین بھا
 يإلى تعزیز تطبیق المعاییر العامة للسلوك العلم

األخالقى في إعداد وعمل تلك األبحاث، كما 
یركز بشكل خاص على الطرق الواجب إتباعھا 
في التعامل مع االنتھاكات التي تحصل لتلك 

ً من المقاییس . المعاییر وتتناول الوثیقة بدایة عددا
ق على والمعاییر العامة التي یجب أن تنطب

السلوك العلمي، كما تتناول انتھاكات تلك 
ومن ثم تتناول طرق منع . المقاییس والمعاییر

انتھاك األمانة العلمیة مشیرة إلـى الـعـوامـل التي 
ً في ذلك ً . قد تلعب دورا وتقدم الوثیقة أیضا

ً عن مجموعة مـن الـتـعـلیمـات للتـعـامـل  ملخصا
. نة العلمیةمع االنتـھـاكـات المزعومة لألما

وتختتم ببعض المالحظات عن الـعـقـوبـات الـتي 
قـد تـفـرض عـلـى صاحب العمل في حال ثبوت 

  .حاالت سوء تصرف علمي في مؤسستھ

 
ً في طبیعتھ ویتناول  یتنوع البحث العلمي كثیرا

وعلى نفس المنوال، . مواضیع مختلفة للغایة
ً . ث فیما بینھاتختلف أسالیب البح و ھنالك عـددا

مـن الـمبـادئ العامة الواجب إتباعھا والتقید بھا 
في كل فروع العلوم والتي تتعلق بمجملھا 
باألمور المعیاریة للـبـحث والقـواعـد السلـوكیة 

 وتقتضي. الواجب التقید بھا عند القیام بھ
 احترام حقوق اآلخرین العلمي البحث قیاتأخال

وآرائھم وكرامتھم، سواء أكانوا من الزمالء 
أم من  البحث الباحثین، أم من المشاركین في

 أخالقیات وتتبنى مبادئ المستھدفین من البحث،
و " اإلیجابي  العمل" عامة قیمتي  العلمي البحث

، وھاتان القیمتان یجب أن " تجنب الضرر " 
 یةاألخالقیة خالل عمل تكونا ركیزتي االعتبارات

وھناك بعض االعتبارات بالنسبة  ، البحث
  :للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي

o  المصداقیةTruthfulness  
o   الخبرةExpertise  
o   السالمةSafety  
o   الثقةTrust  
o   الموافقةConsent  
o   االنسحابWithdrawl  
o   التسجیل الرقميDigital Recording  
o   التغذیة الراجعةFeedback  
o  الكاذب  / األمل المزیفFalse Hope  

 

o  اآلخرین مراعاةVulnerability   
o   استغالل المواقفExploitation  
o  سریة المعلوماتAnonymity   
o  حقوق الحیوانAnimal Rights 

   
 

جموعھ من یتطلب البحث العلمي توافر م
. القیم والمبادئ األخالقیة فیمن یمارسھ 

ویخطئ من یتصور أن العملیة البحثیة ال 
تعدو مجرد فھم مجموعھ من األسس 
واإلجراءات التى تتصل بتحدید المشكلة 

 البیاناتوإعداد التصمیم البحثي وتجمیع 
والتعامل اإلحصائي مع تلك البیانات وكتابة 

موعھ من تقاریر البحث وإنما ھناك مج
المعاییر األخالقیة التى تصاحب كل مرحلھ 

وعلى الباحث أن یكون . لك المراحل تمن 
ملما بتلك المعاییر والقیم ذلك أنھ یتعامل مع 
بشر لھم حقوقھم ولھم كرامتھم والتى یجب 
الحفاظ علیھا وصیانتھا من كل ضرر ظاھر 

  . أو متحمل 

  
البحث العلمى إذن عملیھ أخالقیھ وذلك 

افة إلى أنھ عملیھ منھجیھ تؤدى إلى بإض
اكتساب المزید من المعرفة عن الظواھر 

 وحل ما یواجھنا من مشكالت في المختلفة
مجاالت التربیة وعلم النفس ولذا فإن الباحث 

مواصفات أخالقیھ یجب أن یكون لھ العلمى 
متسلحا بھا جنبا إلى جنب مع المواصفات 
ت المعرفیة والمنھجیة ومن ھذه المواصفا

