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  مدیرى مركز ضمان الجودة  السابقین والحالیین

  
  السابق

  

   أحمد شرف الدین أحمد  / د .أ

  ذ بكلیة الحاسبات والمعلومات  االستا

  Profuse2002@yahoo.com   -Email  ٠١٠٥٠٠٠٧٠/  ت

 )  ٢٠١٠ -٢٠٠٥( الفترة من 

  
  

  الحالى 

  
  ھناء محمد الحسینى أحمد / د .أ

  مدیر مركز ضمان الجودة 

    mhanaamohmd@yahoo.co -Email ٠١٢٢٢٢١٩٧٣٤/ ت 

 )  حتى االن  -٢٠١٠( الفترة من 
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  :مقدمھ
  

دوره           ً ل یال ة وتفع ى  ، ضمانا الستمرار دور مركز ضمان الجودة بالجامع وف

أن  الضروريأصبح من ، إنشاء الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد  ءضو

ا یضمن جودة   ة ، وبم ات الھیئ ع متطلب ات  األداءیتوافق دور المركز م ل الكلی لتأھی

ال  ى مج ة ف تراتیجیة الجامع ع إس ق م ا یتف ة  ، وبم اییر الھیئ وء مع ى ض اد ف لالعتم

  .تطبیق نظم الجودة 
  

  : النشأة
  

ً ألحكام المادة  م ٣٠٧تطبیقا نظم الجامعات رق انون ت ة لق لسنة  ٤٩من الالئحة التنفیذی

ة  ٧٢ رفات المالی ة التص ذه الالئح ام ھ نظم أحك ةت ودة،  واإلداری مان الج ز ض لمرك

ر مرك ة  أو  زویعتب ات الجامع ودة بكلی دات ضمان الج ي لوح دعم الفن دم ال دمي یق خ

اد  الى . خارجھا في مجال نظم ضمان الجودة واالعتم ى والم ھ استقاللھ الفن ویكون ل

  . جامعة حلوان  إدارةویتبع مباشرة رئیس الجامعة ویكون مقره مبنى  واإلداري

 

م ال          ة ویض دات فنی ھ وح ز خمس دة :( مرك ةوح دة  المتابع ى ، وح دعم الفن وال

یم األداء  اس وتقی ال، القی ر واإلع دة النش ات  موح دة المعلوم دریب، وح دة الت ، وح

ات اء والدراس س ) واإلحص ة مجل د موافق رى بع ة أخ دات فنی اء وح وز إنش ، ویج

  .الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز 

  الجودة مدیر مركز ضمان
  

  

  )هناء محمد الحسیني/ د.أ(
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دور مراكز ضمان جودة التعلیم فى الجامعات كما أقرتة الھئیة القومیة 

  لضمان جودة التعلیم واالعتماد

  
  تحقیق إستراتیجیة الجودة للجامعات. 

  یم ة لتقی ة بالجامع اییر خاص ع مع ا اإلدارةوض دریس  -العلی ة الت اء ھیئ أعض

 .تقییم المقررات الدراسیة   -والھیئة المعاونة 

  اریر ع تق ال الجودة ورف ى مج ات ف ة أداء الكلی ین ملل األداءمتابع یس ( عنی رئ

 ) .عمید الكلیة  –نائب رئیس الجامعة فى كل قطاعھ  –الجامعة 

  بناء قاعدة من المراجعین المعتمدین على مستوى القطاعات العلمیة. 

  المساعدة فى تأھیل الكلیات لالعتماد. 

  

ور وحدات ضمان الجودة على مستوى الكلیات  كما أقرتة الھئیة القومیة د

  لضمان جودة التعلیم واالعتماد

  
  ة التأكد من تطبیق معاییر االعتماد فى البرامج التعلیمیة والبحث العلمى وخدم

 المطبوعات  –والمادیة  التعلیمیةالمجتمع ، والموارد 

 لمؤسسة لعمید الكلیة رفع التقاریر الدوریة عن وضع الجودة با. 

 ودة و مان الج ز ض ع مراك اون م ارات االتع اء الزی ات أثن ى الجامع اد ف العتم

 .المیدانیة 

  نشر ثقافة الجودة بین الفئات المستھدفة. 
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  ائج تطبیق الیات تقییم المقررات وتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس وتحلیل النت

 ورفعھا للمعینین 

  دریس استطالع ال استبیاناتإجراء ة الت املین وأعضاء ھیئ راى للطالب والع

 والھیئة المعاونة 

  بناء قواعد البیانات الالزمة لعملیات المراجعة 

 التصحیحیة  اإلجراءاترات والبرامج ومتابعة متابعة تقاریر المقرا 

  المشاركة فى كتابة التقریر السنوى للكلیة. 
  

  
  جامعھ حلوانرؤیة مركز ضمان الجودة 

  
ز  ارة یسعى مرك ز ومن زا متمی ى أن یكون مرك وان إل ة حل ضمان الجودة بجامع

لتطویر وتطبیق نظم ضمان الجودة واالعتماد بكلیات الجامعة بما یحقق التواصل 

  إقلیمیا وعالمیاالعلمى واالكادیمى مع المناظر لھا محلیا ،

  
  جامعھ حلوان رسالة مركز ضمان الجودة

  

تمر  ین المس ویر والتحس ط التط ادة خط ى قی ع تبن ى م ادیمى والمؤسس آلداء االك ل

  ثقافة الجودة بالجامعة وتھیئة كلیاتھا لالعتماد 

  

  مركزال أھداف

  
  

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

ً لما ورد في أھداف إنشاء المركز( التالیة األھداف تحقیق إلي المركز ھدفی ٧٢    :)طبقا
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داف  .١ د األھ ع تحدی ة م ودة بالجامع مان الج املة لض تراتیجیة ش م إس رس
 . ةاإلستراتیجیة والبرامج التشغیلی

اذج  .٢ اییر والنم نظم والمع ع ال تبیاناتوض یم  واالس تخدم لتقی ي تس ة الت المختلف
  .أنشطة الجامعة المختلفة ، وتقییم أداء الكلیات بجانبیھا األكادیمي واإلداري 

ین  .٣ وعي ب ر ال ر نش الب بفك ة والط املین بالجامع دریس والع ة الت اء ھیئ أعض
اد  ق نظام ضمان الجودة واالعتم ة تطبی وم الجودة الشاملة وأھمی الجودة ومفھ

  .بالتعلیم
حاب  .٤ ي وأص ع العلمي والمحل دریس والمجتم ة الت ین أعضاء ھیئ وعي ب نشر ال

لبحث العلمي التحسین المستمر لجودة عملیات التعلیم والتعلم وا بأھمیةالمصالح 
 . وخدمة المجتمع

تأصیل رسالة عضو ھیئة التدریس من خالل تنمیة مھاراتھ المھنیة والشخصیة  .٥
ودة  ات الج ً لمتطلب ا ھ وفق ھ وواجبات ین حقوق وازن ب ق الت ات لتحقی ع آلی ، ووض

 .ومعاییر االعتماد 
ي  .٦ ال التعلیم ي المج ز ف ألداء المتمی وافز ل وائز والح اییر للج ام ومع راح نظ اقت

ار و ي إط ة ف ة المختلف االت اإلداری ي المج ذلك ف ع ، وك ة المجتم ي وخدم البحث
 .تنافسي على مستوى الجامعة، وعلى مستوى الكلیات والوحدات اإلداریة

ف  .٧ ى مختل ة وف ات الجامع ف كلی ي مختل ة ف ات اإلداری تمر للعملی التحسین المس
 .المستویات اإلداریة بما یسھم في تحقیق رسالة الجامعة 

