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 مقدمة
المتغيرات العالمية واإلقميمية وما واكبيا من تغير فى  فى ضوء

ماعية يأتى تبنى إدارة التعميم المتطور ذو الجودة المفاىيم االقتصادية واالجت
 العالية ووفقًا لمعايير قياسية كبوابة رئيسية لمتنمية البشرية واالقتصادية.

وحيث أن جامعة حموان ممثمة بكمية اليندسة بالمطرية تسعى إلى 
توفير كل مقومات التطوير المستمر لمعممية التعميمية لمواكبة التطورات العممية 

جراء البحوث وخدمة المجتمع وتطوير األداء الجامعى واالرتقاء وا لتكنولوجية وا 
بالمفيوم  بخريجى الجامعة إلى مستوى التميز والقدرة التنافسية العالمية عملً 

 .الحديث لمجودة الشاممة
ووحدة ضمان الجودة بكمية اليندسة بالمطرية تمثل ترجمة حقيقية 

وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين لموصول  لمجيد المبذول من إدارة الكمية
 بجودة العممية التعميمية والمؤسسية للعتماد عمى المستوى المحمى واإلقميمى
عداد خريج قادر عمى مواكبة التطور العممى والتكنولوجى فى  والعالمى وا 

 .المجاالت اليندسية المختمفة
ء والطلب لمتعريف ويسعد الوحدة أن تضع ىذا الدليل فى أيدى السادة الزمل

 قاء الضوء عمى العممية التعميميةلا  و وأنشطتيا المختمفة بنظام العمل فى الوحدة 
 .والبحثية بشكل عام

 
 

 مدير وحده ضمان الجودة القائم بعمل
 عبد الظاهر مصطفى د.م.أ.
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 المطرية بهندسة النبذة عن كمية 
 

صناعي تحت اسم المعيد العالي ال 5511في صيف  الكميةأنشئت 
بيذا المعيد خمس سنوات متصمة  وكانت مدة الدراسةبمصر الجديدة لممعممين 

كل عام ومن بين ىذه فى صيفية  ة يمنح فييا سوى شير واحد كعطم ال
 السنوات سنة تدريبية بألمانيا.

وظل محتفظا بنفس  5511قل مقر المعيد إلى حموان في صيف ن   
 العالي الصناعي لممعممين بحموان.نظام الدراسة السابقة تحت اسم المعيد 

نوات العادية وتضمنت تقرر قبول أول دفعة نظام الخمس س 5515في صيف 
الفصل الدراسي الثاني من الصف ة ثمانية أشير تدريب بألمانيا ]خطة الدراس

 الثالث[.
حدث تطور في نظام الدراسة ومناىجـيا حـيث قامت لجان  5595في صيف 

اىج دراسية تعادل ما يدرس بكميات اليندسة في جامعية متخصصة بوضع من
 .بالمطرية إلى المقر الحاليالمعيد قل ذلك الحين بجانب المــواد التربوية ون  

 تغير اسم المعيد إلى المعيد العالي الصناعي بالقاىرة. 5591في صيف 
تغيرت خطو الدراسة ومناىجيا بالنسبة لمطمبة المستجدين  5591في صيف 
 . 5591كمية المعممين الصناعية وقبمت أول دفعة في أكتوبر  فقط وأنشـئت
 نظام المعيد العالي الصناعي فقد استمر تصفيتو تدريجيًا. أما
 الدراسة ومناىجيا فى نظمكمية المعممين الصناعية مرات متتالية تم تطوير 

 .5515والتربية عام التكنولوجيا كمية إلى من ثم تم تغيير اسميا و 
أنشئت جامعة حموان وضمت إلييا كمية التكنولوجيا والتربية  5511في صيف 

 والتي أطمق عمييا اسم كمية التكنولوجيا بالمطرية.
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طبقت اللئحة الداخمية الجديدة لمكمية بعد اعتمادىا من  5519في صيف 
المجـــمس األعمى لمجامعات تحت اسم كمية التكنولوجيا بالمطرية عمى جميع 

دا الفرقة النيائية في ذلك العام وحذفت المواد التربوية الفرق الدراسية ماع
رقي المناىج التي أالمواد اليندسية ودرست فييا مناىج تساير زيدت نسبة و 

 .تدرس بكميات اليندسة بالجامعات المصرية
" بالمطرية"كمية اليندسة والتكنولوجيا  الكميةاسم  صبحأ 5551في عام 

التصميم الميكانيكي وقسم اليندسة أقسام ىي: قسم   ةوتكونت من خمس
المعمارية وقسم الكيمياء وقسم ىندسة القوى الميكانيكية وقسم ىندسة السيارات 

 والجرارات.
نتقل قسم الكيمياء أأنشئت كمية العموم بالجامعة ف 5511 -5511وفى عام  

وذلك  5519/5511إلييا كما أنشئ قسم اليندسة المدنية في العام الجامعي 
 قسم العموم اإلنشائية بكمية الفنون الجميمة. بعد ضم

إلى "كمية اليندسة  الكميةتغيير اسم  5559/5551وقد تم في العام الجامعي 
بالمطرية"، كما أنشئ قسم الفيزياء والرياضيات اليندسية في العام الجامعي 

1005/1001. 
ات نظام الساعأنشئ برنامج تعميمي جديد ب 1009/1001الجامعى وفى العام
 ."ىندسة الطاقة"تحت اسم برنامج  المعتمدة 

خر جديد بنظام بالساعات آنشئ برنامج أ 1005/1050فى العام الجامعى و 
 اإلنشائية بمؤازرة الحاسب اآللى". اليندسة"المعتمدة تحت مسمى برنامج 

 
جديد بنظام بالساعات  ثالثنشئ برنامج أ 1051/1051وفى العام الجامعى 
العماره بالتكنولوجيا الرقميو" ومازال التطوير " مى برنامجالمعتمدة تحت مس

 مستمرًا.
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بحثيـة متميـزة فـى  –أن تكـون مؤسسـة تعميميـة  الكميـةتسعى 
 العموم اليندسية وتطبيقاتيا وخدمة المجتمع

 

 
يندسة بالمطرية ال تمتزم كميةحموان رسالة جامعة  في إطار

عداد كوادر ىندسية وعممية متميزة ب تقديم خدمة تعميمية وا 
إجراء  فيوالريادة  عمى تمبية احتياجات سوق العملقادرة 

المعارف  البحوث العممية لمواكبة التطورات العالمية ونقل
 .وتنمية البيئة خدمة المجتمعلوتوطين التقنية 

لخطو الجامعو لتحديث  وجارى تحديث الرؤيو والرسالو وفقاً 
 . 1010/1011رؤيتيا ورسالتيا 

 الكميةرؤية 

 سالة الكميةر 
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 الجودة ضمان وحدة
 

 النشأة:
 نم بقراربكمية اليندسة بالمطرية الجودة وضمان وحدة توكيد  نشئتأ  
ولموحدة ىيكل تنظيمى  11/1/1001بتاريخ  111رقم  حموان جامعة مجمس

الييكل التنظيمى بعية تنظيمية ليا وتتبع وحدة ضمان الجودة تب و معتمد ذ
الييكل التنظيمى لموحدة ويحدد  الشكل التالىلمكمية العميد مباشرة ، ويوضح 

الميام الوظيفية واإلدارية. ويتم تشكيل مجمس إدارة لموحدة ليساعدىا عمى 
فئات  وبعض الكميةتحقيق أىدافيا ويضم ممثمين عن جميع فئات العاممين ب

المجتمع الخارجى، وينعقد مجمس إدارة الوحدة بصورة دورية، وتحتفظ الوحدة 
عداد تقارير لمتابعة تطبيق قراراتو. وتشكيل مجمس إدارة  بمحاضر اجتماعاتو وا 

