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 مركز ضمان الجودة

  

  مقدمة: 

ــه الجــودة  ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ً بأھمی ــا ــي إطــار  الشــاملةإيمان ــة  االھتمــاموف ــودة العملی ــد ج ــرامج توكی ــد ب ــاع قواع بإتب

ــة فــاروس  ــة، قامــت جامع ــكندريةالتعلیمی ــامعي  باإلس ــام الج ــا فــي الع ــة بھ ــدء الدراس ــذ ب ــاء  2007/  2006من بإنش

ــى مســتوى  نمركــز لضــما ــوم  ةالجامعــة باإلضــافالجــودة  عل ــة مــن كلیاتھــا ويق إلــى وحــدة لضــمان الجــودة بكــل كلی

ــاروس  ــة ف ــة جامع ــاس بحاج ــدي اإلحس ــودة بم ــز ضــمان الج ــور دور مرك ــد بل ــذا وق ــا. ھ ــز باإلشــراف علیھ ــىالمرك  إل

ـــیم والبحـــوث  ـــة المتواصـــلة بمـــا  واالستشـــاراتتطـــوير األداء فـــي مجـــاالت التعل ـــق أھـــداف التنمی والتـــدريب لتحقی

ــل ــات  يجع ــن الجامع ــاروس واحــده م ــة ف ــدةجامع ــرامج  الرائ ــودة الب ــزة بمســتوي ج ــا متمی ــیم وجعلھ ــال التعل ــي مج ف

ً جعلھــا متمیــزة بمســتوي خريجیھــا، وفیمــا يلــي نبــذه عــن نظــام ضــمان الجــودة  التعلیمیــة التــي تقــدمھا وأيضــا

  رسات الجیدة بالجامعة.المطبق بالجامعة وكیفیة تنفیذه من قبل مركز ضمان الجودة ووحداته، كأحدي المما

  

  أوال:  رؤية مركز ضمان الجودة 

إرســـاء نظـــم متكاملـــة لضـــمان جـــودة أنشـــطة الجامعـــة التعلیمیـــة والبحثیـــة والمشـــاركة المجتمعیـــة وتعزيـــز 

قـــدراتھا علـــى التطـــوير المســـتمر بحیـــث تصـــبح جامعـــة فـــاروس باإلســـكندرية واحـــدة مـــن أھـــم مؤسســـات 

ً وإقلیمیا و   .عالمیاً التعلیم العالي محلیا

  

ً : رسالة مركز ضمان الجودة .   ثانیا

ــة الجــودة والتطــوير المســتمر لتحســین كفــاءة األد ضــمان ــة والبحثی ــة التعلیمی ــاروس اء بالعملی ــات جامعــة ف لكلی

  بالنسبة ألنظمتھا وبرامجھا وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خريجیھا وتعزيز دور المشاركة المجتمعیة .

  

    الجودةلمركز ضمان  اإلداريثالثا: الھیكل 

ً                ةرئیس الجامع السید األستاذ الدكتور/ .1   رئیسا

ً للرئیس     السید األستاذ الدكتور/ نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب                 .2  نائبا

 للرئیس نائباً               السید  األستاذ الدكتور/ نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا          .3

ً للرئیس  السیدة األستاذة الدكتورة/ نائب رئیس الجامعة للعالقات الدولیة والثقافیة وضمان الجودة   .4  نائبا

ً للرئیس      نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    السید األستاذ الدكتور/ .5  نائبا

 عضوا                                   مدير مركز ضمان الجودة          السید األستاذ الدكتور/ .6

 عضوا    السید/ أمین عام الجامعة                                                                  .7

  

ً: الھیكل التنفیذي لمركز ضمان الجودة  رابعا

 األستاذ الدكتور/ نائب رئیس الجامعة للعالقات الدولیة والثقافیة وضمان الجودة. .1

 تاذ الدكتور/ مدير مركز ضمان الجودة .األس .2

 أعضاء من ھیئة التدريس). 5الفريق األكاديمي التنفیذي بالمركز (مكون من  .3

 التنفیذي بالمركز . اإلداريالفريق  .4



 ضمان الجودة            (النشأة ـ التطور ـ التمیز)  جامعة فاروس باإلسكندرية

)107(  

 