یاسة للتدریب والدعم الفنى المستمر ألعضاء الھیئة األكادیمیة واإلداریة  رسم س .٨
 ً  .لالحتیاجاتوالطالب والخریجبن فى مجال نظم ضمان الجودة واالعتماد وفقا

ة  .٩ ة والتعلیمی د العلمی ات والمعاھ ة للمؤسس ورة الفنی دیم المش ات تق بالجامع
 .نفیذ نظم تقییم األداءوضع وتنظم ضمان الجودة وفي مجال المصریھ والعربیھ 

ات .  ١٠ دة بیان اء قاع ى إنش الب ف اءات رأى الط ائج استقص ھ ونت اریر الدوری للتق
ودة مان الج دات ض دمھا وح ى تق ھ الت ھ التعلیمی ھ  العملی ات الجامع ك بكلی وذل

  .العملیة التعلیمیةلتحسین  الستكمال ومتابعة منظومة التطویر
 

ھ واإلرشادات النشر واإلعالن بالكلیات عن اص.  ١١ ھ القومی ات الھیئ دارات وتعلیم
  .فى مجال التطویر المستمر والتأھیل لإلعتماد
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  االدارة مجلس تشكیل
  

س تشكیل یتم ز إدارة مجل ذى  المرك ا للنظام ال ھ وفق یس الجامع رار من رئ بق

ن  س اإلدارة م ون مجل ھ ویتك س الجامع عھ مجل وا  ١٥-١٢یض ونعض دة وتك  م

  .لتجدیدل قابلین عامین العضویة

  : التالي النحو علي مجلسال تشكیل الجامعة مجلس یعتمد
  

 الجامعة رئیس نواب من یفوضھ من أو الجامعة رئیس/ د.أ           ) ً   )رئیسـا
  البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئیس نائب/ د.أ                ) ً   )عضوا
  ن التعلیم والطالبئونائب رئیس الجامعة لش/ د.أ                              ) ً   )عضوا
  ن الدراسات العلیا والبحوثئونائب رئیس الجامعة لش/ د.أ                   ) ً   )عضوا
  المركز مدیر/ د.أ                                                                    ) ً  )عضوا
 مدیرى وحدات ضمان الجودة من اثنان                             ) ً  )عضوا
 المركزالخبراء ب من اثنان   
 من الجامعة خارج من المركز بعمل المھتمین من ثالثة                       ) ً   )عضوا

o یھالخدمالقطاعات  أو الصناعة أو األعمال رجال                   ) ً   )عضوا

  المساعدین األمناء من یفوضھ من أو الجامعةأمین                     ) ً   )عضوا

o ي یشارك وھو( لمركزل واإلداري المالي المراقب س اجتماعات ف  أن دون المجل
  ).المجلس قرارات علي التصویت عند معدود صوت لھ یكون

  
 الضرورة دعوة مدیري وحدات ضمان الجودة بالكلیات، أو أي  ویجوزعند

شخصیات أخرى، من داخل الجامعة أو من خارجھا، لحضور اجتماعات 

اإلدارة دون أن یكون لھم حق التصویت أو االعتراض على قرارات مجلس 

  .المجلس
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  اختصاصات رئیس مجلس االدارة
  

ى  ھ ف ق أھداف ا یحق ز بم ى المرك ام عل رئیس مجلس اإلدارة ھو المختص باإلشراف الع

  :ضوء القوانین واللوائح والقرارات والكتب الدوریة المنظمة لذلك ، ولھ على االخص 

  

 .جلس لإلنعقاد ورئاسة جلساتھ دعوة الم .١

 .ترشیح مدیر المركز لمدة عامین قابلة للتجدید  .٢

ى  .٣ اء عل د بن ة للتجدی ام قابل دة ع الي واالدارى لم ب الم ین المراق یح وتعی اد ترش اعتم

  .توصیة مدیر المركز 

 .متابعة تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة لتحقیق أھداف المركز  .٤

 .جامعة فیما یتعلق بشئون المركزوداخل ال خارجمخاطبة الجھات  .٥

س  .٦ اعتماد العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغیر في حدود القواعد التى یضعھا مجل

 .االدارة 

د  .٧ س اإلدارة من قواع ً لما یضعة مجل أعتماد صرف المكافأت والحوافز للعاملین طبقا

 .وأحكام فى ھذا الشأن

ة .٨ ة المؤقت وظفین والعمال راء والم ار الخب دات  اختی دراء الوح راح م ى اقت اءا عل بن

 . الفرعیة والعرض على مجلس اإلدارة

 .أي اختصاصات أخرى یفوضھ فیھا مجلس اإلدارة .٩

 .یتولى نأئب رئیس مجلس االدارة سلطات رئیس مجلس اإلدارة فى حالة غیابة  .١٠
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  االدارة مجلس اختصاصات

  
 ً  ٤٩ رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣١١ المادة ألحكام تطبیقا

 وتصریف الوحدة، شئون على المھیمنة السلطة اإلدارة لمجلس یكون ٧٢ لسنة

 القوانین ضوء في اھدافھا تحقق التي السیاسة ووضع واالداریة والمالیة الفنیة أمورھا

  : االخص على ولھا لذلك المنظمة الدوریة والكتب والقرارات واللوائح

سلطة المھیمنة على شئونھ ووضع سیاساتھ التي تحقق مجلس إدارة المركز ھو ال

  :أھدافھ ولھ ما یلي

 االختصاصات وتحدید بالمركز للعمل الداخلي النظامخطھ و وضع .١

  . بناًء على اقتراح مدیر المركز بھا العاملین لواجبات العام والتوصیف

لى بناًء ع بالمركز والمشرفین للعاملین والمكافآت والحوافز االجور اعتماد .٢

 بشأن ١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم القانون بأحكام االلتزام مع اقتراح مدیر المركز

 ھیئة اعضاء من للعاملین بالنسبة وتعدیالتھ التنفیذیة والئحتھ الجامعات تنظیم

 االلتزام یراعي التدریس ھیئة اعضاء غیر من للعاملین بالنسبة أما ، التدریس

 العاملین نظام بشأن ١٩٧٨ لسنة ٤٧ رقم القانون من ٥١ ،٥٠ بالمواد

 المرافق االجور جدول وكذلك ، وتعدیالتھ التنفیذیة والئحتھ بالدولة المدنیین

  .للقانون

 وتكون المتاحة اإلمكانیات وفقللمركز  السنویة المالیة الخطة مشروع إعداد .٣

 ً  ومرافق قاعات طاقة استخدام حسن مراعاة مع المیزانیة إلعداد  أساسا

 ومعدات وآالت ماكینات وبتشغیل معطلة طاقات بوجود محیس ال بما المركز

 المركز مشروعات إعداد إلي باإلضافة ھذا عادي، غیر بمعدلالمركز 

 .المستقبلیة واحتیاجاتھا

مجلس  من اعتماده قبل الختامي الحساب وإقرار المالي المركز متابعة .٤

 .وتوزیعھ اإلنتاج عائد في التصرف واقتراح،  الجامعة
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 مجلس رئیس ویقدمھ المركز مدیر یعده الذي الدوري التقریر في النظر .٥

 مجلس علي للعرض الجامعة رئیس إلي لتقدیمھ شھور ثالثة كل اإلدارة

 من شھر خالل المركز نشاط عن سنوي تقریر إعداد إلي باإلضافة(  الجامعة

 .الجامعة  مجلس علي یعرض المالیة السنة انقضاء

ات المنح قبول اقتراح .٦ ي التبرعاتو والھب ق الت ع تتف ز اغراض م ع ،المرك  م

 .القبول سلطات مراعاة

ات .٧ دم للكلی ذى یق ى ال دعم الفن ة وال دورات التدریبی ة ال د تكلف ى تحدی ر ف          النظ

