
 

جامعة حلوان
٢٠١٥٢٠١٥  ابريلابريل  ––  مارسمارس

  
 

 

اعداد تدريبي مكثف لفرق الجودة بالجامعة
نظم المركز بالتعاون مع الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد بمقر مركز ضمان 
من دورات المراجعة التى تنظمھا الھیئة 
فى اطار من التعاون المستمر بین مركز ضمان 
ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات 
بمقر مركز ضمان الجودة بالجامعة 
فردا من اعضاء 
ابریل 
 /

فى اطار من حرض مركز ضمان الجودة على 
تأھیل الكلیة لزیارات الھیئة القومیة لضمان 

یوم  المزمع إجرائھا فىجودة التعلیم واالعتماد 
تم تشكیل  ):٢٠١٥أبریل  ٢٧( الموافق االثنین

لجنة من الخبراء بالمركز لتأھیل الكلیات 
وتتضمن ھذه  الستقبال زیارة الھیئة القومیة 

الفنون  كلیة /السیاحة والفنادق كلیة (الكلیات 
وجمیعھا من  )التربیة الفنیة كلیة /الجمیلة 

  .الكلیات خارج الحرم
ویتضمن برنامج التأھیل اعداد فنیا یتناسب مع 

اثناء زیارة االعتماد وبما الجھد المطلوب 
  .یتوافق مع متطلباتھا

 اتزيارلتأهيل الكليات 
 الهيئة القومية

  اِّـؤتمر العربى الدوُّـ الخامس لضمان الجودة 
) IACQ"2015(تم  انعقاد  المؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان  جودة التعلیم العالى 

ھناء محمد / د.بحضور  أ ٥/٣/٢٠١٥- ٣دولھ اإلمارات العربیھ المتحدة بتارخ 
المؤتمر إلى بلورة فھم عربى متكامل  ھدفالحسینى مدیر مركز ضمان الجودة بالجامعة وقد 

 لجودة أداء الجامعات وتسلیط الضوء على آلیات االرتقاء بھا، إلى جانب اھتمامھ بتطویر
متطلبات االعتماد والترخیص للجامعات العربیة، وتذلیل تحدیات تطبیق مفاھیم إدارة الجودة 

ً إلى نقل  فى جامعتنا العربیة، إضافة
الخبرات والتجارب العربیة واألجنبیة 

وجاء المؤتمر فى ظل مواجھة العالم العربى 
ظل العولمة واالنفتاح 
التعلیمى، إذ یعد التعلیم العالى األساس فى 
ارتقاء المجتمعات وتطورھا، وعلیھ فإن 
جودة أدائھ تحدد سمات المستقبل ومكانة 
الوطن العربى فى خریطة العالم العلمیة، 
 ً وھو ما یتطلب االرتقاء والتطویر سعیا
لتطبیق مفاھیم إدارة الجودة الشاملة لضمان 
 .
وھدف المؤتمر إلى بلورة فھم عربى متكامل 
لجودة أداء الجامعات وتسلیط الضوء على 
آلیات االرتقاء بھا، إلى جانب اھتمامھ 
بتطویر متطلبات االعتماد والترخیص 
للجامعات العربیة، وتذلیل تحدیات تطبیق 
تنا 
ً إلى نقل الخبرات والتجارب  العربیة، إضافة
العربیة واألجنبیة لالستفادة منھا فى مؤسستنا 
وجاءت مشاركة جامعة حلوان فى 
انشطة 
جامعات العربیة بخبرتھا 
األمر الذى ظھر واضحا فى 
  

 

جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
  مارسمارس 

اعداد تدريبي مكثف لفرق الجودة بالجامعة
نظم المركز بالتعاون مع الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد بمقر مركز ضمان 

من دورات المراجعة التى تنظمھا الھیئة تدریبیة الدورات الالجودة بجامعة حلوان عددا من 
فى اطار من التعاون المستمر بین مركز ضمان  ادلضمان جودة التعلیم واالعتم

ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 
بمقر مركز ضمان الجودة بالجامعة كان آخر ھذه الدورات الدورة التدریبیة التى 
فردا من اعضاء  ٢٠ضر الدورة وح  المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم العالى

ابریل  ٢٣الى  ٢١طلعت محمد میس بتاریخ / د.أ وقد حاضر فیھا 
/ د.حاضر أ التى  "توصیف البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلم

  ٢٠١٥مارس  ١٩الى  ١٧ة من 
وقد سبق فى الفترة القریبة الماضیة اقامة 

التقویم  "دورات عدیدة ألخرى أھمھا 
التى حاضر فیھا كل 

أحمد / د.أ ومحمد الشربینى 
الى  ٣٠/١١/٢٠١٤

توصیف  "وكذلك دورة  
/ د.حاضر أالتى  

 ١٧الى  ١٥  الدایم فى الفترة من
المراجعة "ودورة 

مراد نشأت  / د.حاضر أ
دیسمبر  ٣١الى  ٢٩

مجموعة  تقام  بالمركز 
بالتعاون مع الھیئة 
لتأھیل أعضاء ھیئة التدریس بتخصصات 
  یات الجامعة للمراجعة الخارجیة 
 فنیات أعداد تقریر المراجعة الخارجیة 
یعلن عنھا فى القریب العاجل 
وتتضمن ھذه المجموعة من الدورات 

فنیات أعداد  "و“التقویم الذاتي المؤسسى 
توصیف "و"  تقریر المراجعة الخارجیة

" البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلم
الى دورة فى التخطیط 

 

اِّـؤتمر العربى الدوُّـ الخامس لضمان الجودة 
تم  انعقاد  المؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان  جودة التعلیم العالى 

دولھ اإلمارات العربیھ المتحدة بتارخ  -جامعھ الشارقھ
الحسینى مدیر مركز ضمان الجودة بالجامعة وقد 

لجودة أداء الجامعات وتسلیط الضوء على آلیات االرتقاء بھا، إلى جانب اھتمامھ بتطویر
متطلبات االعتماد والترخیص للجامعات العربیة، وتذلیل تحدیات تطبیق مفاھیم إدارة الجودة 

ً إلى نقل  الشاملة فى جامعتنا العربیة، إضافة
الخبرات والتجارب العربیة واألجنبیة 

  .لالستفادة منھا فى مؤسستنا التعلیمیة
وجاء المؤتمر فى ظل مواجھة العالم العربى 

ظل العولمة واالنفتاح  لتحدیات كبیرة فى
التعلیمى، إذ یعد التعلیم العالى األساس فى 
ارتقاء المجتمعات وتطورھا، وعلیھ فإن 
جودة أدائھ تحدد سمات المستقبل ومكانة 
الوطن العربى فى خریطة العالم العلمیة، 
 ً وھو ما یتطلب االرتقاء والتطویر سعیا
لتطبیق مفاھیم إدارة الجودة الشاملة لضمان 

. ة المخرجات األكادیمیة والبحث العلمىجود
وھدف المؤتمر إلى بلورة فھم عربى متكامل 
لجودة أداء الجامعات وتسلیط الضوء على 
آلیات االرتقاء بھا، إلى جانب اھتمامھ 
بتطویر متطلبات االعتماد والترخیص 
للجامعات العربیة، وتذلیل تحدیات تطبیق 
تنا مفاھیم إدارة الجودة الشاملة فى جامع

ً إلى نقل الخبرات والتجارب  العربیة، إضافة
العربیة واألجنبیة لالستفادة منھا فى مؤسستنا 

وجاءت مشاركة جامعة حلوان فى  .التعلیمیة
انشطة  المشاركة فىاطار من حرصھا على 

جامعات العربیة بخبرتھا التطویر  ودعم ال
األمر الذى ظھر واضحا فى  المتمیزة،

  .المشاركة الفعالة لممثلة المركز فى المؤتمر

 النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
١٩١٩العدد العدد    

 اعداد تدريبي مكثف لفرق الجودة بالجامعة
نظم المركز بالتعاون مع الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد بمقر مركز ضمان 

