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▪ موقف كليات الجامعة من الحصول على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
أ -كليات حصلت على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .
الكلية

تاريخ الحصول على االعتماد

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى

2016/3/21

ب -كليات تم لها زيارة اعتماد أو زيارة استكماليه من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
الكلية

نوع الزيارة

كلية الهندسة

زيارة استكمالية  10 - 8مارس 2016

كلية السياحة

زيارة اعتماد 2017 /3 /

الموقف الحالى

في انتظار تقرير الزيارة من الهيئة القومية

▪ عمل قنوات اتصال مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:
 حضور الملتقى الثالث للهيئة القوميةة لضةماج دةودة التملةيال وااعتمةاد ة اممةة الزوةازيي و لة يةو /12. 2016/10
 عقد دورة تدريبية ةالتماوج مع الهيئة القومية لضماج دوده التمليال وااعتماد ةمنواج المرادمةة الاارديةةخالل الفترة من . 2017 / 4 / 20 : 18
 حضور ورشة عمل ةالهيئة القومية لضماج دودة التمليال وااعتماد والااصة ةـ  NARSال ديةدة لكليةاالصيدلة و ل يو 2017 / 4 / 20
-

حضور مؤتمر الهيئة القومية لضماج دودة التمليال و ل فى الفترة من .2017/4/ 24 : 23

▪ الدورات التدريبية للعام الجامعى : 2017/2016
 -تال استطالع أراء ماتلف األطراف الممينة ة اممة فاروس لتحديد ااحتيادا

التدريبية المالئمة في

م ال ضماج ال ودة وااعتماد وفى ضوئها تال وضع خطة التدريب والتى استهدفت الفئا
القيادا

التالية :
الذاتية

األكاديمية (الممداء  -الوكالء  -رؤساء األوسا الملمية ، )...وفرق إعداد الدراسا

للمؤسسة وملفا التقد لالعتماد ،أعضاء هيئة التدريس والهيئة المماونة  ،ال هاز اإلدارى .
 تال تنفيذ عدد ثالثة عشر دورة تدريبية . -متاةمة وياس مردود التدريب ومستوى رضا المتدرةين وتحليل نتائ ه للدورا التدريبية المنفذة .
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الخطة التدريبية المنفذة لمركز ضمان الجودة  -جامعة فاروس للعام الجامعى 2017/2016
م

إسم الدورة التدريبية

الفئة المستهدفة
مديرى وحدا ضماج
ال ودة

1

متطلبا مميار إدارة ال ودة و التطوير
( مها وحدة ضماج ال ودة)

2

دور الموظف ال اممى فى ال ودة و اإلعتماد

3

إعداد و تبنى الممايير اإلكاديمية

4

نظال تقييال ال هاز اإلدارى

5

تحليةةةل الف ةةةوة ةةةةين مصةةةفوفة المقةةةررا و
مصفوفة البرنامج

أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة

6

إعداد و مرادمة ملف المقرر

أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة

7

إعداد وواعد البيانا

اإلداريين ةوحدة ضماج
ال ودة ةكليا ال اممة

اإلداريين
أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة
اإلداريين

المحاضر
د /فايقة إةراهيال
مدرس ةكلية الصيدلة و
التصنيع الدوائي
أ.د/سمير عبد الحميد
كلية ترةية رياضية ةنين
أ.د /نورهاج حسين فناكي
نائب رئيس ال اممة لشئوج
الطالب
أ/أحمد فؤاد  -أ/عالء شمباج
مساعد أمين عا ال اممة
أ.د/ .عبد الناصر حسني على
كلية الملو داممة ااسكندرية
د/مصطفى شلش
مدرس ةكلية الملو المالية و
اإلدارية
مهندس محمد الاطيب
وسال تكنولوديا المملوما

