
 

جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة   
٢٠١٦٢٠١٦    نوفمبرنوفمبر    

 

٢٢٢٢العدد العدد    

  اشرف الشيحى يقود ورشة عمل مهارات الخريج/د
التعل   یم الع   الى والبح   ث العلم   ي ی   وم الثالث   اء المواف   ق  اش   رف الش   یحى وزی   ر/ د.افت   تح أ

تنمیة مھارات خریج ي مؤسس ات ( ورشة عمل  عمل بجامعة حلوان بعنوان  ٤/١٠/٢٠١٦
ماج د نج م الق ائم بعم ل رئ یس / د.حس ن حس نى بحض ور س عادة أ/ د.بقاع ة أ) التعلیم الع الى

التعلیم والط الب والع دد م ن  جمال شكرى نائب رئیس الجامعة لشئون/ د .الجامعة وسعادة أ
ھن اء الحس ینى احم د م دیر مرك ز ض مان الج ودة / د.رؤساء الجامع ات الحكومی ة  وس عادة أ

وعمداء كلیات جامعة حلوان  ونخبة من اعضاء ھیئة الت دریس بالجامع ة و تھ دف الورش ة  
یج ب الى إكساب وتمنیة مھارات خریجي مؤسسات التعلیم العالى وتحدی د المواص فات الت ي 

ن یكون علیھا الخریج فى ظل الزیادة المستمرة فى أع داد خرج ي مؤسس ات التعل یم الع الى  أ
وبخاص ة م ا  ٢٠٣٠كما تھ دف الورش ة ال ى تحقی ق أھ داف التنمی ة المس تدامة بحل ول ع ام 

یتعلق منھ ا بتحقی ق التنمی ة االقتص ادیة م ن خ الل خف ض مع دل البطال ة ومض اعفة مع دالت 
مختل ف األنش طة  ىلى الوزیر على ضرورة ان یشارك الطالب الجامعي ف االنتاج وقد اكد معا

  .وتنمیة مھاراتھ  للخریج الجامعیة من اجل رفع المستوى الثقافي
 

 االعتمادبيل ـفى س
 

قدمت كلیتى الفنون التطبیقیة والتربیة 
اعتمادھا للھیئة القومیة  طلبالریاضیة 

لضمان جودة التعلیم واالعتماد وتنظر 
 .كلتاھما موافقة مجلس ادارة الھیئة

فى ابریل  توكانت زیارة الھیئة قد تم
وتدل المؤشرات على اجتیاز ، ٢٠١٦

والحصول على موافقة الھیئة الكلیتین 
لما قامت بھ الكلیتین من جھد واستعداد 

لكل من توفیر قیاداتھا لما قامت بھ و
المعونة الالزمة إلعداد فرق الجودة 

التدریب  ھالفرق تكما وفر. المناسبة
كیفیة ل والخبرة والممارسات الكافیة

ة مراجعى الھیئة بشكل علمى مواجھ
ستجابة اال تكفلوبصدق وشفافیة 

. بواعي وخبرة المراجعینت استفسارال
قدمت الكلیتین وثائق دقیقة تمت و

الجودة قبل مركز ضمان  مراجعتھا من
 .بالجامعة

 

  ةـاألمريكي رنيوـس
  الجـامعة اتإلدارتجدد شـهادة األيزو 

  

 وزير التعليم العالى فى زيارة للجامعة

في إطار تنفیذ المراجعة الخارجیة للمرة الثانیة 
إدارة الجودة بجامعة حلوان طبقاً على نظام 

 ISO"لمتطلبات المواصفة القیاسیة الدولیة 
سنتریور فقد أوصت ھیئة " 9001:2008

للعام  بتجدید المنح لجامعة حلوان األمریكیة
، وذلك بعد حصولھا ٢٠١٦/٢٠١٧ الثاني

 ٢٠١٥/٢٠١٦ يعلیھا ألول مرة العام الماض
أیام  وقد استغرقت زیارة الوفد للجامعة ثالثة

قام خاللھما بمراجعة جمیع العملیات الوثائقیة 
والسجالت للتحقق من مدى تطبیق سیاسة 
الجودة باإلدارات بداللة متطلبات المواصفات 