الجودة بجامعة حلوان عددا من 
لضمان جودة التعلیم واالعتمالقومیة 
الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد الجودة و
كان آخر ھذه الدورات الدورة التدریبیة التى  .الجامعة
المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم العالىبعنوان 

وقد حاضر فیھا ھیئة التدریس بالجامعة 
توصیف البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلم "دورة وكذلك  ٢٠١٥

ة من محمد نجیب  فى الفتر
وقد سبق فى الفترة القریبة الماضیة اقامة 

دورات عدیدة ألخرى أھمھا 
التى حاضر فیھا كل   "الذاتى المؤسسى

محمد الشربینى /  د.ا من 
٣٠حمودة  فى الفترة من 

وكذلك دورة   ٢/١٢/٢٠١٤
 "البرامج ونواتج التعلم

الدایم فى الفترة من نادر عبد
ودورة   ٢٠١٤دیسمبر 
حاضر أ التى "الخارجیة

٢٩  من فى الفترة من
٢٠١٤     

تقام  بالمركز  ومن المقرر أن 
بالتعاون مع الھیئة  أخرى من الدورات 

لتأھیل أعضاء ھیئة التدریس بتخصصات 
یات الجامعة للمراجعة الخارجیة مختلفة بكل

فنیات أعداد تقریر المراجعة الخارجیة  
یعلن عنھا فى القریب العاجل  فووس

وتتضمن ھذه المجموعة من الدورات 
التقویم الذاتي المؤسسى "

تقریر المراجعة الخارجیة
البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلم

الى دورة فى التخطیط  باالضافة
   .االستراتیجى

  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية

وانـة حلـجامع  
 

 أسـرة التحرير

  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

  

   عة حلوانرؤية جام
جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 

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

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

دارة االعمال والتكنولو  ٕ جیا، من والعلوم وا
خالل تقدیم خدمات 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
، ودولیاً  قلیمیًا ٕ   .وا

   . جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى •
تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــاركة اإلیجابیــة  •

  . 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

توسیع وزیادة حجم قاعدة األبحاث فى    •
   .الجامعة

تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محلیًا   •
قلیمیاً  ٕ    .وا

التوسع في برامج الدراسات العلیا في المجاالت   •
   .البحثیة المتقدمة

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

  .معامل التأثیر المرتفع
زیادة القدرة التنافسیة والتسویقیة والتعریف   •

واإلبتكار في  العلمى   بمخرجات البحث 
   .الجامعة لزیادة مصادر التمویل

یة السعى إلى الریادة فى بعض المجاالت البحث  •
 .الجدیدة والناشئة

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

حداث التغییر فى  ٕ البیئة  والقدرة على التأثیر وا
  .المحیطة

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

  .آداء الجامعة
جامعة من المجتمع  وجود مجتمع أصدقاء لل •

وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درایة بفكر 
  .وداعم لها

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

  .المجتمع وتعزیز المواطنة

تضافر یتطلب اإلعداد الجید للدراسة الذاتیة 
جھود وتعاون جمیع األطراف فى المؤسسة 
وكذلك االلتزام الكامل للمؤسسة عامة بما فى 

كما ال یجب . داریةإلذلك القیادات األكادیمیة وا
ذات  األطراففقط تعریف وتوعیة كافة 

المصلحة بالدراسة الذاتیة بل وأیضا یجب أن 
یشتركوا فى إعدادھا بقدر اإلمكان وفى الواقع 

