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 كليات خارج الحرم

 

 

  زـشروع اِّـركِّـ نعقاد اِّـؤتمر الختامىإ
المؤتمر الختامى لفاعلیات مشروع  30/3/2015یوم االثنین الموافق نعقد ی

بحضور  ودة بجامعة حلوان دعم ومتابعة الخطط التنفیذیة لمراكز ضمان الج
الخبیر ھان حسین فناكى  رنو/  د.فریق من وحدة أدارة المشروعات برئاسة أ

المسئول عن إدارة دعم الجودة والتأھیل لالعتماد وأستاذة كلیة الصیدلة بجامعة 
لحضور أجراءات تسلیم وتسلم مخرجات المشروع فى حضور ة اإلسكندری

مداء ومدیرى الوحدات بكلیات الجامعة عدد من المستفیدین من السادة الع
وأعضاء ھیئة التدریس ،بعض الطالب وأمین الجامعة المساعد وادارة 

یاسر صقر رئیس الجامعة ومدیر المشروع / د.الجامعة متمثلة فى سعادة أ
لشئون   ماجد محمد فھمى نجم  نائب رئیس الجامعة /.د.أوالسادة النواب  

سمیر محمد الدمرداش طلبة نائب / د.أخدمة المجتمع وتنمیة البیئة و
ھناء محمد الحسینى مدیر مركز / د.وأ لشئون التعلیم والطالب الجامعة  رئیس

ضمان الجودة ،مدیر وحدة أدارة المشروعات ،خبراء المركز ،وأعضاء 
من المتوقع وفقا لبروتوكوالت الحفل الختامى أن الجھاز االدارى بالمركز و

بعرض تقدیمى عن مخرجات المشروع  مدیر المركز ىھناء الحسین/ د.تتقدم أ
وحدة لشكر توجیھ الختتم المؤتمر بن یومردوده عن أداء المركز وكلیات وأ

یاسر واجب الى االستاذ الدكتور  سیادتھا بشكر تقدمتأدارة المشروعات كما 
  .لما قدمھ من دعم متواصل للمشروعصقر رئیس الجامعة 

  

خالل التدریب وورش العمل ،تفعیل نظام 
رامج  وزیادة مشاركة أعضاء ھیئة جودة الب

التدریس والھیئة المعاونة والطالب فى تفعیل 
وتطویر اسالیب التقییم ونظم  نظام الجودة

االمتحانات والمشاركة فى ملتقیات سنویة على 
مستوى المؤسسات المتعاقدة بالجامعات 
المشاركة لنشر الممارسات الجیدة فى مختلف 

والبیانات  ءاتاللقاالمجاالت ونشر فعالیات 
والمعلومات االلكترونیة والمطبوعات الورقیة 
وزیادة رضا الطالب وأعضاء ھیئة التدریس 

المجتمعیة عن مستوى الفاعلیة  واألطراف
  التعلیمیة 

  

ستمر  قامت وحدة المتابعة والتقییم المُ
بمركز ضمان الجودة بالجامعة بزیارات 
متابعة لوحدات ضمان الجودة بجمیع 
كلیات الجامعة لتقییم أدائھا وذلك خالل 

وقام . 2014ودیسمبر  شھرى نوفمبر
بنتائج  بوضع تقریر  فریق الدعم الفنى

وتم عرضھ على مجلس . الزیارات
قر فى إجتماعھ المنعقد فى الجامعة المو

شھر دیسمبر وذلك لإلحاطة واتخاذ 
الالزم نحو تحسین النقاط التى تحتاج 

  .لتحسین بحسب ما ورد فى التقریر

دعم وتطوير الفاعلية التعليمية ات مشروع
وحدة أدارة مشروعات تطویر التعلیم  تطرح

العالى إدارة دعم الجودة والتأھیل لالعتماد 
مشروع دعم وتطویر الفاعلیة التعلیمیة 

الدورة ) SDEE(بمؤسسات التعلیم العالى 
الى  المساھمة فى توفیر بیئة االولى ویھدف 

تعلیمیة ترفع مستوى الفاعلیة التعلیمیة 
الولى بما یضمن إمداد بالمرحلة الجامعیة ا

بخرجین ذو مواصفات تواكب  المجتمع
متطلبات سوق العمل ووضع استراتجیات 
للتعلیم والتعلم  وتطویر البرامج التعلیمیة 
وتطویر أسالیب التعلیم والتعلم لتشمل أسالیب 
غیر تقلیدیة تتوافق مع نظم تعلم حدیثة من 

