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 مقدمة

فى اطاراهتمام الدولة بالتعليم واعتباره المشروع القوومى االول لمواجهوة تحوديات االلفيوة الثالثوة  

فقود جواا انشواا مركوز وفى ظل التركيز على قضية ضومان الجوودة فوى ماسسوات التعلويم العوالى  

ضمان الجودة بجامعة فواروس ووحودات ضومان الجوودة بكليوات الجامعوة انعكاسوا حقيقيوا الهتموام 

لجامعووة بجووودة العمليووة التعليميووة والعموول علووى وضووو خطوووات فعالووة ومنظمووة كضوورورة لتقووويم ا

 وتطوير االداا الجامعى واعداد خريج قادر على مواكبة التطوير العلمى والتكنولوجى.

وتعتبر وحدة ضمان الجودة بكلية االعالم وفنون االتصال تابعوة لمركوز ضومان الجوودة بالجامعوة 

نية ومن ثم تنفيذ توجيهات ادارة الجامعوة لتحقيوق اعلوى معودالت الجوودة للحصوول من النواحى الف

على االعتماد الماسسى حتى تتصدر جامعة فاروس باالسكندرية المكانوة الجوديرة بهوا بوين جميوو 

الجامعات الخاصوة بالجمهوريوة كواحودة مون الجامعوات الرائودة فوى مجوال التعلويم ومسوتوى جوودة 

 التى تقدمها.البرامج التعليمية 

وجاا اعداد هذه الالئحة كضرورة لتنظيم ومتابعوة سوير العمول داخول الوحودة وتحديود المسو وليات 

 وتنسيق العالقات داخل الوحدة وخارجها بما يضمن تطبيق نظم الجودة داخل الكلية.
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 فريق االشراف واالعداد والمراجعة

 فريق االشراف

 الوظيفة  االسم

 نائب رئيس الجامعة لش ون التعليم والطالب  حسين فناكىأ.د.نورهان 

 والمشرف على مركزضمان الجودة

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

 منسق مركز ضمان الجودة بالجامعة د.فايقة ابراهيم حسنين

 

 فريق االعداد والمراجعة

 الوظيفة  االسم

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودةالمدير  د.خالد الزهوينى

 ادارى وحدة ضمان الجودة امل سالمأ.
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 رؤية ورسالة جامعة فاروس

 رؤية الجامعة:

على المستوى الدولى ه من أبرز الجامعات فى المنطقه وتطمح جامعه فاروس فى أن تكون واحد

المستمر وتنمى قدرات طالبها التعليميه و لتلبى أحتياجات المجتمو و تواكب التطور التكنولوجى 

 المهنيه و البحثيه و القياديه.

 رسالة الجامعة:

تهدف جامعه فاروس إلى توفير فرص تعليميه ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنمية و 

تطوير مهاراتهم ومعارفهم و تمكن خريجيها من خدمة مجتمعاتهم و تطوير أنتاجية ماسساتهم 

 قيق التكامل بين القدرات التعليمية و البحثية و التطبيقية.من خالل تح

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 كلية االعالم وفنون االتصالل الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة

 رؤية الكلية:

تحرص كلية اإلعالم جامعة فاروس علي تحقيق مكانة متميزة وتنافسية داخل منظومة كليات 

بما توفره من تعليم متميز يحقق التنوع  ويسعي إلي اإلعالم على المستوى المحلى واالقليمى  

 نقل المعرفة  فى ضوا االلتزام بمعايير جودة التعليم االعالمى.

 رسالة الكلية:

"إعداد نخبة متميزة من الخريجين فى مجاالت العمل االعالمى المختلفة بما يملكونه من معارف 

سوق العمل االعالمى على المستوي  علمية  ومهارات ذهنية ومهنية وعامة تواكب احتياجات

المحلى واالقليمى  كما يقوم اعضاا هي ة التدريس والهي ة المعاونة ببحوث علمية مبتكرة  تسهم 

 في خدمة المجتمو واالرتقاا به.

