
  

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

  


 

الھندسھ حلوان، كلیھ الفنون الجمیلھ، كلیھ 
العلوم،  كلیھ الحاسبات والمعلومات، كلیھ 
) التربیھ الفنیھ، كلیھ التربیھ الریاضیھ بنین

شاء هللا تقدم باقى  وسوف یتبع ھذة المرحلھ ان
الكلیات  التى حصلت على مشروع التطویر 

عتماد تمنیاتنا لجامعھ المستمر والتأھیل لإل
 حلوان بالتقدم واإلزدھار

  
  

 
  ومدى ، الواجب اتخاذھااإلجراءاتوتتضمن ھذه 

 : المتوقعةالمخرجات ھذه األجراءات وةیفعال
١.  ،التقاریر، إستطالع  الرأي 

 التغذیة الراجعة، التحلیل اإلحصائي،
 اإلجراءات، الخطط، خطط التحسین والتعزیز

٢.  دام التغذیة الراجعة،  استخ
 المخرجات واإلجراءات، خط ط التحسین

٣.  یكل، التشكیل، المكان، ھ  ال
  واإلجراءاتھاالجتماعات، ألفعالیھ، األنشط

٤.    المعاییر 
األكادیمیة، المعاییر اإلداریة، المعاییر 

 دیةالبحثیة،المعاییر المجتمعیة، المعاییر القیا
٥.    ،جراءات، التغذیھ الراجعة

اإلجراءات المقابلة، خطط لتحسین، 
 .اإلستجابة

٦.     ،التقویم الذاتي
تقریر المقررات، التقاریر الداخلیة،التطویر 

 المستمر، أنظمة الجودة
٧.    ،اإلجراءات، االلتزام 

خرجات واإلجراءات التصحیحیھ الم الفعالیة،/
 .التى اتخذت
 

وی   تم  لجمی   ع الوث   ائق والم   ستندات  المقدم   ة وی   تم  لجمی   ع الوث   ائق والم   ستندات  المقدم   ة 
مرحلیا وب صفة م ستمرة لوح دة ض مان ألج وده مرحلیا وب صفة م ستمرة لوح دة ض مان ألج وده 

التقری  ر التقری  ر ((حت ى مرحل  ة إع داد الدراس  ة الذاتی ة أوحت ى مرحل  ة إع داد الدراس  ة الذاتی ة أو
 ل  ذا یع  د أھ  م العناص  ر ف  ي عملی  ة  ل  ذا یع  د أھ  م العناص  ر ف  ي عملی  ة ، ، ))ال  سنويال  سنوي

  ..المراجعة أو التقییمالمراجعة أو التقییم
ك   ون الت   دقیق ال   داخلي موض   وعي ك   ون الت   دقیق ال   داخلي موض   وعي یج   ب أن ییج   ب أن یوو

وھ و وھ و   ..وعلمي ووفقا لمعلوم ات وبیان ات موثق ةوعلمي ووفقا لمعلوم ات وبیان ات موثق ة
  یتضمن یتضمن 

  عملیات فحص للمستندات والوثائق المقدمة،عملیات فحص للمستندات والوثائق المقدمة، •
مراجع   ة م   دى اس   تیفاء الم   ستندات المقدم   ة مراجع   ة م   دى اس   تیفاء الم   ستندات المقدم   ة  •

ومع   اییر الھیئ   ة ومع   اییر الھیئ   ة ) ) أن ك   ان ینطب   قأن ك   ان ینطب   ق( ( للنم   اذج للنم   اذج 
  ..القومیةالقومیة

  

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

 اإلجتماعیھ، كلیة االقتصاد المنزلى، كلیة الخدمھ
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 فتمنیاتنا للجمیع بالتوفیق
نھى مركز ضمان الجودة زیارات المحاكاه ا - 

للزیارة اإلستطالعیھ التى تقوم بھا الھیئھ القومیھ 
التى نظمھا  لكال من كلیھ السیاحھ والفنادق والفنون  
الجمیلھ والتى استغرقت مدة ثالث ایام تخللھا 
فحص للوثائق وبروتوكوالت مقابالت مع جمیع 

لیھ وذلك األطراف المعنیھ داخل وخارج مجتمع الك
 - لتقییم موقف الكلیتان وتأھیلھما للتقدم لإلعتماد

