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رقم  المحتویات

 الصفحة

 ٥ الالئحة اإلداریة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة ١

 ٥ النشأة ١/١

 ٥ رؤیة الوحدة ١/٢

 ٥ لة الوحدةرسا ١/٣

 ٥ األھداف اإلستراتیجیة للوحدة ١/٤

 ٦ وحدة ضمان الجودة إختصاصات ١/٥

 ٨ الھیكل التنظیمى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة ٢

 ٨ الھیكل اإلدارى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة ٢/١

 ٨ الھیكل التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة ٢/٢

 ٩ اصات مجلس إدارة وحدة ضمان الجودةإختص ٢/٣

 ١٠ إختصاصات رئیس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ٢/٤

 ١١ إختصاصات المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة ٢/٥

 ١٢ نواب المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة إختصاصات ٢/٦

 ١٣ إختصاصات ودور منسقى وحدة ضمان الجودة في األقسام العلمیة ٢/٧

 ١٣ إختصاصات سكرتاریة وحدة ضمان الجودة بالكلیة ٢/٨

 ١٤ اللجان التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة ٣

 ١٤ لجنة مراجعة و متابعة شئون التعلیم و التعلم ٣/١

 ١٥ لجنة إعداد و متابعة الخطة التنفیذیة للخطة اإلستراتیجیة ٣/٢

 ١٥ لجنة التدریب و التوعیة ٣/٣

 ١٦ لجنة اإلستبیانات ٣/٤

 ١٦ فریق منسقى الجودة باألقسام العلمیة ٣/٥

 ١٧ فریق إعداد الدراسة الذاتیة ٣/٦
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رقم  المحتویات

 الصفحة

 ١٨ فریق ممثلى الطالب ٣/٧

 ١٨ فریق ممثلى األطراف المجتمعیة  ٣/٨ 

 ١٩ آلیات تنفیذ مھام وحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة ٤

 ٢١ مان الجودة بالكلیةإجراءات إعداد تقاریر وحدة ض ٤/١

وحدة ضمان الجودة بكلیة دور األقسام األكادیمیة فى تدعیم أنشطة  ٥

 الھندسة

٢٢ 

 ٢٢ قاعدة بیانات األقسام العلمیة ٥/١ 

الجھات المسئولة و ذات العالقة المباشرة بوحدة ضمان الجودة بكلیة  ٦

 الھندسة

٢٤ 
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 الھندسة الالئحة اإلداریة لوحدة ضمان الجودة بكلیة .١

 

 

 

 :النشأة ١/١

جامعة فاروس باإلسكندریة و تشكیل المكتب التنفیذى  –تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة 

مقرھا الدور األرضى بالمبنى التعلیمى و  ٣٠/١١/٢٠١٠) بتاریخ ١لھا بقرار مجلس الكلیة رقم (

 بكلیة الھندسة.

 رؤیة الوحدة: ١/٢

عن  المستدامة التنمیة و عتمادإلمفھوم ا لتحقیقكلیة الھندسة رؤیة خاصة حدة الجودة بوتتبنى 

 البحثیة و التعلیمیة للعملیةدخال وإرساء ثقافة التقویم الذاتي المنتظم والتحسین المستمر إطریق 

عن  دةالجو توكید في مجال الرائدة الوحدات إحدي تكون أن . كما تتطلع إلىوتوكید الجودة الشاملة

طریق خلق لغة مشتركة لمفھوم الجودة ونشر الوعي بین المجتمع األكادیمي واإلداري والطالبي 

 .في الكلیة

 ة الوحدة:سالر ١/٣

 بجامعة فاروسھندسة كلیة الإنشاء وتفعیل نظم ضمان الجودة في جمیع مكونات منظومة التعلیم في 

معاییر ضمان الجودة في جمیع المجاالت وفي  وتقدیم المساعدة المستمرة لألقسام المختلفة لتطبیق

بھدف اإلرتقاء بالقدرة التنافسیة برامجھا األكادیمیة طبقاً للمعاییر القومیة وبما یتفق مع رسالة الكلیة 

القومى كخطوة فى ومن ثم تأھیلھا لإلعتماد و الدولى فى سوق العمل المحلى و اإلقلیمى لخریجیھا 

 .إتجاه اإلعتماد الدولى

 لوحدة:ل األھداف اإلستراتیجیة ١/٤

 .تطویرالبرامج الدراسیة لمرحلة البكالوریوس في كل أقسام الكلیةمتابعة  )١

 مع بالكلیة المختلفة التعلیمیة البرامج توافق یؤكد مجتمعي عام رأي تكوین على العمل )٢

 .متطلبات سوق العمل المحلى و اإلقلیمى و الدولى

 األداء وتقییم متابعة خالل من التدریس عضاءھیئةأل الجامعي األداء تطویر علي العمل )٣

 .السلبیات وعالج اإلیجابیات الالزمة لتعظیم التوصیات وصیاغة
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تطویر وتطبیق نظام لتقییم الطالب والمقررات والبرامج التعلیمیة ككل، وتبني التقویم  )٤

مان الجودة الذاتي لألداء الجامعي كمدخل للمراجعة الداخلیة والخارجیة وتطبیق نظم ض

 .وصوالً إلى اإلعتماد

إدخال ثقافة التقویم الذاتي المنتظم والتحسین المستمر وتوكید الجودة الشاملة عن طریق  )٥

خلق لغة مشتركة لمفھوم الجودة ونشر الوعي بین المجتمع األكادیمي واإلداري والطالبي 

وصوالً إلى ضمان داء بناء كوادر أكادیمیة مدربة وفعالة في مجال تقویم األو في الكلیة 

 .الجودة واإلعتماد

الجودة و اإلعتماد و تأھیل الكلیة  و متطلبات الھیئة القومیة لضمان ضمان إستیفاء شروط )٦

التعاون مع وحدات ومراكز ولجان وھیئات  عن طریق التعاون للحصول على اإلعتماد

  .ومنظمات ضمان الجودة واإلعتماد

 :وحدة ضمان الجودة إختصاصات ١/٥

 بالكلیة الجودة ضمان وحدة تختص ، بالجامعة الجودة ضمان لمركز الداخلیة الالئحة إطار في

 :یلي بما

وضع رؤیة ورسالة الوحدة، أھدافھا اإلستراتیجیة والخطط التنفیذیة وتوثیقھا من مجلس  )أ

 الكلیة.