ً: األھداف    للمركز  اإلستراتجیةخامسا

  .رفع مستوي ثقة المجتمع في نتائج وجودة مخرجات كلیات جامعة فاروس .1

ــي  .2 ــد الثقــة عل ــاءة تأكی ــة وكف ــة التعلیمی ــي مخرجــات العملی ــدولي ف ــي واإلقلیمــي وال المســتوي المحل

 وتوكید جودة التعلیم وتطويره المستمر.

بمـــا يتماشـــي مـــع متطلبـــات العملیـــة التعلیمیـــة  واالعتمـــادمســـاندة ودعـــم عملیـــة ضـــمان الجـــودة  .3

 والبحثیة لكلیات الجامعة.

 األكاديمیة بكلیات الجامعة.تیسیر تطبیق المعايیر المرجعیة القومیة للبرامج  .4

 تعزيز بناء القدرات في مجال ضمان الجودة . .5

 والتدريب في مجال ضمان الجودة. التوعیة .6

 والدولي مع ھیئات تعلیمیة وبحثیة ومجتمعیة. اإلقلیميالتعاون علي المستويین  .7

 .تمادواالعمعايیر الھیئة القومیة لضمان الجودة  استیفاءالدعم الفني للكلیات بما يضمن  .8

  

 :ً   مركز ضمان الجودة اختصاصاتسادسا

ــة والتــدريب فــي مجــال ضــمان الجــودة الجــامعي  اســتمرارالعمــل علــي  -1 ــة  الســتیفاءالتوعی العناصــر التالی

  في مجتمع الجامعة:

  ــة المشــتمل ــع الجامع ــي مجتم ــودة ف ــة الج ــاص بثقاف ــوعي الخ ــاءنشــر ال ــي أعض ــدريس  عل ــة الت ھیئ

  وكذلك المشاركین في العملیة التعلیمیة من خارج الجامعة. واإلداريینومعاونیھم والطالب 

  ضمان الجودة في األداء. دإلرساء قواعالعاملین بالجامعة  عمل لجمیععقد دورات تدريبیة وورش 

  ــة ــررات وكتاب ــرامج الدراســیة والمق ــداد توصــیف الب ــدريس إلع ــة الت ــاء ھیئ ــة ألعض ــدورات التدريبی ــد ال عق

 التعلیمیة.ج الدراسیة وكذلك القیاس والتقییم والتقويم المستمر للعملیة التقارير للمقررات والبرام

 .إعداد كوادر من أعضاء ھیئة التدريس للعمل كمراجعین في مجال الجودة 

 

 العناصر التالیة: استیفاءالدعم الفني لوحدات ضمان الجودة بالكلیات بما يضمن  -2

 .أنشاء نظام داخلي للجودة 

 ي والتنظیمي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة.إعداد الھیكل اإلدار 

  السنوي.إعداد التقرير  

  البرامج المختلفة بالكلیة. فيتطبیق المعايیر القیاسیة المرجعیة 

 .استیفاء التوصیفات والتقارير للبرامج والمقررات للمرحلة الجامعیة 

 .استیفاء مؤشرات التقويم المستمر للفاعلیة التعلیمیة 

  األعمال. وأصحابلمختلفة والمستفیدين ا األطرافقیاس رضا 

  المجتمعیة وسوق العمل ونتائج األبحاث. االحتیاجاتتطوير البرامج والمقررات معتمده على 

 إعداد الدراسة  الذاتیة للكلیة.  

 وضع خطط التحسین المستمر.  

  عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات.  

 أقامة الدورات التدريبیة.  

