
  
 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة   
٢٠١٢٠١٤٤  ديسمبرديسمبر  --نوفمبر نوفمبر     

 

العددالعدد   

ضمان الجودة بالجامعة وسعادة أ.د/ 
ع  زة ف  تح هللا برك  ات عمی  دة الكلی  ة  

تم    ام الس    اعة التاس    عة  ل    ك ف    ىذ
 .ً صباحا

قد تمت زیارة االعتماد من قب ل  كما
الھیئة القومیة لضمان ج ودة التعل یم 
واالعتماد  لكلیة  الخدمة االجتماعیة 

ثن ین  ایام تبداء من اال ٣الل وذلك خ
حت           ى  ٨/١٢/٢٠١٤المواف           ق 

وق     د ت     م اس     تقبال  ١٠/١٢/٢٠١٤
فریق الزیارة  و ممثلین من مسئولى 
الھیئ      ة القومی      ة لج      ودة التعل      یم 
واالعتم  اد  أ.د/ ماج  د محم  د فھم  ى 

  
  

  
  

تم عقد اللقاء الثانى لمدیر الوحدات ضمان الجودة 
مركـــــز ضـــــمان الجـــــودة بجامعـــــة اإلســـــكندریة ب 

بالتعاون مع إدارة مشروعات التطویر بوزارة التعلیم 
ء الثاني لمدیرى مراكز ضـمان الجـودة اللقا  العالى

بالجامعــــات المصـــــریة لتبـــــادل الخبـــــرات وعـــــرض 
. ٧/٩/٢٠١٤الممارسات الجیدة وذلـك یـوم األحـد 

وكــان اللقــاء األول قــد عقــد بمركــز ضــمان الجــودة 
  .بجامعة القاهرة

  

فى اطار سعى الجامعة للتقدم فى مسار اإلعتم اد ورف ع مس توى تص نیفھا الع المى 
تمت زیارة االعتماد م ن قب ل الھیئ ة القومی ة لض مان ج ودة التعل یم واالعتم اد  فقد 

 ٨/١٢/٢٠١٤لموافق من االثنین  ا لوان  وذلك خالل اربعة ایام تبدألكلیة ھندسة ح
وقد تم استقبال فریق الزی ارة  و ممثل ین م ن مس ئولى الھیئ ة  ١١/١٢/٢٠١٤حتى 

القومیة لجودة التعلیم واالعتماد  أ.د/ ماجد محمد فھمى نجم نائ ب رئ یس الجامع ة 
لش  ئون خدم  ة المجتم  ع وتنمی  ة البیئ  ة وس  عادة أ.د / س  میر محم  د ال  دمرداش نائ  ب 

یم والط  الب وأ.د/ ھن  اء محم  د الحس  ینى م  دیر مرك  ز رئ یس الجامع  ة لش  ئون التعل  

 
 

 

  

كلی ات  عم داءادة یتوجھ مركز ضمان الجودة بخالص التھئنة للس 
العمی  د، كم  ا منص  ب   متجدی  د ت  ولى س  یادتھجامع  ة حل  وان عل  ى 

یتوجھ المركز بخالص التھنئة لكلی اتھم عل ى ھ ذا األختی ار والثق ة 
داء ال  ذ ن ت  م الت  ى اوالھ  ا ای  اھم الس  ید رئ  یس الجمھوری  ة. والعم  

كلی ة عمی د محمد اسحاق   االستاذ الدكتور/ھم   تجدید الثقة فیھم 
تربیة ال میرفت محمد سالم كلیة  االستاذ الدكتور/ –التربیة الفنیة 

عاطف عبد الحمی د الس ید  االستاذ الدكتور/و جزیرة  بالریاضیة ال
 التربیة الموسیقیة عمید كلیة 

حلوان ةصور من جامع  

نج  م نائ  ب رئ  یس الجامع  ة لش  ئون خدم  ة 
أ.د / س میر محم د والمجتمع وتنمیة البیئ ة 