 وضع الھیكل التنظیمي واإلداري للوحدة وتوثیقھ من مجلس الكلیة. )ب

الجودة الداخلي بالكلیة لیشمل األنشطة األكادیمیة والغیر أكادیمیة تفعیل نظام ضمان  )ج

 وتوثیقھ بمجلس الكلیة.

وضع آلیات لتفعیل المراجعة الداخلیة لألنشطة األكادیمیة والغیر أكادیمیة بالكلیة مع  )د

 التنسیق مع األقسام المختلفة وتوثیقھا بمجلس الكلیة.

رسالة الكلیة، غایاتھا وأھدافھا اإلستراتیجیة  دعم ومتابعة إدارة الكلیة في وضع رؤیة و )ه

 ونشرھا بالكلیة على نطاق واسع.

ألعضاء ھیئة التدریس للتعریف بصیاغة  تقدیم ورش عمل بناءا على االحتیاجات التدریبیة )و

و تطبیق متطلبات الجودة مثل توصیف و تقریر البرامج و المقررات و استخدام النظم 

 ییم وغیرھا.  الحدیثة فى التعلیم و التق
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التأكد من أن المخرجات التعلیمیة تحقق رسالة الكلیة و بالتالي تحقق رسالة الجامعة  )ز

 وأھدافھا اإلستراتیجیة مع االلتزام بالنماذج المطلوبة والتوقیت الزمني المحدد لھا.

والتوقیت متابعة ومراجعة التقاریرالسنویة للتقییم الذاتي للكلیة والتزامھا بالنماذج المطلوبة  )ح

 الزمني المحدد لھا.

 وضع آلیة لتفعیل المشاركة الطالبیة فى أنشطة الوحدة. )ط

وضع خطة عمل لنشر ثقافة الجودة على مستوى الطالب و أعضاء ھیئة التدریس و   )ي

 اإلداریین.

دراسة االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس و اإلداریین و وضع خطط تدریبیھ مع  )ك

 خل أو خارج الكلیة و الجامعة لتنمیة قدراتھم.المتخصصین من دا

متابعة ترشیح المقیم الخارجي للبرامج الدراسیة و مراجعة تقاریره و تقییم مدى انعكاس  )ل

 ذلك على العملیة التعلیمیة.

 مناقشة قضایا الجودة فى مجلس الكلیة و اللجان الرئیسیة ومجالس األقسام. )م

 الجامعة. توطید العالقة مع مركز ضمان الجودة ب )ن

 .فاروستقدیم تقریر سنوى عن نشاط الوحدة لمركز ضمان الجودة بجامعة  )س

 خطط فحص ومراجعة والتحلیل الذاتي التقییم عملیات في المحلي المجتمع أطراف إشراك )ع

 التطویر.

 الكلیة داخل االصالح خطط تنفیذ لدعم المحلي المجتمع في الفاعلة األطراف استثمار )ف
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 الھیكل التنظیمى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة .٢

 

 

 

 

من ھیئة  ؤھلیینشكیل مجلس إدارة الوحدة وكذا أعضاء اللجان التنفیذیة من األعضاء المیتم ت

التدریس والھیئة المعاونة سنویاً ویتم عرض التشكیل على مجلس الكلیة لإلعتماد بناء على إقتراح 

یحق لمدیر الوحدة أختیار أسماء أخرى لضمھا للعمل بالوحدة وعرضھا على  مدیر الوحدة. و

 ینقسم الھیكل التنظیمى لوحدة ضمان الجودةو الكلیة إلقرارھا وفقاً لمتطلبات العمل بالوحدة.مجلس 

  و الھیكل التنفیذى. إلدارىإلى قسمین رئیسیین ، و ھما الھیكل ا)} ١{شكل رقم (

 لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة : اإلدارىالھیكل  ٢/١

 .: عمید الكلیةرئیس مجلس اإلدارة -

 لوحدة ضمان الجودة. تنفیذىالمدیر ال -

 نواب المدیر التنفیذى. -

 لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة : التنفیذىالھیكل  ٢/٢

 المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة. -

 نواب المدیر التنفیذى. -

 اللجنة التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة. -

 .الدراسة الذاتیة فریق إعداد -

 .ةقسام العلمیالجودة باألمنسقى فریق  -

 .فریق ممثلى األطراف المجتمعیة -

 .فریق ممثلى الطالب  -

 

 

 

 

 

 



جامعة فاروس – وحدة ضمان الجودة كلیة الھندسةل الالئحة الداخلیة    

٢٠١٦/٢٠١٧  Page 9 

 

 

 

 –) الخریطة التنظیمیة الموضحة للھیكل التنظیمى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة ١شكل (

 جامعة فاروس

 

 :إختصاصات مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ٢/٣

ضوء  في الوحدة اغراض تحقق التي لالعم ونظم وبرامج السیاسات اقرار الوحدة ادارة مجلس یتولي

:التالي النحو علي وذلك ، المنظمة اللوائح و القوانین اطار وفي والجامعة بالكلیة الجودة استراتیجیة

  

 إقرار السیاسات التى تحكم أعمال الوحدة و تحقق أھدافھا. )١

 إقرار الخطط المستقبلیة التي تحقق أھداف الوحدة. )٢

 وحدة.وضع نظام العمل الداخلى بال )٣
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تحدید اإلختصاصات والتوصیف العام للواجبات الخاصة بالعاملین والمتعاملین مع الوحدة  )٤

 من مندوبى الجودة باألقسام وأعضاء اللجان التابعة للوحدة وفقا لرؤیة الكلیة.