وجارى اعداد تقاریر الزیارات ألرسالھا الى 
  .الكلیات المعنیة

من المخطط خالل األشھر القلیلھ القادمھ ان یقوم  - 
تأھیل عدد من كلیات دور كبیر فى المركز ب

الجامعھ للتقدم بطلب اإلعتماد الى الھیئھ القومیھ 
كلیھ  (٢٠١٣شھرى سبتمبر واكتوبر خالل 

 

 

زیارات الدعم الفنى والمتابعھ عددا من انھى مركز ضمان الجودة 
وتم ارسال تقاریر الزیارات . فى الشھر الماضىالدوریھ للكلیات 

للساده العمداء ومدیرى وحدات ضمان الجودة بالكلیات إلستیفاء 
والمالحظ بصفة عامة ان ھذه . لتى اشار الیھا التقریرالمالحظات ا

 .التقاریر تحمل سمات مبشرة بالخیر للجامعة فى سبیل االعتماد
   ھذه الفرصة لتتقدممدیر مركز ضمان الجودة بالجامعھتنتھز و

بعظیم الشكر والتقدیر للسادة الخبراء  ومدیرى 
الوحدات الفنیھ والجھاز اإلدارى بالمركز لما 

ا بھ من جھد مخلص فى تنظیم وتنفیذ ھذه قامو
 واخراج التقاریر فى حینھ الزیارة

مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان توجھ یكما 
 مدیرى  والسیدات األساتذةبالشكر والتقدیر للسادة

وحدات ضمان الجودة وادارة الكلیات لما اظھروه 
من الجدیھ والرغبھ فى إستقبال الزیارات وتنظیم 

المقابالت اثناء الزیارة مما كان بروتوكوالت 
لھ اثر كبیر فى تسھیل مھمھ فریق الزیارة 

 من خبراء المركز
إن تضافر الجھود المخلصھ بالكلیات ومركز 
ضمان الجودة وادارة الجامعھ سوف یمھد 
الطریق بال شك امام وصول الكلیات بمشیئھ 

 هللا لإلعتماد

صور من 
ة ــجامع
وانــحل  



  

ؤية ورسالة ر
 جامعة حلوان

 

 : 
 فوجود نظام متكامل لتحلیل .. تخطیط القوى العاملة  )١(

التحدید السلیم لعدد ونوعیات الوظائف  الوظائف یساعد في
والمتوقعة وما ھي  الحالیة المطلوبة لتحقیق األھداف

 لشغل تلك الوظائف حتى الشروط والمؤھالت المطلوبة
التدابیر الالزمة بتوفیر االحتیاجات من قوة  اتخاذ یمكن

  .خارجھا أو من العمل سواء من داخل المنظمة
 إن عملیة االختیار تستھدف انتقاء.. االختیار والتعیین  )٢(

الوظائف الشاغرة المنظمة، وحتى  أفضل العناصر لشغل
ومھارات  تمقارنة مؤھال یتحقق ذلك فان األمر یتطلب

وقدرات ومیول الشخص المتقدم الشروط الموجودة في 
حتى یمكن الحكم بشكل سلیم على  تحلیل الوظائف كشوف

الوظیفة  أو اسم فعنوان. مدى صالحیتھ لشغل الوظیفة
وحده ال یكفي عند الحكم على مدى صالحیة المتقدم والبد 

  .التفصیلیة التي تتضمنھا كشوف التحلیل المعلومات من
یتطلب وضع نظام عادل ..وضع ھیكل عادل لألجور  )٣(

 القیمة النسبیة لكل وظیفة لألجور داخل المنظمة تحدید
بتقویم  بالمقارنة مع الوظائف األخرى من خالل ما یسمى

التقویم بشكل سلیم فالبد من  الوظائف، وحتى تتم عملیة
 الواجبات،(المتعلقة بكل وظیفة  وزن كل العناصر
القدرات   العمل، المؤھالت، الخبرة،المسئولیات، ظروف

). الخ.. الجھد البدني والعقلي واالستعدادات الالزمة،
 كشوف تحلیل الوظائف ھي المصدر  وبالطبع فأن

  .األساسي لكل تلك المعلومات التفصیلیة
بالنسبة للموظفین  فسواء كان األمر .. التدریب والتنمیة  )٤(