عدة التزامات أساسیة إلعداد  فإن ھناك
  : الدراسة الذاتیة الناجحة  وھى

  بذل الجھد والوقت الكافیین  •
  اشتراك جمیع األطراف فى المؤسسة  •
  دعم القیادة ألداء ھذه المھمة  •
  المصداقیة العالیة والشفافیة  •
  الدعم الوثائقى لما تضمنتھ الدراسة  •
جمع وتحلیل البیانات باستخدام األسالیب  •

  ة العلمی
وفى ضوء ذلك فإن القیادة األكادیمیة للمؤسسة 
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 

حاسب اآللى والبرامج الجاھزة المناسبة ال
  لتحلیل وعرض البیانات بشكل مقنع وجذاب 

  

  

الدراسة الذاتية  
 البرنامجأو لمؤسسة ل

حص لت جامع ة حل وان عل ى تموی ل لمش روع 
 والتأھی  ل بالجامع  ات اإلداري النظ  ام تط  ویر
 ISO 9001:2008 الشھادة علي للحصول

من وحدة تطویر المش روعات ب وزارة التعل یم 
   ش ھر ١٢ولم دة  ٢٠١٤مارس  ١٦العالى فى 

 یھ    دفو. مالی    ین جنی    ھ ٤بتموی    ل مق    داره  
 برئاس ة اإلداري النظام تطویر  الي المشروع
  :خالل من حلوان جامعة

 یتواف ق للج ودة إدارة نظ ام وتطبی ق إنشاء  •
 لمی  ةالعا القیاس  یة المواص  فة متطلب  ات م  ع

 ٢٠٠٨ لسنھ ٩٠٠١ األیزو للجودة
 ب  ین الفج  وة لتقی  یم تفص  یلیة دراس  ة عم  ل •

 ی  تم ال  ذي اإلداري للنظ  ام الح  الي الوض  ع
 طبق   ا تحقیق   ھ المطل   وب والوض   ع تطبیق   ھ

 العالمی    ة القیاس    یة والمتطلب    ات للمع    اییر
 عم    ل وبرن    امج خط    ة ووض    ع للج    ودة
 ف  ي الجامع  ة برئاس  ة اإلدارة نظ  م لتط  ویر
 للج  ودة العالمی  ة القیاس  یة متطلب  ات اط  ار
 ٢٠٠٨ لسنھ ٩٠٠١  االیزو

 الق   وي مھ   ارات وص   قل وتأھی   ل دریبت    •
 عل ي الجامع ة رئاس ة من المناسبة البشریة
 ومع  اییر متطلب  ات عل  ي المس  تویات كاف  ة

 لھ م یسمح بقدر الجودة إدارة نظام وأدوات
 عالیة اءةفبك الجودة إدارة وتطویر بتطبیق

 العملی  ات ئقوث  ا وتط  ویر وإع  داد مراجع  ة •
 برئاس  ة العم  ل وإج  راءات أنواعھ  ا بكاف  ة

 العم ل وتعلیم ات نماذج واستكمال الجامعة
 متطلب ات واستیفاء األداء تطویر بھدف بھا

 لمتطلب      ات طبق      ا الج      ودة إدارة نظ      ام
  للجودة العالمیة القیاسیة اتفالمواص

 الج  ودة نظ  ام تط  ویر أعم  ال تنفی  ذ متابع  ھ •
 فری  ق ینتك  و طری ق ع  ن الجامع  ة برئاس ة
 وتحس  ین تط  ویر مش  روعات لتنفی  ذ عم  ل

 ال  داخلي للت  دفق نظ  ام وإنش  اءبھ  ا  الج  ودة
 مج ال ف ي ب ھ العم ل فری ق وتأھی ل للجودة

 والتقییم المراجعات
 لكاف    ة الص    حیح ةاإلدار مع    اییر وض    ع •

 ادارة نظام یشملھا التي واألنشطة العملیات
 مؤش رات ووض ع الجامع ة برئاسة الجودة
 وكفاءة فاعلیة لقیاس لوبةالمط األداء قیاس
  تنفیذھا یتم التي اإلداریة العملیات تنفیذ

