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دليل وحدة ضمان الجودة
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وحدة ضمان الجودة بكمية الفنون التطبيقية
أوالً :رؤية وحدة ضمان الجودة بكمية الفنون التطبيقية
تطمح الوحدة أف تكوف إحدى الوحدات الرائدة في توكيؿ الجودة وتحسيف مجاؿ األداء لإلرتقاء بالكمية

لتصبح في مصاؼ الكميات المتميزة عمى مستوى جامعة  6أكتوبر وجامعات مصر مف خالؿ مراقبة
تطبيؽ معايير الجودة وصوالً لمتميز في األداء والمخرجات والخدمات إلكساب ثقة المجتمع .
ثانياً :رسالة وحدة ضمان الجودة كمية الفنون التطبيقية
المساىمة في االرتقاء والتحسيف المستمر لألداء التعميمي والبحثي وخدمة المجتمع والبيئة بالكمية وتحقيؽ
طموحات المستفيديف والمجتمع عف طريؽ توعية ونشر ثقافة الجودة وتحقيؽ رؤية ورسالة الكمية ورؤية

ورسالة الجامعة وتطبيؽ المعايير األكاديمية التي تتبناىا برامج الكمية.
ثالثاً :أهداف وحدة ضمان الجودة بكمية الفنون التطبيقية

 نشر ثقافة الجودة ورفع الوعى بمفيوـ تقويـ األداء وضماف الجودة والتطوير المستمر .
 دعـ وبناء القدرات لكافة الفئات داخؿ الجامعة وتزويدىـ بالمعارؼ المتجددة فى مجاؿ نظـ وآليات
ضماف الجودة .
 انشاء نظاـ متكامؿ لممراجعة الداخمية ييدؼ باألساس إلى تقديـ الدعـ الفنى لكميات الجامعة فى
إستيفاء كافة المتطمبات الالزمة لمتقدـ لإلعتماد  ،واستمرار متابعة تطوير وتحسيف األداء بعد األعتماد
 مراجعة وتحديث استراتيجية الجامعة ورسالتيا وغايتيا األساسية وسياسة ضماف الجودة بيا فى ضوء
التطورات والمستجدات القومية لتطوير وتحديث التعميـ العالى .
 العمؿ عمى بناء حزمة مف المواصفات المرجعية واألداء المقارف فى مختمؼ جوانب القدرة المؤسسية
والفاعمية التعميمية لتحقيؽ إستدامة نظاـ الجودة  ،والتأكد عمى تواجد خطوات فعالة وفورية تتخذ
بالكميات لتعزيز مواطف القوة ومعالجة نقاط الضعؼ داخميا .
 إنشاء قاعدة بيانات وتوثيؽ المعمومات واألنشطة التى تتـ داخؿ جميع الكميات .
 ربط المركز بالمراكز المماثمة بالجامعات المصرية األخرى  ،وذلؾ لتعظيـ اإلستفادة مف خالؿ تبادؿ
الخبرات واإلستشارات مع ىذه المراكز .
 العمؿ عمى إيجاد قنوات إتصاؿ مع الييئات القومية والدولية التى تيتـ بتقويـ الجودة وضمانيا فى
التعميـ الجامعى لتبادؿ الخبرة بما يطور مف أداء العممية التعميمية بالجامعة
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الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة
يتكوف الييكؿ التنظيمي لموحدة مف مجمسيف  ،األوؿ مجمس اإلدارة ويختص برسـ واعتماد السياسات

والخطط واآلليات  ،والثاني المجمس التنفيذي ويقوـ بتنفيذ الق اررات  ،وتشتمؿ الوحدة عمى خمسة لجاف
فرعية  ،كما يمي ذكره :

 .1لجنة التدريب والدعـ الفني والمسئولية المجتمعية .
 .2لجنة تقويـ الطالب .
البرمج التعميمية والمقررات الدراسية .
 .3لجنة تطوير ا
 .4لجنة التخطيط والمتابعة وتقييـ األداء .
 .5لجنة المراجعة الداخمية واعداد التقارير .

اختصاصات وحدة ضمان الجودة
 استخداـ وتطبيؽ األدوات واآلليات والبرامج المصممة مف قبؿ مركز ضماف الجودة بالجامعة مف أجؿ
تقويـ األداء وضماف الجودة بشقييا األكاديمي والمؤسسي بالكمية وفؽ معايير اإلعتماد القومية .
 تطبيؽ إستراتيجية الجامعة فيما يختص بالجودة عمى مستوى الكمية  ،وكذا التوجييات الصادرة عف
إدارة مركز ضماف الجودة بالجامعة بيذا الخصوص.
 إنشاء نظـ معمومات متكامؿ لتقويـ األداء وضماف الجودة الداخمية.
 متابعة أنشطة تقويـ األداء وضماف الجودة باألقساـ العممية واإلدارية المختمفة .
 تحميؿ نتائج أنشطة تقويـ األداء وضماف الجودة ،وتقديـ تقارير دورية إلى مركز ضماف الجودة
بالجامعة.
 تقديـ التوعية والتدريب واألدلة اإلرشادية والخدمات اإلستشارية لألقساـ العممية المختمفة بالكمية فيما
يتعمؽ بضماف الجودة واإلعتماد .
 العمؿ مع كافة األقساـ العممية واإلدارات المختصة بالكمية عمى تييئة الكمية واعدادىا لإلعتماد.
 إعداد التقرير السنوي لتقويـ األداء وضماف الجودة بالكمية واعتماده مف األستاذ الدكتور عميد الكمية
ورفعو إلى مركز ضماف الجودة بالجامعة.
 إقامة عالقات مباشرة وقوية مع المجتمع الخارجي المستفيد مف الكمية  ،وكذلؾ كافة الجيات المعنية
بقضايا تقويـ األداء وضماف الجودة مف خالؿ مركز ضماف الجودة .
 القياـ بنشاط إعالمي واسع داخؿ الكمية والمجتمع لترسيخ مفيوـ تقويـ األداء والتطوير المستمر.
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مجمس إدارة الوحدة
يشكؿ مجمس إدارة الوحدة مف عشرة أعضاء بقرار مف عميد الكمية لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد وذلؾ

