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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 يلـدلـتوى الـمح

 رقم الصفحة الموضوع 

 3 رؤية ورسالة الكلية 

 4 نشأة الوحدة 

 4 رؤية ورسالة الوحدة 

 أهداف الوحدة

 ة كليالهيكل التنظيمى لل

5 

6 

 7 الهيكل التنظيمى للوحدة 

 8 مجلس إدارة الوحدة 

 9 مجلس إدارة الوحدةإختصاصات 

 10 لوحدةمدير ا

 11 مدير الوحدة إختصاصات 

  ان الداخلية للوحدة لجال

 12 قى االقسام العلمية  منس  لجنة .1

 14 لجنة الدعم الفني  .2

 15 لجنة القياس و التقويم  .3

 16 لجنة التدريب  .4

 17 لجنة النشر و االعالم  .5

 18 لجنة منسقى المعايير  .6

 19 لجنة المراجعة الداخلية .7

 20 حصاء  لجنة المعلومات و اال  .8

 21 نة الطالب جل .9

 22 مال الجودة لجنة متابعه أع  .10

مية واالدارية وأعضاء هيئة التدريس    والعاملين والطالب فى يادات االكاديدور ومهام الق 

 تطبيق وتعزيز نظم ضمان الجودة
23 

 23 . مهام أ.د/ عميد الكلية 1

 24 . مهام أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 2
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 رقم الصفحة الموضوع 

 

 ون الدراسات العليا والبحث العلمىة لشئ يل الكلي.د/ وك مهام أ .3

 

25 

 25 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/  . مهام4

 26 مهام رؤساء االقسام العلمية . 5

 27 مهام أعضاء هيئة التدريس. 6

 28 مهام أمين الكلية والعاملين . 7

 28 مهام ومسئولية الطالب بالكلية. 8

 29 د اـــمـتـعال  مفاهيم إساسية عن

 29 واالعتماد  التعليم جودة ضمان عملية مبادئ

 30 القيم الجوهرية لمعايير االعتماد 

 ستراتيجياالالتخطيط  :1معيار 

 القيادة والحوكمة  :2معيار 

31 

31 

 32 إدارة الجودة والتطوير  :3معيار 

 33 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  :4معيار 

 34 از الداري جهال :5معيار 

 34 الموارد المالية والمادية  :6معيار 

 35 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  :7معيار 

 36 التدريس والتعلم  :8معيار 

 37 الطالب والخريجون  :9معيار 

 37 البحث العلمي واألنشطة العلمية  :10معيار 

 38 الدراسات العليا  :11معيار 

 39 جتمعية وتنمية البيئة كة المالمشار :12معيار 

 40 ةــ ة الذاتي ــدراسـداد الــإع
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 لكليةة ارؤي

نافسة فى "أن تكون  كلية الصيدلة جامعة حلوان قادرة على الم

 متقدم عالمياً."المجاالت الصيدلية المختلفة و ذات تصنيف 

 

 رسالة الكلية 

إلى التطوير كلية الصيدلة جامعة حلوان مؤسسة تعليمية وبحثية تسعي  

تعليمية ذكية برامج كار والتنمية المستدامة من خالل تقديم المستمر واإلبت

اً ، وتعمل  قي متميز عالميوبحث علمي تطبيومطورة وفقاً لمعايير الجودة ، 

على إمداد المجتمع بخريج ملتزم بأخالقيات المهنة وقادر على المشاركة 

ة  ية وتطوير الصناعات الدوائيالفعالة في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصح

 والمساهمة في تنمية المجتمع. 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 دة ـلوحا أةـنش

 

الثــانى بالكليــة بقــرار مجلــ  تم انشاء وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة ومقرها الــدور  

وكــان اســم الوحــدة حينئــق وحــدة تقــويم وتطــوير   2005ر  فى شهر نــوفمب  134الكلية رقم  

بتــاري    216ييــر هــقا المســمى بقــرار مجلــ  الكليــة رقــم  وجودة االداء الجــامعى وقــد تــم ت 

 ان الجودة. حدة ضمإلى و 17/4/2010

 رؤية الوحدة

واألكاديمي    ن الجودة ومعايير االعتماد المؤسسيالريادة والتمييز فى تطبيق نظم ضما

 على المستوى المحلى واإلقليمي. 

 

 رسالة الوحدة 

 

اء  سهام فى االرتقاء والتحسين  المستمر لألدمتابعة تطبيق معايير الجودة واالعتماد واإل 

ية البيئة وتحقيق طموحات  والمشاركة المجتمعية وتنملبحثي مؤسسي والتعليمي واال

 فى جودة التعليم ومستوى الخريج . ن واألطراف المجتمعية ذات العالقة المستفيدي
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 أهداف الوحدة 

 .بالكلية الجودة لضمان مستمر  داخلى نظام إنشاء .1

 .كليةال مجتمع وخارج داخل الجودة ثقافة وتعزيز نشر .2

 .إنجازها مستوى ومتابعة للكلية يجيةتراتاالس ةالخط تنفيق   متابعة .3

 .التنفيق ية الخطة إنجاز يعك  بما الدورية تقاريرلا توثيق مبدأ تأكيد .4

 .بالكلية التطوير خطط تحقيق متابعة .5

 .يميةالتعل الفاعلية جودة وتحقيق المؤسسي األداء تحسين .6

 البـرامج  جـودة  تحسـين  يحقـق  بمـا  ينتفيدالمسـ  مـن  الراجعـة  الت قيـة  ضـوء  فـى  التصحيحية  اإلجراءات  اقتراح .7

ت الداعمة المؤسسي داء، واألالكلية تقدمها التى التعليمية  .التعليمية للعملية والتسهيال 

 مجـاالت  جميـع  فى  رراتج والمقللبرنام  الخارجي  معاييراختيارالمقييم  تحديد  آلية  وضع  الشفافية فى  مبدأ  إعمال .8

 .التحسين والتطوير فى عمليات يم  المقي آراء من االستفادة سبل يلوتفع  التخصص،

قياسـية   البكـالوريو  ومعـايير أكاديميـة    لمرحلـة  القوميـة  الهيئة  من  الصادرة  لقوميةالمعاييراألكاديمية ا  تبنى .9