ومكافأت الخبراء نظیر المھام التى یكلفوا بھا ) داخل نظام الجامعة وخارجھا( 

  .من قبل مدیر المركز 

 جاء ما وفق الجامعة وخارج داخل من العمالء سبةلمحا المالیة القواعد وضع .٨

 .١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظیم لقانون التنفیذیة بالالئحة

 قراري مراعاة مع المؤقتة والعمالة الوطنیین الخبراء اختیار على الموافقة .٩

 الدوریة والكتب م١٩٩٧ لسنة ٢٥ ،٢٤ رقمي االداریة للتنمیة الدولة وزیر

 .الشأن ھذا في الصادرة

ة .١٠ ى الموافق ل عل ز تمثی ي المرك ؤتمرات ف دوات الم ة والن ام العلمی  والقی

 .العلمیة الزیاراتب

 .الغیر مع المركز بتعامل المتعلقة العقود بإبرام الخاصة القواعد وضع .١١

ر .١٢ ي النظ ا ف ري م یس ی س رئ ھ االدارة مجل ن عرض ائل م دخل مس ي ت  ف

 .اختصاصھ

ة المشاكل وال .١٣ ي كاف ت ف ذ مشاریع ضمان النظر والب ي تعوق تنفی ات الت عقب

ى  الجودة بالكلیات ، بناء على التقاریرالمرفوعة من قبل مدیرالمركز، والعمل عل

ة للجودة  ة القومی ة للھیئ حلھا بما ال یتعارض مع القواعد واللوائح المالیة واإلداری

  .واالعتماد
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  مدیر المركز
  

ً بتعیین مدیر المركز  من بین أعضاء ھیئة یصدر رئیس الجامعة قرارا

، ویتم ترشیحھ  الجودة ضمانمن ذوي الخبرة في مجال حلوان التدریس بجامعة  

لھذا المنصب لمدة عامین قابلھ للتجدید بقرار من رئیس الجامعھ بعد موافقھ مجلس 

   .الجامعھ على الترشیح

  

  مدیر المركز اختصاصات
  

 في أھدافھ یحقق بما المركز على العام باالشراف المختص ھو مدیر المركز
یتولى مدیر ف ، لذلك المنظمة الدوریة والكتب والقرارات واللوائح القوانین ضوء

المركز تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنیة في إطار سیاسات وقرارات مجلس 
  : وجھ الخصوص ما یلي اإلدارة ولھ على

  
 .تسییر العمل بالمركز ومتابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة -١

 .جلساتھ ورئاسة لإلنعقاد المجلس دعوة -٢

 .ترشیح مدیرى الوحدات الفنیھ بالمركز ورئاستھا وتنظیم العمل بینھم اقتراح  -٣

ین ترشیح إعتماد -٤ ب وتعی الي المراق دة واإلداري الم ة عام لم د قابل ھ  للتجدی بموافق

  .)رئیس مجلس اإلدارة( رئیس الجامعھ 

ة السیاسة تنفیذ متابعة-٥ ھ السنویھ  العام ق الموضوعةوانشطھ الخطھ التنفیذی  لتحقی

 .المركز اھداف

  .الغیر أماممركز ال تمثیل -٦ 

 . مركزال بشئون یتعلق فیما الجامعة داخلو خارج الجھات مخاطبة -٧

ة العقود اعتماد -٨ ل المتعلق زال بتعام ع مرك ر م ى الغی دود ف د ح ى القواع  یضعھا الت

  .اإلدارة مجلس

اد -٩ رف اعتم آت ص وافز المكاف املین والح ً  للع ا ا طبق عھ لم س یض ن االدارة مجل  م

  .الشأن ھذا في واحكام قواعد
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ةمن داخل او خارج الجامعھ  الخبراء اختیار -١٠ ة والعمال ً  المؤقت اءا ى بن راح عل  اقت

  .االدارة مجلس على والعرض الفرعیة الوحدات مدراء

  .االدارة مجلس فیھا یفوضھ أخرى اختصاصات بأیةالقیام  -١١

یر -١٢ ة س ة ومراقب ل  متابع ل بالعم ط العم المركز وخط دات ب ودة وح مان الج ض

دات ومحاضر اجتماعات مجالس ادارة وتلقي التقاریرالدوریة  ،بالكلیات الجودة وح

ة  ى ومتابع ة عل یات، والموافق ذ التوص اریرتنفی اد التق دیري  اعتم ن م ة م المرفوع

بالجامعة، وكذلك العمل على دفع عجلة  ھادعتماالالوحدات إلى مركز ضمان الجودة 

  .تطویراألداء والتحسین المستمر

ات و -١٣ ة بالكلی ودة القائم مان الج اریع ض دیري مش ة م ى متابع دعم الفن دیم ال تق

ذ مشاریعھم،  نجازال المناسب ي تعوق تنفی ات الت ة العقب ذلیل كاف امھم الخاصة وت مھ

  .وقت المحددودفعھم بفاعلیة لالنتھاء منھا بنجاح في ال

ى (او مؤتمرات الجودة فى  العلمیة المؤتمرات في االشتراك اقتراح -١٤ الداخل او ف

  .آخر علمي نشاط أي أو) الخارج 

ً  شھور ثالثة كل الدوريالفنى  التقریر عرض -١٥ ان متضمنا ز بی الي المرك ن الم  م

 مجلس يعلھدافھا أل الوحدة تحقیق ومدي  والمصروفات )إن وجد(  اإلیرادات حیث

ً  إلقراره اإلدارة  .الجامعة رئیس إلي لتقدیمھ تمھیدا

  مركزال مدیر نائب

  
ة  ً بتعیین نائب أو أكثر لمدیر المركز من بین أعضاء ھیئ یصدر رئیس الجامعة قرارا

ي مجال  حلوانالتدریس بجامعة  دة  ضمانمن ذوي الخبرة ف ة  عامینالجودة لم قابل

  .للتجدید
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   مركزاختصاصات نائب مدیر ال

  
یتولى نائب مدیر المركز تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنیة في إطار سیاسات 

وقرارات مجلس اإلدارة وذلك في حالة غیاب مدیر المركز خارج البالد أو لمرضھ 

  :أو ألي سبب آخر یراه مجلس اإلدارة، ولھ على وجھ الخصوص ما یلي

  

 رارات مجلس اإلدارةتسییر العمل بالمركز ومتابعة تنفیذ قمشاركھ بال.    

