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*هذه الوثيقة ملكية خاصة بجامعـة فاروس*

:ويتوجب إتباع التعليمات اآلتيـة 
 ميز بضبط الوثائق

ُ
(.نسخ املصورةعدا صفحة املقدمة لل)ال ُيعتد بأي وثيقة غير مطبوعة على الورق امل

يقةتعتمد صفحة املقدمة للنسخة األصلية فقط بتوقيعات حية من املعنيين بمحتويات الوث.

ط الوثائقيحتفظ بالنسخة األصلية املعتمدة بالتوقيعات الحية واملختومة من الخلف لدى قسم ضب.

سخ املوثقة
ُ
.ال يجوز الكتابة أو الشطب أو التعديل بالن

ال يجوز التعديل أو اإلضافة أو إعادة اإلصدار إال من خالل قسم ضبط الوثائق.
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 الي السادة املديرين والتنفيذيين وكافة املوظفين والعاملين بكافة القطاعات لاوجه كلمـتى 
ً
قد حققنا سويا

املتقدم خطوات على سبيل توكيد ضمان الجودة، ونحن اآلن بصدد اضافة خطوة جديدة لنلحق بركب العالم
وهو نظام عاملي يستلزم منا جميعا تكثيف الجهد  ISO 9001:2015بالحصول على شهادة نظام ادارة الجودة 

.في فهم هذا النظام وتطبيقه بكفاءة حتى نجني ثماره

إن لكم . دمةللحاق بركب الدول واملنظمات العاملية املتقبالعمل الجاد  لذا أهيب بالقائمين على كل االدارات 
ووضع وتنفيذ جميعا  الدور األكبر والفعال في تطبيق نظام ادارة الجودة وتطبيق كل النظم واللوائح واإلجراءات

.الخطط بما يسمو بكم أوال ثم يحقق التقدم العمالكم ويرتقي بمستوى الجامعة بارتقائكم

اة البشرّية شهد العالم خالل الحقبة الحالية من حيوانني احمد هللا اننا في عصر العلم واتاحة الفرص حيث ي
 في وفرة املعلومات بكمّياٍت ضخمة؛ إذ أصبح العصر الحالي يعتمد على امل

ً
 َملحوظا

ً
سارعا

َ
.علومات بشكل كبيرت

نا ، واسجل شكري وفي نهاية كلمـتي أتوجه بالشكر الخاص لكل الذين يعملون بكد وبجهد في صمت لنحقق غايات
حياديه لكل من ساهم في بناء هذه النظم اإلدارية املتقدمة وكل من يحاول ان يحقق ويطبق تلك النظم ب

.وشفافية وإتقان

رئيس مجلس آمناء جامعة فاروس
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:املقدمة
ه ي1.

ّ
 للمجتمع بالكفاءات والخبرات املختلفة، كما أن

ً
ن املؤّسسات يعتبر التعليم الجامعي رافدا

ّ
مك

ؤّسسة الناجحة املختلفة من استقطاب الكفاءات املتمّيزة في كّل مجاٍل من مجاالت العلوم، فامل
.تحب املتميزين املتفوقين وتسعى لضمهم باستمرار إلى فريق عملها

ليم الجامعي هو يؤّدي التعليم الجامعي رسالة تربوية في املجتمع، فكثير من الّناس يظن أن التع2.
أكاديمية تعليم أكاديمي بحت وهذا الرأي خاطىء بال شك، فالرسالة الجامعية هي مزيج من رسائل

طالب على ورسائل تربوية، ومن الرسائل التربوية التي تركز عليها الجامعات الناجحة تربية ال
م أساليب الحوار، وكذلك االبتعاد عن العنف الجامعي الذي يس 

ّ
يء إلى احترام املجتمع، وتعل

.العملّية التعليمّية

 للبح3.
ً

ر مجاال
ّ
ث العلمي تكون التعليم الجامعي هو وسيلة لإلبتكار واإلبداع، فالجامعات التي توف

الب لإلبداع وابتكار كّل ما هو جديد
ّ
.فيها الفرص أكبر أمام الط

ها4.
ّ
الب فإن التعليم الجامعي هو مفتاح العمل والّتوظيف، فالش

ّ
سبة للط

ّ
دة الجامعية بال شك وبالن

الب وهو ما يزال على م
ّ
الب في الّتوظيف والعمل، وإّن تطلعات الط

ّ
قاعد الدراسة تزيد فرص الط

فر بالوظيفة التي تؤّمن لإلنسان املوارد الجيد
ّ
الذي يكون وسيلة الجامعية ترنو باستمرار إلى الظ

.العيش الكريم
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:تاريخ التعليم
جلوا اللغة إنتشر التعليم في مصر منذ عهد املصريين القدماء الذين ساهموا في اختراع الكتابة، وس

أول مدرسة أو بيت الحياة ك« بر عنخ»املصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية، وفي عهدهم أنشأت 
.ومكتبة في تاريخ اإلنسانية

م تغيرت بعض مالمح التعليم مع تلك الحقبة، فألحقت املدارس 60بدخول املسيحية مصر سنة 
 من املعابد وأنشأت املدرسة الالهوتية باإلسكندرية

ً
.بالكنائس بدال

لعاص أول أما بعد الفتح اإلسالمي ملصر فقد ظهرت املدارس امللحقة باملساجد وكان جامع عمرو بن ا
زهر أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس التطوعية في مصر خالل العصر اإلسالمي بينما كان جامع األ 

ولة ويؤجر عليها املدارس الشبيهة باملعاهد النظامية اليوم حيث كانت تعقد فيه الدروس بتكليف من الد
ملوكية مع العلماء واملدرسين، ثم توالى بعد ذلك إنشاء املدارس خالل عهدي الدولة األيوبية والدولة امل

فأنشأ ;ديثةتولي محمد علي باشا حكم مصر بدأ في تغيير نظام التعليم ليكون على نسق األنظمة الح
افتتحت أول 1908املدارس العسكرية واملدارس العليا واملدارس التجهيزية واملدارس االبتدائية، وفي عام 

جميع ، ثم توالى إنشاء الجامعات في(جامعة القاهرة اآلن)جامعة مصرية حديثة وهي الجامعة املصرية 
.أنحاء مصر

ادلها بحسب بحسب الدستور املصري، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية املرحلة الثانوية أو ما يع
 للمادة . من الناتج القومي اإلجمالي% 4وتنفق الحكومة على التعليم ما ال يقل عن . القانون 

ً
من 19وطبقا

 من سن 12سنوات إلى 9الدستور امتدت مرحلة التعليم اإللزامي من 
ً
سنة 18سنوات إلى 6سنة اعتبارا

ألساس ي تتكون لتضم حلقة التعليم الثانوي، فيما ينص قانون التعليم الحالي على أن مرحلة التعليم ا
ويضم التعليم الثانوي بشكل عام طريقين. سنوات9من حلقتي التعليم اإلبتدائي واإلعدادي بإجمالي 

رحلة الثانوية بعد امل(. زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، تمريض)للدراسة هما العام و الفني بتخصصاته 
 
ً
.ال يصبح التعليم إلزاميا

تين، والتعليم التعليم فوق املتوسط ملدة سنتين دراسي: وينقسم نظام التعليم بعد ذلك إلى قسمين
سنوات دراسية في الجامعات الحكومية والخاصة واملعاهد العليا، واملؤهلة 4الجامعي بحد أدنى 

بجانب ذلك فإن . (منهي، وأكاديمي)للدراسات الُعليا في مراحل الدبلوم واملاجستير والدكتوراه بنظامين 
 ُيدرس فيه العلوم الدينية اإلسالمية بجانب ال

ً
 خاصا

ً
 تعليميا

ً
دراسات العلمية لألزهر الشريف نظاما

الجمهورية، األخرى، واملؤهلة ملا بعد التعليم الثانوي لاللتحاق بجامعة األزهر وفروعها في جميع أنحاء
واملعاهد التابعة كما ينقسم التعليم العسكري بين الكليات واملعاهد التابعة للقوات املسلحة والكليات

.لوزارة الداخلية
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:تاريخ التعليم الخاص
جامعة حكومية موزعة على مختلف األقاليم املصرية، إال أن هذا 15ألف مدرسة و52رغم وجود نحو 

%  25فقط من عدد الطالب املستجدين سنوّيا، وبالتالي فهناك% 75العدد لم يعد كافيا إال الستيعاب 
إذ أصبح التعليم الخاص البديل الوحيد أمام  .ليس أمامهم بديل سوى االلتحاق بالتعليم الخاص

