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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 مقدمة

ويف ظل  ، الثالثةيف إطار اهتمام الدولة بالتعليم واعتباره املشروع القومي األول ملواجهة حتديات األلفية 

، فقد جاء إنشاء مركز ضمان اجلودة  الرتكيز على قضية ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي

امعة جبودة اجلم الهتما انعكاسا حقيقياضمان اجلودة بكليات اجلامعة  فاروس ووحداتجبامعة 

  كضرورة لتقويم وتطوير األداء اجلامعي  العملية التعليمية والعمل علي وضع خطوات فعالة ومنظمة 

 .خريج قادر علي مواكبة التطوير العلمي والتكنولوجي  واعداد

من ضمان اجلودة باجلامعة ملركز  تابعة مبختلف كليات اجلامعةضمان اجلودة  اتوتعترب وحد

النواحي الفنية ومن ثم تنفيذ توجيهات إدارة اجلامعة لتحقيق أعلى معدالت اجلودة للحصول على 

املكانة اجلديرة بها بني مجيع اجلامعات  باإلسكندريةاملؤسسي حتى تتصدر جامعة فاروس  االعتماد

عليم و مستوى جودة الربامج التعليمية اخلاصة باجلمهورية كواحدة من اجلامعات الرائدة فى جمال الت

 .التى تقدمها

كضرورة لتنظيم ومتابعة سري العمل داخل الوحدة وحتديد املسئوليات  الالئحةجاء إعداد هذه و

   .الكليةالعالقات داخل الوحدة وخارجها مبا يضمن تطبيق نظم اجلودة داخل  وتنسيق
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 فريق االعداد 

 الوظيفة االسم
فناكيحسين أ.د. نورهان  واملشرف على مركز ضمان الجودة التعليم والطالب لشئون نائب رئيس الجامعة    

 مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أ.م.د أحمد محمد عالم 

 منسق مركز ضمان الجودة بالجامعة د. فايقة إبراهيم حسنين 

وحيد عامر د / أ.م . العلوم املالية واإلداريةمدير وحدة ضمان الجودة بكلية    

روة عبد الفتاحد / مم. أ.  مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة 

بكلية طب أسنان الجودةمدير وحدة ضمان  أ.م.د / ثناء سعد الدين  

د / أحمد العجمى أ.م.  مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الدراسات القانونية 

بكلية السياحة وإدارة الفنادق الجودةمدير وحدة ضمان  أ.م.د / ملياء حسن  

رمزى  إيمان/  د.م.أ والتصميم الفنون  بكلية الجودة ضمان وحدة مدير    

رد /  حنان سمي  مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة 

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم الطبية املساعدة د / مها نجا

الجودة بكلية اللغات والترجمةمدير وحدة ضمان  د / سيلفيا الياس  

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية العالج الطبيعى  حنان حناد / 

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية اإلعالم وفنون االتصال د / خالد الزهويني
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 فاروس جامعةورسالة  رؤية

 رؤية الجامعة :

قة           عات يف املنط جلام حدة من أبرز ا فاروس يف أن تكون وا عة  جام لدولي املستتتوى  وعلىتطمح  لتليب  ا

جات   يا ية         احت ية واملهن ها التعليم قدرات طالب كب التطور التكنولوجي املستتتمر، وتنمي  اجملتمع وتوا

 .والبحثية والقيادية

 رسالة الجامعة:

وتطوير تهدف جامعة فاروس إىل توفري فرص تعليمية ذات مستتتوى متميز تستتاعد الطالى على تنمي    

هاراتهم  ية مؤستتستتتاتهم من خالل            م تاج عاتهم وتطوير إن مة جمتم خد ها من  عارفهم ومتكن خرجيي وم

 حتقيق التكامل بني القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية.
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 بجامعة فاروس رؤية ورسالة مركز ضمان الجودة 

 رؤية مركز ضمان الجودة

وخدمة المجتمع وتعزيز قدرات جامعة فاروس للتحسين  تطبيق نظم متكاملة لضمان جودة التعليم والبحث العلمى

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

 

 رسالة مركز ضمان الجودة

ج يقود مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس عملية ارساء معايير لضمان الجودة و التطوير المستمر فى البرام

التعليمية و البحثية التى تلبى احتياجات المجتمع و سوق العمل محليا و اقليميا و دوليا ، كذلك يقدم المركز الدعم 