  األمانة والصدق والموضوعیة : األخالقیة 

 
 یمكن أن تكتنف البحث عدیدةھناك مخاطر 

. العلمیةالجاد في عالقتھ بحل المشكالت 
  : وھذه المخاطر تتضمن ما یلي 

o  ناضجة غیر مبتسرةتكوین نتائج .   
o  أو غیر المتفقھ المضادة األدلةتجاھل 

  . ائج التى وصل إلیھا الباحث مع النت
o  أى ثابتةعادة التفكیر داخل حدود 

   . األصالة إلى االفتقار
o  على الحصول على جمیع القدرةعدم 

   بالمشكلة المتعلقةالحقائق 
o  المالحظة في الدقةعدم .   
o  الخطأ في مطابقة أو توفیق عالمات

  .السبب واألثر 
o  والتحیز الشخصیةالتأثر باألحكام 

 مسبقالذاتي ال
 

 
معة حلوان أن تكون مؤسسة تسعى جا

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  •
لیة عالیة تحكمھا المعاییر المح

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
 .اء بالبحث العلمى بالجامعةاالرتق •
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

 )١(ميثاق أخالقيات البحث العلمى 
•   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 المبادئ
 األخالقية



 
 
 

سياسات توزيع أعباء 
  العاملينالعمل علي 

تقوم الكلیات بإنشاء ھذه الوحدات سعیا 
 تحقیق على قادر علمى كیان إلى للوصول
 وتطبیقاتة العلمى للبحث التمیز عنصر

بااللتزام بالممارسة األخالقیة السلیمة 
 على الى الحفاظللبحث العلمي ، كما تسعى 

 ھو الكلیة ككیان علمى فى واألخالقیات القیم
في  العلمیة الجھود لنجاح ضمان وثیقة
 وتكون مھمتھا ھى  بلورة. المجتمع خدمة

 واقتراح العلمى للبحث األخالقیة القواعد
على  بھا االلتزام ضمان وسیاسات أسس

ا المحلى المستوى  بالمعاییر استرشادً
 والتقالید واألعراف مالقی ضوء فى الدولیة
 .الوطنیة

 اللجنة فتتمثل فى ان تتولى عمل أما منھجیة
 االتحادات فى الكلیة اللجنة تمثیل
 المناظرة أو الھیئات الدولیة المتخصصة
 إبداء وكذلك والدراسات المؤتمرات ومتابعة

 أولویات التعاون واقتراح الكلیة رأى
أخالقیات  تطبیقات مجاالت فى الخارجى
 . العلمىالبحث

العمل على تحقیق معاییر وتستھدف اللجنة 
  : من خاللأخالقیات البحث العلمى

تحدید األسس والمعاییر األخالقیة التي  •
  .یتم من خاللھا تصمیم وإجراء األبحاث

تحدید آلیات مراقبة ومراجعة جوانب  •
البحث األخالقیة فى كافة مجاالت 

  . طبقا للمواثیق العالمیة التخصص
قیق والواعي ألعمال الفحص الد •

المتقدمین للجنة ببحوثھم وكتبھم وكافة 
أعمالھم البحثیة بغرض التأكد من توافر 

 .معاییر األخالقیة فیھا
نشر الوعى بثقافة االلتزام بأخالقیات  •

 البحث العلمى 
 البحث العلمى أعمالفحص  •

لمشروعات والرسائل العلمیة وتطبیق او
غرض التأكد من ب محددة أخالقیةمعاییر 

 .توافر معاییر األخالقیة فیھا
تطبیق ما جاء بقانون حمایة حقوق  •

 لسنة ٨٢الملكیة الفكریة المصري رقم 
  . نشر وإلقاء البحوثفى ٢٠٠٢

تطبیق المبادئ والمعاییر المصاحبة  •
لتخطیط البحث وجمع البیانات والتعامل 

  التى تتفق الموضوعیةمعھا والمعاییر 
  .للكلیة والجامعةوالخطط البحثیة 

االستفادة بالتغذیة المرتجعة من المتقدمین  •
لتطویر عمل اللجنة وتوفیر تغذیة عكسیة 
للجھات المختصة تتضمن المعاییر 
المطبقة وأسالیب التطبیق وكیفیة التغلب 
على الصعوبات التى قد تطرأ على عمل 

 .اللجنة
التأكد من استخدام األسالیب البحثیة  •

من تحقیق مبدأ العدالة في توزیع وضع إطار عمل یضل
 العمل بین أعضاء ھیئة التدریس وأعباءالمھام 

العنصر  یكون ومعاونیھم واإلداریین من موظفي الكلیة
النظم أھم أدوات والبشري أحد أھم عناصر اإلنتاج 

والمؤسسات فى تنفیذ خططھا وتحقیق رغبتھا فى 
 :تتبعھا الكلیة ما یلىالتى وتضم اإلجراءات . التطویر
  :السياسات: أوال