عمى النحو التالي:

عويذ الكليت
(رئيس هجلس إدارة الوحذة)

وكيل الكليت لشئوى التعلين
والطالة
عضواَ

وكيل الكليت اشئوى الذراسبث
العليب والبحوث
عضواً

هذير وحذة ضوبى الجودة
عضواً

عذد ( )4هي رؤسبء األقسبم
العلويت ببلتنبوة
أعضبء

عذد ( )2هي أعضبء هيئت
تذريس هي روي الخبرة
أعضبء

إجتماعات مجمس إدارة الوحدة
يجتمع المجمس مرة واحدة عمى األقؿ شيرياً بدعوة مف عميد الكمية (رئيس مجمس إدارة الوحدة)  ،ولو أف

يدعو إلجتماعات المجمس أعضاء مف الخارج  ،أو أعضاء مف الييئة المعاونة والطالب دوف أف يكوف
ليـ حؽ التصويت أو االعتراض عمى ق اررات المجمس.

إختصاصات مجمس إدارة الوحدة
 إقرار ومتابعة الخطط التي تحقؽ أىداؼ الوحدة وبما يتوافؽ مع أىداؼ المركز والخطط التي يضعيا.
 اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتميزة لمعامميف بالوحدة ورفعيا لمركز ضماف الجودة بالجامعة .
 مراجعة واعتماد التقرير السنوي لموحدة قبؿ رفعو إلى مركز ضماف الجودة بالجامعة.
 مراجعة ممؼ اإلعتماد قبؿ التقدـ بو وعمؿ التقرير السنوي لمكمية ورفعو إلى مركز ضماف الجودة
بالجامعة.
 تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي ليا صفة االستعجاؿ والتي يحددىا مجمس
اإلدارة.
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مدير وحدة ضمان الجودة
يصدر عميد الكمية ق ار اًر بتعييف مدير وحدة ضماف الجودة مف بيف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية طبقاً

لممعايير التالية:

 عضو ىيئو تدريس عمى رأس العمؿ  ،وحاصالً عمى درجة عممية مناسبة في أحد تخصصات الكمية.
 أف يكوف عضواً مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لمدة ال تقؿ عف سنتيف مف العمؿ الفعمي  ،ويفضؿ
مف لديو خبرة سابقة بأعماؿ الوحدة كأف يكوف عضواً سابقاً بالوحدة .
 أف يكوف عمى دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي  ،وبالمعايير األكاديمية المرجعية
(القومية والعالمية) في تخصص الكمية.
 الحصوؿ عمى دورات المراجعة في مؤسسات التعميـ العالي.
 الخبرة في التعامؿ مع نظـ ال ػ .IT
 أال يشغؿ منصب إداري بالكمية عند تعيينو مدي ار لموحدة.
 يتمتع بميارات إدارية مف حيث القدرة عمى القيادة وادارة الوقت والفريؽ والموارد.
 مشيود لو بالمصداقية وااللتزاـ والعمؿ الجاد.
 يتميز بشخصية قادرة عمى إقامة العالقات الطيبة مع إدارة الكمية  ،أعضاء ىيئة التدريس  ،والطالب
والموظفيف العامميف بالكمية.
 لـ يتعرض ألي مسائمو قانونية.
وذلؾ عمى أف يكوف قرار التعييف لمدة  3سنوات قابمة لمتجديد وأف يكوف مدير الوحدة عضو أساسي في

تشكيؿ مجمس الكمية .

اختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة
 متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيؽ أغراض الوحدة.
 متابعة تنفيذ الق اررات التي يصدرىا مجمس اإلدارة.
 اقتراح تشكيؿ لجاف الوحدة وعرضو عمى مجمس اإلدارة.
 وضع خطة العمؿ التنفيذية ألنشطة الوحدة ومتابعتيا ،ومتابعة عمؿ لجاف الوحدة.
 التنسيؽ بيف اإلدارة واألقساـ المختمفة وبيف وحدة ضماف الجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية في
ضوء تقارير تقييـ األداء.
 االجتماع دورياً بفريؽ العمؿ ومسئولي المجاف بالوحدة ومراجعة التقارير المقدمة.
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 متابعة إنجاز األعماؿ اليومية والتأكيد مف مطابقتيا لخطة عمؿ الوحدة ،والتنسيؽ بيف أعضاء الفريؽ
التنفيذي والعامميف بالوحدة واجراء تقييـ األداء الدوري لموحدة.
 إعداد التقارير الدورية عف األنشطة المنفذة في الوحدة وعرضيا عمى مجمس اإلدارة ورفع نسخة منيا
لمركز ضماف الجودة بالجامعة.
 اإلشراؼ عمى تصميـ حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقيا وتطوير ىذه الحمالت حسب
احتياجات الكمية.
 المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمؿ والدورات التدريبية في مجاؿ الجودة والتطوير في
التعميـ الجامعي.
 اقتراح صرؼ المكافآت والحوافز لمعامميف ورفعيا إلى عميد الكمية.
 إبالغ ق اررات مجمس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكمية إلى مركز ضماف الجودة بالجامعة.
 التواصؿ مع األقساـ العممية واإلدارية لتسيير العمؿ التنفيذي الستيفاء الوثائؽ المطموبة مف تقارير
وخطط خاصة بتحقيؽ كافة معايير االعتماد.
 متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة عمي المجالس والمجاف المتخصصة بالكمية .
 االختصاصات األخرى التي يفوضو فييا مجمس اإلدارة.
 تمثيؿ الوحدة أماـ الغير.
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المجمس التنفيذي لموحدة ومهامه واختصاصاته

يشكؿ المجمس التنفيذي عمى النحو التالى :
مدير الوحدة

 5رؤساء المجاف

ثالثة طالب

رئيساً

أعضاء

أعضاء

ويجتمع المجمس التنفيذي مرة واحدة عمى األقؿ شيرياً بدعوة مف مدير الوحدة  ،وترفع محاضر

اإلجتماعات عمى مجمس إدارة الوحدة العتمادىا.
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ويختص المجمس التنفيذي بالمهام التالية:
 تنفيذ ومتابعة الخطط التي تحقؽ أىداؼ الوحدة وبما يتوافؽ مع أىداؼ المركز وخططو.
 إعداد وتنقيح التقرير السنوي لموحدة ورفعو إلى مجمس إدارة الوحدة.
 إعداد ممؼ االعتماد قبؿ التقدـ وكذلؾ التقرير السنوي لمكمية ورفعة إلى مجمس إدارة الوحدة.
 تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي ليا صفة االستعجاؿ والتي يحددىا المجمس
التنفيذي.
المجان الداخمية بالوحدة
تشتمؿ وحدة ضماف الجودة بالكمية عمى خمسة لجاف يقوـ مجمس إدارة الوحدة بتوزيع مسئوليات اإلشراؼ
والمتابعة ،وذلؾ مف خالؿ لجاف متخصصة ،وتنقسـ ىذه المجاف كما يمي:
أ -لجان تابعه لوحدة ضمان الجودة:
 .1لجنة التدريب والدعم الفنى والمسئولية المجتمعية :
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 -توعية وتدريب المجتمع الداخمى والخارجى بمياـ الوحدة وأىميتيا .

 -حصر اإلحتياجات التدريبية واعداد الخطط السنوية لمبرامج التدريبية .

 -اإلشراؼ عمى الدورات التدريبية فى مجاؿ الجودة مف حيث ( اإلتصاؿ والتنسيؽ واإلتفاؽ مع الفئات

المتدربة – وضع جدوؿ اليوـ التدريبى واليدؼ منو والفئة المستيدفة – اإلتصاؿ بالمدرب لمتنسيؽ
معو ومعرفة األوراؽ المطموب تحضيرىا ووقت التدريب – حجز القاعة والتأكد مف إتاحة جميع

التسييالت لممدرب حتى يتـ التدريب بنجاح – توفير متطمبات االستراحة فى حالة اليوـ التدريبى

الطويؿ – االشراؼ عمى لجاف التدريب والتأكد مف الجدية مف حيث الحضور واإلنتظاـ وتحقيؽ
اإلستفادة المرجوة – استطالع آراء المدربيف والمتدربيف – قياس تأثير التدريب عمى المتدربيف ) .

 -قياس الرضا المجتمعى عف مواصفات الخريج ومخرجات ووظائؼ المؤسسة .

 التواصؿ مع مكتب متابعة الخريجيف لممشاركة فى تقويـ عمميات المتابعة ورضا الخريجيف وخصوصاالوافديف منيـ وتذليؿ العقبات .

 اإلشراؼ عمى إخراج وطبع المطويات واإلصدارات الخاصة بالوحدة والمؤسسة واخراج وطبع ممؼاإلعتماد وكؿ مف يمثؿ المؤسسة مف أداة ومطبوعات .

 -التوعية بأخالقيات العمؿ وأداب المينة والبحث العممى بالمؤسسة فى ضوء الميثاؽ األخالقى .