 م ن التحتی ة البنی ة ص یانةو تط ویرو توفیر •
- كھرب  اء( وش  بكات عم  ل ومواق  ع مب  اني

 وأجھ     زة) اتص     االت - می     اه - ص     رف
 ماكین  ات – ولوازمھ  ا حواس  ب( اتدومع  

مع   دات ) ال   خ .. حری   ق مع   دات- تص   ویر
 - كراس  ي - بمكات  ( ومس  تلزماتھا مكتبی  ة

 )الخ سخانات-ثالجات - مراوح – یفاتیتك
 الھیك    ل ض    من الج    ودة عناص    ر ادخ    ال •

 اإلدارة الجامع   ة ودع   م لرئاس   ة التنظیم   ي
 وأھ  داف لسیاس  ات الجامع  ة لرئاس  ة العلی  ا
 الالزمة الضروریة الموارد وتوفیر الجودة
 .لتفعیلھا

•  

 النظام تطوير مشروع
بجامعة حلوان اإلداري  



 

 الرؤية
یسعى مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان إلى 
أن یكون مركزا متمیز ومنارة لتطویر وتطبیق 

واالعتماد بكلیات الجامعة نظم ضمان الجودة 
بما یحقق التواصل العلمى واالكادیمى مع 

  المناظر لھا محلیا ،إقلیمیا وعالمیا
  
  
  

قیادة خطط التطویر والتحسین المستمر لآلداء 
االكادیمى والمؤسسى مع تبنى ثقافة الجودة 

  بالجامعة وتھیىة كلیاتھا لالعتماد 

  
 

تختلف طریقة إعداد التقریر السنوى وفقا 
لوضع المؤسسة بالنسبة لالعتماد من الھیئة 

أن نفرق بین حالتین فى ھذا حیث یجب 
  : الصدد

  : الحالة األولى 
ل فى وضع المؤسسة االنتقالى قبل ثوتتم

الحصول على االعتماد حیث یتم إعداد التقریر 
السنوى فى ضوء التقاریر الصادرة من الھیئة 
وتتعلق بنتائج الزیارات المیدانیة للمراجعین 
المعتمدین ففى ھذه الحالة تذكر المؤسسة فى 

تقریر السنوى الخاص بھا األنشطة والمھام ال
التى تم تنفیذھا لتعزیز نقاط القوة ولمعالجة 
وتحسین نقاط الضعف التى وردت فى تقریر 

  .المراجعین المعتمدین عن العام المنصرم
  :الحالة الثانية 

وتتمثل فى وضع المؤسسة بعد الحصول على 
االعتماد وتسعى إلى تجدید االعتماد ففى ھذه 

الة فإن تقریرھا السنوى یجب أن یغطى الح
بالتفصیل جمیع المعاییر والمؤشرات 
والعناصر الحاكمة الستمرار االعتماد 

المالیة والمادیة والمعاییر  والخاصة بالموارد
األكادیمیة والبرامج التعلیمیة والمقررات 
والتعلیم والتعلم والتسھیالت الداعمة 

  .والدراسات العلیا

  

التقرير السنوى 
 ألداء المؤسسة

ً ألحكام المادة  من الالئحة التنفیذیة  ٣٠٨تطبیقا
یھدف  ٧٢لسنة  ٤٩لقانون تنظم الجامعات رقم 

  :ركز إلي تحقیق األھداف التالیةالم
رسم إستراتیجیة شاملة لضمان الجودة  •

بالجامعة مع تحدید األھداف اإلستراتیجیة 
 . والبرامج التشغیلیة

وضع النظم والمعاییر والنماذج  •
واالستبیانات المختلفة التي تستخدم لتقییم 
أنشطة الجامعة المختلفة ، وتقییم أداء 

