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جامعة حلوان تشارك يف املعرض الدولي الرابع للتعليم العالي
شاركت جامعة حلوان برئاسة األستاذ الدكتور ماجد نجم يف املعرض الدويل الرابع للتعليم العايل والذي
يقام خالل الفرتة من  11إىل  12من يوليو الجاري بالهيئة العامة للمعارض واملؤمترات مبدينة نرص  -قاعة
الجهاز التنفيذي للمرشوعات املتوسطة والصغرية  -وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية األستاذ الدكتور
خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل والبحث العلمي بهدف إتاحة الفرصة للتعرف عىل مؤسسات التعليم
الجامعي يف مرص والعامل والتخصصات املختلفة بالجامعات واملعاهد ومدى توافقها مع رغبات املتقدمني.
وأوضح األستاذ الدكتور ماجد نجم أن املعرض فرصة مناسبة للطالب للتعرف عيل املؤسسات التعليمية وكيفية االلتحاق
بها .وأكد األستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة عيل تفرد جامعة
حلوان بكلياتها املتميزة وبرامجها األكادميية املتطورة و منها برنامج التعليم التباديل بالرشاكة مع الكيانات الصناعية.

جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا فى تصنيف سيماجو الدولى للجامعات
اجتمع األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع األستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليا والبحوث واألستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدويل بالجامعة ،وأعضاء
وحدة التصنيف الدويل ممثيل الكليات بالوحدة ,كرم خاللها رئيس الجامعة أعضاء الوحدة تقديرا للجهود املبذولة
واإلنجازات التي تحققت عيل صعيد التصنيف الدويل حيث استطاعت جامعة حلوان الحصول عيل املركز رقم
 721عيل العامل يف تصنيف سيامجو للجامعات العاملية ،وكذلك املركز  301يف تصنيف التاميز للتأثري املجتمعي.

مشاركة جامعة حلوان يف املؤتمر العشرين لقادة مؤسسات التعليم العالي يف إفريقيا
شارك األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان يف مؤمتر اتحاد الجامعات اإلفريقية لقادة مؤسسات التعليم
العايل ،والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السييس بعنوان " :دور مؤسسات التعليم العايل يف
تعزيز اسرتاتيجية االتحاد اإلفريقي للتعليم العايل بالقارة اإلفريقية "  ،و تنظمه جامعة األزهر هذا العام خالل
الفرتة من  ١١ : ٨يوليو  ٢٠١٩مبركز األزهر الدويل للمؤمترات .و يعد هذا املؤمتر األكرب عىل مستوى القارة ملناقشة
قضايا التعليم العايل والبحوث العلمية ،و يهدف إىل تطوير التعليم العايل يف مرص و إفريقيا طبقا السرتاتيجية
االتحاد اإلفريقي  .وأشار رئيس جامعة حلوان إىل رضورة االهتامم بتطوير منظومة التعليم العايل بالقارة ،وبحث
املوضوعات ذات االهتامم املشرتك لدفع العملية التعليمية يف املؤسسات الجامعية و مواكبة التطورات املتالحقة
وتحقيق التقدم املنشود .هذا وقد أقيم عىل هامش املؤمتر معرض شاركت فيه جامعة حلوان بجناح متميز أعده
مكتب العالقات الدولية لعرض الربامج الجديدة وكتيبات للتعريف بكليات الجامعة  ،وقد شهد إقباال كبريا من
أعضاء املؤمتر وممثيل الجامعات اإلفريقية الذين أبدوا اهتامما شديدا و رغبة يف عقد رشاكات مع جامعة حلوان.