 القيم الحاكمة:

للكلية تحديد مجموعة من القيم الحاكمة التى تمثل المنطلق يتطلب نجاح الخطة االستراتيجية 

االساسى الحاكم للسلوكيات التى تعتبر االساس المتين لكافة التعامالت لذا فقد تم تبنى قيم حاكمة 

لضمان نجاح تطبيق الخطة االستراتيجية والوصول الى تحقيق الغايات المنشودة وتتمثل هذه القيم 

 فى:

 العالمية 

 الشراكة 

 االبداع واالبتكار 

 الجودة والتميز 

  المهنية 

 وروح الفريق العمل الجماعى 

 التنوع 

 النزاهة 

 الوالا وااللتزام الماسسى 

 المس ولية االجتماعية 
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 االستاذ الدكتور/ عميد الكليةكلمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

تعمللكلية للعلم وللونلاالتللا لماتعللفكلوسفمعللعلالللف اشلوف الليتي  علو لليكلسللفيلوةلل ل
ملةليمف لملتعة م لعلاملتل للتطو قلتظنلملسايةلوفلية لعلاقافالتالفلملمالتةيمعلالل لتطلا  

 عمكلوةىلتطو اافلال  قلم لأوضفءله ئلعلملتلي  شلاملا ئلعلملمعفاتلعل تم لكلوفلي لفءةل
املالللي ةلوةلللىلم وللليممللتفا لللقلمةتةللل لأاسلللكلماالللت فيةللطلللو لملية لللعلاة  سالللفل

 .وف ضفالعلإلىلملوففق  لاأوضفءله ئعلملتي   لاةيمعلملمستمعلملمف ط

نلاالتا لماتعفكلوأقافمافلملقوقلع لقالنلمل مي لالاملتة  ك لا لاتاانلالةا علية علم وو
اقانلملعلففالعلاملت ل لمل قمل لاقالنلملعوقلف لملعفملعلاماتعلفا لملتالا ا علوةلىل
ملت ي للكلوةللىلملتللي   ليأاللفشللتأه للكلملطفللل للاللا،لملعمللكلم ووملل  ليمللفلتتلل  ل

لتلل لتعةماللفلأقتللفءلم لل اوف لملتةلل الللطللو لملية للعلملعمللكلملم لليمت لوفلماللف م لم
ال لتةكلملم  اوف لوةلىلم تولفطلملطلو لوةىلسفت لآة لتف صلملية علللملي ماع 

وفلم  اوف لملاام علاقضف فلملمستملعلو ليكلموف ل لاوفلتلفل لتالتط علملية لعلتفا لقل
اهتفكلاع لم لملية لعللتطو لقلقافاللعل  لفيةلماوملفكلل  افلتافلاأهيمالافلماات مت س ع

لل.علالىلملما  م لملي ما عللماميوعلملتطا م لملعفلم عاملتتم علملماتيمم

 

 

 

 

 عميد الكلية                                                                                        

 عزة عبد العزيزعثمانأ.د.
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 الباب األول

 منظور وحدة ضمان الجودة

 الوحدة نشأة( : 1مادة )

         20/9/2010بجلسووة مجلووس الكليووة بتوواري   2010تووم انشوواا وحوودة ضوومان الجووودة بالكليووة عووام 

كما تم اعتماد اخر اصدار لالئحوة الداخليوة لوحودة ضومان الجوودة بكليوة االعوالم وفنوون االتصوال 

 25/9/2017بجلسة مجلس الكلية بتاري  

 ( : رؤية الوحدة2مادة )

دة التعليم والبحو  العلموى وخدموة المجتموو لتحقيوق رؤيوة ورسوالة تطبيق نظم متكاملة لضمان جو

 الكلية لكسب ثقة المجتمو فى خريجى الكلية.

 ( : رسالة الوحدة3مادة )

تسووعى وحوودة ضوومان الجووودة الووى نشوور ثقافووة الجووودة وتقيوويم ا داا فووي كافووة عناصوور المنظومووة 

الكليوة فوي ضووا معوايير الهي وة القوميوة لضومان التعليمية وا نشطة البحثية والخدمية التي تقودمها 

جووودة التعلوويم واالعتموواد وتبنووى عمليووة التحسووين المسووتمر لووكداا الماسسووي وا كوواديمي لالرتقوواا 

 .بمستوى الكفااة والقدرة التنافسية لخريجيها وكسب ثقة ورضاا المستفيدين

 ( : األهداف االستراتيجية للوحدة4مادة )

تطلبات الهي ة القومية لضمان الجوودة واالعتمواد وتأهيول الكليوة ضمان استيفاا شروط وم -

 .للحصول على االعتماد

بناا وتحسين القدرات الماسسية والبشرية للكلية وتأهيلها للتميز من خالل برامج تدريبية  -

 متخصصة لرفو كفااة ا فراد.