  .مي واإلداري الكلیات بجانبیھا األكادی
نشر الوعي بین أعضاء ھیئة التدریس  •

والعاملین بالجامعة والطالب بفكر الجودة 
ومفھوم الجودة الشاملة وأھمیة تطبیق نظام 

  .ضمان الجودة واالعتماد بالتعلیم
نشر الوعي بین أعضاء ھیئة التدریس  •

والمجتمع العلمي والمحلي وأصحاب 
دة المصالح بأھمیة التحسین المستمر لجو

عملیات التعلیم والتعلم والبحث العلمي 
 . وخدمة المجتمع

تأصیل رسالة عضو ھیئة التدریس من  •
خالل تنمیة مھاراتھ المھنیة والشخصیة، 
ووضع آلیات لتحقیق التوازن بین حقوقھ 

ً لمتطلبات الجودة  .وواجباتھ وفقا
اقتراح نظام ومعاییر للجوائز والحوافز  •

لتعلیمي والبحثي لألداء المتمیز في المجال ا
وخدمة المجتمع ، وكذلك في المجاالت 
اإلداریة المختلفة في إطار تنافسي على 
مستوى الجامعة، وعلى مستوى الكلیات 

 .والوحدات اإلداریة
التحسین المستمر للعملیات اإلداریة في  •

كلیات الجامعة وفى مختلف المستویات 
 .اإلداریة بما یسھم في تحقیق رسالة الجامعة

سیاسة للتدریب والدعم الفنى المستمر  رسم •
ألعضاء الھیئة األكادیمیة واإلداریة  
والطالب والخریجبن فى مجال نظم ضمان 

ً لالحتیاجات  .الجودة واالعتماد وفقا
تقدیم المشورة الفنیة للمؤسسات والمعاھد  •

العلمیة والتعلیمیة بالجامعات المصریھ 
والعربیھ في مجال نظم ضمان الجودة 

 .وتنفیذ نظم تقییم األداءووضع 
إنشاء قاعدة بیانات للتقاریر الدوریھ ونتائج   •

استقصاءات رأى الطالب فى العملیھ 
التعلیمیھ التى تقدمھا وحدات ضمان الجودة 
بكلیات الجامعھ وذلك الستكمال ومتابعة 

  .منظومة التطویر لتحسین العملیة التعلیمیة
النشر واإلعالن بالكلیات عن اصدارات   •

القومیھ واإلرشادات فى  الھیئةتعلیمات و
  .لالعتمادمجال التطویر المستمر والتأھیل 

 

  أهداف المركز

 یتم الجودة، ضمان في الحالیة الجیدة الممارسة من والمستوحاة التالیة، التسعة المبادئ
 .جودةفى كل مستویات ال واالعتماد الجودة ضمان عملیات على تطبیقھا

 )العمل وسوق والمجتمع للطالب األساسیة االحتیاجات مخاطبة( العمیل على التركیز .١

 مبادىء اساسية يقوم عليها بناء الجودة

 فى الجودة اتتعريف
 Corrective Actionتصحیحي  إجراء
 في الواقع الخطأ لیصحح یتخذ الذي الفعل
  المراجعة و الفحص أثناء المكتشف و العمل
 Preventive Actionوقائي  إجراء
 في أخطاء وقوع لیمنع یتخذ الذي الفعل
  حدوثھ عواقب المؤسسة یقي بالتالي و العمل
 Beneficiary  فیدالمست رضاء

Satisfaction 
 عن والرضاء ةبالسعادفید المست شعور

 یعتبر و, علیھا حصل التي الخدمة المنتج أو
 في األساسي الجودة ھدف ھو الرضاء ھذا
 اعتبار یمكن ال أنھ حیث مبادئھا كل

 برضاء حظیت إذا إال جیدة المؤسسة
  خدماتھا عنفیدین المست

 Awareness التوعیة
 أھمیة بمدى الشخصیة المعرفة أو الفھم

 بمواضیع القتھع تداخل كیفیة و ما موضوع
   .أخرى

 واألھداف الرؤى توحید( القیادة .٢
 )التعلیمي المجتمع في واالستراتیجیات

 الفعالة المشاركة تعزیز( األفراد إشراك  .٣
 ارتباط لھم من لجمیع المساواة ومراعاة

 ألن الفرصة وإتاحة تفرقة دون بالتعلیم .٤
 التعلیم لصالح قدراتھم كامل یستخدموا
 )بأسره والمجتمع