  والتقاریر الدوریة التي تقدم الفنیھ بالمركز  وحداتالإعداد التقریر السنوي عن

  .عن سیر العمل

  متابعة ومراقبة سیرالعمل في وحدات ومشاریع ضمان الجودة المشاركھ فى

الوحدات والمشاریع القائمة،  القائمة بالكلیات، وتلقي التقاریر الدوریة من مدیري

التقاریر المرفوعة من  اعتماد تنفیذ التوصیات، والموافقة على بعةومتا

الوحدات إلى مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة، وكذلك العمل على  مدیري

  .المستمر دفع عجلة تطویراألداء والتحسین

 متابعة مدیري مشاریع ضمان الجودة القائمة بالكلیات ومعاونتھم لمشاركھ فى ا

م الخاصة بكل مرحلة وتذلیل كافة العقبات التي تعوق تنفیذ في انجازمھامھ

  .مشاریعھم، ودفعھم بفاعلیة لالنتھاء منھا بنجاح في الوقت المحدد
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   بالمركز الفنیھوحدات ال

  
  وحدة التدریب -١

  

  التدریب اختصاصات مدیر وحدة 
 

  دراسھ اإلحتیاجات التدریبیھ على مستوى الكلیات والجامعھ لجمیع الفئات
 .لمستھدفھا
 ضمان وورش العمل الخاصة بنظم  لملتقیاتوضع خطط البرامج التدریبیة وا

على مستوى الجامعة والكلیات ومتابعھ تنفیدھا االعتماد ومعاییر الجودة 
  .وتحدید المدربین المتخصصین لھا

 تأھیل كوادر مدربھ فى مجال تطبیق نظم ضمان الجودة. 
 فى تنظیم وعقد دة التعلیم واالعتماد التنسیق مع الھیئة القومیة لضمان جو

ألعضاء ھیئھ التدریس والقیادات بالكلیات وبادارة  بعض البرامج التدریبیھ
  .الجامعھ فى مقر المركز أو الجامعھ

  التدریب واعداد التقریر النھائى لنتائجھقیاس أثر ومردود. 
 ل على تدریب اعضاء ھیئھ التدریس والھیئھ المعاونھ والطالب للتقدم للحصو

 .مشروعات فى مجال دعم اإلبتكار والتمیز ومشروعات التطویر
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   الفني الدعموحدة المتابعھ و -٢
  

   الفني الدعمالمتابعھ و وحدةاختصاصات مدیر 
 

ل تقدیم الدعم الفني  للكلیات وفقا لإلحتیاجات لدعم تطبیق نظم ضمان الجودة والتأھی
  .لإلعتماد 

ات الحتقدیم الدعم الفني  ى للكلی ذ التطویرمشروعات اصلھ عل ق التنفی دعم الفری ى ل
 .وضمانا لحسن اداء المشروع

  
  

  وتقییم االداء وحدة القیاس -٣
 

  وتقییم االداء اختصاصات مدیر وحدة القیاس

  
  للكلیاتفحص ومراجعة التقاریر السنویة والدراسات الذاتیة .  

 د واخراج التقاریرالتنسیق لزیارات المحاكاه لتأھیل الكلیات للتقدم لإلعتما.   

  تقییم الموقف الحالى للكلیھBase line status) (لھیئة ل عتمادم لإلتقدلل

  . القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

  استبیانات ، زیارات المتابعھ ( التقییم الدورى إلداء وحدات ضمان الجودة

  ).الدوریھ للخبراء للكلیات

 اعداد  ومتابعة تطویر مؤشرات األداء لیاتألداء المؤسسى للجامعھ والكتقییم ا

 .التقاریر النھائیھ

  ات ة بالكلی ودة القائم مان الج روعات ض ل بمش یر العم ة س ة ومتابع مراقب

 .والمعاھد
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  المعلومات واإلحصاء والدراساتوحدة -٤

  
  

  المعلومات واإلحصاء والدراساتوحدة اختصاصات مدیر 
  

 
 وكل ما ھو  الجودة واالعتماد ضماننظم جمع البیانات والمعلومات الخاصة ب

 ً  .متعلق بتخصصات واھتمامات المركز الكترونیا

 امداد ادارة الجامعھ بالبیانات والمعلومات فیما یتعلق ببیانات الكلیات.  

  انشاء قواعد البیانات الخاصھ بجمیع انشطھ المركز ونتائج استقصاءات الرأى

  .للمستفیدین وقیاس األداء

  اإللكترونى للمركز وانشاء آلیھ لتبادل المعلومات بین المركز تطویر الموقع

 .والكلیات 

 اعداد الدراسات الدوریھ. 

  موحدة النشر واإلعال -٥
  
  

  ماختصاصات مدیر وحدة النشر واإلعال 
  

 المركز في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت أھمیة ودور إظھار.  

 ان الجودة في الجامعة والكلیات نشر أھداف ومجاالت العمل بمركز ضم

  .والمجتمع المحلي المحیط

  الجودة  ضماناقتراح وتنفیذ المؤتمرات الخاصة بالجودة الشاملة ونظم

 .واالعتماد

 اصدار النشرة الدوریھ للمركز.  



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

١٨ 
  

  
  لمركزلالمراقب المالي واإلداري 

  لمركزلاختصاصات المراقب المالي واإلداري 
  

اء ،للتجدید قابل عام لمدة مركزلل اريواإلد المالي المراقب یعین ي بن رار عل  ق

  :  التالیة األعمال مسئولیة المركز مدیر إشراف تحت ویتولي اإلدارة مجلس من

جل في الجلسات محاضر ویدون المركز إدارة مجلس أمانة أعمال -١ ع خاص س ھ یوق  من

 .المجلس رئیس ومن

ذ -٢ رارات تنفی س ق ة المجل وعة والسیاس ق الموض را لتحقی ز ضأغ ا المرك ص فیم  یخ

 .المالیة الشئون

ل وتوزیع وتوجیھھم إشرافھ تحت العاملین علي واإلداري المالي اإلشراف -٣ یھم العم  عل

 .العاملین أعمال جمیع تنفیذ ومتابعة العمل سیر حسن یكفل بما

راف -٤ ي اإلش اك عل دفاتر إمس جالت ال ة والس ق الالزم ة لتحقی ي الرقاب یل عل  التحص

د وصحة والصرف ا القی ات،  بالمخازن الموجودات وإیضاح بھ ز وبیان الي المرك  الم

ً  الختامي والحساب  .والموارد اإلنفاق لبنود وفقا

ق -٥ ن التحق حة م المة ص راءات وس ابیة اإلج ة الحس راءات والمخزنی تریات وإج  المش

ا ة وغیرھ ز الالزم ة للمرك تندات ومراجع دة المس رف المؤی داد للص تمارات وإع  اس

رف ویات الص او والتس ت یوقعھ ئولیتھ تح ا مس د بم ة یفی دھا المراجع ن ویعتم دیر م  م

 . المركز

ً  إشرافھ تحت للعاملین حوافزالو المكافآت صرف اقتراح -٦   .المقررة للقواعد وفقا

 سنة كل نھایة من شھر خالل الختامي والحساب شھور ثالثة كل المالي المركز إعداد

  .اإلدارة مجلس رئیس إلي وتقدیمھا مالیة
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  عامةمالیھ أحكام 
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٢٠ 
  

  
  

  البنك حساب
  

 ً  رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣٠٩ ،٢٥٤ المادة ألحكام تطبیقا
 موافقة بعد الجامعة تختاره الذي بالبنك خاص حساب لمركزل یكون ،٧٢ لسنة ٤٩

 الخزانة حساب ضمن المصري المركزي بالبنك خاص حساب أو المالیة وزارة
 ویتم موارده كافة فیھ تودع" حلوان جامعة -مركز ضمان الجودة" باسم الموحدة
 أوالً مدیر المركز  من علیھا موقعا البنك على مسحوبة شیكات بموجب منھ الصرف

  .ذلك یخالف ما إللغاء الالزمة اإلجراءات تتخذ أن علىتوقیعا ثان  ومندوب المالیة
  

  المصروفات
  

 ً  ٤٩ رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة ئحةالال من ٣٠٩ المادة ألحكام تطبیقا
  : یلي ما)  ٢مرفق  (  لمركزل السنویة المصروفات تشمل ٧٢ لسنة