مرداش نائ  ب رئ  یس الجامع  ة لش  ئون ال  د
التعل      یم والط      الب وأ.د/ ھن      اء محم      د 
الحس    ینى م    دیر مرك    ز ض    مان الج    ودة 

أ.د/  أحمد محمد یوس ف علی ق وبالجامعة 
عمید الكلیة  ذلك فى تمام الساعة التاس عة 

  اول ایام الزیارة. صباحمن 
لسیاحة والفنادق كلیة ا(كلیات  كما تستعد

كلیة  –كلیة الحاسبات والمعلومات  –
لھیئة ل)  للتقدم كلیة التربیة الفنیة –العلوم 

القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 
   طلبا لالعتماد. ٣٠/١٢/٢٠١٤وذلك فى 





  ــوافق ینعقــــد ــاء المــ  ینیــــومى الثالثــــاء واالربعــ
الــــدولى  المــــؤتمر ٢٠١٤/ دیســــمبر ٢٣/٢٤

والدرســـات الصـــینیة لبحـــوث االثالـــث لمركـــز 
ـــــة   ــــــت رعایــ ــــوان تحـ ــــــة حلـــ ــریة بجامعـ المصـــــ

مجلس یاسر صقر رئیس   األستاذ الدكتور/
بقاعــة حلــوان  جامعــة إدارة المركــز ورئــیس 

كما یرعى  بمقر الجامعة أ.د/ حسن حسنى 
معـالى ســفیر المـؤتمر ویشـارك فــى فاعلیاتـه 

جمهوریــــة الصــــین الشــــعبیة الســــفیر/ ســــونغ 
ـــــوان  د ـــوة بعنـ ــى ایقیـــ ور ریــــــادة االعمــــــال فــــ

ـــارن مــــع  ـــور مقـ ــــة الصــــینیة مــــن منظـ التجرب
  مصر.


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 الخطة االستراتيجية
 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية

 

كمقومات أساسیة تدعم الفكر االستراتیجي وتوفر 
ً لضمان جودة  المناخ المالئم  لتحقیق أھدافھ، سعیا

مخرجاتنا التعلیمیة وزیادة قدرة خریجینا على 
للتمیز  المنافسة، من خالل مناخ بحثي یؤھل 

العلمي ویساعد الجامعة في االنفتاح على المجتمع 
وتحقیق التفاعل الدولي والتأثیر اإلقلیمي للجامعة، 
لتكون مؤسسة ذات تصنیف متقدم إقلیمیا ومتفردة 
في الفنون والعلوم وإدارة األعمال والتكنولوجیا" 

كتیبة ما سعت الیھ وھكذا یلخص رئیس الجامعة 
من المخلصین لجامعتھم المؤمنین بقضیتھا 

تور/ جالل الساعین لریادتھا بقیادة األستاذ الدك
عبد الحمید واالستاذ الدكتور مختار بكر. ھذه 

انجزت فى زمن  الكتیبة من جنود جامعة حلوان
قیاسى انشاء الخطة االستراتیجیة ومازال عملھا 
مستمرا بمتابعتھا والتحقق من تنفیذ الیاتھا 

  والوصول الى مخرجاتھا المتوقعة.
وكان مركز ضمان الجودة على قدر التحدى 

وخبراتھ على الجامعة فشارك بخبرائھ المفروض 
موارد وقواعد بیانات  ومعرفة وبما لدیھ من 

متنامیة عبر سنوات فى دعم عملیة التخطیط 
االستراتیجى بالقدر الذى كان یصعب معھ تنفیذھا 

  او انجاز مكوناتھا بدونھ.
الى یسار ھذه المقالة تبدو رؤیة ورسالة الجامعة 

نبعت من ثالث عایات  وأھدافھا االستراتیجیة التى
لخصت افاق التطویر والسعى الى األفضل. 
ووضع فریق التخطیط االستراتیجى مجموعة من 

لتشكل  اطارا من المبادئ التى تحكم كل   القیم
طوة من خطوات العمل فى تنفیذ ھذه الخطة. 