، وھى Iso 9001: 2008 القیاسیة الدولیة
الرقابة على الوثائق والسجالت ومراقبة 
وقیاس العملیات والتأكد من تطبیق سیاسة 

حیث زار  ى تحقیق أھدافھاالجودة والقدرة عل
اإلدارة العامة لمكتب رئیس (اإلدارات العامة 

الجامعة ومكاتب النواب واألمناء واإلدارة 
اإلدارة العامة وكذلك  واإلدارة العامة للتنظیم

لشئون األفراد وأعضاء ھیئة التدریس ومركز 
 العامة المعلومات ودعم اتخاذ القرار واإلدارة

اري واإلدارة العامة للتوجیھ المالى واإلد
  واجتمع الدكتور عصمت دوس لرعایة الشباب

مع المراجعین وقام بتحدید طرق المراجعة 
على االدارات حیث تمت المراجعة بنظام العینة 
ً ومقابلة  واختیار عدد من اإلدارات عشوائیا
المدیر المسئول للتعرف على طبیعة سیر العمل 

إلدارة وأھداف اإلدارة والھیكل التنظیمى ل
التوصیفات الوظیفیة ومدى  والتعرف على

التخطیط للخدمة واالتصال الداخلى بین األفراد 
فیما بینھم وكذلك اإلشراف التنفیذى على كل 
اإلدارات للتحقق من مدى التطابق والقدرة 

 .على تقدیم الخدمة وفقا للمعاییر القیاسیة

  

د ــاد معاهـمعاي اعتم
 ٣ العاُّـ اإلصدار التعليم
دة بالمؤسسات نشر ثقافة الجوفى سعیھ ل

ضمان الجودة  مركزقام علیمیة المصریة الت
عن عدد االعالن بكلیات الجامعة ببالجامعة 

الھیئة  من ورش العمل بالتعاون مع
القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

معاییر اعتماد ومعاھد "بعنوان احد ویوم ل
یولیو  –اإلصدار الثالث (التعلیم العالى 

الى تعریف  ورشلوتھدف ا) ٢٠١٥
ن بالمعاییر الجدیدة العتماد كلیات ركیالمشا

كما قام المركز  .ومعاھد التعلیم العالى
باعالن نسخة من المعاییر الجدیدة على 

ومن المعلوم .  موقعھ على شبكة االنترنیت
 ھذه المعاییر الجدیدة یتم تطبیق انھ سوف

، ٢٠١٦/٢٠١٧من العام الجامعة بدایة 
 وھو ما یستدعى اھتمام القائمین على

 .الجودة فى كلیات الجامعة بشكل عاجل



 جودة لضمان القومیة الھیئة شھدت
 الختامى الحفل مراسم واالعتماد التعلیم

 االتحاد قبل من الممول التوأمة روعلمش
 نجالء( الدكتورة رعایة تحت روبىواال

 وھو الدولى التعاون وزیرة االھوانى
 الھیئة بین مبرما انك الذى المشروع

 لدعم )المانیاو ندالفن ( االروبى واالتحاد
 المؤسسات فى واالعتماد التعلیم جودة

 یوم الحفل وأقیم المصریة التعلیمیة
 العاشرة فى ٢٩/٧/٢٠١٥ االربعاء
 أیریس بقاعة ظھراً  الثانیة وحتى صباحاً 

 – الطیران شارع -  سونیستا فندق -
 نصر مدینة

 جودة لضمان القومیة الھیئة عقدت كما
 ألعضاء عمل ورشة واالعتماد التعلیم

 بكلیات المعاونة والھیئة التدریس ھیئة
 والخاصة الحكومیة العالي التعلیم ومعاھد

 بھمیلتدر األزھر جامعةو واألھلیة
 بعد االعتماد معاییر علي عھموأطال

 العالمیة المعاییر الي لتقریبھا تطویرھا
 الھیئة رئیس عید یوھانسن .أد وصرحت

 الھیئة تعقدھا التي الورش بان
 مصر في العالي التعلیم لمؤسسات

 التدریس ھیئة اعضاء تدریب تستھدف
 كلیات اعتماد معاییر على  بجامعتنا

 تطویرھا بعد العالي التعلیم اھدومع
 المعاییر تلك تطبیق علي القدرة واكسابھ

 القدرة واكسابھ جیدة ممارسات وابتكار
 المؤسسة استیفاء مدى تقییم علي

 ومعاھد كلیات اعتماد ومؤشرات لمعاییر
 تم المعاییر  ان حیث العالي التعلیم

   .العالمیة المعاییر لتناظر تطویرھا 

 