لوحدة وعرضھا التنفیذى لمدیر المراقبة سیر العمل في الوحدة وتلقى التقاریر الدوریة من  )٥

 كلیة أو رفعھا إلى مركز ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة.على مجلس ال

تفویض مدیر الوحدة في بعض اإلختصاصات التي یكون لھا صفة اإلستعجال والتي یحددھا  )٦

 مجلس اإلدارة.

 إقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتمیزة بالوحدة ورفعھا إلدارة الكلیة. )٧

یل الصعوبات التي تواجھ تطبیق نظم ضمان معاونة مدیر الوحدة في إنجاز مھامھ وتذل )٨

 الجودة.

 .للتعریف بأنشطة وحدة ضمان الجودة ورش عمل و وندوات اجتماعات عقد )٩

الكلیة ثم إلى مركز ضمان الجودة  مجلسإعتماد التقریر السنوي للوحدة و للكلیة ورفعھ إلى  )١٠

 .عتمادهإبعد  واإلعتماد بالجامعة

 بطلب أو اإلدارة مجلس رئیس من دعوة على بناء وذلك یاشھر لاألق على مرة اإلدارة مجلس یجتمع

 من نصف األعضاء و یرأس أكثر حضور من البد ولكى یكون اإلجتماع صحیحا غالبیة أعضائھ

 المدیر التنفیذى فى حالة غیابھ و تصدر القرارات بغالبیةا محلھ و یحل المجلس رئیس الجلسة

 .األصوات

 

 :رة وحدة ضمان الجودةمجلس إدارئیس إختصاصات  ٢/٤

 :التالیة النواحي في بالوحدة العمل علي واإلشراف جیھبالتو الوحدة ادارة مجلس رئیس یختص

داري والتنظیمي للوحدة وإختیار أعضاء الوحدة من ھیئة التدریس بناء إلتشكیل الھیكل ا )١

 .علي خبرتھم في ھذا المجال

 جلساتھ. ورئاسة األعمال جدول وتحدید ةالمحدد مواعیده في اإلدارة مجلس إلنعقاد الدعوة )٢

 الوحدة. إدارة مجلس محاضر إعتماد )٣

 المجلس. قرارات كافة تنفیذ متابعة )٤

 الوحدة. أھداف لتحقیق الموضوعة العامة السیاسة تنفیذ متابعة )٥
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 بشئون یتعلق فیما والداخلیة الخارجیة الجھات ومخاطبة الغیر أمام قانونا الوحدة تمثیل )٦

 الوحدة.

 مجلس یضعھا التي القواعد حدود في الغیر مع الوحدة بتعامل المتعلقة إلتفاقیاتا مإبرا )٧

 .اإلدارة

 تقدیم تقریر سنوى حول نشاط و إنجازات الوحدة إلدارة الجامعة. )٨

 :وحدة ضمان الجودةل المدیر التنفیذىإختصاصات  ٢/٥

الدكتور /عمید الكلیة لمدة عام یعین المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بقرار من السید األستاذ  

 .موافقة مجلس الكلیةبقابلة للتجدید 
 :المـــؤھالتأوال: 

 )أو أستاذ مساعد ستاذآأ(یفضل  أن یكون عضو ھیئة تدریس  ·

  .أن یكون عضوا بوحدة ضمان الجودة بالكلیة ·

  .داري بالكلیةإال یشغل أي منصب  ·

م الجودة في منظومة اإلصالح القومي لة خبرة في مجال التطویر وضمان الجودة وتطبیق نظ ·

 .للتعلیم الجامعي

أن یكون قد إجتاز دورات تدریبیة في ضمان الجودة والتطویر وكیفیة تطبیق نظمھا في  ·

 .التعلیم الجامعي

و عضاء ھیئة التدریس و أیتمیز بشخصیة قادرة علي التعامل بكیاسة وتفھم مع إدارة الكلیة  ·

 ي جمیع المستویات بالمؤسسة التعلیمیة.الطالب والموظفین العاملین عل

 ثانیا: الـــواجبات واإلختصاصات الوظیفیة

ستاذ الدكتور /عمید ألیقوم مدیر الوحدة بواجباتة وإنجاز إختصاصاتة الوظیفیة بدعم  من السید ا

 :على النحو التالى وحدة ضمان الجودة مجلس إدارة و رئیس الكلیة

عرض التقاریر الشھریة یقوم ب و م فى مجلس اإلدارةعضو دائمدیر وحدة ضمان  الجودة  ·

 .ألنشطة وإنجازات وحدة ضمان الجودة

ھو المنسق بین إدارة الكلیة وأقسامھا المختلفة وبین الكلیة ومركز ضمان الجودة في منظومة  ·

 .ضمان الجودة

 .لوحدةاللجنة التنفیذیة لتحدید مھام أعضاء  ·
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 .ومنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلیة لوحدةیذیة لاللجنة التنفاإلجتماع دوریا بأعضاء  ·

  .متابعة آداء العمل بالوحدة وإتخاذ األجراءات الالزمة إلنتظامة وإنضباطة ·

  .مراجعة التقاریر الدوریة لمنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلیة ·

لعرض جمیع ما یخص  اإلجتماع األسبوعى مع عمید الكلیة (رئیس وحدة ضمان الجودة) ·

 وحدة ضمان الجودة و مشاریع التطویر و المعوقات التى تواجھ المشروعات.أنشطة 

تمثیل الكلیة لدى الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و اإلعتماد فى اإلجتماعات التى یدعى  ·

لھا فیما یخص مشاریع تطویر التعلیم و المشاركة فى الندوات و المؤتمرات و دورات 

ھات المختصة بتطویر التعلیم و بضمان جودة التعلیم و التدریب و ورش العمل لدى الج

 اإلعتماد.