  وتضمنت ھذه المجموعة من القیم، 
 اإلبداع واالبتكارو  تقدیر الجدارة •
  ــــة المتبادلـــــةالمحـــاسبـی •
  احترام التعددیة واالختالف •
  ـةالقیـــــــــادة الخادم •

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مواصلة التمیز في التعلیم، والبحث، والمشاركــة  •
  المجتمعیة

  ع باحتـــرام ونزاهـــــةمعاملة الجمیـ •
  تعزیز التفاهم بین الثقافات المختلفة •

كما اضافت الى ھذا مجموعة من المبادئ الھادیة 
التي تـنشد  لتحقیق الغایات م الجامعة تلتزالتى 

  تحقیقھـا، وتلتزم بتنفیذھا، ومنھا :
    االهتمــــام بالمخــــــرجــات  •
ــة  •     الرؤیـــــــــة المستقبلیــــــ
ــي  • ــــ ــــ     المنظـــــور الدولـ
ـــــــي  •     االلتـــــــزام األخالقـ
    تعزیز الشراكات والتعــــاون  •
    ة المجتمعیـــة المسئــــولیـــ •
    االلتـــــــزام بالشفافیـــــــــة  •
    المحاسبیة من قبل المجتمع  •
  في القوى البشریة االستثمار •

ضمت ثالث غایات إستراتیجیة فباالضافة الى 
 ھيثمانیة عشر ھدفا استراتیجیا 

  التمیز في التعلیم والتعلم،  •
  التمیز في البحث العلمي واالبتكار،  •
    . كة المجتمعیةفي الشرا التمیز •

مبادرات وبرامج تضمنت الخطة خمس  
ً لتحقیق الغایات     ھى: إستراتیجیة تمثل نھجا

  جودة المخرجات التعلیمیة •
  مناخ بحثي یؤهل للتمیز •
  االنفتاح على المجتمع •
  التفاعل الدولي والتأثیر االقلیمي   •
   منظومة محدثة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت •

الث مقومات للتمكین تمثل ما ثوذلك اضافة الى 
    . نحتاجھ لكى ندرك الغایات

  بشریة مؤھلة موارد •
  عالیة الجودة تحتیةبنیة  •
 وتنوع الموارد المالیة إستدامة •

وأضاف فریق العمل الى ھذا مجموعة من 
 ى:مؤشرات االلتزام تجاه الخطة االستراتیجیة ھ

العمل الجماعى والدیمقراطیة، الجامعة بأكملها  •
سؤولة عن اإلنجاز وتحقیق األهداف هي الم
   . والغایات

نحن نتابع ونعلن مدى تقدمنا استنادًا إلى  •
مؤشرات األداء الحاكمة والمستهدف تحقیقه 

    . سنویا
إن الغایات واألهداف اإلستراتیجیة تسرى طوال  •

مدة الخطة االستراتیجیة، بینما السیاسات 
دیلها األداء واألهداف المرحلیة یمكن تع ومؤشرات 

   استجابة للمتغیرات  في بیئة العمل.
لقد صیغت الخطة االستراتیجیة من خالل اسلوب 
غیر نمطى یعكس ما لدى ھذه الجامعة من قدرات 

  ابتكاریة وتمیز وقدرة على المنافسة.
 

   رؤية جامعة حلوان
جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة ذات  تسعى 

، ومتفردة في الفنون   تصنیف متقدم اقلیمیًا
دارة االعمال والتكنولوجیا. والعلوم  ٕ   وا

  رسالة جامعة حلوان 
تعمل جامعة حلوان على تحقیق الریادة واالبتكار 
دارة  ٕ على المستوى اإلقلیمي في الفنون والعلوم وا

یم خدمات االعمال والتكنولوجیا، من خالل تقد
تعلیمیة أكادیمیة عالیة الجودة وبحث علمي 
تطبیقي متمیز وحراك عالمي وتنمیة فعالة 

  للمجتمع.
     األهداف االستراتيجية:

 التميز فى التعليم والتعلم
تحقیق جودة المخرجات التعلیمیــة، واإلعتماد   •

  المؤسسـى.
زیادة القدرة التنافسیة للجامعة والخریج محلیًا،  •

قلیمی ٕ .وا ، ودولیًا   ًا
   جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى.  •
تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــاركة اإلیجابیــة مع  •

  . الطالب والخریج
منظومة جاذبة للتعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة  •

عادة التأهیل. ٕ   والتدریب وا
تحقیق رضا الطالب والمجتمع عن الخریج  •

 ومواصفاته.
  ث العلمي واالبتكارالتميز فى البح

   مواجهــة التحدیات البحثیة التى تواجـــه المجتمع. •
   توسیع وزیادة حجم قاعدة األبحاث فى الجامعة.   •
تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محلیًا   •

. قلیمیًا ٕ    وا
التوسع في برامج الدراسات العلیا في المجاالت   •

   البحثیة المتقدمة.
شر مخرجات البحث العلمي في اإلرتقاء بمستوى ن  •

العالمیة المحكمة ذات معامل  الدوریات والمجالت 
  التأثیر المرتفع.

زیادة القدرة التنافسیة والتسویقیة والتعریف   •
واإلبتكار في الجامعة  العلمى   بمخرجات البحث 

   لزیادة مصادر التمویل.
السعى إلى الریادة فى بعض المجاالت البحثیة   •

 شئة.الجدیدة والنا
    التميز فى الشراكة المجتمعية

مشاركة إیجابیة للجامعة فى الشأن العام، والقدرة  •
حداث التغییر فى  ٕ   البیئة المحیطة. على التأثیر وا

مشاركة المؤسسات واألطراف الفاعلة فى المجتمع  •
  وتقییم آداء الجامعة. فى التوجیة ورسم السیاسات 

  وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع •
وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درایة بفكر 

  وداعم لها.
•  . قلیمیًا ٕ    تعزیز مجاالت تمیز الجامعة محلیًا وا
بناء رؤى متكاملة فى القضایا الرئیسیة في  •

 المجتمع وتعزیز المواطنة.

 
 

قر رئیس الجامعة فى كلمتھ فى تقدیم الخطة االستراتیجیة الجیدة للجامعة یقول االستاذ الدكتور یاسر ص
قدم لھذه الخطة اإلستراتیجیة أرنو إلى تحقیق التمیز في التعلیم والتعلم والبحث العلمي،  ُ "إنني إذ أ

ً على منظومة متكاملة من تكنولوجیا  والمشاركة الفاعلة في  قضایا المجتمع المحلي والقومي، استنادا
جامعة حلوان على تحقیقھا  تحرصجودة تحتیة عالیة ال المعلومات، وموارد بشریة مؤھلة، وبنیة 

 لتحقيق غايات نبيلةوقيم ومبادئ هادية خطة طموحة 



  الجامعة بكليات الجودة ضمان وحدات
 إع داد یتطل ب كم ا األداء وتط ویر لتقویم وحدة إنشاء بالكلیة الجودة لضمان داخلي نظام إنشاء یتطلب

 وتط ویره الع الي التعل یم منظوم ة ف ي النظ ام ھ ذا بأھمی ة الكلیة مجتمع في الوعي لنشر إعالمیة خطة
 الت دریس ھیئ ة أعض اء لت دریب خط ة ووضع

 الالزم ة اآللی ات عل ى واإلداری ین ومع اونیھم
 كام ل تق ویم نظ ام إنش اء یس تلزم كم ا لتنفی ذه

 تق ویم وك ذلك الدراس یة والمق ررات للبرن امج
 الذاتی ة الدراس ة ف ي ذل ك وتوثی ق لألداء كامل

 وم  ن، للكل  ی الس  نوي والتقری  ر المؤسس  یة
 :اآلتى الجودة ضمان وحدات مقومات

 طابع ة، آل ي، حاسببز ومجھ مؤثث مقر •
  تصویر ماكینة تلیفون، فاكس،

 وفعال معتمد تنظیمي ھیكل •
 االحتیاجات تلبى عمل خطة •
  والتقییم للمتابعة الفع نظام •
  الجودة ضمان مركز مع فعال تواصل •