يئة ـاله أنشطة
 للجودة القومية

•   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

ت   م عق   د ورش   ة عم   ل بمق   ر قاع   ة الت   دریب 
الخاص    ة بمرك    ز ض    مان الج    ودة بالجامع    ة 

توص     یف المق     ررات والب     رامج " بعن     وان 
/ د.واع   داد المص   فوفات  وق   د حاض   ر فیھ   ا أ

مص   طفى الفرم   اوى / د.إب   راھیم الزھی   رى وأ
واس  تھدفت الورش  ة أعض  اء ھیئ  ة الت  دریس 

 بكلیة الطب 
قاع  ة الت  دریب عق  د ورش  ة عم  ل بمق  ر كم  ا 

الخاص    ة بمرك    ز ض    مان الج    ودة بالجامع    ة 
ورش      ة عم      ل إنش      اء البری      د " بعن      وان 

ش   یماء / وق   د حاض   ر فیھ   ا م"  االلكترون   ى 
أحمد بیومى  واستھدفت الورش ة / عطفى و م

 أعضاء ھیئة التدریس   
ورشة عمل بمقر قاعة الت دریب  ت كذلكعقدو

الخاص    ة بمرك    ز ض    مان الج    ودة بالجامع    ة 
رش   ة عم   ل إس   تعراض الوض   ع و"بعن   وان 

الح  الي والمس  تقبلى لتطبی  ق منظوم  ة ج  ودة 
ھن  اء / د.وق  د حاض  ر فیھ  ا أ" ال  نظم اإلداری  ة 

الحسینى أحمد واس تھدفت الورش ة اإلداری ین 
 .بالجھاز االدارى بالجامعة  

عقد ورشة عمل بمقر قاعة الت دریب الخاص ة 
بمرك    ز ض    مان الج    ودة بالجامع    ة بعن    وان 

وق د "  االتص ال الفع الورشة عمل مھارات "
جیھ   ان ع   زت  واس   تھدفت / د.حاض   ر فیھ   ا أ

 الورشة اإلداریین بالجھاز االدارى بالجامعة 
عقد ورشة عمل بمقر قاعة الت دریب الخاص ة 

" بمرك   ز ض   مان الج   ودة بالجامع   ة بعن   وان 
وق د حاض ر " ورشة عمل المراجعة الداخلی ة 

ھن   اء الحس   ینى أحم   د واس   تھدفت / د.فیھ   ا أ
 .اریین بالجھاز االدارى بالجامعة إلدالورشة ا

عقد ورشة عمل بمقر قاعة الت دریب الخاص ة 
" بمرك   ز ض   مان الج   ودة بالجامع   ة بعن   وان 

ومعاھ  د التعل  یم  اإلع  الن ع  ن اعتم  اد كلی  ات
ھن اء الحس ینى / د.وقد حاضر فیھ ا أ" العالى 

أحم   د واس   تھدفت الورش   ة م   دیرى وح   دات 
 .ضمان الجودة بالكلیات

رش ة عم ل بمق ر قاع ة الت دریب عق د ووكذلك 
الخاص    ة بمرك    ز ض    مان الج    ودة بالجامع    ة 

ملف   ات مع   اییر اعتم   اد البران   امج " بعن   وان 
مص  طفى / د.وق  د حاض  ر فیھ  ا أ" االك  ادیمى 

أعض اء ھیئ ة  الفراماوى  واستھدفت الورش ة
 .التدریس بكلیة التجارة  

عق د ورش ة عم ل بمق ر قاع ة الت دریب وأیضا 
ج    ودة بالجامع    ة الخاص    ة بمرك    ز ض    مان ال

وق  د " الی  ات المراجع  ة الخارجی  ة " بعن  وان 
إب   راھیم الزھی   رى  / د.حاض   ر فیھ   ا س   عادة أ