اإلشراف علي تقدیم الدعم الفني من الوحدة ألقسام الكلیة في المراحل المختلفة من عملیة  ·

  .التطویر وإنشاء نظام جودة داخلي بالكلیة

ھذة شراف علي تصمیم حمالت التوعیة لنشر ثقافة الجودة وكیفیة تطبیقھا وتطویر إلا ·

 .الحمالت حسب إحتیاجات الكلیة

 :وحدة ضمان الجودةل نواب المدیر التنفیذى إختصاصات ٢/٦

المدیر الوظیفیة بدعم  من  ھموإنجاز إختصاصات ھملوحدة بواجباتالتنفیذى لمدیر نواب الیقوم  ·

 :على النحو التالى التنفیذى لوحدة ضمان الجودة

اریة من خالل إدارة الكلیة لتسییر العمل التنفیذى و باألقسام العلمیة و األجھزة اإلد اإلتصال ·

 كذلك كافة الصالحیات الالزمة.

تمثیل المدیر التنفیذى للوحدة فى اإلجتماعات الدوریة لمدیرى وحدات ضمان الجودة بمركز  ·

 ضمان الجودة بالجامعة أو إجتماعات مجلس الكلیة حال تعذر حضورة.

افة اإلدارات المعنیة بالكلیة للوقوف على مستوى تصمیم نماذج تقویم خاصة لرصد أداء ك ·

 تنفیذھا للمھام الموكلة لھا.

 تحلیل نتائج التقویم و رفعھا إلى عمید الكلیة و رئیس وحدة ضمان الجودة بالكلیة. ·

 إعداد مقترحات تنفیذیة لتصحیح األوضاع السلبیة. ·

باألقسام  لبرامج الدراسیةمتابعة إعداد و توثیق و إعتماد التقاریر السنویة للمقررات و ا ·

 العلمیة المختلفة بالكلیة.
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 لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة اللجان التنفیذیة .٣

متابعة إعداد و توثیق و إعتماد التقاریر التى یقوم بإعدادھا أعضاء الھیكل التنفیذى لوحدة  ·

  ضمان الجودة بالكلیة. 

 العلمیة: وحدة ضمان الجودة في األقسام منسقىإختصاصات ودور  ٢/٧

ع أنشطة ومجاالت عمل وحدة ضمان الجودة التي تتطلب تمثیل أقسام الكلیة المختلفة في جمی ·

 ذلك.

متابعة تنفیذ األقسام للسیاسة العامة الموضوعة للوحدة بما یتفق ویحقق سیاسة وأھداف الكلیة  ·

 .لضمان الجودة

متابعة تنفیذ األقسام لبنود القرارات الصادرة من مجلس إدارة الوحدة والتي تخص األقسام  ·

 المختلفة بالكلیة.

لمشاركة في إعداد وتنفیذ بنود الخطة السنویة ألنشطة الوحدة التي تتعلق بأقسام الكلیة ا ·

 المختلفة.

 متابعة سیر العمل في المشروعات الخاصة بنظم الجودة داخل كل قسم بالكلیة. ·

 المشاركة في إعداد التقریر السنوي عن أنشطة الوحدة التي تتعلق بأقسام الكلیة. ·

 .في انشطة أي من اللجان الفرعیة داخل وحدة ضمان الجودةالمشاركة والمساھمة  ·

 

 بالكلیة: وحدة ضمان الجودة سكرتاریةإختصاصات  ٢/٨

 تنظیم المقابالت الخاصة بمدیر الوحدة و نوابھا. ·

عرض جمیع الموضوعات التى ترد لمكتب وحدة ضمان الجودة بالكلیة و متابعة  ·

 الموضوعات التى تصدر منھ.

 و البیانات التى یطلبھا المدیر التنفیذى للوحدة.إعداد المذكرات  ·

 توجیھ المكاتبات و الموضوعات للجھات المختلفة. ·

 تنظیم اإلجتماعات و اللجان الخاصة بالوحدة. ·

 القیام بأعمال التحریرات و النسخ و الطبع و التصویر الخاصة بالوحدة. ·

تبات فى ملفات مخصصة تسجیل و تنظیم الملفات الخاصة بكافة الموضوعات و حفظ المكا ·

 لھا و إعداد فھارس و بطاقات لجمبع الملفات الخاصة بالوحدة.
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 :مراجعة و متابعة شئون التعلیم و التعلملجنة  ٣/١

 -مھام اللجنة:

 مراجعة محتویات ملفات المقررات  -١

 و مدى مطابقتھا لنماذج الھیئة. مراجعة توصیف المقرر -٢

 ھا مع توصیف المقرر.مراجعة مصفوفة المقرر ومدى تطابق -٣

ومدى تطابقھا مع  )  Calendarتنسیق األسابیع الدراسیة للمقرر (ال مراجعة  -٤

 توصیف ومصفوفة المقرر.

ومدى تطابقھ مع الـ    ) Weekly Reportتقریر األسبوعى للمقرر (مراجعة الـ -٥

Calendar .وضرورة إحتوائھ على إقتراحات من منسق المقرر لتحسین المقرر 

 أسالیب التعلم ومدى تطابقھا مع توصیف المقرر.مراجعة  -٦

وضرورة أن تكون علیھا إمضاء من منسق المقرر وتكون   Handoutsمراجعة  الـ  -٧

 حدیثة.

ویجب آن یشمل على إمضاء منسق المقرر ودرجة   Student Workمراجعة الـ  -٨

 الطالب.