 .ضوئها فى والمقررات البرامج لتوصيف دوري وتحديث   ومراجعة إعداد العليا ومتابعة الدراسات لبرامج

ً  مراجعتها إجراءات ومتابعة اداالعتم ملفات وثائق إستيف اء  .10  .بالجامعة ضمان الجودةز مرك ومن داخليا

 .باألقسام بالوحدة ولجان الجودة الفنية اللجان ألعضاء الجماعي والعمل اآلراء تبادل من االستفادة تعظيم  .11

 .وحدةال لجميع أنشطة الدورى للتحديث   خاضعة يةمعلومات  قاعدة إنشاء  .12

 جــودة الورقــةيم تقيــ الدراســية ونتــائج والبــرامج للمقــررات تقــويم الطــال  تحليــل جئنتــا مــن تعظــيم االســتفادة .13

 زمةالتصحيحية الال التحسين واتخاذ اإلجراءات  خطط  وضع  فى  المستفيدين  من  والت قية الراجعة  االمتحانية

 .ضوئها فى العلمية باألقسام

الصـيدلة  كليـة خـريج مواصـفات  ققيـتح فـى يسـاهم بمـا  والتحسـين  تطـويرال  خطـط  تنفيق  لمتابعة  آليات  وضع  .14

 .ناةية المتباألكاديم المعايير واستيفاء

 والمجتمعيـة والبحثيـة التعليميـة العمليـات فـى وتطبيقاتهـا الجـودة منظومـة فى المشاركين  قدرات  وتنمية  بناء  .15

 .االعتماد ييرمعا لتحقيق متطلبات

 .بالكلية الجودة مانض التطويرالمستمرلممارسات  .16
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   25/2/2007بتاري    333رقم  بمجل  الجامعة المعتمدبناء على التشكيل   تم التعديل

 21/3/2022بتاري   405وإعتماده بمجل  كليه رقم  مار وتم عرضه بمجل  الوحدة لشهر 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 مجل  إدارة الوحدة

   رئي  مجل  االدارة: 

العام على الوحدة بما يتفق مع اللوائح والقوانين الموضوعه ويتحقق   هو المختص باالشرافالدارة رئي  مجل  ا 

 وحدة.للعامة لهداف اضوء األى ف

  تشكيل مجل  إدارة الوحدة: 

ً   الوحدة  إدارة  مجل   تم تشكيل  فـى الوحـدة تشـكيل مجلـ  إدارة  إعتمـاد  وتم  رئي  الجامعة،  من  للتشكيل المقترح  طبقا

كليـة ى الـدور األول بمبنـ مقرها) الجودة  ضمان وحدة وتأسي  تجهيز وتم 2019/ 23/11 ي بتار 367 مية رقكلال مجل 

 هنـاء  د.أ  بالجامعـة  الجـودة  ضـمان  مركـز  مـدير  مـن  ردواالـ  الخطـا   علـي  بنـاءو  .  (لجامعي بعـين حلـوانابالحرم  لصيدلة  ا

بقـرار  االدارة مجلـ  تشـكيل اعـادة تـم  كورمـقال  نحـولا  علـي  الجـودة  ضمان  وحدة  ادارة  مجل   بتشكيل  والخاص  الحسيني

  20/12/2021بتاري   401مجل  الكلية رقم 

 :النحوالتالى ىعل لوحدةإدارةا مجل  لشكيتو 

ً يسرئ)    أ.د / عميد الكلية .1  (ا

 ()مديراً    أ.د/ مديروحدة ضمان الجودة .2

 ()عضواً   أ.د/ نائب مديروحدة ضمان الجودة   .3

 ()عضواً    طال الن وكيل الكلية لشئو .4

  ()عضواً  لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئة الكلية وكيل .5

 ( )عضواً  بحوثو ال  العليا راساتدلا لشئون الكلية وكيل .6

 (أعضاء)  و ( بالتنا 3ية ) الحد االقصي عدد ممثلين من رؤساء االقسام العلم .7

 ()عضواً      امين الكلية  .8

 ()عضواً  )عضو مجل  الكلية( باالسم عالقة بالكليةذوي ال ممثل  من المجتمع الخارجي من االطراف .9

 ()عضواً    امين اتحاد الطال  بالكلية   .10

 ()عضواً   ذوي الخبرةعميد الكلية دعوة من  أ.د / ويمكن  .11
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 إدارة الوحدة:ات مجلإختصاص   

 :ما يأتي اإلدارة  يتولى مجل 

 تحقيـق أهـداف  التنفيقية التى تضمن  البرامج  ووضع  ة،بالكلي  الجودة  ضمان  منظومة  لتطبيق  العامة  إقرارالسياسات .1

 .الوحدة

 .الوحدة لمهام العام والتوصيف اصاتاالختص وتحديد ،الوحدة فى للعمل  الداخلى النظام وضع .2

 الوحدة أنشطة وتقارير متابعة تنفيق  والبرامج القاتية والتقارير السنوية للمقررات  والدراسة  السنوى  التقرر داعتما .3

 .الجودة بالجامعة مركزضمان الى تمهيداً لرفعها ة للوحدة،والفرعيالفنية   واللجان

 .بالوحدة التنفيقي يقالفر اءألعض تفآوالمكا الحوافز اقتراح .4

 .الوحدة لتحقيق أهداف ضوعةالمو عامةال السياسات متابعة .5

 .اإلدارة مجل  يصدرها التى القرارات تنفيق متابعة .6

 .مديرالوحدة يقترحها التى فيقيةتنال الخطة ميزانية أنشطة اعتماد .7

 وأعضـاء  والهيئة المعاونـه  ري دتيئة الأعضاءه  نم  لتنفيق األنشطة  الوحدة  تحتاجهم  من  كل  تكليف  قرارات  اعتماد .8

 .ال والط  دارىاإل الجهاز

 اهـل المناسـبة  الحلول  عووض  وتحقيق أهدافها  خطتها  تنفيق  وتعوق  الوحدة  تواجه  التى  والصعوبات  المشاكل  مناقشة .9