 . الفنى المتكامل و المناسب لتأهيل كليات الجامعة العتمادها على المستويين القومى و الدولى
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 1 * للكلية الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة 

 رؤية الكلية:

   

 

 

 رسالة الكلية:

    

 

 

 القيم الحاكمة :

 

  

                                                 
 تضاف الروية والرسالة والقيم الحاكمة الخاصة بكل كلية  *



 

8 
 

 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 : النشأة( 1مادة )

مت كما            بتاريخ      جبلستتة جملا الكلية رقم            وحدة ضتتمان اجلودة بالكلية عام  إنشتتاءمت 

جملا الكلية  جبلستتتة               الداخلية لوحدة ضتتمان اجلودة بكلية        ةلالئح أخر إصتتتدار  اعتماد 

 .      بتاريخ 

 *2 رؤية الوحدة( : 2مادة )

تطبيق نظم متكاملة لضتتمان جودة التعليم والبحا العلمى وخدمة اجملتمع لتحقيق رةية ورستتتالة           

 الكلية.لكسب ثقة اجملتمع فى خرجيى الكلية 

 * الوحدةرسالة ( : 3مادة )

سعى   ضمان اجلودة ت صر املنظومة التعليمية     وحدة  شر ثقافة اجلودة وتقييم األداء يف كافة عنا اىل ن

واألنشطة البحثية واخلدمية اليت تقدمها الكلية يف ضوء معايري اهليئة القومية لضمان جودة التعليم    

لالرتقاء مبستتتوى الكفاءة واالعتماد وتبنى عملية التحستتني املستتتمر ل داء املؤستتستتي واألكاد ي    

 .والقدرة التنافسية خلرجييها وكسب ثقة ورضاء املستفيدين

  

                                                 
  استرشادى* 
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 3*األهداف االستراتيجية للوحدة( : 4مادة )

   تأهال    االعفن د  اجلودة لضممن     القوماة  اهلائة   مفطلب ت  شممط   اسممفاء     ضممن     -

 .االعفن د على للحصول الكلاة

املؤسممسمماة  الب ممطلة للكلاة  تأهالم  للفناال مب امل بطام           بن    حتسمما القاتات     -

 تاتلباة مفخصصة لطفع كء  ة األفطاد.

الفاتلس  اهلائة  هائة املسممفول ت عضعضمم    مجاع على األدا   تقولم اجلودة ثق فة ن ممط -

 . املسفنط  الفطولط اجلودة لضن    ذلك العن ل (  -اإلداتلا - الطمب -املع  نة 

 . الفحسا الفطولط اسفنطاتلة بماف الااالاة للنطاجعة مفك مل نظ م إن    -

 .الكلاة داال تفم الفى  األن طة للنعلوم ت  توثاق للبا ن ت قواعا إن    -

 املوجودة  االسممف مم تات  اخلربات امل مب االسممفء دة لفعظام  ذلك ب ملطكال الوحاة تبط -

 .ب ملطكال

م  الكلاة عالااالاا  اخل تجاا(  الفعطف على توقع ت  مفطلب ت  مسممفور تضمم   عن  -

  إبمغم  إلي ك فة الوحاات ذات العمقة.

  تءعال امل  تكة الطمباة يف تطباق مع لري ضن   اجلودة .  -

                                                 
 استرشادى *
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

  الثانيالباب 

 4التنظيمى للكلية *( : الهيكل 5)مادة 

  

                                                 
 إضافة الهيكل التنظيمى للكلية )يوضح موقع وحدة ضمان الجودة بالهيكل وتبعيتها (  *
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 ( : الهيكل اإلدارى للوحدة6مادة )

 لوحدة ضمان الجودة  الهيكل التنظيمى

األول جملا اإلدارة وخيتص برسم واعتماد السياسات     جملسني: للوحدة من  التنظيمييتكون اهليكل 

جلان  *  (6اجمللا التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات ، وتشتتمل الوحدة على        والثاني  واآلليات، واخلطط 

 فرعية .

