
  

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

   


 

یتقدم مركز ضمان الجودة بأسمى آیات 
 التھنئة لكلیة الصیدلة جامعة حلوان بقیاداتھا

ضاء ھیئة تدریسھا  ، واعاألكادیمیة
ووحدة ضمان الجودة بھا وطالبھا وادارییھا 

بمناسبة حصول الكلیة على األعتماد من 
الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 

 وباعتماد كلیة الصیدلة تصبح .واألعتماد
المعتمدة الكلیة ثانى كلیات جامعة حلوان 

 .والخامسة بین كلیات الصیدلة فى مصر
ھ الى التھنئة اذ یتقدم بومركز ضمان الجود

 الجامعة  یرجو هللا ان یستمر تفوقالكلیة
 لالعتماد یوفق هللا باقى كلیات الجامعة وأن

.  

 

 

ضمان وحدات  لمدیرى ا المركز إجتماعة مدیرت االستاذة الدكتورةعقد
 . ٢٠١٣ / ١٠ / ٩ وذلك یوم األربعاء الموافق  الجامعةالجودة بكلیات

بعد حصول كلیتین على   استعراض موقف الكلیات فى االجتماعوتم
القاء الضوء على وتم أیضا .  لإلعتمادل كلیات أخرى للتقدمیاإلعتماد وتأھ

نشر ثقافھ الجودة بین الطالب فى الدور الھام لوحدات ضمان الجودة 
م كما تم مناقشھ اھ. ھم للمشاركھ فى انشطھ الوحدةزواھمیھ تحفی

ترحات لكیفیھ  الوحدات وطرح مقالصعوبات والمشاكل التى تواجھھ
التغلب علیھا كما تم تبادل الخبرات بین مدیرى 
الوحدات للكلیات التى تقدمت لإلعتماد والكلیات 
التى حصلت على اإلعتماد ومدیرى الوحدات 
بالكلیات التى تتأھل حالیا للتقدم لإلعتماد فى 

بین ادارة المركز وتم اإلتفاق . المرحلھ القادمھ
  ضرورةعلىوحدات والسادة األساتذة مدیرى ال

كلیھ ھندسھ المطریھ التى لعقد زیارة میدانیھ 
 الدعم لتقدیمللمساھمة  حصلت على اإلعتماد

لیات ومدیرى وحدات الجودة الفنى لعمداء الك
لتعلیم والطالب بالكلیات التى تتأھل  اووكالء

ق على أن یكون موعد اتف وقد ،إلعتمادلتقدم لل
 .  ١٧/١١/٢٠١٢ األحد الزیارة ھو 

 


 

عبد الظاھر عز الدین مدیر / د.تم ترشیح أ
كلیھ ھندسھ المطریھ بوحدة ضمان الجودة 

على نفقھ جامعھ  رشھ عمللحضور و
المقومین الخارجیین "  إلعدادحلوان

ظمھا اتحاد نوالتى   "والزیارة المیدانیھ
جودة واإلعتماد الجامعات العربیھ لضمان ال

 والتى عقدت فىاألردنیھ ب بجامعھ الزیتونھ 
٤/١١/٢٠١٣- ٢ .  





 

نظرا لنجاح الجامعة فى اطالق احد عشر برنامجا جدیدا فى كلیات الجامعة، 
یاسر صقر رئیس الجامعة التى جاءت / وبناء على تعلیمات االستاذ الدكتور

والتى  للجامعات األعلى المجلس امین حاتم اشرف/ د.أاستنادا الى مخاطبة 
 ضمان مركز وضع، فقد طالبت بضرورة تقدم البرامج الجدیدة لالعتماد

وذلك  جدیدة برامج بھا التى للكلیات الفنى الدعم لتقدیم  عاجلةخطھ الجودة
 وتتضمن البرامج الموجودة بالجامعة برامج فى  لإلعتماد للتقدملتأھیلھا 
 منزلى،ال قتصاداال التجارة، والفنادق، السیاحھ: بكلیات البكالوریوس مرحلھ
  . وبرامج آخرى لمرحلھ الدراسات العلیاحلوان ھندسھ