 حصر القيـ المشتركة المطموب تبنييا بالخطة االستراتيجية لتفعيؿ سياسات المؤسسة بما يحقؽرسالتيا وأىدافيا ونشرىا بما يدعـ منظومة قيـ العمؿ .

 إعداد التقارير السنوية عف مدى اإلنجاز فى الخطط التدريبية. االتصاؿ بجيات التدريب والتنسيؽ معيا مثؿ مركز ضماف الجودة ومركز تنمية قدرات أعضاء ىيئةالتدريس والقيادات بالجامعة.

 دراسات عمى الوضع الحالى لمتدريب الصيفى لمطالب مف النواحى المختمفة مثؿ وجود برنامج تدريبىمكتوب  ،ونوعية التدريب والميارات المكتسبة بعد التدريب  ،ومدى الحاجة ليا فى سوؽ العمؿ،
وطريقة تقييـ الطالب..الخ.

 وضع برامج تدريبية خاصة بأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ تخدـ تحقيؽ رسالة الكمية مثؿ تحسيفميارات البحث العممي وكتابو المشروعات التنافسية الممولو .

 وضع برامج تدريبية خاصة لموظفي الجياز االداري بالكمية تخدـ تحقيؽ رسالة الكمية مثؿ تحسيفميارات الحاسب االلي .

 وضع اليو لقياس أثر البرامج التدريبية عمي أداء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وأعضاء الجيازاإلداري بالكمية .

 -التواصؿ مع الجيات الخارجية لدعـ وتفعيؿ وضع المؤسسة .
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 التواصؿ مع مكتب متابعة الخريجيف لممشاركة في تقويـ عمميات المتابعة ورضا الخريجيف وتذليؿالعقبات .

 رفع التقارير الصادرة مف لجنو التدريب الي لجاف التخطيط والمتابعة الداخمية . .2لجنة تقويم الطالب :

 -جمع وتحميؿ البيانات باالستعانة باألدلة والنماذج المعدة والمعتمدة .

 تصميـ األدوات واألدلة ويتـ إعتمادىا مثاؿ  :االستبيانات والبطاقات وتحميميا وفقا لمؤشرات األداء. -توفير البيانات لالستبيانات األساسية  ،والتى يتـ العمؿ بيا بالكمية .

 -إعداد قاعدة بيانات خاصة عف العامميف بالكمية ( ىيئة التدريس – الييئة المعاونة – اإلدارييف ) .

 دراسات عمى الوضع الحالى لقاعات التدريس ( توفر وسائؿ تدريس حديثة – األضاءة – المساحة –التيوية – األثاث ) .
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 -دراسات عمى الوضع الحالى لممعامؿ (اإلضاءة – المساحة – التيوية – وسائؿ األماف – توفير

األجيزة الحديثة والكيماويات – توفر الفنيف المدربيف – وجود إرشادات معمنة لمواجية الكوارث -
إمكانية عمؿ أبحاث خاصة بالتعميـ الذاتى ) .

 -دراسات عمى الوضع الحالى لممكتبة ( عدد الكتب والمراجع الحديثة – إمكانية البحث اإللكترونى عف

الكتب والمراجع – مواعيد العمؿ – نسبة التردد – توافر أخصائييف فى المكتبات – امكانية التصوير-

المساحة – األضاءة – التيوية – وسائؿ األماف ) .

 قاعدة بيانات وافية خاصة بكؿ ما يتعمؽ بالبحث العممى بالكمية ( األبحاث المنشورة – الرسائؿ –المشروعات البحثية – الخطط العممية – المؤتمرات العممية  ...إلخ).

 -حفظ نسخ مف النشرات الدورية والممصقات والمطويات الخاصة بالجودة .

البرمج التعميمية والمقررات الدراسية
 .3لجنة تطوير ا

 مراجعة الرؤية الحالية لمكمية والرسالة واألىداؼ  ،واقتراح تعديميا في ضوء المتغيرات الحاليةلمبرنامج وعرضيا عمى مجمس القسـ أو الكمية إلقرارىا أو التعديؿ عمييا.

 متابعة تبنى الكمية لمعايير أكاديمية قياسية مرجعية لمبرامج التعميمية ومراجعتو مع المعاييرالقومية المتفؽ عمييا واتخاذ االجراءات التى تضمف تحقيقيا بما يحقؽ رسالة وأىداؼ الكمية.
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 صياغة واستحداث توصيؼ المقررات الدراسية طبقاً لممعايير األكاديمية المرجعية وبما يضمفاكساب الخريج لممواصفات والميارات الالزمة لسوؽ العمؿ .

 متابعة إعداد وتوثيؽ واعتماد التقارير السنوية لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية وتجميعيا مفاألقساـ عمى نماذج ىيئة ضماف الجودة واالعتماد بما يضمف متابعة األداء وانجاز الخطة

التنفيذية لمعاـ السابؽ.

 -القياـ بدور إرشادى واستشارى بغرض:

التأكد مف أف البرامج التعممية يقوـ بتعريؼ وتطبيؽ المعايير األكاديمية التى يتبعيا بما يتماشى مع
رسالة الكمية.

