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وجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلية التكنول

تم تعديل الهيكل التنظيمى د ق 1/1/2011واألداب وأعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 

 .72/3/7102للوحدة من مجلس الجامعة بتاريخ 

 العاملين فئات جميع عن ممثلين يضم تنظيمي هيكل وضع على حرصت إدارة الكلية

 مباشرة وتتبع للكلية التنظيمى الهيكل فى واضحة لوحدةا أن تكون تبعية بالكلية على

بتوفير التدريب المستمر لكل أعضاء االدارة وتقوم وحدة الجودة بالكلية الكلية.  عميد

البحث العلمى, لجنة المشاركة المجتمعية, لجنة تتبع تنفيذ ولرؤساء اللجان مثل لجنة 

ضاء فى ممارسة معايير الجودة الخطة االسترتيجية ( وذلك لضمان كفاءة جميع األع

 المتعددة. 

تتوافق مع الالئحة الداخلية لمركز لداخلية للوحدة الالئحة الصياغة تم 

  .ضمان الجودة بالجامعة، وبما يتوافق أيضا مع رسالة الكلية

 رؤية الوحدة

مسىتوي رفيىع مىن األداء رؤيىة ورسىالة الكليىة مىن خىالل تحقيىق تحقيىق العمل علىى 

 فىيالكليىة ب االعتىرافإلىى صىول وبهىدف ال التعليميىة لمخرجىاتلتحقىق لتحقيق واوال

 .الدولى الصعيد وعلى األوسط، والشرق مصر

 رسالة الوحدة

بكلية التكنولوجيىا الحيويىة بجامعىة أكتىوبر للعلىوم الحديثىة ضمان الجودة وحدة  ملتع

حقيىق على تحقيق ومتابعة نظىام جىودة متكامىل يهىدف إلىى المسىاعدة علىى ت واألداب

بىىين جميىىع عناصىىر العمىىل بالمؤسسىىة  إدارة الىىى نشىىر ثقافىىة الجىىودة رسىىالة الكليىىة و

 فىىالمؤسسىة داء أتقيىيم العمىل علىى ووأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب( 

معىايير الهيئىة القوميىة  آخىذة فىى األعتبىار التعليمية والبحثية والخدميةأنشطتها  جميع
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لالرتقىىىاء بمسىىىتوا الكفىىىاءة والقىىىدرة  جعيىىىة أساسىىىيةكمرلضىىىمان الجىىىودة واالعتمىىىاد 

 حىل علىى قىادرين ومهنيىا يىاعلم متميىزيين خىريجين تقىديموذلك ل .لمؤسسةالتنافسية ل

 التكنولوجيىىا تخصصىىات بمختلىىف للخدمىىة تؤهىىهلهم التىىى البحىىوث وإجىىراء المشىىاكل

 .أودوليا إقليميا أو محليا سواء مختلفة خهدمات و أنشطة لخلق الحيوية،

 اف الوحدة  أهد

بكليىىة التكنولوجيىىا الحيويىىة ضىىمان الجىىودة حىىدة األسىىتراتيجية لىىوف اهىىداألتعمىىل 

وبالتبعيىىة وحىىدة علىىى تحقيىىق رسىىالة ال بجامعىىة أكتىىوبر للعلىىوم الحديثىىة واألداب

نشىطة األللمتابعىة وتقىويم األداء فىى كافىة محىددة آليىات رسالة الكلية مىن خىالل 

فىى  ضىمان الجىودةحىدة األسىتراتيجية لىوف اهىداأل تتبلىورو الكليىةالتى تقوم بها 

 :النقاط التالية

  فىىىى المتبىىىع لمتابعىىىة الداخليىىىة وتقىىىويم األداء انظىىىام ومعاييرالتوفيىىىق

الكلية من خالل التعاون مع حامعة جرينتش البريطانية ليتناسىب مىع 

لالرتقىاء  كمرجعيىة أساسىيةمعايير الهيئىة القوميىة لضىمان الجىودة واالعتمىاد 

 .لمؤسسةكفاءة والقدرة التنافسية لبمستوا ال

  بين جميع عناصىر العمىل بالمؤسسىة  إدارة وأعضىاء هيئىة نشر ثقافة الجودة

طىور مىن روا العمىل واألداء بىين ممىا ي التدريس واإلداريين والطالب(

 حقق التميز فى األداء.العاملين بالمؤسسة وي

 لمعاونىىة األهتمىىام بتشىىتراك السىىادة أعضىىاء هيئىىة التىىدريس و الهيئىىة ا

متخصصىة التدريبيىة البرامج واألداريين وجميع العامليين بالكليىة بىال

 .البشرية للكليةوتحسين القدرات لرفع كفاءة والتى توفرها الجامعة 
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 الكليىىة بمىىا يىىنعكس  مقىىدم مىىنامج األكىىاديمي النىىتحسىىين البرتطىىوير و

 على مستوا الخريجين وقدراتهم التنافسية.