ارات الدعم ـــنتائج زي
  الفنى لكليات الجامعة

  

 كليات خارج الحرم

  كلية االقتصاد المنزلىكلية االقتصاد المنزلى  كلية االقتصاد المنزلىكلية االقتصاد المنزلى



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كيفية فحص الوثائق
  الربنامج األكاديمي أو فحص وثائق املؤسسة 

یتحقق من خالل اإلطالع وفحص محتوى 
جمیع الوثائق ذات الصلة بمعاییر التقویم 

عمل یستھدف توظیف  واالعتماد وھو
المستندات والوثائق المتاحة بصورة تعكس 

وثائق متنوعة توجد و. ممارسات المؤسسة
بالمؤسسة یمكن منھا اشتقاق الشواھد واألدلة 

  : مثل 
محاضر مجالس األقسام العلمیة والكلیة  - 

  ومجالس المؤسسة األخرى 
وثائق السیاسات والقرارات واإلجراءات  - 

  الموثقة 
  المخاطبات الرسمیة والسجالت  - 
  قواعد بیانات  - 
  أدلة الطالب وإصدارات المؤسسة  - 
  توصیف البرامج والمقررات وثائق  - 
  أوراق االمتحانات - 
تقاریر البرامج والمقررات وتقاریر وحدة  - 

  الجودة 
.. قوائم االستقصاء الموجھة ألطراف معینة  - 

  ألخ 
  : شروط الفحص الوثائقى 

  اإلطالع على النسخة األصلیة من الوثیقة  •
  التحقق من تاریخ إصدار الوثیقة  •
یر للوائح أو اإلطالع على اإلصدار األخ •

  السیاسات أو وثائق الھیكل التنظیمى 
  یراعى وضوح الھدف من فحص الوثیقة  •
فحص الوثائق المرتبطة وجمیع الوثائق ذات  •

  الصلة بالمؤشرات والعناصر الخاضعة للتقویم 
  فحص المحتوى الخاص بالوثیقة  •
مقارنة محتوى الوثیقة بما جاء فى كل من  •

  طبیق الفعلى الدراسة الذاتیة للمؤسسة والت
 –متوفرة : عن فحص الوثائق كتابة قوائم وتقریر •

 - متسقة -المحتوى- مؤرخة- معتمدة –أصلیة 
 تساؤالت 

  ) الربنامج/للكلية(إعداد الدراسة الذاتية 
یتطلب اإلعداد الجید للدراسة الذاتیة تضافر 

سسة جھود وتعاون جمیع األطراف فى المؤ
لمؤسسة عامة فراد اوكذلك االلتزام الكامل أل

كما . بما فى ذلك القیادات األكادیمیة واإلداریة 
طراف ال یجب فقط تعریف وتوعیة كافة اال

ذات المصلحة بالدراسة الذاتیة بل وأیضا یجب 
أن یشتركوا فى إعدادھا بقدر اإلمكان وفى 
 الواقع فإن ھناك عدة التزامات  أساسیة إلعداد

  :الدراسة الذاتیة الناجحة  وھى 
اشتراك جمیع وبذل الجھد والوقت الكافیین  •

  األطراف فى المؤسسة 
المصداقیة ودعم القیادة ألداء ھذه المھمة  •

  العالیة والشفافیة 
جمع والدعم الوثائقى لما تضمنتھ الدراسة  •

  وتحلیل البیانات باستخدام أسالیب علمیة 
ادیمیة للمؤسسة وفى ضوء ذلك فإن القیادة األك

مطالبة بأن تلعب دورا إیجابیا وفاعال فى ھذه 
المرحلة ویفضل أن تتم ممارسة كافة األنشطة 
والمھام الخاصة بالدراسة الذاتیة من خالل 
الوحدة المسئولة عن إدارة الجودة بالمؤسسة 
كما أن اإلعداد الجید للدراسة یتطلب استخدام 