 . ز الغیر مباشرة للعاملین بالمركزوالحواف المكافآت .١
  .والعملیة العلمیة والبحوث التشغیل ومستلزمات المصروفات .٢
 .تشغیلال حالة تتطلبھا التي واألدوات واآلالت المعدات قیمة .٣
الیف .٤ یانة تك د الص دات والتجدی ل واألدوات واآلالت للمع ات والمعام  والقاع

  .واألجھزة التدریبیة
  جاریة مصروفات أیة .٥
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  صروفات السنویھماوجھ ال

 
  من الراتب % ٢٠٠تصرف مكافأة شھریة لمدیر مركز ضمان الجودة تعادل

  ).جنیھا مصریا ٢٠٠٠بحد أدنى (األساسي 

  لنائب مدیر مركز ضمان الجودة ولكل من رؤساء تصرف مكافأة شھریة

بحد أدنى (من الراتب األساسي % ١٠٠اللجان النوعیة بالمركز  تعادل 

  ).جنیھا مصریا ١٠٠٠

  من % ٥٠تصرف مكافأة شھریة لكل من اإلداریین والعاملین بالمركز  تعادل

 ).جنیھا مصریا ٢٥٠بحد أدنى (الراتب األساسي 

 من انتقاالت ومطبوعات وأوراق وأحبار وأدوات  نفقات مستلزمات التشغیل

كتابیة ومكتبیة وصیانة دوریة لألجھزة والمعدات واشتراكات الصیانة 

 .الخ.........واالنترنت وخط  التلیفون 

  نفقات الدورات التدریبیة وورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض

 .وزیارات المتابعة والدعم الفني  وأعمال المراجعة

  نفقات سفر أعضاء ھیئة التدریس العاملین بالمركز لتمثیل المركز في

االجتماعات والندوات والمنتدیات والمؤتمرات وورش العمل والدورات 

  .التدریبیة داخل وخارج مصر

  نفقات إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بمجال ضمان الجودة في منظومة

 .الجامعة
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  دةأنجازات مركز ضمان الجو
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  انجازات المركز مجاالت 

  .مجال نشر الوعي بثقافة الجودة : أوالً 

 ً دریب : ثانیا دریب : مجال الت ؤھلین ووضع خطط الت دربین الم ق من الم تشكیل فری
  . وتنفیذھا وفقا لالحتیاجات ومنح شھادات إفادة للسادة المتدربین      

  ً ا ذ : ثالث ات لتنفی ي للكلی دعم الفن دیم ال ال تق روعات مج ة لمش ط التنفیذی طة الخط أنش
ات، ( التطویر  ویم الطالب واالمتحان ل ، تطویر نظم تق اد معم رامج ، اعتم اعتماد ب

  ). CIQAPمشروع ال

  .إمداد الكلیات بالنماذج االسترشادیة واالستبیانات في مجاالت متعددة: رابعا

ا راء : رابع ن الخب ة م كیل لجن و ٣٢( تش و) عض مان الج م ض ال نظ ي مج دة ف
  .للكلیات للمتابعة الدوریة       

ا دم : خامس ات للتق دھا الكلی ي تع نویة الت تندات الس اریر والمس ة التق مراجع
  .لالعتماد         

ة : سادسا ل الھیئ إجراء زیارات محاكاة للكلیات للتمھید للزیارات االستطالعیة من قب
  .القومیة لضمان جودة التعلیم

ابعا را: س ن الم وادر م داد ك یق إع الي بالتنس یم الع ات التعل ارجیین لمؤسس جعین الخ
  .مع الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد        

ا ذا : ثامن ي ھ وعي ف ر ال ة لنش ة الفكری وق الملكی ي لحق د اإلقلیم ع المعھ اون م التع
  .المجال بین أعضاء ھیئة التدریس بكلیات الجامعة       

عا ات الدو: تاس د االجتماع ة عق ات ومتابع ودة بالكلی مان الج دات ض دیري وح ة لم ری
  .عملھم        

ي تنظیم : عاشرا ة وحضور المشاركة ف اءات ذات العالق ؤتمرات واللق دوات والم الن
اد و         الجودة واإلعتم ام ب ي تق ویر الت روعات التط ومى بمش توى الق ى المس عل

  .واإلقلیمى         
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  .والبرامج األكادیمیھ والمعامل لالعتماد مجال تاھیل الكلیات: الحادى عشر

  .تقییم األداء األكادیمى والمؤسسى: الثان عشر

  
  :قام مركز ضمان الجودة باالنشطة التالیة اتجاه كلیات جامعة حلوان 

   

ھ  -١ ھ دوری ارات متابع ھر ( زی ھ اش ل ثالث ھ ) ك ات الجامع دد ( لكلی ھ ٢٠ع یم ) كلی لتقی
  .ة واإلعتماد وتقدیم الدعم الفنى المطلوبموقفھا من تطبیق نظم ضمان الجود

ات  -٢ اد بالكلی اییر اإلعتم ائق مع ھ المستندات ووث ھ ( مراجع خطط استراتیجیھ ، دراس
ذاتیھ، تقریر سنوى، خطط التحسین للفاعلیھ التعلیمیھ والقدره المؤسسیھ، خطھ عمل 

 ).وثائقوحدة ضمان الجودة وآلیات عمل اللجان الفنیھ الداعمھ لھا وغیرھا من ال

 ).كل ثالثھ اشھر ( تقییم دورى ألداء وحدات ضمان الجودة بالكلیات   -٣

دد  -٤ اه ع ارات المحاك د زی ارة ١٥( تنظیم وعق ات) زی بعض الكلی ھ، : ل ھندسھ المطری
یھ  ھ ریاض ى، تربی اد منزل یدلھ، اقتص ھ، ص ھ اجتماعی وان، خدم ھ حل ات، –ھندس بن

یض، التربیھ الفنیھ، العلوم، فنون جمیلھ بنین، التربیھ الموسیقیھ، التمر-تربیھ ریاضیھ
  ).، سیاحھ وفنادق ، برنامج الغزل والنسیج، برنامج الطباعھ والنشر،

ات  -٥ ف الكلی ھ موق المركز لمناقش ودة ب دات الج دیري وح ھ لم ات دوری اجتماع
 .وجدت أنوالصعوبات التي تواجھھم 

ات وتزوی -٦ ین الكلی رات ب ادل الخب دة لتب  دھم باالستبیاناتنشر بعض الممارسات الجی
 .اإلسترشادیھ فى مجال الجودة واإلعتماد وفى مجال تقییم األداء

ات  -٧ د الكلی ات تفی ى ارشادات ومعلوم وى عل اصدار النشرة الدوریھ للمركز التى تحت
اد  دار ( فى مجال الجودة واالعتم م إص ات )  سنویا/ نشره ١٢ت ى  الكلی وزع عل وت

 ).ومجلس الجامعھ وإدارات الجامعة

ز ال -٨ ر المرك ادات من ( تواصل مع الھیئھ القومیھ لتنظیم عدده دورات تدریبیھ بمق للقی
ھ، التخطیط اإلستراتیجى، ): عمداء الكلیات، ألعضاء ھیئھ التدریس ادة والحوكم القی

كما تم التواصل مع الھیئھ . المراجعھ الخارجیھ، اعداد الدراسھ الذاتیھ، خرائط المنھج
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دو ذة ال ھ ھ ھ إلقام ات القومی ض الكلی ر بع ھ ( رات بمق ھ، التربی ھ المطری ھندس
 ).الموسیقیھ، التربیھ الریاضیھ للبنین

یھ  -٩ روعات التنافس دم للمش ھ التق یح كیفی ز لتوض ر المرك ل بمق ھ ورش عم اقام
روعات ال روعات  ciqapومش ال مش ى مج ا، وف ل علیھ م تحص ى ل ات الت للكلی