واس  تھدفت الورش  ة أعض  اء ھیئ  ة الت  دریس 
 .یة العلوم بكل

ورش   ة عم   ل بمق   ر قاع   ة الت    دریب  تعق   د
الخاص    ة بمرك    ز ض    مان الج    ودة بالجامع    ة 

ومعاھ د  اإلعالن عن اعتم اد كلی ات" بعنوان 
/ د.وق د حاض ر فیھ ا س عادة أ" لع الى التعلیم ا

ھن   اء الحس   ینى أحم   د واس   تھدفت الورش   ة 
 .مدیرى وحدات ضمان الجودة بالكلیات

 

ورش عمل ودورات 
  تدريبية بمركز الجودة

 
   رؤية جامعة حلوان

جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 
في   ذات تصنیف متقدم اقل م ا، ومتفردة

دارة اال الفنون والعلوم  ٕ   .عمال والتكنولوج اوا
  رسالة جامعة حلوان 

تعمل جامعة حلوان على تحقی  الر ادة 
واالبتكار على المستو  اإلقل مي في الفنون 
دارة االعمال والتكنولوج ا، من  ٕ والعلوم وا
خالل تقد م خدمات تعل م ة أكاد م ة عال ة 
الجودة و حث علمي تطب قي متمیز وحراك 

  .عالمي وتنم ة فعالة للمجتمع
     :األهداف االستراتيجية

 التعليم والتعلمالتميز فى 
تحقی  جودة المخرجات التعل میــة، واإلعتماد   •

  .المؤسسـى
ز ادة القدرة التنافس ة للجامعة والخر ج محل ا،  •

قل م ا، ودول ا ٕ   .وا
   . جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى •
تعز ز التواصل واإلنتمــاء والمشــار ة اإلیجابیــة  •

  . مع الطالب والخر ج
للتعل م المستمر والتعلم مد  منظومة جاذ ة  •

عادة التأهیل ٕ   .الح اة والتدر ب وا
تحقی  رضا الطالب والمجتمع عن الخر ج  •

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

مواجهــة التحد ات ال حث ة التى تواجـــه  •
   .المجتمع

توس ع وز ادة حجم قاعدة األ حاث فى    •
   .الجامعة

ى والتطب قى لأل حاث محل ا تحقی  التأثیر العلم  •
قل م ا ٕ    .وا

التوسع في برامج الدراسات العل ا في المجاالت   •
   .ال حث ة المتقدمة

اإلرتقاء  مستو  نشر مخرجات ال حث العلمي   •
العالم ة المح مة ذات  في الدور ات والمجالت 

  .معامل التأثیر المرتفع
ز ادة القدرة التنافس ة والتسو ق ة والتعر ف   •

واإلبتكار في  العلمى   جات ال حث  مخر 
   .الجامعة لز ادة مصادر التمو ل

السعى إلى الر ادة فى  عض المجاالت ال حث ة   •
 .الجدیدة والناشئة

    التميز فى الشراكة المجتمعية
مشار ة إیجاب ة للجامعة فى الشأن العام،  •

حداث التغییر فى  ٕ البیئة  والقدرة على التأثیر وا
  .المح طة

لمؤسسات واألطراف الفاعلة فى مشار ة ا •
وتقی م  المجتمع فى التوج ة ورسم الس اسات 

  .آداء الجامعة
وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع   •

وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درا ة  ف ر 
  .وداعم لها

قل م ا • ٕ    . تعز ز مجاالت تمیز الجامعة محل ا وا
في  بناء رؤ  متكاملة فى القضا ا الرئ س ة •

  .المجتمع وتعز ز المواطنة

 رؤیة ورسالة وأھداف استراتیجیة

 جامعـة حلـوان
 



 
 
 

   التوسع فى المنشآت التعليمية: الشيحى
جيد لزيادة القدرة التنافسية البشرط التخطيط 

 لجامعات

 على للتعرف مسبق تخطیط مع العمل سوق
 المطلوبة  الكلیات وتوفیر ةیالحقیق االحتیاجات

 للمنظومات تكرار بدون متعمقة لدراسات وفقا
  . لزمن مصر منھا عانت التى الجیدة غیر

زیادة القدرة كما اكد سیادتھ على ضرورة 
ً ومھنیا  التنافسیة لخریجي التعلیم العالي علمیا