تكريم علماء الجامعة الحاصلين ىلع جوائز الدولة لعام ٢٠١٩
إميانا من جامعة حلوان بعلامئها املتميزين وتقديرا لهم ،كرم اليوم مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور ماجد نجم
األستاذ الدكتور أحمد نوار بكلية الفنون الجميلة لحصوله عىل جائزة النيل يف الفنون ،والدكتورة أسامء النواوي بقسم
التصوير لحصولها عىل جائزة الدولة التشجيعية يف الفنون.وأعرب سيادته عن سعادته بوجود مثل هؤالء العلامء
والقامات الذين ميثلون الجامعة يف كافة املحافل ،مؤكدا اعتزاز الجامعة بعطائهم الذي ال ينضب هم وغريهم ىف محراب
علمهم يجتهدون ويبدعون من أجل عامل أفضل ،فمقياس تقدم الدول هو مايقدمه علامئها من أبحاث ودراسات وفنون
ينعكس آثارها عىل املجتمع.قدم عمداء كليات قطاع الفنون بالجامعة كلمة خاصة لتهنئة أساتذة جامعة حلوان املكرمني
والحاصلني عىل جوائز الدولة وذلك وسط حضور كوكبة من السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء املجلس.
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جودة التعليم (بين التخطيط الدولي والتنفيذ االقليمي)
أقيمت فعاليات املؤمتر يوم الخميس  2019-6-13و استمر ملدة ثالثة
أيام بداية من يوم  2013-6-11حيث عقدت بورشة عمل حول" االعتامد
الربامجي املفاهيم واألساسيات"  .وقد شارك مركز ضامن الجودة بجامعة
حلوان مشاركة مميزة يف فعاليات الورشة واملؤمتر متمثال يف األستاذة
الدكتورة هناء محمد الحسيني مدير املركز وفريق من خرباء املركز
 :أ.د/أحمد رشف الدين  ،أ.د /ابراهيم الزهريي  ،أ.د /مريفت رشباش،
أد /مصطفى الفرماوي  ،أ.د /تهاين محرم ،أ.د /منى أبو طبل  ،أ.د /منى
الدسوقي ،أ.د/هشام سيد .ولعل من أهم ما جاء يف املؤمتر من موضوعات:
أوال:شعارات هامة أوجدتها الهيئة وأنشطة الجودة:
الحراك املستمر -الجودة لغة مشرتكة بني الجميع -فرق العمل هي السبيل
الوحيد لإلنجاز -العنرص البرشي هو أساس النجاح مهام كانت اإلمكانيات ضعيفة.
ثانيا :أهم التوجهات الجديدة لعملية االعتامد:
 )1الربنامج الدرايس هو املحور األسايس لعملية االعتامد.
 )2ارتباط الطالب كمخرج للعملية التعليمية يف سوق العمل مبدى قدرة الربنامج الدرايس عىل إعداده االعداد السليم.
 )3تعترب القيادات وأعضاء هيئة التدريس كعنارص برشية أساسية هي أساس نجاح الربنامج وتوجه الكلية نحو االعتامد.
 )4بدون اسهام القسم العلمي والكلية يف أنشطة الجودة بالكلية ال تستطيع الكلية الحصول عىل االعتامد.
 )5القيادة األكادميية هي التي تقود الكلية والربامج نحو االعتامد .ويتوقف عىل مساهمتها النجاح أو الفشل يف الحصول عىل
االعتامد.
 )6استبدال الحوارات الورقية بالحوارات االليكرتونية .توفريا لإلنجاز والتقليل من النفقات ,ومبا يتوافق مع التطورات العاملية.
 )7وحدة ضامن الجودة هي املحرك والداعم األسايس واملراقب ألنشطة الجودة ولكن ليست هي التي تقوم بها.
وقد حظى املؤمتر مبشاركة دولية واسعة من كربى شبكات ومنظامت الجودة واالعتامد التعليم العاملية ،حيث يشارك يف هذه
الدورة هيئة االعتامد االملانية ( ،)AQASوالشبكة العربية لضامن جودة التعليم العايل ( ،)ANQAHEمبادرة ضبط جودة
التعليم العايل بالدول اإلفريقية ( )HAQAAواتحاد الجامعات االفريقية ورؤساء هيئات جودة التعليم واالعتامد بعدة دول
(اململكة العربية السعودية – االمارات العربية املتحدة – املغرب – البحرين – عامن – غانا – نيجرييا – موزمبيق –أوغندا)
ويعقد املؤمتر بالرشاكة مع منظمة األمم املتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) ،برنامج دعم اصالح التعليم الفني والتدريب
املهني املمول بالرشاكة بني الجانب املرصي واالتحاد األورويب .TVET2