 .المشاركھ الطالبیھ فى نظم ضمان الجودة

یم ا -١٠ ھ تنظ ا لحاج ز وفق ر المرك ى مق ات وف ر الكلی ھ بمق دورات التدریبی ن ال د م لعدی
 )اعضاء ھیئھ التدریس، الھیئھ المعاونھ، الجھاز اإلدارى، الطالب( الكلیات 

اد  -١١ ارات اإلعتم ل إلستقبال زی ى مجال التأھی ( زیارات للكلیات لتقدیم الدعم الفنى ف
 ).بالنسبھ للكلیات التى تقدمت بطلب اإلعتماد

 .تمثیل المركز فى زیارات اإلعتماد  -١٢

ھ وعرضھا عن موقف الكلیات فنیھ تقاریر تقدیم  -١٣ س الجامع على اإلدارة العلیا ومجل
ع أ اءات م عوبات او / د.وتنظیم لق دات لمناقشھ الص دیرى الوح ھ وم یس الجامع رئ

 .المشكالت التى تواجھھم

 .اعداد دراسھ لقیاس اثر ومردود مشروعات التطویر بالكلیات -١٤

 .متابعھ تنفیذ خطط اإلستمراریھ لمشروعات التطویر بالكلیات -١٥

ین  دوریا  تطویر وتحدیث الموقع اإللكترونى للمركز -١٦ ھ وب وعمل وسیلھ اتصال بین
یم اداء كال من  وحدات ضمان الجودة بالكلیات لسرعھ تداول  ائق وتقی ادل الوث وتب

 .وحدات ضمان الجودة والمركز

 .وفقا لحاجتھا كلیات الجامعھ لتقدم ادریب للدعم الفنى والتاعداد خطھ  -١٧

ق  -١٨ ن فری ات ع ا الكلی ز ورض ن اداء المرك ودة ع مان الج دات ض ا وح اس رض قی
 .الخبراء فى زیارات المتابعھ الدوریھ او زیارات المحاكاه

دیم  -١٩ ارات وتق د زی الى لعق یم الع وزارة التعل دة ادارة المشروعات ب التواصل مع وح
ل للتق ز اإلجتماعات الدعم  وعقد ورش عم دیر المرك دم للمشروعات وحضور م

  .الدوریھ لمدیرى المراكز الذى یعقد دوریا
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بعض الدورات التدریبیة التى عقدھا 
  مركز ضمان الجودة
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  الجودة بیان بالدورات التدریبیة التى نظمھا مركز ضمان
  ٢٠١٤-٢٠١٣عن العام الجامعى 

  
  
  

 العدد المستھدفة  الفئة    التاریخ اضرالمح     عنوان الدورة  التدریبیة    

تقدیم الدعم الفنى للتقدم 

  للمشروعات 

  التنافسیة لتمیز مؤسسات التعلیم

  )الدورة األولى(العالى  

  

video conferance  ٥/٩/٢٠١٣  
  أعضاء ھیئة التدریس    

  كلیات الجامعھب       
)٢٥(  

ورشة عمل لتأھیل اإلداریین 

یات ضمان الجودة بكل بوحدات

  جامعة حلوان

  أحمد وحید/ د.أ

  إبراھیم الزھیرى/ د.أ

  

  )٢٩(  بالجامعة  اإلداریین  ٢٧/١٠/٢٠١٣

التقدم لمشروعات المشاركة 
  )١٢( الطالب بالجامعة      ٣٠/١٠/٢٠١٣  video conference  الطالبیة لدعم التمیز

مفھوم الجودة واالعتماد فى 

  مؤسسات التعلیم العالى
  ١٣/١١/٢٠١٣ ىمصطفى الفرماو/ د.أ

  بكلیة الطالب     

  تصاد المنزلىقاإل   
)٦١( 

معاییر إعتماد البرامج ومتطلبات 

  اإلعتماد
  ٢/١٢/٢٠١٣  ھناء الحسینى/ د.أ

  أعضاء ھیئة التدریس    

  التدریس األداب       
)٢٨(  

  معاییر اعتماد برنامج

  وآلیات التقدم لالعتماد 
  ١٢/١٢/٢٠١٣ ھناء الحسینى/ د.أ

  ء ھیئة التدریسأعضا  
  كلیات الجامعھب      

   

)١٢(  

  معاییر الجودة واالعتماد

  لمؤسسات التعلیم العالى 

  أحمد وحید/ د.أ

  ١٦/١٢/٢٠١٣- ١٥  إبراھیم الزھیرى/ د.أ
  أعضاء ھیئة التدریس     

  )١٣(  كلیات الجامعھب         

 معاییر االعتماد المؤسسي
  أحمد وحید/ د.أ

 إبراھیم الزھیرى/ د.أ
  أعضاء ھیئة التدریس      ١٠/٢/٢٠١٤-٩

 )١٦( كلیات الجامعھب         

 معاییر االعتماد المؤسسي

  عبیر حسن عبده/ د.أ

  مصطفى الفرماوى/ د.أ

 

  أعضاء ھیئة التدریس      ١٢/٢/٢٠١٤- ١١
 )١٦( كلیات الجامعھب         
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  الجودة بیان بالدورات التدریبیة التى نظمھا مركز ضمان

  ٢٠١٤-٢٠١٣عن العام الجامعى 

  عنوان الدورة     
  التدریبیة      

  الفئة    التاریخ المحاضر   
 المستھدفة 

 العدد

  سأعضاء ھیئة التدری  ١٣/٢/٢٠١٤  یاسر جاد هللا/ د.أ  كیفیة إستخدام بطاقة األداء
  )٢٣(  المنزلياالقتصاد بكلیة 

تفعیل دور وحدة ضمان الجودة فى 
تطبیق معاییر الجودة واالعتماد فى 

  المؤسسات التعلیمیة

  مصطفى الفرماوى/ د.أ

  أعضاء ھیئة التدریس       ١٩/٢/٢٠١٤-١٨  ھشام عبد الحمید/ د.أ
  )١٣(  كلیات الجامعھب         

ورشة عمل لتأھیل البرامج الجدیده 
  لإلعتماد

  تامر فاروق خلیفة/ د.أ

  فاطمھ على متولى/ د.أ

  إیمان محمد على أبو طالب/ د
  بكلیة  التدریس أعضاء ھیئة  ١٩/٢/٢٠١٤

  )١٠(  الفنون التطبیقیة

بالتعاون مع مركز  العاليالتعلیم   الفني عمورشة عمل لإلعالن والد
  ٣٠/٣/٢٠١٤  بمقر جامعة بنھا - ضمان الجودة

  سأعضاء ھیئة التدری
الخدمھ -التربیة الریاضیة بنات(

المنزلياالقتصاد -االجتماعیة
التربیة الموسیقیة-لفنون التطبیقیةا

  )التمریض -ھندسة المطریھ

)١٢(  

بالتعاون مع مركز  العاليالتعلیم   الفني ورشة عمل لإلعالن والدعم
  الطالب بكلیات  ٣٠/٣/٢٠١٤  بمقر جامعة بنھا - ضمان الجودة