 .للوحدة المطلو  الدعم يموتقد

ً  تنفيق متابعة  .10  .كليةلا اجاتتيواح التطوير لمتطلبات الخطةاإلستراتيجية وفقا

 .ميزانية لها تخصيص حالة تنفيقها فى ت م التى شطةالنقدية لألن وتسوية المبالغ صرف اعتماد  .11

ة للتحسـين راءات التصـحيحيت بـاإلجالتوصـيا واتخـاذ المسـتفيدين من الرأى إستقصاءات  جئنتاتقارير  استعراض .12

 .الكلية مجل  على لعرضها والتطويرتمهيداً 

 .ودةالج ضمان والمالية لوحدة اإلدارية حةئلالوا ظيفيوالو ييمالتنظ الهيكل اعتماد .13

 .الجودة الى مركزضمان صورة وإرسال الكلية مجل  على للعرض تمهيداً  إلدارة محاضرمجلسا وتوثيق اداعتم .14

 .للوحدة الفنية الداعمة  واللجان للوحدة التنفيقي الفريق أعضاء دتعيين اعتما .15
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

  :مديرالوحدة 

  حدةالو يرمد تعيينأوال: 

عـامين قابلـة  لمـدةالكليـة  مجلـ  بقـرارمنبالكليـة  هيئة التـدري   أعضاء  بين  من  مديرالوحدة  ينيع

 الكلية مجل   للتجديد بترشيح من

 

 ةدمديرالوح نائب تعيينثانيا: 

عـامين قابلـة   لمـدة    الكليـة  مجلـ   بالكلية بقـرارمن  هيئة التدري   أعضاء  بين  من  دةحديرالويعين م

 تقـع فـى التـى عمـالألا مـامإت فـى مديرالوحـدة مسـاعدة بئـالنا مهـام كـونتو  المجلـ  نرشـيح مـبتللتجديد  

 .غيابه  حال فى  محله ويحل  اختصاصه

 

 دةالجو ضمان وحدةمدير  ونائب مدير إختيار معاييرثالثا: 

 :التالية  المعايير  ضوء فى  ونائبه الجودة  وحدةضمان مدير  لمنصب  اختيارالمرشحين  يتم

 .ومعاييراالعتماد الجودة  ضمان نظم  قبيتط  الجم فى الخبرة .1

 . الجودة  القومية أومركزضمان  الهئية  من الجودة  مجال فى ريبيةدت  اتدور  على الحصول .2

 . بالكلية  الفئات  جميع  مع  التواصل على القدرة .3

 . العمل  ومجموعات قيادة فرق علىالقدرة .4

 .العمل فى المسئولية والدقة  تحمل .5

 . بةالطي  والسمعة  النزاهة .6

 .يلقاتالتعليم والتقويم ا جودة  ومتطلبات  ألنظمة  عرفةوالم  همالف .7

 . المعلومات  التقنية الحديثة وتكنولوجيا استخدام على القدرة .8

 . االستمرارية والقدرةعلى  الفعالة  المشاركة .9

 

 

 



 

 

    

 

 

       ةالجود وحدة ضمان

 

11 

 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 الجودة ضمان وحدة مدير ومهام اختصاصاتا: رابع

 التـى  العامـة  السياسـة  إطـار  ماليـة فـىوالالفنيـة  و  اريـةداإل  األمور  تصريف  الجودة  ضمان  وحدة  مدير  يتولى

 :التالية  االختصاصات  خاصة  بصفة ويتولى وقراراته، اإلدارة  مجل   يضعها

 .بالوحدة  اليومي  والفنى اإلدارى  تسييرالعمل .1

 .الوحدة إدارة مجل  قرارات  تنفيق  متابعة .2

 .ضمان الجودة بالجامعة مركز  لدى الوحدة  تمثيل .3

 يـق أهـدافقحت تضـمن التـى التنفيقيـة الخطـط  بالكليـة ووضـع  الجودة  لضمان  العامة  ةالسياس  اقتراح .4

 .الوحدة

 .دةحة بالوالداعم  الفنية  اللجان دور  وتفعيل تنفيقه  ومتابعة  بالكلية، الجودة  ثقافة  لنشر اقتراح نظام .5

 .ةليبالك  المختلفة  والمقررات  وتقارير البرامج  توصيف فى الجودة  ومتطلبات إجراءات  متابعة .6

 علــى مجلــ  لعرضــها لمســتحدثةا والوحــدات الفنيــة للجــان الدوريــة التقــارير إعــداد ىعلــ فشــرااإل .7

 .اإلدارة

 الـى الوحدة ثـم ارةدإ مجل   الى  ورفعها  الدورية  التقارير  إعداد  ومتابعه  للكلية  السنوى  التقرير  إعداد .8

 .الكلية  مجل 

 .ةاراإلد  مجل   على وعرضها الميزانية السنوية للوحدة إعداد .9

 واألقسـام العلميـة  والطـال   واإلداريـين  أعضـاء هيئـة التـدري (  الوحـدة  عمـل  فريق  نبي  قنسيالت .10

 ه(المختلف
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 للوحدةالنوعية اللجان 

 وفرق العمل
و تم   ير مركز ضمان الجودة بالجامعة و الوارد من أ.د. مدالمحدث  على التشكيل  آتم عمل التعديل بناء

 21/3/2022بتاري   405ة رقم لكلي بمجل  ا تمادهاع و  مار عرضه بمجل  الوحدة لشهر 

 

  1م  لـجــــنة رقـــ

 لجنة ممثلي األقسام العلمية 

 

 النوعية:  لجنةالومهام   ختصاصاتإ

 

هى   .1 العلمى اللجنة  القسم  بين  الوصل  ب  ضمانحدة  وو   حلقة  الخاصة  المهام  التمام    متابعةالجودة 

  بالقسم  مراجعتها  إتمامالتاءكد من  و  ريو لوكاالب  ةل مرح  مقرراتبرامج و لاألقسام العلمية    ء استيفإ

ووتسليم    العلمي والبرامج  تقارير  االكاديمية  المعايير  معيار  الى  والمناقشات  المراجعات  محاضر 