 د الخطة البحثية بالكلية ومتابعة األنشطة العمل على إستكمال وإعتما

البحثية بالكلية ومتابعة عمليات نشر الىدوريات العلميىة فىى المحافىل 

 الدولية.

  لمشىىىاركة المجتمعيىىىة للكليىىىة بمايضىىىمن تقىىىديم لوضىىىع وتوثيىىىق خطىىىة

 .للمجتمع والوطنخدمات متميزة نوعا وكيفا 

 جىودة واالعتمىاد ستيفاء متطلبات الهيئة القومية لضمان الالعمل على إ

 تأهيل الكلية للحصول على االعتماد.ل

 اختصاصات ومهام الوحدة

 الجىودة أعمىال جميع يناقش حيث دورية بصورة الوحدة إدارة مجلس ينعقد

 فىى ومناقشىتها طرحهىا تىم والتىى بىالجودة المنوطىة أألعمىال وكىذلك بالكلية

 الكليىة إدارة مجلىس إجتمماعىات الوحىدة مىدير يحضىر حيىث الكليىة مجالس

 .الجودة لوحدة ممثال

 والقيىىىادات اللجىىىان جميىىىع بىىىين العمىىىل الوحىىىدة تنسىىىق: الوحىىىدة مهىىىام ومىىىن

 ووضع الذاتى التقييم وعملية الجودة وتحقيق متابعة عملية في والمشاركين

 بىىين الجىىودة فكىىر نشىىركمىىا يعمىل علىىى . المسىىتقبلية والعمىىل التحسىىين خطىط

 الجميىع مشىاركة يضىمن األداء قيىيملت نظىام صياغةو بالكلية العاملين جميع

 .الجودة عملية في

 عالقىىة الجامعىىة فىىي الجىىودة بمركىىز بالكليىىة الجىىودة ضىىمان وحىىدة  تىىربط

 ضىمان مركىز مىع بالتنسىيق الجىودة وحىدة ادارة مجلىس يقىوم حيىث وطيدة،
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 كمىا بىالجودة المتعلقة األمور جميع فى والتعاون بالتشاور بالجامعة الجودة

. بالجامعىة الجىودة ضمان لمركز مستمرة بصفة مراسالتو تقارير رفع يتم

 إدارة مجلىىس إجتماعىىات فىىى الوحىىدة بالكليىىة الجىىودة وحىىدة مىىدير يمثىىل كمىىا

 بجميىىع بالكليىة الجىىودة وحىدة تشىىارك حيىث بالجامعىىة الجىودة ضىىمان مركىز

 .بالكلية الجودة وأعمال أعباء

 وتشمل مجاالت عمل واختصاصات الوحدة األنشطة التالية: 

 توثيىىق الرؤيىىة والرسىىالة واألهىىداف االسىىتراتيجية للكليىىة ياغة وصىى

 .وتطويرها تحديثها العمل علىو

  بىىين جميىىع عناصىىر العمىىل بالمؤسسىىة  إدارة وأعضىىاء نشىىر ثقافىىة الجىىودة

طىىىور مىىىن روا العمىىىل ممىىىا ي هيئىىىة التىىىدريس واإلداريىىىين والطىىىالب(

شىىىر نحقىىىق التميىىز فىىىى األداء.واألداء بىىين العىىىاملين بالمؤسسىىة وي

ثقافىىىة ومفىىىاهيم الجىىىودة بىىىين أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والطىىىالب 

 والعاملين بالكلية والمجتمع المحيط.

  إشىىتراك السىىادة أعضىىاء هيئىىة التىىدريس و الهيئىىة المعاونىىة متابعىىة

تدريبيىىىىىىة البرامج واألداريىىىىىىين وجميىىىىىىع العىىىىىىامليين بالكليىىىىىىة بىىىىىىال

ت وتحسىين القىدرالرفع كفىاءة والتى توفرها الجامعة متخصصة ال

 .البشرية للكلية

  تلبيتهاحتياجات المختلفة بالكلية والعمل على اإلتقييم. 

