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 الالئحة الداخلية لمركز ضمان الجودة

 مقدمة: 

في إطار االهتمام بإتباع قواعد برامج توكيد جودة العملية التعليمية، أيمانا منا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشامله و

للجودة على بإنشاء مركز  2007/  2006منذ بدء الدراسة بها في العام الجامعي  رية ألسكنداجامعة فاروس بقامت 

ويقوم المركز باألشراف عليها . هذا وقد تبلور باإلضافة إلى وحدة لضمان الجودة بكل كلية من كلياتها    مستوى الجامعة

تطوير األداء في مجاالت والتعليم والبحوث  دور مركز ضمان الجودة بمدي األحساس بحاجة جامعة فاروس الي

بما يجعل جامعة فاروس  واحده من الجامعات الرائده في مجال مية المتواصلة واالستشارات والتدريب لتحقيق أهداف التن

 التعليم  وجعلها متميزة بمستوي جودة البرامج التعليمية التي تقدمها وأيضاً جعلها متميزة بمستوي خريجيها .

 : رؤية المركز1مادة 

المستمر  تحسينوتعزيز قدرات جامعة فاروس لل تطبيق نظم متكاملة لضمان جودة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع

 .والتي تمكنها من أن تكون واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي محليا وإقليميا ودوليا
 

   : رسالة المركز2مادة 

 لتعليمية وامج ايقود مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس عملية ارساء معايير لضمان الجودة و التطوير المستمر فى البر

امل و لفنى المتكدعم االبحثية التى تلبى احتياجات المجتمع و سوق العمل محليا و اقليميا و دوليا ، كذلك يقدم المركز ال

 المناسب لتأهيل كليات الجامعة العتمادها على المستويين القومى و الدولى.
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 األهداف األستراتجية للمركز   3مادة :

 .وأهدافها الجامعة ورسالة ةرؤي يحقق بما الجودة ثقافة نشر .1

 جودة لضمان القومية الهيئة لمعايير طبقا الذاتى التقويم مباشرة على الجامعة لكليات الذاتية القدرات دعم و بناء تعزيز .2

 العتماد.وا التعليم

 .فاروس جامعة كلياتب الدراسية لوائحالو لبرامجا تطوير آليات متابعة .3

 .دوليا   سمعتها وتعزيز االكاديمية ولبرامجها الجامعة تلكليا الدولي االعتماد نطاق توسيع .4

 مهنية وخدمات وبحوث خريجين من فاروس بجامعة التعليم منظومة مخرجات عن المجتمع رضا مستوى رفع .5

 والدولية. واإلقليمية القومية المعايير مع تتفق ومجتمعية

 بالكليات. الجودة ضمان وحدات و المركز بين فعال تواصل تحقيق .6

 طوير القواعد التنفيذية للوائح الجامعة التنظيمية مما يعزز المرونة والشفافية.ت .7

 تعزيز بناء القدرات لكافة الفئات بالجامعة فى مجال نظم و آليات ضمان الجودة. .8

 والدولى. واإلقليمى القومى المستوى على واالعتماد الجودة ضمان ومنظمات هيئات مع التعاون  .9

لحلول قتراح اتواجه تطوير األداء على جميع المستويات وإجراء الدراسات التحليلية واتشخيص المعوقات التي  .10

 .والخطط المناسبة للتحسين في مختلف المجاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلسكندريةفاروس الهيكل اإلدارى والتنظيمى لمركز ضمان الجودة بجامعة 

   

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دةوـــــان الجــــــركز ضمـــدير مـمــ

 رئيس اجلـــامــعة

 جملــس إدارة املــركز
  عام اجلامعة  أمني -  السيد انئب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب  -

 مدير مركز ضمان اجلودة -              السيد انئب رئيس اجلامعة للدراسات العليا     -

  املستفيدينممثلى  - السيد انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
         

 

 الشئون اإلداريةوحدة  .1

 إدارة المتابعة .2

 

 توعية و التدريبوحدة ال

 

 دعم الفني وحدة ال

 

 نظم المعلوماتوحدة 

 

 ودةـــان الجـركز ضمـمــدير منواب 

 التخطيط األستراتيجي وحدة

 

 و التقويم المراجعة الداخليةوحدة 
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 مركز ضمان الجودةالتنظيمى لاإلدارى و كل  الهي
 الهيكل اإلدارى 

ن ذى يتكون م( ويرأس مجلس ادارة المركز البصفتهيتكون الهيكل اإلدراى من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة )

بيئة ع وتنمية الالسادة نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ، شئون الدراسات العليا والبحوث و شئون خدمة المجتم