موعد إنعقاد الدورة
2016/10/11
2016/10/18
2016/10/18
2016/10/25
2016/10/25

2016/11/1

2016/11/15

8

مها منسقى األوسا الملمية

أعضاء هيئة التدريس

أ.د .منى عثماج
أستا ةكلية الهندسة

2016/11/8

9

خرائط المنهج

أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة

أ.د/عبد المزيز عمارة
المدير التنفيذى لمركز تنمية
ودرا أعضاء هيئة التدريس
والقيادا داممة ااسكندرية

2016/11/22

 10نظال اإلمتحانا و التقويال

أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة

أ.د/نادية طوةا
أستا ةكلية اللغا و التردمة

2016/11/29

 11إستراتي يا التمليال و التملال

أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة

.د .نيفين حلمى الايال
مدرس ةكلية الترةية داممة
ااسكندرية

2016/12/6

 12المرادمة الداخلية

أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المماونة
اإلداريين

.د /مروة عبد الفتاح
مدرس ةكلية الهندسة

القيادا األكاديمية

ا.د/طارق طه
عميد كلية الملو المالية
واإلدارية

 13كيفية حل المشكال و صنع القرار

2017/3/14

2017/3/28
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▪ زيارات الدعم الفنى التي يعدها وينظمها مركز ضمان الجودة
آلية زيارات الدعم الفني من مركز ضمان الجودة
 دراسة وتشايص واوع ضماج ال ودة ةالمركز ووحداته ة ميع كليا ال اممة. -إعداد خطة تقد كليا

ال اممة لالعتماد من وبل الهيئة القومية لضماج دودة التمليال وااعتماد ومتاةمة

تنفيذها .وتقديال المساعدة الفنية لكليا ال اممة في التقد ةطلب ااعتماد إلى الهيئة القومية لضماج دودة
التمليال وااعتماد.
 اعتماد فريي الدعال الفنى للكليا . -إدراء زيارا

دورية ميدانية للكليا

والوثائي ،وإدراء زيارا

لمتاةمة النواحي الفنية لنظال ال ودة الداخلية ومرادمة المستندا

محاكاة لزيارة الهيئة القومية لضماج دودة التمليال وااعتماد للكليا

وبل

زيارا ااعتماد.
 كتاةة تقرير مفصل عن زيارا الدعال الفنى واعتماده وإرساله للكليا . -يقو مركز ضماج ال ودة ةامداد وحدا

ال ودة

ضماج ال ودة ةالوثائي المطلوةة استكمال ملفا

ةالكلية.
وفى إطار إعداد كليا داممة فاروس للتقد لإلعتماد وا المركز ةالمديد من زيارا
ال اممة خالل الما ال اممى  2016/2017كما هو موضح فيما يلى:
الكلية
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى
كلية طب ودراحة الفال واألسناج
كلية الدراسا القانونية والممامال الدولية
كلية الملو المالية واإلدارية
كلية الهندسة
كلية فنوج وتصميال
كلية السياحة وإدارة الفنادق
كلية لغا وتردمة
كلية علو طبية مساعدة
كلية إعال وفنوج اإلتصال
كلية المالج الطبيمى
ممهد اإلسكنرية المالى للهندسة والتكنولوديا