فان كشوف تحلیل  أو الھیئة اإلداریة  الجدد أو القدامى
االعتماد علیھا في  توفر المعلومات التي یمكن الوظائف

یجب أن یشملھا  تحدید المجاالت أو الموضوعات التي
في ضوء الموضوعات التي یجب أن یشملھا  التدریب

االختبارات  تسفر عنھ نتائج التدریب في ضوء ما
نتائج  والمقابالت للموظفین الجدد، وفي ضوء ما تسفر عنھ

األداء وخطط تنمیة المسار المھني بالنسبة  اریرتق
المصادر عن نواحي  تكشف ھذه للموظفین القدامى حیث

  .االحتیاجات التي ینبغي أن یلبیھا التدریب
ینبغي أن تكون الفرص الوظیفیة  ..تنمیة المسار المھني  )٥(

والتي یستطیع األفراد من خاللھا  المنظمة المتاحة داخل
تحلیل لكل  بوجود كشف إشباع طموحاتھم الوظیفیة مقترنة

فرصة من تلك الفرص یوضح الشروط والمؤھالت 
یستطیع الفرد أن یخطط  في ضوء ذلك المطلوبة ألنھ

  .مساره المھني على أساس سلیم

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

فالبیانات التي توفرھا كشوف تحلیل . تقویم األداء  )٦(
 وضع معاییر دقیقة ن في ضوئھاالوظائف یمك

لألداء تستطیع اإلدارة من خالل مقارنتھا باألداء 
  .األفراد في العمل الحكم على مستوى أداء الفعلي

 توفیر كشوف تحلیل الوظائف إعادة تصمیم العمل  )٧(
یمكن االعتماد علیھا في  األساسیة التي المعلومات

مثل  إعادة تصمیم العمل لتحقیق بعض األغراض
  .وتطویر طرق وأسالیب العمل سینتح

 فالمعلومات التي توفرھا كشوف النقل والترقیة ) )٨(
الوظائف تساعد إلى حد كبیر في تحدید مدى  تحلیل

لوظائف  صالحیة من ھو مطلوب نقلھم أو ترقیتھم
  .معینة

 تبین كشوف تحلیل وضع برامج السالمة واألمن  )٩(
ألداء العمل،  الطبیعیة الوظائف الظروف

اطر واألضرار التي یمكن أن یتعرض لھا والمخ
كالحرارة العالیة والضوضاء  ( األداء األفراد أثناء
بتلك المعلومات  االستفادة ویمكن). الخ.. والرطوبة

في وضع البرامج المناسبة للسالمة واألمن بالشكل 
آثار تلك األضرار على العنصر  یقلل من الذي

 . البشري قدر المستطاع
 :  

  الوظیفة عن األسـاسـیة البیانات 
 األخـرى، الوظائف عن تمیزھا التي وھي

 والوحدة الوظیفة ورقم مسمى وتشمل
  .اإلداریة

 بالعالقات المتعلقة البیانات 
 ھیكل على تظھر كما الرأسیة اإلداریة
 یكون من وتشـمل للكلیة، اإلداري التنظیم

.تجاھھ المســئولون وكذلك تجاھھ مســئول 
التفصیلیة والوجبات المھام 

 وكذلك الوظیفة ھدف وتشــمل , للوظیفة
  . التفصیلیة والمسئولیات المھام

الشخص من المطلوبة المواصفات 
 الدراسة وتشمل الوظیفة ھذه لشغل المناسب
   .واللغات  والمھارات  والخبـرة  یبوالتدر

  المعاییر من عددا وتتضمن 
 الممنوحة الصالحیات حدود مثل األخرى
 مسئولیة حدود وكذلك الوظیفة لشاغل
  .األداء تقییم ومعاییر. الوظیفة

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون 
مؤسسة تعلیمیة وبحثیة رائدة فى 
التكنولوجیا والفنون ومتمیزة فى 
التربیة والعلوم وفقا  لمعاییر 

 .الجودة العالمیة
  

جامعة حلوان إحدى الجامعات 
 : الحكومیة المصریة تعمل على

ت جودة تقدیم برامج أكادیمیة ذا
عالیة تحكمها المعاییر المحلیة 
والعالمیه إلعداد خریج متمیز قادر 
على المنافسة واإلبداع وتلبیة 
حاجات المجتمع واإلسهام في 