ناسبة الحاسب اآللى والبرامج الجاھزة الم
  .لتحلیل وعرض البیانات بشكل مقنع وجذاب

عمل مشترك بین أفراد  والدراسة الذاتیة
 المؤسسة او البرنامج تتضافر فیھ جھودھم

لتحدید واقع الكلیة وما تتضمنھ من ایجابیات 
وسلبیات كما تتضمن بوضوح التعرف على ما 
یعوق تقدم الكلیة وتطورھا ولكن أھم ما یأتى 

  .على تحدید خطة للتحسینفیھا ھو القدرة 
إن القدرة على اكتشاف نقاط ضعف المؤسسة 

رنامج والقدرة على حلھا ھو واحد من و البا
أھم مؤشرات اإلعتماد غیر المعلنة، والتى 

  .تعطى لفریق الھیئة انطباعا ایجابیا
 

 إعداد الدراسة الذاتية
ً لدلیل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  وفقا

ینبغى مراعاة أربعة معاییر أساسیة واإلعتماد 
  : فى تنظیم محتوى المنھج 

  :يحقق المعايير والنواتج  -1
ینبغى أختیار المحتوى المناسب لتحقیق  - 

  المعاییر األكادیمیة ونواتج التعلم 
ینبغى النظر إلى المحتوى على انھ أداة  - 

  لتحقیق أھداف معینة لیس غایة فى حد ذاتھ 
بالتعدیل أو الحذف ینبغى أن یتم أى تغییر  - 

واإلضافة فى المحتوى على أساس نواتج 
  التعلم المستھدفة 

  يلبى حاجات المتعلم  -2
اختیار المحتوى وأنشطتھ، البد أن یتم  - 

ومھاراتھ فى ضوء حاجات المتعلم وقدراتھ 
  . ودرجة نضجھ وطبیعة تعلمھ

  يستوف حاجات المجتمع  -3
 اختیار المحتوى البد من مراعاة حاجات فى - 

  وقیمھ  ھوالتوافق مع متطلباتالمجتمع 
   لتطور العلمى والتكنولوجييواكب ا -4
یركز على المبادئ والمفاھیم األساسیة للعلم  - 

وطرائق البحث الخاصة عند عملیة اختیار 
المحتوى حیث یتمیز العصر الذى نعیش فیھ 

  باالنفجار المعرفي 
یظھر التطور الحادث فى كافة مجاالت العلم  - 

  لوجیا والتكنو
  : معايير تنظيم المحتوى 

ویعرف على أنھ مجموعة : املجال أو املدى - 
المعارف والمھارات واالتجاھات والقیم التى 
یتضمنھا منھج ما یتم اختیار المحتوى 
وتحدید الموضوعات التى ینبغى أن یكتسبھا 

  الطالب وفقا لكل مجال 
یتم ترتیب الموضوعات بعد اختیار : الرتتيب - 

  حدید الموضوعات المحتوى وت
یقصد بھ إعادة تعلم موضوع متا : االستمرار - 

أو خبرة ما فى سنوات متتابعة ولكن بصورة 
أكثر عمقا وأكثر توسعا كلما ارتقینا فى 
سنوات الدراسة ومعیار االستمرار ویمكن 

 أن یطبق على كل مجاالت

 تنظيم محتوى المنهج

وضمان  التقویم لقمنط من فقط، والتعامل بالھیئة كمراجع نفسھ یكون على المراجع تقدیم
 بین المتبادل االحترام الصادق أساسھا موضوعیة عالقة إقامة التفتیش،وكذلك  ولیس الجودة
 التقالید كما یكون علیھ مراعاة .المراجعة فترة أثناء المؤسسة الفریق وأفراد أعضاء

 یاتالسلوك عن االبتعاد التعلیمیة، المؤسسة مجتمع مع فى التعامل واألعراف االجتماعیة
 عدم وكذلك الحدیث أثناء المرتفع اللبان والصوت ومضغ كالتدخین) غیر المناسبة والعادات

 ميةة التعليـالمؤسس اعضاءبالمراجع عالقة 

 فى الجودة اتتعريف

 Quality Committees  الجودة لجان
 المؤسسة داخل من اءوس األشخاص مجموعة

 سیر متابعة عن المسئولین خارجھا من أو
 .المؤسسة داخل ةالجود نظام
  Conformance Quality  التطابق جودة
 المنتج مقاییس و معاییر بین التقارب مدى