حلــوانصور من جامعــة  حلــوانصور من جامعــة    

 

 

 لمشروعاتا ادارة بوحدة التمیز ادارة قامت
 بالفیدیو عمل ورشتي بتنظیم العالى التعلیم بوزارة

 ٨/٢٠١٣ /٢٨ یوم األولى عقدت كونفرنس،
 جامعة ھى: مصریة جامعات ستة بحضور

 المنصورة، جامعة المنوفیھ، جامعة األسكندریھ،
  .اسیوط وجامعة القاھرة جامعة حلوان، جامعة
 التنافسیھ المشروعات عن اإلعالن ھو الھدف كان
 وقد" المؤسسي التمیز "األولى الدورة لجدیدةا

 التدریس ھیئھ اعضاء من نخبھ العمل ورشة حضر
 كلیھ تقدم األولى الورشة وأعقب. مختلفھ كلیات من

  . الدورة ھذه فى بمشروعین المطریھ ھندسھ

 فقد الثانیھ) كونفرنس الفیدیو (العمل ورشھ أما
 عن لإلعالن ٣٠/١٠/٢٠١٣ یوم عقدت

 بمشروعات والتوعیة للطالب التنافسیھ المشروعات
 من طالب بحضور التمیز لدعم الطالبیة المشاركة
 المنوفیھ، القاھرة، شمس، عین: ھى جامعات اربعھ
 اتحاد أمین حلوان جامعھ من حضر وقد حلوان،
 كلیات من الجامعھ طالب من ومجموعھ الطالب
 بالجامعة الجودة ضمان مركز ینظم وسوف. مختلفھ
 العالى التعلیم بوزارة التمیز ادارة مع نبالتعاو
 لتقدیم حلوان بعین الجامعھ بمقر أخرى عمل ورشھ
 لھذه بمقترحات للتقدم للطالب الفنى الدعم

  .المشروعات



 

رؤية ورسالة 
 جامعة حلوان

 
  ... التقلیدیة كالتجمیع واالختزان و الفھرسة و التصنیف

ھو مجموعة من العملیات واألسالیب الفنیة اذن فالتوثیق 
شورة الالزمة، لتوفیر أقصى استخدام ممكن للمعلومات المن

والمطبوعات العلمیة والفنیة، حتى ال ینفق الوقت والجھد 
: والمال على أعمال سبق القیام بھا، وتشمل ھذه العملیات

تقدیم وجمع ونسخ أو تصویر وتحلیل وتنظیم وخزن 
 .واسترجاع ونشر المعلومات وفق االحتیاجات المختلفة

 
الحقائق بطرق ھو رصد وتسجیل دقیق لجمیع المعلومات و

عدیدة لتكون مرجعا  في خدمة أغراض المؤسسة بشكل 
  : یساعد علي

  .المحققة النتائجمعرفة  •
  .البرامج المنفذة/ إدراك حجم و نوع األنشطة  •
إدراك الدروس المستفادة و تسجیل الخبرة التي تم  •

   . وإمكانیة تكرارھا فى المستقبل الحصول علیھا
  تنظیم والمتابعة والتقویم والأداة للمساعدة في التخطیط •

  
:  

  .تقییم األداءو تنظیم العمل وتحدید اختصاصات كل فرد •
  .تسھیل تقدیم الخدمات •
 الحرص مع اإلدارات مختلف تشمل للبیانات قواعد بناء •

 .المستمر المدخالت وتحدیثھا دقة على
  .تداول الوثائق اتاحة و واستدعاء لحفظ نظام فعال  توفیر •

 :  
خدمة من خالل االطالع على وسیلة تدریب وتقدیم  •

   .الوثائق
   .التوثیق وسیلة ھامة من وسائل األشراف •
تقییم الجھد واكتشاف جوانب القوة في العمل وتدعیمھ  •