 .تطوره ورفاهیته
تقدیم برامج رفع كفاءة أعضاء 
هیئة التدریس وتنمیة قدراتهم 
التعلیمیة والبحثیة حتى ینعكس 
ذلك إیجابیا  على كل من الطالب 

 .والبیئة المحلیة و القومیة
 .االرتقاء بالبحث العلمى بالجامعة

تحقیق التعلیم المستمر وزیادة 
التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 

 .العالمیة
 الفعالة المشاركةتحقیق التعلیم 

فى خدمة المجتمع وبناء ثقافته 
وتنمیة بیئته ودفع قطاعات 
اإلنتاج فیه للمنافسة المحلیة 

 .لعالمیةواإلقلیمیة وا

  
 

ویتكون بوجھ عام من معلومات . ھ الموظفالوظیفي إلى وصف مكتوب للعمل الذي یؤدی یشیر التوصیف
صة قصیرة عن األھداف األساسیة التي یجب  أساسیة عن العمل وتتضمن ى العمل الوظیفي وفقرة ملخ  مسم 

 تحقیقھا، وعبارات تفصیلیة عن الواجبات والمسؤولیات، مع وصف كل واجب ومسؤولیة في على الموظف
  .بالقائم بأعمال الوظیفة عرفة والمھارات الالزم توفرھاعالقات الوظیفة، والمكذلك . فقرة منفصلة

 
 



المھام األساسیة لعضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة تتكون من ثالث أنشطة رئیسیة ھي التدریس 
وقد یختلف حجم وكفاءة مساھمة عضو ھیئة التدریس من . الجامعة والمجتمعوالبحث العلمي وخدمة 

 ھنشاط إلى آخر ولكن تتكامل محصلة ھذه األنشطة لتبین مدى فاعلیة عضو ھیئة التدریس في مجتمع
تشمل معاییر تقییم أعضاء ھیئة . الجامعي ولذلك فھي تمثل أساس تقییمھ في النواحي األكادیمیة

  : المعاونة العناصر التالیة التدریس و الھیئة
  . األداء التعلیمي التدریسي- أ

یعد التدریس المتمیز العنصر األھم عند تقییم 
نشاط عضو ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة 
. ویحتل المكانة األولى على سلم األولویات

ویشمل ھذا الجزء الخطة التدریسیة خالل العام 
قوم متضمنا، المقررات الدراسیة التي سی

عضو ھیئة التدریس بتدریسھا والھیئة المعاونة 
أو التي سیقوم أو سیشارك في تطویرھا مع 
إیضاح أوجھ التطویر والتحدیث في كل مقرر، 
وكذلك األنشطة التي ینوي القیام بھا لتحسین 
طرق وكفاءة التدریس وفاعلیتھ أو لتحدیث 
استخدام التقنیات والوسائل التعلیمیة أو أیة 

ھا عالقة مباشرة بكفاءة عملیة بیانات ل
  .التدریس

  . األداء البحثي- ب
یمثل البحث العلمي عنصرا  أساسیا من عناصر 
تقویم نشاطات عضو ھیئة التدریس إذ أن 
البحث العلمي یساعده على الرقي بممارساتھ 
المھنیة في میدان اھتمامھ، كما أن التدریس 
الجامعي وثیق الصلة بالبحث العلمي وتشكل 

فكار الجدیدة واالكتشافات عامال ھاما في تحفیز األ
الطلبة تجاه المادة العلمیة و إذكاء روح البحث 

ویوضح ھذا الجزء اإلسھامات . والتساؤل فیھ
الفكریة لعضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة التي 
تضیف إلى قاعدة المعارف والتطبیقات في مجال 

الت التخصص شامال  األبحاث المنشورة في مج
علمیة متخصصة، المؤتمرات، المذكرات الفنیة، 

ومن الضروري االھتمام بالنشر . وأوراق العمل
في مجالت عالمیة متخصصة، والتي یجب أن 

  .یمثل الجزء األكبر من إنتاج البحث العلمي
  . الخدمة الجامعیة- ج

یبرز ھذا الجزء دور عضو ھیئة التدریس و 
مع الجامعة الھیئة المعاونة وفاعلیتھم في مجت