ومجمس إدارة مركز الجودة بالجامعة ولموحدة  الكميةالوحدة معتمد من مجمس 
عادة اعتمادىا بعد إوقد تم  ميةالكوتنفيذية معتمدة من مجمس  إداريةالئحة 

 . 55/1/1050( بتاريخ 1تطويرىا بمجمس كمية رقم )
 

اعتبارًا  السيدة األستاذة الدكتورة / تهانى فهيم يوسف وقد تم تكميف
/ السيد الدكتورثم تم تكميف  51/51/1001منذ بداية نشأة الوحدة حتى 

بجمسة مجمس 51/51/1001وذلك اعتبارا من  بإدارتيا محمود ثروت عزمى
ثم تم تكميف السيد  5/1055حتى  1001/1005( لمعام الدراسى 1الكمية رقم)

عتبارًا من إالدكتور / مصطفى أحمد إسماعيل بإدارتيا وذلك  األستاذ
 1055/1051( لمعام الجامعى  5بجمسة مجمس الكمية رقم )  19/5/1055

بقرار من بإدارتيا  / عبد الظاىر مصطفى األستاذ الدكتورثم تم تكميف السيد 
 حتى اآلن .و  51/1/1051( بتاريخ 1مجمس الكمية بالجمسو رقم )
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 رؤية الوحدة:
ية لجـــودة التعمـــيم ، البحـــث تيـــدف الوحـــدة لضـــمان تحقيـــق مســـتويات قياســـ

 ، وخدمة المجتمع وضمان التطوير المستمر لمكمية.العممى
 

 سالة الوحدة:ر 
 لمقدرةالتطوير المستمر المساىمة فى االرتقاء و تسعى الوحدة إلى 

وتطبيق تنمية المجتمع ونشر و  البحث العممىو  التعميمية والعممية المؤسسية
فى اعتماد  ةالعالف والمساىمةبالكميو عمى كافة المستويات  الجودةمفاىيم 

 دوليا.قميميا و إ ةالكمي
 لموحدة:األهداف العامة 

 .لمكمية إعداد التقارير السنوية والدراسة الذاتية -5

 تابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لمخطة االستراتيجية.م -2

 متابعة تطوير وتحسين البنية التحتية لمكمية. -3

 متابعة تطور األنشطة البحثية وكذلك الخدمة المجتمعية. -4

وتقـــارير البـــرامج والمقـــررات وكـــذلك متابعـــة األداء   اتمتابعـــة توصـــيف -5
 بتمك البرامج.

 اإلعلم.العمل عمى نشر ثقافة الجودة والتوعية و  -9

 حقوق الممكية الفكرية واألخلقيات المينية.تنفيذ ميثاق متابعة  -1

 .تحسينالالمشاركة فى إعداد خطط التطوير و التقييم الدورى لألداء و  -1

 .التنفيذية ألنشطة الوحدة ومراجعتيا دورياً  وضع الخطة -9
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 األقسام العممية بالكمية

 

 وتسعً انىحذج إنً تحقيق تهك األهذاف عٍ طريق :

 ان الجودة :المجان الفرعية لوحدة ضم
 لجنة منسقى األقسام العممية - 5
 لجنة المتابعة  - 1
 لجنة الدعم الفنى  – 1
 لجنة التدريب – 1
 لجنة المعمومات واإلحصاء – 1
 لجنة المعايير  - 9
 لجنة المراجعة الداخمية – 1
 لجنة النشر واإلعلن – 1
 لجنة القياس وتقييم األداء. – 5

 

 
 

 

 أوالً : أقساو انكهيح:

 قطى انهُذضخ انًٍكبٍَكٍخ. -

 قطى هُذضخ انطٍبراد واندراراد . -

 قطى انهُذضخ انًعًبرٌخ . -

 قطى انهُذضخ انًذٍَخ . -

 قطى انزصًٍى انًٍكبٍَكى . -

 قطى انفٍسٌقب و انرٌبضٍبد انهُذضٍخ. -

 قسى هُذسح انقىي انًيكاَيكيح

 قطى إنى انًدًىعبد اَرٍخ:انًقرراد انذراضخ فً رُزًً ان

 ب انحرارٌخ انذٌُبيٍك 

 يٍكبٍَكب انًىاَع واَالد انهٍذرونٍكٍخ 
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  انًحركبد انذوارح 

  اَزقبل انحرارح ويعذارهب 

 يحركبد انقذرح انحرارٌخ وانهٍذرونٍكٍخ 

 انطبقبد اندذٌذح وانًزدذدح 

 االحزراق انًطزًر 
 

 قسى هُذسح انسياراخ وانجراراخ
 بد اَرٍخ:قطى إنى انًدًىعانرُزًً يقرراد انذراضخ فً 

 دٌُبيٍكب وَظرٌخ انًركجبد 

 رصًٍى انًركجبد 

 هُذضخ انصٍبَخ واإلصالذ 

 كهرثٍخ انكزروٍَبد وانًركجبد 

 هُذضخ اندراراد وانًعذاد انثقٍهخ 

 رخطٍظ واقزصبدٌبد انُقم 
 

 قسى انهُذسح انًعًاريح

 قطى إنى انًدًىعبد اَرٍخ:انرُزًً يقرراد انذراضخ فً 

 ًعًبريانزصًٍى ان 

 انزصًٍى انحضري وانزخطٍظ 

 ركُىنىخٍب انعًبرح 

 نذراضبد انجٍئخ 

 انذراضبد انطهىكٍخ 

ورزضًٍ خطخ انذراضخ ثالثخ يقرراد اخزٍبرٌخ فً انفرقخ انثبنثخ ويقررٌٍ 

 اخزٍبرٌٍٍ فً انفرقخ انراثعخ )انجكبنىرٌىش(.
 

 قسى انهُذسح انًذَيح
 انًذٍَخ إنى انًدًىعبد اَرٍخ: رُزًً يقرراد انذراضخ فً قطى انهُذضخ

  انهُذضخ اإلَشبئٍخ 

 يٍكبٍَكٍب انزرثخ واألضبضبد 

  انري وانهٍذرونٍكب 

  انهُذضخ انصحٍخ 

 انطرق وانًطبراد 

 هُذضخ انُقم وانطكك انحذٌذٌخ 
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 إدارح انًشروعبد 

 ٌٍطب.انًطبحخ واندٍىد 
 

 انىرش وانًعايم انًىجىدج تانكهيح

 انىرش: )أ( 
 ورشخ ضجك انًعبدٌ..  2   ورشخ انجرادح. .1

 ورشخ انحذادح وانهحبو.. 4 ورشـخ انخراطخ وانًبكٍُبد.. 3

 ورشخ انصٍبَخ انكهرثبئٍخ.. 6   ورشخ انصحً.. 5

 ورشخ انذهبَبد.. 8   ورشخ انُدبرح.. 7

   ورشخ األثحبس وانصٍبَخ انًٍكبٍَكٍخ.. 9

 انًعــايم:)ب( 
 :أوالً: قسى انهُذسح انًذَيح

 بكيعًم انري وانهٍذرونٍ -2   يعًم انًطبحخ -1

 يعًم اإلَشبءاد انهُذضٍخ -4   يعًم انهُذضخ انصحٍخ -3

 يعًم خىاص انًىاد  -6  يعًم انزرثخ واألضبضبد -5

 يعًم انطرق     -8   يعًم انخرضبَخ -7

 يعًم انذراضبد انجٍئٍخ -9
 

 ثاَياً : قسى انهُذسح انًيكاَيكيح:

 يعًم اَزقبل انحرارح -2  رثٍٍُخيعًم آالد ر -1

 يعًم االحزراق انذاخهً -4  يعًم انطبقخ انشًطٍخ -3

 يعًم انزجرٌذ وانزكٍٍف -6 يعًم يٍكبٍَكب انًىائــع -5

 يعًم انقٍبضبد  -8              يعًم انثريىدٌُبيٍكب -7

 يعًم انزحكى -11          يعًم االحزراق انًطزًر -9
 

 ى انًيكاَيكي:ثانثاً : قسى انتصًي
 يعًم االهزسازاد  -2  يعًم رحهٍم االخهبداد -1

 يعًم يقبويخ انًىاد  -4   يعًم انًروَخ انضىئٍخ -3

             يعًم انًٍكبٍَكب انهُذضٍخ-5
 

 راتعـاً : قسى هُذسح انسياراخ وانجراراخ:

 يعًم هُذضخ انطٍبراد -2  يعًم صٍبَخ انطٍبراد -1
 

 انًعًاريح: خايساً : قسى انهُذسح
 يعًم انجٍئخ  -2       يعًم انحبضت اَنً نهعًبرح -1

 يعًم َظى انًعهىيبد اندغرافٍخ. -3
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 سادساً :يعايم أخري يثم
 يعًم انكًٍٍبء  -2                    يعًم انفٍسٌبء -1

 يعبيم انحبضت اَنً -4 يعًم انحبضت واالَزرَذ -3

 يعًم انكهرثبء -5
 

 هيح تُظاو انفصهيٍ انذراسييٍ نًرحهح انثكانىريىس. ثاَيا : ترايج انك
 ثرَبيح انهُذضخ انًٍكبٍَكٍخ. -

 ثرَبيح هُذضخ انطٍبراد واندراراد . -

 ثرَبيح انهُذضخ انًعًبرٌخ . -

 ثرَبيح انهُذضخ انًذٍَخ . -
 

 .ثانثا: ترايج انكهيح تُظاو انساعاخ انًعتًذج نًرحهح انثكانىريىس
 هُذضخ انطبقخ. -

 ٍخ.انهُذضخ اإلَشبئ -

 .هُذضخ انعًبرح انرقًٍخ -
 

 راتعا : ترايج انكهيح نًرحهح انذراساخ انعهيا.
 ثرايح قطى انهُذضخ انًٍكبٍَكٍخ. -

 ثرايح قطى هُذضخ انطٍبراد واندراراد . -

 ثرايح قطى انهُذضخ انًعًبرٌخ . -

 ثرايح قطى انهُذضخ انًذٍَخ . -

 ثرايح قطى انزصًٍى انًٍكبٍَكً . -

 سٌقبثرايح قطى انرٌبضٍبد وانفٍ  -
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 الهيكل التنظيمى لموحدة

 
 

 

 الوحدة إدارة جمسم
 

بقـــرار مجمـــس  الكميـــةب الجـــودة ضـــمانمجمـــس إدارة وحـــدة تشـــكيل  تـــم
 :يعمي النحو التالتفصيميًا  55/1/1050(  بتاريخ 1رقم )  الكمية

 ورئيس مجمس اإلدارة . الكميةستاذ الدكتور عميد األ 

  موحدة.لالمدير التنفيذي 
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  الوكلء.السادة 

 م العمميةالسادة رؤساء األقسا . 

  لمرحمتى البكالوريوس  )المنسقين لمبرامج(ممثمين األقسام
 والدراسات العميا.

 .السادة منسقى البرامج الجديدة 

  الكميةمدير عام. 

 الطلب. ممثمين عن 

ويجوز دعوة أى من السادة أعضاء ىيئة التدريس لحضور 
 اجتماعات مجمس إدارة الوحدة دون أن يكون ليم حق التصويت وذلك

 للستفادة من خبراتيم فى الموضوعات التى تطرح فى المجمس.
 

 اختصاصات مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة 
 

 

وتصريف  شئونيا عنة س إدارة الوحدة ىو السمطة المسئولمجم
 أمورىا ووضع السياسة التى تحقق أىدافيا والتى تتضمن اآلتى:

 

  بالوحدة.الفنية اعتماد تشكيل المجان 

 التنفيذي ليا.فريق الوحدة وال تعيين مدير 
  والمقترحـــات مـــن قبـــل مـــدير  المرتبطـــة بأنشـــطة الوحـــدة التعـــديلتاعتمـــاد

 .الوحدة

  لممخالفين من الفريق التنفيذى  الجزاءاتالمكافآت أو التوصية بوضع
 .واعتماد الموازناتوالعاممين بالوحدة 

 الكميةوأسموب التطوير الشامل بالتحسين خطط  اعتماد. 
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 قرارات فيما يواجو عمل الوحدة والمجان الفرعية والمجان المنبثقة ال داعتما
 من األقسام العممية من عقبات.

 .متابعة التطوير اإلداري بما يتناسب مع تطبيق نظام الجودة 
 

 

 اختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة 
 

 

الفنيـة فـى األكاديميـة و و  اإلداريـة الوحـدةتصريف أمـور  الوحدةيتولى مدير 
ـــس اإلدارة و قراراتـــو، و إطـــار السياســـة ال ـــو عمـــى وجـــو الخصـــوص عامـــة لمجم ل

 :اآلتي
أنشــــطة الوحــــدة إعمــــاال الســــتراتيجية التنفيذيــــة لميــــام و وضــــع الخطــــط  .5

القياســــية لمجــــودة فــــى التعمــــيم متطمبــــات الفــــى ضــــوء  الكميــــةالجامعــــة و 
 .العالى

 .الكميةالجودة ب ضمانالسياسة العامة لمتابعة تنفيذ  .1

والفنـــى لموحـــدة، وتســـيير العمـــل  اء الجيـــاز اإلدارىام أعضـــتحديـــد ميـــ .1
 .اإلدارى بيا

ت أو الجزاءات الخاصة بالعاممين أو فرق العمل فـى أى المكافآ تحديد .1
 أعمال مرتبطة بالوحدة.

ـــم و  .1 ـــات تقيـــيم وتطـــوير األداء بالوحـــدة بشـــكل دائ ـــاء بمتطمب مســـتمر لموف
 األنشطة الخاصة بذلك.الجودة و 

الكميـــة بفريـــق العمـــل ومنســـقى ضـــمان الجـــودة بأقســـام االجتمـــاع دوريـــًا  .9
 .ومراجعة التقارير المقدمة

تقديم تقارير دورية لمجمس اإلدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقًا لميام  .1
المجان الفنية بالوحدة والمشاكل التى تعوق القيـام بالميـام وتقـارير تقيـيم 

 .األداء المؤسسى الدورية
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رســــاليا إلــــى مركــــز التقــــدم بالتقــــارير العتماد .1 ىــــا مــــن مجمــــس الكميــــة وا 
 .ضمان الجودة بالجامعة لممراجعة واالعتماد

متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة عمى المجالس المتخصصة  .5
 .األقسام العممية( –المجان العممية  –بالكمية )مجمس الكمية 

 بعـد الكميـةإعداد الموازنة التقديريـة السـنوية لموحـدة ورفعيـا إلـى مجمـس  .50
 عرضيا عمى مجمس إدارة الوحدة.

الدوريــة تمثيــل الكميــة فــى االجتماعــات التــى يــدعى ليــا كاالجتماعــات  .55
 بمركز ضمان الجودة بالجامعة.لمديرى الوحدات 

ــــةات التواصــــل مــــع المســــتفيدين بخــــدم .51 ــــات وأصــــحاب  الكمي ــــل النقاب مث
 األعمال وغيرىم. 