 ي المشروعات البحثیة التطبیقیةتحفیز المشاركة ف. 
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 وضع نظام لتقییم أداء جمیع العاملین بالجامعة من: -3

 القیادات األكاديمیة وأعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم.  

 أخصائي المعامل.  

 اإلداريین وجمیع العاملین بالكلیات. 

 الخاصة بعملیة التقییم النماذج ووضع المعايیر إعداد.  

 األداء وتوفیر التغذية الراجعة إلدارة الجامعة. تحلیل نماذج تقییم 

 .إنشاء نظام لمتابعة أداء وحدات ضمان الجودة بالكلیات 

 .تطبیق نظام المراجعات الداخلیة والخارجیة بالكلیات المختلفة 

 

  للجامعة. اإلستراتجیةإعداد  الخطة  -4

  

 المساھمة في التطوير المستمر للجامعة وذلك من خالل:  -5

 ون مع المراكز والوحدات المنوطه بتطوير العملیة التعلیمیة بالجامعة مثل:التعا  

 .مركز تطوير التعلیم وتفعیله  

  الالئحة الخاصة بإدارة متابعة الخريجین بجامعة فاروس. إعدادالمساھمة في  

  واالعتمادمن قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  لالعتمادتأھیل الكلیات. 

  الذاتیة. الدراسةأعداد متابعة  

   والوثائق.الملفات  استكمالمتابعة 

 المراجعات الداخلیة في مجال الجودة إتمام. 

 زيارات الدعم الفني للكلیات. إعداد 

  

  مركز ضمان الجودة وانجازاتسابعا: أنشطة 
ــي  ــز ضــمان الجــودة بوضــع إطــار زمن ــذھ األنشــطة إلتمــاميقــوم مرك ــوط بھــا والواجــب تنفی ــام المن ا والمھ

الالزمـــة  المختلفـــة اآللیـــاتعلـــي مســـتوي الجامعـــة وعلـــي مســـتوي الكلیـــات المختلفـــة مـــع تحديـــد 

ألنشــطة ضــمان جــودة العملیــة التعلیمیــة ومــا  المختلفــةلتحقیــق تلــك األنشــطة، وفیمــا يلــي المجــاالت 

   إنجازه.تم 

  

  التوعیة ونشر ثقافة الجودة: -1

نشـــر ثقافـــة  إلـــىمـــل والنـــدوات التـــي تھـــدف ضـــمان الجـــودة بعقـــد العديـــد مـــن ورش الع يقـــوم مركـــز

ــة  ــايیر الدراســة الذاتی ــف بمع ــودة والتعري ــافةالج ــإ باإلض ــررات  ىل ــرامج والمق ــة توصــیف الب ــف بكیفی التعري

مســتوي جمیــع الكلیــات بالجامعــة. كــذلك يقــوم مركــز ضــمان  مســتمرة علــيوھــذه الــورش تــتم بصــورة 

ــة  ــة الطــالب بأھمی ــال توعی ــي مج ــال ف ــدور فع ــودة ب ــناالالج ــالنخــالل  ســتبیان م ــن  اإلع ــتبیان ع االس

ــع ــة  علــي الموق ــر عــن  وإعطــاءااللكترونــي للجامع ــي التعبی ــة للطــالب ف ــة  آرائھــمحري ــوارد الجامع فــي م

  وفي البرامج والمقررات.
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  ورش عمل عن نماذج التوصیف والدراسة الذاتیة:

  

  التـــــدريب: -2

فـــي مجـــال كتابـــه توصـــیف البـــرامج  ةالتدريبیـــرات يقـــوم مركـــز ضـــمان الجـــودة بتقـــديم سلســـلة مـــن الـــدو

 إلــى باإلضــافةوالمقــررات وفــي مجــال كتابــة الدراســة الذاتیــة للمعــايیر، وكــذلك  فــي مجــال المراجعــة الداخلیــة 

دورات تدريبیــة فــي مجــال تنمیــة المھــارات البشــرية وعلــي ســبیل المثــال فقــد قــام مركــز ضــمان الجــودة بعقــد 