.الطالب بعدما اكتفت املؤسسات التعليمية الرسمية باألعداد املطلوبة لديها

املستثمرين يسير بخطوات سريعة للغاية، بعد إدراك( الخاص)وأضحى التوسع في هذا النظام التعليمي 
دارس ومعاهد في هذا املجال أن الحكومة لم تعد لديها قدرات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها ببناء م

.وجامعات جديدة تحتضن جميع الطالب املستجدين

:نشأة جامعة فاروس باإلسكندرية
كم عن الحرم الرئيس ي 3تقع جامعة فاروس في قلب مدينة اإلسكندرية بمنطقة سموحة، وتبعد حوالي 

كم عن وسط االسكندرية، و تغطي مساحة أرض 4لجامعة اإلسكندرية ومكتبة اإلسكندرية العريقة و
.متر مربع200.000الجامعة حوالي 

لسنة 252جامعة فاروس هي أول جامعة خاصة باإلسكندرية أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 
بموجب قرار وزير 2006، و قد بدأت الدراسة بالجامعة يوم األحد املوافق األول من أكتوبر لعام 2006

لسنة 2300التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي و رئيس املجلس األعلى للجامعات رقم 
:و ذلك في سبع كليات هي 2006

 Faculty of Pharmacy & Drug Manufacturingكلية الصيدلة والتصنيع والدوائي

Faculty of Engineeringكلية الهندسة

Faculty of Financial & Administrative Scienceكلية العلوم املالية واإلدارية

Faculty of Legal Studies & International Relationsلدوليةكلية الدراسات القانونية واملعامالت ا

Faculty of Languages &Translationكلية اللغات والترجمة

 Faculty of Dentistryكلية طب األسنان

 Faculty of Tourism & Hotel Managementكلية السياحة وإدارة الفنادق
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بإضـــافة أربــــع كليــــات، و قــــد بــــدأت الدراســــة  هــــذه 2009لســــنة 302كمـــا صــــدر القــــرار الجمهــــوري رقــــم 

ملجلـس األعلـى الكليات بموجب قرار وزير التعليم العالي و وزير الدولة  لشئون البحث العلمـي و رئـيس ا

:، و هذه الكليات هي 2009لسنة 331للجامعات رقم 

Faculty of Physical Therapyكلية العالج الطبيعي

Faculty of Allied Medical Sciencesكلية العلوم الطبية املساعدة

Faculty of Mass Communicationكلية االعالم وفنون االتصال

Faculty of Arts & Designكلية الفنون والتصميم

ي تمنحهـا كما هو الحال مع الجامعات الخاصة فإنه يتم معادلة درجـة البكـالوريوس أو الليسـانس التـو

ظـيم الجامعـات بدرجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها الجامعـات املصـرية الخاضـعة لقـانون تن

.والئحته التنفيذية1972لسنة 49رقم 

:وتتكون من

.الخدمات التى تقدمهاكافةوهو إدارة الجامعة ل:املبنى اإلدارى 1.

ورا بالفصول وهى املبانى التى  ها الكليات بداية من مكاتب عمداء الكليات مر :مبانى الكليات2.

...واملدرجات وايضا املعامل واملكتبات والعيادات وما الى ذلك
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:طرق التواصل مع الجامعة

العنوان
Canal El Mahmoudia Street, Beside 

Green Plaza, Smouha, Alexandria.

www.pua.edu.egاملوقع اإللكترونى

اقع التواصل اإلجتماعى مو

Facebook: Pharos University In 

Alexandria (p.u.a)

Twitter: @Pharos University

Instagram: @Pharos University

Youtube: Pharosuniversityalex

البريد اإللكترونى
pharos@pua.edu.eg

info@pua.edu.eg

ا البريد اإللكترونى إلدارة تكنولوجي

املعلومات
it.support@pua.edu.eg

3830249 (203) +رقم الفاكــس

ارقام اإلدارة

+ (203) 3877000

+ (203) 3877200

+ (203) 3877400

ارقام شئون الطالب

+(203) 3877811

+(203) 3877819

+(203) 3877817

mailto:pharos@pua.edu.eg
mailto:info@pua.edu.eg
mailto:it.support@pua.edu.eg
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:واالهميةالغـرض

.فاروسبجامعةاإلداريةبالعمليةالتعريف:اوال

.9001:2015ايزو الدوليةالقياسيةاملواصفةتطبيقكيفيةتوضيح:ثانيا

:مجـال التطبيـق

. مجال تطبيق هذا الدليل جميع اإلدارات

.يــوجــــــــــــــــــــــــدال:لتعريفات واملصطلحاتا

: املراجع القياسـية

.  2006لعام 2300قانون املجلس األعلى للجامعات رقم 1.

.1995لعام 49قانون تنظيم الجامعات الخاصة رقم 2.

.ISO 9001:2015املواصفة القياسية الدولية 3.

.وثائق وإجراءات تنفيذ أعمال اإلدارات4.
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:اإلجراءات والتعليمات واملسئوليات

ى تقوم االول وصف عام إلدارة جامعة فاروس واألعمال الت: هذا الدليل يحتوى على شقين اساسيين
.ISO 9001:2015 ها والثاني هو كيفية تطبيق نظام 

:العملية اإلدارية: اوال
.اعضاء7: على راس هذه املجموعة يوجد مجلس االمناء املكون من

:أمين عام الجامعة هو املسئِول عن العملية اإلدارية بالكامل ويشمل تنظيم ادارة الجامعة اإلدارات التالية

إدارة توكيد الجودة

الطالبإدارة شئون 

املدير التنفيذي

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة املكتبات

إدارة املعامل

سنانعيادات أ

اإلدارة التجارية

إدارة تكنولوجيا املعلومات

إدارة التسويق

اإلدارة الهندسية

إدارة األمن

إدارة السالمة والصحة املهنية

إدارة الحسابات

إدارة املخازن 

إدارة أمناء املباني

إدارة املشتريات

إدارة املراجعة

إدارة العالقات العامة

:إدارة الخدمات
شئون البيئة1.
البريد2.
النقطة الطبية3.
الزراعة4.
مركز النسخ واملطبعة5.

إدارة املوارد البشرية
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.  ISO 9001:2015كيفية تطبيق بنود املواصفة القياسية الدولية : ثانيا

(:1.4بند -( understanding the organization and it's contextsفهم الجامعة وسياقها 
مع لجنة األيزو والعاملين وكذلك استخدامBrain Stormingلفهم سياق الجامعة تم عمل جلسات عصف ذهني 

SWOT analysis املوضح بالشكل التالي:

Positive 

Factors

Negative 

Factors

Strengths Opportunities

Weaknesses Threats

Internal, supporting or hindering factors for value creation = influenceable

External, supporting or hindering factors for value creation = NOT influenceable
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تحقيق وذلك للوقوف على العوامل الداخلية والخارجية والتى ثؤثر على قدرة إدارة الجامعة على
: النتائج املطلوبة منها 

Opportunities / الفرص

 كلية يعطى فرصة جيدة 11وجود تنوع في الكليات

.لجذب الطالب من األقاليم املجاورة

م العالياإلتجاهات املجتمعية الحالية تميل للتعلي:

oزيادة قيمة إكمال التعليم العالي.

oتزايد الطلب على الخريجين.

oيةتطابق بين املناهج واملصالح املجتمع.

مالتقدم التكنولوجي املوجود في مصر والعال.

تجمع طالبي كبير يوجد فرص اإلتصال بين

.الشباب

التخرجاالهتمام املتزايد باالتصاالت الجامعية بعد.

دريةاملوقع املتميز للجامعة داخل محافظة األسكن.

Strengths/ نقاط القوة

ارجيوالخاملصري سمعة إيجابية في املجتمع.

ون مع تجربة إيجابية مع أولئك الذين يتفاعل

.الحرم الجامعي

 الشراكات االستباقية مع الجامعات األخرى

.وكليات املجتمع والشركات

تقديم العديد من البرامج املعتمدة.

7سنوات من معدالت التخرج الناجحة.

دعم أعضاء هيئة التدريس واملوظفين.

دعم الطالب االستباقي.

تيسر الوصول إلى الخدمات.

تقديم الخدمات العالجية للمجتمع.

ة املرافق تشمل مباٍن وأراض ي جديدة وجيد

.الصيانة

إمكانات النمو.

 الحفالت )العروض الفنية والثقافية  /

(.املعارض/ الندوات 

Threats/التهديدات

Weaknesses/ نقاط الضعف

لة فقط اإلدراك املجتمعي والطالب للتعليم كوسي

.للحصول على وظيفة

التوسع في التعليم الجامعي الخاص.

فتح معاهد وكليات جامعية أجنبية.

ر على ارتفاع سعر الدوالر بالنسبة للجنيه يؤث

.التقنية واألجهزة وسعر الكتاب

ة سوق عالية التنافسية ملختلف أعضاء هيئ

.التدريس واملوظفين 

يفاملصروفات الدراسية وتناسبها مع التكال.