 المقاییس و المعاییر مع) التعلیمي المخرج(
 .الجودة نظام مصممي قبل من الموضوعة

 أیة أمور أو شخصیة أمور عن الحدیث
 وجھ الخصوص وعلى بالمراجعة الترتبط

  السیاسة،– العرق –النوع ، الدین)
 بالمؤسسة والمتعلمین العاملین شعور مراعاة
 والحیادیة یةبالجد االحتفاظ -النفسى وأمانھم

 بتقدیر یحظى أن على المطلقھ حرصا
 والمجتمع المؤسسة وثقة أعضاء واحترام
 أداء عند واللباقة التصرف حسن -.المحلى

 والجماعیة الفردیة المقابالت المھام خالل

 امتیازات بصوره أو مجامالت أیة قبول عدم
 وجبات  ھدایا ) مباشرة غیر أو مباشرة
 البلد للتعرف على جولة – زیارات - غذائیة

 (إلخ... أعضاء الفریق لنقل خدمة تقدیم –
 شخصیة عالقة إقامة عدم .ظرف أى تحت
 عالقة لھم من أو العاملین بالمؤسسة مع

 – أمناء مجلس) بھا مباشرة أو غیر مباشرة
 - المحلى المجتمع – أولیاء أمور

 )الخ.....المستفیدون



 
 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية

وانـة حلـجامع  
 

 التحرير أسـرة

  رئيس التحرير
  هناء محمد الحسينى/ د.أ

  مدير التحرير
  أحمد وحيد مصطفى/ د.أ

  هيئة التحرير
  إبراهيم الزهريى/ د.أ
  هشام عبد املجيد/ د.أ
  مصطفى الفرماوى/ د.أ
  نبيل عبد السالم/ د.أ

  

   رؤية جامعة حلوان
جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 

، ومتفردة في   ذات تصنیف متقدم اقلیمیًا
دا الفنون والعلوم  ٕ   .رة االعمال والتكنولوجیاوا

  رسالة جامعة حلوان 
تعمل جامعة حلوان على تحقیق الریادة 
واالبتكار على المستوى اإلقلیمي في الفنون 
دارة االعمال والتكنولوجیا، من  ٕ والعلوم وا
خالل تقدیم خدمات تعلیمیة أكادیمیة عالیة 
الجودة وبحث علمي تطبیقي متمیز وحراك 

  .لمجتمععالمي وتنمیة فعالة ل
     :األهداف االستراتيجية
 التميز فى التعليم والتعلم

تحقیق جودة المخرجات التعلیمیــة، واإلعتماد   •
  .المؤسسـى

•  ، زیادة القدرة التنافسیة للجامعة والخریج محلیًا
، ودولیاً  قلیمیًا ٕ   .وا

   . جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى •
ة اإلیجابیــة تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــارك •

  . مع الطالب والخریج
منظومة جاذبة للتعلیم المستمر والتعلم مدى  •

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

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

مواجهــة التحدیات البحثیة التى تواجـــه  •
   .المجتمع

قاعدة األبحاث فى توسیع وزیادة حجم    •
   .الجامعة

تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محلیًا   •
قلیمیاً  ٕ    .وا

التوسع في برامج الدراسات العلیا في المجاالت   •
   .البحثیة المتقدمة

اإلرتقاء بمستوى نشر مخرجات البحث العلمي   •
العالمیة المحكمة ذات  في الدوریات والمجالت 

  .معامل التأثیر المرتفع
زیادة القدرة التنافسیة والتسویقیة والتعریف   •

واإلبتكار في  العلمى   بمخرجات البحث 
   .الجامعة لزیادة مصادر التمویل

السعى إلى الریادة فى بعض المجاالت البحثیة   •
 .الجدیدة والناشئة

   التميز فى الشراكة المجتمعية 
مشاركة إیجابیة للجامعة فى الشأن العام،  •

حداث التغییر فى والقدرة على ال ٕ البیئة  تأثیر وا
  .المحیطة

مشاركة المؤسسات واألطراف الفاعلة فى  •
وتقییم  المجتمع فى التوجیة ورسم السیاسات 

  .آداء الجامعة
وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع   •

وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درایة بفكر 
  .وداعم لها

قلیمیاً  تعزیز مجاالت تمیز الجامعة محلیاً  • ٕ    . وا
بناء رؤى متكاملة فى القضایا الرئیسیة في  •