المھام اإلداریة على أعضاء الجھاز توزیع أعباء  -
  مطلقةعدالة شفافیة وب والقیادات ياإلدار

 الموظف أداءتحدید واضح ألوجھ القصور في  -
 .وتوجیھھ للحصول على جرعة التدریب المناسبة

 . التطویر بالكلیةلحفزملین تحفیز وشحذ نشاط العا -
 توفیر المناخ المالئم للعمل مادیا ونفسیا -
 وانسیابضمان تكامل الجھود وتحدید األدوار  -

 .العمل في المھام المتتابعة
المتابعة والتقییم المستمر لألداء ھى وسائل لتحدید  -

معاییر للثواب والعقاب وربط الحوافز باإلنتاج 
 .وأداه لإلصالح والتطویر

ى الكتشاف الطاقات الكامنة فى الموارد السع -
البشریة فى الكلیة لتحفیز الخامل وترقیة الكفء 

 .مما یسھل عملیة ربط الحافز باإلنتاج واإلنجاز
تحدید واضح للسلطات والمسئولیات ومعرفة  -

 .العاملین بالمھام التي تم تكلیفھم بھا
 التعرف بشكل دورى على رضا كافة العاملین   -

  اإلجراءات: ثانيا
توزیع أعباء المھام اإلداریة على أعضاء الجھاز  -

بما ینسجم مع مؤھالتھم اإلداري والقیادات 
 .ومھارتھم وقدراتھم واستعدادھم وخبراتھم

علنھا الكلیة تلقواعد  تولى المھام اإلشرافیة وفقا یتم -
 مجلس الكلیة  منوتعتمد

 مع توجیھھ أدائھ في  الموظفقصورتحدید أوجھ  -
 .للحصول على جرعة التدریب المناسبة

o لوظیفى الدقیق للمھام التوصیف اإعداد 
o  إلىاستطالع رأى الموظف فى مدى الحاجة 

 التدریب ونوعیتھ
o  إدراج والتدریب المطلوبتحدید جرعة 

 .فى الخطة التدریبیة للكلیةاالحتیاجات 
تحفیز وشحذ نشاط العاملین لتحقیق أھداف  -

 .التطویر بالكلیة
o  واإلثابة التحفیز أسالیبدراسة 
o اإلداریین للمتمیزین من  یومإقامة 
o  موضوعىبشكلالتوسع فى حوافز األداء  

 :توفیر المناخ المالئم للعمل مادیا ونفسیا -
o  توفیر بیئة العمل المالئمة لتمكین العاملین

 . حاجاتھم وتحقیق أھدافھمإشباعمن 
o  إعطاء الفرصة لتبادل األفكار بحریة مما

 . التعاون والعمل بروح الفریقإليیؤدي 
ق لضمان تكامل الجھود وتحدید األدوار التنسی -

 أداء العمل في المھام المتتابعة التي یعتمد وانسیاب
 . زمالءھمأداءبعض العاملین علي نتائج 

o  إدارةوضع خریطة تنظیمیة للعمل بكل 
o  إدارةتحدید خریطة تدفق للعمل فى كل 
o  توزیع المھام الیومیة بكل شفافیة من قبل

 .أنفسھم باإلدارةالعاملین 
أن تكون المتابعة واألشراف والتقییم المستمر  -

لألداء ھى وسائل لتحدید معاییر للثواب والعقاب 
 .باإلنتاج وأداه لإلصالح والتطویر من كل إدارة

o ریر متابعة األداء الدوریة بخطط ربط تقا
 الثواب والعقاب

o  إعطاء الفرصة للموظف للتظلم من تقاریر
 المتابعة وإجراء ما یتطلب للتحسین

o  لقیاس اإلنتاج الیومى والشھرى وضع آلیة
 .لكل فرد فى كل قسم كمیا

 
 لجان أخالقيات البحث العلمى

 والمالئمة لطبیعة والعلمیة السلیمة
البحث وتوفیر الدعم األدبي والعون 

  .المادي لباحثیھا العلمیین
التأكد من وجود المعاییر المنھجیة  •

المالئمة لطبیعة البحث واستخدم 
األدوات المتوافرة الموثوق بھا أكثر 
في جمع المعلومات وكذلك استخدم 
المناھج اإلحصائیة المناسبة في 