ــة (للدراســة ال ــك دورات تدريبی ــد حضــر تل ــدرة المؤسســیة وق ــة والق ــة التعلیمی ــوري الفاعلی ــة لكــل مــن مح ذاتی

الــدورات جمیــع الســادة أعضـــاء ھیئــة التــدريس والھیئـــة المعاونــة علــي مســـتوي جمیــع الكلیــات بجامعـــة 

أعضــاء ممیــزين مــن أعضــاء ھیئــة التــدريس وذلــك لتــدريبھم علــي  اختیــارللمراجعــة الداخلیــة وقــد تــم  ـ فــاروس

كــذلك تــم عقــد دورات  ـ مــنھم فــي مجــال مراجعــة ملــف المقــرر االســتفادةمراجعــة الداخلیــة وقــد تــم القیــام بال

  )األولیة اإلسعافاتمجال  ـوأخصائي المعامل  في مجال مھارات االتصال  لإلداريین

  

  المراجعات الداخلیة والخارجیة: -3

كمـــا يطبـــق بالجامعـــة نظـــامین  والمقـــررات. جوتقـــارير البـــراميقـــوم مركـــز ضـــمان الجـــودة بمراجعـــة توصـــیف 

ــكیل  ــق تش ــن طري ــتم ع ــة وي ــة الداخلی ــام المراجع ــا نظ ــودة وھم ــز ضــمان الج ــا مرك ــة يشــرف علیھم للمراجع

ومتابعــة أداء أعضــاء ھیئــة التــدريس مــن  المختلفــةلجنــه مــن أعضــاء ھیئــة التــدريس بالجامعــة لزيــارة الكلیــات 

ــوم  ــالل فحــص ملــف المقــررات وتق ــذهخ ــة ھ ــارة الكل اللجن ــة التــدريس بزي ــادة أعضــاء ھیئ ــه الس ــات لمقابل ی

ــتم  الــدائمین ــم وت ــرر الخــاص بھ ــف المق ــذهوالمنتــدبین وفحــص مل ــي  ھ ــي الفصــل الدراس ــارة مــرتین ف الزي

ـــي المـــرة ـــد  األول ـــة بع ـــامن والتاســـع والثانی ـــاءخـــالل األســـبوع الث ـــاتمـــن  االنتھ ـــائج  االمتحان وإعـــالن النت

ــتكمال ــرر كــامالً. واس ــام الثــان ملــف المق ــن خــالل النظ  مــراجعیني ھــو نظــام المراجعــة الخارجیــة ويــتم م

ــوم المراجــع  ــة يق ــة الخارجی ــة عملیــة المراجع ــص وفــي نھاي ــس التخص ــري وفــي نف ــن جامعــات أخ نظــراء م

نمـــاذج المراجعــة الخارجیــة وعمـــل تقريــر عـــن عملیــة المراجعــة ويقـــوم بتحديــد نقـــاط  باســتیفاءالخــارجي 

ــي تح ــاط الت ــذلك النق ــرر وك ــي المق ــوة ف ــة الق ــودة مھم ــز ضــمان الج ــك مرك ــد ذل ــولي بع ــم يت ــاج لتحســین ث ت

الخـــارجیین لتحديـــد مــدي االســـتفادة مــن نظـــام المراجعـــة الخارجیــة بكـــل كلیـــة  المــراجعینفحــص تقـــارير 

  التصحیحیة التي يقدمھا منسق كل مقرر بناء علي توصیات المراجع الخارجي. اإلجراءاتومتابعة 
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  المتابعة: -4

  ي يقوم بھا مركز ضمان الجودة في متابعة كل مما يلي:المتابعة الت تتمثل

  ــل ــة المعاونــة وكــذلك متابعــة تقییمــات أخصــائي المعام ــة التــدريس والھیئ تقییمــات الســادة أعضــاء ھیئ

  التصحیحیة لتلك التقییمات . واإلجراءاتعلي مستوي الجامعة ثم متابعة النتائج 

 التصـــحیحیة لتلــــك  اإلجـــراءاتیھــــا متابعـــة تنفیـــذ متابعـــة تطبیـــق المراجعـــات الداخلیـــة والخارجیـــة ويل

 المراجعات.