التودريس والهي وة نشر ثقافة الجوودة وتقوويم ا داا علوى جميوو المسوتويات )أعضواا هي وة  -

 . العمال (  وذلك لضمان الجودة والتطوير المستمر -اإلداريين -الطالب  -المعاونة 

 .إنشاا نظام متكامل للمراجعة الداخلية بهدف استمرارية التطوير والتحسين -

 .إنشاا قواعد للبيانات وتوثيق للمعلومات وا نشطة التى تتم داخل الكلية -

لتعظيم االستفادة من خالل الخبورات واالستشوارات الموجوودة ربط الوحدة بالمركز وذلك  -

 .بالمركز

التعرف على توقعات ومتطلبات ومستوى رضاا عموالا الكليوة )الوداخليين والخوارجيين(  -

 وإبالغها إلي كافة الوحدات ذات العالقة.

 تفعيل المشاركة الطالبية في تطبيق معايير ضمان الجودة . -
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 الباب الثانى

 لجودة االهيكل التنظيمي لوحدة ضمان 

 

 (: الهيكل اإلدارى للوحدة5مادة )
 

 الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة

واعتماد يتكون الهيكل التنظيمى للوحدة من مجلسين: ا ول مجلس اإلدارة ويختص برسم 

السياسات والخطط واالّليات  والثانى المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات  وتشمل الوحدة 

 ( لجان فرعية.6على )

 مجلس إدارة الوحدة 

 رئيس مجلس اإلدارة: عميد الكلية. -

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة. -

 المدير التنفيذى. نواب -

 ادارى الوحدة. -

  للوحدةالمجلس التنفيذى 

 يشكل المجلس التنفيذى على النحو التالى:

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة. -

 المدير التنفيذى. نواب -

 . عداد الدراسة الذاتية اللجنة التنفيذية -

 الجودة با قسام. لجنة منسقى -

 لجنة المراجعة الداخلية. -

 لجنة التخطيط االستراتيجي. -

 لجنة االستبايانات. -

 الطالب.ممثلولجنة  -
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 الطالبلجنةممثلى 

اللجنة 
 التنفيذية
إلعداد 
الدراسة 
 الذاتية

 

 مدير الوحدة

 

 دارة رئيس مجلس اإل

 عميد الكلية

 
 

ل

مقرر لجنة الطالب 

 و الخريجون 

مقرر لجنة 

التخطيط 

 اإلستراتيجي 

 

 

إدارة مقرر لجنة 

 التطويرالجودة و

 

التدريس مقرر لجنة 

 و التعلم 

مقرر لجنة أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 

لجنة المعايير مقرر 

البرامج األكاديمية و

 التعليمية

 مقرر جلنة القيادة 

 و احلوكمة 

مقرر لجنة الموارد 

 المالية و المادية

مقرر لجنة المشاركة 

المجتمعية و تنمية 

 البيئة

 

 

مقرر لجنة البحث 

العلمى و األنشطة 

 العلمية 

 

 

 نواب مدير الوحدة

لجنة 

 اإلستبيانات 

لجنة منسقى الجودة 

 باالقسام العلمية 

لجنة إعداد 

ومراجعة الخطة 

 االستراتيجية 

مقرر لجنة 

 الجهاز اإلداري 

 2019/2020الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة للعام االكاديمى  

 

لجنة المراجعة 

 الداخلية

ادارى وحدة 

 ضمان الجودة 
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 ( اجتماعات مجلس إدارة الوحدة6مادة )

مرة واحدة على ا قل شهريا بدعوة من عميد الكلية )رئيس مجلس إدارة يجتمو المجلس  -

الوحدة( وله أن يدعو الجتماعات المجلس  عضاا من الخارج  أو أعضاا من الهي ة 

 المعاونة والطالب دون أن يكون لهم حق التصويت أو ا عتراض على قرارات المجلس.

 ( اختصاصات مجلس إدارة الوحدة7مادة )

 لة الوحدة وأهدافها االستراتيجية وتوثيقها من مجلس الكلية.وضو رسا -

 تشكيل الهيكل التنظيمى واإلدارى واللجان الخاصة بالوحدة وتوثيقها من مجلس الكلية. -

 اقرار اّليات التقويم الداخلى بالكلية. -

 بالكلية.متابعة أنشطة تقويم ا داا وضمان الجودة با قسام العلمية واإلدارية المختلفة  -

تفويض مدير الوحدة فى بعض االختصاصات التى لها صفة االستعجال والتى يحددها  -

 المجلس.