 .وصف وتحلیل المعطیات
التأكد من الموضوعیة وعدم انتھاك  •

 حقوق الملكیة الفكریة
التأكد من اتباع اإلجراءات القانونیة  •

عند حدوث إنتھاكات لصحة 
  :المعلومات

تحدید آلیات األمان والسالمة في  •
التعامل مع عینات التجارب من 

 .البشر
 آلیات عمل اللجنة 
تطویر دلیل المیثاق األخالقي وفقا ً  •

 . میة والقومیة والمحلیةللتغیرات العال
توفیر نسخة من دلیل المیثاق  •

األخالقي المعتمد لجمیع األطراف 
 .المعنیة بالمؤسسة

الدعوة ونشر الوعى بثقافة االلتزام  •
بأخالقیات البحث العلمى وإصدار 
النشرات والمطبوعات إلتى توضح 
عمل اللجنة وطبیعة ما تمارسھ من 

 .أنشطة
ال الفحص الدقیق والواعي ألعم •

المتقدمین للجنة ببحوثھم وكتبھم 
وكافة أعمالھم البحثیة بغرض التأكد 

 .من توافر معاییر األخالقیة فیھا
إصدار تقاریر توضح أسباب الموافقة  •

او عدم الموافقة على األعمال لمقدمة 
للجنة موضحا فیھا األسباب التى 

 .دعت اللجنة التخاذ قرارھا
مطابقة البحث لمعاییر موضوعیھ   •

  .لخطط البحثیة للكلیة والجامعةوا
تجنب الخضوع لمؤثرات حكومیة  •

ھادفة إلى ترك البحث في شؤون 
یجب على العلماء أن .عامة حیویة

كما یجب ، یتجنبوا اإلضرار بالمجتمع
ویجب ، علیھم تحقیق منافع اجتماعیة

أن یكون العلماء مسئولین عن عواقب 
أبحاثھم وأن یبلغوا الجمھور بھذه 

  .العواقب

 



 
  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 


  

 

 






 مهارات التوظيف
فى اطار اعداد الطالب لسوق العمل واھمیھ 

برامج الدراسیھ ادراج مھارات التوظیف فى ال
وتصمیم البرامج وطرق تدریس وتقویم 

عن الھیئة مھارات التوظیف فقد صدر 
كتاب القومیة لضمان الجودة واالعتماد، 

 مھارات إدراجاستراتیجیات " بعنوان
 بالتعلیم الدراسیةالتوظیف فى المناھج 

مجدى قاسم رئیس / د. أإعدادمن " العالى
كیفیھ الربط  وآخرون یتناول القومیة الھیئة

 مھارات التوظیف داخل إدراجبین طرق 
. المقرر الدراسى وطرق تدریسھا وتقویمھا

 مما استعرضھ المؤلفون االستفادةولتعظیم 
 هفى ھذا الكتاب فقد تم ارسال بعض ھذ

 الى مدیرى وحدات ضمان الھامةالمعلومات 
 منھا والتأكد من ةلالستفادالجودة بالكلیات 

 فى وأخذھاتوصیف المقررات  فى إدراجھا
 عند اعداد او مراجعھ توصیف االعتبار
بعض االمثلھ لمھارات التوظیف . المقررات

، والمكتوبةمھارات اإلتصال المنطوقھ : تشمل
مھارات العمل الجماعى، مھارات القیاده، 
مھارات التخطیط للعمل ومھارات التنظیم 
الذاتى، مھارات حل المشكالت والمھارات 

یھ والذھنیھ، تكنولوجیا المعلومات ، الفكر
المھارات الحسابیھ، مھارات الوعى الذاتى 
والثقھ بالنفس،مھارات تسویق الذات، 
 .المھارات الشخصیھ، اإلستعداد للتعلم الذاتى

  

مركز ضمان فى ضوء الجھود التى یقوم بھا 
الجودة لتقدیم الدعم الفني للكلیات التى  بھا 

 على مستوى مرحلتى متمیزةبرامج جدیدة 
البكالوریوس والدراسات العلیا، فقد تم تنظیم 

 أعضاءحضرھا ) ٨/١٢/٢٠١٣(ورشھ عمل 
ھندسھ (ھیئھ تدریس من بعض الكلیات 

حلوان، الحاسبات والمعلومات، الفنون 

في مجال ) فنادق والالسیاحة، التطبیقیة
برامج /  برامج الجدیدة العتمادالتأھیل 
 وفقا للخطاب الوارد الجامعة بكلیات متمیزة

/ د.أمن أمین عام المجلس األعلى للجامعات 
الذي أوصى بضرورة تقدم أشرف حاتم 

 .                                       عتمادھاالالكلیة التي بھا برامج جدیدة 



فى إطار مشاركھ بعض من خبراء مركز ضمان 
 أإلستراتیجیھ الخطة إعدادالجودة فى فعالیات 