  .المجتمع وتعزیز المواطنة

إداري  كنظ ام الج ودة تعتم د أن الكلی ة عل ى
والعم ل  النظام ھذا وتوثیق تطویر على والعمل

علیھ ا  یك ون كم ا، للج ودة فری ق تش كیل عل ى
  :أیضا

 التجدی دو الت دریس ف ي التمی ز ثقاف ة نش ر •
  معلمینلل المستمر والتدریب

 المتمی ز األداء مع اییر وإص دار تحدی د •
  ودلیل  الجودة

تطبی ق  خالل من الدیمقراطي المبدأ تعزیز •
  والشكاوي االقتراحات نظام

الم  وارد  وتنمی  ة البح  ث روح تعزی  ز •
 ف ي جدی دة مھ ارات إكس ابو البش ریة

  المواقف الصفیة
  . التعلیم مخرجات تحسین على العمل •
  .القیادیة الشخصیة إعداد •
دور  وتفعی ل دائ م معلوم اتي مرك ز ش اءإن •

  التعلیم تكنولوجیا
والغی ر  التعلیمی ة المؤسس ات مع التواصل  •

 تعلیمیة
 مص ادر اس تقراء عل ى الط الب ت دریب •

التفكیری ة  لألس ئلة الط الب توجی ھ و ال تعلم
 الق درة الط الب إكس اب وك ذلك المختلف ة

 .الوقت تنظیم على
 محلی  ا تربوی  ة تج  ارب م  ن االس  تفادة  •

  . وعالمیا ربیاوع
 بالمؤسس ة والمتعلم ین الع املین شعور مراعاة
 والحیادی ة بالجدی ة االحتف اظ -النفس ى وأم انھم

 واحترام بتقدیر یحظى أن على المطلقھ حرصا
 -.المحل ى والمجتم ع المؤسس ة وثق ة أعض اء

 المھ ام خ الل أداء عند واللباقة التصرف حسن
 ةأی  قب ول ع دم والجماعی ة الفردی ة المق ابالت
 غیر أو مباشرة امتیازات بصوره أو مجامالت
 عالق ة إقام ة ع دم .ظ رف أى تح ت  مباش رة

 لھ م م ن أو الع املین بالمؤسس ة م ع شخص یة
 مجل س) بھ ا مباش رة أو غی ر مباش رة عالق ة
 - المحل ى المجتم ع – أولی اء أم ور – أمن اء

  .الخ.....المستفیدون
 

دور الكلية فى تعزيز 
  الجودة فى التعليم 

 العالى التعلیم فى التعلم مخرجات تقییممشروع 
Assessment of Higher Education 

Learning Outcomes  )أول.یع د )  أھیل و 
 العالى التعلیم فى التعلم مخرجات لتقییم محاولة
 م  ن مح  اوالت ع  دة بع  د ، دول  ى نط  اق عل  ى

 تس  عىو  الق  ومى النط  اق عل  ى ال  دول بع  ض
 لجمی     ع تص     لح مق     اییس إلیج     اد المب     ادرة

 مب  ادرة ھ  ىو. واللغ  ات والثقاف  ات المجتمع  ات
 والق     درات المعرف     ى االط     ار لتقی     یم رائ     دة

 العالى التعلیم طالب یكتسبھا التى والمھارات

 الحاجة لمبادرة أهيلو 
تركی   ز معظ   م نظ   م ض   مان الج   ودة عل   ى  •

ى المدخالت والعملیات فى إطار جزئى عل
   جودة تطبیق معاییر المخرجات التعلیمیة

إخ   تالف معاییرنظ   ام الج   ودة ب   ین ال   دول  •
الیسمح بمقارنة المخرجات التعلیمی ة عل ى 

  المستوى الدولى
/ التنقل المتزاید من الط الب ب ین الب رامج   •

المؤسسات التعلیمیة المختلفة داخ ل الدول ة 
  وبین الدول

 عدم وجود معاییر مرجعیة لقی اس مس توى •
خریجى التعلیم العالى یحول دون اعت راف 

 متبادل بالشھادات التى تمنحھا الدول 
سوق العمل المنفتح دولی ا یتطل ب مھ ارات  •

جدی   دة ومق   درة عل   ى التكی   ف وح   د أدن   ى 
  لجودة خریجى التعلیم العالى

التص    نیف الع    المى لمؤسس    ات التعل    یم   •
الع   الى یعتم   د عل   ى االبح   اث والج   وائز 