    العملوسد الثغرات إن وجدت في میدان
 

تنفیذ األنشطة  و لمؤسسیةالذاكرة ایساعد علي بناء  •
  .الشبیھة

  .بناء األنشطة المستقبلیة اعتماد علي الخبرة المحفوظة •
 وبخاصة التي سبق الوقوع أخطاءیقي من الوقوع في  •

 .فیھا
   زیادة المعلومات و تراكمھا وتبویبھاینمي المعرفة، عبر  •
 المؤسسى العمل مع متغیرات ینمي القدرة على التعامل •

  . حدةوالتعلیمى فى الو
  .  العقلیة العلمیة وروح البحث فى افراد الوحدةینمي •
 غیر مباشرة، لتبادل المعلومات بین الجھات النظیرة وسیلة •

  . یساعد على توافق طرق العمل فى انظمة الجودةمما
 

ھو الركیزة األساسیة التي یعتمد علیھا األفراد  •
 والمؤسسات في البحث عن الحقیقة 

 مدى التطور الذي حصل في عمل فرق الوحدة نعرف بھ •
 . في جمیع لجانھا ووحدات ھیكلھا التنظیمى

یسھل توفیر التسجیل والحفظ  الصحیح الم حكم المؤكد  •

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

یؤخذ بھ على وجھ الدقة والصحة والواقع والحقیقة 
 .كما كانت وكما ھي

یوفر سرعة اإلحاطة بالمعلومات المناسبة للمستفید  •
 .أكثر األشكال مالءمة منھا فتكون عنده ب

التوثیق ذاكرة الوحدة وكلما كان ترتیبھ وتنظیمھ  •
جیدا كلما سھلت العودة الیھ واالستفاده منھ من قبل 

 .الباحثین والمھتمین وغیرھم الجل االستفادة منھ 
یسھم فى وضع قواعد لبنیة تعلیمیة وأكادیمیة  •

وفاعلیة مؤسسیة وإستشراف المستقبل وتھیئة 
  تحرك بإتجاه التطورالمؤسسة لل

ھو جانب من جوانب العمل المكتبي فى الوحدة،  •
الحدیثة، لتیسیر استخدام المعلومات لمن یحتاجونھا 

  .من فرق الوحدة او فرق الجودة فى األقسام 
 

ذكر جمیع الخطوات التي تم تنفیذھا دون إھمال  •
  .ألي منھا

المواد التي دعم بأكبر قدر و أكبر تنوع من ال •
  .تساعد القارئ علي أن یعیش الحدث كما تم

  بدراسات حالة یمكنھا تقدیم نماذج حیة دعم ال •
تحیز فمن غیر المعقول أن كل ال التوازن وعدم •

شيء مدروس و تم بجودة عالیة من دون مشاكل 
  .أو أخطاء أو علي األقل رؤیة مستقبلیة للتحسین

  للتحسینخطوات مقترحة نقدیا وبعد تحلیليوجود  •
یمتاز بالعمق، ویھتم بالتحلیل الموضوعي،  •

 .والتغطیة الشاملة لجمیع المصادر
 : 

، من أھم العوامل التي تساعد على التوثیق وتطویره
  وحدة ضمان الجودة وادارةتعمیق العالقة بین ھو

   :األسس التالیة ب، المؤسسة وذلك من خالل االلتزام
 بتفھم ،بصورة دائمةلجودة افراد وحدة االتزام  •

  . لمسؤولیتھ ومھمتھ األساسیة واجباتھ وتقدیره
مجلس ادارة الوحدة وادارة الكلیة فھم وتقدیر  •

  .لطبیعة العمل بالوحدة
 المتعاونین یئة التدریس ومعاونیھمھاعضاء التزام  •

  .بالحقائق الموضوعیة  قدر اإلمكانمع الوحدة 
االلتزام  وعیةااللتزام بالدقة واألمانة والموضو •