قريـر ة الذاتيـة والتوالنيـائى لمدراسـ اإلشراف عمى إعداد التقريـر المبـدئى .51
 السنوى وخطة العمل لمتطوير.

 .طة ضمان الجودةإعداد الندوات والمؤتمرات ذات الصمة بأنش .51
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 مدير وحدة ضمان الجودة نائب اختصاصات 
 
 

 تتمخص مهام واختصاصات نائب مدير الوحدة فيما يمى :
نـــى وضـــع اإلطـــار العـــام والخطـــة التنفيذيـــة والبرنـــامج الزمفـــي يســـاعد  .5

 وما يكمفو بو مدير الوحدة من اعمال نيابة عنو.المجان  لعمل
 شراف ومتابعة التنفيذ طبقًا لمخطط الزمنية المحددة لذلك.اإل .1

 .لمجان فى جميع البيانات والوثائقتسييل ميام رؤساء وأعضاء ا .1

 .ف رؤساء المجان بالميام المختمفةتكمي .1

لمدارسو الذاتيو والتقريـر اإلشراف عمى إعداد التقرير المندئى والنيائى  .1
 السنوى وخطو العمل لمتطوير . 

 الخبرات المطموبة :
أن يكون حاصًل عمى الدورات األساسية لمجودة ) مراجعين خارجيين 

 خرائط المنيج ( كحد أدنى لشغل الوظيفة . –إعداد الدراسة الذاتية  –

 
 
 

 اوال:  نجُح انتُسيق يع االقساو انعهًيح

 قسام العممية ووحدة ضمان الجودة بالكمية لنقل التواصل بين األ
 متطمبات الجودة المطموبة من األقسام العممية .

  حضور اجتماعات الوحدة كأعضاء فى الفريق التنفيذى لموحدة
 وكذلك ورش العمل والندوات.

  حضور مجالس األقسام بدعوة من رؤساء المجالس لعرض
 متطمبات وحدة ضمان الجودة من األقسام.

 اختصاصاخ ودور انهجاٌ انفرعيح انتاتعح نىحذج ضًاٌ انجىدج
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 رساليا لوحدة مت ابعة تنفيذ القسم العممى لمتطمبات الجودة وا 
 ضمان الجودة دوريًا.

  تجميع توصيف وتقرير البرامج والمقررات ومصفوفاتيا بعد
رساليا  مراجعتيا من لجنة المراجعة الداخمية بالقسم العممى وا 

 لحدة ضمان الجودة بالكمية .
 سم قبل إرساليا اعتماد تقارير المقررات والبرنامج فى مجمس الق

 لموحدة .
  تمام مراجعتيا متابعة استيفاء ممفات المقررات لممرحمتين وا 

 .بالقسم العممى تمييدًا إلرسال نسخة إلى لوحدة ضمان الجودة
 . إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسين البرنامج 
  ( متابعة نتائج قياس رضا جميع األطراف فى العممية التعميمية

 المستفيدين(. –لتدريس أعضاء ىيئة ا –طلب 
 

 يُسقً انًعايير : نجُح : ثاَياً 

  عقد لقاءات تعريفية بمضمون كل معيار ونتائجة لجميع فئات
 المختمفة بالكمية .

 . إعداد قاعدة بيانات لمعايير الجودة األثنى عشر 
  تجميع كل ما يصدر من تقارير من األقسام العممية المختمفة

الخدمية ومركز االستشارات ووحدة ضمان الجودة والوحدات 
 واإلدارات واإلنجازات الخاصة بالسادة الوكلء .

 . تحديث وثائق معايير الجودة دوريًا 
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  مراجعة المعايير الخاصة بالتقرير السنوى مع اإلدارة العميا
 لمتأكيد عمى صحة جميع المعمومات الواردة بالتقرير .

 

 -انًتاتعح:: نجُح  ثانثاً 

لمختمف األقسام  بعممية المتابعةتقوم االستراتيجية :متابعة الخطة  –أ 
 العممية واإلدارات بالكمية وكذلك عممية متابعة تنفيذ األعمال من خلل :

 . متابعة تنفيذ محاور الخطة االستراتيجية طبقًا لمجدول الزمنى 
 .إعداد خطة التحسين لتلفى المعوقات فى تنفيذ الخطة 
  ًعن مخرجات الخطة التنفيذية  إعداد تقارير المتابعة دوريا

 باستخدام الكروت الحديثة )كروت تقييم األوزان(.
 متابعة الفاعمية التعميمية : –ب 
  متابعة تحقق أقصى استفادة لمطلب والباحثين وأعضاء ىيئة

 .التدريس من األجيزة والمعدات الموجودة بالمعامل والورش
 المقدمة لمطلب  متابعة الخدمات التعميمية واألنشطة الطلبية

بما يمبى احتياجاتيم بالتنسيق مع وكيل الكمية لشئون التعميم 
 والطلب .

  متابعة الخدمات المقدمة بمكتبة الكمية وتقديم المقترحات
 لتطوير ىذه الخدمات .

  متابعة تطوير اللئحة الدراسية التى تتفق مع متطمبات سوق
 .العمل 

 ية طبقًا للستبيانات.متابعة خطة التصحيح لممتطمبات الفعم 
 متابعة القدرة المؤسسية : –ج 
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 . متابعة تنفيذ خطة تطوير وصيانة البنية التحتية لمكمية 
  مراجعة أى تعديلت عمى خطط التطوير أو الصيانة قبل البدء فى

 تنفيذىا .
  متابعة تطبيق متطمبات األمن والسلمة بالنسبة لجميع مبانى ومعامل

 وورش الكمية .
 من استيفاء الكمية لمعايير الموارد والتسييلت المادية / البشرية . التحقق 

 
 -نجُح انذعى انفًُ :: راتعاً 

  تقديم الدعم الفنى وفقًا الحتياجات األقسام العممية والجياز
 اإلدارى والطلب لضمان جودة األداء .

 . تقديم الدعم الفنى فى مجال استيفاء الوثائق الداعمة وتفعيميا 
 التدريب  –الدعم الفنى لموحدات اإلدارية ) األمن والسلمة تقديم

 التسويق ..( –ترشيد االستيلك  –متابعة الخريجين  –
  تقديم الدعم الفنى فى مجال الجودة لمخريجين واألطراف

 المجتمعية ذات العلقة بمجاالت التخصص .
 . تقديم الدعم الفنى فى مجال استيفاء الوثائق الداعمة وتفعيميا 
  تقديم الدعم الفنى لمجان المختمفة المنوطة بالمعايير ولجان

 إعداد الدراسة الذاتية والتقارير الدورية .
 

 -نجُح انتذرية:: خايساً 

تيدف المجنة إلى رفع كفاءة العاممين بالكمية )أعضاء ىيئة 
 التدريس والييئة المعاونة واإلداريين( من خلل الميام التالية :
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 ات التدريبية لألطراف المستفيدة من خلل تحديد االحتياج
استمارة استبيان توزع عمى األقسام العممية واإلدارات 

 المختمفة لمكمية
  االتصال بجيات التدريب والتنسيق معيا إلعداد الدورات

 التدريبية.
  تنظيم انعقاد الدورات التدريبية وتحضير المادة العممية

مطبوعات والنشرات وأوراق العمل المرتبطة بيا وتجييز ال
 اللزمة لمدورات التدريبية.

  اإلشراف عمى لجان التدريب من حيث الحضور واالنتظام
 وتحقيق االستفادة المرجوة .