توصيات مؤتمر جودة التعليم

الرتكيز عىل أهمية دراسة سوق العمل يف الدول
العربية وإنشاء االطار اإلفريقي للمؤهالت:

رصحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية
لضامن جودة التعليم واالعتامد بأن املؤمتر الدويل لضامن
جودة التعليم يف دورته السادسة التي أقيمت بعنوان
التخطيط الدويل والتنفيذ اإلقليمي خرج بتوصيات هامة
شارك يف فيها خرباء ورشكاء من إفريقيا وأروبا والدول
العربية ووزارات الرتبية والتعليم والتعليم العايل واالزهر
والرشكاء من منظمة اليونسكو واتحاد الجامعات العربية
و مرشوع دعم اصالح التعليم الفني والتدريب املهني
 ،وأويص املؤمتر بوضع معايري لالعتامد خاصة بالربامج
املتاحة بفروع الجامعات األجنبية يف مرص ومدى
استيفائها للمعايري القياسية املطلوبة  ،والتأكد من
فاعلية وجودة الربامج املتاحة لتلك الفروع واتساقها
مع الربامج املتاحة يف الجامعات األم ،كام اوىص بوضع
خطه بنا ًء عىل دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف عىل
مجاالت التعليم الفني القابلة الستيعاب اعداد كبرية من

الطالب  ،وتلك التي يتعني تقليص اعداد امللتحقني بها لعدم
حاجة سوق العمل إليها مبا يضمن استيعاب سوق العمل
لكافه الخريجني من املعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية.
كذلك تعزيز دور القطاعات من خالل رشاكات مستدامة بني
القطاعني العام والخاص ودعم مراكز التميز وريادة األعامل،
وأهمية تعزيز التعاون املشرتك بني الهيئة القومية لضامن
جودة التعليم واالعتامد والهيئات النظرية بالدول االفريقية
مع وضع األلية املناسبة لتفعيل االعرتاف املشرتك بني تلك
الهيئات وطرق االعرتاف باملؤهالت التي يحصل عليها مواطني
هذه الدول ،كذلك إنشاء اإلطار اإلفريقي للمؤهالت بالتعاون
املشرتك بني الهيئات املعنية بجودة التعليم واالعتامد يف هذه
الدول مبا يسمح لخريجي املؤسسات التعليمية املختلفة بحرية
العمل طبقاً ألسس وجدارات معرتف بها واهمية إنشاء شبكة
إقليمية إفريقية لدعم التنمية املستدامة وتنمية املهارات
وتبادل الطلبة بني مؤسسات التعليم املختلفة بالدول األفريقية

كلمة األستاذ الدكتور خمتار مجعة وزير األوقاف خالل
املؤمتر الدويل السادس لضمان جودة التعليم
أكد سيادته عىل أهمية اإلخالص واالتقان يف العمل  ،فعدو
الجودة هو الغش فكل من يسمح بالغش او يتسامح
بأي شكل يف اشكال الغش فانه يدمر البلد ،والتعليم
والدين والعواطف ال يصح ان تدخل يف مجال العمل
والتعليم .أوضح األستاذ الدكتور مختار جمعة وزير
األوقاف مفاهيم العلم النافع وتكريم العلم والعلامء يف
القرآن بان الله مل يختص أهل الرشيعة بالعلامء وامنا
مطلق العلم والعلامء عيل اختالف تخصصاتهم يف كل
أنواع العلم  ،فعندما نتحدث عن العلم نتحدث عن
مفهومه الشامل وكل من يتقن علام يخدم به دينه
و البرشية والجودة الشاملة يف كل مناحي الحياة .
برنامج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض
عن إعداد توصيف املقرر ومصفوفاته