-

التأكد مف أف البرامج التعميمية يحتفظ بممؼ لكؿ مقرر " ممؼ المقرر" بحيث يحتوي عمى:

مواصفات المقرر

نماذج مف أوراؽ امتحانات سابقة
نتائج التقويـ الطالبي لممقرر

النسب المئوية لمطالب المنقطعيف عف المقرر وكذلؾ الناجحيف والراسبيف فيو

أي معمومات أخرى ذات صمة

 دراسة الواقع الحالي لممقررات الدراسية التى تدرس بمرحمة البكالوريوس بالكمية (الخطة الدراسية)لمتعرؼ عمى المشكالت واقتراح االستراتيجيات العامة لتطويرىا ومناقشتيا عف طريؽ:

 -تنظيـ وتحديد نسب المقررات المختمفة في كؿ البرامج التعميمية

 -وضع تصور لتطوير الئحة الكمية لتطبيؽ نظاـ الساعات المعتمدة.

 إضافة مقررات جديدة بمشاركة أساتذة مف كميات أخرى أو حذفيا بعد أخذ آراء ىيئة التدريسوالطالب.

 وضع آليات لتفعيؿ نظاـ التعمـ الذاتى  self-learningيعتمد عمى الطالب (عينة مف أعماؿالطالب وقائمة بمجاالت ومصادر التعمـ الذاتي عمى مستوى الكمية).

 تشجيع التعميـ اإللكترونى  e-learningلتحويؿ بعض المقررات الدراسية إلى إلكترونية فىالبرامج التعميمية المختمفة (احصائيات – عينات).

 مراجعة المحتوى العممي واقتراح آليات لتطوير المقررات الدراسية وتحديد مدى توافؽ أىدافيا معمخرجات التعميـ المستيدفة بالبرامج التعميمية وطرؽ التدريس والتقويـ وذلؾ باالستعانة بتقارير

المجاف األخرى ذات الصمة ومصفوفة البرنامج التعميمي

 إعداد الالئحة الداخمية وممفات البرامج التعميمية (توصيؼ وتقرير البرنامج والمقررات المعتمدة)وقائمة بالوسائؿ التعميمية المستخدمة في التعميـ وقائمة بالكتب والمراجع
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 -المشاركة في إعداد استراتيجية التعميـ والتعمـ متمشية مع رسالة ورؤية وأىداؼ الكمية  ،واعتمادىا مف

مجمس الكمية لمعمؿ بيا واألىداؼ الخاصة بالبرامج التعميمية بصفة دورية واعتمادىا مف مجمس الكمية

 -التقييـ الدورى لمبرامج التعميمية

والمقررات (مف خالؿ استبيانات استطالع آراء الطالب ،أعضاء

ىيئة التدريس والمستفيديف ،ومف خالؿ تقارير المقيميف الخارجييف أو الجيات الخارجية ،وتحميؿ
نتائج االمتحانات) لتحديد مدى مالءمتيا لمتطوير في مجاؿ التخصص واحتياجات سوؽ العمؿ،
واتخاذ ما يمزـ مف إجراءات تصحيحية بناء عمى نتائج التقييـ.

 التوصية بترشيح المراجعيف الخارجييف أو جيات خارجية لمراجعة البرنامج والمقررات الدراسية . توعية أعضاء ىيئة التدريس بالمعايير األكاديمية (ورش العمؿ–ندوات– لقاءات – مناقشاتمفتوحة)

 عمؿ قاعدة بيانات البرامج التعميمية . .4لجنة التخطيط والمتابعة وتقييم األداء:

 صياغة رؤية ورسالة الكمية وأىدافيا األستراتيجية ووضع سياسة وآلية لضماف التحديث المستمر ليذهالعناصر وفقاً لما تتطمبو المتغيرات المحيطة.
-

تصميـ النماذج المطموبة لعمميات التخطيط وتحميميا.
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-

تحديد السياسات واآلليات التى تؤدى الى تحقيؽ اليداؼ األستراتيجية لمكمية فى مجاالت التعميـ
والتعمـ والبحث العممى وخدمة المجتمع.تحديداألحتياجات التى يتطمب تطويرىا.

-

تصميـ الخطة اإلستراتيجية ومتابعتيا وقياس القيمة المضافة واإلنحراؼ بالخطة ومتابعة دمج التغذية
الراجعة سنوياً.

-

متابعة خطط التحسيف بالمؤسسة عمى جميع المستويات الوظيفية .

 .5لجنة المراجعة الداخمية واعداد التقارير:

 القياـ بعمميات التقويـ المؤسسى باالستعانة باألدلة والنماذج الخاصة بذلؾ (المركز) بصورة دورية وفقاًلمؤشرات األداء المتفؽ عمييا.
 إعداد التقارير الشيرية والنصؼ سنوية والسنوية. تقويـ خطط المؤسسة وتقارير المتابعة. إعداد تقرير الدراسة الذاتية . إعداد التقرير السنوى لممؤسسة.14