ع دخول سيارات الزوار والطلبة الحرم الجامعي م

.تجاوزات البعض لحدود السرعة

ي الصيانات لقاعات املحاضرات والحرم الجامع

.واملباني تمتص امليزانية
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:العوامل الخارجية

العوامل الخارجية 

املؤثرة على الجامعة
عاملىاإلقليمىاملنطقةمحليا

النواحى القانونية

ويمكن رصدها من خالل 

–التقييم الدوري 

–املراجعات الداخلية 

استطالع الرأي

:تأثير إيجابى

.تراخيص البناء1.

.تنظيم املرور امام البوابات

:  عوامل سلبية

الضوابط املوضوعة من -

ة الجامعات الحكومية للموافق

على إعارات أعضاء هيئة 

.التدريس

عرقل االصطدام باملعايير التي ت-

فتح برامج الدراسات العليا 

.لبعض الكليات بالجامعة

:  عوامل ايجابية

ات مرونة املجلس األعلى للجامع

ج لتطوير اللوائح وفتح برام

ق جديدة طبًقا ملتطلبات سو 

.لىالعمل باملرحلة الجامعية األو 

.قانون العمل-

.ر رفع الحد االدنى لالجو -

.التأمينات-

املنافسين

الرصد من خالل متابعة 

أخبار الجامعات وقرارات 

املجلس األعلى للجامعات

وقرارات السيد الوزير

االكاديمية البحرية 1.

.ياللعلوم والتكنولوج

:تأثير إيجابى

.دوالرارتفاع االسعار وربطه بال

.تعدم توفر جميع التخصصا

:تأثير سلبى

ما وجود كليات مشا هة اقدم م

.يترتب عليه زيادة الخبرة

:تأثير سلبى

إنشاء جامعات خاصة جديدة 

.داخل جمهورية مصر العربية

.جامعة املستقبل1.

.جامعة هيليوبليس2.

.جامعة مصر الدولية3.

الجامعة الحديثة 4.

.تلتكنولوجيا املعلوما

.جامعة بدر5.

.أكتوبر6جامعة 6.

.جامعة األهرام الكندية7.

جامعة أكتوبر للعلوم 8.

.االحديثة والتكنولوجي

جامعة مصر للعلوم 9.

.والتكنولوجيا

.اكاديمية أخبار اليوم10.

:تأثير سلبى

إنشاء جامعات خاصة -

.يةجديدة باملنطقة العرب

مما يؤدى الى جذب -

الطالب واعضاء هيئة 

التدريس عن طريق 

.تقديم برامج حديثة

:تأثير إيجابى

ر تحقيق طموح السف

ة وللحصول على شهاد

.دولية معترف  ها
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العوامل الخارجية 

املؤثرة على الجامعة
عاملىاإلقليمىاملنطقةمحليا

النواحى التقنية

اإلطالع على الدوريات 

الحديثة

:  عوامل ايجابية

ي مواكبة التطور الهائل ف

تكنولوجيا االتصاالت 

.واملعلومات

متطلبات السوق 

ين الرصد عن طريق استشاري

التسويق

:تأثير إيجابى

.جذب األيدى العاملة

:تأثير إيجابى

ات الرغبة املتزايدة ملؤسس

الصناعة في عقد شراكات

يات واتفاقيات التعاون مع كل

الجامعة لتدريب الطالب 

وتوظيف الخريجين وعقد

املؤتمرات وملتقيات 

ريجي التوظيف نظًرا لتميز خ

.الجامعة

.البطالة: تأثير سلبى

:تأثير سلبى

سرعة تغير متطلبات-

سوق العمل على 

املستوى املحلي 

.واإلقليمي والدولي

:تأثير إيجابى

.رفع مستوى التعليم-

:تأثير إيجابى

.رفع مستوى التعليم

الثقافة

الرصد من خالل متابعة 

املؤشرات

:تأثير إيجابى

أهل إسكندرية يتميزون 

.بحب املعرفة والتطلع

:تأثير إيجابى

ة اإلسكندرية، منطقة جاذب

لألرياف املجاورة حيث ان 

عليم يهتم سكان االرياف بالت

.العالى البناءهم

:تأثير سلبي

تراجع ترتيب الجامعات 

املصرية على جامعات 

.العالم

النواحى اإلجتماعية

الرصد من خالل املراجعات 

الداخلية وإستطالع رأي 

العميل

:تأثير إيجابى

لى ميل املجتمع للحصول ع

املؤهالت العالية وال 

يفضلون املؤهالت 

.املتوسطة

:تأثير إيجابى

هى البديل لتحقيق -

طموحاتهم بالإللتحاق 

.بكليات القمة

استيعاب الجامعات -

جز الخاصة للطالب التي تع

الجامعة الحكومية عن 

.قبولهم

:تأثير إيجابى

عيادات طب األسنان 

عى وعيادات العالج الطبي

ها بالجامعة تفتح ذراعي

للمواطنين لتقديم 

الخدمة املجتمعية 

.للمواطنين كافة
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العوامل الخارجية 

املؤثرة على الجامعة
عاملىاإلقليمىاملنطقةمحليا

ةالنواحى اإلقتصادي

الرصد من خالل 

متابعة النشرات 

اإلقتصادية 

واملؤتمرات ووسائل

اإلعالم

:تأثير سلبي

ة ارتفاع الرسوم الدراسي

.بالجامعة

:تأثير إيجابى

منطقة جاذبة للمحافظات

املجاورة

:تأثير إيجابى

لى تعتبر الجامعة جاذبة ا-

الدول العربية وذلك 

ى للمستوى العلمى العال

.بقيمة اقل

ات تعتبر اوائل االختيار -

لطالب الدول العربية 

وى وللمست، وذلك لقر ها

را العلمى العالى واقل سع

ية مقابل للجامعات العامل

االسكندريةعالوة عن ان 

مدينة غير مرتفعة 

يلتها االسعار بالنسبة ملث

.من الدول 

:العوامل الداخلية

الرصد واملراجعةشــــرحهااملؤثرات الداخلية

قيم الجامعة

ميدة ترحب جامعة فاروس بكل من يتحلى باألخالق الح

.وحسن السمعة  وإتقان العمل وتبث روح التعاون 

ين او وال يوجد تفرقة فى املعامالت بناء على لون او د

.جنس

وتعزيز تقوم الجامعة برفع املستوى العلمى للعاملين

.احترام حقوق امللكية الفكرية

ترصد الجامعة مثل هذه القيم باألخصائيين 

ا واملشرفين األكادميين وهذا أساس عملهم، فإذ

رعة ماوجدوا غير ذلك قاموا بحل تلك املشكالت بس

صعيد فإذا تفاقمت أو كانت املشكلة أكبر فيتم ت

.املشكلة

ثقافة الجامعة
.رارالندوات والدورات التدريبية،  وكيفية أتخاذ الق

.لعمليفثقافة املجتمع الجامعي تركن إلى التفكير ا

ترصد الثقافة من خالل املؤتمرات والرحالت 

.والحفالت
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:العوامل الداخلية

الرصد واملراجعةشــــرحهااملؤثرات الداخلية

املعلومات

يث مجتمع الجامعة ذو طبيعة خاصة في املعلومات ح

لذا فإن منظومة –أنها مجال عمل الجامعة 

املعلومات في الجامعة غنية ومتنوعة من وسائل

رامج التى تكنولوجيا املعلومات التي تمد الجامعة بالب

سهيل تنظم العمل باإلدارات املختلفة لتيسير وت

.العمل

ن وهكذا إدارة املكتبات بالجامعة التي تتكون م

لى خمسة مكتبات تخدم جميع الكليات تحتوى ع

ث تنوع كبير من املعلومات واملراجع الحديثة حي

عية، تحتوي على املراجع والدوريات والرسائل الجام

.وامكانية التسجيل فى بنك املعرفة املصرى 

بحوث ثم يأتي دور األكاديميين بما لديهم من علوم و 

علوم صيدلية )جديدة ومتطورة كل في مجاله 

علوم طب–علوم إدارية ومالية –وتصنيع دوائي 

–عالج طبيعي –علوم طبية مساعدة –األسنان 

بيقية علوم هندسية بمجاالت الهندسة وعلومها التط

–نية والدراسات القانو –علوم الفنون والتصميم –

.واللغات والترجمة–والسياحة والفنادق 

طبيقات ترصد املعلومات من نتائج املسابقات والت

اإلجتماعية مثل شبكة املعلومات

األداء

الجهاز اإلداري في الجامعة يضم نخبة من 

ية من املتخصصين في املجال اإلداري على درجة عال

الخبرة حيث يقومون بتحليل الوظائف ووضع

ابعة مؤشرات األداء لكل وظيفة ثم عمل تحليل ومت

ورصد لكل الوظائف اإلدارية حتى يرتفع أداء 

يسهل اإلداريين ويعالج من البيروقراطية العقيمة و 

.تنظيم العمل

نية تقوم إدارة الجامعة بقياس مؤشرات األداء املب

على أهداف اإلدارات
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(:2.4بند رقم )فهم إحتياجات وتوقعات االطراف املهتمة 