  .التي تقرر حفظھا باھتمام متساو بین الوثائق
 بین مختلف عناصر ،أن یقوم تعاون ثابت وراسخ •

  . الوحدةفي العمل 
  .  وأھمیة رسالتھ ،االعتزاز بنوعیة ھذا العمل •
المرونة المناسبة في اختیار وانتقاء المعلومات  •

  .األخرى للتوثیق والمواد
 وإعادة طبعھا أو لوثائق،اااللتزام بترمیم أو تجدید  •

  . ستدعي الحال ذلكا كلما ،تصویرھا
  لیتم تقییم،االلتزام بمتابعة األنشطة المختلفة •

  . ومن ثم انتقاؤھا وحفظھا،دقةبالمعلومات 
  

  ) التاسع بإذن هللادونستكمل الموضوع فى العد(

 
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

قدیم برامج أكادیمیة ذات جودة ت
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 

بیا  على كل من الطالب ذلك إیجا
 .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 

 المحلیة اإلنتاج فیه للمنافسة
 .واإلقلیمیة والعالمیة

 
علم یستخدم لتسجیل وحفظ المعلومات و تنسیقھا و تبویبھا و ترتیبھا  أنھ  عرف العلماء التوثیق تعریفات عدیدة منھا

حفظ األحداث والمعلومات  أیضا ھو و.  دة الیھاوإعدادھا لجعلھا مادة أولیة للبحث والفائدة  بھدف حفظھا وسھولة العو
العلمیة ونقلھا من الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل وإلى األشخاص الذین یمكنھم االستفادة منھا و ینطبق ھذا على 

ن ھو علم السیطرة على المعلومات التي یمككما یضیف البعض أنھ . التناقل الشفاھي للمعلومات والمعارف و المھارات
یة والنصوص اإللكترونیة والعملیات الفنیة ھأن تتضمن الوثیقة والكتاب والصورة والتسجیالت الصوتیة والفیدیو



  

 

  ضمان الجودةمركز ھناء محمد الحسینى مدیر/ د.تحدثت أو
تھانى / د.أكما تحدثت ، )معاییر اإلعتماد(عن   الملتقىخالل

زیارة (الخبیر بالمركز عن  والموسیقیة وكیل كلیة التربیةمحرم 
المبذول الرائع مركز ضمان الجودة بالجھد  وقد أشاد ).اإلعتماد
احمد علیق عمید الكلیھ / د. أیة وعلى رأسھا ادارة الكلمن قبل

مصطفى الفرماوى / د.أومدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة 
یئھ التدریس والھیئھ المعاونھ واعضاء ھوفریق العمل 

. نجاح الملتقى بشكل كبیر فى إالذى ساھم و داریین والطالبواإل
ویتقدم مركز ضمان الجودة باطیب التمنیات للكلیھ بالتقدم 

 .إلزدھار والحصول على اإلعتماد قریبا انشاء هللاوا

 
 

ورشھ عمل یوم مركز ضمان الجودة  قاما   
لتأھیل  "٢٧/١٠/٢٠١٣ األحد الموافق

اإلداریین الذین یعملون بوحدات ضمان 
كال الورشھ فعالیات  ادار . " بالكلیاتةالجود
استاذ بكلیھ -ابراھیم الزھیرى / د.أ:من 

/ د.التربیھ ومدیر وحدة التدریب بالمركز وأ
 خبیر استاذ بالفنون التطبیقیھ و-احمد وحید

حضر  .عالم بالمركزألومسئول النشر وا
 وكان من اھم مخرجات ،ا متدرب٢٧ الورشھ 

لوحدات بالغة یھ الورشھ ثالث وثائق ذات اھم
وثیقھ واجبات  )١:الجودة بالكلیات وھى

بطاقھ ) ٢اإلداریین العاملین بالوحدة ، 
المیثاق الخالقى  ) ٣التوصیف الوظیفى، 

  .للعمل بالوحدة

كسیھ للخطھ األداء المؤسسي والتغذیھ الع
 ویشارك .لتحلیل البیئىلستبیان إاإلستراتیجیھ، و