 .التعليمية والوحدة 

إالتأو  والمقرراتاالكاديمية    لبرامج لة  المستمرالمراجعة   .2 من  ل  ستيفاء كد  العلمية    لمالحظات األقسام 

 :   خاللمن للقسم  ل التى تص

   . باألقسام العلميةالداخلية   المراجعةان لج •

   . بالكلية الجودة ضمان وحدةالمراجعة الداخلية ب نةلج •

يخص  مركز • فيما  )وذلك  بالجامعة  الجودة    ومصفوفاتها  رراتوالمق  ج البرام  توصيفات ضمان 

   . (التقويم المحدثة واساليب والتعلم  التدري  واستراتيجيات 

   . مى العل و القسم برنامج رجى للخاالمراجع ال  •

 . الالزمة التعديالت إجراء  بعد واعتمادها والداخلية  رجيةالخا تقاريرالمراجعة استيفاء -3
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 تشكيل فريق عمل اللجنة

  أعضاء هيئة التدري : 

 مدر  بقسم العقاقير -رئي  اللجنه سعيد مر د. سأ.م. (1

 ي  وجاستاذ بقسم الفارماكول -عضو المرسي   أ.د. انجي (2

 استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجي   -عضو مل ا  كاد. رحم.أ. (3

   الصيدالنياتاستاذ مساعد بقسم  -عضو   رانيا صفاء م.د. .أ (4

 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. نجوان جبر  (5

 مدر  بقسم الكيمياء الحيوية   -عضو  بسكال  د. هناء  (6

   جيمدر  بقسم الميكروبيولو -عضو  حسن  ى مصطفد. والء  (7

  الممارسةمدر  بقسم  -عضو  مد ساره محد.  (8

 بقسم الكيمياء التحليلية  مدر    -عضو د. مروة عز   (9

   الصيدليةمدر  بقسم الكيمياء  -عضو د. عال عبدالرشيد  (10

   العضويةيمياء بقسم الك  مدر  -وعض د. يارا منصور   (11
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

  2لـجــــنة رقـــم  

 ة  لجنة الدعم الفني والمراجع
 

 النوعية:  لجنةال  هاموم تاصاختصإ

ً   الفنى  الدعم  تقديم .1 واألقسام    والطال   اإلداري  والجهاز   والوحدات   اللجان  لمختلف  ات تياجلالح  وفقا

 .ليات والمسئؤ  للمهام داءاآل  جودة لضمان العلمية 
 

 بالوحدة. التنفيقية للفرق وتفعيلها الداعمة الوثائق ستيفاءإ مجال فى الفني الدعم تقديم .2

 

 .   الدورية   والتقارير القاتية  الدراسة دإعدا ولجان بالمعايير المنوطة المختلفة   للجان فنىل ا الدعم تقديم .3
 

ذا  واألطراف  للخرجين  الجودة  مجال  فى  الفنى  الدعم  تقديم .4   التخصص  بمجاالت  قةالعال  ت المجتمعية 

 .  بالكلية التطوير خطط فى مشاركتهم لتحفيز
 

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  : ي درة التء هيئاضعأ

 لعقاقير و مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  بقسم ااستاذ  -رئي  اللجنه أ.د. ايمان جابر حجاج    (1

 يم و الطال  ن التعلاستاذ الميكروبيولوجي و وكيل الكلية لشئو ا.د. محمد عماره  (2

 استاذ العقاقير و وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  ا.د. محمد ابراهيم   (3

 البيئة و خدمه المجتمع استاذ الكيمياء الحيوية و وكيل الكلية لشئون  سن محالر عبدد. سح.ا (4

 سم  الممارسة الصيدلية و المشرف على القبقسم متفرغ استاذ  -عضو أ.د. عبدالحميد ابراهيم  (5

   متفرغ بقسم العقاقير استاذ  -عضو سعاد عبدالخالق  د.أ. (6

   مياء الحيوية كيالبقسم تفرغ مذ استا -عضو أ.د. فتحية الشرقاوي   (7

   فرغ بقسم العقاقير تماستاذ  -عضو أ.د. محمد الجندي   (8

   متفرغ بقسم الصيدالنيات  استاذ  -عضو أ.د. وداد سكران   (9

   الفارماكولوجي  سمبقستاذ ا -عضو ا.د. أماني اسماعيل  (10

  بقسم العقاقير استاذ  -عضو أ.د. فاطمة محرم    (11
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 3  ـملـجــــنة رقــ

 قويم اآلداء    وت لقياة الجن
 

 : النوعية لجنةومهام ال ختصاصاتإ

وورش  الدورات  من  المردود  بقيا   الخاصة   يروالتقار  البيانات   وتحليل  رصد .1   التى  العمل  التدربية 

  .بدريالت نة جل / أعدتها وحدة

  رراتمقوال  الدراسية   البرامج  وتحسين  تعزيز  التطوير وخطط  مشروعات  مردود  لقيا    آليات  وضع .2

 .التعليمية  علية ى الفالع

اإل تطبي ب  الخاص   الزمنى   الجدولمتابعة   .3 الرأىستإ  ستقصاءات إو  ستبياناتق    بأنواعها  طالع 

المجتمعية  العمل  وأصحا    الخريجين) يتعلق   ( النهائية وات  سنال  ال  طو  العالقة   ذات  واألطراف    فيما 

 . دمةمقال عية تمالمج التعليمية والبحثية والخدمة والعملية المؤسسى داءباآل

ً  بالكلية ثيةة والبحوالخدمي  العمليات اإلدارية والتعليمية  تقييم جميع .4    .المستفيدين  من دوريا

آراء .5   داء اآل  تقييم   انات ستبيإ  روتقاري  نتائج  وتحليل  والخارجية  الداخلية  األطراف  جميع  قيا  

   يخصه.  ياكل ف ومناقشتها عرضهال  التقارير والمؤسسي وإعداد واإلداري األكاديمي

  .المساعدة دمات والخ  التسهيالت وكفاية كفاءة تقييم مدى قيا  اريرقت رصد .6

  تالمجاال مختلف فى الكلية تقدمها التى الخدمات  والخارجي عن  الداخلي المجتمع آراء قيا  وتحليل .7