 وضع التوصيات الخاصة بضماف جودة األداء والتطوير المستمر وفقاً لما تـ دراستو مف باقى المجافكتطوير الخطط والموائح وغيرىا.
 إعداد وتجميع مكونات ممؼ التقدـ لإلعتماد بالتعاوف مع باقى المجاف وفى حالة حصوؿ المؤسسةعمى اإلعتماد تعد تقرير المتابعة السنوى كمتطمب إلستم اررية اإلعتماد.
 مراجعة ومتابعة نقاط الضعؼ لمدراسة الذاتية لممؤسسة وطرؽ معالجة نقاط الضعؼ ومتابعة تنفيذاإلجراءات التصحيحية.
 متابعة أعماؿ اإلمتحانات(متابعة تطبيؽ معايير الجودة المعروفة بيذا الخصوص): (مواصفات المكاف -نظاـ وضع األسئمة -نماذج اإلجابة -نظاـ التصحيح -نظاـ حفظ المستندات–مناسبة جداوؿ اإلمتحانات -إعالف النتائج -التعامؿ مع شكاوى الطالب لمنتائج).
الشئىى اإلداريت للىحذة ( أهيي الىحذة )
أِ ٓ١اٌٛدذح ِغئٛي عٓ اٌشئ ْٛاإلداس٠خٚ ،رى ْٛاخزظبطبرٗ عٍ ٝإٌذ ٛاٌزبٌ:ٟ
اٌم١بَ ثجّ١ع األعّبي ٚاٌّٙبَ اإلداس٠خ ِٚزبثعخ اٌشئ ْٛاٌّبٌ١خ ٌٍٛدذح ِع اٌّشوض ٚاإلداسح اٌّبٌ١خ
ثبٌجبِعخ.
اٌم١بَ ثىبفخ أعّبي اٌغىشربس٠خ اٌخبطخ ثبٌٛدذح.
اإلًفبق على أًشطت الىحذاث

( البٌذ الوبلى )

٠مِ َٛذ٠ش اٌٛدذح ثبلزشاح اٌّ١ضأ١خ ٌىً ٔشبط ٠ٚزُ اعزّبد٘ب ٚ ،رٌه ف ٟئعبس اٌّإششاد اٌزٛ٠ ٟفش٘ب
ِشوض ضّبْ اٌجٛدح ثبٌجبِعخ ٠ٚ ،عشضٙب عّ١ذ اٌىٍ١خ (سئ١ظ ِجٍظ ئداسح اٌٛدذح) عٍ ٝسئ١ظ اٌجبِعخ
ٌّٕبلشزٙب ٚاعزّبد٘ب.
أحكبم عبهت
٠ .1غجك فّ١ب ٌُ ٠شد ف ٟشأٔٗ ٔض خبص ثٙزٖ اٌالئذخ اٌمٛاعذ اٌٛاسدح ثبٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائخ اٌعبٍِخ ثجبِعخ
 6أوزٛثش.
 .2رغش ٜأدىبَ ٘زٖ اٌالئذخ ِٓ ربس٠خ ِٛافمخ ِجٍظ جبِعخ  6أوزٛثش عٍٙ١ب.
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تعريفبث وهصطلحبث
هب هى الوفهىم العبم للجىدة؟
ئْ اٌّظغٍخ اٌّشادف "ٌٍجٛدح" ٘" ٛرذغ ٓ١األداء" ٚاٌز٠ ٞذز ٞٛثبإلضبفخ ألثعبد اٌجٛدح خبط١خ اٌزذغٓ١
اٌّغزّش ٌؤلداء ٔذ ٛشىً أفضً ِٓ عبثمٗ ف ٟوً ِشح.
تعريف الجىدة  ٟ٘ :أداء اٌشئ اٌظذ١خ ف ٟاٌٛلذ اٌظذ١خ ثغش٠مٗ طذ١ذخ ِع ئ٠جبد فشطخ ٌٍزذغ ٓ١ف ٝوً ِشح أٚ
٘ ٟاٌزغبثك ِع اٌّعب١٠ش أ ٚاٌخٍ ِٓ ٛاٌعٛ١ة .
الوعبيير  :اٌّعب١٠ش ٘ ٟعجبسح عٓ ٚص١مخ رذذد اٌّزغٍجبد اٌز٠ ٟجت أْ ٠ف ٟثٙب ِٕزج ِب أ ٚعٍّ١خ أ ٚخذِخ ٚرظذق
عٍٙ١ب جٙخ ِعزشف ثٙب .
أِب ثبٌٕغجخ ٌجٛدح اٌزعٍ ُ١ف ٟٙرخض ِٛاطفبد اٌغبٌت اٌخش٠ج ٚ ،و١ف١خ رمذٌ ّٗ٠آلخش. ٓ٠
جىدة التعلين  ٝ٘ :رغبثك عٕبطش أِ ٚىٔٛبد إٌّظِٛخ اٌزعٍ١ّ١خ ِع اٌّعب١٠ش اٌم١بع١خ اٌّزفك عٍٙ١ب ِذٍ١بً ٚعبٌّ١ب
ٚاٌز ٟرزٛافك ِع دبجبد اٌّجزّع ِٚزغٍجبرٗ ..
الوعبيير االكبديويتACADEMIC REFERENCE STANDARS (NARS):
اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ  ٟ٘ٚعجبسح عٓ ِخشجبد رٛطف ِب ٠جت أْ ٠عشفٗ اٌغالة ِٓ اٌعٍّ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ّ٠ ٚىُٕٙ
اٌم١بَ ثٗ ثذ١ش ٠أرِ ٟغبثمب أِ ٚزٛافمب ِع ِب ٠جت أْ ٠ى ْٛعٍ ٗ١األداء األوبد ِٓ ّٟ٠د١ش اٌجذاسح  ،أِب ِٓ
د١ش ِظذس ٘زٖ اٌّعب١٠ش فمذ رىِ ْٛظبدس٘ب ل١ِٛخ أ ٚعبٌّ١خ أِ ٚض٠ج ِٓ وٍّٙ١ب ٚلذ رجٕذ وٍ ٗ١اٌفْٕٛ
اٌزغج١م١خ الوعبيير االكبديويه القىهيت الورجعيت
)NATIONAL ACADEMIC REFERENCE STANDARS (NARS
الوعبيير القىهيت االكبديويت الورجعيت :
٘ ٟاٌذذ االدٌٍّٔ ٟغز ٞٛاٌّغٍٛة ِٓ اٌّعبسف ٚاٌّٙبساد اٌز٠ ٟجت اْ ٠ىزغجٙب اٌغبٌت ف ٟرذم١م ٟإٌزبئج
اٌزعٍ١ّ١خ اٌّغزٙذف ِٓ ٌٍّمشس .
تعريف االعتوبد
٘ ٛاالعزشاف اٌز ٞرّٕذٗ اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ جٛدح اٌزعٍٚ ُ١االعزّبد ٌٍّإعغخ أرا وبٔذ رغزغ١ع أصجبد أْ
ثشاِجٙب رزٛافك ِع اٌّعب٠ش اٌّعٍٕخ ٚاٌّعزّذح.
الهيئت القىهيت لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد:
 ٟ٘ٚاٌجٙخ إٌّٛط ثٙب رم ُ٠ٛاٌعٍّ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ثبٌّذاسط ٚاٌىٍ١بد ٚلذ أٔشئذ فٛٔ ٟفّجش 2002