 وعراقة المؤسسات

 
 العوائد من أهيلو

ضمان جودة مخرجات التعلیم الع الى عب ر  •
تزوی  د الط  الب وأرب  اب العم  ل و الح  دود

وغیرھا م ن االط راف المھتم ة بمعلوم ات 
  عن حالة مؤسسات التعلیم العالى

وضع أسس عملیات ال تعلم المق ارن ، م ن   •
  منظور دولى متعدد الثقافات

تعزیز السیاس ات العام ة وعملی ات التقی یم   •
  الذاتى والتقییم الخارجى للبرامج التعلیمیة

تحس  ین ج  ودة الخ  ریجین وزی  ادة الق  درة   •
  التنافسیة فى سوق العمل المحلى والدولى

 التعلم مخرجات مشروع

  AHELOالعالى التعليم فى



 
 

م   ن  انبتش   كیل لج   ض   مان الج   ودة  ق   ام مرك   ز  
لتفق د م دى فاعلی ة وح دات ض  مان  اللج ودة خب راء

أداء الكلی     ات بع     د م     دى اس     تمراریة و الج     ودة
الحص  ول عل  ى االعتم  اد ومتابع  ة خط  ط التط  ویر 

  :  وزارت اللجانلما بعد االعتماد 
  الھندسة بالمطریة  •
  الصیدلة  •
  التربیة الریاضیة بنات  •
 االقتصاد المنزلى •

وس  تتوالى زی  ارات الف  رق ال  ى ھ  ذه الكلی  ات ف  ى 
الل وس  ترفع اللج  ان م  ن خ  . األی  ام القلیل  ة المقبل  ة

المرك   ز ال   ى االس   تاذ ال   دكتور رئ   یس الجامع   ة 
تقری     را یتض     من الس     لبیات واالیجابی     ات ال     ى 

وت  أتى ھ  ذه .  س  تواجھھا ف  ى زی  ارة ھ  ذه الكلی  ات
الزیارات فى اطار خرص المركز على استمرار 
كلی  ات الجامع  ة ف  ى العم  ل وفق  ا لم  ا وص  لت الی  ھ 
م  ن مس  توى راق  ى ف  ى األداء ش  ھدت ل  ھ الھیئ  ة 

  .تقاریرھا التى اعقبت زیارة االعتمادالقومیة فى 
وستتض  من الزی  ارات خبی  رین عل  ى األق  ل لك  ل 
كلی  ة وتس  تمر اق  ل م  ن ی  وم واح  د وس  تتناول م  ع 

المس  ئولین بالكلی  ة وم  دیرى الوح  دات األوض  اع  
 فى ھذه الكلیات

رئيس (مهام ومسئوليات عميد الكلية : اوال
  )مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

عقد االجتماع الش ھري لمجل س إدارة  وح دة  -1
ض  مان الج  ودة بالكلی  ة وإرس  ال ص  ورة م  ن 
المحض   ر بع   د اعتم   اده إل   ى مرك   ز ض   مان 

الكلی   ة الج   ودة بالجامع   ة وتح   تفظ الوح   دة ب
  .بصورة من ھذه المحاضر

متابع   ة عملی   ة إنج   از المھ   ام المطلوب   ة م   ن  -2
األقس   ام العلمی   ة والس   ادة ال   وكالء واألقس   ام 
اإلداریة بالكلیة وذلك بالمتابعة المس تمرة م ع 
م    دیر الوح    دة للوق    وف عل    ى المش    كالت 
والعقب     ات الت     ي تواج     ھ الوح     دة واتخ     اذ 

 اإلجراءات الفوری ة لحلھ ا تجنب ا إل ى ح دوث
أي ت    أخیر ف    ي عملی    ة إع    داد المس    تندات 

الدراس  ة / والتق  اریر لتق  دیم التقری  ر الس  نوي
الذاتیة وباقي التقاریر والمستندات في الوق ت 

 .المحدد
الرس     الة ( اعتم     اد المس     تندات والتق     اریر  -3

والرؤیة بعد المراجع ة ، توص یف الب رامج ، 
المق   ررات ، تق   اریر المق   ررات   توص  یف  