  لالزمة ا  تقارير نتائج اإلستبيانات لألقسام العلمية بالكليةحتى تستطيع أخق اإلجرآت التصحيحيةيم  تسل .8

 فيما يخصه.   وللجان الوحدة النوعية كل  (action plans)  لتحسين()خطط ا

 اللجنه تشكيل فريق عمل 

  أعضاء الهيئة المعاونة:   أعضاء هيئة التدري : 

در  بقسم  م -لجنهرئي  ال د. يارا منصور   (1

 لكيمياء العضوية  ا

مدر  مساعد بقسم  م.م. اسراء محسن   (1

 الكيمياء العضوية  

مدر  بقسم   -للجنه  ارئي مد  اوان حسلد.  (2

 لميكروبيولوجي ا

  الميكروبيولوجيمعيدة بقسم    ص. مريم محمد  (2

 نيات معيدة بقسم الصيدال ص. رانيا مختار   (3 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. نشوة فار     (3

   العضوية  ك.معيدة بقسم  ص. جاكلين يوسف  (4  
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

  4لـجــــنة رقـــم  

 لجنة التدريب 

 

 : النوعية لجنةام المهو تاصاصتخإ

 

 المستهدفة   للفئات  التدربية  اإلحتياجات  دراسة  ضوء  فى  العناصر  التدريبية للكلية مكتملة   الخطة  وضع .1

)القيادات  الطال   األكاديمية  بالكلية  التدري   ءاأعض   واإلدارية،  المعاونة، أعضاء  هيئة    الجهاز   والهيئة 

واعتمادها  والخريجين(    لمتابعة   آليات   ووضع  المستهدفة  الفئات  ع جمي  بينشرها  نو  وإعالنها  اإلداري 

ً وف تنفيقها   .المعتمد الزمني لإلطار قا

 .فئة لكل تنفيقه تم  القى التدريب ومردود  بقيا  أثر خاص معتمد سنوي إصدارتقرير .2

وتحضير  الدورات  نعقادإ  لتنظيم   المختصة  التدريب  جهات   مع   تواصللا .3   التدريبية  المادة  التدريبية 

الدورة  استبيان  توقيع،   كشوف (بها    بطةالمرت  ل العم  قراوأو   اإلفادات  إصدار  ومتابعة (   ال ....تقييم 

 التدريبية.  الدورات حضروا القين المتدربين وشهادات

 عن   دورى  تقرير  وإصدار  المجتازين،  وأسماء  التدريبية المنفقة  برامجلل  بالوحدة  بيانات  قاعدة  إنشاء .4

 .العمل رأ  على العدد الفعلي إجمالي إلىة منسوب  دفة المسته الفئات ن م فئة كل  من  المتدربين نسبه

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  أعضاء الهيئة المعاونة:   أعضاء هيئة التدري : 

  مسدر  بقم -رئي  اللجنه د. علياء اسماعيل    (1

 الصيدالنيات 

 بقسم الصيدالنيات يد مع ص. محمد رمزي   (1

 معيدة بقسم الصيدالنيات  ابتسام البيلي    .ص (2 قاقير سم العبقمدر   -عضو  د. فتحية الشعراوي   (2

 معيدة بقسم الصيدالنيات  د عماد   جهاص.  (3  

 معيدة بقسم الصيدالنيات  ص. نرمين رفعت    (4  
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 

  5لـجــــنة رقـــم  

 اإلعالم  لنشر ولجنة ا

 

 : النوعية لجنةالومهام   ختصاصاتإ

ً ورقية كلال مجتمع  وخارج داخل الجودة افةقث نشر .1 ً كتروإل يا  .  ونيا

 بصورة   للكلية  اإللكترونى   الموقع  على   واإلعتماد  الجودة  تطبيقات  يخص  فيما  الكلية   بيانات  تحديث .2

هيئة    ألعضاء   العلمى  النشاط  وعن   ةليلك  بأنشطةا  لخاصة   والمعلوماتا  بالوثائق  دهيوتزو  دورية

 .العلمية  اراتواإلصد افية ثقال  تكالندوات واللقاءا  والعلمية المجتمعية ومشاركتهم  التدري 

 .  الجودة بمنظومة الصلة ذات والندوات  الدورات عن  واإلعالم النشر .3

ً   ونشرها  الكلية   أنشطة  عن  نشرات  إعداد .4 بين  إلكترونيا   ية كلال  تمعجم  داخل  المستفيدين  وورقياً 

وتجهيز   ىمعالاإل  المحتوى  حسب  لنشرها  الوسائل  أنسب  واستخدام  اإلعالمية  المواد  وخارجها 

 .ةتهدفالمس ئةوالف

يتعلق  أنشطة  عن   واإلعالم  النشر .5 فيما    وسوق  المجتمع  مؤسسات  بين   الجودة  نظم  بتطبيقات   الكلية 

 .األعمال  وريادة لعم ال حا صأ مع الكلية تعقدها  التى واللقاءات  التوظيف ملتقيات فى العمل

 اللجنهتشكيل فريق عمل 

  ة: ونأعضاء الهيئة المعا  أعضاء هيئة التدري : 

مدر  بقسم  -رئي  اللجنه  يف ي ظرشادد.  (1

 الكيمياء الحيوية 

  العقاقيرمدر  مساعد بقسم  هير عبدالحليم. سم.م (1

استاذ مساعد بقسم -عضو  أ.د.م. هبه طه  (2

 الكيمياء الحيوية  

مدر  مساعد بقسم  علي اء أسم م.م. (2

   الفارماكولوجي

 معيد بقسم الميكروبيولوجي  ص. مروان هشام   (3  

 بقسم الكيمياء الحيوية  معيد سالم    أحمد .ص (4  
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

  6  لـجــــنة رقـــم

 المعايير لجنة منسقي 
 

 : النوعية لجنةومهام ال ختصاصاتإ

ً  وتحديثها الجودة ضمان مظن تطبيق  ومتطلبات   اإلعتماد معايير  وثائق  ستيفاءإ متابعة  .1   كل  دوريا

 فيما يخصه. 
 