عقد مركز ضامن الجودة برنامج تدريبى بعنوان "إعداد
توصيف املقرر ومصفوفاته" وذلك يوم األثنني املوافق
 2019/7/1ىف مقر املركز  ،حارض ىف الدورة األستاذ
الدكتور /إبراهيم عباس الزهريي مدير وحدة التدريب
باملركز واألستاذ بكلية الرتبية  .حرضالربنامج التدريبى
عدد ( )20من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.
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االلتزام باألخالق املهنية للمؤسسة التعليمية

يجب ان يتضمن امليثاق األخالقي للمؤسسة التعليمية ما يىل:
-1بنود تشجيع عىل توطيد العالقة األكادميية واألرسية بني
أعضاء هيئة التدريس والطالب يف نطاق من االحرتام املتبادل
والحفاظ عىل التقاليد الجامعية وحقوق األفراد داخل نطاق
املجموعة.
-2سبل تيسري التواصل بني اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس
لخلق مناخ من الرتابط والتآلف يحفز الجميع عىل التعاون
وبذل الجهد للوصول إىل أحسن النتائج.
-3إجراءات الشفافية والدميقراطية يف اتخاذ القرارات وعدم
االنفراد بالسلطة .
-4مامرسات تحقيق العدالة التامة والعالنية يف توزيع األعباء
 ،والحوافز  ،والجوائز  ،واملميزات.
-5التزام القيادات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملني
باملؤسسة بأوقات العمل الرسمية وبإنجاز ما يوكل إليهم من
أعامل عىل الوجه األمثل .
-6مامرسات عدم التمييز بني العاملني أو الطالب عىل أساس
النوع أو اللون أو املتسوى االجتامعى أو أي معايري غري عادلة
أخرى .
-7خطورة استغالل املوقع الوظيفي يف الحصول عىل امتيازات
أو مامرسة الضغوط عىل املرؤوسني أو الطالب بأي شكل من
األشكال.
-8آليات التزام أعضاء هيئة التدريس يف كافة تعامالتهم
باألخالق والقيم املهنية الحميدة باعتبارهم القدوة واملثل
الذى يحتذى به الطالب .
-9وسائل تشجيع الطالب عىل توخى األمانة واالبتعاد عن
كافة مظاهر الغش يف االمتحانات وكافة األعامل التي يكلفون
بها ويتم تقييمهم عليها مثل األبحاث واملرشوعات وخالفه
وتوعيتهم بأهمية التحيل بالقيم واألخالقيات املهنية القومية.
-10تحديد أشكال االنحراف عن قيم وأخالقيات املهنة
واإلجراءات التي تتخذها املؤسسة يف حالة ثبوت هذا
ويجب التنويه يف هذا الصدد لبعض املامرسات الدخيلة عىل
املؤسسات التعليمية مثل الدروس الخصوصية  ،وعدم توخى
العدالة يف االمتحانات وىف التعيينات.
-11توصيف القيم واألخالقيات املنظمة لعملية البحث
العلمي والحفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية ويفضل أن
يخصص لهذا املجال الهام ميثاق منفصل أو ملحق خاص
يدرج به كل األمور ذات العالقة بتنظيم عملية البحث
العلمي وضامن نقائها من االنتحال ( )plagiarismأو عدم
األمانة العملية .

إعداد دليل امليثاق األخالقي:
-1تعد املؤسسة ميثاق (دليل) أخالقيات املهنة بحيث
يكون نابعاً مع رؤية ورسالة املؤسسة ومتوافقاً مع القيم
الدينية واألخالق والتقاليد الحميدة يف املجتمع.
-2يهدف امليثاق (الدليل) عىل تأكيد وترسيخ قيم الحق
والعدالة والصدق والشفافية يف كل ما يتعلق بالخدمات
املقدمة من املؤسسة شاملة العملية التعليمية والبحث
العلمي والخدمات املجتمعية وذلك عىل مستوى القيادة
واإلدارة  ،أعضاء هيئة التدريس واملعاونني ،والعاملني ،
والطالب
-3يكفل امليثاق للمحاور الرئيسية يف العملية التعليمية
(الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملعاونني) الحرية
الفكرية واألكادميية يف إطار من االلتزام االخالقي واألديب
ومبا ال يسمح بالتعدي عىل الحقوق الفكرية والحريات
الشخصية لآلخرين.
-4يتم عرض امليثاق (الدليل) عىل املجالس املعنية
ملناقشته وتنقيحه ثم اعتامده وتوثيقه.
-5تتم مراجعة امليثاق بصفة دورية لتحديثه بنا ًء عىل
التغذية الراجعة من كافة األطراف املعنية واملامرسات
التطبيقية له .