 مجلس إدارة الوحدة 

  الكلية.عميد  اإلدارة:رئيا جملا  -

 وكيل الكلية  اإلدارة:نائب رئيا جملا  -

  اجلودة.لوحدة ضمان  التنفيذياملدير  -

 التنفيذي.نواى املدير  -

 ادارى الوحدة -

 المجلس التنفيذي للوحدة 

 التالي:يشكل اجمللا التنفيذي على النحو 

  اجلودة.لوحدة ضمان  التنفيذياملدير  -

 التنفيذي.املدير  نائب  -

  إلعداد الدراسة الذاتية .اللجنة التنفيذية  -

 اجلودة باألقسام منسقوجلنة  -

 نة املراجعة الداخليةجل -

 جلنة التخطيط االسرتاتيجي  -

 االستبياناتجلنة  -

 جلنة التدريب والتوعية  -

 األطراف اجملتمعية  ممثلو -

 الطالى   ممثلو -
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

  5 *اهليكل التنظيمى لوحدة ضمان اجلودة

 

 

 ( اجتماعات مجلس إدارة الوحدة 6مادة )

جيتمع اجمللا مرة واحدة على األقل شتتهريا بدعوة من عميد الكلية   رئيا جملا إدارة الوحدة ( ول  

أن يدعو الجتماعات اجمللا أعضاء من اخلارج ، أو أعضاء من اهليئة املعاونة والطالى دون ان يكون هلم   

 . على قرارات اجمللا االعرتاضحق التصويت أو 

  

                                                 
 * استرشادى
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 ( اختصاصات مجلس إدارة الوحدة 7مادة )

 وتوثيقها من جملا الكلية. االسرتاتيجيةوضع رسالة الوحدة وأهدافها  -

 تشكيل اهليكل التنظيمي واإلداري واللجان اخلاصة بالوحدة وتوثيقها من جملا الكلية. -

 بالكلية . الداخليآليات التقويم  راقرا -

 متابعة أنشطة تقويم اآلداء وضمان اجلودة باألقسام العلمية واإلدارية املختلفة بالكلية . -

 تفويض مدير الوحدة يف بعض االختصاصات اليت هلا صفة االستعجال واليت حيددها اجمللا . -

متابعة دراستتتة الكلية واألقستتتام املختلفة لالحتياجات التدريبية ألعضتتتاء هيئة التدريا               -

صني من داخل أو خارج    واإلداريني  ص ضع خطة عمل تدريبية مع املتخ وذلك لتنمية قدراتهم مع و

 الكلية و اجلامعة.

متابعة ترشتتيح املقيم اخلارجي للربنامج الدراستتى حستتتب املعايري املعتمدة وإقرار التقارير اليت             -

 يصدرها ومدى استجابة الكلية هلا وانعكاس ذلك على العملية التعليمية .

 م طالى من السنوات الدراسية املختلفة إلي الوحدة للمشاركة يف أنشطتها.وضع آلية لض -

 .اإلشراف على تفعيل اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املعتمدة من الكلية -

متابعة إنشتتاء قاعدة بيانات ومعلومات الكرتونية ملوارد الكلية البشتترية واملادية لالستتتفادة    -

 ذلك وضع آلية لتحديثها.منها فى وضع السياسات وخطط التحسني وك

 متابعة نظام تلقى شكاوى الطالى وكذلك آلي  للتعامل معها. -

اىل مركز ضتتمان اجلودة   مراجعة ملف االعتماد قبل التقدم أو التقرير الستتنوي للكلية ورفع -

 باجلامعة .
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 ( مدير وحدة ضمان  الجودة : 8مادة )

 .رأى عميد الكليةبعد أخذ من رئيا اجلامعة  اجلودة بقراريتم تعيني مدير وحدة ضمان 

 ( اختصاصات  مدير وحدة ضمان  الجودة : 9مادة )

 مطكال  ضهااف سا سة مع لفءق مب  الوحاة ضهااف لفحقاق املوضوعة الع مة السا سة تنءاذ مف بعة -

  .ب جل معة اجلودة ضن  

  .الوحاة إداتة جملس لصاته  الفى القطاتات تنءاذ مف بعة -

 الفاتلس هائة ضعض    اافا ت للوحاة  الفنظاني اإلداتي اهلاكل ت كال فى العناا مع امل  تكة -

 .الوحاة ضعض   جلناع الوظاءاة املم م  حتالا اخلربة ذ ر مب ب لكلاة

  .ب لوحاة الع ملا على  اإلداتي الءين االشطاف -

 .الوحاة جل   عنل  مف بعة  مف بعفم ، الوحاة ألن طة الفنءاذلة العنل اطة  ضع -

 ضو  يف الفصحاحاة اإلجطا ات الخت ذ اجلودة ضن    حاة  با املخفلءة  األقس م اإلداتة با الفنساق -