 الج ودة ض مان بوح دات لج ان تش كیل وی تم
 :المثال سبیل على لتشمل

 القیادیة اللجنة •
 وتتضمن: التنفیذیة اللجان •
 ال ذاتي التق ویم لجن ة مث ل الرئیس یة اللجان - 

حلوان  ةانتھى مركز ضمان الجودة وادارة جامع
من فعالیات زیارات اإلعتماد من الھیئھ القومیھ 
لضمان جودة التعلیم والتى تمت فى خمسھ كلیات 
وبرنامج دراسى وھى كلیة الھندسھ بالمطریھ، كلیة  

، كلیة الخدمھ اإلجتماعیھ ، كلیة االقتصاد المنزلى
للبنات، وبرنامج  - الصیدلھ، كلیة التربیھ الریاضیھ 

الغزل والنسیج بكلیھ الفنون التطبیقیھ وینتظر 
الجمیع  تقریر الھیئھ القومیھ النھائى الذى نتمنا ان 
یحمل الى جامعھ حلوان اخبارا تبعث على األمل 

انھى مركز ضمان . كما فتمنیاتنا للجمیع بالتوفیق
محاكاه للزیارة اإلستطالعیھ التى الجودة زیارات ال

تقوم بھا الھیئھ القومیھ التى نظمھا لكال من كلیھ 
السیاحھ والفنادق والفنون الجمیلھ والتى استغرقت 
ثالث ایام تخللھا فحص للوثائق وبروتوكوالت 
مقابالت مع األطراف المعنیھ داخل وخارج مجتمع 

 -إلعتمادوتأھیلھما للتقدم ل ةالكلیھ لتقییم موقف الكلی
جرى اعداد تقاریر الزیارات ألرسالھا الى وی

 الكلیات المعنیة. 


 

 

  .األردن الزرقاء،
 كبیرة تحدیات العربي الوطن في لعاليا التعلیم یواجھ

 التعلیم یعد اذ التعلیمي، واالنفتاح العولمة ظل في
 وتطورھا، المجتمعات ارتقاء في األساس العالي
 ومكانة المستقبل سمات تحدد أدائھ جودة فإن وعلیھ

 ذلك ویتطلب. العلمیة العالم خریطة في العربي الوطن
 مؤسساتھ اللخ من -  العربي المجتمع یحرص أن كلھ

ً  والتطویر، االرتقاء إلى - العالي بالتعلیم المعنیة  سعیا
 جودة لضمان الشاملة الجودة إدارة مفاھیم لتطبیق

 انبثقت ھنا من. العلمي والبحث األكادیمیة المخرجات
 محكم علمي دولي عربي لمؤتمر التأسیس فكرة

ً  یعقد العالي، التعلیم جودة في متخصص  في سنویا
 الباحثون فیھ یلتقي العربیة، عاتالجام إحدى

 محاور لمناقشة  واألجانب، العرب والمتخصصون
 العولمة ظل في نفسھ فرض والذي الھام، الحقل ھذا

 اعطاؤه الضروري من وبات  العالمي، واالنفتاح
  .التعلیمیة مؤسساتنا في الالزمة األھمیة

 بأن أكیدة قناعة من المؤتمر ھذا أھمیة تنطلق
 الثقافیة حصوننا من ینبثق العربیة جتمعاتنالم المستقبل

 الذي األمر العربیة، العالي التعلیم بمؤسسات المتمثلة
 لالرتقاء المطلوب الجھد حجم إلى حاسم بشكل یشیر

 اكتساب على جامعاتنا وقدرة العالي، التعلیم بجودة
 أصبحت التي المعاصرة واالبتكار التجدد خصائص

 المعلوماتیة عصر الجدید، العصر متطلبات من
 عربي فھم بلورة إلى المؤتمر ھذا یھدف. والعولمة

IACQA  
 جامعة في IACQA'2015 العالي التعلیم جودة ضمانل الدولي العربي للمؤتمر الخامسة الدورة تعقد 