هعبيير االعتوبد :
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ثشاِجٙب رزٛافك ِع اٌّعب٠ش اٌّعٍٕخ ٚاٌّعزّذح.
الهيئت القىهيت لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد:
 ٟ٘ٚاٌجٙخ إٌّٛط ثٙب رم ُ٠ٛاٌعٍّ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ثبٌّذاسط ٚاٌىٍ١بد ٚلذ أٔشئذ فٛٔ ٟفّجش 2002

هعبيير االعتوبد :
ِ٘ ٟجّٛعٗ ِٓ اٌمٛاعذ اٌّغٍٛة رٛافش٘ب ٌذ ٜاٌّإعغخ ٌى ٟرغزغ١ع أْ رإد ٞثفبعٍ١خ ٚثّغز١ٍ٠ ٜٛك
ثّإعغبد اٌزعٍ ُ١اٌعبٌٚ ٟرٌه ف ٟضٛء سعبٌزٙب اٌّعٍٕخ  ٝ٘ٚرشزًّ عٍ ٝصّبٔ١خ ِعب١٠ش رشرجظ ثمذسح
اٌّإعغخ ٚصّبٔ١خ ِعب١٠ش رشرجظ ثبٌفبعٍ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ٌٙب.
 ُ٘ٚوبٌزبٌ: ٝ
الوحىر األول :هى القذرة الوؤسسيت
ٚاٌز ِٓ ٞخالٌٗ رزذمك اٌ١ٙئخ ِٓ أْ اٌّإعغخ رزغُ ثبٌّظذال١خ ٚإٌضا٘خ ٌٚذٙ٠ب ِٓ اٌم١بدح ٚاٌذٛوّخ ٚاٌزٕظُ١
ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ ِب ٠ذعُ رذم١ك سعبٌزٙب اٌّعٍٕخ ٚأ٘ذافٙب االعزشار١ج١خ.
الوحىر الثبًي :للتقيين هى الفبعليت التعليويت
ٚاٌز ِٓ ٞخالٌٗ رزذمك اٌ١ٙئخ ِٓ أْ اٌّإعغخ رضع اٌغبٌت فِ ٟمذِخ ا٘زّبِبرٙب ٚرزٛافش ثٙب اٌغ١بعبد
ٚاٌجشاِج ٚأّٔبط اٌزعٍُ ٚاٌىفبءاد األوبد١ّ٠خ اٌالصِخ ٌضّبْ رذم١ك  ٚاعزّشاس٠خ اٌفبعٍ١خ اٌزعٍ١ّ١خ.
البرًبهج التعليويEducational Program
ِجّٛعخ ِٓ اٌّمشساد ٚاالٔشغخ اٌالصِخ ٌزذم١ك ا٘ذاف رعٍ١ّ١خ ِذذدح ٌٍذظٛي عٍ ٟدسجخ عٍّ١خ
(ثىبٌٛسٛ٠طِ/بجغز١ش /دوزٛساٖ)
هىاصفبث الخريج Graduate Attributes
ِجّٛعخ ِٓ اٌظفبد اٌز٠ ٟجت اْ رزٛافش ف ٟاٌخش٠ج ٚاٌز ٟرشًّ اٌّعٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌّىزغجخ اصٕبء فزشح
اٌذساعخ ٌزإٍ٘ٗ ٌٍعًّ ٚاٌجذش
هخرجبث التعلن الوستهذفت Intended learning outcome
ِجّٛعخ ِٓ اٌّعبسف( ٚ (knowledgeاٌّٙبساد) ٚ (Skillاالرجب٘بد ) (Attitudeاٌز ٟرغع ٟاٌىٍ١خ
رذم١مٙب ِٓ خالي اٌجشاِج اٌزعٍ١ّ١خ