 .األدا  تقاام تق تلط

 .املقامة الفق تلط  مطاجعة ب لوحاة اللج    مسئولي العنل بءطلق د تلً  االجفن ع -

 احلنمت هذه  تطولط تطباقم   كاءاة اجلودة ثق فة لن ط الفوعاة محمت تصنام على اإلشطاف -

 .الكلاة احفا ج ت حسب

 ضعض   با  الفنساق الوحاة، عنل خلطة مط بقفم  مب  الفأكاا الاوماة األعن ل إجن ز مف بعة -

 للوحاة الا تي األدا  تقاام  إجطا  ب لوحاة  الع ملا الفنءاذي الءطلق

 منم  نسخة  تفع اإلداتة جملس على  عطضم  الوحاة يف املنءذة األن طة عب الا تلة الفق تلط إعااد -

 .ب جل معة اجلودة ضن   ملطكال

 تق تلط مب املطلوبة الوث ئق السفاء   الفنءاذي العنل لفساري  اإلداتلة العلناة األقس م مع الفواصل -

 .االعفن د مع لري ك فة بفحقاق ا صة  اطط

 .الذاتاة الاتاسة كف بة على اإلشطاف -

 .املقطتات ملء ت ضعااد على اإلشطاف -

 .الااالاة للنطاجعة  اجلاا ل اخلطط  ضع -

 .الفصحاحاة اإلجطا ات تنءاذ مف بعة -

 .ب لكلاة املفخصصة  اللج   اجمل لس علي اجلودة موضوع ت  من ق ة عطض مف بعة -

 .ب جل معة اجلودة ضن   مطكال إىل الكلاة عناا بواسطة الوحاة إداتة جملس قطاتات إبمغ -

 .اإلداتة جملس فام  لءوضه اليت األاطر االافص ص ت -

 .الغري ضم م الوحاة متثال -
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 نائب مدير الوحدة:( اختصاصات 10مادة )

 .واختصاصات مهام  معاونة مدير الوحدة يف كافة  -

 الوحدة يف حالة غياب .القيام بأعمال مدير  -

 ( اختصاصات ادارى الوحدة 11مادة )

 القيام بأعمال التحريرات والنسخ والطبع والتصوير اخلاصة بالوحدة. -

 القيام بكافة األعمال األخرى املماثلة اليت يتم التكليف بها من قبل مدير الوحدة. -

بأعمال الوحدة واملكاتبات وتنظيم اخلاصة  والتقارير السجالت يضم توثيق نظام وإنشاء تصميم -

 امللفات املخصصة هلا وإعداد فهارس وبطاقات جلميع امللفات.

ية         - مان اجلودة بالكل حدة ضتت ختاذ تلقي الربيد الصتتتادر والوارد من وإلي و كافة اإلجراءات    وا

 املتعلقة بشأن  وقيده يف الدفاتر اخلاصة بذلك ومتابعة ما مت بشأن .

 ماذج اليت يتطلبها حسن سري العمل بالوحدة.حفظ كافة السجالت والن -

 تنظيم املقابالت واالجتماعات اخلاصة بالوحدة وكتابة حماضرها. -

 تنفيذ التأشريات وتوجي  املكاتبات واملوضوعات للجهات املختلفة. -

 تنظيم املقابالت واالجتماعات اخلاصة بالوحدة وكتابة حماضرها. -

 وحدة ضمان الجودة ( اختصاصات اللجان المنبثقة ل12مادة )

 لجنة التخطيط االستراتيجي : 

 مهام اللجنة : 

 مراجعة وحتديا رةية ورسالة الكلية .  -

 حتديد عناصر التحليل البيئي وحتليل الفجوة للكلية .  -

 وضع الغايات واألهداف االسرتاتيجية للكلية .  -

 وضع اخلطة التنفيذية للخطة االسرتاتيجية . -

 متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للكلية .  -
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 لجنة منسقوا الجودة باألقسام العلمية:

 مهام اللجنة : 

 همزة الوصل وحلقة االتصال بني القسم املعنى ووحدة ضمان اجلودة بالكلية. -

وفقًا خلطة     التطوير عقبات العمل علي نشتتر ثقافة اجلودة علي مستتتوي القستتم ، والتعامل مع          -

 العمل اليت تقرها وحدة ضمان اجلودة.