متابعة دراسة الكلية وا قسام المختلفة لالحتياجات التدريبية  عضاا هي ة التدريس  -

واإلداريين وذلك لتنمية قدراتهم مو وضو خطة عمل تدريبية مو المتخصصين من داخل أو 

 ة والجامعة.خارج الكلي

ترشيح المقيم الخارجي للبرنامج الدراسي حسب المعايير المعتمدة وإقرار التقارير متابعة  -

 التى يصدرها ومدي استجابة الكلية لها وانعكاس ذلك على العملية التعليمية.

 وضو اّلية لضم طالب من السنوات الدراسية المختلفة إلى الوحدة للمشاركة فى أنشطتها. -

 على تفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم المعتمدة من الكلية.اإلشراف  -

متابعة إنشاا قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية لموارد الكلية البشرية والمادية لالستفادة منها  -

 فى وضو السياسات وخطط التحسين وكذلك وضو اّلية لتحديثها.

 ها.متابعة نظام تلقى شكاوي الطالب وكذلك اّلية التعامل مع -

 بالجامعة.ورفعه الي مركز ضمان الجودةمراجعة ملف االعتماد قبل التقدم أوالتقرير السنوى  -

 ( مدير وحدة ضمان الوحدة8مادة )

 يتم تعيين مدير وحدة ضمان الجودة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية. -

 وحدة ضمان الوحدة مدير ( اختصاصات9مادة )

السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الوحدة بما يتفق مو سياسة وأهداف متابعة تنفيذ  -

 مركز ضمان الجودة بالجامعة.

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الوحدة. -

المشاركة مو العميد فى تشكيل الهيكل اإلدارى والتنظيمي للوحدة واختيار أعضاا هي ة  -

ة فى مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهام الوظيفية التدريس بالكلية من ذوي الخبر

 لجميو أعضاا الوحدة.

 االشراف الفنى واإلدارى على العاملين بالوحدة. -

 وضو خطة العمل التنفيذية النشطة الوحدة ومتابعتها  ومتابعة عمل لجان الوحدة -
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التخاذ االجرااات التنسيق بين االدارة واالقسام المختلفة وبين وحدة ضمان الجودة  -

 التصحيحية فى ضوا تقارير تقييم االداا.

 االجتماع دوريا بفريق العمل ومس ولى اللجان بالوحدة ومراجعة التقارير المقدمة. -

االشراف على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقها وتطوير هذه  -

 الحمالت حسب احتياجات الكلية

اليومية والتأكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة  والتنسيق بين اعضاا متابعة انجاز االعمال  -

 الفريق التنفيذى والعاملين بالوحدة واجراا تقييم االداا الدورى للوحدة.

اعداد التقارير الدورية عن االنشطة المنفذة فى الوحدة وعرضها على مجلس االدارة ورفو  -

 نسخة منها لمركز ضمان الجودة بالجامعة.

التواصل مو االقسام العلمية واالدارية لتسيير العمل التنفيذى الستيفاا الوثائق المطلوبة من  -

 تقارير وخطط خاصة بتحقيق كافة معايير االعتماد

 االشراف على كتابة السيرة الذاتية -

 االشراف على اعداد ملفات المقررات -

 وضو الخطط والجداول للمراجعة الداخلية -

 ات التصحيحيةمتابعة تنفيذ االجراا -

 متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة على المجالس واللجان التخصصية بالكلية -

 ابالغ قرارات مجلس ادارة الوحدة بواسطة عميد الكلية الى مركز ضمان الجودة بالجامعة. -

 فيها مجلس االدارةاالختصاصات االخرى التى يفوضه  -

 .تمثيل الوحدة امام الغير -

 مدير الوحدة: نواب( إختصاصات 10مادة )

 معاونة مدير الوحدة فى كافة مهامه واختصاصاته -

 القيام باعمال مدير الوحدة فى حالة غيابه -

 ( اختصاصات ادارى الوحدة11مادة )

 القيام بأعمال التحريروالنس  والطبو والتصوير الخاصة بالوحدة. -

 قبل مدير الوحدة.ثلة التى يتم التكليف بها من االقيام بكافة ا عمال ا خرى المم -

تبات اتصميم وإنشاا نظام توثيق يضم السجالت والتقارير الخاصة بأعمال الوحدة والمك -

 وتنظيم الملفات المخصصة لها وإعداد فهارس وبطاقات لجميو الملفات.