 . قياس األثر والمردود لكل دورة تدريبية وكتابة تقرير عنيا 
  التواصل مع الجيات المعنية ومركز ضمان الجودة لتنظيم

 فة بالكمية .دورات تدريبية لمفئات المستيد
 سادساُ : نجُح انًعهىياخ واإلحصاء :

 بالكمية : ITتقوم بعمميا بالتعاون مع وحدة الـ 
   التواصل مع األقسام واإلدارات المعنية لتجميع البيانات

 –ىيئات التدريس  -داد الطلبالخاصة بالفئات المختمفة )أع
اإلداريين ...( عمى أن تكون أوراق ىذه البيانات موثقة من 

 اإلدارات المختمفة .
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  إعداد قاعدة البيانات اللزمة إلعداد التقارير المطموبة من
بيانات المعامل  –األبحاث  -الوحدة مثل )بيانات المتدربين

مييا المشروعات التى حصمت ع -واألجيزة والمعدات 
 الكمية(... إلخ .

  إعداد تقارير دورية عن مدى تزايد أو تناقص أعداد )األجيزة
 الطلب(. –العاممين اإلداريين والفنيين  –والمعدات 

 . إعداد االستبيانات اللزمة لحسن أداء العمل بالكمية 
 ستبيانات واستخراج النتائج عمل التحميل اإلحصائى لل

 الوحدة لمفئات المختمفة .للستبيانات التى تقوم بيا 
 . إعداد تقارير دورية بنتائج التحميل التى قامت بيا المجنة 
  عرض التقارير ومناقشتيا مع منسقى االقسام العممية وعرضيا

 عمى المجالس المختمفة
 . إمداد إدارة الكمية والجامعة بالبيانات والمعمومات المطموبة 
 بما يستجد من أحداث  مية وتغذيتوتطوير الموقع االلكترونى لمك 

 ساتعاُ : نجُح انًراجعح انذاخهيح : 

 لألقسام العممية والتى تشمل الداخمية  اتتقوم بعمل المراجع
توصيف وتقارير البرامج والمقررات لألقسام العممية ورفع تقرير 
عنيم لموحدة ، ومتابعة ترشيح مراجعين من الخارج وتسييل 

 . عممية التواصل مع األقسام العممية
 . مراجعة تقارير خطط التحسين الموضوعة باألقسام 
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  فى ضوء مراجعة القرارات التصحيحية التى تتخذىا المجالس
 .التقارير الدورية 

  مراجعة تقرير دراسة مدى استيفاء الكمية لمعايير الموارد
 والتسييلت المادية والبشرية .

 . مراجعة مدى استيفاء ممفات معايير الجودة واالعتماد 
 ثايُاً : نجُح انُشر واإلعالٌ:

  إنشاء آليات إلرشاد وتوجيو الطلب الجدد عند القبول
 وااللتحاق بالدراسة.

  بوحدة ضماننشر وتعزيز رسالة وأىداف ومجاالت العمل 
 والمجتمعات الخارجية المعنية . الجودة 

 مع أجيزة اإلعلم المختمفة إلبراز نشاطات الكمية  التعامل
 .  لتعميمفى مجال جودة ا

  توفير وسائل التوعية اإلعلمية )مطويات ـ ممصقات ـ
 كتيبات ـ مجلت ـ دليل الطالب ـ وسائل الكترونية أخري( .

  التنظيم واإلعلن عن ورش العمل والندوات والمقاءات مع
جميع الفئات أصحاب المصمحة التي تتصل بضمان جودة 

 التعميم بالكمية وخارجيا ومتابعة تنفيذىا .
 علن ا قتراح بالجوانب واألنشطة التى تحتاج إلى دعاية وا 

 إلدراجيا فى خطة التوعية واإلعلن.
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  نشر ثقافة الجودة بعقد الندوات وورش العمل لمعاممين فى
 الكمية.

  نشر الوعى بالقيم واألخلقيات داخل الكمية )باألقسام
 العممية واإلدارات المختمفة( .

 بالوثائق والمعمومات  كميةبال تغذيتو الموقع االلكترونى
 الخاصة بأنشطة الكمية وخاصة عن منظومة الجودة .

 تاسعاً : نجُح انقياس وتقييى األداء:

  تقييم أداء الوحدات المختمفة بالكمية مثل وحدة التدريب الميداني
متابعة الخطة  -ووحدة شكاوى الطلب ووحدة الخريجين

 عتماد.متابعة استيفاء معايير اال –االستراتيجية 
 . تقييم أداء القدرة المؤسسة 
 . تقييم الفاعمية التعميمية بالكمية 
 . تقييم مردود األنشطة التدريبية وورش العمل 
  نتائج االمتحانات المختمفة لمرحمتى البكالوريوس متابعة

كما وكيفا واعداد التقارير واقتراح خطط  والدراسات العميا
نى بالكمية ومركز القياس التحسين بالتنسيق مع لجنة الدعم الف

 والتقويم بالجامعة. 
  قياس لرضا جميع أطراف مجتمع الكمية الداخمي والخارجي

عداد أدواتو ... وتحديد متطمباتو واإلشراف عمى تنفيذىا  وا 
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عداد التقارير عنيا واقتراح أفضل الوسائل لرفع مستوى الرضا  وا 
جراءات .  ... تمييدًا التخاذ ما يمزم من قرارات وا 

  تصميم وتوزيع نماذج االستبيانات التى تقوم الوحدة بتنفيذىا
 طبقًا لمتطمبات معايير الجودة وتحميميا .

  رصد نتائج قياس وتقويم جودة الورقة االمتحانية ومتابعة
 تحسينيا .
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 صطمحات الجودة فى التعميم العالىبعض م
 

 
 
 

 ضمان جودة التعميم:
ية يقصد بو تمك العممية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديم

المتوافقة مع رسالة الكميةقد تم تحديدىا وتعريفيا وتحقيقيا، عمى النحو 
الذىيتوافق مع المعايير المناظرة ليا، سواء عمى المستوى القومىأو العالمى، وأن 
مستوى جودة فرص التعمم والبحث العممى والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

المستفيدين النيائيين من الخدمات  تعتبر ملئمة، أو تفوق توقعات كافة أنواع
 التى تقدميا الكمية التعميمية.

 

 االعتماد :
يقصد بو بو االعتراف الذى تمنحو الييئة القومية لضمان جودة 
التعميم واالعتماد لمكمية، إذا تمكنت من إثبات أن لدييا القدرة المؤسسية، 

عمنة من الييئة، ولدييا من وتحقق الفاعمية التعميمية وفقًا لممعايير المعتمدة والم
 األنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر لمجودة.

 

 :(NARSالمعايير األكاديمية القومية القياسية )
المعايير األكاديمية لمبرامج التعميمية المختمفة والتى أعدتيا الييئة 

ن. وتمثل باالستعانة بخبراء متخصصين وممثمين لمختمف قطاعات المستفيدي
 ىذه المعايير الحد األدنى المطموب تحقيقو للعتماد.

 

 :القدرة المؤسسية
قدرة الكمية عمى األداء بكفاءة من خلل الموارد البشرية والمادية 
المتاحة، وذلك لتحقيق رسالتيا وغاياتيا وأىدافيا االستراتيجية المعمنة، مع 

ة لمسمطة، وتحديد دقيق وجود ىيكل تنظيمى ملئم ينطوى عمى علقات واضح
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دارية موجية بالتخطيط  لممسئوليات واالختصاصات وفى ظل قيادة أكاديمية وا 
االستراتيجى، وتتصف بالمصداقية والشفافية، إضافة إلى قدرة الكمية عمى 
جراء التقويم  التفاعل مع المجتمع، وعمى إنشاء نظم داخمية إلدارة الجودة، وا 

 المستمر ألدائيا الكمى.
 