  وذجیة إجابة النممراجعة وجود نموذج من إمتحان نصف العام ومرفق معھ الـ -٩

)Model Answer  ( .وعلیھا إمضاء منسق المقرر 

  Model Answerمراجعة وجود  نموذج من اإلمتحان النھائى ومرفق معھ الـ  -١٠

 وعلیھا إمضاء منسق المقرر.

النھائى ومدى نصف الفصل الدراسى و مراجعة المخرجات التعلیمیة إلمتحان  -١١

 تطابقھا مع توصیف ومصفوفة المقرر.

 ر المقرر وضرورة وجود مقترحات لتحسین المقرر.مراجعة  تقری -١٢

 مراجعة تقریر المراجع الخارجى إذا كان المقرر لھ مراجع خارجى. -١٣

 مراجعة تقریر الممتحن الخارجى إذا كان المقرر لھ ممتحن خارجى. -١٤

 تقدیم تقریر عن المراجعة الداخلیة لكل برنامج وإرسالھ لألقسام. -١٥
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تقدیم تقریر لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة یتضمن مقترحات اللجنة لتطویر  -١٦

 المقررات و أسالیب التعلیم و التعلم و البرامج التعلیمیة.

 :إعداد و متابعة الخطة التنفیذیة للخطة اإلستراتیجیةلجنة  ٣/٢ 

 -مھام اللجنة : 

 ریاً (ما تم إنجازه من أعمال).متابعة تنفیذ مھام و أنشطة الخطة التنفیذیة للكلیة دو .١

إعداد مؤشرات التنفیذ لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة مع إرفاق المستندات الدالة على  .٢

 ذلك.

 تحدید مسئولیة تنفیذ األنشطة و المھام. .٣

 تحدید األنشطة التى لم یتم تنفیذھا بالخطة مع تحدید أسباب عدم التنفیذ. .٤

 ا بالخطط المقبلة.تحدید األنشطة المستمرة و تضمنھ .٥

 عمل تقریر عن مدى تنفیذ الخطة التنفیذیة المنتھیة. .٦

 تطویر الخطة التنفیذیة كل خمسة سنوات. .٧

 :التدریب و التوعیةلجنة  ٣/٣

 -مھام اللجنة :

متابعة تنفیذ خطة وحدة ضمان الجودة بالكلیة لتوعیة أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة  .١

 تعلیم بالكلیة.المعاونة و الطالب بأنشطة جودة ال

 توعیة أعضاء الھیئة المعاونة و الطالب بمھام و أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلیة. .٢

 اإلشراف على إعداد و تنفیذ إصدارات وحدة ضمان الجودة بالكلیة. .٣

اإلعداد و األشراف على تنفیذ ورش العمل للتعریف و التوعیة بالدراسة الذاتیة و معاییر  .٤

 تطبیق الجودة بالكلیة.

عمل حصر بأسماء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة التى حضرت الدورات  .٥

 التدریبیة وأسماء الدورات التى تم أجتیازھا.

 أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الخاصة بالدورات التدریبیة.  متابعة إقتراحات .٦

على مردود ھذه  متابعة كتابة تقاریر من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة تشتمل .٧

 الدورات على الناحیة التعلیمیة.
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تقدیم تقریر نھائى مجمع یشتمل على إحصائیة كاملة بھا أسماء أعضاء ھیئة التدریس  .٨

والھیئة المعاونة الذین حضروا ھذه الدورات و أعددادھم وأسماء الدورات التى تم 

رى لتحسین الناحیة إجتیازھا، مردود الدورات المجتازة، إقترحات بإضافة دورات آخ

 التعلیمیة.

 اإلستبیانات:لجنة  ٣/٤

 -مھام اللجنة :

إستبیانات التعلیم و  ،و البرنامج انات تقییم المقرراتیستبإالمختلفة (اإلستبیانات توزیع  -١

التعلم و التسھیالت المادیة، إلستبیانات الالئحة الداخلیة، إستبیانات التحلیل البیئى، 

سالة و األھداف اإلستراتیجیة للكلیة، إلستبیانات عن سیاسة القبول إستبیانات الرؤیة و الر

و التحویل، إستبیانات اإلرشاد األكادیمى، إستبیانات قیاس الرضا الوظیفى، إستبیانات نمط 

على األطراف ) القیادة، تقییم الخدمات الطالبیة، إستبیانات حقوق الملكیة الفكریة ... إلخ

 –اإلداریین  –الطالب  –أعضاء الھیئة المعاونة  –ریس المعنیة (أعضاء ھیئة التد

  .فى المواعید المقررة لذلكالخریجین)  -األطراف المجتمعیة 

 یة.انات بصورة موضوعیستبستیفاء ھذه اإلإعن كیفیة  طراف المعنیةعالم وتوجیھ األإ -٢

 .و تحلیلھا من األطراف المعنیةانات یستباإلتجمیع  -٣

 .الطالب واعداد تقاریر دوریة بنتائجھامتابعة نتائج استبیانات  -٤

إلى وحدة ضمان انات والمالحظات الخاصة بھا یستبعن نتائج اإل سنوىتقدیم تقریر  -٥

 .الجودة بالكلیة و عرضھا على عمید الكلیة

 تائج اإلستبیانات.بن لألطراف المعنیةتوصیات إجراءات تصحیحیة و صدار إ -٦

 بیانات و عمل تقاریر عن ما تم تنفیذه منھا.متابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة لإلست -٧

  قسام العلمیة:فریق منسقى الجودة باأل ٣/٥

یقوم رئیس مجلس القسم المعني بترشیح منسقو ضمان الجودة (عدد المرشحین حسب حاجة العمل 

 باالقسام) من ذات التخصص لمدة عام قابلة للتجدید لعام أخر و یوثق الترشیح بموافقة مجلس القسم. 