).              دراسة ذاتیة / ر السنويوالبرامج ، التقری
التنس   یق م   ع وح   دة الج   ودة بالكلی   ة لوض   ع   -4

خط  ة تدریبی  ة لع  دد م  ن ال  دورات التدریبی  ة 
وورش العم  ل واللق  اءات عل  ى م  دار الفص  ل 
الدراس   ي للتأك   د م   ن إیض   اح وفھ   م الجمی   ع 
ل     نظم الج     ودة وتطبیقاتھ     ا ف     ي المؤسس     ة 

الوحدة التعلیمیة ونشر لثقافة الجودة وأھداف 
ب    ین الط    الب ، الع    املین، أعض    اء ھیئ    ة 

/ داخل ي( التدریس وجمیع الفئ ات المس تھدفة 
 ).خارجي

المتابع  ة المس  تمرة لألقس  ام العلمی  ة وإدارات  -5
الكلیة لتطبیق خطط التطویر والتحس ین الت ي 
وردت بتق   اریر الب   رامج والتقری   ر الس   نوي 

 .وإنھا تتم فعلیا وفقا لجدول زمني معلن 
رة المراجعین النظراء للكلی ة وفق ا تسھیل زیا -6

 .للجدول الزیارات المتفق علیة 
  دور وحدة ضمان الجودة بالكلية: ثانيا

تنظ      یم وعق      د ورش العم      ل ، ال      دورات  -1
التدریبی ة، اجتماع  ات ولق  اءات م  ع الط  الب، 
العاملین، أعضاء ھیئ ة الت دریس، المس ئولین 

وأص      حاب ) القی      ادات(ف      ي إدارة الكلی      ة 
أص  حاب (مجتم  ع الخ  ارجي المص  لحة ف  ي ال

  ):العمل، النقابات، الھیئات، الخریج
لنش    ر ثقاف    ة الج    ودة، مناقش    ة المش    اكل  - 

والص    عوبات الت     ي تع    وق م     ن تحقی     ق 
التعری  ف و األھ  داف اإلس  تراتیجیة للكلی  ة 

 .برؤیة ورسالة الكلیة
تق   دیم االستش   ارات وال   دعم الفن   ي ال   ذي   - 

تحت   اج إلی   ھ األقس   ام العلمی   ة و اإلداری   ة 
لی   ة ف   ي مج   ال تطبی   ق نظ   م ض   مان بالك

  .الجودة وتحقیق خطط التطویر
التوص  یف والتق  اریر ( مراجع  ة المس  تندات  -2

لية وحدات تقييم فاع
ضمان الجودة وأداء 
   الكليات بعد االعتماد
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 ضمان الجودة ةومدير وحد العميدمهام 

قام المركز بتشكیل فریق من الخبراء لتقییم 
ى البكالوریوس أداء البرامج الجدیدة  لمرحلت

  :والدراسات العلیا بكلیات الجامعة وھى 
/ الھندس  ة االنش   ائیة : الھندس  ة بالمطری   ة  .1

  .ھندسة الطاقة لمرحلة البكالوریوس
التغذی    ة العالجی    ة : االقتص    اد المنزل    ى  .2

  .لمرحلة البكالوریوس
االتص االت والمعلوم ات : الھندسة بحل وان .3

/           بالتع       اون م       ع زوس       ت االیطالی       ة 
ھندسة الق وى والوقای ة الكھربائی ة لمرحل ة 

 .البكالوریوس
ھندس         ة : الحاس         بات والمعلوم         ات  .4

  .البرمجیات لمرحلة البكالوریوس
لمرحل        ة  :التج        ارة وإدارة األعم        ال  .5

  (BIS) البكالوریوس
التكنولوجی    ا الحیوی    ة الجزئی    ة : العل    وم  .6

 .لمرحلة البكالوریوس
) أمریكان ا( تعلیم تبادلى:  السیاحة والفنادق .7

الدراس           ات الس           یاحیة لمرحل           ة / 
  .  البكالوریوس

ماجس    تیر الدراس    ات المتحفی    ة بمرحل    ة  .8
  .الدراسات العلیا

تقييم أداء املركز و
 دةـج الجديــالبرام

للتأك    د م    ن ) الخاص    ة ب    المقررات والب    رامج 
الھیئ  ة القومی  ة  إع دادھا وفق  ا لمتطلب  ات ونم  اذج