التوقعاتاإلحتياجاتالنوعالطرف

ن
خلـــــيي

دا

مجلس األمناء
.زيادة الربحية-

.رفع اسهم الجامعة-

صر يأمل لرؤية الجامعة كالجامعات الكبرى فى م

.والعالم

.تحقيق االستقرار املادى-العاملين

.حدوث تطور بنظم الجامعة إداريا-

ن زيادة الدخل ورفع املستوى العلمى ع-

.طريق التدريب

األكاديميين
.توصيل الرسالة العلمية للطالب-

.تحقيق االستقرار املادى-

تصبح املادة العلمية على املستوى -

.العاملى

ن
رجـــــيي خـــــــــا

الطالب
ق الحصول على التعليم والتأهيل لسو -

.العمل

ارتفاع أسهم جامعة فاروس فى سوق -

.العمل

يناملوردين واإلستشارى
الحصول على مستحقاتهم املادية فى-

.الوقت املحدد

توسع الجامعة وارتفاع حجم العمل -

.حيث زيادة الربحية

الجهات الحكومية

االلتزام بالقواعد والقوانين واللوائح-

.املنظمة

.تسديد املستحقات املالية-

ارتفاع حصيلة الدولة عن طريق سداد -

.الرسوم املستحقة على الجامعة

.يميةاملساهمة فى سد فجوة العملية التعل-

.تطور التعليم-

لة زيادة الرسوم مما يؤدى الى زيادة حصي-

الدولة عن طريق سداد الرسوم 

.املستحقة على الجامعة

الجمعيات غير الهادفة

(NGO)للربح 
.املساهمة فى األعمال الخيرية-

ر تبنى الجامعة التعليم املجانى لغي-

.القادرين

املجتمع

ل يحتاج املجتمع من الجامعة جيل يتحم-

.ريةاملسئولية ويساهم في التنمية اإلدا

يتوقع من الجامعة التطبيق األمثل -

.لغربيةللنظريات الحديثة في املجتمعات ا

اسر العاملين 

واسر الطالب

تكبد ترسل أسر الطالب أبنائها للجامعة وت-

 لتخرج أبن
ً
اء يجدون الغالي والثمين إنتظارا

سوق العمل يتجاذ هم ويستطيعوا 

.اإلعتماد على أنفسهم

أما أسر العاملين فيحتاجون إلستمرار-

.واستقرار ذويهم في وظائفهم

.فاتاملستقبل األفضل و خفض املصرو -

.تطوير املزايا االضافية للعاملين-

الجيران

اع وجود الجامعة باملنطقة يؤدى الى ارتف-

.وتنمية املجتمع

:مزيد من الرقى مثل

.تقديم خدمة مميزة لهم داخل العيادات-

.تشجير األسوار-
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:فهم إحتياجات وتوقعات االطراف املهتمة

/الشركاء 

المالك

األطراف 

المهتمة

شراكة مستدامة
/  اإلحتياجات

التوقعات

اإلكاديميين

دخل يوازي الوظائف 

المناظرة محليا

العاملين

جودة ورفاهية مجتمع العمل

/  الطالب

العمالء

األطراف 

المهتمة

ة جودة خدمات التعليم وموائم

العالم المتقدم

/  اإلحتياجات

التوقعات

المجتمع

اخ من–المسئولية اإلجتماعية 

الحماية المجتمعية

الحكومة

اهمة والمس–تطبيق القوانين 

في تطوير المجتمع

يا  
خل
دا

يا  
ج
ر
خا
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(:3.4بند ( )Scope)مجال تطبيق نظام إدارة الجودة 

:  كلية وهى11تؤدى الجامعة الخدمة التعليمية من خالل 

.كلية طب األسنان1.

.كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي2.

.كلية العالج الطبيعي3.

.كلية العلوم الطبية املساعدة4.

.كلية الهندسة5.

.كلية العلوم املالية واإلدارية6.

كلية الدراسات القانونية واملعامالت 7.
.الدولية

.كلية السياحة والفنادق8.

.كلية اللغات والترجمة9.
.كلية اإلعالم وفنون االتصال10.
.كلية الفنون والتصميم11.

.دور العملية اإلدارية هو إدارة خدمية لتسهيل العملية التعليمية

ر حتى تحقق وتقوم إدارة الجامعة بتقديم األعمال التنظيمية اإلدارية ومراقبة اآلداء ومتابعة التطوير اإلدارى املستم

ل طالبى وأعضاء الجامعة أهدافها لتسهيل العملية التعليمية على مستوى دولى من خالل برامج تعليمية مشتركة وتباد

.هيئة تدريس مع الجامعات األجنبية ونشر أبحاث مشتركة واإلشتراك فى الندوات واملؤتمرات العلمية

:واتخذت ادارة الجامعة ملجال عملها مايلي

في ( لعلياطالب املرحلة الجامعية األولى والدراسات ا)تقديم خدمات إستشارية وادارية ودعم لخدمات التعليم العالي 
.العديد من التخصصات، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع وتنمية البيئة

Provision of advisory, administrative and support services for higher education services and for 
undergraduate and Post graduate students in numerous disciplines, Scientific Research, Community 
Service and Environment Development

:حيث أنها غير مطبقة في الوقت الراهنعدا البنود التالية 9001:2015وتطبق جامعة فاروس بنود املواصفة أيزو 

جامعة حيث أن جامعة فاروس تقوم على تقديم الخدمات التعليمية وإدارة الالخاص بالتصميم والتطوير8.3بند 
.تقدم كافة املتطلبات التى تنهض بالعملية التعليمية واليوجد تصميم في تقديم الخدمة

كات حيث أن الجامعة تقدم خدمة تعليمية التتضمن اإلستعانة بأي ممتلالخاص بممتلكات العميل8.5.3بند 
.للعميل
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(:4.4بند )نظام وعمليات إدارة الجودة 

:تم إنشاء نظام إدارة الجودة والذي يتكون من 

 ثم يصف جامعة فاروس و •
ً
 وداخليا

ً
أقسام هذا الدليل والذي يصف في كلمات بسيطة التعليم خارجيا

.ملواصفةالجامعة للتعريف  ها وعناوين الجامعة والكليات املوجودة ثم يصف كيف يتم تطبيق بنود ا

.ISO 9001:2015ثم بعض اإلجراءات الخاصة بمتطلبات املواصفة الدولية •

إجراء املخاطر والفرصإجراء املعلومات املوثقة

إجراء املراجعة الداخلية إجراء التعامل مع الخدمة غير 
املطابقة واإلجراء التصحيحي

.جميع اإلجراءات السابقة وغيرها بالنماذج خاصتها، وكذلك بعض التطبيقات مثل األهداف-

 يتكون نظام إدارة الجودة من إجراءات إدارات الجامعة والتى تبلغ 
ً
( وثائق اإلدارات/ تسمى إجراء)إدارة 20وأيضا

.وتصف الوثائق إجراءات اإلدارات  ووصف أعمالها والنماذج املطبقة  ها

.يم قبول الطالبالشكل التالي يبين خريطة تدفق لشرح العمليات اإلدارية لخدمة العملية التعليمية في شكل تنظ
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(5بند )القيادة 
(1.5بند )القيادة واإللتزام 

:تظهر اإلدارة العليا قيادتها والتزامها تجاه نظام إدارة الجودة من خالل

.تحمل املسئولية تجاه فعالية نظام إدارة الجودة•
تراتيجي تضمن اإلدارة العليا أن سياسة الجودة وأهداف الجودة قد تم وضعها وإتفاقها مع التوجه اإلس•

.وسياق ادارة الجامعة
.ضمان أن سياسة الجودة يتم إعالنها وإبالغها وفهمها وتطبيقها داخل إدارة الجامعة•
.ضمان أن متطلبات نظام إدارة الجودة مدمجة في عمليات اإلدارة •
.Process Approachتشجيع الوعي بنظام منهج العمليات •
.ضمان توفر املوارد الالزمة لنظام إدارة الجودة•
.املشاركة والتوجيه والوعي لألفراد للمساهمة في فعالية نظام إدارة الجودة•
.تشجيع التحسين املستمر•