 يشارك يف مجيع األنشطة اخلاصة بوحدة ضمان اجلودة بالكلية واملهام املنوطة ب . -

 يراجع ويتابع توصيف الربامج واملقررات الدراسية بالقسم والتقارير الصادرة منهم. -

متابعة عمل وتنفيذ اخلطة التصتتحيحية لكل فصتتل دراستتى بالقستتم من خالل تقارير املقرر    -

 الطالى. واستبياناتواملراجع اخلارجى 

 التدريبية بالقسم املعنى.  باالحتياجاتيتابع و يراجع خطة العمل اخلاصة  -

 .مدير الوحدة اخلاصة بالقسم مع البيانات قاعدة حتديا متابعة -

 . الدورية اجلودة ضمان وحدة أنشطة إجنازات ناملساهمة يف تدوي -

 .املختلفة اجلودة جلان ووثائق خمرجات املساهمة يف متابعة جتميع -
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 

 :نة المراجعة الداخليةلج

 مهام اللجنة 

 .  مراجع  توصيف الربامج واملقررات واملصفوفات اليت تعدها األقسام العلمية  -

 مراجع  الوثائق والتقارير الدورية اليت تعدها وحدة ضمان اجلودة. -

 مراجع  تقارير تنفيذ خطط التحستتني املوضتتوعة يف ضتتوء الدراستتتة الذاتية وأعمال التقويم            -

 واملراجعة .

 مراجعة مدى استيفاء ملفات معايري اجلودة واالعتماد . -

  مراجعة توافر ملفات املقررات الدراسية لكل فصل دراسي ومطابقت  بتوصيف املقرر -

 .بالكلية االمتحاناتتطبيق ضوابط التأكد من  -

متابعة تطبيق معايري اجلودة املعروفة خبصتتوص الكنرتول من حيا مواصتتفات املكان، نظام            -

جابة،  نظام التصتتحيح  ومراجعت ، نظام حفظ املستتتندات،         األستتئلة ، وذاذج اإل   وضتتع وحفظ 

 ، رصد الدرجات، وإعالن النتائج .االمتحاناتجداول 

 بالكنرتول.متابعة تطبيق قواعد وقوانني العمل  -

 عقد ورش عمل عن معايري اجلودة لتصميم االمتحانات. -

 لجنة اإلستبيانات:

 مهام اللجنة:

الرجوع اىل    .من والفئة املستتتهدفة واملستتتفيد   االستتتبيانبناءا علي نوع  االستتتبياناتتصتتميم  -

 الدليل االستبيانات الصادر من قبل مركز ضمان اجلودة باجلامعة ( .

 لالستبيانات.خمتلف الفئات وفقا للخطة السنوية على  االستبياناتتوزيع  -

 استبيان.وكتابة التقارير اخلاصة بكل  االستبياناتحتليل نتائج  -
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

  والتوعية:لجنة التدريب 

 مهام اللجنة : 

  بالكلية.دراسة االحتياجات التدريبية ملختلف الفئات  -

وضتتع خطط التدريب والتوعية بوحدة ضتتمان اجلودة بناء على االحتياجات الفعلية ملختلف               -

  الفئات.

  اجلودة.تنفيذ خطط التدريب والتوعية بوحدة ضمان  -

  والكلية.اإلشراف على إخراج وطبع املطويات واإلصدارات اخلاصة بالوحدة  -

  التدريب.متابعة قياس أثر مردود وجودة  -

 الذاتية:الدراسة  إلعداد اللجنة التنفيذية

ضم   ضو هيئة تدريا ويرأس كل جلنة  جلنة فرعية 12ت ضاء   لكلية من ا ع ساعده جمموعة من أع ي

 .هيئة التدريا واهليئة املعاونة

 مهام اللجنة:

صها واملخرجات املطلوبة واملعدة من قبل       - صائ شراتها وخ التعرف الدقيق على معايري االعتماد ومؤ

 .جهة االعتماد التى ستتقدم الكلية إليها بطلب االعتماد

 .دراسة مدى توافق خمرجات الكلية ووثائقها مع متطلبات جهة االعتماد -

 .ة والدراسة الذاتية للكليةجتميع ومراجعة البيانات اخلاصة بإعداد التقارير السنوي -

 .إعداد املرفقات والوثائق الداعمة للتقارير السنوية والدراسة الذاتية للكلية -

 .مراجعة ملف االعتماد والوثائق الداعمة -

 ( أخرى :13مادة )

جان مبا خيدم أهداف الوحدة وحيقق رستتتالتها وأهدافها االستترتاتيجية ،                 حتدد اختصتتتاصتتتات هذه الل

ويتماشتتى مع طبيعة الكلية ، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها مبجلا إدارة الوحدة ومركز ضتتمان              

 اجلودة باجلامعة . 