 مدیر وخبراء مركز ضمان الجودة فى فعالیات
  الھام ضمن فرق العمل المشكلھفى ھذا العمل
 .إلعداد الخطھ

ورشھ  الضیافة بقاعة حسن حسنى دارفى عقدت 
رئیس / د.عمل نظمتھا لجنھ تسییر الخطھ برئاسھ أ

تشار رئیس جالل عبد الحمید مس/ د.الجامعھ وأ
   واعضاء اللجنھالجامعھ للتخطیط اإلستراتیجى

 بحضور فریق العمل ٣٠/١٠/٢٠١٣یوم 
من كلیات عداد الخطھ اإلستراتیجیھ إى المشارك ف
 بھ فرق العمل تالجامعھ لعرض ما قاموإدارات 
 موقفھ من دراسات تحلیلیھ لتقییم الالمختلف

ات لغای لالراھن والرؤیھ المستقبلھ للجامعھ وفقا
لتحدیث فى جلسات سابقة الخمس التى تم تحدیدھا 
التمیز فى مجال التعلیم : الخطھ اإلستراتیجیھ وھى

والتعلم، القدرة المؤسسیھ وادارة الجودة، التمیز 
فى مجال البحث واإلبتكار واإلنتاج المعرفى، 
الشراكھ المجتمعیھ والتمویل، التعاون الدولى 

لیات تقییم والتسویق والتمیز، كما تم عرض آ

 

  

 

زیارة / ١٠ /٣١تمت یوم الخمیس الموافق 
متابعھ من ادارة برنامج التطویر المستمر 

عتماد  لمتابعھ اداء  مشروع دعم والتأھیل لال
الخطھ التنفیذیھ لمركز ضمان الجودة بجامعھ 

 بدءت فعالیات الزیارة بلقاء . ٢٠١٣حلوان 
ماجد نجم نائب رئیس / د. مع أالزیارة فریق

الجامعھ لخدمھ المجتمع وتنمیھ البیئھ والقائم 
باعمال نائب رئیس الجامعھ للدراسات العلیا 

یر ھناء محمد الحسینى مد/ د.والبحوث وأ
قدم بمقر مركز ضمان الجودة كما . المركز

ھناء / د. أخاللھأوضحت الكترونى عرض 
األنشطة التى قام محمد الحسینى مدیر المركز 

عم الفنى الذى قدم للكلیات بھا المركز والد
 .موقف كلیات الجامعھ من التقدم لإلعتمادو

حیث اشارت سیادتھا بان ھناك عدد خمسھ 
ھندسھ المطریھ، (كلیات تقدمت لإلعتماد 

الصیدلھ، الخدمھ اإلجتماعیھ، اقتصاد منزلى، 
اضافھ الى برنامج )  بنات- التربیھ الریاضیھ 

لغزل والنسیج بكلیھ الفنون التطبیقیھ وقد ا
ھندسھ (حصلت على اإلعتماد كال من كلیتى 

أما الكلیات التى سوف ). المطریھ، الصیدلھ
تتأھل للتقدم لإلعتماد خالل المرحلھ القادمھ 

ات فتشمل كلی) ٢٠١٤ ینایر - ٢٠١٣برنوفم(
العلوم، ھندسھ حلوان، سیاحھ وفنادق، حاسبات 

 بنین، فنون جمیلھ، -ریاضیھومعلومات، تربیھ 
تربیھ فنیھ وبرنامج الطباعھ والنشر بكلیھ الفنون 

  .التطبیقیھ




 
 