اجتماعات نظمها مركز ضمان الجودة خالل شهر يوليو 2019
-1اجتماع مديري وحدات ضمان الجودة
تم عقد اجتامع ملديري وحدات ضامن الجودة بكليات جامعة حلوان
يوم الثالثاء املوافق  2019/7/2الساعة التاسعة والنصف صباحا وتم خالله
مناقشة املوضوعات التالية:
 -1اإلحاطة بتعليامت الهيئة القومية لضامن جودة التعليم وفعاليات
املؤمتر الدويل السادس للهيئة القومية.
 -2مناقشة موقف الكليات من تطبيق منظومة الجودة والتقدم االعتامد.
 -3متابعة وحدات ضامن الجودة إجراءات تطبيق معايري االعتامد للربامج
الجديدة (مبرصوفات) بالكليات.
 -4توجيهات وإرشادات هامة لتفعيل دور وحدة ضامن الجودة بالكلية.
 -5رصد املشاكل والصعوبات التي تواجه مركز ضامن الجودة مع الكليات
ووحدات ضامن الجودة واستعراض الحلول املناسبه لتجنبها.

اشادة عاملية بجودة التعليم يف
مصر من املجلس العاملي العتماد
التعليم الطبي

رصحت أ.د /يوهانسن عيد رئيس مجلس ادارة الهيئة
القومية لضامن جودة التعليم واإلعتامد بان التقرير
الصادر عن املجلس العاملي العتامد التعليم الطبي
أشاد باجراءات الزيارة والتدريب لفرق الزيارة وجودة
التحقق من معايري الجودة باملؤسسات التعليمية ،
واشادو بإجراءات التظلامت للمؤسسات وفنيات كتابة
التقارير عن املؤسسات التي يتم زيارتها  .أضافت
أ.د /يوهانسن عيد بان مرص بها  30كلية طب و
قد تقدمت لالعتامد من الهيئة حتي االن  21كلية
ومل يتبقي سوى  9كليات تستعد للتقدم من الهيئة،
وبحلول  2023سوف يكون معظم كليات الطب قد
تقدمت لالعتامد من الهيئة  .هذا سوف يضع مرص يف
الريادة يف مجال التعليم الطبي عيل مستوي افريقيا و
الرشق األوسط مام يعطي هذا التعليم صفة الدولية و
العاملية وسوف يساعد كليات الطب يف مرص ان تصبح
مقصد للوافدين للدراسة مبرص ويعيد ملرص مكانتها
وريادتها  .تسعي الهيئة القومية ىف املستقبل القريب
من تحقيق هذه النقالت يف كل القطاعات من هندسة
وتكنولوجيا املعلومات والصيدلة وجميع التخصصات.