 



 

19 
 

 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 ( النظام المالى : 14مادة )

يكون للوحدة موازنة مالية ستتنوية يعتمدها جملا إدارة الوحدة ، وتتوافق الستتنة املالية للوحدة مع  

 السنة املالية للجامعة ، وختضع مجيع التقارير املالية ملراجعة األجهزة املختصة من اجلامعة . 

 ( أحكام عامة 15مادة )

الواردة بالقوانني واللوائح املعمول بها يطبق فيما مل يرد يف شتتأن  نص خاص بهذه الالئحة القواعد  -

 جبامعة فاروس .

 تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة جملا جامعة فاروس عليها . -

 الجهات المستفيدة وذات الصلة بالوحدة

 أوال: جهات داخل الكلية

 للكلية.األقسام العلمية واإلدارية التابعة  -

 . الطالى -

 ومعاونيهم.أعضاء هيئة التدريا  -

 ثانيا: جهات خارج الكلية

 مركز ضمان اجلودة باجلامعة. -

 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد. -

 اجمللا األعلى للجامعات وجلان  املتصلة بتخصصات الطالى. -

 املهنية ذات الصلة بتخصصات اخلرجيني. واالحتاداتالنقابات  -

 بالكلية مثل جهات التوظيف.اجلهات املستفيدة من خمرجات التعليم  -

 .مؤسسات اجملتمع املدني  -

 أولياء األمور. -

   الكلية.خرجيو  -
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 أساسية مصطلحاتتعريفات و

 رؤية المؤسسة

سة هى    س ستقبل، وتهدف إىل حتفيز جمتمع         رةية املؤ سة لتحقيق  يف امل س صر ملا تطمح املؤ صف خمت و

 املؤسسة.

 رسالة المؤسسة

رستتالة املؤستتستتة عبارة عن فقرة قصتترية تعرب عن ماهية املؤستتستتة وعن ستتبب وجودها وحتدد نطا       

 وكيفية عملياتها وما تقدم  للمجتمع.

 ضمان جودة التعليم 

ك العملية اخلاصتتة بالتحقق من أن املعايري األكاد ية املتوافقة مع   يقصتتد بضتتمان جودة التعليم تل  

رستتتالة املؤستتستتتة التعليمية قد مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها على النحو الذي يتوافق مع املعايري              

حا العلمي            عاملي، وأن مستتتوى جودة فرص التعلم والب هلا ستتواء على املستتتوى القومي أو ال ناظرة  امل

تمعية وتنمية البيئة تعد مالئمة وتقابل أو تفو  توقعات املستفيدين من اخلدمات اليت واملشاركة اجمل

 تقدمها املؤسسة التعليمية.

  االعتماد

يقصتتد باالعتماد تلك العملية املنهجية اليت تستتتهدف متكني املؤستتستتات التعليمية من ا صتتول على 

صتتفة متميزة، وهيوية معرتف بها حملي ا ودولي ا، واليت تعكا بوضتتوح جناحها يف تطبيق استترتاتيجيات 

ل أو يفو  وستتياستتتات وإجراءات فعالة لتحستتني اجلودة يف عملياتها وأنشتتطتها وخمرجاتها، مبا يقاب               

ضوء ذلك فإن   كن تعريف االعتماد         ضائهم. وفى  ستويات عالية من ر ستفيدين، وحيقق م توقعات امل

 للمؤسسات التعليمية يف مصر على النحو التالي: 

ستناًدا           ستوى معيًنا من معايري اجلودة ا سة التعليمية أو الربنامج التعليمي م س ستيفاء املؤ إقرار اهليئة ا