بالكلية    المختلفة الفئات   لجميع ونتائجه  معيار كل مونمضتعريفية ب  لقاءات عقد متابعة المعايير ل .2

 .  طال ( إداريين،  يئة تدري ،اءهأعض طال ، (
 

 .  رالمعايي ملفات ستيفاءإ مدى  عن دورية تقارير إعداد .3

 نقاط القوة والضعف إلعداد الدراسة القاتية.  تعلق بي  مايير ف تقارير المعايتجميع   .4

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  : تدري لا أعضاء هيئة

 يدالنيات  استاذ متفرغ بقسم الص -رئي  اللجنه داد سكران   . وأ.د (1

 مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  استاذ  -عضو أ.م.د. محمد قطب  (2

 ير مدر  بقسم العقاق -عضو  د. حسن يحي  (3

 استاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية   -عضو سمر سعيد  .د.أ.م (4

 قاقيرسم العقباعد سم استاذ –عضو  أ.م.د. هيثم علي  (5

 ء الحيوية  مدر  بقسم الكيميا  -عضو  أ.م.د. رانيا صفاء  (6

 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. محمد سعيد ماضي   (7

 لوجي  رماكوفاالبقسم استاذ مساعد  –عضو  أ.م.د. شهيرة نوفل   (8

 مدر  بقسم الكيمياء التحليلية   -عضو د. مروة عز   (9

 كولوجي  الفارمابقسم  اذاست –عضو  أ.د. انجي المرسي   (10

 الحيوية  الكيمياء  مساعد بقسماستاذ  -عضو أ.م.د. هشام رأفت   (11

 مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  استاذ  -عضو أ.م.د. هبه طه   (12

 بقسم الكيمياء التحليلية   اعدتاذ مسسا -عضو أ.م.د. منى الشاهد    (13
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

  7لـجــــنة رقـــم  

 لجنة المراجعة الداخلية 
 

 : النوعية ةلجنم الومها تصاختصا إ

 .  ألقسام العلميةلية لالداخ مراجعةال لنظام معتمدة  آليات وضع .1
 

  متهامالء  ومدى  ،دراسي    فصل  لكل  مرحلتي البكالريو  والدراسات العليا  مقررات  توصيف  مراجعة .2

التى  المعايير  مع الداخلي  الكلية    تتبناها  األكاديمية  المراجع  لنموذج   ىدمو   (  (Check Listوفقا 

 .المختصة المجال   من  لالعتماد تمهيداً  والمقررات البرامج  توصيف جاذنم  اء يفستإ
 

  ألقسام  عدهات  والتى  دراسي  فصل  لكل  مرحلتي البكالريو  والدراسات العليا  مقرراتتقارير  مراجعة .3

التقاريرنماذ  ستيفاءإ  مدىو  العلمية الداخلي    ج  المراجع  لنموذج    تمهيداً    (Check  List)وفقا 

 .  المختصة  جالالم من  تمادلالع
 

لأل .4 الداخلية  اللجان  فيما يخص  المراجعة على  العلمية  برامج )مصفوفات(  قسام  العليا من  الدراسات 

  (Check داخليراجع الوفقا لنموذج الم  وتقارير(- ومقرارات )توصيف 

(List  ًالمختصة المجال  من  لالعتماد تمهيدا  .      

    (.(Check Listوفقا لنموذج المراجع الداخلي لعلمية قسام الألرارات راجعة محتويات ملفات المقم .5

 اللجنهتشكيل فريق عمل 

 اقير قسم العقاستاذ و رئي   -رئي  اللجنه أ.د. ربا  الديب     (1

 مساعد بقسم الكيمياء العضوية استاذ  -وعض مي  أ.م.د. رانيا حل (2

 قيربقسم العقااستاذ مساعد  –عضو    ريهام رجائيأ.م.د.  (3

 الفارماكولوجي  بقسم استاذ مساعد  –عضو  ي ر الخول.د. عبيأ.م (4

 الممارسة الصيدلية مدر  بقسم  -عضو  د. سارة محمد   (5

   بقسم الكيمياء الحيويةمدر   -عضو  د. هناء بسكال   (6

 لصيدالنيات مدر  بقسم ا -عضو  لياء عدلي    د. ع (7

 الصيدليةلكيمياء مدر  بقسم ا -عضو      عال عبدالرشيدد.  (8

 مدر  بقسم الكيمياء التحليلية   -عضو راهيم  وة اب د. مر (9

 الميكروبيولوجي مدر  بقسم  -عضو  د. والء حسن  (10
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  8لـجــــنة رقـــم  

 لجنة المعلومات واإلحصاء  
 

 : النوعية لجنةهام الوم اصاتختصإ

هيئة    ال  دالطأعدا(  ة المختلف  بالفئات   البيانات الخاصة   جميعلت  المعنية  واإلدارات  األقسام  مع   التواصل .1

 المختلفة.  اإلدارات من  موثقة  البيانات هقه أوراق  تكون أن على   .. ) اإلداريين التدري 

 

وأعداد  معامل  مشتمالت  عن  بياناتتجميع   .2 أقسام  والمعدات  األجهزة  ترات، والكمبي  الكلية   بجميع 

 .واإلداراية األكاديمية  الكلية

دورية   إعداد .3 وغيرها    ومستلزمات   ومعدات  أجهزة  من  األعداد  تناقص  أو   تزايد  مدى   توضح  تقارير 

 .بالكلية

والتطور  ببيانات  خاصة  وإحصاءات  بيانات  قاعدة  إعداد .4 هيئة    واعضاء   الطال   أعداد  فى  الكلية 

  .دارةإ بكل  الجهازاإلداري وأعضاء المعاونة والهيئة لالعم  أ ر التدري  على

 الجودة  ضمان دةوح  لعمل  الداعمة للدراسات بيانات  اعدةق إعداد .5

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  أعضاء الهيئة المعاونة:   : أعضاء هيئة التدري 

بقسم   أستاذ -رئي  اللجنه أ.د. سوزان أديب  (1

 العقاقير

 يدالنيات قسم الصبمعيد  ص. نديم أشرف    (1

  وجي  الفارماكولمعيدة بقسم  عادل   ص. اسراء  (2 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. نجوان جبر  (2