 یجب ان تتوافر فیة الشروط االتیھ:

 *أن یكون عضو ھیئة تدریس أو ھیئة معاونة بالقسم المعني. 

 *یتم ترشیحھ من قبل رئیس مجلس القسم  و بموافقة المجلس (بقرار موثق).
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*أن یكون قد إجتاز أو على إستعداد لحضور دورات تدریبیة لضمان الجودة والتطویر بالتعلیم 

 العالي.

بشخصیة تتعامل بكیاسة وتفھم مع إدارة الكلیة , و أعضاء ھیئة التدریس, الطالب *یتمیز 

 ,الموظفین, والعاملین علي كافة المستویات في المؤسسة.

 -:مھام منسقى الجودة باألقسام

 ھو حلقة االتصال ما بین القسم المعني ووحدة ضمان الجودة بالكلیة.*

 مان الجودة بالكلیة.*یشارك في جمیع االنشطة الخاصة بوحدة ض

*یتابع ویراجع توصیف وتقریر المقررات والبرامج لمرحلتي البكالریوس والدراسات العلیا بالقسم 

 المعنى ویسلمھا لوحدة ضمان الجودة بالكلیة.

 *یعد مصفوفة المقررات ومصفوفة نواتج التعلم المستھدفة للمقرر.

 *یشارك في مراجعة التقریر السنوي بالقسم .

 ع نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقا لخطة العمل التي تقرھا وحدة ضمان الجودة.*یتاب

 *یقوم بتوعیة أعضاء القسم بخطط وسیاسات الكلیة في مجال ضمان الجودة.

 *یتابع ویراجع خطة العمل الخاصة باالحتیاجات التدریبیة بالقسم المعني.

ت التدریبیة في مجال ضمان الجودة و *المشاركة في المؤتمرات, الندوات, وورش العمل والدورا

 التطویر في التعلیم العالي .

 :فریق إعداد الدراسة الذاتیة ٣/٦

والمعدة  التعرف الدقیق على معاییر االعتماد ومؤشراتھا وخصائصھا والمخرجات المطلوبة -

 من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

 .وثائقھا مع متطلبات جھة االعتماددراسة مدى توافق مخرجات الكلیة و -

 .للكلیة تجمیع ومراجعة البیانات الخاصة بإعداد التقاریر السنویة والدراسة الذاتیة -

 .للكلیة إعداد المرفقات والوثائق الداعمة للتقاریر السنویة والدراسة الذاتیة -

 .مراجعة ملف االعتماد بصفة دوریة وتحدیث الوثائق الداعمة -

 

 

 

 لى الطالب:فریق ممث ٣/٧
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 دسةوحدة ضمان الجودة بكلیة الھنآلیات تنفیذ مھام . ٤

یتم إختیارطالب ممثلى لجمیع الفرق الدراسیة بالكلیة بحیث ال یقل العدد الممثل لكل فرقة عن 

 .طالب ٥

 و یتم منح شھادات تقدیر لھم نظیر معاونتھم في أنشطة الجودة.

 مواصفات الطالب:

 * الطالب المواظبین على حضور المحاضرات بانتظام.

 القة مع زمالئھم.* الطالب المشھود لھم بحسن الع

 * الطالب المتمیزین بالنشاط والمبادرة في إنجاز األعمال.

 مھام الطالب: 

 *نشر ثقافة الجودة بین زمالئھم.     

 .توزیع االستبیانات المشاركة فى *      

 :طراف المجتمعیة فریق ممثلى األ ٣/٨ 

 مختصة شركات الالمن  األطراف المجتمعیة تنظیم دورات تدریبیة بمشاركة المساھمة فى 

 لتحقیق منفعة مشتركة.

لطالب من خالل التدریب امشاركة  االطراف المجتمعیة في البرامج المقدمة من الكلیة وتقییم 

 . الصیفي

المساھمة فى وضع الخطة االستراتیجیة فى الكلیة عن طریق االستبیانات و جلسات ورش 

 .العمل وحلقات العصف الذھنى 

خطة تطویر المناھج تبعا لمتطلبات سوق العمل و مواصفات الخریج المساھمة فى وضع 

 المطلوبة.
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 اللجنة التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة بتنفیذ مھام الوحدة طبقا آللیات التنفیذ اآلتیة: تقوم

ل بعد نھایة كل فصیقوم فریق الجودة بتجمیع وحصر البیانات من األقسام العلمیة بالكلیة  -أ

معتمداُ  في ذلك علي المستندات (الوثائق) المتاحة دراسى (فصل الخریف و فصل الربیع) 

 -لإلمداد بالمعلومات والحقائق الضروریة. ویمكن إیجاز ھذه المستندات فیما یلي :

تحلیلھا و نتائج الدراسى و  المقرر لتقییم دراسى فصل كل نھایة فى الطالب استبیانات §

 التى تم اتخاذھا لعالج القصور  فى الفاعلیة التعلیمیة. اإلجراءات التصحیحیة

 :لبرامج التعلیمیة والتى تتمثل فىالمقررات الدراسیة لعتماد فى إلتطبیق معاییر ا تقاریر §

 Form no.(10) Course Specification: مواصفات المقررات  .١

 Form no. (16) Course Report : تقاریر المقررات  .٢

 Form no. (11) Knowledge and Skills Matrix for a Courseمصفوفة المقررات : .٣

 :عتماد فى البرامج التعلیمیة والتى تتمثل فىإلتطبیق معاییر ا §

  Form no.(13) Program Specification: مواصفات البرامج  .١

   Form no. (11b) Knowledge and Skills Matrix for a Program: تقاریر البرامج  .٢

األقسام لتحلیل نتائج اإلمتحانات للفرق الدراسیة المختلفة و اإلجراءات تقاریر مجالس  §