  فىىى المتبىىع لمتابعىىة الداخليىىة وتقىىويم األداء انظىىام ومعاييرالتوفيىىق

الكلية من خالل التعاون مىع حامعىة جىرينتش البريطانيىة ليتناسىب 
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 كمرجعيىىة أساسىىيةمعىىايير الهيئىىة القوميىىة لضىىمان الجىىودة واالعتمىىاد مىىع 

 .لمؤسسةالرتقاء بمستوا الكفاءة والقدرة التنافسية لل

 وخطىىىط  رير المقىىىررات والبىىىرامج الدراسىىىية بالكليىىىةامتابعىىىة تقىىى

 .التحسين

  الجىىودة سىىتمرارية وفاعليىىة أنظمىىة وسياسىىات إضىىمان العمىىل علىىى

 .بالكلية المتبعة

  إنشىاء نظىام لمتابعىة الخىىريجين والتواصىل معهىم ومىع المسىىتفيدين

خدمات التىى يمكىن أن تقىدمها الكليىة وتقيىيم جىودة لتحديد نوعية ال

 آدائها.

 يعكىس مسىتوا األداء فىى حيىث أنى  سنوي للكلية التقرير األهتمام بال

يتضمن خطة تنفيذية للتطوير بما يضىمن الحرص على أن كافة األنشطة و

 جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية.

 كافىىة الجهىىات المعنيىىة و المؤسسىىةتعىىاون مىىع جميىىع العىىامليين بال

لتهيئىىة بأنشىىطة الكليىىة والجهىىات المسىىتفيدة واألطىىراف المجتمعيىىة 

 .الكلية وإعدادها للحصول على االعتماد

 خطة عمل الوحدة

كليىة التكنولوجيىا الخطىة األسىتراتيجية لخطة عمل وحىدة ضىمان الجىودة علىى عتمد ت

وضع برنامج زمنى لوذلك من خالل  الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب

الفرديىىىة والجماعيىىىة التمىىىام األنشىىىطة والمهىىىام المنوطىىىة بهىىىا مىىىع تحديىىىد المسىىىؤليات 

  للتحسين المستمر مع األخذ فى االعتبار تحديد االولويات وما يطرأ من مستجدات.
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 آلية متابعة آداء أنشطة الوحدة

إجتماعىىات منتظمىىة ألعضىىاء عقىىد  مىىن خىىالل بالكليىىة الوحىىدة أنشىىطة آداءيىىتم متابعىىة 

إلتمىام المهىام  العوائىقالوحدة يىتم فيى  متابعىة األنجىازات المحققىة ل عمىال ومناقشىة 

 تطبيىق بمتابعىة الجىودة ضىمان وحدة تقومالمطلوبة من الوحدة لتحقيق أهدافها. كما 

خىالل المشىاركة فىى  المؤسسىية مىن والقىدرة التعليميىة للعمليىة الشىامل التقىويم نظىام

 الىرأا إسىتطالعات ونتىائج الدراسىية المقىررات تقىارير وتحليىل ودراسىة إعىداد

 والتحسىين. التعزيىز خطىط تنفيىذ وحضىور ومتابعىة جميىع مراحىل التقىويم. ومتابعىة

 المؤشىرات علىىوالتقييم المستمر ألداء للفاعلية التعليمية على هذا النظام  فىيعتمد و

 التالية:

 .إحصائيات نتائج الطالب 

 اجعيين الداخليين والخارجيين.تقارير المر 

 .إستبيانات أعضاء هيئة التدريس 

 .إستبيانات الطالب 

 .إستبيانات الجهات المستفيدة 

وتقىىوم الوحىىدة بمتابعىىة الخطىىة السىىنوية عىىن طريىىق تقىىارير سىىنوية عىىن األنشىىطة 

المختلفىىة فىىى الكليىىة باالضىىافة إلىىى تحديىىد العوائىىق التىىى تمنىىع ممارسىىة الجىىودة 

 ء علي  يتم وضع خطة تحسين لتحدا هذه العوائق. والتطوير. وبنا
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  1111خطة وجودة ضمان الجودة لعام 

برنامج زمنى التمام االنشطة والمهام المنوطة بها مع  وضع تحرص وحدة ضمان الجودة بكلية التكنواوجيا الحيوية على

 بار تحديد األولويات وما يطرأ عليها من مستجداتمع األخذ فى االعت تحديد المسئوليات الفردية والجماعية للتحسين المستمر

  وذلك خالل فترة زمنية محددة.

 رؤية وحدة ضمان الجودة 

 بهدف التعليمية للمخرجات والتحقق والتحقيق األداء من رفيع مستوي تحقيق خالل من الكلية ورسالة رؤية تحقيق على العمل

 متابعة إلى الوحدة تهدف كما. الدولى الصعيد وعلى األوسط، لشرقوا مصر في واحترامها بالكلية االعتراف إلى الوصول

 مع للطلبة النجاا فرص تحقيق و أوالموظفين التدريس سواءهيئة المهنية اإلدارة خالل من للطلبة التعليمية البيئة توفير عملية

المجتمع وخدمة والبحثية ةالتعليمي العملية فى متميزة مؤسسة يجعلها بما. المختلفة وإهتمماتهم قدراتهم إختالف . 