  هراء  مة الزص. فاط (3  

 اء العضوية الكيميمعيدة بقسم  ص. سهام يسري   (4  

  ص. نعمة أحمد    (5  

 الكيمياء التحليلية  معيدة بقسم  ص. بسمة توفيق   (6  

 الكيمياء الحيوية  دة بقسممعي ص. نادية عمر   (7  

مياء مدر  مساعد بقسم الكي م.م. اسراء أمجد  (8  

 الصيدلية 

   رماكولوجيفاالبقسم معيد  م ص. مهند حك (9  
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  9لـجــــنة رقـــم  

 لطال  لجنة ا

 : النوعية لجنةومهام ال ختصاصاتإ

  واالجتماعي  اليالم  دعموال  مي للتعل  الالزمة  والمكانات  الوسائل   توافر  ومديالطالب    ظروف   دراسة .1

 . للطالب
 

المقتراحاو   الطالب   شكاوى   متابعةة  لجن   فى   المشاركة .2 وتقديم  الطالب ت و  الت مشاكلا  لحل   تدراسة  هيئة 

   .المشاكل طرح فى لموضوعيةوا  والتوثيق  التخطيط آليات وسط  للعمل
 

عم مشاركة ود   ينهم ب   الجودة  نشرثقافة  بهدف   االجتماعي   التواصل  وسائط   خالل   من   الطلبة   مع  التواصل .3

 .  الطالب فى تطوير المقرارات والبرامج
 

  ائرينالز  بالتواصل مع   المؤتمرات  م ظي تن  وفى  دةالجو   شطة وأن   فى أعمال   الفعالة  المشاركة   روح  غرس .4

 القليمية والدولية.  والفعاليات  هامش المؤتمرات على  ستضافتهما فترة وتيسير 
 

 .الطالب  بين الجودة رثقافةلنش والنشرات الملصقات إعداد فى المعاونة .5

 تشكيل فريق عمل اللجنة

  أعضاء الهيئة المعاونة:   أعضاء هيئة التدري : 

مدر  بقسم   -رئي  اللجنه اء محمود  د. شيم (1

 الميكروبيولوجي 

مدر  مساعد بقسم  ابراهيم   م.م. فار  (1

  الصيدالنيات 

  ص. سارة عالء  (2 العقاقير مدر  بقسم  ى مزيون   د. هد (2

 الكيمياء الحيوية معيدة بقسم  ص. جليلة جمال   (3 الكيمياء التحليلية مدر  بقسم  شعبان  د. أمير (3

 الكيمياء الحيوية م معيدة بقس عالء    ص. صفا (4  

 عيدة بقسم الصيدالنيات م ص. سلمى علي   (5  األداريين: 

  ص. نعمة عبدهللا    (6 شبا  قسم رعاية ال احمد شوقي  (1

 معيدة بقسم الصيدالنيات  يمان محمد   ص. ا (7   قسم شوؤن الطال محمد لبيب   (2

   قسم شوؤن الطال   أحمد ابوالقاسم   (3

   :ممثل الطال  

 أمين اتحاد الطال    ن اهيم رمضامصطفى ابر  
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  10ـم  لـجــــنة رقــ

 لجنة متابعة أعمال الجودة 

 

 النوعية:  لجنةومهام ال ختصاصاتإ

 ايير ال ير مستوفاة: ومية لإلعتماد وعلى األخص المعيئة القمتابعة ما جاء من مالحظات بتقرير اله

أخق  .1 اللتى  المالحظات  إستيفاء  المتابعة  على  األت  )التخطمعيار  اآلليات  ول  من  اإلستراتيجي(  يط 

 آلجراءات التصحيحية.  التنفيقية وا

والتطوير( .2 الجودة  )إدارة  الثالث  المعيار  على  أخقت  اللتى  المالحظات  إستيفاء  اآل  متابعة  ليات  من 

 صحيحية.  التنفيقية واآلجراءات الت 

ية والبرامج التعليمية(  األكاديم  )المعاييرالسابع    متابعة إستيفاء المالحظات اللتى أخقت على المعيار .3

 يقية واآلجراءات التصحيحية.  من اآلليات التنف 

   .االعتمادللتقدم لتجديد  معاييرال ملفاتبقية  ستيفاءإ مراجعة .4

 العلمية والسادة الوكالء كل فيما يخصه.   ارير السنوية من رؤساء االقسامم التقمتابعة إستال .5

 

 اللجنهتشكيل فريق عمل 

  التدري :  عضاء هيئةأ

 العقاقير مدر  بقسم   -رئي  اللجنه هبه السيد ابواليزيد  د.  (1

 العقاقير مدر  بقسم  -عضو   نجوان جبرد.  (2

 يات  لصيدالنامدر  بقسم  -عضو  رغده عبدالمنعم د.  (3

 العقاقير در  بقسم م -عضو د. فتحيه الشعراوي  (4

 بيولوجي الميكرومدر  بقسم  -عضو د. سلوان حامد  (5

 الفارماكولوجي بقسم مدر   –عضو    كمال  د. شيماء (6
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 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

هام القيادات االكاديمية واالدارية وأعضاء هيئة التدري  دور وم

 جودةوالعاملين والطال  فى تطبيق وتعزيز نظم ضمان ال

ــام لضــ  ــن إلم ــد م ــب التأك ــة يج ــاد بالكلي ــايير االعتم ــودة ومع ــمان الج ــم ض ــق نظ ــق وتطبي مان تحقي

ــع ال ــئولين جمي ــادمس ــن القي ــادة ألكاديماات م ــة  الس ــد الكلي ــة .أ.د. عمي ــة بالكلي ــالس ي ــاء المج ــوكالء ورؤس ال

ة م ومعرفـــ العلميـــةأ وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس ورؤســـاء األقســـام الداريـــة والعـــاملين والطـــالب بـــدوره

ــارير الســنوية ال ــتندات والتق ــز المس ــتم تجهي ــى ي ــي مجــال اختصاصــاتهم حت ــع ف ــي تق ــة المســئوليات الت دوري

ــة واال ــا صــ لمتضــمنة و مطلوب ــد م ــة وتحدي ــيم للوضــع الحــالي للكلي ــن الخطــط  وتقي ــه وإنجــازل م ــم تحقيق ت