ویوضح، إلى جانب واجبات عضو ھیئة التدریس 
والھیئة المعاونة األخرى، األنشطة المھنیة أو 
اإلداریة ، على مستوى الكلیة أو الجامعة، أعمال 
اللجان التي یشارك أو یرغب عضو ھیئة التدریس 
و الھیئة المعاونة في المشاركة فیھا واألسباب التي 

، أیة وظائف إداریة أو  إلى ھذا االختیارھحدت ب
فنیة في الكلیة أو الجامعة، عضویة لجان علي 

  .مستوى الكلیة أو الجامعة، وأي أنشطة أخرى
وحیث أن الجامعة تسعى إلى الوفاء برسالتھا على 
أكمل وجھ وإلى توفیر أعلى مستویات الخدمة 

طلبة، فإنھا اللمنتسبیھا من أعضاء ھیئة التدریس و
 من أعضاء ھیئة التدریس تستعین بجھود العدید

والھیئة المعاونة وبمستویات متعددة من المسئولیة 
 ھواالستشاریة، وعلی التنفیذیة واإلداریة واإلشرافیة

فان نظام التقویم البد وان یجازى ویقدر الجھود 
   .المبذولة في أداء ھذه المھام حق قدرھا

   الخدمة المجتمعیة-د
 بھا عضو یوضح ھذا الجزء األنشطة التي یقوم

ھیئة التدریس والھیئة المعاون في مجال خدمة 
المجتمع خالل العام شامال ذلك استشارات لحل 
مشاكل مؤسسیة، المساھمة أو تنظیم ندوات وورش 
عمل إقلیمیة أو محلیة في مجال التخصص، وأي 

و یذكر في كل  نشاط الجھة . إسھامات أخرى
ة المنظمة، اسم النشاط وموضوعھ، دور عضو ھیئ

التدریس في النشاط، المدة الزمنیة، أیة بیانات 
  .أخرى متعلقة بالنشاط

 
   

الوظیفي استخدام  تطلب إعداد بطاقات الوصف
  :الطرق التالیة

 Common JD 
Systems Review:  

حیث اعتمدت اللجنة على اطالع افرادھا وتسجیلھم 
لمجموعة كبیرة من نظم التوصیف الوظیفى ثم 

  العمل على اختیار افضلھا 
 (Questionnaire):  

تم إعداد استبیان خاص یقدم إلى الموظفین ویطلب 
 عما یحتویھ من أسئلة یقوم ھو بعدھا  االجابة

 الوصف  یل االجابات الواردة وإعداد بطاقةبتحل
وتم ذلك . بوضعھ الراھن كما یمارسھ الموظف

بتوزیع االستمارات على الموظفین ثم طلب منھم أن 
التي یقومون بأدائھا فیھا بشكل  یقوموا بذكر المھام

رئیسي، والمھام التي یقومون بھا بشكل أقل تكرارا 
  .األعمالتلك لوالمھارات المطلوبة  -  ثانوي–

Observation 
المراقبة أو المالحظة  اعتمدت اللجنة على أسلوب

ألدوار الموظفین ومھامھم وطریقة أداءھم ویقوم 
تقوم أنت  أنمن ثم بإعداد بطاقة الوصف وتتم ب

المسئول عن كتابة التوصیف الوظیفي بجوالت 
یقومون بھ من  على الموظفین وتسجیل ما تراه مما

 .لتستعین بھا فیما بعد لكتابة التوصیفأاعمال، 
Interview 

من المقابالت  اجري القائمون بالتوصیف عددا
 منھم عن  الشخصیة مع شاغلي الوظائف لالستفسار

ومھامھم وطریقة انجازھا ومن ثم  طبیعة ادوارھم
وقد یحتاج .  الوصف الوظیفي یقوم بإعداد بطاقة
ى دمج طریقتین معا للحصول القائم بالتوصیف إل

وتمت بأن طلب الشخص . على معلومات أكثر دقة
 وتم الجلوس معھ وسؤالھ عما یقوم بھ خالل یوم

 .عملھ، والمھارات المطلوبة ألداء العمل
بین كل ھذه الطرائق للحصول  وكان من المھم الدمج