 :اعمية التعميميةالف
تحقيق الكميةلألىداف المخططة لمتعميم والتعمم، والذى يمثل نشاطيا 
األساسى، ويحدد طبيعتيا، ويمكنيا من مقابمة توقعات المستفيدين النيائيين 
ومن ثم كسب ثقة المجتمع. ويتطمب ذلك ملءمة سياسات قبول الطلب، 

يمية، وتحقيق نتائج التعمم وتبنى معايير معتمدة من الييئة لبرامجيا التعم
المستيدفة من البرامج التعميمية والمقررات الدراسية، وتوفر المصادر المناسبة 
لمتعممالذاتى، ودعم البحث العممى، وتوفير خريجين بمواصفات تتفق مع 

 متطمبات سوق العمل.
 

 :التقويم الذاتى
نفسيا،  العممية الخاصة بتقويم األداء الكمى لمكمية عن طريق الكمية

وذلك لمكشف عن مجاالت الضعف فى قدرتيا المؤسسية وفاعميتيا التعميمية 
 لتحقيق رسالتيا وغاياتيا وأىدافيا االستراتيجية.

 

 :الدراسة الذاتية
إحدى الوسائل األساسية لمتقويم الذاتى، وتعتمد أساسًا عمى توصيف 

عف، وتحديد وتشخيص الوضع الراىن فى الكمية، وتحديد مجاالت القوة والض
 مجاالت التحسين والتطوير الممكنة.
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 :وحدة إدارة الجودة
الوحدة المسئولة عن إدارة الجودة داخل الكمية، وتتوافر لدييا كافة 

 الوثائق واألدلة الخاصة بالممارسات التطبيقية إلدارة الجودة فى الكمية.
 

 :التحميل البيئى لممؤسسة
جية لمكمية باستخدام أسموب عممية تحميل البيئة الداخمية والخار 

(SWOT لتحديد مجاالت القوة والضعف بالكمية، والفرص المتاحة )
 والتيديدات القائمة والمتوقعة.

 

 الخطة االستراتيجية:
تمثل مخرجات عممية التخطيط االستراتيجى، ويجب أن تكون مكتوبة 

ية، والوسائل ومعتمدة وتحدد رؤية ورسالة الكمية، وغاياتيا وأىدافيا االسترايتج
 المتاحة والمستقبمية لتحقيق ذلك، وتعكس استراتيجية الجامعة.

 

 :يذية لمخطة االستراتيجيةالخطة التنف
تتضمن مختمف األنشطة والميام المطموب القيام بيا من أجل تحقيق 
غايات الكمية وأىدافيا االستراتيجية، مع تحديد دقيق لممسئوليات والجدول 

 ابعة والتقييم، ومستويات اإلنجاز.الزمنى ومؤشرات المت
 

 :البرنامج التعميمى
يتم تنفيذه فى مؤسسات التعميم العالى وييدف إلى الحصول عمى 
درجة عممية معينة )مثال ذلك بكالوريوس / ليسانس / ماجستير / دكتوراه(، 
ويتضمن المناىج والمقررات واألنشطة التى تكسب الطالب المعرفة والميارات 

لزمة لتحقيق أىداف تعميمية مخططة، وفى تخصص دراسى محدد. والقيم ال
 وعادة تقدم مؤسسة التعميم العالى برنامجًا تعميميًا واحدًا أو أكثر.
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 :المنسق
أحد أعضاء ىيئة التدريس الذى تقوم الكمية بترشيحو ليتولى التنسيق 

يدانية لفريق إلجراء عممية المراجعة والتقويم، وذلك قبل وأثناء وبعد الزيارة الم
 المراجعين المعتمدين.

 

 :التقرير السنوى لممؤسسة
تقرير يقدم سنويًا لمييئة بالنسبة لمكمية الخاضعة لمتقويم واالعتماد، 
يوضح نتائج التقويم الذاتى ألداء الكمية فى السنة الدراسية الماضية، وكذلك 

تقارير  أوجو التحسين لنقاط الضعف، وأوجو التعزيز لنقاط القوة فى ضوء
 المراجعين المعتمدين.

 

 :التعمم الذاتى
قدرة الطالب عمى االستمرار فى تنمية قدراتو ومياراتو المعرفية 

 والذىنية والمينية ذاتيًا، وذلك بخلف الطرق النمطية فى التعمم.
 

 :أنماط التعمم
ىى الطرق المختمفة التى تتم من خلليا عممية التعمم ومنيا التعمم 

 والتعمم عن بعد، والتعمم االلكترونى. وجيًا لوجو،
 

 :هدفةمخرجات التعميم المست
النتائج المستيدفة من التعمم وىى المعرفة والفيم والميارات التى 
تسعى إلى تحقيقيا الكمية، من خلل برامجيا المختمفة والمرتبطة برسالتيا، 

اضح بالطرق وتعكس المعايير األكاديمية، وتكون قابمة لمقياس، وترتبط بشكل و 
 المختمفة لتقويم الطلب.
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 :تقويم الطالب
مجموعة من الطرق التى من بينيا االمتحانات تقرىا الكمية لقياس 
مدى إنجاز وتحقيق نتائج التعمم المستيدفة )قدرات وميارات الطلب المعرفية 

 والذىنية والمينية( من برنامج تعميمى أو مقرر دراسى معين.
 

 :منظمات سوق العمل
المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمشتركة، التى 

 الكمية. تتيح فرص التوظف لخريجى
NARES2018:  

اصدرت الييئو القوميو لضمان جوده التعميم واإلعتماد االصدار 
NARS2018  السموك ( –المياره  –)المعارف المعتمد عمى الجدارات 

 

 

  

 

 
 

 دج تكهيح انهُذسح تانًطريحأَشطح واَجازاخ وحذج ضًاٌ انجى
 0282-0281خالل انعاو انجايعً 

عًم اضزجٍبَبد انطالة عٍ انًقرراد انذراضٍخ نًقرراد انفصهٍٍ 

رىزٌع وانثبَى و  رحهٍم اضزجٍبَبد انفصم انذراضى األولو  انذراضٍٍٍ

 َزٍدخ االضزجٍبَبد عهى أعضبء هٍئخ انزذرٌص يٍ خالل رؤضبء األقطبو

-2118 اندبيعى  عبوانكزبثخ رقبرٌر انجرايح عٍ ردهٍس انجٍبَبد ن -1

2119. 

انىحذح نًُبقشخ يب  إدارحنًدهص يُزظًخ عًم اخزًبعبد شهرٌخ  -2

 .اندىدحثضًبٌ ٌرد يٍ يىضىعبد خبصخ 
ضًٍ يىضىعبد يدهص يىضىعبد اندىدح وانزطىٌر إدراج  -3

 زهب ثصىرح دورٌخ.انكهٍخ ويُبقش

ذج ضًاٌ انجىدج في اَجازاخ وح

 انكهيح
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 ية الهندسة بالمطريةأنشطة وانجازات وحدة ضمان الجودة بكم

 2121-2119خالل العام الجامعى
اعضاء ىيئة التدريس والعاممين و  مطلبلستبيانات العديد من االعمل 

وارسال نتائجيا لمتخذ القرار  ستبياناتاالتحميل واصحاب المصمحة و 
 االجراءات التصحيحية الواجبة. لعمل

ـــةليـــة العمـــال الجـــودة بآعمـــل  -5 راجعـــات مـــن خـــلل منظومـــة لمم الكمي
 .الكميةالداخمية والخارجية لمعديد من انشطة 

الخطـــة اإلســـتراتيجية األولـــى لمكميـــة لمفتـــرة مـــن المشـــاركو فـــى إعـــداد  -1
لمتابعــــة الخطــــة  الكميــــةوتحديــــد لجنــــة مــــن مجمــــس  1011- 1051

 التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية لمكمية.