ورشة العمل من ةصور   من ورشة العملةصور 

المھارات األساسیة لمشرف التدریب "عقدت بكلیھ الخدمھ اإلجتماعیھ ورشھ عمل بعنوان -
 .ر وحدة التدریب بالمركزاستاذ بكلیھ التربیھ ومدی-إبراھیم الزھیرى/ د.ھا  أ فیحاضر" المیدانى

وحضر ورشة العمل العدید من اعضاء ھیئة التدریس وكذلك القائمین على ومشرفى التدریب 
األثنین یوم الملتقى األول لضمان الجودة أیضا  كما أقامت كلیھ الخدمھ اإلجتماعیھ . المیدانى

اءه وقیاداتھ بعدد من خبرفعالیات الملتقى فى شارك مركز ضمان الجودة و ٢٠١٣/ ٢٨/١٠



 
 

العدالة في توزیع المھام واعباء أ  تحقیق مبد -
 أحد أھم العمل بین الموظفین فالعنصر البشري

  .عناصر اإلنتاج
التعرف علي األعمال والمھام التي تسند   -

للموظف وتحدید أوجھ القصور في ادائھ مع 
 توجیھھ من خالل جھود التدریب المناسبة

 .تحفیز وشحذ نشاط العاملین لتحقیق االھداف  -

من اھم المھام التى توك ل ال ى أم ین الكلی ة من اھم المھام التى توك ل ال ى أم ین الكلی ة   
 ::واالداریین فى الكلیةواالداریین فى الكلیة

تقدیم بیان یوضح عدد الموظفین و العم ال تقدیم بیان یوضح عدد الموظفین و العم ال  •
  ..في كل إدارة من إدارات الكلیةفي كل إدارة من إدارات الكلیة

تقدیم بیان یوضح ع دد ال دورات التدریبی ة تقدیم بیان یوضح ع دد ال دورات التدریبی ة  •
ھا م     وظفي إدارات الكلی     ة ھا م     وظفي إدارات الكلی     ة الت     ي ح     ضرالت     ي ح     ضر

 التي تم  التي تم ھاھامدى االستفادة الفعلیة منمدى االستفادة الفعلیة منووسنویا، سنویا، 
االستعانة بھا بالتنسیق مع رؤس اء األق سام االستعانة بھا بالتنسیق مع رؤس اء األق سام 

 ..اإلداریة بالكلیةاإلداریة بالكلیة
تقدیم بیان في نھایة كل ع ام ع ن ال دورات تقدیم بیان في نھایة كل ع ام ع ن ال دورات  •

التدریبی  ة الت  ي یرغ  ب م  وظفي الكلی  ة ف  ي التدریبی  ة الت  ي یرغ  ب م  وظفي الكلی  ة ف  ي 
ع  دد ورش العم  ل ف  ي مج  ال ع  دد ورش العم  ل ف  ي مج  ال ووح  ضورھا ح  ضورھا 

كلیة والموعد كلیة والموعد الجودة التي یمكن تنظیمھا بالالجودة التي یمكن تنظیمھا بال

توفیر بیئة العمل المالئمة لتمكین العاملین من اشباع   -
 .حاجاتھم وتحقیق أھدافھم

تبادل األفكار بحریة مما یؤدي الي التعاون بین   -
 .األفراد والعمل بروح الفریق

أن تكون المتابعة واألشراف ھما أداه لإلصالح   -
والتطویر فى كل إدارة واكتشاف الطاقات لتحفیز 

الحافز الخامل وترقیة الكفء مما یسھل عملیة ربط 
 .باإلنتاج واإلنجاز

لحوافز باإلنتاج ھو أن یكون الثواب والعقاب وربط ا  -
القاعدة األساسیة التى یرتكز علیھ حفز العاملین 

 .وحثھم على العمل
تقسیم  العمل بین المرؤسین بشكل عادل وبما ینسجم  -


  

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
       

 

  

لى مدیر ادارة التنظیم إتقدم مركز ضمان الجودة 
مقترح ب األستاذة جیھان عزت رة بالجامعھواإلدا