تلقى البريد الصادر والوارد من وإلى وحدة ضمان الجودة بالكلية واتخاذ كافة اإلجرااات  -

 قيده فى الدفاتر الخاصة بذلك ومتابعة ما تم بشأنه.المتعلقة بشأنه و

 حفظ كافة السجالت والنماذج التى يتطلبها حسن سير العمل بالوحدة. -

 تنظيم المقابالت واالجتماعات الخاصة بالوحدة وكتابة محاضرها. -

 تنفيذ التأشيرات وتوجيه المكاتبات والموضوعات للجهات المختلفة. -
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 اللجان المنبثقة لوحدة ضمان الوحدة( اختصاصات 12مادة )

 :إعداد ومراجعة الخطة االستراتيجيةلجنة  -1

 مهام اللجنة:

 مراجعة وتحدي  رؤية ورسالة الكلية. -

 تحديد عناصر التحليل البي ي وتحليل الفجوة للكلية. -

 وضو الغايات وا هداف االستراتيجية للكلية. -

 وضو الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية. -

 الستراتيجية للكلية.متابعة تنفيذ الخطة  -

 

 الجودة باألقسام العلمية: لجنة منسقى -2

 مهام اللجنة:

 همزة الوصل وحلقة االتصال بين القسم المعني ووحدة ضمان الجودة بالكلية. -

على مستوى القسم  والتعامل مو عقبات التطوير وفقاً لخطة العمل على نشر ثقافة الجودة  -

 وحدة ضمان الجودة.العمل التى تقرها 

 يشارك فى جميو ا نشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية والمهام المنوطة به . -

 يراجو ويتابو توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالقسم والتقارير الصادرة منهم. -

متابعة عمل وتنفيذ الخطة التصحيحية لكل فصل دراسي بالقسم من خالل تقارير المقرر  -

 الخارجي واستبيانات الطالب. والمراجو

 .يتابو ويراجو خطة العمل الخاصة باالجتياجات التدريبية بالقسم المعني -

 متابعة تحدي  قاعدة البيانات الخاصة بالقسم مو مدير الوحدة. -

 المساهمة فى متابعة تجميو مخرجات ووثائق لجان الجودة المختلفة. -

 المساهمة فى تدوين انجازات انشطة وحدة ضمان الجودة الدورية  -

 

 لجنة المراجعة الداخلية: -3

 مهام اللجنة

 مراجعة توصيف البرامج والمقررات والمصفوفات التى تعدها ا قسام العلمية. -

 مراجعة الوثائق والتقارير الدورية التى تعدها وحدة ضمان الجودة. -

ة فى ضوا الدراسة الذاتية وأعمال التقويم التحسين الموضوعقارير تنفيذ خطط مراجعة ت -

 والمراجعة.

 مراجعة مدي استيفاا ملفات معايير الجودة واالعتماد. -

 مراجعة توافر ملفات المقررات الدراسية لكل فصل دراسي ومطابقته بتوصيف المقرر . -

 التأكد من تطبيق ضوابط اإلمتحانات بالكلية. -

جودة المعروفة بخصوص الكنترول من حي  مواصفات المكان  نظام متابعة تطبيق معايير ال -

وضو وحفظ ا س لة  ونماذج ا جابة ونظام حفظ المستندات  جداول اإلمتحانات  رصد 

 الدرجات وإعالن النتائج.
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 ق قواعد وقوانين العمل بالكنترول.متابعة تطبي -

 عقد ورش عمل عن معايير الجودة لتصميم االمتحانات. -

 اإلستبيانات:لجنة  -4

 مهام اللجنة

تصميم االستبيانات بنااا على نوع االستبيان والف ة المستهدفة والمستفيد منه)الرجوع الى  -

 دليل االستبيانات الصادر من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة(.