 بالعملیات االھتمام( العملیات على التركیز  .٥
  )المخرجات أو المنتج جانب إلى والطرق

ي  .٦ ّ  على تعتمد التي القرارات اتخاذ تبن
 األحكام تكون أن وفرض تشجیع( الحقائق
 )ومنطقیة الحقائق على مبنیة

 مع بالتجاوب زامااللت( المستمر التحسین .٧

 )االحتیاجات تغیر
 عن المؤسسة مسئولیة احترام( االستقاللیة  .٨

 )األكادیمیة أنشطتھا
 لمختلف مدخل اتباع( المتبادلة المنافع  .٩

والمجتمع  وطالب مراجعین من المشاركین،
 تطویر من الفائدة تعظیم شأنھ من العام،
 )والمھارات المعرفة ونقل

 تلتزم أن نم التأكد( التالیة الخطوات  .١٠
عملیة  في لكونھا والمؤسسات،نظرا الھیئة

 المستمر، التحسین من نھائیة ال دینامیكیة
بھا  القیام الواجب األعمال بتحدید

 )مخاطبتھا الواجب والقضایا
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 كلیات معتمدة  - ١
 صیدلة الكلیة  - المطریةبھندسة الكلیة  •
كلی   ة  - كلی   ة التربی   ة ریاض   یة بن   ات  •

خدم    ة الكلی    ة  - منزل    ى االقتص    اد ال
 االجتماعیة 

 كلیات تمت زیارة االعتماد  - ٢
 كلی   ة - كلی   ة التربی   ة ریاض   یة بن   ین  •

 حلوان بھندسة ال
كلیات تقدمت لطلبات االعتماد وح دد لھ ا  - ٣

 موعد الزیارة 
الس  یاحة  كلی  ة - الجمیل  ة  الفن  ون كلی  ة •

 التربیة الفنیة  كلیة -والفنادق 
كلیات تق دمت بطل ب االعتم اد ول م یح دد  - ٤

 لھا موعد الزیارة بعد 
 العلوم  و الحاسبات والمعلومات  •

•   

وفق  ا لم  ا ورد ف  ى دلی  ل الھیئ  ة القومی  ة لض  مان  
 الجوھری  ة الق  یمج  ودة التعل  یم واالعتم  اد ف  إن 

 ت دور أن الھیئ ة راع ت الت ى  االعتم اد لمع اییر
 :التالیة الجوھریة القیم حول االعتماد معاییر

 .األمة ھویة على والحفاظ ىالقوم االنتماء - ١
 النزاھ  ة تحكمھ  ا ق  یم خ  الل م  ن العم  ل - ٢

  .والموضوعیة
  .المھنة بأخالقیات االلتزام - ٣
  .البیئة وحمایة تنمیة - ٤
 التنمی ة خط ط دع م ف ى الفعال ة المس اھمة - ٥

  .القومیة
 العملی ة مح ور أن ھ عل ى للطال ب النظ ر - ٦

  .التعلیمیة
 للتنافس یة وإع داده الطال ب ج دارات تنمی ة - ٧

  .لمیةالعا
  .والتكنولوجي العلمي التطور مواكبة - ٨
 اأساس   بوص  فھ المس  تمر ال  ذاتي التقی  یم - ٩

  .للتطویر
 .للتمیز الجاد السعي -١٠

جامعة   موقف  كليات
   من االعتماد  حلــوان

لوانجامعة ح –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة   
٢٠١٥٢٠١٥  ابريلابريل  ––  مارسمارس ١٩١٩العدد العدد       

 