 تماد باهليئة ووفًقا ألحكام قانون اهليئة.إىل معايري االع

 التقويم 

تشتتخيص الوضتتع الراهن وحتديد مواطن القوة والضتتعف باملقارنة مع معايري حمددة بغرض التحستتني    

  والتطوير.
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 التقويم الذاتي

ضعف               شف عن جماالت ال سة ذاتها، وذلك للك س سة عن طريق املؤ س صة بتقويم أداء املؤ العملية اخلا

 االت القوة باملؤسسة لتحقيق رسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.وحتديد جم

 الدراسة الذاتية 

التقرير الذي تعده املؤستتستتة نتيجة عملية التقويم الذاتي، ويعتمد على توصتتيف وتشتتخيص الوضتتع  

 الراهن للمؤسسة وحتديد مواطن القوة والضعف، وجماالت التحسني والتطوير املمكنة.

 

 التقرير السنوي

تقرير تعده املؤستتستتة ستتنوي ا يوضتتح نتائج التقويم الذاتي ألداء املؤستتستتة عن العام اجلامعى املنقضتتي   

سني والتطوير         ضوء خطة التح ضعف، وأوج  التعزيز ملواطن القوة يف  سني ملواطن ال وحيتوي أوج  التح

 باملؤسسة.

 المراجعة الداخلية 

سة، يقوم بها فريق      س شطة املؤ سة ذاتها أو فريق مكلف من جهة تابعة   عملية تقويم ألن س عمل من املؤ

 للجامعة أو الوزارة وتوثق النتيجة يف صورة تقرير.

 المراجعة الخارجية 

عملية تقويم ألنشتتطة املؤستتستتة، يقوم بها فريق مراجعني مكلف من قبل جهة من خارج الوزارة مثل    

 بل اهليئة بنتائج التقويم.اهليئة وتوثق النتيجة يف هيئة تقرير و كن اختاذ قرار من ق

  والوثائق األدلة

سة        سات ويتمثل يف الرباهني امللمو ستناد إلي  يف ا كم على جودة األداء واملمار صدر متاح  كن اال م

من وثائق  مثل قواعد البيانات، وحماضتتر االجتماعات والتقارير الستتنوية( واملرئية  نتائج املالحظة(                  

 اليت تؤكد إجراء املمارسات، ويؤخذ يف االعتبار عند تقييم أداء املؤسسة. واملسموعة  نتائج املقابالت(

 معايير االعتماد

عد األداة الرئيستتتة اليت يتم              ية وت ماد املؤستتستتتات التعليم ئة لتقويم واعت بل اهلي عدة من ِق عايري امل امل

عني من اهليئة  االستتتعانة بها يف إعداد الدراستتة الذاتية من قبل املؤستتستتة، وتستتتخدم بواستتطة املراج    

 كأساس لعملية التقويم واالعتماد للمؤسسة.
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 مؤشرات التقويم

كل معيار من معايري االعتماد احملددة من ِقبل اهليئة يتضتتمن جمموعة من املؤشتترات اليت تعرب عن             

 املعيار املقصود واملطلوى قياسها أثناء عملية التقويم واالعتماد.

 (NARS)ة المعايير القومية األكاديمية المرجعي

ماده من           جل اعت ها من خالل الربنامج التعليمي من أ هارات املطلوى حتقيق عارف وامل هى ا د األدنى من امل

اهليئة القومية لضتتمان جودة التعليم واالعتماد، ويتم الرجوع إليها يف صتتياغة أهداف ونواتج التعلم             

 املستهدفة عند توصيف الربنامج التعليمي.

 (ARS)المرجعية المعايير األكاديمية 

املعايري اليت حتددها املؤسسة التعليمية للربامج التعليمية املختلفة بها بشرط أن يكون مستوى املعارف 

 واملهارات بها أعلى من ا د األدنى للمعايري القومية األكاد ية املرجعية.

 مواصفات الخريج 

جمموعة من املواصتتفات اليت حتددها املؤستتستتة التعليمية من خالل تبي املعايري األكاد ية وحيققها   

جات               يا لك يف ضتتوء االحت هارات وذ عارف وم م  للطالى من م قد ما ي نامج التعليمي يف اخلريج وفق  الرب

 املهنية ومتطلبات وتوقعات اجملتمع وسو  العمل. 