الوحدة رسالة  

 جودة نظام ومتابعة تحقيق على واألداب الحديثة للعلوم أكتوبر بجامعة الحيوية التكنولوجيا بكلية الجودة ضمان وحدة تعمل

 رةإدا  بالمؤسسة العمل عناصر جميع بين الجودة ثقافة نشر والى الكلية رسالة تحقيق على المساعدة إلى يهدف متكامل

 والخدمية والبحثية التعليمية أنشطتها جميع فى المؤسسة أداء تقييم على والعمل( والطالب واإلداريين التدريس هيئة وأعضاء

 التنافسية والقدرة الكفاءة بمستوا لالرتقاء أساسية كمرجعية واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة معايير األعتبار فى آخذة

 للخدمة تؤههلهم التى البحوث وإجراء المشاكل حل على قادرين ومهنيا علميا متميزيين خريجين لتقديم وذلك. للمؤسسة

أودوليا إقليميا أو محليا سواء مختلفة خهدمات و أنشطة لخلق الحيوية، التكنولوجيا تخصصات بمختلف  

 األهداف :

. تدريب وتنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 1  

ت داخلية لضمان جودة العملية التعليمية . إجراء مراجعا1  

. إعداد الدراسة الذاتية للكلية 3  

. إجراء اجتماعات دورية مع رؤساء الللجان 4  

. تقديم الكلية لالعتماد 5  
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5102/  5102خطة زمنية لعام     

عن التنفيذ  المسئول الفترة الزمنية الميزانية  األهداف  

  ال يوجد 

 

 

 

 

 أكتوبر

ر وحدة الجودةمدي  

 مدير وحدة الجودة

مسئول جودة المقررات    

 مسئول جودة المقررات 

 منسق البرنامج 

  

 مدير وحدة الجودة

 مدير وحدة الجودة

 منسق البرنامج الدراسى 

 مدير وحدة الجودة

 رؤساء اللجان

( مراجعات داخلية1  

a)  مراجعة الالئحة الداخلية من قبل مختص 

b) تقارير المقررات 

c)  تقاريرself-assessment teacher  

d)  تقرير منسق البرنامج 

e)  خطة التنمية الناتجة عنBoard of study 

meetings  

f)  متابعة الخطة االسترتيجية 

g)  خطة التحسين السنوية 

h)  تعديل واعتماد الخطة التنفيذية 

i)  تقارير اللجان 

 

تراجع فى 

الخطة 

 االستراتيجية

 

شهريا" على 

حسب خطة 

 التدريب بالجامعة

 

 

 مدير مركز الجودة بالجامعة

 مدير إدارة التدريب بالجامعة 

برامج التدريب الخاصة بأعضاء  )تدريب وتنمية  (2

 ( هيئة التدريس / الهييئة المعاونة / الجهاز االدارى

  تدريب جودة 

  تدريب مهنى 
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 ال يوجد 

 

يونيو    

 

 

 

 

 مسئولى المعايير 

 مسئولى المعايير 

 مدير وحدة الجودة

 

عداد دراسة ذاتية( ا3  

a)  تحديث المعايير 

b)  تحديث المرفقات 

c) -  تحديث ومراجعة الدراسة الذاتية 

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 ديسمبر

 

 

 

 مدير وحدة الجودة

 

 

 

( تقديم لالعتماد 4  

a)  االنتهاء من الدراسة الذاتية 

b)  االنتهاء من الخطة االسترتيجية 

c)  االنتهاء من الخطة البحثية 

d) الالئحة الداخلية للجودة 

e) للكلية الالئحة الداخلية 

f)  الموارد المالبة 

g) Course specifications  
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  ال يوجد 

 شهريا"

أشهر 4كل   

 شهريا"

 

 رؤساء اللجان

 مدير وحدة الجودة

 مدير وحدة الجودة

( االجتماعات الدورية 5  

 اللجان

 مجلس إدارة الوحدة 

 المكتب التنفيذى للوحدة 
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 ي للوحدة ومهام لجانهاالهيكل التنظيم

 الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحرص الكلية على أن تشكيل الوحدة يضم ممثلين من أعضاء هيئة التدريس 

المستفيدة. ويضم المجلس التنفيذا مدير  ,الهيئة المعاونة ,الطالب واالطراف

 وحدة الجودة, رؤساء اللجان, معيدين وطالب. 