 الدولي العربي للمؤتمر العامة األمانة مع بالتعاون ٢٠١٥ مارس ٥-٣ الفترة في اإلمارات، الشارقة،
 جامعة رحاب في الدائم ومقره العربیة الجامعات اتحاد عن المنبثق العالي التعلیم جودة لضمان

دورى ـاء الــاللق
 داتـلمديرى وح

  الجودة بالجامعة
الدورى لمدیرى وحدات  جتماعاإل عقد تم

بكلیات جامعة حلوان عن  ضمان الجودة 
یوم االحد   ، وذلك٢٠١٤شھر نوفمبر 

الساعھ الثانیة  ٣/١١/٢٠١٤الموافق 
ً بمقر مركز ضمان الجودة . عشر  ظھرا

وفى ھذا االجتماع الذى یعقده المركز 
وصیاغة فھم دوریا بھدف تبادل الخبرات 

كلیات  أداء لجودةة متكاملورؤیة 
 آلیاتكما تستھدف ایجاد  ،الجامعة

مشتركة ذات تأثیر واسع تستخدم بشكل 
مة افراد وحدات ضمان متبادل لخد

ویسعى لخلق اتصال دائم بین  ،الجودة
معوقات  تذلیلالمركز ووحدات الجودة ل

 مفاھیم تطبیقوازالة المشاكل التى تعوق 
االستفادة  إلى إضافة جامعتنا، في الجودة

الناجحة فى الكلیات التى تم  التجاربب
  اعتمادھا.

 الضوء وتسلیط الجامعات، أداء لجودة متكامل
 بتطویر اھتمامھ جانب إلى بھا، االرتقاء آلیات

 العربیة، للجامعات والترخیص االعتماد متطلبات
 الجودة إدارة مفاھیم تطبیق تحدیات وتذلیل

 الخبرات نقل إلى إضافة عربیة،ال جامعتنا
 مؤسساتنا في منھا لالستفادة واألجنبیة العربیة

 باللغتین فستكون المؤتمر لغة أما. التعلیمیة
 جلسات المؤتمر یتضمن وسوف. واإلنجلیزیة

 ومناقشتھا، المقبولة العلمیة البحوث لعرض
 علمیة وشخصیات علماء من نوعیة ومحاضرات

 المؤتمر قبل متخصصة عمل وورش مرموقة،
 .المتخصصین من عدد بإدارة

 
 

 . السنوي والتقریر
 اإلعالمی ة التوعی ة لجنة مثل الفرعیة اللجان - 

 لجن ة المعلوم ات والتوثی ق، لجنة دریب،والت
 والنش ر، الطباع ة لجن ة الداخلی ة، المراجع ة
ً  لج ان أخ رى إل ى باإلض افة  لسیاس ة طبق ا
 .التعلیمیة المؤسسة

 :الجودة ضمان وحدات أھداف ن أھموم
 أعض اء اتجاھ ات تنمی ة و الج ودة ثقافة نشر .١

 .الجودة ضمان نظم تطبیق نحو التدریس ھیئة
 .الجودة

 والھیئة التدریس ھیئة أعضاء مھارات تنمیة .٢
 عل ى بالكلی ة والع املین المعاون ة والھیئ ة

 .الجودة ضمان وآلیات متطلبات
 المتكام ل التش خیص خ الل م ن األداء تق ویم .٣

 .الحالي للوضع والدقیق
 المتفق األھداف لتحقیق الزمني اإلطار تحدید .٤

 التع دیالت إلج راء وتقییمھ ا علیھ ا المتف ق
 .الالزمة

 للتط ویر توإج راءا وقواعد سیاسات إرساء .٥



 

  
  

تق   دیم ال   دعم "  ) بعن   وان ٢٠/١١/٢٠١٤(
للتق       دم للمش       روعات الفن       ى للط       الب 