(:2.1.5بند )التركيز على العميل 

(.الطالب)تقوم وحدة ضمان الجودة بعمل استطالع رأى العميل 
املكتبات منهم اإلدارة التجارية، وعيادات طب األسنان، وإدارة( الطالب)يوجد اكثر من نموذج استطالع رأى عميل 

ويقوم الطالب بإستكماله وتقوم اإلدارة بعمل تحليل النتائج،Google Formحيث تقوم بوضعه على 
.كما أن جاري تفعيل استطالع رأى عميل لجميع اإلدارات املتعاملة مع الطالب بشكل مباشر

متاح على لوحة library.suggest@pua.edu.egيوجد عنوان بريدي : كيفية استقبال شكاوى الطالباما 
.اإلعالنات بجميع املكتبات الستقبال شكاوي الطالب

ل دورى تابع لوحدة ضمان الجودة وتحت إشرافها ويعقد بشك،كما يوجد صندوق شكاوى الطالب بكل كلية
.لقاءات مع الطالب ومن ثم يعقد إجتماع مع قيادات الجامعة للنظر فى األمر والسعى الى حله

.PUA –HR –P01 –T–F01، تقوم به إدارة املوارد البشرية نموذج كود أما عن الرض ى الوظيفي للعاملين

mailto:library.suggest@pua.edu.eg
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(:2.5بند )سياسة نظام إدارة الجودة 

لتضم 2006يوليو 15بتاريخ 252جامعة فاروس باإلسكندرية هى جامعة خاصة انشئت بقرار جمهورى رقم 
.كليات أخرى 4باملوافقة على إنشاء 2009أغسطس 15فى 203كليات، ثم صدر قرار جمهورى رقم 7الجامعة 

.EMUNIالجامعة عضو بإتحاد الجامعات األورومتوسطية 

هارات مع تعمل جامعة فاروس على إيجاد شراكات عاملية فعالة إلعداد خريجين متخصصين مزودين باملعارف وامل
توى عاملى يتيح جامعات فى أوروبا و أمريكا و أسيا، و يهدف هذا التعاون إلى اإلرتقاء بنظام التعليم بالجامعة الى مس

نولوجية وعلمية خدمات تعليمية ومهنية عالية الجودة وتسهم في تقدم املعرفة ونشرها وتنميتها وإيجاد بيئات تك
فى سوق العمل محفزة للتميز واإلبداع واإلبتكار وذلك يتيح لخريجى الجامعة إكتساب املهارات الالزمة للمنافسة
اء هيئة التدريس و املحلى و العاملى باإلضافة الى إقامة البرامج التعليمية املشتركة و تشجيع تبادل الطالب و أعض

لين و كذلك الباحثين و إجراء أبحاث مشتركة و توفير منح للماجستير و الدكتوراه ألوائل خريجى الجامعة و العام
.تنظيم مؤتمرات و ندوات مشتركة بين الطرفين

 ألعلى معايير و مقاييس الكفاءة للعلى املستوى اإلدارى 
ً
قيام باملهام فإن إدارة الجامعة تنتقى موظفيها وفقا

وى اإلدارى الوظيفية اإلدارية بما يخدم املستوى األكاديمى العاملى، و تتجه إدارة الجامعة الى النهوض باملست
.ثةللعاملين بإدارة الجامعة عن طريق تدريب العاملين والسعى املستمر لتطبيق النظم اإلدارية الحدي

.لكل إدارة فى مجالهاISO 9001:2015تحرص إدارة الجامعة على تطبيق متطلبات −
.تلتزم إدارة الجامعة بتطبيق قانون تنظيم الجامعات وكافة القوانين واللوائح املنظمة للعمل−
 للتطوير والتحسين املستمر−

ً
.تسعى دائما

.قيقهالتوصيل هذه الرسالة يتم إعالنها ونشرها لجميع اإلدارات العاملة لترجمتها الى أهداف يمكن تح−
وى الجامعةسيتم مراجعة السياسة بصفة دورية  هدف تحديثها لتواكب سياسة التطوير والنهوض بمست−

تعتمد ،،،،

مين عام الجامعةأ
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:رؤية إدارة الجامعة
ميز في تتطلع جامعة فاروس أن تكون وحدة إدارية لتقديم الخدمات املساعدة املتميزة ذات الجودة والخدمة والت

.العمليات، لتقديم املشورة والخبرة املوثوقة وسرعة الحركة والشراكات املبتكرة
عاملية فى نعمل علي تنمية قدرات موظفينا وطالبنا لخدمة املجتمع ونسعي أن تكون جامعة فاروس رائدة علمية

.البحث العلمى والتعليم العالى

:رسالة إدارة الجامعة
.اعدةنحن فريق مميز من املهنيين املكرسين طاقتهم لتقييم الجامعة بخدمات دعم إدارية للخدمات املس

التى تعزز نتعاون مع اآلخرين ونبحث عن فرص جديدة لتزويد املجتمع بحلول مرنة ومتكاملة وأفضل اإلمكانات
ن جامعة فاروس باألسكندرية من القيادة ب

ّ
.  تميزخبرة الطالب وتسهل املهمة األكاديمية والبحثية وتمك

:التوجهات اإلستراتيجية إلدارة الجامعة
الل عمل نظام إداري متطور وفعال بالجامعة والعمل على تطويرة وتحسينه بصورة مستمرة وذلك من خ−

.وذلك لخدمة العملية التعليمية واإلدارية 9001:2015تطبيق نظام الجودة أيزو 
.التحديث املستمر للبنية التحتية من أجل توفير بيئة مناسبة للعملية التعليمية −
.التواصل الفعال بين إدارة الجامعة والطالب املقيدين والجدد واألطراف املهتمة −
 .تطوير إستخدام التواصل اإللكتروني بين األدارات−
.اإلستغالل األمثل للموارد املالية والبشرية والعلمية حتى يخدم العملية التعليمية واإلدارية −
.رفع معايير إختيار العاملين لتواكب املعايير الدولية للتوظيف −
.توفير كوادر مدربة ورفع كفائتهم −
.ك تسهيل سير العملية التعليمية واإلدارية في الجامعة وتوفير كافة اإلحتياجات املطلوبة لذل−
.التطور التكنولوجي املستمر وتقديم جميع الخدمات بطريقة متطورة −
الحصول على تنمية قدرات كافة العاملين بالجامعة ملواكبة التطور التكنولوجي املستمر وتشجيعهم على−

.دراسات عليا أو دورات تخصصية في مجال عملهم بما يعود بالنفع على إدارتهم 
اصل الفعال بين توفير البيئة اإلدارية للعاملين بالجامعة وتعزيز طرق التعاون املشتركة بين اإلدارات والتو −

.اإلدارات والعاملين وبعضهم 
.نظام تسهيل األجراءات والتنسيق بين اإلدارات لسرعة إنجاز األعمال إلظهار الكفاءة والفاعلية في ال−
.العمل على تقديم أعلى جودة من الخدمات اإلدارية لألطراف املهتمة −
 بالزهو والفخر والثقة بالنفس بسبب وجود شهادة معتمده عاملية موثق−

ً
ة تؤكد أن في إعطاء العاملين شعورا

الروح املعنوية الجامعة نظاما للجودة يرتقي للمستويات القياسية العاملية، وهذا يعني بلغة التحفيز يرفع
.عةلديهم و يشجعهم ويدريبهم ويعمل على تطوير قدراتهم وزيادة إخالص وارتباط العاملين بالجام

 التوثيق ووضع خطة عمل ونظام رقابة وتفتيش يساهم في ربط كافة أدارات الجامعة ويجعل عمل−
ً
ها متناغما

 من وجود نظام إداري منعزل لكل قسم أو إدارة وبالتالي التخلص من العديد من املش"وجماعيا
ً
كالت بدال

.وتصحيح األخطاء وضمان عدم تكرارها
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(:3.5بند )االدوار واملسئوليات وصالحيات العاملين بإدارة الجامعة  

:الهيكل التنظيمى إلدارة الجامعة

ديم أفضل الجهاز اإلداري بالجامعة يتبع اآلمين العام وهو املسئول عن جميع اإلدارات الخدمية التى تتعاون لتق
.خدمة لطالب الجامعة واملجتمع 

فى نموذج كود جميع الوظائف التى ظهرت فى الهيكل التنظيمى إلدارة الجامعة تم شرحها ببطاقات الوصف الوظي
PUA –HR –P01 –T–F10متضمنة االدوار واملسئوليات والصالحيات.

:الهيكل التنظيمى إلدارة توكيد الجودة

.PUA-QA-P01انظر إجراء إدارة توكيد الجودة كود 
.أما عن ادوار ومسئوليات وصالحيات الوظائف فموضحة ببطاقات الوصف الوظيفي والقرارات اإلدارية

(:2.1.6بند)التصدى للمخاطر وايجاد الفرص  

ر كودعلى التفكير املبني على املخاطر ولذك تم إنشاء اجراء للفرص واملخاطISO 9001:2015قامت املواصفة 
PUA-QA-P04 الداخلية والخارجية فى سياق ادارة الجامعة( 1.4)إعتبارات العوامل الخاصة ببند الذي يتضمن.