-2اجتماع مديري العموم

عقد اجتامع مديري العموم يوم األحد املوافق  2019/7/7يف متام
الساعة العارشة صباحا برئاسة السيد األستاذ الدكتور ماجد محمد
فهمى نجم رئيس الجامعة والسادة النواب أ.د /منى فؤاد نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،أ.د /حسام الرفاعى نائب رئيس
الجامعة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس
الجامعة للتعليم والطالب  ،أ.د /هناء محمد الحسينى مدير املركز،
أ.د /عبري ابراهيم مدير وحدة الجودة اإلدارية  ،السيد محمد عبد
القادر أمني الجامعة والسادة األمناء املساعدون وبحضور عدد ()32
مدير عموم واعضاء فريق وحدة الجودة اإلدارية  ،وذلك ملناقشة
عدة موضوعات متهيدا الجتامع اإلدارة العليا للجودة وإلستعراض
موقف اإلدارات من استمرارية تطبيق منظومة الجودة اإلدارية وفقا
ملتطلبات موصفة األيزو  . 2015: 9001تناول اإلجتامع القاء الضوء
عىل :
 )1اليات املتابعة والدعم املقدم من وحدة ضامن الجودة اإلدارية
للجهاز اإلداري بالجامعة.
 )2نتائج املراجعة الداخلية لإلدارات وآلية تطبيق استامرة تقييم
األداء.
 )3كفاءة منظومة الجودة باإلدارات
 )4املشاكل واملعوقات التي تم رصدها أثناء زيارات املتابعة لإلدارات والحلول املقرتحة.
 )5توصيات للتحسني.

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم توقع اتفاقية تعاون مع
اليونسكو

-3اجتماع اللجنة العليا للجودة ملراجعة اإلدارة

عقد اجتامع اللجنة العليا للجودة تحت رئاسة السيد أ.د /ماجد
محمد فهمى نجم رئيس الجامعة وذلك يوم األحد املوافق
 2019/7/21وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة ،أمني الجامعة
واألمناء املساعدون ،ممثلني ملديرى العموم  ،مدير وحدة ادارة
املرشوعات  ،ممثلني لعمداء الكليات ،ممثلني لخرباء الجودة باملركز،
ممثلني ملنسقى الجودة باإلدارات .تم خالل اإلجتامع مناقشة
املوضوعات التالية:
)1متابعة توصيات وقرارات االجتامعات السابقة ملراجعة اإلدارة
لألستاذة الدكتورة هناء محمد الحسيني(ممثل اإلدارة العليا).
)2التغريات يف املوضوعات الداخلية والخارجية ذات العالقة بنظام
إدارة الجودة.
)3أداء وفاعلية نظام إدارة الجودة.
)4نتائج املراجعات واإلجراءات التصحيحية.
)5أداء املوردين الخارجني.
)6كفاية املوارد.
)7فعالية اإلجراءات املتخذة للتعامل مع املخاطر والفرص.
)8فرص التحسني والقرارات املقرتحة
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وقعت الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد
ممثال عنها الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة واملركز
االقليمي للجودة والتميز يف التعليم التابع ملنظمة
األمم املتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) ومقره
اململكة العربية السعودية ممثال عنه الدكتور عبد
الرحمن املديرس وذلك عىل هامش فعاليات املؤمتر
الدويل السادس لضامن جودة التعليم ،الذى تنظمه
الهيئة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبوىل رئيس
مجلس الوزراء .تضمنت االتفاقية التعاون املشرتك
يف بناء وتحكيم برامج تدريبية لتأهيل القيادات
والعاملني ىف مجال ضامن جودة التعليم واالعتامد،
والتعاون ىف نرش ثقافة الجودة والتميز املؤسىس
من خالل إقامة الندوات واملؤمترات وتصميم برامج
إعالمية متخصصة وفقا للضوابط املعتمدة االستفادة
من املنشآت القامئة والخرباء لدي الجهتني  .كذلك
التعاون ىف إعداد الدراسات واألبحاث التقوميية
والتطويرية املشرتكة ىف مجال الطفولة املبكرة .

النشرة الدورية ملركز ضمان الجودة  -جامعة حلوان
العدد 27

يوليو  -أغسطس 2019
زيارات املتابعة الدورية التى ينظمها مركز ضمان الجودة خالل شهرى
يوليو واغسطس 2019
ينظم مركز ضامن الجودة جدول زيارات املتابعة الدورية لجميع كليات الجامعة والربامج األكادميية للوقوف عىل
مدى استمرارية تطبيق منظومة ضامن الجودة ومامرساتها ومدى استيفاء متطلبات معايري االعتامد ،وذلك خالل
األسبوع الثالث من شهر يوليو حتى شهر أغسطس  .2019يشارك يف تنفيذ الزيارات عدد  14من خرباء مركز ضامن
الجودة  ،وقد أعطى املركز أولويات يف تنفيذ الزيارات للكليات والربامج األكادميية التي سوف تتقدم لالعتامد يف
شهر سبتمرب  2019بإذن الله للهيئة القومية لضامن جودة التعليم ،وعددها ( 6كليات وعدد  15برنامج اكادميي).
كيانات حصلت ىلع االعتماد املؤسسى ( 10كليات)
()2013-2019
م