 

 

 

 

 

ية ــميد الكلـع  

 )رئيس مجلس إدارة الوحدة(

 مدير وحدة ضمان الجودة

  رؤساء اللجان

ذوي الخبرة والمعنيين   

 

 الطالب
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 تشكيل وحدة الجودة واالعتماد 

 بكلية التكنولوجيا الحيوية

 بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب

  

 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد

جيا الحيوية / رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان أ.د. أيمن دياب    عميد كلية التكنولو

 الجودة واالعتماد

 مدير وحدة الجودة واالعتماد د.رضوا مكى 

 وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية أ.د. على دياب 

 وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية د.جيهان صفوت 

 مدير وحدة الجودة واالعتماد د. رضوا مكى 

 طراف المستفيدةعضو خارجى من األ أ.د.هشام عيسى 

 إدارا  أ.أسماء عبد الحميد

 أعضاء المكتب التنفيذى بوحدة ضمان الجودة واالعتماد

 منسق البرنامج   د.أسامة سعد 

 مساعد أستاذ    د.عمرو عجيز

 أستاذ مساعد  د. أشرف بكار

 مدرس   راضىد.أمجد 
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 مدرس  د.ريهام محسن 

 مدرس مساعد   جيهان حماد

 ساعدمدرس م   هادا شاهين

 معيد   داليا هشام 

 معيد   على مكى 

 طالب  ى عبدالحميدالنات

 طالب   سلمى عفت

 طالب   ريم شتا 

 اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للوحدة

   إعىىىىداد خطىىىىط العمىىىىل الالزمىىىىة واقتىىىىراا تشىىىىكيل اللجىىىىان والتوجيىىىى

 واإلشراف على العاملين بالوحدة.

 ن مطابقتهىىا لخطىىة عمىىل متابعىىة إنجىىاز األعمىىال اليوميىىة والتأكىىد مىى

         الوحدة، والتنسيق بين العاملين بالوحدة.

   ا تقىديم تقىارير دوريىىة لمجلىس اإلدارة عىن تطىىور العمىل بالوحىدة وفقىى

 للمهام المنوطة بها، والمشاكل التي تعوق القيام بالمهام. 

  االتصىىال باألقسىىام العلميىىة واإلداريىىة مىىن خىىالل إدارة الكليىىة لتسىىيير

 نفيذي وكذلك كافة الصالحيات الالزمة.العمل الت

  متابعىىىىىة عىىىىىرم ومناقشىىىىىة موضىىىىىوعات الجىىىىىودة علىىىىىى المجىىىىىالس

 المتخصصة بالكلية واعتمادها وتنفيذ القررات المتعلقة بها.
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  تمثيل الوحدة فى االجتماعات التىى يىدعى لهىا كاالجتماعىات الدوريىة

 لمديرا الوحدات بمركز ضمان الجودة والهيئات ذات الصىلة وكىذلك

ت الصىىىلة بأنشىىىطة ضىىىمان االمشىىىاركة فىىىى النىىىدوات والمىىىؤتمرات ذ

 الجودة. 

 دارة ومتابعة تنفيذ أنشطة الجودة بالكلية إلجان 

 تشمل لجان ادارة ومتابعة تنفيذ أنشطة الوحدة عدة لجان فنية وهي:

 البحث العلمى لجنة  .1

جىات بانتاج بحىوث علميىة معرفيىة وأخىرا تطبيقيىة تلبىى احتياتختص هذه اللجنة 

المجتمىىع كمىىا تضىىمن تنميىىة المىىوارد الذاتيىىة للكليىىة مىىن خىىالل اسىىتحداث عناصىىر 

   جديدة للتمويل.

 المشاركة المجتمعيةلجنة  .2

بتعزيز دور الكلية فى تنمية البيئة المحيطة. حيث تهتم بادمىاج تختص هذه اللجنة 

   .الطالب فى أنشطة تنمية المجتمع

 الجهات المستفيدة وذات الصلة بالوحدة 

 جهات خارج الكلية

 .مركز ضمان الجودة بالجامعة 

  أكتوبر للعلوم واآلداب الحديثةمجلس جامعة. 

 .الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد 

 .المجلس األعلى للجامعات ولجان  المتصلة بتخصصات الطالب 
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 .النقابات واإلتحادات المهنية ذات الصلة بتخصصات الخريجين 

 خرجات التعليم بالكلية مثل جهات التوظيف.الجهات المستفيدة من م 

 .مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم      

 جهات داخل الكلية

 المجالس الرسمية للكلية. 