  الكلیات المختلفة من قبل الذاتیة والملفاتمتابعة مدي استیفاء معايیر الدراسة. 

 .متابعة االنتھاء من ملئ االستبیان الخاص بالطالب علي الموقع االلكتروني للجامعة  

  لتعلیقات الطالب.الت اإلجراءاتمتابعة تحلیل نتائج االستبیان واتخاذ ً  صحیحیة وفقا

 

  بالجامعة  العاملینلجمیع  األداءتقییم  -5

ــراف علــي  ــة واألش ــاملین بالجامع ــام وآلیــة تقیــیم أداء جمیــع الع ــودة بوضــع نظ ــمان الج ــز ض يقــوم مرك

  تنفیذه.

  

  التوثیق -6

يتعلــق يتــولي مركــز ضــمان الجــودة مھمــة التوثیــق وذلــك بالنســبة لمختلــف أنشــطة المركــز ســواء فیمــا 

ــ باجتماعــات ــات والتقییمــات بشــقیھا للســادة أعضــاء  ـ ــي للكلی ــدعم الفن ــارات ال ــدريب وزي ورش عمــل وت

ـــل،  ـــة وكـــذلك تقییمـــات أخصـــائي المعام ـــة المعاون ـــدريس والھیئ ـــة الت ـــق لنظـــام  أيضـــاھیئ وجـــود توثی

ــة المراســالت، ــق لكاف ــود نظــام توثی ــذلك وج ــة وك ــة والخارجی ــات الداخلی ــات معــ المراجع ايیر توثیــق ملف

  الجودة في الكلیات المختلفة.

  

  المحاكاة  تزيارا -7

حیـــث يـــتم تشـــكیل لجنـــة مراجعـــة داخلیـــة مـــن  لالعتمـــادســـتتقدم  التـــيزيـــارات المحاكـــاة للكلیـــات 

ـــع  ـــى جمی ـــوف عل ـــك للوق ـــة المنتظـــرة وذل ـــارة اللجن ـــارة مشـــابھة لزي ـــاروس تقـــوم بعمـــل زي جامعـــة ف

اللتـــین تقـــدمتا  الصـــیدلةوالھندســـة  لكلیتـــي لـــكذ وقـــد تـــم االســـتعدادات والوقـــوف علـــى الســـلبیات،

  .بالفعل لالعتماد من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد
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البرنامج الزمني لتقدم كلیات جامعة فاروس لالعتماد من الھیئة القومیة لضمان الجودة 

  2014/2019واالعتماد خالل الفترة 

  

  تاريخ التقدم لالعتماد  أسماء الكلیات

  تم التقدم لالعتماد لة والتصنیع الدوائيالصید

  (خريف الفصل الدراسي)  2016 -2015 طب األسنان

  تم التقدم لالعتماد الھندسة

  (خريف الفصل الدراسي) 2016 -2015 العلوم المالیة واإلدارية

  (خريف الفصل الدراسي) 2016 -2015 اللغات والترجمة

  (خريف الفصل الدراسي) 2017 -2016 ةالدراسات القانونیة والمعامالت الدولی

  (خريف الفصل الدراسي) 2016 -2015 السیاحة وإدارة الفنادق

  (خريف الفصل الدراسي) 2018 -2017 العالج الطبیعي

  (خريف الفصل الدراسي) 2017 -2016 اإلعالم وفنون االتصال

  (خريف الفصل الدراسي) 2017 -2016 العلوم طبیة المساعدة

  (خريف الفصل الدراسي) 2019 -2018 تصمیمالفنون و

  

  

  

  

 

  