 توزيو االستبيانات على مختلف الف ات وفقا للخطة السنوية لالستبيانات. -

 كتابة التقارير الخاصة بكل استبيان االستبيانات وتحليل نتائج  -

 

 اللجنة التنفيذية ألعداد الدراسة الذاتية: -5

لجنة فرعية ويرأس كل لجنة عضو هيئة تدريس من الكلية يساعده مجموعة من  12تضم 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 مهام اللجنة:

على معايير االعتماد وماشراتها وخصائصها والمخرجات المطلوبة والمعدة  التعرف الدقيق -

 من قبل جهة االعتماد التى ستقدم الكلية إليها بطلب االعتماد.

 ووثائقها مو متطلبات جهة االعتماددراسة مدى توافق مخرجات الكلية  -

 تية للكلية.تجميو ومراجعة البيانات الخاصة بإعداد التقارير السنوية والدراسة الذا -

 إعداد المرفقات والوثائق الداعمة للتقارير السنوية والدراسة الذاتية للكلية. -

 مراجعة ملف االعتماد والوثائق الداعمة. -

 

 الطالب: ممثلولجنة  -6

لجميو الفرق الدراسية بالكلية بحي  ال يقل العدد الممثل لكل  ينيتم إختيارطالب ممثل -

 طالب  . 5فرقة عن 

 شهادات تقدير لهم نظير معاونتهم في أنشطة الجودة.منح و يتم  -

 مواصفات الطالب:

 الطالب المواظبين على حضور المحاضرات بانتظام. -

 الطالب المشهود لهم بحسن العالقة مو زمالئهم. -

 .الطالب المتميزين بالنشاط والمبادرة في إنجاز ا عمال -

 مهام الطالب: 

 نشر ثقافة الجودة بين زمالئهم. -

 االستبيانات الخاصة بتقييم المحاضر فى اخر محاضرة لكل عضو هي ة تدريس.توزيو  -

 توزيو االستبيانات الخاصة بتقييم المقرر أو البرنامج. -
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 توزيو االستبيانات الخاصة بتقييم مدى كفااة التدريبات العملية و االكلينيكية. -

 متابعة تفعيل إجرااات مكافحة العدوى بالعيادات.  -

 ( أخرى:13مادة)

تحدد اختصاصات هذه اللجان بما يخدم أهداف الوحدة ويحقق رسالتها وأهدافها االستراتيجية  

ويتماشي مو طبيعة الكلية  وذلك بعد مراجعتها واعتمادها بمجلس إدارة الوحدة ومركز ضمان 

 الجودة بالجامعة.

 ( النظام المالى:14مادة)

إدارة الوحدة  وتتوافق السنه المالية للوحدة مو يكون للوحدة موازنة مالية سنوية يعتمدها مجلس 

 السنه المالية للجامعة  وتخضو جميو التقارير المالية لمراجعة ا جهزة المختصة من الجامعة.

 ( أحكام عامة:15مادة)

يطبق فيها لم يرد فى شأنه ينص خاص بهذه الالئحة القواعد الوارد بالقوانين واللوائح المعمول 

 فاروس.بها بجامعة 

 تسرى أحكام هذه الالئحة من تاري  موافقة مجلس جامعة فاروس عليها.

 الجهات المستفيدة وذات الصلة بالوحدة

 أوال:جهات داخل الكلية

 .ا قسام العلمية واإلدارية التابعة للكلية 

 .الطالب 

 .أعضاا هي ة التدريس ومعاونيهم 

 ثانيا: جهات خارج الكلية

  بالجامعة.مركز ضمان الجودة 

 .الهي ة القومية لضمان الجودة واالعتماد 

 .المجلس ا على للجامعات ولجانه المتصلة بتخصصات الطالب 

 . النقابات واإلتحادات المهنية ذات الصلة بتخصصات الخريجين 

 .الجهات المستفيدة من مخرجات التعليم بالكلية مثل جهات التوظيف 

 ليمماسسات المجتمو المدني المهتمه بالتع. 

 .أولياا ا مور 

 .خريجو الكلية 
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 تعريفات ومصطلحات أساسية

 رؤية المؤسسة

ل  وتهدف إلى تحفيز رؤية الماسسة هي وصف مختصر لما تطمح الماسة لتحقيقه فى المستقب

 .مجتمو الماسسة

 رسالة المؤسسة

وتحديد رسالة الماسسة عبارة عن فقرة قصيرة تعبر عن ماهية الماسسة وعن سبب  وجودها 

 نطاق وكيفية عملياتها وما تقدمة للمجتمو.