  القيادات األكاديمية واالدارية 

 .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 .الطالب 

 النظام المالي للوحــدة 

د شىأن  شىأن االدارات المختلفىة داخىل وحدة ضمان الجودة بالكلية هى كيىان معتمى

الجامعىىىة حيىىىث تخضىىىع سياسىىىات  الماليىىىة إلىىىى السياسىىىة الماليىىىة المتبعىىىة الكليىىىة و

 تخضىع خاصىة جامعىة واألداب الحديثىة للعلىوم أكتوبر جامعةبالجامعة. حيث أن 

 بىدوره والذا األمناء مجلس إدارة تحت مباشرة تقع متخصصة إدارة إلى مالياتها

 يكفىىل ممىىا بالجامعىىة الكليىىاتاألدارات و لجميىىع والماديىىة الماليىىة المىىوارد يىىؤمن

   .بنجاا االستراتيجية وأهدافها رسالتها تحقيقها

 القواعد العامة

بجميع األنشطة المتعلقة بدراسة وإدارة الجودة بمحوريها القدرة  بالكلية الجودة لضمان وحدة تقوم

 مستمرة بصفة المؤسسي التقويم الجودة بعمليةالمؤسسية والفاعلية التعليمية. حيث تقوم وحدة 

 األنشطة المنوطة إليها فى المجالس الرسمية للكلية. تنفيذ التي تعيق والعقبات المشاكل ومناقشة
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ينعقد مجلس إدارة الوحدة بصورة دورية، وتحتفظ الوحدة بمحاضر االجتماعات حيث يناقش فى 

كذلك أألعمال المنوطة بالجودة والتى تم طرحها هذه األجتماعات جميع أعمال الجودة بالكلية و

ومناقشتها فى مجالس الكلية حيث يحضر مدير الوحدة إجتمماعات مجلس إدارة الكلية ممثال لوحدة 

 الجودة.

ومن مهام الوحدة: تنسق الوحدة العمل بين جميع اللجان و القيادات والمشاركين في عملية متابعة 

الذاتى ووضع خطط التحسين والعمل المستقبلية. نشر فكر الجودة  وتحقيق الجودة وعملية التقييم

 بين جميع العاملين بالكلية. صياغة نظام لتقييم األداء يضمن مشاركة الجميع في عملية الجودة.

 وأعضاء التعليمية، والعملية الدراسية، المقررات في الطالب آراء الجودة ضمان وحدة وتستطلع

ا النتائج تحليل ويتم بالكلية المتاحة والموارد معاونةال والهيئة هيئة التدريس  في ومناقشتها إحصائي 

 الكلية. مجلس

حيث  التصحيحية من قبل إدارة الكلية ووحدة الجودة القرارات لتنفيذ متابعة يوجد بالكلية عملية 

 تغير من يتبعها وما يوجد خطة تحسين سنوية يتم متابعة تنفيذها أيضا من جانب الشريك البريطانى

 المستمر. التطوير نحو سعيا الكلية في

 تنعكس عملية التطوير على اداء الطالب ويظهر ذلك من خالل:

 .التحسن المستمر فى الفاعلية التعليمية 

 .مدا رضاء الطالب من خالل أستبيان نصف سنوا للطالب 

 المستخدمة التدريس طرق تحسن. 

التى تم إثارتها فى إجنماعات مجالس األقسام خطة التحسين السنوية على جميع النقاط  تشمل

وإجتماعات مجالس الوحدة وأجتماعات مجالس الكلية وشكاوا الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 واألجتماعات مع الجانب البريطانى.

 منهجية تحقيق الجودة

 آلية التنفيذ النشاط

كل عضو هيئة تدريس بيقييم أدائ   تقرير التقييم الشخصى ويقوم في  -1 مراجعات داخلية وخارجية  -1
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 بفس  من خالل استبيان. ويتم ذلك مع نهاية تدريس كل مقرر 

تقرير المقرر ويقوم في  هيئة التدريس بتقيم المقرر من عدة أوج  منها  -1

" نتيجة الطالب وإحصائيات  الطالب واألنشطة الدراسية التى تمت من 

ناقشة تقرير المراقب خالل المقرر وشكاوا ومقترحات الطالب وم

 الخارجى.

ويوجد أيضا التقرير الدورا لمنسق برنامج الكلية والذا يعلق في   -3

 منسق البرنامج عن كل العملية التعليمية بما في  من مشاكل داخل الكلية

 ملف المعاونة والهيئة والطالب تدريس هيئة عضو من كل يقدم -4

 قبل من للمراجعة الدراسى صلالف أثناء تمت التى األنشطة كل في  يوضح

 (إنجلترا من  دوليين خارجيين( مراجعين  ممتحنين

يقوم الممتحنين  المراجعين( الخارجيين بمراجعة الملفات ومقابلة  -5

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالستفسار ومناقشة وتوضيح أا 

 أمر يتعلق بآداء المنظومة التعليمية

لمراجعين( الخارجيين بحضور مناقشات مشاريع يقوم الممتحنين  ا -1

 التخرج للوقوف على مستوا الطالب ومناقشتهم فى مشاريعهم المقدمة

يقوم الممتحنين  المراجعين( الخارجيين بمقابلة عينة من طالب الكلية  -1

 لمناقشتهم فى العملية التعليمية 

قوة والضعف يقوم الممتحنين  المراجعين( الخارجيين بدراسة نقاط ال -8

 )فى العملية التعليمية وتقديم تقرير شامل يتم تقديم  ومناقشت  فى اجتماع 

University Board of Study)  