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هب هى دور الطبلب في حصىل الكليت علي االعتوبد؟
 رعشف عٍ ٟسعبٌخ اٌىٍ١خ ٚ ،خغزٙب اٌّغزمجٍ١خ ٚ،شبسن ثشأ٠ه ف ٟعٍّ١بد اٌزذغٚ ٓ١اٌزغ٠ٛش.
 ادشص عٍ ٝرّضٍ١ه ف ٟارخبر اٌمشاساد ثىٍ١زه ٚ،فٚ ٟضع خغظ اٌزغ٠ٛش ٚاٌخغخ اإلعزشار١ج١خ ٌٍىٍ١خ
ٚ،رٌه ِٓ خالي ئششان ِّضٍ ٓ١عٕىُ ِٓ صِالئه ف ٟاٌٍجبْ اٌّخزٍفخ ثبٌىٍ١خ
 اعأي أعزبرن ٌّمشس رم َٛثذساعزٗ عٓ أ٘ذاف اٌّمشس ِٚب ٠جت أْ رزعٍّٗ ِٓ خالي دساعزه ٌٗ
ِخشجبد اٌزعٍُ اٌّغزٙذفخ ٚادشص عٍ ٝلشاءح رٛط١ف اٌّمشس.
 ادشص عٍ ٝرأد٠خ ِب٠غٕذ ئٌ١ه ِٓ رىٍ١فبد ٚلشاءاد ٚشبسن ثفبعٍ١خ ف ٟإٌّبلشبد اٌز ٟرغشح داخً
لبعبد اٌّذبضشاد ٚ ،اعشح أعئٍخ ٘بدفخ ٚثٕبءح .
 رفبعً ِع أعبرزره ٌ ،زغج١ك أعبٌ١ت اٌزعٍُ اٌذذ٠ضخ (اٌزعٍُ اإلٌىزش – ٟٔٚاٌزعٍُ اٌزار ... ٟاٌخ) ٚ ،اٌزٟ
رٙذف ئٌ ٝرغٍ١ذه ثّٙبساد أعبع٠ ٗ١غٍجٙب عٛق اٌعًّ.
 شبسن ف ٟثشاِج اٌزذس٠ت اٌز ٟرعمذ٘ب اٌجبِعخ ،ثٙذف رّٕ١خ ِٙبسارهٚ ،اوزغبة ِض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛبد
ٚاٌّعبسف.
 ادشص عٍ ٝاالعزفبدح ِٓ ِٛاسد وٍ١زه ) ِىزجخ ٚأجٙضح دبعت آٌٚ ،ٟأدٚاد اٌّعبًِ ...ئٌخ( ٚأدغٓ
اعزخذاَ ٘زٖ اٌّٛاسد ف ِٓ ٟٙأجٍه .
 ادشص عٍ ٝرم ُ١١عٍّ١ز ٟاٌزعٍٚ ُ١اٌزعٍُ  ،اٌز ٞرزفبعً خالٌٗ ِع أعبرزره ٚ ،أْ رىِٛ ْٛضٛع١ب ئٌٝ
ألظ ٝاٌذسجبد ،دز٠ ٝزذمك اٌٙذف اٌّشج٘ ِٓ ٛزا اٌزمٚ ،ُ١١عبدح ِب ٠جش٘ ٜزا اٌزم ِٓ ُ١١خالي
أعبٌ١ت سعّ١خ ِضً االعزج١بْ اٌز٠ ٞزُ اعز١فبؤٖ فٙٔ ٟب٠خ اٌزٛس
 ادشص عٍ ٝاٌزٛاطً اٌذائُ ِع اٌّششذ األوبد ّٟ٠اٌخبص ثه ٚ ،أعأٌٗ عٓ وً ِب رش٠ذٚ ،اعٍت
ٔظ١ذزٗ ثبعزّشاس.
 شبسن ثفبعٍ١خ ف ٟإٌذٚاد اٌعٍّ١خٚ ،ئجشاء اٌجذٛس اٌز٠ ٟزُ رذس٠جه ِٓ خالٌٙب عٍ ٝاٌّٙبساد اٌعمٍ١خ
ٚاٌعٍّ١خ اٌز٠ ٟزغٍجٙب عٛق اٌعًّ.
 شبسن فِ ٟبرشاٖ ِٕبعجب ٌه ِٓ األٔشغخ اٌغالث١خ.
الوراجع :
دٌ ً١اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ جٛدح اٌزعٍٚ ُ١اإلعزّبد .
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