 ضمان جودة التعلم

يقصد بضمان جودة التعلم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير ا كاديمية المتوافقة مو 

رسالة الماسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مو المعايير 

سواا على المستوي القومى أو العالمي  وأن مستوي جودة فرص التعلم والبح  المناظرة لها 

العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البي ة تعد مالئمة وتقابل أو تفوق توقعات المستفيدين من 

 الخدمات التى تقدمها الماسسة التعليمية.

 االعتماد

ين الماسسات التعلمية من الحصول على يقصد باالعتماد تلك العملية المنهجية التى تستهدف تمك

صفة متميزة  وهوية معترف بها محلياً ودولياُ  والتى تعكس بوضوح نجاحها فى تطبيق 

استراتيجيات وسياسات وإجرااات فعالة لتحسين الجودة فى عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها  بما 

ائهم وفى ضوا ذلك فإنه يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين   ويحقق مستويات عالية من رض

 يمكن تعريف االعتماد للماسسات التعليمية فى مصر على النحو التالي:

إقرار الهي ة استيفاا الماسسة التعليمية أو البرامج التعليمي مستوي معيناً الجودة استناداً إلى 

 معايير االعتماد بالهي ة ووفقاً  حكام قانون الهي ة.

 التقويم

وتحديد مواطن القوة والضعف بالمقارنة مو معايير محددة بغرض  تشخيص الوضو الراهن

 التحسين والتطوير.

 التقويم الذاتي

العملية الخاصة بتقويم أداا الماسسة عن طريق الماسسة ذاتها  وذلك للكشف عن مجاالت 

 الضعف وتحديد مجاالت القوة بالماسسة لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية.
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 الذاتيةالدراسة 

التقرير الذي تعده الماسسة نتيجة عملية التقويم الذاتي  ويعتمد على توصيف وتشخيص الوضو 

 الراهن للماسسة وتحديد مواطن القوة والضعف  ومجاالت التحسين والتطوير الممكنة.

 التقرير السنوي

م الجامعي تقرير تعدة الماسسة سنوياً يوضح نتائج التقويم الذاتي  داا الماسسة عن العا

المنقضي ويحتوي أوجه التحسين لمواطن الضعف  وأوجه التعزيز لمواطن القوة فى ضوا خطة 

 التحسين والتطوير بالماسسة.

 المراجعة الداخلية

عملية تقويم  نشطة الماسسة  يقوم بها فريق عمل من الماسسة ذاتها أو فريق مكلف من جهة 

 فى صورة تقرير. تابعة للجامعة أو الوزراة وتوثق النتيجة

 المراجعة الخارجية

عملية تقويم  نشطة الماسسة  يقوم بها فريق مراجعين مكلف من قبل جهة من خارج الوزارة 

 مثل الهي ة وتوثق النتيجة فى هي ة تقرير ويمكن اتخاذ قرار من قبل الهي ة بنتائج التقويم.

 األدلة والوثائق 

على جودة ا داا والممارسات ويتمثل فى البراهن  مصدر متاح يمكن االستناد إليه فى الحكم

الملموسة من وثائق)مثل قواعد البيانات ومحاضر االجتماعات والتقارير السنوية(والمرئية)نتائج 

نتائح المقابالت( التى تاكد إجراا الممارسات  وياخذ فى االعتبار عند )المالحظة( والمسموعة

 تقييم أداا الماسسة.

 معايير االعتماد

المعايير المعدة من قبل الهي ة لتقويم واعتماد الماسسات التعليمية وتعد ا داة الرئيسية التى يتم 

االستعانه بها فى إعداد الدراسة الذاتيه من قبل الماسسة  وتستخدم بواسطة المراجعين من الهي ة 

 كأساس لعملية التقويم واالعتماد للماسسة.

 مؤشرات التقويم

ر االعتماد المحددة من قبل الهي ة يتضمن مجموعة من الماشرات التى تعبر كل معيار من معايي

 عن المعيار المقصود والمطلوب قياسها أثناا عملية التقويم واالعتماد.

 (NARSالمعايير القومية األكاديمية المرجعية)

ن أجل هي الحد ا دني من المعارف والمهارات المطلوب تحقيقها من خالل البرنامج التعليمي م

اعتماده من الهي ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ويتم الرجوع إليها فى صياغة أهداف 

 ونواتج التعلم المستهدفة عند توصيف البرنامج التعليمي.
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 (ARSالمعايير األكاديمية المرجعية)

أن يكون مستوي المعايير التي تحددها الماسسة التعليمية للبرامج التعليمية المختلفة بها بشرط 

 المعارف والمهارات بها أعلى من الحد ا دني للمعايير القومية ا كاديمية المرجعية.