وتس تھدف    video conferenceالطالبی ة
نخب   ة م   ن الط   الب وق   د حاض   ر فیھ   ا أ.د/ 
اب  راھیم الزھی  رى  بمرك  ز ض  مان الج  ودة 

  ومدیر وحدة التدریب  .
ق   ام مرك   ز ض   مان الج   ودة بتنظ   یم ورش   ة   

عم   ل  بمق   ر مرك   ز ض   مان الج   ودة بقاع   ة 
الت          دریب   ی          وم االح          د  بت          اریخ 

كیفی   ة إع   داد  "  ان ) بعن   و٢٣/١١/٢٠١٤(
 التق   اریر والمص   فوفات الخاص   ة ب   البرامج

وتس   تھدف نخب   ة م   ن الط   الب بالكلی   ة وق   د 
حاض ر فیھ ا أ.د/ أب  راھیم الزھی رى  الخبی  ر 
 بمركز ضمان الجودة ومدیر وحدة التدریب. 

ق   ام مرك   ز ض   مان الج   ودة بتنظ   یم ورش   ة  
دورة تدریبی  ة  بالتع  اون م  ع الھیئ  ة القومی  ة 

تعلیم واالعتم اد بمق ر مرك ز لضمان جودة ال
ض   مان الج   ودة  بقاع   دة الت   دریب  بجامع   ة 

)  التقویم الذاتى المؤسسىحلوان  بعنوان ( 
وق  د حاض  ر فیھ  ا س  عادة أ.د / أحم  د حم  ودة  
وس     عادة أ.د / محم     د الش     ربنى الم     دربین 
بالھیئ     ة القومی     ة لض     مان ج     ودة التعل     یم 
واالعتم     اد وذل     ك ی     وم االح     د المواف     ق 

  
 بتنظ یم حل وان بجامع ة الج ودة ض مان مرك ز  یقوم

 للم  راجعین المؤھل  ة التدریبی  ة تال  دورا م  ن سلس لة
ادارة  م ع كام ل بتنس یق ال دورات وت تم. الخارجیین

 جودة لضمان القومیة الھیئةالتدریب والدعم الفنى ب
 المواف     ق االثن     ین م     ن ب     دءا واالعتم     اد التعل     یم

  السلسلة ھذه دورات اول وستكون.  ٢٩/١٢/٢٠١٤
 ال  تعلم ن  واتج دورة -  المؤسس  ى ال  ذاتى التقی  یم ھ  ى
 تعل  یم( االس  تراتیجي التخط  یط  - الم  نھج رائطوخ  

 التعل   یم لمؤسس   ات الخارجی   ة المراجع   ة  -) ع   الي
. ویس  عى المرك  ز لتنظ  یم دورات أخ  رى ف  ى الع  الي

مقار كلیات اذا ما توافر العدد المناسب فى الكلی ات 
  خارج الجامعة.

 

اسئلة تدور فى ذھن كل من یتقدم لألعتماد، ھ ل یمك ن 
یحق للمؤسسة التعلیمی ة أن التظلم من قرارات الھیئة؟ 

تتظلم إلى رئیس مجلس إدارة الھیئة من قرار (رف ض 
جدید االعتماد/ إیقاف االعتماد/ إلغاء االعتماد/ رفض ت

ً م ن ت اریخ إخط ار  االعتماد) وذلك خ الل ثالث ین یوم ا
المؤسس  ة ب  القرار الص  ادر ع  ن الھیئ  ة، ش  ریطة س  داد 
الرس  وم الت  ي ح  ددھا مجل  س إدارة الھیئ  ة لل  تظلم م  ن 
الق    رارات الت    ي یص    درھا (المعلن    ة عل    ى الموق    ع 

  اإللیكتروني للھیئة).
ظلمات المقدمة للھیئة لجن ة یص در یتولى النظر في الت

بتشكیلھا قرار م ن رئ یس مجل س إدارة الھیئ ة برئاس ة 
أحد نواب رئ یس مجل س إدارة الھیئ ة وعض ویة ثالث ة 
یخت   ارھم مجل   س إدارة الھیئ   ة مم    ن ل   م یس   بق لھ    م 
المشاركة في أعمال تقویم المؤسسة التعلیمیة المتظلمة 