الدعال الفنى لكليا

عدد زيارات الدعم الفنى
2
26
20
15
6
8
2
4
5
7
4
2
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عدد زيارات الدعم الفنى التى قدمها مركز ضمان الجودة لكليات الجامعة
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▪ تحديث الالئحة الداخلية لمركز ضمان الجودة :
 رؤية ورسالة مركز ضماج ال ودة. اهداف مركز ضماج ال ودة . الهيكل األدارى والتنظيمى لمركز ضماج ال ودة . المها الوظيفية لمدير وموظفى مركز ضماج ال ودة . آلية الممل داخل مركز ضماج ال ودة . النما ج المستادمة ةمركز ضماج ال ودة .▪ إصدارات مركز ضمان الجودة :
 األدندة السنوية ألنشطة وحدا ضماج ال ودة . الدليل اإلسترشادى لإلستبيانا (اإلصدار األول .)2016/2017 أداة المرادع للممايير األكاديمية وفقا لالصدار الثالث يوليو .2015 أداة المرادع للبرنامج التمليمى وفقا لالصدار األول يناير .2009 استمارة مرادمة وثائي الممايير األكاديمية المردمية للبرنامج . استبياج لقياس الرضا عن ااداء ةالمركز وتحليل نتائ ه واإلستفادة منه فى عمل خطة تصحيحية. نمو ج استرشادى لكتاةة التقرير السنوى . نمو ج استرشادى للهيكل التنظيمى لوحدة ضماج ال ودة . اارشادا الوادب مراعاتها عند كتاةة الدراسة الذاتية .▪ إعداد الوثائق التالية :
 ممايير وآليا إلختيار القيادا األكاديمية واإلدارية. ضمانا تداول السلطة فى المناصب القيادية ل اممة فاروس. آلية التمامل مع الدروس الاصوصية. آلية ضماج المدالة وعد التمييز ةين أعضاء هيئة التدريس والهبئة المماونة والطالب. ممايير وبول الطالب المحولين ل اممة فاروس. -نظا الكار لمتاةمة الطالب أثناء الساعا المكتبية.
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▪ الخطة اإلستراتيجية للجامعة : 2020 / 2016
 تشكيل ل نة لتحليل البيئة الداخلية والااردية. اعداد مصفوفة الموامل ااستراتي ية الداخلية والااردية . تحديد البدائل ااستراتي ية . تحديد الغايا النهائية واألهداف ااستراتي ية . تحليل الف وة ةين الوضع الحالى واألهداف ااستراتي ية . الاطة التفيذية استراتي ية ال اممة .▪ مراجعة وتعديل بعض الوثائق المهمة مثل:
 -مرادمة الاطط ااستراتي ية لماتلف كليا ال اممة واوتراح التمديال

الالزمة لها لتتوافي مع الاطة

اإلستراتي ية لل اممة.
 مرادمة وتقييال الدراسة الذاتية والتقارير السنوية لماتلف كليا ال اممة وإوتراح التمديال الالزمة. -مرادمة توصيفا

البرنامج لكل من كلية طب األسناج ،كلية علو مالية وإدارية ،كلية فنوج وتصميال،

كلية الدراسا القانونية والممامال الدولية وممهد اإلسكندرية المالى للهنسة والتكنولوديا .
 متاةمة مرادمة مقررارا وةرامج الكليا الماتلفة ةال اممة من خالل مرادمين داخلين وخاردين. مرادمة الميثاق األخالوى لكل من كلية طب األسناج ،كلية الدراسا القانونية والممامال الدولية وكليةالمالج الطبيمى.
 مرادمة دليل حقوق الملكية الفكرية لكلية طب األسناج. مرادمة خطة البحث الملمى لكلية الملو المالية ،كلية الدراساالملو الطبية المساعدة.

القانونية والممامال

الدولية وكلية

▪ المتابعة :يتم تشكيل لجان مختلفة لمتابعة :
 ملف المقرر ةالكليا الماتلفة. تنفيذ التمليال التفاعلى. تحميل المحاضرا على مواوع الكليا الماتلفة. أعمال األرشيف والكنترول ةماتلف الكليا . لفحص الفنى والشكلى للوروة اإلمتحانية.▪ إستطالع الرأى فى أداء مركز ضمان الجودة
-