، (Position) على معلومات دقیقة عن كل وظیفة
أن كتابة التوصیف الوظیفي أن نتذكر ب وال بد  من

تنصب  على المنصب الوظیفي ولیس على الشخص 
  .الوظیفة شاغل

 
 

 
 تشكیل اللجنة التى ستقوم بھذا العمل وینبغى أن تضم القیام بھ إلعداد التوصیف الوظیفي، ھو  أول ما یجب

وتتولى ھذه اللجنة اعداد التحلیل الكامل لكافة . مھنیةأفرادا  ممن یشھد لھم باألمانة والخبرة العملیة وال
  .الوظائف واألفراد فى المؤسسة وھو ما سیلیھ اعداد بطاقات التوصیف الوظیفى ثم االستخدام المناسب لھا

 Job Analysis  

 ھیئة لعضو األكادیمى الملف إعداد •
  .المعاونة والھیئة التدریس

 التدریس ھیئة عضو تقییم وثیقة إعداد •
  .القسم ق بل من المعاونة والھیئة

 ھیئة عضو تقییم استبیان إعداد •
 ق بل من المعاونة والھیئة التدریس

 ھیئة عضو  بخدمات لمنتفعینا
  التعلیمیة التدریس

 بصورة التدریس ھیئة عضو یحتفظ •
 الملف من ورقیة وأخرى الكترونیة
  . بھ الخاص الوثائقي

 بصورة التدریس ھیئة عضو یحتفظ •
 القسم ق بل من التقییم نتائج من ورقیة
 المنتفعین تقییم نتائج وكذلك والكلیة
  . بالخدمة

 بصورة مالقس مجلس رئیس یحتفظ •
 الملف من ورقیة وأخرى الكترونیة
 ھیئة عضو لكل الخاص الوثائقي
 ق بل من التقییم نتائج وكذلك تدریس
 المنتفعین تقییم ونتائج والكلیة القسم

 بالخدمة

  
 

  
 التي یتم االعتماد علیھا في تقییم العناصر

أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 
  :بالكلیة یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة



 

اسفرت مشروعات التطویر التى حصلت 
علیھا كلیات الجامعھ الى انشاء كیانات 

لدعم ) قسم متابعھ الخریجین/ وحدة (جدیدة 
ل مع القدرة المؤسسیھ ودعم التواص

الخریجین واصحاب األعمال ذوى العالقھ 
ولذ فقد ظھر ضمن . بتخصصات الكلیھ

او (الھیكل التنظیمى للكلیھ ما یسمى بوحدة 
 وكیل فنیا لمتابعھ الخریجین یتبع) قسم

  .البیئة وتنمیة المجتمع لشئون خدمة الكلیة
 

اجعة لتطویر برامج توفیر التغذیة الر •
   . الكلیة لمواكبة متطلبات سوق العمل

تقدیم المشورة والتدریب المستمر  •
   .  للخریجین

متابعة الخریجین للوقوف على  •
   . احتیاجاتھم ومشكالتھم

 
یتولى مجلس إدارة القسم او ما یعادلھ فى 

رار السیاسات لالئحة التنفیذیة للقسم إق
ووضع برامج ونظم العمل التي تحقق 
أغراض  القسم في ضوء إستراتیجیة تقییم 
األداء بالكلیة وفى إطار القوانین واللوائح 

  : وذلك على النحو التالي  المنظمة
م الداخلي للعمل فى القسم النظاوضع  •

اختصاصات وتوصیف واجبات وتحدید 
  . العاملین بالقسم

  .   لعمل القسم وضع الخطة السنویة •
  . متابعة أعمال الفریق التنفیذي •
إقرار نظم التفاعل التي تكفل حسن  •

التعامل مع الجھات ذات العالقة بعمل 

 
فى الفترة من  مراحل أربعة على ٢٠دھا الجودة بكلیات الجامعھ وعد ضمان وحدات انشاء تم

 بدعم الوحدات ھذه من األكبر العدد انشاء وتم.  كما ھو موضح بالجدول التالى ٢٠٠٨-٢٠٠٤
 وفنى مادى اسھام حلوان لجامعة كان كما. )HEEPF ، QAAP( مشروعات التطویر  من

 لجودة بالكلیات والحرص علیھا بھدف تطبیق نظم ضمان ا وتنمیتھا المشروعات دعم فى كبیر
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