  )١٠(التمریض -الخدمھ االجتماعیة(

  ورشة عمل لمناقشة مقترح نموذج 
  التقدملمشروع دعم وتطویر المواھب

  لدى الطالب فى مجاالت الفنون
  الدورة األولى - واإلبداع

تعاون مع مركز ضمان الجودة  بال
إدارة  -وحدة إدارة المشروعات

  دعم التمیز
  )إبراھیم شعبان/ د(

٧/٤/٢٠١٤  
  

  سأعضاء ھیئة التدری
الفنون التطبیقیة -التربیة الفنیة

االقتصاد المنزلى –الفنون الجمیلھ 
)٢٥(  

  ورشة عمل لمناقشة مقترح نموذج 
  التقدملمشروع دعم وتطویر المواھب

  نونلدى الطالب فى مجاالت الف
  الدورة األولى - واإلبداع

مركز ضمان الجودة  بالتعاون مع 
إدارة  -وحدة إدارة المشروعات

  دعم التمیز
٧/٤/٢٠١٤  

  الطالب بكلیات
الفنون التطبیقیة -التربیة الفنیة

االقتصاد المنزلى –الفنون الجمیلھ 
   

)٢٠(  

  ورشة عمل أھمیة الجودة واالعتماد
  لمؤسسات التعلیم العالى

  القیادات األكادیمیة بكلیة ٢٩/٤/٢٠١٤  مصطفى الفرماوى/ د.أ
  )١٤(   التربیة الریاضیة بنات

  ورشة عمل 
  أعضاء ھیئة التدریس  ٧/٥/٢٠١٤  أحمد وحید/ د.أ  دعم فنى لوحدة ضمان الجودة

  بكلیة العلوم

 )٦( 

  ٥/٢٠١٤/ ١٤   عبد هللا جالل غانم/ د.أ  ألمن الصناعي وإجراءات الطوارئا
  سالتدریھیئة أعضاء 

التربیھ-الخدمة االجتماعیة -العلوم(
  

)٢٠( 

  ٦/٢٠١٤/ ٣   عبد هللا جالل غانم/ د.أ  ألمن الصناعي وإجراءات الطوارئا
  سھیئة التدریأعضاء 

التربیة الفنیة-الخدمة االجتماعیة(
السیاحة والفنادق - التعلیم الصناعى

 )٧ ( 

مدیرى وحدات الجودة والعاملین  ٢٤/٦/٢٠١٤ MISمشروع   "الفارابي"استخدام نظام الجودة 
  بالوحدات 

)٨٩(  



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٢٩ 
  

  الجودة بیان بالدورات التدریبیة التى نظمھا مركز ضمان
  ٢٠١٤عن العام الجامعى 

  
 العدد الفئة المستھدفة   التاریخ  المحاضر     عنوان الدورة   التدریبیة    

التطبیق العملي الستخدام نظام 
  "الفارابي"الجودة 

  االثنین   MISمشروع 
١١/٨/٢٠١٤  

) ٢(مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة وعدد 
من أعضاء هیئة التدریس بالوحدة وعدد 

  إداري بالوحدة ) ١(
)١٥(  

التطبیق العملي الستخدام نظام 
  "الفارابي"الجودة 

  األربعاء  صطفىأحمد م/ د
١٣/٨/٢٠١٤  

) ٢(مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة وعدد 
من أعضاء هیئة التدریس بالوحدة وعدد 

  إداري بالوحدة ) ١(
)١١(  

التطبیق العملي الستخدام نظام 
  "الفارابي"الجودة 

  أحمد مصطفى/ د

  ممدوح إبراهیم/ م
  االثنین

١٨/٨/٢٠١٤  

) ٢(مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة وعدد 
من أعضاء هیئة التدریس بالوحدة وعدد 

  إداري بالوحدة ) ١(
)١٤(  

التطبیق العملي الستخدام نظام 
  "الفارابي"الجودة 

  أحمد مصطفى/ 

  ممدوح إبراهیم / م
  األربعاء

٢٠/٨/٢٠١٤  

) ٢(مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة وعدد 
من أعضاء هیئة التدریس بالوحدة وعدد 

  إداري بالوحدة ) ١(
)١٧(  

توحید مفاهیم وآلیات المراجعة 
  الخارجیة

  األحد  مصطفى إسماعیل/ د.أ
  )٨(  الخبراء بالمركز  ٢٤/٨/٢٠١٤

جراءات ا ألمن الصناعي وإ
  عبد اهللا جالل غانم/ د.أ  الطوارئ

  األربعاء
٢٧/٨/٢٠١٤  

  سهیئة التدریأعضاء     
 -الفنون التطبیقیة -المنزلي االقتصاد(

 المعلوماتو  الحاسبات
 )ة الریاضیة بناتالتربی

  

)١٧ (  

فنیات التقدم للمشروعات 
  )التمیز واإلبتكار(التنافسیة 

  األحد  مصطفى إسماعیل/ د.أ
٣١/٨/٢٠١٤  

  أعضاء هیئة التدریس ومدیري
  )٢٠(   وحدات ضمان الجودة 

فنیات إعداد  وثائق ملفات 
االعتماد وآلیات إعداد الكلیة 

  الستقبال الزیارة
  ثنیناال   مصطفى إسماعیل/ د.أ

  )٣٣(   مدیرى وحدات ضمان الجودة بالكلیات  ٨/٩/٢٠١٤



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣٠ 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

التى والبرامج االكادیمة والمعامل الكلیات 
  تم اعتمادھا بجامعة حلوان 

  



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣١ 
  

  
یوضح الجدول التالى الكلیات والبرامج األكادیمیھ والمعامل المعتمدة 

  بجامعھ حلوان
  ٢٠١٤حتى أغسطس 

  
  

  معامل  برامج اكادیمیة   الكلیات  م

برنامج الغزل والنسیج والتریكو   كلیة الھندسة بالمطریة   ١
  ) بكلیة الفنون التطبیقیة ( 

معمل األحبار والورق          
  ) بكلیة العلوم( 

      كلیة الصیدلة   ٢

      كلیة تربیة ریاصیة بنات   ٣



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣٢ 
  

  
  
  
  
  
  

  المرفقات
  
  
  
  
  



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣٣ 
  

  
  

  ) ١ مرفق( الھیكل التنظیمى لمركز ضمان الجودة بجامعة 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
 
  

 رئیس الجامعة

 مجلس إدارة مركز ضمان الجودة 

وحدات ضمان الجودة   نائب مدیر المركز   مدیر المركز 
  بالكلیات 

)١(  
وحدة المتابعة والدعم 

 الفنى 
 

)٢(  
 وحدة النشر واإلعالن

 

)٣(  
تقییم وحدة القیاس و

  األداء

)٤(  
  وحدة المعلومات 

 والدراسات و اإلحصاء 
 

)٥(  
 وحدة التدریب

 

  المجلس التنفیذى للمركز  

  أمانة المركز للشئون اإلداریة والمالیة 



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣٤ 
  

  ) ٢(مرفق 
  

  دعم وتطویر مركز ضمان الجوده على مستوى الجامعھ : ")١(مشروع ال
 

ار   ى اط دف  ف ق ھ ودة "تحقی م الج ق نظ ھ لتطبی ھ فاعل ود منظوم من " وج ض
  التمیز فى مجال التعلیم والتعلم " الھدف االستراتیجى لتحقیق 

  

  مركز ضمان الجوده على مستوى الجامعھ الرئبسیة لمشروعھداف ألا
  

  تأھیل الكلیات والبرامج لتطبیق نظم ضمان الجودة وإستیفاء
  متطلبات التقدم لإلعتماد 

  قیاس وتقوییم دورى الداء وحدات ضمان الجودةبالكلیات ومركز ضمان
  .المستفیدین الجودة من قبل

  مشروعات اثر (  فى الجامعھالخاصھ بمنظومة الجودة  دراساتالاجراء
، دراسات تقییم األداء، دراسھ رضا الطالب التطویر على اداء الكلیات