ق ل، وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على األ
وتك  ون م  دة عض  ویة ھ  ذه اللجن  ة أرب  ع س  نوات قابل  ة 

  للتجدید.
یجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكیلھا وتصدر 
توصیتھا في التظلم بأغلبیة آراء أعضائھا وذلك خالل 

ً على األكثر من تاریخ إحالة األوراق إلیھا   تسعین یوما
ترفع لجنة التظلمات تقریرھا في شأن التظلم للع رض 

مجل  س إدارة الھیئ  ة ویك  ون ق  رار مجل  س إدارة عل  ى 
، ویتع  ین عل  ى الھیئ  ة  ً ً ومس  ببا الھیئ  ة ف  ي ال  تظلم نھائی  ا
إخط ار المؤسس ة التعلیمی ة بق رار مجل س إدارة الھیئ ة 
ً من  في شأن التظلم المقدم منھا وذلك خالل ثالثین یوما

  تاریخ صدروه بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول
لم المق   دم م   ن المؤسس   ة ف   ي حال   ة قب   ول الھیئ   ة لل   تظ

التعلیمیة تلتزم الھیئة بإلغاء القرار المتظلم منھ مع رد 
رسوم التظلم الت ي س ددتھا المؤسس ة م ع اإلع الن ع ن 

  قرارھا في شأن التظلم بكل الطرق والوسائل المتبعة
للوزارة أو الجھة المعنیة أو المستفیدین أن یطلبوا إلى 

ة االعتم  اد ف  ي الھیئ  ة إع  ادة النظ  ر ف  ي ص  الحیة ش  ھاد
  حالة مخالفة المؤسسة التعلیمیة للمعاییر المقررة

  

 
 

جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة   
٢٠١٢٠١٤٤  ديسمبرديسمبر--نوفميرنوفمير العددالعدد      

 




   مـظلكيف نت
  الهيئة قرارات من

ة  ی  وم االح  د  بت  اریخ ق  ام مرك  ز ض  مان الج  ودة بتنظ  یم ورش  ة  عم  ل  بمق  ر كلی  ة التربی  ة الفنی    
" عرض كیفیة التقدم للمشروعات الطالبیة  وتستھدف نخبة م ن الط الب  ) بعنوان ١٦/١١/٢٠١٤(

 بالكلیة وقد حاضر فیھا أ.د/ مصطفى اسماعیل الخبیر بمركز ضمان الجودة .
"  ) بعن  وان ١٨/١١/٢٠١٤ق  ام مرك  ز ض  مان الج  ودة بتنظ  یم ورش  ة  عم  ل  ی  وم الثالث  اء  بت  اریخ ( 

عرض كیفیة التقدم للمشروعات الطالبیة  وتستھدف نخبة من الط الب بالكلی ة وق د حاض ر فیھ ا أ.د/ 
 مصطفى اسماعیل الخبیر بمركز ضمان الجودة .

ق   ام مرك   ز ض   مان الج   ودة بتنظ   یم ورش   ة  عم   ل بالمكتب   ة المركزی   ة   ی   وم الخم   یس المواف   ق    

٣٠/١١/٢٠١٤   . 
دورة تدریبی ة  قام مركز ضمان الج ودة بتنظ یم  

تدریبی  ة  بالتع  اون م  ع الھیئ  ة القومی  ة لض  مان 
تم   اد بمق   ر مرك   ز ض   مان ج   ودة التعل   یم واالع

بعن وان  ة التدریب  بجامعة حل وانعالجودة  بقا
) توصیف البرامج وتقویم نواتج التعلمبعنوان (

) وقد حاضر فیھا سعادة أ.د / نادر محم د التعلم
ایم المدرب بالھیئة القومیة لضمان محمد عبد الد

لض   مان ج   ودة التعل   یم واالعتم   اد وذل   ك ی   وم 
 .١٥/١٢/٢٠١٤االثنین الموافق 

  
 