تعزیز الممارسات المتمیزة ب واالھتماموبحثیا 
والقدرة التنافسیة فى مجاالت التعلیم  االبتكاریة

والتعلم فى مؤسسات التعلیم العالى واستحداث 
  بیئات تعلیمیة تقوم على نظم تقنیة متطورة 

 عراقة على  نجم ماجد/ د.أ اكد جانبھ ومن
 تخصصاتھا بتفرد تتمیز التى حلوان جامعة

 مثال وضرب التاریخ فى وامتدادھا وتمیزھا
 من اكثر منذ انشأت التى التطبیقیة الفنون بكلیة

 لتقدیم الجامعة استعداد على وأكد.  عاما ١٧٧
  والمتفردة المتمیزة خبرتھا

 الدكنور األستاذ الجامعة بمقر مكتبھ فى الجامعة رئیس بعمل القائم نجم ماجد/ د.أ استقبل
 السادة اللقاء حضر. الجدید ىالجامع العام ایةبد بةبمناس العالى التعلیم وزیر الشیحى اشرف

 تتبنى الحالیة الوزارة سیاسات أن زیارتھ فى الوزیر وأكد. الجامعة كلیات عمداء األساتذة
 باحتیاجات للوفاء  المطلوبة التخصصات على التركیز مع التعلیمیة المنشآت فى التوسع

 اتطلببمت الوفاء على قادر خریج اعداد على العمل ضرورة على سیادتھ اكد كما المجتمع،

 ورشة معاي اإلعتماد 
من أھم مراحل عملیات المراجعة التى ال 
تعرف عنھا فرق الجودة فى المؤسسات 

ر ھى مرحلة ما بعد التعلیمیة الكثی
لذا حرصنا على تقدیمھا لھم . الزیارة

لیكونوا على وعى تام بما یدور معھم 
  .اثناء الزیارة وایضا ما بعد الزیارة

عدد  فرق المراجعةرئیس كون على وی 
 :من المھام أھمھا

مراجعة التقاریر الفردیة الواردة من  .١
 األعضاء

 : تحریر تقریر مجمع للتحقق من .٢
 .ناقضاتخلوه من الت •
تطابقھ مع ما تم االتفاق علیھ في  •

 .مناقشات الفریق
استیفاءه لجمیع الخصائص  •

وإرشادات فنیات كتابة التقریر 
 .الصادرة عن الھیئة

تتخذ باإلجماع : مستویات االستیفاء •
عن طریق المناقشة المستفیضة من 

 جمیع أعضاء الفریق
تسلیم التقریر إلى األعضاء لمراجعتھ  .٣

 .وافقة علیھواإلقرار بالم
تسلیم التقریر إلى الھیئة في موعد  .٤

 النشرة تحرير أسـرة

  هناء محمد الحسينى/د.أ: رئيس التحرير
  طفىـأحمد وحيد مص/د.أ :مدير التحرير
  إبراهيــم الزهــــى/ د.أ: هيئة التحرير

  هشــام عبد اِّـجيد/ د.أ
  مصطفى الفرمـاوى/ د.أ
  نبيل عبد الســـالم/ د.أ
  زـسوريا عبد العزي/ السيدة: الفريق اإلدارى

  محمد فتحى متوُّـ / السيد
  احمد حمدى احمد/ السيد

  

الحس   ینى األس   تاذ دمحم اء ھن   / د.حض   ور أب
بكلیة االقتص اد المنزل ى م دیر مرك ز ض مان 

نخب  ة م  ن خب  راء والج  ودة جامع  ة حل  وان 
عق دت مركز ضمان الج ودة بجامع ة حل وان 

ورش  ة عم  ل بعن  وان مع  اییر اعتم  اد كلی  ات 
) اإلص  دار الثال  ث(  ومعاھ  د التعل  یم الع  الى 

 ٢٠١٦/ ٤/ ١٦وذلك ی وم الس بت المواف ق 
القاھرة وقد حضر من خب راء بفندق كونراد 

ً من أ احم د وحی د م دیر وح دة / د.المركز كال
اب  راھیم الزھی  رى / د.و أ، النش  ر واالع  الم 