 مواصفات الخريج

مجموعة من المواصفات التى تحددها الماسسة التعليمية من خالل تبنى المعايير ا كاديمية 

ومهارات وذلك فى  ويحققها البرنامج التعليمي فى الخريج وفق ما يقدمه للطالب من معارف

 ضوا االحتياجات المهنية ومتطلبات وتوقعات المجتمو وسوق العمل.

 (ILOsمخرجات التعلم المستهدفة)

النتائج التى تسعى الماسسة إلى تحقيقها فى الطالب من خالل برامجها المختلفة والمرتبطة 

بشكل واضح بالمحتوى بالمعايير ا كاديمية  وتعكس رسالتها  وتكون قابلة للقياس  وترتبط 

العلمى والطرق المختلفة للتدريس وتقويم الطالب وتادى إلى تحقيق مواصفات الخريج. وتصنف 

 إلى المعرفة والفهم والمهارات الذهنية  والمهارات المهنية والعملية  والمهارات العامة والمنقولة.

 البرنامج التعليمى

كسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم الالزمة المناهج والمقررات الدراسية وا نشطة التى ت

لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم بنهاينه منح الدارس درجة علمية أو 

 شهادة اجتياز عند استيفاا مكوناته ومتطلباته.

 تقويم الطالب

قيق نتائج مجموعة من الطرق من بينها االمتحانات  التى تقرها الماسسة لقياس مدي إنجاز وتح

التعلم المستهدفة من قدرات الطالب المعرفية والذهنية والمهنية من خالل برنامج تعليمي أو مقرر 

 دراسي معين.

 المجالس الحاكمة

تلك المجالس الرسمية للماسسة التى تتمتو بالسلطة الشرعية المستمدة من الهيكل التنظيمي 

واتخاذ القرارات التنفيذية ذات العالقة ومنها للماسسة  ولها حق اعتماد السياسات واإلجرااات  

 مجلس الجامعة أو ا كاديمية  ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم.

 التحليل البيئى

 SWOTعملية تحليل البي ة الداخلية والخارجية للماسسة ويمكن أن يتم باستخدام أسلوب )

analysisضعف بالماسسة  والفرص ( أو غيرها يهدف تحديد مجاالت ومواطن القوة وال

 المتاحة والتهديدات القائمة والمتوقعة.
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 التخطيط االستراتيجي

سنوات فأكثر(  وتحديد رؤية ورسالة  5عملية تنطوي على التنبا بالمستقبل لفترة زمنية محددة)

الماسسة وغاياتها وأهدافها االستراتيجية التى يجب أن تسعى لتحقيقها فى هذه الفترة  وكذلك 

 ائل الالزمة لتحقيق ذلك.الوس

 الخطة االستراتيجية

تمثل مخرجات عملية التخطيط االستراتيجي  ويجب أن تكون ومعتمدة وتحدد رؤية ورسالة 

 الماسسة  وغاياتها وأهدافها االستراتيجية  والوسائل المتاحة والمستقبلية لتحقيق ذلك.

 الخطة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة

ا نشطة والمهام المطلوب القيام بها من أجل تحقيق غايات الماسسة وأهدافها تتضمن مختلف 

االستراتيجية  مو تحديد دقيق للمس وليات والجدول الزمني وماشرات المتابعة والتقييم  

 ومستويات اإلنجاز.

 األطراف المعنية

اطر ناتجة عن كافة ا فراد والماسسات والجهات التى لها اهتمام أو مصلحة ما أو تتحمل مخ

الموضوع المشار إلية تبعا للسياق.ويقصد بهم بالنسبة للماسسات التعليمية ا فراد من داخل أو 

من خارج الماسسة وهم بصفة عامة الطالب  وأولياا ا مور وأعضاا هي ة التدريس  والهي ة 

ببرامج الماسسة  المعاونة واإلداريون  والفنيون بالماسسة  وممثلو النفايات المهنية المرتبطة 

وأفراد وماسسات المجتمو المدنى التى تتعامل مو الماسسة  سواا كانوا مستهلكين لخدماتها  أو 

 يقومون بتوفير أماكن للتدريب  أو يشكلون المجتمو المحلى للماسسة جغرافياً.
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