 يتم وضع خطة  سنوية للتحسين معتمدة على جميع النقاط السابقة  -9

يقوم الممتحنين  المراجعين( الخارجيين بزيارة الكلية مع بداية  -11

 ((Board of Studyلعقد اجتماع   الفصل الدراسى الجديد

 يتم مراجعة معايير الجودة عن طريق:

 اجتماعات اسبوعية مع مركز ضمان الجودة  -1

 تنفيذ كل مالحظات المركز لتعديل المعايير  -1

 

تم تشكيل فرقة العداد الدراسة الذاتية ومراجعة الدراسة الذاتية مراجع   اعداد دراسة ذاتية للكلية  -1

 وخارجية داخلية 

 االنتهاء من الدراسة الذاتية 



20 

 

تدريب العاملين بالجودة على كتابة الدراسة واعدادهم كمراجعين داخليين  تدريب وتنافسية  -3

 وكتابة التقارير السنوية وتوصيف التقارير الدراسية 

 تدريبات لهيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان كفاءة العملية التعليمية 

 حصر األوراق المطلوبة لالعتماد  عتماد تقدم لال -4

 تكليف وحدة الجودة لرؤساء اللجان 

 مراجعات لجميع األوراق الخاصة 

 تقديم الملفات من قبل الكلية كمرفقات للدراسة الذاتية 

االجتماع الدورا مع رؤساء اللجان ومجلس  -5

 االدارة والمكتب التنفيذا 

 دة لعملية الوحدة والتعلم داخل الكلية يضمن المتابعة الدورية من قبل الوح

 

يوجد بالكلية نظام متكامل لتحقيق الجودة يتم على عدة مراحل ويشترك في  الطالب والسادة 

أعضاء هيئة التدريس ورئيس الفاعلية التعليمية ومدير وحدة الجودة ورؤساء األقسام وممثلين من 

 الكلية. ميدإدارات الجامعة والممتحنين الخارجيين والسيدة ع

 المرحلة األولى:

وتعتبر هذه المرحلة هى المرحلة التجهيزية لعملية التقوييم حيث يطلب من كل طالب تجهييز ملف 

 Portfolio لكل مقرر دراسى يدرس  يضع في  كل ما درس إلي  وجميع األنشطة التعليمية التى )

لب من أعضاء هيئة التدريس تجهييز وكلت إلي  أثناء الدراسة وجميع األمتحانات الدورية. كما يط

( لكل مقرر دراسى يدرس  يضع في  كل ما درس  وجميع األنشطة التعليمية التى Portfolioملف  

طلبها من الطالب أثناء الدراسة وجميع األمتحانات الدورية ونموذج إجاب  لها واألمتحانات النهائية 

ترسم للمراجعيين الداخليين والخارجيين صورة ونماذج إجابتها. ويتمثل أهمية هذه المرحلة أنها 

 واضحة ومتكاملة عن كل مجريات العملية التعليمية أثناء الفصل الدراسى.

 

 المرحلة الثانية:
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ويتم فيها مراقبة األمتحانات للتأكد من أستهدافها للمخرجات التعليمية للمقررات وتتم هذه المرحلة 

هيئة التدريس ثم العميد ثم الممتحن الخارجى  كما سبق توضيحها بالتفصيل عن طريق عضو

 المتمثل فى الجانب البريطانى  جامعة غرينتش(.

 المرحلة الثالثة: 

 ( يحضره كل من:Faculty Board of Studyوفيها تقوم المؤسسة بتجتماع موسع   

 .ممثلينمن من الطالب عن كل مرحلة دراسية .0

 السادة أعضاء هيئة التدريس. .7

 رؤساء األقسام. .3

 مدير وحدة الجودة. .4

 رئيس لجنة الفاعلية التعليمية. .5

 رئيس لجنة القدرة المؤسسية. .6

 ممثلين من األدارات المختلفة من الجامعة. .2

 الممتحنين الخارجيين "أعضاء من جامعة غرينتش". .8

 ممثلين من األطراف المجتمعية  إن لزم األمر(. .9

 العميد. .01

 ويتم فى هذا األجتماع مناقشة ما يلى:

الطالبية الحالية للطالب والمتعلقة بالعملية التعليمية أو الخدمات الطالبية أو  المشاكل .0

أألنشطة الطالبية بمختلف أنواعها  تعليمية أو رياضية أو ترفيهية .....إلخ( حيث يقوم 

 ممثلى كل فرقة بعرم المشاكل ويتم مناقشتها بين السادة الحضور.