ين  عذام ( والسذيد/ أمذبصففته(. كذذل  يضذم مجلذس اإلدارة السذيد األسذتاذ الذدكتور/ مذدير مركذز ضذمان الجذودة )بصفتهم)

 (.يختارهم المجلس ويتم تغييرهم بشكل دورى( وممثلين عن المستفيدين من المجتمع )بصفتهالجامعة )

مركذز مذن األسذتاذ الذدكتور/ رئذيس الجامعذة ثذالث نذواب لمذدير ال بناء على ترشيح مدير مركز ضمان الجودة يعين السذيد

 .معاونته فى تسيير العمل بالمركزل)من القطاعات األكاديمية المختلفة( أعضاء هيئة التدريس 

  

 الهيكل التنظيمى 
 

 : التالية ى للمركز الوحدات التنفيذيةنظيمويضم الهيكل الت 

  التخطيط االستراتيجى  وحدة 

 لمعلومات وحدة نظم ا 

 وحدة الدعم الفنى 

 وحدة التوعية والتدريب 

 وحدة المراجعة الداخلية و التقويم 

 إدارة المتابعة 

 وحدة الشئون اإلدارية 

 التوصيف الوظيفي لمدير مركز ضمان الجودة:
قيذق ة فذ  تحمدير مركز ضمان الجودة هو المنسق بين إدارة الجامعذة و كلياتهذا المختلفذة و كذذل  األ سذام اإلداريذ .1

 منظومة ضمان الجودة.

دريس بنذاء مذن هيئذة التذ ه و تحديذد مهامذهئللمركز و إختيذار أعضذاتشكيل الهيكل اإلداري و التنظيم  و التنفيذي  .2

 على خبراتهم ف  هذا المجال إن وجدت.

 تنسبق العمل بين أعضاء الفريق اإلداري بالمركز. .3

 اء الفريق اإلداري و التنفيذي بالمركز.العمل على إستمرار التوعية و التدريب لرفع كفاءة أعض .4

 و إنضباطه. همتابعة آداء العمل بالمركز و إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنتظام .5

دات و اإلجتماع دوريا "شهريا" بمديري جميع وحدات ضمان الجودة بالكليات و اإلشراف على أعمال جميع الوح .6

 متابعة أنشطتها.

 اء نظم الجودة بالجامعة للمجالس الرسمية.تقديم التقارير الدورية لمتابعة أد .7

لمختلفذة مذن اإلشراف على الدعم الفنذ  للفاعليذة التعليميذة و القذدرة المةسسذية مذن المركذز للكليذات فذ  المراحذل ا .8

 و إنشاء نظام ضمان جودة داخل ، لجميع كليات الجامعة.عملية التطوير 

 بالجامعة. Internal Audit Systemاإلشراف على متابعة إرساء نظام المتابعة الداخلية  .9

 معة.متابعة تنفيذ حمالت التوعية و التدريب لنشر ثقافة الجودة بين مختلف فئات الكوادر البشرية بالجا .10
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ى المحلذ  المشاركة ف  المةتمرات، و الندوات، و ورش العمل و الدورات التدريبية ف  مجال الجودة على المستو .11

 و اإل ليم  و الدول .

 إعداد التقرير السنوي عن أداء المركز و إعتماده من المجالس الرسمية. .12

 

 ضمان الجودة  مركزالتنفيذية لوحدات  الأهداف ومهام  
 وحدة التخطيط األستراتيجي:أوال: 

 أهداف الوحدة:

 دعم ثقافة التخطيط األستراتيج  بكليات الجامعة. -1

 وضع الخطط األستراتيجية للجامعة. -2

 خطط األستراتيجية للجامعة على مستوى الكليات.متابعة و تحديث ال -3

 توصيف مهام وحدة التخطيط األستراتيجي:

 . تشكيل لجنة التخطيط األستراتيج 

 .دعم لجان التخطيط األستراتيج  بكليات الجامعة و متابعة ادائها 

 تحديد عناصر التحليل البيئ  و تحليل الفجوة للجامعة و اتخاذ االجراءات إلعتمادها 

 اح اإلستراتيجيات البديلة لكل  طاع من  طاعات الجامعة و اتخاذ االجراءات إلعتمادها.إ تر 

 دها.وضع الرةيا و الرسالة و الغايات و األهداف األستراتيجية للجامعة و اتخاذ االجراءات إلعتما 

 .وضع الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية و اتخاذ االجراءات إلعتمادها 
 

 المعلومات:  : وحدة نظمثانيا
 أهداف وحده نظم المعلومات:

 .توفير المواد والبرمجيات وتطوير نظم اإلدخال لقواعد البيانات بالمركز وتحديثها دوريا .1

شذرية تطوير وتحديث المو ع اإللكترونى الخاص بمركز ضمان بما يضذمن إتاحذة المعلومذات لكافذة القطاعذات الب .2

 ذات الصلة بالجامعة.