تال إستطالع رأى وحدا ضماج ال ودة فى الكليا عن أداء مركز ضماج ال ودة و كانت نتي ة التحليل كاألتى -:
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المعوقات التى تواجه مركز ضمان الجودة
• القصور فى إست اةة السادة عمداء ةمض الكليا ( :كلية طةب الفةال و األسةناج  ،كليةة الملةو الماليةة و
اإلدارية  ،كلية السياحة و إدارة الفنادق  ،كلية المالج الطبيمي  ،كليةة الهندسةة) أدى إلةى  :التةرخر فةى
ظهور نتي ةة التقييمةا (هيئةة تةدريس  -هيئةة مماونةة  -أخصةائى و فنةى الممامةل) ةسةبب التةرخر فةى
المواعيد المحددة لتسليال التقييما .
• تةةرخر إعتمةةاد الوثةةائي مةةن السةةادة عمةةداء الكليةةا (كليةةة طةةب الفةةال و األسةةناج  -كليةةة الملةةو الماليةةة و
اإلدارية  -كلية المالج الطبيمي) أدى إلى البطء فى إن از األعمال ةوحدة ضماج ال ودة.
• تمتمد ةمض وحدا ضماج ال ودة ةالكليا إعتماد كلى على مركز ضماج ال ودة فى دميع األعمةال
المفروض القيا ةهةا فةى وحةدا ضةماج ال ةودة ةالكليةا مثةل ( كليةة الملةو الماليةة– كليةة اللغةا و
التردمة – كلية اإلعال و فنوج اإلتصال – كلية المالج الطبيمي ) .كذل الترخير فةي إن ةاز المهمةا
والتواضع في المن ز منها وإعاوة عملية التحسين والتطوير النوعي في عملية التمليال والتملال و متاةمة
اإلدراءا التصحيحية .
• عد تماوج ةمض أعضاء هيئة التدريس أثناء توزيةع اإلسةتبيانا مةن وبةل مركةز ضةماج ال ةودة كمةا
عد اإللتزا ةال داول الدراسية الممتمدة و مرسلة الينا فى ةمض الكليا ( كلية طةب الفةال و األسةناج
– كلية الهندسة ) .
• لال ترسل لنا أى وحدة من وحةدا ضةماج ال ةودة نتي ةة وياسةها لمةردود التةدريب الةذى وةا ةةه مركةز
ضماج ال ودة .
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مقترحات تحسين العمل داخل مركز ضمان الجودة
 وضةةع ةرنةةامج تةةدريبي ةالتنسةةيي مةةع إدارة التةةدريب ةالهيئةةة القوميةةة لضةةماج ال ةةودة وااعتمةةاد إلعةةدادمدرةين ممتمدين لل ودة وضمانها ةكليا ال اممة .
 وضع ةرنامج أسبوعي لزيارة كليا ال اممة و تقديال الدعال الفنى لها و إحالة التقارير إلى رئاسة ال اممةللملال واتاا ما يلز من إدراء .
 ااسةةتمرار فةةي نشةةر ثقافةةة ال ةةودة للقيةةادا ال امميةةة ( اإلداريةةة واألكاديميةةة ) وإونةةاعهال ةرهميةةة تحسةةيناألداء و ممايير ااعتماد المؤسسي.
 متاةمة المردود الفملى للدورا التدريبية على دميع مستوى الفئا المستهدفة من وحدا ضماج ال ةودةةالكليا .
 التحديث المستمر للمووع االكترونى للمركز ةمووع ال اممة والممل على تغذيته ةالوثائي المهمة. عقد مؤتمر سنوي تشارك فيه دميع وحدا ضماج ال ودة ةكليا ال اممة وتقد فيه تقارير ورصةد لمةاأحرز من تقد فى كل كلية فى عملية ضماج ال ودة  ،وتناوش فى هةذا اادتمةاع الصةموةا والممووةا
التةةى تمتةةرض أي مةةن هةةذه الوحةةدا  ،ومةةن ثةةال توضةةع خطةةة عمةةل مناسةةبة لممال تهةةا  ،يتةةيح اادتمةةاع
فرصة للوحدا لمقد مقارنة مردمية مع الممارسا ال يدة المتبمة فى وحدا أخرى.
 -الممل على اعداد ائحة موحدة لوحدا ال ودة ةكليا ال اممة.
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