لضمان الجودة واالعتماد واستیفاء جمیع البن ود 
ی   یم ال  واردة ب   النموذج واالس  تفادة م   ن نت  ائج تق

الط    الب للمق    رر والبرن    امج وتفعی    ل خط    ط 
  .التحسین المقترحة

أع     داد النش     رات والملص     قات واإلعالن     ات  -3
والكتیب   ات فیم    ا یتعل   ق بنش    ر وتعزی   ز ثقاف    ة 

  .الجودة بالكلیة
الط الب ( إعداد االستبیانات لجمی ع المس تفیدین  -4

الت   ي تحتاجھ   ا ) ، ص   احب العم   ل ، الخ   ریج 
ت الدراس  یة و عملی  ة التق  ویم ال  دوري المق  ررا

  .البرنامج 
توزیع استبیان تقییم الطالب للمق رر والبرن امج  -5

ومتابع  ة إع  داد أعض  اء ھیئ  ة الت  دریس لنم  وذج 
تقری  ر المق  رر واألقس  ام العلمی  ة لنم  وذج تقری  ر 

  .البرامج 
تفعی        ل دور المق        یم الخ        ارجي للبرن        امج  -6

) جمی    ع مج    االت التخص    ص ( والمق    ررات 
عملیات التحس ین  واالستفادة من آراء المقیم في

  .والتطویر
تجمی     ع نت     ائج اس     تبیان الط     الب للمق     ررات  -7

الدراس  یة وإرس  الھا إل  ى مرك  ز ض  مان الج  ودة 
  .بالجامعة مع نھایة كل فصل دراسي

وض   ع خط   ة تنفیذی   ة ألعم   ال الوح   دة معلن   ة  -8
لیس    ھل قی     ام ك     ل م    ن القی     ادات األكادیمی     ة 
واإلداری  ة وأعض  اء ھیئ  ة الت  دریس والع  املین 

ورھم وتحقی   ق للمھ   ام والمس   ئولیات بالكلی   ة ب   د
التي تقع ف ي مج ال اختصاص اتھم وفق ا لإلط ار 
الزمني المحدد بالخطة وضمانا لعدم التأخر في 
انج  از المھ  ام وإع  داد المس  تندات المطلوب  ة ك  ال 
ف  ي حین  ھ حت  ى یمك  ن تق  دیم المس  تندات ومل  ف 
االعتم  اد للمراجع  ة م  ن مرك  ز ض  مان الج  ودة 

للھیئ  ة القومی  ة لض  مان بالجمع  ة تمھی  دا لتقدیم  ھ 
  .جودة التعلیم واالعتماد

تجمیع بنود التقریر الس نوي بع د اس تكمالھا م ن  -9
األقس  ام العلمی  ة والس  ادة ال  وكالء وأم  ین الكلی  ة  
لتجھی   ز التقری   ر وفق   ا لنم   وذج الھیئ   ة القومی   ة 
ووض  عھ ف  ي الص  ورة النھائی  ة ومراجعت  ھ م  ن 
 قب  ل لجن  ة المراجع  ة الداخلی  ة ، وتقدیم  ھ لیعتم  د

م   ن مجل   س الكلی   ة وإرس   الھ لمرك   ز ض   مان 
  .الجودة بالجامعة

معتم  دة ( تحض  یر كاف  ة المس  تندات والتق  اریر - 10
ف  ي مق  ر الوح  دة اس  تعدادا لزی  ارة ) وموثق  ة

  .المراجعین  النظراء للكلیة
تمثیل مدیر وحدة ض مان الج ودة الكلی ة ل دى  - 11

مركز ضمان الجودة والھیئة القومیة لضمان 
ع    ة تنفی    ذ خط    ط الج    ودة واالعتم    اد ومتاب

  .التطویر بالكلیة
تفعیل دور لجان المراجع ة الداخلی ة واللج ان  - 12

باألقس   ام العلمی   ة ووح   دة ( الفنی   ھ الداخلی   ھ 
وتوثی   ق تق   اریر المراجع   ة ) ض   مان الج   ودة

  .وإرسالھا لمركز ضمان الجودة بالجامعة
  