 .التصحیحیة لعالج القصور

 .باألقسام المختلفة  للمقررات الدراسیة ینالخارجی لمراجعیناتقاریر فحص  §

إمتحانات درجة البكالوریس و مطابقتھا للمعاییر  لتقییم خارجیینال ممتحنینتقاریر ال §

 .(ILOs)مقرراتھ  خالل من محققة برنامج المستھدفة لكل التعلم جاتاألكادیمیة و مخر

 ألعضاء ھیئة التدریس و تقریر التقییم الدورى لعمید الكلیة یةدورالذاتى الالتقویم  نماذج §

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم و الطالب فى ل الدوریة تقاریرال(بالعدد ثالثة تقاریر) و 

اإلجراءات التصحیحیة إلدارة الكلیة إلزالة و  قسام المختلفة بالكلیةباأل الفاعلیة التعلیمیة

 .أسباب القصور

التعلیم  خر التقاریر الصادرة من اللجنة القومیة لضمان جودةآاإلصدارات و أحدث  §

 واإلعتماد. 
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بضمان  الخاصة التقاریر الخاصة بالدورات التدریبیة الدوریة أو ورش العمل أو الندوات §

 واإلعتماد.علیم التجودة 

بمكتبة وحدة ویفضل حفظ مثل ھذه الكتیبات  أي كتیب أو دلیل ألي قسم علمي بالكلیة. §

 الكلیة. ةمكتبضمان الجودة بالكلیة باإلضافة إلى قسم خاص ب

أي وثائق أو مستندات إضافیة أخري تقدمھا األقسام العلمیة بعد مناقشتھا من قبل فریق  §

 الجودة وموافقتھ علیھا .

 المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بالجامعةم مدیر وحدة ضمان الجودة بالتنسیق مع یقو -ب

 . وحدة ضمان الجودة بالكلیةللمتابعة قبل أي زیارة أو لقاء، وذلك لضمان مراجعة مستندات 

باألقسام العلمیة وكذلك مع  منسق الجودةالتنسیق والربط بین فریق ضمان الجودة بالكلیة و -ج

 ز ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة.منظومة مرك

فى نھایة العام األكادیمى مع رؤساء األقسام فى یقوم فریق الجودة بالكلیة بتنظیم لقاءات  -د

وتھدف ھذه اللقاءات أو الجلسات  حضور أعضاء ھیئة التدریس و منسقى الجودة باألقسام،

 -إلي مایلي :

 تفسیر وتوضیح أي غموض في المعلومات المتاحة.  -

أو القسم العلمي مطابقتھا للعمل  اقشة أي مشكلة أو نقطة خالف یري فریق الجودةمن -

(مثال ذلك: رغیة القسم في تطویر بعض أوجھ أو أسالیب التعلیم أو التعلم بناء علي 

دراسة سابقة لذلك ، حیث یتم مناقشة ذلك مع فریق الجودة بالكلیة لتحدید أفضل 

 .)لكلیةاإلجراءات لتطبیق ذلك علي مستوي ا

لفریق ضمان الجودة  السابقمتابعة عمل األقسام العلمیة وذلك من خالل تقریر العام  -

 بالكلیة.

اإلجتماع مع عینة من الطالب من كل فرقة أو برنامج، وذلك لمناقشة بیقوم فریقى الجودة  -ه

راجعة آلیات التعلیم والتعلم باألقسام العلمیة للوقوف علي مالحظات موجزة تتعلق بالتغذیة ال

ستعانة في إلبالكلیة بأقسامھا المختلفة ویمكن او الفاعلیة التعلیمیة لما یخص العملیة التدریسیة 

 .و شكاوى الطالبذلك باإلستبیانات الطالبیة 
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موسع قبل بدایة العام األكادیمى مع عقد لقاء بالكلیة ب اللجنة التنفیذیة لوحدة ضمان الجودةقوم ت -و

وتھدف ھذه  أعضاء ھیئة التدریس و منسقى الجودة باألقسام، رؤساء األقسام فى حضور

 -:اللقاءات أو الجلسات إلي مایلي

 .لوحدة ضمان الجودة بالكلیةفحص التقریر السنوي  -

المنبثق عن تقاریر مراجعي لمركز ضمان الجودة بالجامعة و فحص التقریر العام  -

 الداخلیین لملفات المقررات الدراسیة.الجودة 

ریر العام المنبثق عن تقاریر مراجعي الجودة الخارجیین والمعدة في العام فحص التق -

 .السابق من قبل وحدة تدعیم أنشطة وحدة التعلیم والتعلم بالكلیة

و اإلستعانة المشاكل) وذلك لبحثھا ودراستھا أوجھ القصور أو تحدید نقط الخالف ( -

لإلجراءات التصحیحیة لوضع خطة  باإلستشاریین من مركز ضمان الجودة بالجامعة

 .المناسبة

 وحدة ضمان الجودة بالكلیة  ریراإجراءات إعداد تق ٤/١

تقوم اللجنة التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة بإعداد التقاریر الدوریة لتقییم ماتم تنفیذة من مھام 

 -:طبقا آللیات التنفیذ اآلتیة  الوحدة

، وذلك بمجرد إتمام الفریق  دراسى) أو برنامج( بإعداد تقریر موجز عن كل قسمتقوم اللجنة  ·

 لمراجعة األقسام العلمیة أو البرامج ومدي مطابقتھا مع المعاییر األكادیمیة للجودة.