السيد رئيس الفاعلية التعليمية  المرحلة  مراجعة التقرير المفصل المقدم والمعد من .7

 الخامسة( ويحتوا هذا التقرير على:

 .خطة التحسين وما تم إنجازه منها للفصل الدراسى السابق 
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 .تقارير الممتحنين الخارجيين 

 .تقارير السادة أعضاء هيئة التدريس عن مقرراتهم 

 Faculty Board ofع يتم مناقشة ما تم إنجازه من توصيات األجتماع السابق  إجتما .3

Study .)للفصل الدراسى السابق 

 يتم وضع توصيات ل جتماع الحالى ليكون لبنة يعد بها الخطة التحسينية. .4

 المرحلة الرابعة:

وفيها يقوم أعضاء هيئة التدريس بتعداد تقارير عن المقررات التى يدرسونها فى نهاية الفصل 

 الدراسى وتتكون هذه التقارير من تقريران:

تقرير التقييم الشخصى: ويقوم في  عضو هيئة التدريس بتقييم نفس  من خالل إستبيان  .0

 يوضح جميع األنشطة التى قام بها أثناء تدريس  للمقرر.

 تقرير المقرر: ويقوم في  عضو هيئة التدريس بتقييم المقرر من اوج  عدة منها: .7

   للمقرر.عضو هيئة التدريس أثناء تدريسأسلوب التدريس الذا إتبع   

 .األنشطة التعليمية التى تمت أثناء تدريس  للمقرر 

  التعليق على نتائج اإلحصائيات الخاصة بالمقرر  نسب النجاا والرسوب ونسب

التفوق والتعثر ....إلخ( ويجب أن يشمل هذا التعليق على األسباب والمؤثرات التى 

 أدت إلى هذه النتيجة  إيجابا أو سلبا(.

   المراجعاتfeedback.التى تمت بواسطة الطالب ) 

   األجراءات المتخذة من عضو هيئة التدريس كرد فعل للمراجعاتfeedback )

 التى تمت بواسطة الطالب.

   المراجعاتfeedback التى تمت بواسطة الممتحن الخارجى على هذا المقرر )

 عندما درس فى الفصل الدراسى أو العام الدراسى السابق.
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 ذة من عضو هيئة التدريس كرد فعل للمراجعات  األجراءات المتخfeedback )

التى تمت بواسطة الممتحن الخارجى على هذا المقرر عندما درس فى الفصل 

 الدراسى أو العام الدراسى السابق.

 .الخطة المستقبلية لتطوير وتدريس هذا المقرر 

 المرحلة الخامسة:

جعة جميع التقارير المقدمة من السادة أعضاء هيئة ويقوم فيها السيد رئيس الفاعلية التعليمية بمرا

التدريس فى المرحلة الرابعة والتعليق علي كل تقرير منها ثم إعداد تقرير موسع ومجمع للعرم 

 Faculty Board ofعلى السيد عميد الكلية تحسبا لعرض  على إجتماع الكلية الموسع  

Study الثالثة(.( فى بداية الفصل الدراسى المقبل  المرحلة 

 المرحلة السادسة:

 ويقوم فيها مجلس إدارة الكلية والممتحنين الخارجيين بالتالى:

( المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس Portfolios  بمراجعة جميع الملفات  .0

 والطالب لجميع المقررات والمعدة فى المرحلة األولى. 

جعة عينات من أوراق األمتحان للوقوف يقوم الممتحنين الخارجيين أثناء هذه المرحلة بمرا .7

 على مدا فاعلية عملية التصحيح. 

يقوم الممتحنين الخارجيين بتعداد تقرير شامل عن الفاعلية التعليمية بالكلية ليتم عرض   .3

 (.University Board of Studyومناقشت  فى إجتماع الجامعة  

 المرحلة  السابعة:

ديم تقرير شامل عن الفاعلية التعليمية بالكلية ليتم عرض  يقوم فيها الممتحنين الخارجيين بتق

( بحضور السيد رئيس الجامعة University Board of Studyومناقشت  فى إجتماع الجامعة  

وممثلين من إدارات الجامعة والسيد عميد الكلية ومدير وحدة الجودة والسادة أعضاء هيئة 

 التدريس. 

 يدا إلعالنها.ومن ثم يتم إعتماد النتيجة تمه