 (ILOs)مخرجات التعلم المستهدفة 

طة باملعايري             فة واملرتب ها املختل ها يف الطالى من خالل براجم تائج اليت تستتعى املؤستتستتتة إىل حتقيق الن

باحملتوى العلمي              كل واضتتح  ياس، وترتبط بشتت لة للق قاب ها، وتكون  ية، وتعكا رستتتالت كاد  األ

عرفة والطر  املختلفة للتدريا وتقويم الطالى، وتؤدي إىل حتقيق مواصتتفات اخلريج. وتصتتنف إىل امل     

 والفهم، واملهارات الذهنية، واملهارات املهنية والعملية، واملهارات العامة واملنقولة.

 البرنامج التعليمي 

سب الدارس املعرفة واملهارات والقيم الالزمة لتحقيق هدف       شطة اليت تك سية واألن املناهج واملقررات الدرا

ارس درجة علمية أو شتتهادة اجتياز عند       تعليمي أو ختصتتص دراستتي حمدد والذي يتم بنهايت  منح الد       

 استيفاء مكونات  ومتطلبات .

 تقويم الطالب

جمموعة من الطر  من بينها االمتحانات، اليت تقرها املؤستتستتتة لقياس مدى إجناز وحتقيق نتائج التعلم            

 معني.املستهدفة من قدرات الطالى املعرفية والذهنية واملهنية من خالل برنامج تعليمي أو مقرر دراسي 
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 اجلودة جامعة فاروس باإلسكندرية ضمان لوحدات االسرتشادية الالئحة

 المجالس الحاكمة     

تلك اجملالا الرمسية للمؤستتستتتة اليت تتمتع بالستتلطة الشتترعية املستتتمدة من اهليكل التنظيمي              

سات واإلجراءات، واختاذ القرارات التنفيذية ذات العالقة ومنها جملا        سيا سة، وهلا حق اعتماد ال س للمؤ

 القسم. اجلامعة أو األكاد ية، وجملا الكلية أو املعهد، وجملا

 التحليل البيئي 

 SWOTعملية حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤستتستتة و كن أن يتم باستتتخدام أستتلوى               

analysis                 حة تا باملؤستتستتتة، والفرص امل جماالت ومواطن القوة والضتتعف  يد  حتد هدف  ها ب ( أو غري

 والتهديدات القائمة واملتوقعة.

 التخطيط االستراتيجي

ستتنوات فأكثر(، وحتديد رةية ورستتالة        5بؤ باملستتتقبل لفرتة زمنية حمددة       عملية تنطوي على التن 

سائل        سعى لتحقيقها يف هذه الفرتة، وكذلك الو سرتاتيجية اليت جيب أن ت سة وغاياتها وأهدافها اال س املؤ

 الالزمة لتحقيق ذلك.

 الخطة االستراتيجية 

جيب أن تكون مكت        ية التخطيط االستترتاتيجي، و جات عمل ثل خمر ية       مت حتدد رة مدة و بة ومعت و

 ورسالة املؤسسة، وغاياتها وأهدافها االسرتاتيجية، والوسائل املتاحة واملستقبلية لتحقيق ذلك.

 الخطة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة

ها                     هداف يات املؤستتستتتة وأ غا جل حتقيق  ها من أ يام ب هام املطلوى الق طة وامل تتضتتمن خمتلف األنشتت

يق للمستتئوليات واجلدول الزمي ومؤشتترات املتابعة والتقييم، ومستتتويات  االستترتاتيجية، مع حتديد دق

 اإلجناز.

 األطراف المعنية

كافة األفراد واملؤستتستتات واجلهات اليت هلا اهتمام أو مصتتلحة ما أو تتحمل خماطر ناجتة عن املوضتتوع    

ل أو من خارج املؤسسة،   املشار إلي  تبعا للسيا . ويقصد بهم بالنسبة للمؤسسة التعليمية األفراد من داخ      

وهم بصتتفة عامة الطالى، وأولياء األمور، وأعضتتاء هيئة التدريا، واهليئة املعاونة، واإلداريون، والفنيون 

باملؤسسة، وممثلو النقابات املهنية املرتبطة بربامج املؤسسة، وأفراد ومؤسسات اجملتمع املدني اليت تتعامل        

ماتها، أو يقومون بتوفري أماكن للتدريب، أو يشتتكلون مع املؤستتستتة، ستتواء كانوا مستتتهلكني خلد  

 اجملتمع احمللي للمؤسسة جغرافي ا.
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