.الخاص بمتطلبات وتوقعات االطراف املهتمة( 2.4)بند 
:وإجراءات تحديد املخاطر تتضمن التخطيط للتصدى للمخاطر على االسس التالية

تجنب 

الخطر 

تماما

تكراريةتغيير 

حدوث الخطر 
وعواقبه

مشاركة 

الخطر

الخطر قبول 

للوصول الى 

الفرص

إزالة 

مصادر 

الخطر

باملخاطر االحتفاظ 

بقرارات مدروسة 
بعد دراسة الحالة )

(وإتخاذ القرارات
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 بيان الفرص والتى قد تؤدى الى تبنى ممارسا( PUA-QA-P04-F01)ويتم تجميع املخاطر في نموذج 
ً
ت ويتم أيضا

جديدة او إدخال خدمة جديدة الى السوق او فتح أسواق جديدة للخدمة املقدمة من إدارة الجامعة او البحث عن 
.إدخال عميل جديد او بناء شراكات جديدة او إستخدام تقنية جديدة

.اإلجراءات التى يتم التوصل إليها للتصدى للمخاطر يتم دمجها وتطبيقها فى نظام توكيد الجودة

:تم وضع إجراء املخاطر والفرص والفائدة التى نسعى إليها هي

.تأكيد أنه يمكن تحقيق النتائج التى وضع من أجلها نظام إدارة الجودة−
.وأنه يمكن تقليل أو إزالة األخطار املوجودة وذلك  هدف التحسين املستمر−

:  2.6أهداف الجودة والتخطيط الى تنفيذها بند 

ظام الجودة أهداف الجودة يتم وضعها من كل الوظائف واملستويات والعمليات التى لها تأثير مباشر على إدارة ن
.وجودة الخدمة املقدمة

-PUA)يتم تسجيل األهداف فى نموذج  QA-P01-F02 )غة حيث يصف األسباب التى أدت الى تفعيل الهدف ثم صيا
فى /احقيقيةو يمكن تعديله/ قابلة للتحقيق/ يمكن قياسها/ محددة)SMARTالهدف يكون مطابقا لحروف كلمة 

(.إطار زمنى محدد

م امليزانية كما ان هذا النموذج يحتوى على برنامج التنفيذ من حيث تحليل الهدف الى عناصر تنفيذه األولية ث
ر لواضع الهدف ثم من املسئول ثم الوقت املحدد و قد تم إضافة موافقة املدير املباش( املوارد املطلوبة)املطلوبة 

.تحتى يمكن متابعة الهدف وفى نهاية النموذج يتم قياس درجة التنفيذ وبيان أسباب الحيود إذا حدث
 إعتبار األهداف التى وضعت بواسطة اإلدارة العليا وهي أهداف عامة لكل إدارات الجامعة ن

ً
ابعة من ويمكن أيضا

:سياسة الجودة وهي

واإلستفادة من الكفاءات العالية ورفع مستوى ( KPI’s)العمل على قياس كفاءة أداء كل اإلدارات والعاملين 1.
(.بالتدريب)الكفاءات األقل 

ظور إنشاء من منبما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها النابعة من السياسة نشر ثقافة توكيد الجودة 2.
.ISO 9001:2015وفهم وتوعية وتطبيق نظام 

 % 10زيادة نسبة رضا العاملين بنسبة 3.
ً
.سنويا

.2020جامعة في ترتيب الجامعات في مصر بنهاية 20أن تكون جامعة فاروس من أفضل 4.

.متابعة آليات تطوير اللوائح االدارية بإدارات جامعة فاروس5.

.تحقيق تواصل فعال بين اإلدارة و منسقين اإلدارات بالجامعة بزيادة الوعي بالتدريب الداخلي6.

.تعزيز بناء القدرات لفئات الجامعة كافة في مجال توكيد الجودة وآلياتها7.

ليلية واقتراح املعوقات التي تواجه تطوير األداء على جميع املستويات وإجراء الدراسات التحو تحديد املخاطر 8.
.والتخطيط للتغلب على تلك املخاطر.الحلول والخطط املناسبة للتحسين في مختلف املجاالت
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يد باالستعانة عند الحاجة لعمل تغيير في أي نشاط من نشاطات الجامعة يتم تنفيذ التغيير من خالل تخطيط ج
:اآلتيةباإلعتبارات ( PUA–QA–P01–F07كود )بنموذج 

.التغييروتوابع الغرض من التغيير ودراسة عواقب −
.متابعة خطوات التغيير بحيث التؤثر على  النظم املستقرة واملدروسة كنظام إدارة الجودة−
الخ....... اليتم التغيير قبل توفير املوارد من مالية وبشرية وتقنية ومعلومات −
.تحديد املسئوليات أو نقل املسئوليات حسب الحاجة−
.وضع جداول زمنية للتغيير ومتابعة التنفيذ−

(:3.6بند )التخطيط للتغيير 

وقت التنفيذاملسئول املوارد املطلوبةالهدف من التغييربنود التغيير املطلوب

 SUPPORT(7بند )الدعم واملساندة 
: Resources(1.7بند )املوارد 

 People(2.1.7بند )املوارد البشرية واألفراد 

(.PUA-HR-P01)تم توصيف إجراءات املوارد البشرية وشرحها بإجراء املوارد البشرية 
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:البنية التحتية قد تحتوي على

 Infrastructure(3.1.7بند )البنية التحتية 

املباني اإلدارية
املعامل الخاصة بالخدمات التعليمية

املباني التعليمية
املرافق والصرف

تاملعلومات وتكنولوجيا اإلتصاال املصاعد
شبكات االنترنت وأجهزة وبرامج : املعدات واألجهزة املساعدة على إتمام العمل مثل
.الحاسب اآللي

افة بنود وعلى إدارة الجامعة أن تقوم بحصر وتصنيف البنية التحتية وعمل مخططات الصيانات الدورية لك
.البنية التحتية حتى التتسبب في وجود مخاطر أو تعطيل العمل

 Environment for the operation processes(4.1.7بند)البيئة املناسبة إلدارة األعمال بالجامعة 

:البيئة املناسبة لتنفيذ وإدارة األعمال بالجامعة قد تحتوي على
.توفير مناخ يناسب األعمال اإلدارية والعمليات التعليمية

 على الدين واللون والجنس وال
ً
.عرق مراعاة عدم التمييز بين العاملين والطالب وهيئات التدريس بناءا

.توفير رقابة على التجمعات الطالبية لتجنب املشاحنات واإلحتكاكات
.حماية بوابات الجامعة من دخول الغرباء

.لعمليةتوفير درجة الحرارة والرطوبة واإلضاءة املناسبة لألعمال املكتبية وقاعات املحاضرات النظرية وا

 Monitoring and measuring resources(5.1.7بند)املوارد الالزمة للقياس والرصد 
دارات القياس والرصد إلدارة الجامعة يتمثل في قياس ورصد أداء العاملين والذي يتم من خالل وضع أهداف لإل 

.ةثم قياس تلك األدوات بوضع مجموعة من املعايير اإلداري،(PUA-CEO-P01-F09نموذج )والتوصل ملؤشرات األداء 

 Monitoring and measuring resources(5.1.7بند)املوارد الالزمة للقياس والرصد 

اإلدارة واملوارد املعلومات اإلدارية التى تتبعها الجامعة لتنفيذ املهام اإلدارية هي املعلومات املتداولة في علوم
.ISO 9001:2015البشرية واملحاسبة والتكاليف واملراجعة باإلضافة للمعلومات املكتسبة من نظام إدارة الجودة 

تتمثل في مناهج دراسية  Syllabusأما املعلومات الخاصة بالعملية التعليمية مأخوذة من أكواد إقليمية وعاملية 
ليه ومتابعته محددة تقوم الكليات بنظامها األكاديمي املستقل والخاضع للمجلس األعلى للجامعات باإلشراف ع

.وتنفيذه وتحديثه إذا لزم األمر
.وليس من بين نشاطات الجامعة التأليف والنشر وامللكية الفكرية

ام لإلستعارة ولكن توجد مجموعة كبيرة من املراجع العاملية محفوظة في املكتبات الخاصة بالجامعة ويوجد نظ
راكات في للطالب وأعضاء هيئة التدريس ويشرف على هذا النظام السادة اإلداريين في املكتبات ويوجد اشت