 عمل فى المجاالت أوراق إعداد فقد تم للجامعة
البرامج األكادیمیة في ضوء التنافسیة : لتالیھا

ومتطلبات سوق العمل والتكامل بین 
التخصصات، مواصفات خریج جامعھ حلوان، 

، دعم مركز بالجامعة واالمتحاناتنظم التقویم 
  .ضمان الجودة بالجامعة ووحداتھ بالكلیات







 المشروعات إدارةفى سبیلھا للحصول على دعم وحدة 
 بالجامعة اإلداریةلتطویر النظم بوزارة التعلیم العالى 

قدمت جامعھ حلوان یوم توللرقى بالمكونات الخدمیة لھا، 
 إدارة لوحدة ١٩/١٢/٢٠١٣الخمیس الموافق 

م اإلداریة تطویر النظ"المشروعات بمشروع عن 
 ٩٠٠١بالجامعة والحصول على شھادة الجودة أیزو 

)ISO ."(   

قسم متابعة الخريجين  
أنشأت جامعة حلوان ضمن ھیكلھا الموحد   

مختلفة من الجامعة، لكلیات القطاعات ال
 فى كل قسما او وحدة لمتابعة الخریجین

كلیة تتبع مباشرة لإلشراف الفنى لوكیل 
الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 

متابعة ھى  ھذه الوحدةرسالة و. البیئة
الخریجین إلیجاد عالقة قویة وفعالة بین 

وكذلك  وبین الكلیة والمجتمع وبینھمالكلیة 
سوق العمل والتنسیق ربطھم باحتیاجات 

مع جھات عملھم بھدف التطویر المستمر 
في العملیة التعلیمیة بالكلیة لتحسین 
وضمان جودة الخریجین لیتالءم مع 
متطلبات سوق العمل بما یحقق رسالة 

  .اإلستراتیجیةالكلیة وأھدافھا 
 أهداف مكتب الخريجين

بن   اء قاع   دة معلوم   ات ش   املة خاص    ة  §
تاحة للخریجین بخریجي الكلیة وجعلھا م

  بیاناتھم لتسجیل
بن    اء قاع    دة بیان    ات محلی    ة وإقلیمی    ة  §

متخص  صة ف  ى رص  د وتحلی  ل حاج  ات 
  للخریجین سوق العمل والفرص المتاحة

توجیھ الطالب في السنوات النھائی ة إل ى  §
الفرص المتاحة بسوق العمل والتي یقوم 

 م   ن خ   الل   عنھ   ا  ب   اإلعالن المكت   ب
  . لعمل ا اتصاالتھ المختلفة بسوق

اكتساب ثقة المجتم ع الم صري وال دولي  §
  . في مخرجات العملیة التعلیمیة بالكلیة

إزك      اء مب      دأ الم      شاركة المجتمعی      ة  §
لمؤسسات المجتمع الم دني والمجتمع ات 

المھنی   ة ب   التعلیم للم   شاركة ف   ي م   ساعدة 
  . الخریجین للحصول على فرص عمل

 متابعة أوض اع خریج ي الكلی ة الوظیفی ة §
تمی  ز والق  درة التناف  سیة ف  ي إع  الء ق  یم ال

  . كافة التخصصات التابعة للكلیة
تأھی  ل الطلب  ة الخ  ریجین والم  ساعدة ف  ي  §

إیج    اد ف    رص عم    ل مؤقت    ة أو دائم    ة 
  لخریجي الكلیة في مختلف التخصصات

التواص   ل م   ع الخ   ریجین عب   ر وس   ائل   §
االت    صال المختلف    ة مم    ا یع    زز عالق    ة 

  . الخریج بكلیتھ
شركات التواص    ل م    ع المؤس    سات وال     §

وال     وزارات المھتم     ة عل     ى الم     ستوى 
المحل  ي والعرب  ي وال  دولي والعم  ل عل  ى 
التن  سیق معھ  ا بخ  صوص اس  تیعاب اكب  ر 

  . عدد من الخریجین في كافة المجاالت
القیام بدراسات استطالعیة تتعلق بأع داد   §

الخ    ریجین ف    ي التخص    صات المختلف    ة 
ون   سبة الع   املین م   نھم ون   سبة الع   اطلین 

لمھتم    ة بنت    ائج ھ    ذه وتزوی    د الجھ    ات ا
  . الدراسات التخاذ اإلجراءات الالزمة

تأھی    ل الخ    ریج ع    ن طری    ق الت    دریب  §
الم      ستمر لرف      ع المھ      ارات الالزم      ة 

  لمتطلبات سوق العمل