 عمـــل دورات تدريبيـــة لتحويـــل المقـــررات إلـــي الصـــورةالمشـــاركو فـــى  -1
ـــ ـــل مـــا يقـــرب مـــن خمـــس عشـــرة مقـــرر إلـــى صـــورة ة و االلكتروني تحوي
 الكترونية.

 وورش العمــل العديــد مـن الــدورات التدريبيـةجـارى المشـاركو فــى إعـداد  -1
لرفــع وعــى جميــع العــاممين بالكميــو طبقــًا لمســادة أعضــاء ىيئــة التــدريس 

 .  NARS2018لل

نميــــة " ت وعمــــل العديــــد مــــن ورش العمــــل تحــــت عنــــاوين المشــــاركو فــــى  -1
و" حقــــوق الممكيــــة "خطــــة الطــــوارئ وتــــأمين المنشــــآت" و المــــوارد لمكميــــة" 

 .الفكرية"

 عمل العديد من الندوات المشاركو فى  -9

 تطوير البنية التحتية لمعديد من المدرجات والحمامات بالكمية. -1

عمــل دليــل لوحــدة ضــمان الجــودة، ووضــع آليــات العمــل لضــمان الجــودة  -1
 مية لموحدة.بالكمية،ووضع اللئحة الداخ

اَجازاخ وحذج ضًاٌ انجىدج في 

 انكهيح
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بعـــض الكتيبـــات مثـــل: دليـــل اإلرشـــاد األكـــاديمي ـ دليـــل قبـــول  تحـــديث -5
 وتحويل الطلب بالكمية.

 تفعيل خطة الصيانة الدورية لمكمية. -5

 تحديث توصيف الييكل االدارى لمكمية. -1
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 أوال: األقسام العممية
 

 ذوي الخبرة في أمور ومفاىيم  تفعيل لجنة الجودة بالقسم من
 الجودة برئاسة رئيس القسم.

  عمل  اجتماعيات أسبوعية لمتابعة متطمبات االعتماد حتي زيارة
 الييئة ويرسل صورة من محضر االجتماع لوحدة الجودة.

  يقوم رئيس القسم بتكميف ومتابعة منسقي البرامج وأعضاء ىيئة
رير لمبرامج والمقررات التدريس بالقسم في مراجعة التوصيف والتق

 دراسات عميا(. –ساعات معتمدة  –الدراسية )قديمة 
 ( يتم إرسال نسخة ورقية ونسخة إليكترونيةword من توصيف )

وتقارير البرامج والمقررات إلي وحدة تقييم األداء وضمان الجودة 
 مستوفاة :

 موافقة مجمس القسم عمي مراجعة التوصيف 
 توقيع منسق المقرر 
  رئيس القسماعتماد 

  يقوم رئيس القسم بتكميف ومتابعة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم
 في إنشاء ممف لممقرر و حفظو بالقسم ويحتوي عمي :

  موقع( –كتاب  –المادة العممية لممقرر) مذكرة 
 التوصيف 

 اليو العمل لضمان الجوده
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 التقارير 
 أوراق األسئمة 
 نماذج اإلجابة 
 استبيان الطالب 

 سم ووضع مجمس الق نالدراسية م بيجب اعتماد الكت
 التوصيف والرسالة والرؤية في بدايةالكتاب .

  مناقشة مقترح معايير جودة الكتاب الجامعي ومعايير اختبار
الكتاب المرجعي التالية مع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم تمييدا 

 لمعمل بيا
 

 معايير جودة الكتاب الجامعي:
 ة.يكون واضح الكتابة والرسومات التوضيحية ، سيل القراء -5
 يكون ىناك ترابط وتسمسل لمحتويات المقرر . -1
 يوضح بو توصيف المقرر -1
إذا كــان مــأخوذا مــن احــد المراجــع يوضــح المرجــع لمحفــاظ عمــي  -1

 حقوق الممكية الفكرية.
 

 معايير اختيار الكتاب المرجعي:
 أن يكون وثيق الصمة بالمادة العممية المقررة.  -5
 ي الطلبتتناسب المادة العممية بو ومستو   -1

 يكون مدعما بتطبيقات ومسائل محمولة  -1
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تتوفر منو أعداد كافية  تتناسب مع أعداد الطلب أو يكون   -1
 متاحا في صورة إليكترونية يسيل الوصول إلييا.

  إرسال صورة اإلجراء الذي يتم عند ورود شكاوي من الطلب إلي
 المختص حتى  يسيل الوصول ألييا.  وحدة الجودة و الموظف

 اذ اللزم نحو ضمان نظافة و نظام المعامل الطلبية و وضع اتخ
ممصقات األمن و السلمة و الموحات اإلرشادية و صندوق 

 اإلسعافات األولية بيا.
  إعداد ممف لكل معمل طلبي أو بحثي مسجل بو إمكانيات

 .المعمل
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ثانيا : السيد األستاذ الدكتور  وكيل الكمية لشئون التعميم 
 بوالطال

 
 اتخار انالزو َحى :

 إعلن نظام التظممات عمي الطلب )ورقيا واليكترونيا(. (5

علنيا عمي موقع الكمية. (1  تجميع سياسات التعميم ومراجعتيا وا 

تحديث موقع الكمية بحيث يشتمل عمي كل المعمومات المتعمقة  (1
 بأنشطة الكمية المختمفة بالمغتين العربية و اإلنجميزية.

 يات المينة عمي موقع الكمية اإلليكتروني.إعلن دليل أخلق (1

 جذب الطلب الوافدين لمبرامج الدراسية من خلل موقع الكمية. (1

تحميل أسباب ىبوط وارتفاع معدالت النجاح في بعض البرامج  (9
 واتخاذ اإلجراءات المناسبة.

توعية الطلب بنظم تقويم االمتحانات والدراجات والتقديرات ونظام  (1
 التسجيل .

عمى إدخال نظام البصمة االلكترونية  في المدرجات ذات  العمل (1
 االعداد الكبيرة.

 عمل قاعدة بيانات لمخريجين ووضعيا عمي موقع الكمية. (5

عقد لقاء مع طلب البرامج الجديدة لبحث مشاكميم في بداية  (50
 الفصل الدراسي.

تفعيل نظام الدعم واإلرشاد الطلبي خاصة لمطلب المتميزين  (55
 والمتعثرين.
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 ثالثا: السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشؤن الدراسات العميا

 
 

 اتخاذ الالزم نحو :
 إعلن نظام التظممات عمي الطلب )ورقيا واليكترونيا(. (5
تجميع سياسات التعميم في الدراسات العميا و البحوث و مراجعتيا  (1

علنيا عمي موقع الكمية .  وا 
لقسم في توزيع اإلشراف مراجعة اللئحة فيما يخص سياسة ا (1

العممي ومدي اختيارية الطالب لممشرف و آليات متابعة طلب 
 الدراسات العميا وحل مشاكل اإلشراف األكاديمي .

وضع برامج الدراسات العميا عمي موقع الكمية طبقا لتوصيف  (1
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم و التعمم.

مي موقع الكمية  تفعيل و وضع  وحدة لمطلب الوافدين ع (1
وتشكيل ىيكميا اإلداري والعمل عمي جذب الطلب الوافدين 

 لمبرامج الدراسية من خلل موقع الكمية ودليل الدراسات العميا .
تحميل أسباب ىبوط و ارتفاع معدالت النجاح في بعض البرامج  (9

 و اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
يم في بداية عقد لقاء مع طلب الدراسات العميا لبحث مشاكم (1

 الفصل الدراسي.
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عمل آلية لتحديد مصادر الصرف عمي األبحاث العممية و  (1
 توزيعيا .