أ-كليات  /كيانات
حصلت عىل االعتامد
(ىف )2014/2013

1

الخدمة
تربية
اعتامد معمل ( األحبار
رياضية-بنات اإلجتامعية
والورق)
بكلية العلوم
اقتصاد منزىل
هندسة املطرية

2

3

الصيدلة

4

برنامج الغزل والنسيج-
كلية الفنون التطبيقية
(اعتامد برامجى)

ه -كليات
د -كليات
ج-كليات
ب-كليات
 /كيانات
حصلت عىل حصلت عىل  /كيانات
االعتامد ىف حصلت عىل حصلت عىل
االعتامد
االعتامد ىف االعتامد ىف
2015
ىف عام
2017
2016
2014

إجامىل عدد الكليات /إجامىل العدد إجامىل
=  2كلية الكليات =2
الكيانات املعتمدة =
 3كليات  1 +معمل+
برنامج اكادميي

و -كليات /
معامل حصلت
عىل االعتامد ىف
2019

فنون جميلة

علوم

فنون تطبيقية

تربية
رياضية-
للبنني

سياحة
وفنادق

معامل بحثية
تقدمت لإلعتامد
(تطبيقية،علوم،
هندسة املطرية)

إجامىل
العدد =1

إجامىل العدد =
إجامىل
الكليات = 1 2كلية 3 ،معامل
بحثية

كيفية التزام املؤسسة بحقوق امللكية الفكرية والنرش :