 .ار السليممع وحدات ضمان الجودة بالكليات بالجامعة لتحديث  واعد بياناتها إلتخاذ القرتحديد ألية للتواصل  .3

 

 

 توصيف مهام وحده نظم المعلومات:

 توفير المواد والبرمجيات التى تخدم  واعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر 

 ة بذل .تطوير نظام إدخال البيانات والمعلومات ف  المركز وتسهيل االجراءات المتعلق 

 .متابعة تحديث  واعد البيانات لكليات الجامعة 

 السليم. امداد مجلس إدارة المركز بالمعلومات واإلحصائيات الالزمة إلتخاذ القرار 

 .تطوير وتحديث المو ع اإللكترونى الخاص بمركز ضمان الجودة 

 والمعلومات . التنسيق مع لجنه  واعد البيانات إلمداد المو ع االلكترونى لنشر اإلحصائيات 
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 :الدعم الفني: وحدة  ثالثا
 أهداف الوحدة:

 الجامعة. دورية لوحدات ضمان الجودة بكلياتالتقديم الدعم الفنى وعمل الزيارات الميدانية  .1

 .ان الكليةبعد موافقة وحدة المراجعة الداخلية على طلب وحدة ضم الستقبال زيارة المحاكاة و التنسيق عداداإل .2

 

 :دة الدعم الفنىوح توصيف مهام

 

 إعداد خطة الزيارات الميدانية للدعم الفن  لكليات الجامعة 

 الجامعة. دورية لوحدات ضمان الجودة بكلياتالزيارات الميدانية  تنفيذالدعم الفنى و 

 تحديد اإلجراءات التصحيحية المبنية على الزيارات الفصلية. 

 .إعداد تقارير الدعم الفنى بصفة دورية 

 

 

 التدريب:و دةالتوعية  : وحرابعا
 أهداف الوحدة:

 .مختلف فئات الكوادر البشرية بالجامعة  بين رفع ثقافة الجودة و دعم الوع  .1

 وضع خطة تدريبية بناء على اإلحتياجات الفعلية لجميع القطاعات البشرية بالجامعة. .2

يبية داخل كز والوحدات التدرعقد دورات تدريبية وورش العمل وحلقات نقاش بالتنسيق و تبادل الخبرات بين المر .3

 وخارج الجامعة.

 . ياس أثر و مردود التدريبمتابعة  .4

 

 التدريب: التوعية و توصيف مهام وحدة

 

 .دراسة اإلحتياجات التدريبية 

 .وضع خطط التوعية والتدريب بمركز ضمان الجودة بناء على دراسة اإلحتياجات بالجامعة 

 الجودة . تنفيذ خطط التوعية والتدريب لمركز ضمان 

  التدريب. و جودة  ياس اثر مردودمتابعة 

 

 :التقويمالمراجعة الداخلية و  : وحدة  خامسا
 أهداف الوحدة:

 نشر ثقافة اهمية المراجعة الداخلية فى الكليات. .1

 إعداد  وائم تحقق لمةشرات و ممارسات تخص معايير االعتماد. .2

 السلبية و وضع مقترحات للتحسين.و رصد النقاط ضمان الجودة وحدات متابعة آداء وانشطة  .3

 فى تقييم ومتابعة وتحسين العملية التعليمية.استطالع الرأى نشر الوعى بثقافة  .4
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 :و التقويمالمراجعة الداخلية  وحدةتوصيف مهام 

 

 خطة تنفيذية سنوية للمراجعة الداخلية لتقييم أداء وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة. إعداد 

 راجعة الداخلية وفقا لخطة سنوية محددة لتقييم أداء وحدات ضمان الجودة بالجامعة تنفيذ أنشطة الم 

  جامعةتنفيذ إجراءات تصحيحية مبنية على نتائج المراجعة الداخلية لوحدات ضمان الجودة بكليات المتابعة. 

 . إمداد الكليات بنتائج وتوصيات الدراسات التقويمية لمركز ضمان الجودة 

 تمرة للخطوات اإلجرائية )السياسات واآلليات( و التصحيحية الدوات ووسائل القياسالمتابعة المس.  

 .تنفيذ خطة األستبيانات 

 ة المبنية على  ياس مةشرات األداء.يإعداد التقارير الدورية و إ تراح االجراءات التصحيح 

 ة بالجامعةف القطاعات األكاديميإعداد نماذج إسترشادية موحدة لبعض أنماط اإلستبيانات بناء على مشاركة مختل.   

 

 