عمل آلية لقياس فاعمية العممية البحثية ومردود الميزانيات  (5
 المنفقة عمي البحث العممي.

تفعيل معامل البحوث الخاصة باعضاء ىيئة التدريس و   (50
 معاونييم بالكمية .

يكتروني لممجلت العممية بإدخال بيانات تطوير الموقع اإلل  (55
electronic submission   وحذف الروابط غير المفعمة 

search in journals  . 
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رابعا : السيد األستاذ وكيل الكيمة لشئون خدمة المجتع و تنمية 
 البيئة

 
 

 اتخار انالزو َحى :

إخلء المباني في  تفعيل وحدة إدارة األزمات و عمل سيناريو (5
 حالة الطوارئ .

تفعيل وحدة التدريب لتطوير كفاءة الجياز اإلداري و أعضاء  (1
 ىيئة التدريس .

الصيانة الدورية لتطوير كفاءة الجياز اإلداري ة أعضاء ىيئة  (1
 التدريس.

تجميع سياسات المشاركة المجتمعية و مراجعتيا و إعلنيا عمي  (1
 موقع الكمية.

 ات العامة بالشكل الشامل لمكمية.تفعيل وحدة العلق (1
 متابعة أعمال الصيانة والنظافة لممباني من الداخل والخارج. (9
عمل الخطة التنفيذية آللية التمويل الذاتي المعتمدة من مجمس  (1

 الكمية.
عمل قاعدة بيانات لخريجي الكمية تحتوي عمي بياناتيم الشخصية  (1

 والوظيفية و جية العمل. 

جتمعة في البرامج الحالية لتحديد احتياجات اخذ رأي األطراف الم (5
 سوق العمل مستقبل.
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 خامسا : إدارة الجودة
 

 

 اتخاذ الالزم نحو :
 عمل خطة تنفيذية سنوية العمال الجودة بالكمية . (5
متابعة تنفيذ متطمبات الجودة من أعمال التوصيف والتقارير  (1

 لمبرامج والمقررات و متابعة استكمال ممف المقررات.
تخدام دليل المقيم الخارجي لتحديد الشواىد واألدلة المتوفرة اس (1

 لتقييم الممارسات وتجييزىا مكودة.
 توثيق الوثائق الخاصة بأعمال الجودة ومتابعتيا بين األقسام. (1
 متابعة تنفيذ خطة إدارة الجودة بالكمية. (1
رفع التوعية بمفاىيم الجودة وذلك من خلل نشرىا  عمي  (9

 يد اإلليكتروني.صفحة الكمية والبر 
رفع مستوى ييدف إلى وضع نظام واضح لمجودة بالكمية  (1

 المقدمة بالكمية. الخدمات

تييئة الكمية لموفاء بمتطمبات ومعايير الييئة القومية لضمان  (1
 المجتمعالجودة واالعتماد كسب ثقة 

بانتياء الدراسة يتم عمل تقارير المقررات والبرامج الدراسية ورفع  (5
سية لممقيمين الخارجيين واستقبال تقارير المقيمين البرامج الدرا
 الخارجيين.
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يتم دراسة تقارير المقررات الدراسية وتقارير المقيمين    (50
الخارجيين واستخلص مدخلت خطط التحسن واتخاذ القرارات 

 العلجية .
يتم دراسة و  تحميل استبيانات الرضاء المختمفة )أعضاء    (55

المستفيدين(  –الطلب  -الموظفين –ىيئة التدريس 
 واستخلص مدخلت خطط التحسين واتخاذ القرارات العلجية.

يتم دراسة نسبة االنجازات وخطة التحسين السابقة ومعوقات    (51
االنجاز و استخلص خطط  التحسين واتخاذ القرارات 

 العلجية.
سبتمبر من كل  –يتم صياغة خطط التحسين في أغسطس    (51

 عام .
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 وحدة تكنولوجيا المعموماتسادسا : 
 

 

 اتخاذ الالزم نحو :
إعداد البنية التحتية التى تساعد عمى نشر فكر التعميم االلكترونى  (5

 والتعمم الذاتى.

االستفادة من رأى أصحاب المصمحة فى تطوير الخدمات  (1
 االلكترونية بالكمية.

تطوير قاعدة البيانات الموجودة بالكمية وعمل دليل لمبيانات و  (1
نسيق مع  منسقى االقسام  لإلشراف عمي صفحة القسم لتطويرىا الت

 وجعميا تفاعمية مع الطلب واعضاء ىيئة التدريس.

تطوير نظم المعمومات بالكمية و العمل عمى جعل الموقع  (1
 االلكترونى فى صوره ديناميكية.
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 ساتعا : يذير انكهيح

 

 اتخاذ الالزم نحو :
ارات الكمية  تبين الزيادة و النقصان في عمل إحصائية لكل إد (5

أجيزة وأفراد كل قسم إداري ومقترح بإعادة الييكمة ورفعيا لمسيد 
 عميد الكمية.

علن إجراءات التعامل  (1 متابعة نظافة وترتيب األقسام اإلدارية وا 
 بكل قسم إداري

 تقديم كل قسم في شير أبريل تقريره السنوي متضمنا : (1
 ضعف بكل قسم إداري.نقاط القوة و نقاط ال 
 .مقترحة لخطة التحسين 
 استبيانات الرضا لممتعاممين مع القسم 
  مراجعة آلية اختيار القيادات اإلدارية في األقسام اإلدارية

وذلك الحتساب النقاط لمسادة اإلداريين المتوقع تعيينيم 
 مستقبل .

  عمل إحصائية بالدورات التدريبة التي تم اجتيازىا وكذلك
 ة لتأىيل الجياز اإلداري.المطموب

 .آلية الجودة بالكمية 
  يتم تصميم استمارة تقرير سنوي لموحدات )االنجازات- 

مقترحات  -التيديدات  -نقاط الضعف  -نقاط القوة 
 التطوير والتحسين(.
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  كل وحدة من الوحدات ترفع تقرير سنوي خلل شير ابريل
 مرفق بو استبيان لقياس مستوي رضاء المستفيدين.

  يتم دراسة التقارير لموحدات المختمفة واستخلص مدخلت
 خطط التحسن واتخاذ القرارات العلجية.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 دليل وحدة ضمان الجودة 

 45 

 بعض نماذج االستبيانات التى تقوم الوحدة بعمميا:
 استبيان مقرر دراسى .5
 ستبيان برنامج دراسىأ .1
لــتعمم أســتبيان قيــاس مســتوى رضــاء عــن التســييلت الداعمــو لمتعمــيم وا .1

 وتشجيع ودعم لألنشطو الطلبيو بالكميو  

 ستبيان رضاء الطلب عن الفاعميو التعميميو ا .1
 أستبيان تقييم أداء عضو ىيئو التدريس .1

 أستبيان تقييم أداء عضو الييئو المعاونو  .9

 أستبيان تقييم أداء رئيس القسم .1
 العمل فى خريج الكميو ستبيان أصحاب أ .1
 ممين ستبيان الرضا الوظيفى لمعاأ .5

 ستبيان الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريسأ .50
 أستبيان قياس رضاء الطلب عن سياسات القبول والتحويل .55

 ستبيان تقييم اداء مدير عام الكميو .أ .51
 المرشد االكاديمى .ستبيان أ .51
 دقيو التقييم لمقيادات اإلداريو الرضاء الوظيفى ومصستبيان أ .51

 أستبيان رأى االطراف المجتمعيو. .51
 يان استطلع رأى عضو ىيئة التدريس فى القيادات األكاديميةستبأ .59
 أستبيان األحتياجات التدريبيو العضاء ىيئو التدريس ومعاونييم .51

 أستبيان األحتياجات التدريبيو لمساده اإلداريين  .51
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