، وذلك بمجرد اإلنتھاء من أداء وحدة الجودة بالكلیة یقوم الفریق بإعداد تقریر موجز عن ·

أفضل الممارسات واألسالیب، وذلك بعد  تقاریر األقسام العلمیة. كما یلقي الفریق الضوء علي

الرجوع إلي التوصیات المقترحة من قبل كل قسم مع التعلیق بكل تقریر علي كیفیة متابعة 

 .التقریر السنوى السابقكل مشكلة أو نقطة خالف تم إثارتھا في 

جعتھ الكلیة (و رئیس وحدة ضمان الجودة بالكلیة) لمرا یقوم الفریق برفع التقاریر إلي عمید ·

  .إلعتمادهعلي مجلس الكلیة  ھعرضو من ثم 
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 وحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة. دور األقسام األكادیمیة فى تدعیم أنشطة ٥

 

 

 

 قاعدة بیانات األقسام العلمیة: ٥/١

ألھمیتھا في بناء قاعدة البیانات المطلوبة   یجب توفر الوثائق والملفات اآلتیة بأقسام الكلیة §

 في المراحل المختلفة من إنشاء نظام ضمان جودة داخلي بالكلیة.

  .رسالة الجامعة )١

 .كلیةرسالة ال )٢

  .الالئحة الداخلیة للكلیة )٣

الفنین والموظفین اإلداریین باإلضافة إلى السیر الذاتیة لجمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم  )٤

 .ن وجد)إ(

الكلیة  القسم و مجلس منسقي البرامج الدراسیة باألقسام المختلفة وموافقة مجلس لالسیر الذاتیة  )٥

 علي تعیینھم .

 (Quality Assurance Coordinators)  باألقسام المختلفةن الجودة السیر الذاتیة لمنسقي ضما )٦

  (Student Hand Book)دلیل الطالب  )٧

 Program Hand Book)( بالقسم دلیل البرنامج أو البرامج الدراسیة )٨

موافقة مجلس  باإلضافة إلى ) بكل قسمالبرامج الدراسیة(ملف توصیف البرنامج الدراسي أو  )٩

 .علیھا مجلس الكلیةو  القسم

 . (Course Files)ملفات المقررات الدراسیة بالقسم  )١٠

موافقة  باإلضافة إلى   Course Specifications )بالقسم ( یةالدراس اتملف توصیف المقرر )١١

  ھا.مجلس القسم علی

الفصول الدراسیة  للفصل الدراسى الحالى باإلضافة إلى الجداول الدراسیة الخاصة بالطلبة )١٢

  .لعام أكادیمى سابق

  .سم في المحاضرات والدروس العملیةبالقالمسجلة قوائم أسماء الطلبة  )١٣

 ملف التدریب العملى لطالب القسم. )١٤

و ذلك للفصل الدراسى  مجلس الكلیة علیھاو ل لجان الممتحنین وموافقة مجلس القسم یتشك )١٥

 .الفصول الدراسیة لعام أكادیمى سابق الحالى باإلضافة إلى
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الفصول الدراسیة  للفصل الدراسى الحالى باإلضافة إلى خاصة بالطلبةال اإلمتحانات جداول )١٦

 لعام أكادیمى سابق.

و اإلجابات نماذج من أسئلة اإلمتحانات و  الطلبة علي مدار العام األكادیميطرق تقییم  )١٧

 .النموذجیة و تحلیل النتائج و اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة أوجھ القصور

 مدار العام األكادیمي وتقاریر تحلیلھا. ملف استبیانات الطلبة علي )١٨

 .وموافقة مجلس القسم علیھا ةالدراسی اتریر المقرراملف خاص بتق )١٩

 وحدة ضمان الجودة بالكلیة .بمراسالت ملف خاص  )٢٠

ملف خاص بأیة مشاریع یشارك فیھا القسم وخاصة التي لھا عالقة بضمان الجودة وتطویر  )٢١

 .التعلیم العالي

 .القسم ملف خاص بمحاضر مجلس )٢٢

 .بالقسمبرامج صیانتھا والمعامل/الورش الھندسیة  بقاعدة بیانات أجھزةملف خاص  )٢٣

 الوارد)+ (الصادر مع إدارة الكلیة ملف خاص بمراسالت القسم )٢٤

 .ملف خاص بالبحث العلمي وأنشطتة بالقسم ووسائل تطویرة )٢٥

 .التي یساھم فیھا القسم الطالبیةنشطة ألملف خاص با )٢٦

 و خدمة البیئة. قسم في المشاركة المجتمعیةملف خاص بأنشطة ال )٢٧

 .إن وجد یجب أن یحتوي علي ھذة المعلومات )٢٨

  

وتحت إشراف أحد اعضاء ھیئة  تراجع ھذة البیانات وتحدث من قبل سكرتاریة القسم §

 .التدریس (یتم تكلیفة من قبل رئیس القسم)

 .الموقع االلكتروني للقسم علىنشر قاعدة البیانات  §
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 وحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسةالجھات المسئولة و ذات العالقة المباشرة مع . ٦

 

 

 

 و تشمل داخل الكلیة جھات §

 األقسام العلمیة و اإلداریة التابعة للكلیة. )١

 أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة. )٢

 أفراد الجھاز اإلدارى. )٣

 الطالب. )٤

 الكلیة و تشمل خارججھات  §

 مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس. )١

 مجلس جامعة فاروس. )٢

 الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و اإلعتماد. )٣

 األعلى للجامعات الخاصة. المجلس )٤

 نقابة المھندسین. )٥

 ااجھات المستفیدة من خریجى الكلیة. )٦

 مؤسسات المجتمع المدنى المھتمة. )٧

 الكلیةتصال بإلوسائل ا

 ٢١٣١١اإلسكندریة  – : سیدى جابر ٣٧ : ص.ب:   العنوان البریدى 

 www.pua.edu.eg:  الموقع االلكترونى 

 لكترونىإلاالبرید  عنوان 

 ضمان الجودةلوحدة 

Engineering .qac@pua.edu.eg 

 : (Ext. 553) 7556 387 – 7456 387 (203+) تلیفون 

 0249 383 (203+):  فاكس

 