*تقم املؤسسة بنرش الوعى بالقواعد والقوانني املنظمة للحفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية بني أعضاء هيئة التدريس ،
واملعاونني ،والطالب  ،واإلداريني ،وذلك عن طريق توزيع املطبوعات املشتملة عىل هذه املعلومات وعقد الندوات والنرش عىل
املوقع اإللكرتوين وغريها من الوسائل املتاحة.
*تسمح املؤسسة ألعضاء هيئة التدريس باستخدام املواد العلمية يف العملية التعليمية  ،ويتضمن هذا عىل سبيل املثال :
*إمكانية طبع وتصوير أجزاء من املراجع العلمية والدوريات العاملية التي تكون متوافرة يف مكتبة املؤسسة أو تكون املؤسسة
حاصلة عىل حق استخدامها من النارش أو املؤلف .
*إمكانية عرض املواد التعليمية املنقولة من الكتب أو املراجع أو املواقع اإللكرتونية أو الربامج اإلذاعية أو التلفزيونية  ،يف
قاعات التدريس للطلبة إذا كان االستخدام لألغراض التعلمية فقط.
*تضع املؤسسة القواعد الواضحة التي تحدد األخالقيات الخاصة بإعداد وإجراء األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم والطالب  ،بحيث متنع منعاً باتاً أي اعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية أو نقل أو اقتباس أفكار أو أبحاث اآلخرين
 ،ويستلزم هذا :
-1القيام بتدريب الطالب  ،وأعضاء هيئة التدريس  ،والهيئة املعاونة عىل أسس البحث العلمية السليمة واألمانة العلمية
وميثاق الرشف الخاص بهذه العملية .
-2تخصيص جهة (لجنة أو مجلس) باملؤسسة ملراجعة كافة األبحاث التي سيتم إجراؤها باملؤسسة والتأكد من أصالتها والتزام
الباحثني بالقواعد املهنية التي حددتها املؤسسة لضامن دقة الباحث وتوافقه مع األخالقيات والقيم املنصوص عليها.
-3تحديد اإلجراءات التي ستتخذها املؤسسة يف حالة ثبوت عدم احرتام حقوق امللكية الفكرية أو عدم األمانة العلمية ألحد
الباحثني بها .
-4قيام الجهة املنوط بها اإلرشاف عىل البحث العلمي بفحص أي شكاوى ترد للمؤسسة بشأن وجود شبهة عدم األمانة أو عدم
احرتام حقوق امللكية الفكرية  ،والتحقيق فيها ورفع األمر إلدارة املؤسسة التخاذ اإلجراءات الالزمة سواء عىل مستوى الطالب
أو أعضاء هيئة التدريس واملعاونني.
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• أهمية تفاعل املؤسسات التعليمية مع منظامت
املجتمع املدين:
-1متنح املؤسسة منظامت املجتمع املدين فرص التمثيل
املناسبة يف عضوية لجانها ومجالسها املعنية بخدمة
املجتمع وتنمية البيئة
-2تحرص املؤسسة عىل إرشاك املنظامت الحكومية
واالهلية ذات العالقة يف إجراء الدراسات ووضع الخطة
-3ترشك املؤسسة املنظامت الحكومية واألهلية املرتبطة
مبجال عملها يف تنفيذ كافة األنشطة املجتمعية .
-4تطور املؤسسة خطتها لخدمة املجتمع وتنمية
البيئة يف ضوء نتائج تقويم منظامت املجتمع لألنشطة
املجتمعية التي تقوم بها املؤسسة .
•أهمية مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس ىف
برامج خدمة املجتمع
-1تشجع املؤسسة أعضاء هيئة التدريس والطالب عىل
املساهمة يف تنفيذ خطة االنشطة املجتمعية ،وتضع
الحوافز التي تشجعهم عىل تحقيق انجازات ىف هذا
املجال .
-2توثق املؤسسة االنشطة املجتمعية التي يقوم بها
الطالب وأعضاء هيئة التدريس بها وتوثقها ىف قاعدة
بيانات ميكن االستعانة بها يف تقييم االثر ،ووضع خطط
جديدة.
•قياس تأثري املؤسسة التعليمية عىل املجتمع املحيط
-1يجب أن يتوفر باملؤسسة أدوات لقياس مدى
استفادة املنظامت املجتمعية من خطة خدمة املجتمع
وتنمية البيئة ،ومدى رضا املستفيدين عن الخدمات
املجتمعية التي تقدم لهم .
-2رضورة أن تقوم املؤسسة بتقييم مردود االنشطة
املجتمعية التي تقوم بها بشكل دوري مثل عدد فرص
العمل وعدد االستشارات املهنية ورأى املستفيدين .
-3يجب أن تستخدم املؤسسة نتائج قياس االثر ىف
تطوير خطتها وتحسني الخدمات املقدمة.
السياسات املقرتحة إلدارة حقوق امللكية الفكرية عىل
مستوى الجامعة
-1اقرار نظام لإلرشاف عىل حسن إدارة حقوق امللكية
الفكرية بالجامعة وذلك بتشكيل مكتب فنى بالجامعة
لحامية امللكية الفكرية تحت إرشاف املعهد القومى
للملكية الفكرية.
-2تبنى آليات الستثامر حقوق امللكية الفكرية ألعامل
املخرتعني واملبدعني بالجامعة.
-3وضع إجراءات فاعله لرتخيص وتسجيل براءات
االخرتاع وحقوق ملكيتها الفكرية.
-4اتخاذ تدابري لحامية حقوق امللكية الفكرية للجامعة
وإعالم األفراد الذين تشملهم هذه السياسة عن
أحكامها.
-5إقرار تدريس ثقافة حامية حقوق امللكية الفكرية
وأخالقيات البحث العلمي ضمن مقرر حلقات البحث
الذي يدرس لطالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا.

أسرة تحرير النشرة

رئيس التحرير :أ.د/هناء محمد الحسيني
مدير التحرير :أ.د/أحمد وحيد مصطفى
هيئة التحرير :مهندسة /منى شكري عيل
أ /محمد فتحي متويل
الفريق اإلداري :أ /رنا عيل محمود
أ /أحمد حمدي أحمد