ھش ام س ید عب د / د.،وأمدیر وحدة الت دریب 
و المجید مدیر وحدة القیاس وتقییم األداء ، 

 بعد الزيارة اِّـيدانية اِّـراجعة مهام فرق
أقصاه أسبوعین من تاریخ انتھاء 

 .الزیارة
الوصول بالتقریر إلى صورتھ  .٥

 . بالتعاون مع اللجنة الفنیةالنھائیة 
أو التعقیب بناء /تعدیل التقریر و .٦

على رد المؤسسة على التقریر 
وإرسال النسخة النھائیة من 

رئیس التقریر للھیئة موقعة من 
 وأعضاء الفریق

استیفاء نماذج تقییم أعضاء  .٧
 . الفریق وتسلیمھا للھیئة

بعد  فیكون علیھ عضو الفریق أما
  الزیارة المیدانیة

تسلیم التقریر الفردى فى الموعد  .١
 . المحدد لھ من قبل رئیس الفریق

ً للتأكد  .٢ قراءة التقریر المجمع كامال
من عدم وجود تضارب في 

ات بین تقریر البیانات أو التعلیق
المعاییر المنوط بھا وتقاریر 

 .المعاییر األخرى
استیفاء نموذج تقییم رئیس الفریق  .٣

 . وتسلیمھ للھیئة



 
٢٠١٢٠١٦٦نوفمبر نوفمبر  ٢٢٢٢العدد العدد      

  

 ضو هيئة التدريس ع
  العمل الجامعىوزمالء 

تتمثل الممارسات العادلة بین أعضاء ھیئة  
  :لمھنة فى الحرص علىالتدریس وزمالء ا

على أساس الدین (عدم التمییز بین الزمالء  •
) الحزبیة االنتماءاتأو اللون أو الجنس أو 

 .التسبب فى إحراجھم أو
, احترام حقوق الزمالء فى الملكیة الفكریة •

 احترام، ووالنقد العلمى البناء, اآلراءوتبادل 
الرأى اآلخر وتقبلھ وانتھاج األسلوب الراقى 

 .فى وجھات النظر االختالفوار مع فى الح
أن  مھام قیادیةأو  إداریاعندما یتولى منصبا  •

حرص على توزیع المھام بمختلف ی
توزیع طالب الدراسات وكذلك توجھاتھا 

العلیا على أعضاء ھیئة التدریس توزیعا 
 .عادال 

فى حالة وجود شبھة تضارب مصالح  •
یجب ) شبھة منفعة بین مؤلفین فى بحث(

عن تضارب المصالح فى شكل  التنویھ
تعلیق فى مشروع البحث وتوضیح الصورة 

 .بكل المصداقیة والشفافیة
یجب على عضو ھیئة التدریس عدم اإلنفراد  •

وأن یتبع إجراءات الشفافیة , بالسلطة
 .والدیمقراطیة

عدم التعدى على الحریات الشخصیة  •
 .لآلخرین

عدم ممارسة أى ضغوط على أفراد الھیئة  •
موضوع بحث معین أو  الختیار المعاونة

 .عضو ھیئة تدریس محدد
إذا تعرض أى عضو ھیئة تدریس ألى  •

ممارسات غیر عادلة علیھ التوجھ للقنوات 
ولھ حق التظلم من , الشرعیة بعرض شكواه
 .نتیجة البت فى الشكوى

تتطلب الممارسات العادلة وعدم التمییز أن و
 مع یلتزم عضو ھیئة التدریس فى تعاملھ

یعمل  على أن بأن داریین والفنیین والعاملین  اإل
تكون عالقتھ مع أفراد اإلدارة فى نطاق من 

المتبادل والحفاظ على التقالید  االحترام
 .الجامعیة

یعمل  على تیسیر سبل التواصل مع اإلدارة كما 
لخلق مناخ من الترابط والتآلف یحفز الجمیع 
 على التعاون وبذل الجھد إلى أحسن النتائج

بإجراءات الشفافیة والدیمقراطیة فى  االلتزامو
 .اتخاذ القرارات وعدم االنفراد بالسلطة

أن یحث مرؤوسیھ من معاونى أعضاء ھیئة 
التدریس والعاملین والفنیین بااللتزام بأوقات 
العمل الرسمیة وإنجاز ما یوكل إلیھم من أعمال 