  .... ).عن الفاعلیھ التعلیمیھ بالكلیات، 

  متابعھ تفعیل خطط ومشروعات ضمان الجودة على مستوى
  . الجامعة وكلیاتھا ووحداتھا

 الجامعة وكلیاتھا اصدار التقاریر والنشرات الدوریھ عن منظومة الجودة فى  
  

  :  مكونات المشروع
 

  تقدیم الدعم الفنى للكلیات وفقا لحاجتھا      -
  زیارات محاكاه للكلیات للتأھیل لإلعتماد          -
  مراجغھ وثائق وتقاریر الجودة الدوریھ للكلیات   -
  تنظیم وعقد دورات تدریبیھ لتطبیق نظم الجودة     -
  انات متكاملھ عن منظومة الجودة انشاء وتحدیث قاعدة بی   -
  نشرة وتقاریر دوریھ عن منظومة الجودة فى الجامعة   -
  موقع الكترونى للمركز محدث       -
  تدعیم قدرات المركز المادیھ البشریھ         -
  مكافأت للخبراء ، المراجعیین، العاملیین بالمركز      -
         االداءاجراء الدراسات وتقاریر تقییم   -
  عقد ورش عمل وندوات وحضور مؤتمرات   -



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣٥ 
  

  ):    ٢٠١٥  -٢٠١٤ ( االھداف المحدده المطلوب تحقیقھا فى عام
  
  ودعمھ ) المكانیة والتجھیزات والمعدات( تحدیث وتدعیم البنیة التحتیة للمركز

  بالقدرات البشریة 
 لكترونیاا نشر الممارسات الجیدة تحدیث وتطویر الموقع اإللكترونى للمركز و .  
  انشاء قاعده بیانات محدثھ ومتكاملھ.  
  تفعیل الخطھ التدریبیھ بالمركز فى ضوء اإلحتیاجات وإعداد كوادر مدربھ فى

/ اكادیمى ( متدرب  ٢٠٠تدریب عدد :  مجال نظم ضمان الجودة واإلعتماد
  )  ادارى

  اقلیمیا /محلیا ( الجودة   ندوات وورش عمل ومشاركة في مؤتمراتتنظیم /
  مؤتمر ١ندوة، عدد  .٤ورشةعمل، عدد  ١٢عدد ). دولیا

  تقدیم الدعم الفنى للكلیات وفقا الحتیاجات كل كلیھ إلعداد الوثائق والتقاریر الدوریھ
كلیات غیر   ١٢عدد  /  كلیات معتمدة  ٢.وفقا لنظم ضمان الجودة واإلعتماد عدد

  ).معتمدة
  ،المقیمین والمراجعین  المؤھلین فى نقل الخبر ات عن طریق االستعانة بالخبراء

  ٣٠من الخبراء،  اإلستعانة بعدد  ٣٠تأھیل عدد .  زیارات المتابعھ  والمحاكاه
 .متخصص وخبیر

 
تحقیق االھداف المحدده ب"المعاییر المقترحھ لتقییم االداء فیما یتعلق 

  "للمشروع 
 

 تقدمت لإلعتماد  عدد الكلیات والبرامج  والمعامل المعتمدة وعدد الكلیات التى /
 حصلت على اإلعتماد

  المخرجات التعلیمیة  تحقیقدراسة مردود وأثر تطبیق نظم الجودة واإلعتماد على
 المستھدفھ

 موقع الكترونى فعال ومحدث وقاعدة بیانات متكاملھ للمركز 

 عدد مشروعات التطویر بانواعھا التى حصلت علیھا الكلیات. 

 بیھ وورش العمل والندوات المنفذة على مستوى عدد المتدربین والدورات التدری
وعدد ما تم تأھیلھم من الخبراء، المقیمین والمراجعین من منتسبى . الكلیات
 .                                الجامعة

 نسبھ رضا المستفیدین من خدمات المركز ومدي تأثیره وفاعلیتھ. 



/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: رئیس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

٢٦٨٨  

     
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

٣٦ 
  

 وریھ وزیارات المحاكاه للكلیات، تقاریر الزیارات الد. تقاریر قیاس اداء الوحدات
التقاریر والنشرات الدوریة والدراسات الخاصھ بمنظومة الجودة فى الجامعة 

 ومدي تأثیرھا وفاعلیتھا

  
، )٢٠١٥ -٢٠١٤ ( االسثتمارات المطلوبھ لتحقیق اھداف المشروع للعام

  ) ٢٠١٩ -٢٠١٤(والمتوقع فى الخطة الخمسیة 
  

  
دات *  د المع ات .یشمل بن االت والمعلوم م االتص ھ ، نظ دات المطلوب زه والمع االجھ

  لتنفیذ انشطھ المشروع
  

   :یشمل بند الدراسات والبحوث مایلى* 
  

  .  أعداد ومتابعة خطط الجوده   ١
  . زیارات میدانیھ للمحاكاه    -٢
  . ورش عمل وعصف ذھنى   -٣
  .جستیةاالنشطة اللو   -٤
    .إعداد وتحدیث قواعد البیانات   - ٥
    .نظم الجودهودراسات خاصھ بتقییم االداء   -٦
     .دراسات خاصة بتقییم االثر لتطبیق منظومة الجوده   -٧
  . االنشطھ التدریبیھ فى المجال    - ٨
  مكافاءات الخبراء والعاملین فى التخطیط   -٩

  .ھ عن منظومة الجوده اعداد ونشر التقاریر الدوری  -١٠ 

 اإلستثمارات اجمالى
   ھالمتوقع

)٢٠١٩  -٢٠١٤ (  
 )الف جنیھ (

اجمالى االحتیاجات 
   ستثماریھاإل

) ٢٠١٥   -٢٠١٤ 
 )الف جنیھ( )

  ) ٢٠١٥ -٢٠١٤ ( حتیاجات االستثماریھ للعاماإل
 )الف جنیھ( 

  )١(مشروع 
دعم وتطویر 
مركز ضمان 
الجوده على 
 هھمستوى الجامع

٤٠٠ ٢٠٠٠ 

دراسات وبحوث 
 بنیھ تحتیھ تجھیزات *معدات  **

٧٥ ١٢٥ ٢٠٠ __ 
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مركز ضمان الجودة     

٣٧ 
  

  
  
  

  :رؤیة  الجامعة 
  

ون  ا والفن ى التكنولوجی دة ف ة رائ تسعى جامعة حلوان أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

  .ومتمیزة فى التربیة والعلوم وفقا لمعاییر الجودة العالمیة 

  
  

  :رسالة الجامعة 
  

 ة وال اییر المحلی ا المع ة تحكمھ ودة عالی ة ذات ج رامج أكادیمی دیم ب ة تق عالمی

ع  ات المجتم ة حاج داع وتلبی ة واالب ى المنافس ادر عل ز ق ریج متمی داد خ الع

 واالسھام فى تطوره ورفاھیتة 

 د ة ق دریس وتنمی ة الت اء ھیئ اءة أعض ع كف ى رارف ة حت ة والبحثی تھم التعلیمی

ً على كل من   .والبیئة المحلیة والقومیة  الطالبینعكس ذلك إیجابیا

 لجامعة االرتقاء بالبحث العلمى با. 

  تحقیق التعلیم المستمر وزیادة التعاون مع المؤسسات التعلیمیة العالمیة. 

  ع قطاعات ة ودف ة بیئت ة وتنمی اء ثقافت ع وبن ة المجتم المشاركة الفعالة فى خدم

 .والعالمیة  واإلقلیمیةالمحلیة  للمنافسةاالنتاج فیة 

 
 
 
 
 

   