  ريةـم جوهقي
 ملعايير االعتماد

خبراء لتفقد القام المركز بتشكیل لجنة من 
مدى فاعلیة وحدات ضمان الجودة وأداء 
الكلیات بعد الحصول على االعتماد ومتابعة 

   :خطط التطویر لما بعد االعتماد وھى 
التربیة / الصیدلة /  بالمطریةالھندسة (

  .)االقتصاد المنزلى/ الریاضیة بنات 
  

 بعد االعتمادداء األتقييم 

یضع دلیل الھیئة اشتراطات عدی دة لض مان أن ی اتى 
وم ن ث م فق د  واعدل م ا یك ون كأدقتقریر المراجعة 

وضعت مواصفات مھنیة للمراجعین ت نص عل ى ان 
  :یكون لدى المراجع الصفات والخصائص التالیة

 أكث ر أو واح د تخص ص ف ى األكادیمی ة الخبرة - ١
 ج دول یتض منھا الت ى التخصص ات ب ین م ن

 التعلیمی ة للمؤسس ات والتق ویم اجعةالمر عملیة
 .لالعتماد المتقدمة

 ال لم دة األك ادیمي العم ل ممارس ة ف ى الخب رة - ٢
 خ ال وظیف ي  س جل م ع سنوات عشر عن تقل
 مج ال ف ى متمی زة وخب رة الج زاءات، م ن

 العلمى البحث أو التدریس
 أو اإلقلیمی ة أو المحلیة المجتمعیة المشاركة أو - ٣

 .لمجاالتا ھذه جمیع أوفي الدولیة،
 تخصصات فى مھنیة مھارات فى طویلة خبرة - ٤

 فى االستشاریة األعمال فى خبرة أو صلة ذات
 .معا فیھما أو التعلیم تطویر

 الج ودة إدارة مج ال ف ى حالی ة أو س ابقة خب رة - ٥
  .التعلیمیة المؤسسات فى والتطویر

 ف ى س واء واإلنجلیزی ة العربی ة اللغ ة اج ادة - ٦
  .الكتابة أو المحادثة

 والتحلی  ل األرق  ام م  ع التعام  ل تمھ  ارا - ٧
  .واالستنتاج االحصائى

 وكتاب ة للوث ائق المض مون تحلی ل مھ ارات - ٨
  .التقاریر

 الحاس ب باس تخدام التق اریر كتاب ة عل ى الق درة - ٩
  .اآللى

 .العمل فرق خالل من الجماعى العمل مھارات -١٠

 

انشأت وحدات الجودة ألول مرة فى جامعة 
وتضم ھذه الوحدات  ٢٠٠٤ر في سبتمبحلوان 

   :الرائدة كلیات
ندسة وكلیة الھ الحاسبات والمعلوماتكلیة 

وكلیة  الخدمة اإلجتماعیةوكلیة المطریة ب
التجارة وكلیة  الصیدلةوكلیة  التربیة الفنیة

  وإدارة األعمال
نوفمبر كما تم انشاء مجموعة أخرى فى 

  :وضمت ھذه المجموعة ٢٠٠٥
 حلوانبھندسة وكلیة ال  الفنون التطبیقیةكلیة 

وكلیة  العلوم وكلیة المنزلي االقتصادوكلیة 
التعلیم وكلیة  الحقوقوكلیة  التربیة

  السیاحة والفنادقوكلیة  الصناعي
  ٢٠٠٧تم إنشائھا مارس  التى حداتاما الو
  :فتضم 

التربیة وكلیة  "بنات"التربیة الریاضیة كلیة 
وكلیة  اآلدابوكلیة  "بنین"الریاضیة 

 لفنون الجمیلةا
تم وانشأت آخر مجموعة من الوحدات فقد 

وتضم ھذه  م ٢٠٠٩مارس فى إنشائھا 
  :المجموعة

 التمریضوكلیة التربیة الموسیقیة كلیة 

انشاءوحدات ضمان 
 الجودة فى الجامعة

  

املواصفات املهنية 
 عينـللمراج
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