 .على الوجھ األمثل
صبھ القیادى من عدم استغالل موقعھ الوظیفى أو

فى الحصول على امتیازات من أى نوع أو 
بأى شكل  نالمرؤوسیممارسة الضغوط على 

 .اإلشكالمن 

من المھم ان تتعرف فرق الجودة فى كلیات 
الجامعة على كیف یفكر المراجعون وكیف 

لالستعداد لزیارتھم تقاریرھم وذلك  یعدون
  .وسرعة االستجابة الستفسارھم

التقاریر یكون  وإعدادفى أنشطة المراجعة ف
 مراحلاالستعداد فى عدة  على المراجعین

  :ثم ما بعد الزیارة وأثناءھاوھى قبل الزیارة 
 :قبل الزيارة §
من قبل جمیع  فحص ملف االعتماد -١

 .االعضاء
ویضع فیھ ( ئىلمبدكتابة التقریر الفردي ا -٢

 ).المراجع افتراضات اساسیة
  .تحدید أدوات التحقق أثناء الزیارة -٣
  وضع الجدول الزمني للزیارة المیدانیة -٤
 :أثناء الزيارة §

 .جمع وتحلیل البیانات واستنباط المعلومات -١
 .التحدیث الیومي للتقاریر المبدئیة الفردیة -٢
 :بعد الزيارة §

 .ألولیةتنقیح وكتابة التقاریر الفردیة ا -١
 .كتابة وتحریر التقریر الجماعي النھائي -٢

الخطوات بمشاركة وموافقة  وتتم جمیع ھذه
بالتنسیق مع و رئیس وأعضاء فریق الزیارة

  .الھیئة
ویكون لزاما على اعضاء فریق الجودة 

أو إظھار  استخدام أسلوب التفتیش تجنب
فى التحاور والتحدث مع أعضاء  التعنت

كما ال یتبغى  .الیھاأو المنتسبین  المؤسسة
الشخصیة كمثال  ھمعرض تجاربعلیھم 

 للممارسات الجیدة ومقارنتھا بالمؤسسة
خاصة اذاا ما اقترن ذلك بإظھار أى قدر من 

 .التعالى
التركیز على األخطاء ینبغى أن یتم  وال

بالرغم  )األختام وتواریخ التوقیع(الشكلیة 
 .مما قد تحملھ ھذه الشكلیات من دالالت

ن من الضرورى على أفراد الفریق ویكو
 االعتراض والمقاطعة واالختالفعدم 
مما یعطى  أثناء الزیارة  ھمبین المعلن

 .مجتمع المؤسسة التعلیمیة انطباعا سلبیا
 أعضاء الفریق وأخیرا ال یجب علي

إعطاء  أوالمؤسسة  أداءاستحسان أو ذم 
كما یكون  انطباع عن نجاح أو فشل اللقاءات

ذكر توصیة الفریق من اعتماد  عدم یاضرور
ویتم اعداد الفرق بشكل مكثف قبل  . وخالفھ
 .لتوفیر ھذه المتطلبات الزیارة

  

 اعتبارات هامة في أنشطة
 ريراوإعداد التق المراجعة

 بخالص الجودة ضمان مركز یتقدم
لألستاذ الد تور أحمد  التھانى وأحر

اء دمحم یوسف علی  وللسادة أعض
ئة المعاونة هیئه التدر س والهی

وللسادة اإلدار ین وطالب وخر جي 
 بخالص االجتماع ةالخدمة  ل ة 
لحصول الكل ة  والتقدیر التهنئه

على شهادة االعتماد من الهیئة 
القوم ة لضمان الجودة واالعتماد 

تستحقها بجدارة  فالكل ةألف مبروك 
م هفى العمل وسعی إلخالصل

ی  الهدف م نحو تحقهوتكاتف
 لمسه الجم ع وال  سعبإصرار 

قول إن هللا ال  ض ع  إال ان  المر ز
أجر من أحسن عمال فقد أحسنتم 

لى إالعمل ولكل مجتهد نصیب ف
 .األمام مع تمن ات  التقدم واالزدهار

  

 يةتهنئة قلب

جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة   
 

 