.الدوريات العلمية وبنوك املعلومات
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نقولين إلدارات الكفاءة املطلوبة من املواصفة هي كفاءة األفراد وهي معيار اإلختيار للموظفين الجدد واملوظفين امل
.داخل منظومة الجامعة

الخبرات –ة الدورات التدريبي–ومعايير الكفاءة يجب أن يستدل عليها من الوثائق الرسمية مثل املؤهل الدراس ي 
الخ... واملهارات املثبتة–السابقة 

مع ولرفع درجة كفاءة اي موظف يمكن إلدارة الجامعة إتخاذ إجراءات مثل التدريب أو النقل الداخلي أو التعاقد
.ملوظف بكفاءة أعلىذوي الخبرة والكفاءة واإلستعانة بخبراتهم أو إعادة التوجيه أو إعادة التكليف باملهام التى يتقنها ا

Competence( 2.7بند )الكفاءة 

: Awareness(3.7بند )التوعية 
:على جميع أفراد فريق األيزو في إدارة الجامعة أن يتأكد من وعي جميع العاملين بما يلي

.سياسة الجودة ماهي وما أهميتها وكيف يساهم في تحقيقها−
.املساهمة في وضع أهداف الجودة إلدارته واملساهمة في تحقيقها−
.مؤشرات األداء وطرق القياس−
.كيفية تطبيق إجراءات نظام إدارة الجودة−

 Communication(4.7بند )التواصل / اإلتصاالت 
ويات التواصل خالل اإلدارات داخل الجامعة من األمور الهامة وذلك لتوصيل القرارات والتوصيات من املست

قوم اإلدارية األعلى، وتم عمل هيكل تنظيمي لإلتصاالت مكون من منسق عام يحضر كافة اإلجتماعات وي
–تاريخ –مكان انعقاده –عنوان اإلجتماع : والذي يحتوي على PUA-MOM-QAبتسجيل محاضر اإلجتماعات 

فيذ برنامج تن–التوصيات والقرارات -موضوعات املناقشة -اسماء السادة الحضور -ساعة بدء اإلجتماع 
يل املعلومات التوصيات، ثم يقوم املنسق العام بدور اإلتصال بمنسقي اإلدارات حيث أن النظام هرمي في توص

( وعددهم مساوي لعدد اإلدارات)فيجتمع أو يقوم بتوصيل ما تم في اإلجتماعات للمنسقين 
حيث أن لكل موظف إيميل  E-mailمتنوعة وتشمل اإلتصال عن طريق وسائل اإلتصاالت داخل إدارة الجامعة 

وللمنسقين Pharos.managers@pua.edu.egمجمع للمديرين E-mailتابع لشبكة الجامعة وهناك 
Iso@pua.edu.eg وآخر للمراجعين الداخليينInternal.audit@pua.edu.eg وذلك عالوة على التليفونات
.األرضية واملحمولة

حيث ان تم عمل مجموعة مكونة من افراد املراجعة الداخلية WhatsAppوأيضا وسائل التواصل اإلجتماعي كالــ
.حتى يتم تسهيل عملية التواصل اثناء التحضير الى املراجعات واثناء تنفيذها

ألهمية التواصل مع-سبق ذكرها بالدليل-وتوجد وسائل متعددة وفعالة لإلتصاالت الخارجية 
.الطالب وذويهم 

 بين مجلس األمناء واملجلس األعلىالخارجية تتماإلتصاالت
ً
غالبا

قرارته وتوصياته/http://www.scu.eun.egللجامعات ويصدر املجلس األعلى للجامعات 
.عبر املوقع اإللكتروني السابق

mailto:Pharos.managers@pua.edu.eg
mailto:Iso@pua.edu.eg
mailto:Internal.audit@pua.edu.eg
http://www.scu.eun.eg/
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-PUA)سجالت تم إنشاء إجراء لكيفية إنشاء إجراء وتمييزه بنظام التكويد وكل مايمس التعامل وتناول اإلجراءات وال
QA-P02.)

Documented information( 5.7بند )املعلومات املوثقة 

Operation(8بند رقم )التشغيل 

Operational Planning and Control( 2.8بند رقم )تخطيط وضبط التشغيل 

إدارة إدارة تقوم بتقديم خدمات  هدف الوصول للعملية التعليمية، واإلدارات داخل20إدارة الجامعة تتكون من 
رة توصف وكل إدا–بعد بند املراجع القياسية ( اإلجراءات والتعليمات واملسئوليات)الجامعة مذكورة في بند 

(الوثيقة)العمليات التى تجرى داخلها في إجراء داخلي 

م تحديد األهداف وتتم أعمال املتابعة لتنفيذ وضبط التشغيل داخل كل إدارة بواسطة املدير التنفيذي حيث يت
.الرئيسية والفرعية لكل إدارة ثم متابعة مؤشرات أداء العمليات

.PUA –HR –P01 –T–F07وتقوم املوارد البشرية بعمل تقييم لكل العاملين نموذج كود 

تخطيط وضبط القبول في الجامعة
مجلس الجامعات خطة قبول الطالب للعام الجديد تتوقف على املعايير التى يصدرها مكتب القبول التابع ألمانة

عايير الشق الخاصة واألهلية تحت مسمى دليل القبول بالجامعات الخاصة واألهلية ويشرف على تنفيذ هذه امل
.األكاديمي بالجامعة واملكون من رئيس الجامعة ومجلس األمناء ونظام ضمان الجودة في الكليات
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ات يحضر السيد رئيس الجامعة اجتماعات أمانة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية ويطلع على كل املستجد
.ويشرف على تنفيذها داخل الجامعة

الجامعةكما يعتمد النظام الجامعي الداخلي على الالئحة الداخلية للجامعة والتى يضعها مجلس يشكله رئيس
.ومنتدبين من جامعات أخرى ذوي الخبرة وتعتمد من مجلس الجامعة

:بالنسبة ملعايير التخرج فهي مجموعة من املعايير أهمها
.GPAإجتياز الحد األدني من −
.أال يمر عليه في الدراسة أكثر من ضعف عدد السنوات الدراسية الجامعية−
.أن يكون قد أنهي أي تدريبات خاصة مطلوبة حسب الكلية−

.ويرسل ملف الطالب ألمانة مجلس الجامعات إلعتماد التخرج

:معايير التخرج من الجامعة والحصول على الدرجة العلمية

(:1.2.8بند )التواصل مع العمالء وشكاوي الطالب 

:بأكثر من وسيلة( الطالب)يتم التواصل مع العمالء 
العمالء فإذا التابع إلدارة شئون الطالب إلستقبال شكاوى " العالقات العامة لشئون الطالب"حيث يقوم مكتب 

باشر من كانت املشكلة مالية فيقوم املكتب بدور مسجل الكلية أو مشكلة إجتماعية فيتم التعامل معها م
.صةالعالقات العامة لشئون الطالب، أما إذا كانت املشكلة أكاديمية فيتم تحويلها الى الكلية املخت

:هذا البند غير مطبق(: 3.8بند )التصميم والتطوير 
ة أستاذ جامعي التصميم والتطوير بند غير مطبق حيث أن الخدمة املقدمة تعتمد على منهج دراس ي يقوم بتقديم

.مؤهل لهذا العمل
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:املنتجات والخدمات املقدمة من جهات خارجية يمكن تقسيمها إلى

(:4.8بند )ضبط املنتجات والخدمات املقدمة من جهات خارجية 

:مزودي خدمة خارجيين

ة أستاذ جامعي التصميم والتطوير بند غير مطبق حيث أن الخدمة املقدمة تعتمد على منهج دراس ي يقوم بتقديم
.مؤهل لهذا العمل

:املشتريات

باتتقوم إدارة املشتريات بإدارة الجامعة بتنفيذ الدورة املستندية للمشتريات بإشراف إدارة الحسا
.كما تقوم إدارة املشتريات بتقييم املوردين

أثاث مكتبي وأثاث قاعات التدريسماكينات تصوير ومستلزماتها

أدوات نظافةأدوات مكتبية

مستلزمات إلدارة تكنولوجيا املعلومات من 
الخ... كمبيوترات وأحبار

أدوات ومستلزمات ملعامل الطالب كأجهزة للتجارب، 
كيماويات، تجهيزات بيت الحيوان ومستلزمات 

عيادات طب األسنان

اإلستشارات

كصيانة : أعمال الصيانات
املصاعد الكهربائية، صيانة 
املباني،  صياة كهربائية و 

.صيانات السباكة

أعمال مدنية 
وإنشاءات

مراكز التدريب
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 بأن اإلدار 
ً
ة األكاديمية الخدمات املقدمة من إدارات الجامعة تصب كلها في خدمة الناحية التعليمية األكاديمية علما