  
  
  

  
لرؤساء األقسام العلمیة دور ھام ومحورى فى بناء 

 :لجودة ووتضمن مھام ھذا الدوروتفعیل نظم ا
لجنة (مراجعة توصیف البرنامج والمقررات  •

ومتابعة استالم أعضاء ھیئة ) المراجعة الداخلیة
ب التدریس لتوصیف المقرر وعرضھ على الطال

  .في أول الفصل الدراسي
تحدید منسقین من القسم للعمل بالوحدة لتفریغ  •

ئج في بیانات االستبیان بالكمبیوتر وتسجیل النتا
نموذج تقریر المقرر وإعادة توزیع على أعضاء 

  .ھیئة التدریس الستكمال إعداد تقریر المقرر
متابعة إعداد أعضاء ھیئة التدریس لتقریر المقرر  •

في نھایة الفصل الدراسي بعد تدوین تقییم الطالب 
للمقرر وتدوین إحصائیات الطالب لنتائج االمتحان 

حسین المقترحة ، النھائي للمقرر، ووضع خطط الت
تجمیع تقاریر المقررات وتسلیمھا للوحدة بعد 

  مراجعة من القسم العلمي 
تحدید المستفیدین في سوق العمل وعدد من  •

الخریجین لتوزیع استبیان تقییم البرنامج ،كذلك تقییم 
توصیف البرنامج بما یحقق رسالة الكلیة من المقیم 

عتمدة الخارجي الذي تم اختیاره وفقا لمعاییر م
  .وضعتھا وحدة ضمان الجودة بالكلیة

تحدید أعضاء ھیئة تدریس من القسم  لعمل التفریغ  •
اإلحصائي وتحلیل آلراء المستفیدین من سوق 

  . العمل والخریج
 إمداد الوحدة بخطة تطویر وتحسین البرنامج وفقا  •

لجدول زمني واقعي وتوضیح في تقریر البرنامج ما 
لسابق ومعوقات التنفیذ إن تم إنجازه من خطة العام ا

  .وجدت
اختیار المعاییر المرجعیة الخارجیة في حالة التعدیل  •

أو اإلضافة لما ھو موضح بتوصیف البرنامج سابقا 
على إن یتم اعتماده في المجالس الحاكمة ویرسل 

  .للھیئة القومیة العتماد 
إعداد تقریر البرنامج وفقا لنموذج الھیئة القومیة  •

ماد وإرسالھ للوحدة للمراجعة للجودة واالعت
  .وتجھیزه في الصورة النھائیة 

اعتماد جمیع التقاریر في مجلس القسم قبل إرسالھا  •
  .للوحدة ة

 التأكید على أعضاء ھیئة التدریس لمتابعة استكمال  •
  .ملف المقرر الذي یقوم بتدریسھ الموجود بالوحدة 

  

  . الخریجین بھا 
النظر فى التقاریر المقدمة بواسطة  •

  . الفریق التنفیذي للقسم حول سیر العمل 
تمثیل القسم أمام مجلس إدارة الكلیة  •

  . والجامعة 
 

 –حصر الخریجین من حیث العمل  •
 .  المھام المكلفین بھا –أماكن العمل 

استبیان آراء المستفیدین وقیاس مدى  •
 . رضائھم 

حصر المشاكل التى تواجھ الخریجین فى  •
 . سوق العمل 

استبیان مدى مطابقة البرامج الدراسیة  •
 . لمتطلبات سوق العمل 

یة بالتغذیة المرجعیة لتطویر امداد الكل •
 . البرامج الدراسیة 

ع خطة لتحسین جودة أداء وض •
 . الخریجین

تسویق وتوفیر فرص عمل داخل وخارج  •
 .مصر

إصدار دلیل إرشادي یحتوى على وصف  •
 ,القسم ورسالة ورؤیة وأھداف القسم

كما یتم إصداره سنویا متضمنا إنجازات  •
بر العام وخطة عمل المقبل وذلك فى أكتو

  . من كل عام 
یتم االنتھاء من وضع الخطة السنویة  •

فى األسبوع الثانى من شھر للقسم 
 .أكتوبر

 .تفعیل رابطة خریجى الكلیة  •
 . اإلعداد لحفل الخریجین  •
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