لیتم ادراجھا ضمن حزمھ من البرامج التدریبیھ ب
 ھاكلیاتالتدریبیھ لإلداریین بالجامعھ والخطھ 

لألھمیتھا فى ظل تطبیق نظم ضمان الجودة 
واإلعتماد بالكلیات وبجمیع مؤسسات التعلیم 

المصریھ وقد رحبت سیادتھا العالى بالجامعات 
واضحا للتعاون فى كافة وابدت استعدادا بذلك 

مقتضیات الجودة ومتطلباتھا فى الجھات اإلداریة 
ویتضمن المقترح عددا كبیرا من . فى الجامعة

  :الدورات أھمھا
مفھوم الجودة واالعتماد ودور الھیئة القومیة . ١

  . لضمان جودة التعلیم        
نشر ثقافة الجودة بین العاملین بالجھاز  .١

 .اإلدارى
لجھاز اإلدارى فى ظل تطبیق نظم تطویر اداء ا .٢

 . الجودة واإلعتماد بمؤسسات التعلیم العالى
المیثاق األخالقي في ظل تطبیق نظم ضمان  .٣

  .الجودة ومعاییر االعتماد
 أھمیھ البیانات واإلحصاءات وقواعد البیانات  .٤

ظل    فى دعم قرارات اإلدارة العلیا بالكلیھ فى
  .تطبیق نظم ضمان الجوده واإلعتماد

فھوم المصداقیھ واألخالقیات والقیادة م .٥
  .والحوكمھ فى ضوء نظم ضمان الجودة

  


 

 
  

 
  

مع مؤھالتھم ومھارتھم وقدراتھم واستعدادھم 
 .وخبراتھم

التنسیق بین العاملین لضمان تكامل الجھود  -
ام وتحدید األدوار وإنسیاب العمل في المھ

المتتابعة التي یعتمد اداء بعض العاملین علي 
 .نتائج اداء زمالءھم

تحدید السلطات والمسئولیات بشكل واضح  -
ومعرفة العاملین بالمھام التي تم تكلیفھم بھا 

 .إلمكانیة المتابعة والتقییم والوجیھ
تطبیق مبدأ الصرف لساعات العمل اإلضافیة  -

الي والحصول على الموافقات واالعتماد الم
 .الالزمة بھا

 

 ..المناسبالمناسب
وض   ع خط   ة زمنی   ة قابل   ة للتنفی   ذ للتط   ویر وض   ع خط   ة زمنی   ة قابل   ة للتنفی   ذ للتط   ویر  •

 ..والتحسین في كل إدارة من إدارات الكلیةوالتحسین في كل إدارة من إدارات الكلیة
إم   داد الوح   دة بتقری   ر یوض   ح م   دى كفای   ة إم   داد الوح   دة بتقری   ر یوض   ح م   دى كفای   ة  •

األع   داد الموج   ودة بك   ل إدارة وتخص   صات األع   داد الموج   ودة بك   ل إدارة وتخص   صات 
الموظفین ومدى مناسبة ذلك لمتطلبات العمل الموظفین ومدى مناسبة ذلك لمتطلبات العمل 

 ..بكل قسم  إداريبكل قسم  إداري
یان  ات یان  ات م  ا تحتاج  ھ م  ن بم  ا تحتاج  ھ م  ن بببإم  داد وح  دة الج  ودة إم  داد وح  دة الج  ودة  •

تندات تندات وإحصائیات حتى یمك ن اس تكمال الم سوإحصائیات حتى یمك ن اس تكمال الم س
 ..والتقاریر المطلوب تجھیزھاوالتقاریر المطلوب تجھیزھا

ح  صر لألم  اكن الت  ي یمك  ن وض  ع إعالن  ات ح  صر لألم  اكن الت  ي یمك  ن وض  ع إعالن  ات  •
 ..بھابھا

 
  

 
  

 
  