.تابعة لرئيس الجامعة أما الخدمات اإلدارية تتبع أمين عام الجامعة

نشطة ومن الخدمات اإلدارية التى تقدم الى الطالب عند التقدم للترشح إلتحادات الطالب حيث تقوم إدارة اال
 تقديم خدمات للطال –الطالبية بتطبيق معايير رقابية عن تاريخ املتقدم وفرز املتقديمن 

ً
ب عند الترشح أيضا

.  لبطوالت الجامعة واستخراج كارنية خاص للدخول في البطولة

وي تقوم به إدارة يوجد تحديد ملهام كل إدارة وكذلك مؤشرات األداء يقوم به املدير التنفيذي كما يوجد تقييم ربع سن
.املوارد البشرية

.كما أن معايير العملية التعليمية تخضع لآلئحة الداخلية للجامعة وملعايير املجلس األعلى للجامعات

(:5.8بند )ضبط وتقديم الخدمات 

(:2.5.8بند )التعريف والتتبع / التمييز 

:IDرقم تعريفي للطالب 

:حيث أن5-11-16-264: خانات رئيسية من اليسار مثال4لكل طالب رقم تعريفي مكون من 

تعني كود 

الجامعة

5

تشير الى 

كود الكلية

11

تشير الى 

سنة 

التحاق 

الطالب 

بالجامعة

16

رقم 
الطالب 

بالكلية

264

ات الدراسية وهذا الرقم التعريفي يتعامل به الطالب مع شئون الخريجين بعد التخرج ليحصل به على الشهاد
.وشهادات املناهج والتاريخ التعليمي

ليها والتقديرات ويمكن لشئون الخريجين اإلستدالل على بعض املعلومات مثل تتبع املناهج وتواريخ الحصول ع
.ةتقديم الشهادات واإلفادات ولكن اليمكن اإلستدالل على القائم بالتدريس في الفترات السايق
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.التوجد أي ممتلكات للعمالء أو املوردين في إدارة الجامعة ولذلك فإن هذا البند غير مطبق

(:3.5.8بند )ممتلكات العمالء واملوردين الخارجيين 

(:5.5.8بند )أنشطة مابعد التوريد 
ن هو حصول الطالب على شهادة التخرج املعتمدة م: نشاط جامعة فاروس هو نشاط خدمي ومؤشر التوريد

 بالجامعة عن طري
ً
ق إدارة األنشطة الجامعة وبالتالي املجلس األعلى للجامعات وبعد التخرج يظل الطالب مرتبطا

 أراد إستكمال الدراسات العليا أو اإلشتراك في فعالي
ً
ات الجامعة من الطالبية وشئون الطلبة والخريجين سواءا

.خالل الرقم التعريفي

(:4.5.8بند )الحفظ 
يطة منتج جامعة فاروس هو نوع من تقديم الخدمة وال يوجد حفظ مباشر لتقديم الخدمة ولكن توجد مخازن وس

:مؤقتة ملا يلي
.مخازن مجهزة لكيماويات املعامل في مبنى مستقل−
.مخازن مستلزمات طب األسنان−
.مخازن لألدوات املكتبية والشئون اإلدارية وأدوات النظافة واملهمات واألثاث املكتبي−

(:7.8بند )ضبط عدم تطابق مخرجات عملية أو خدمة 

ولكل عملية توجد خطوات Process approachلكل عملية إدارية صغرت أم كبرت لها مدخالتها ومخرجاتها 
.مراجعة للتأكد من عدم وجود أي حيود  ها، واملراجعة تقدر أهمية العمليات

د إجراءات وأهم العمليات على اإلطالق هي عمليات شئون الطالب من قبول ونقل لسنة أخرى حتى التخرج وتوج
:ثابتة في اللوائح الداخلية مثل

إجراء القبولمعايير القبول
معايير دخول 

اإلمتحان
كيفية التصرف 
مع حاالت الغش

معايير التخرج

(9بند رقم )تقييم األداء 

(:1.9بند رقم )الرصد والقياس والتحليل والتقييم 

Google Driveقياس األداء يتم على مستوي اإلدارات يقوم به كل مدير وبمتابعة املدير التنفيذي عن طريق 
 األمين العام ويقوم املدير التنفيذي بمناقشة املaccessله Shareولكل إدارة على 

ً
ؤشرات مع ويكون متواجد أيضا

– PUAشهريا نموذج كود ( اإلدارة/ املدير)مديري اإلدارات، كما يقوم ايضا املدير التنفيذي بتقييم  CEO – P01 
– F08.

.ع لكل إدارةكما تقوم إدارة املوارد البشرية بتقييم شهري حيث يقوم مدير املوارد البشرية بعمل تقييم مجم
 عمل تقييم مجمع كل أربعة أشهر وهذا التقييم مرتبط بصرف الحوافز للعاملين

ً
.كما يتم أيضا
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ا تقوم بعمل رضا الطالب عن النواحي اإلدارية عن طريق اإلدارات املتعاملة مع الطالب بشكل مباشر التي بدوره−
:استطالع رأي للطالب من حيث الخدمات اإلدارية وهي

:يتم قياس(: 2.1.9بند )رضا العمالء 

(:3.1.9بند )التحليل والتقييم 
:يتم تقييم النتائج اآلتية

:تقوم إدارة شئون الطالب بعمل التحاليل اآلتية
.جامعةفي أوقات اإلمتحانات يتم تحليل نسب النجاح ونسب الرسوب واإلعتذارات وتقدم الى رئيس ال−
.كما يتم تحليل  إداري لنسب إقبال الطلبة املتقدمين للجامعة مقارنة بالسنوات السابقة−
.كما يتم تحليل بيانات وأسباب العدول ومعرفة نسب اإلنسحاب من اإلمتحانات−

 يتم تحليل
ً
:أيضا

(:2.9بند )املراجعة الداخلية 

.PUA-QA-P03انظر إجراء املراجعة الداخلية كود 

اإلدارة 
التجارية

عيادات طب 
األسنان

إدارة 
املكتبات

إدارة املعامل 
(جاري )

إدارة شئون 
(جاري )الطالب 

إدارة األنشطة 
(جاري )الطالبية 

 عن طريق وحدة ضمان الجودة( الطالب)رضا العمالء −
ً
.أكاديميا

.كما يتم قياس رضا العاملين −

أداءالعمليات
تقييم أداء 
املوردين

رضا العميل
املراجعات 
الداخلية

العاملينتقييم
(املوارد البشرية)

(:3.9بند رقم )مراجعة اإلدارة 

ارية ومالئمة تقوم اإلدارة العليا بعقد إجتماع مرة واحدة كل عام في الربع األخير من العام  هدف التأكد من استمر 
.وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة في إدارة الجامعة

ليا والسادة يتم التخطيط ملراجعة اإلدارة قبل انعقاد اإلجتماع بفترة كافية للتنسيق حسب وقت اإلدارة الع
:املديرين ويتم اإلجتماع بأجندة وهي مدخالت اإلجتماع

(تماعيبدأ تطبيق هذا البند من ثاني إج)حالة اإلجراءات املتخذة في اإلجتماع السابق ملراجعة اإلدارة −
هاتها التغييرات في املوضوعات الخارجية والداخلية ذات العالقة بنظام إدارة الجودة بما في ذلك توج−

اإلستراتيجية



إستخدام داخلي: مستوى سرية الوثيقة
Document Security Level: Internal Use

Page 39 Of 39
Rev. (2) Date (13-10-2018)

Doc. No. (PUA-QA-QM-01)
ISSUE no. (1) Date (13-09-20118)

دليل الجودة إلدارة جامعة فاروس
Quality Manual  for Pharos University 

administration

:لكل مناملعلومات عن جودة األداء بما في ذلك اإلتجاهات اإلحصائية واملؤشرات −

(:1.10بند )عدم التطابق واإلجراءات التصحيحية 

PUA-QA-P05.أنظر إجراء  التعامل مع الخدمات الغير مطابقة واإلجراء التصحيحي كود 

نتائج الرصد والقياسعدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية

رضا العميلنتائج املراجعات

املوضوعات املتعلقة باملوردين الخارجيين 
واألطراف املهتمة األخرى ذات العالقة

كفاية املوارد الالزمة للمحافظة على فعالية
نظام إدارة الجودة

أداء العمليات ومطابقة نتائج الخدمات
فعالية اإلجراءات املتخدة للتعامل مع 

املخاطر والفرص

مخرجات االجتماع الناتجة عن املناقشات وتكون على هيئة فرص للتحسين املستمر او أي 
متطلبات مادية أو موارد جديدة

(:10بند )التحسين 

تهم في التحسين سمة من سمات العمل في إدارة الجامعة حيث يوجد وسائل لإلتصال مع الطلبة وسماع أصوا
.املقترحات والتحسين
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