        .لالعتماد للتقدم  الستراتيجية التي وضعتها الكلية للتحسين في مختل  المجاالت وإعداد الكلية

 ييل وبناءا على ما سبق تتلخص األدوار والمسئوليات وفقا لالختصاصات فيما

 :الكلية  أ.د/ عميدمهام   .1

مان الجودة بالكلية وإرسال صورة مـن المحضـر بعـد اعتمـادل إلـى عقد االجتماع الشهري لمجلس إدارة  وحدة ض (1

 صورة من هذل المحاضر.لكلية بمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحتفظ الوحدة با

لكليـة وللـب بالمتابعـة داريـة باألقسـام الوكالء واال متابعة عملية إنجاز المهام المطلوبة من األقسام العلمية والسادة (2

لوحدة للوقوف على المشكالت والعقبات التي تواجه الوحدة واتخـال الجـراءات الفوريـة لحلهـا المستمرة مع مدير ا

ر في عملية إعداد المستندات والتقـارير لتقـديم التقريـر السـنوي/ الدراسـة الذاتيـة وبـاقي أي تأخيتجنبا إلى حدوث  

 المحدد.في الوقت لمستندات قارير واالت

المقـررات   تقـارير  سالة والرؤية بعـد المراجعـة   توصـي  البـرامج   توصـي اعتماد المستندات والتقارير .الر (3

 اسة لاتيةأ.نوي/ درالمقررات والبرامج   التقرير الس

اءات علـى عمـل واللقـوورش ال بيـةالتنسيق مع وحدة الجودة بالكلية لوضع خطة تدريبية لعـدد مـن الـدورات التدري (4

الجميع لنظم الجودة وتطبيقاتها فـي المؤسسـة التعليميـة ونشـر لةقافـة   مدار الفصل الدراسي للتأكد من إيضاح وفهم

   أعضاء هيئة التدريس وجميع الفئات المستهدفة .داخلي/ خارجيأ.لعاملينالجودة وأهداف الوحدة بين الطالب   ا

ارير البـرامج طبيق خطـط التطـوير والتحسـين التـي وردت بتقـالكلية لتوإدارات    العلمية  سامالمتابعة المستمرة لألق (5

 والتقرير السنوي وإنها تتم فعليا وفقا لجدول زمني معلن.

 .هقا للجدول الزيارات المتفق عليكلية وفتسهيل زيارة المراجعين النظراء لل (6
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 :مهام أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطال   .2

ئيـة   نمـالا االمتحانـات   لجـان أ   بمحاضـر اللجـان الةنا2 1لفصل الدراسـي  دراسية .الجداول اللوحدة بااد اإمد  (1

 الممتحنين ونتائج امتحانات الطالب في جميع المقررات لجميع البرامج .

امـل مـع التعدة بمستندات خاصة بشئون التعليم والطالب مةل: آلية التعامل مع شـكاوى الطـالب   كيفيـة اد الوحإمد  (2

التكافل الجتماعى ومدى استفادة الطالب منة     تظلمات الخاصة بالنتائج  بيانات عن صندوقلطالب واللتماسات اا

المتعةرين الرحالت التعليمية والزيارات الميدانية  الطالب  السياسة المتبعة لتكريم الطالب المتفوقين وكيفية مساعدة  

 هاأ. سياسات القبول والتحويل  ....وغير

 المعدل. يل الطالب لوحدة بدلإمداد ا (3

الطالبية بالكلية واألنشـطة الطالبيـة و األسـر ولجـان اتحـاد الطـالب   المسـابقات   تقديم البيانات الخاصة بالرعاية (4

 بيان بالجوائز التي فاز بها الطالب في المسابقات   .. وغيرها.ليةأ   الطالبية .خارا وداخل الك

بتدريسـه  لتـدريس بنمـولا توصـي  المقـرر الـذين يقومـوناء هيئـة اين من أعضالمنتدب سادةمتابعة عملية إمداد ال (5

ريس بوضـع م بالتـد بالكلية متضمنا النتائج التعليمية المستهدفة التـي يحققهـا المقـرر للبرنـامج ليقـوم المنتـدب القـائ

تهدفة يميـة المسـئج التعللنتـاالموضوعات وتحديد أساليب التدريس وطـرق التقيـيم المسـتخدمة بمـا يـرتبط ويحقـق ا

ة من توصي  المقرر لدارة الكلية مسـتوفاة التوقيـع. كـذلب متابعـة قرر الذي حددل البرنامج وتسليم صورة كاملللم

 كل فصل دراسي. ي نهايةإعداد السادة المنتدبين لتقرير المقرر ف

 لهنوي وإرساقرير السالت إعداد البند الخاص بالتعليم والتعلم  وجودة فرص التعلم الوارد بنمولا (6

 تقرير السنوي / الدراسة الذاتية.لوحدة ضمان الجودة حتى يمكنها استكمال إعداد ال (7

ين بـدءوا  البرنـامج   أعـداد الب الـذ إمداد الوحدة بالحصائيات الخاصة بأعـداد الطـالب المسـتجدين   أعـداد الطـ (8

وافـدين وغيرهـا مـن الطالب الأ  إعداد  2ترم  -عةلرابالطالب في كل فرقة   إعداد الطالب الخريجين .من الفرقة ا

 عملية التعليمية.الحصاءات المرتبطة بال

ل زمني وما تم تحقيقه قا لجدوإمداد الوحدة باستراتيجيات التعليم والتعلم المقترحة الخاصة بشئون التعليم والتعلم وف (9

 .ا إن وجد منه من خطة العام السابق والمعوقات التي حالت دون اكتمال تحقيق بعض 

م والـتعلم .معامـل   قاعـات مجهـزة بوسـائل تعليميـة ري عن مدى كفاية المكانيات المتاحـة للتعلـيقرير دوإعداد ت (10

  ...الخأ.

يقومـوا بتدريسـها   ء هيئة التدريس لتوصي  المقـررات التـيم أعضامتابعة رؤساء األقسام العلمية للتأكد من استال (11

ساء األقسـام العلميـة علـى ضـرورة إعـداد يد على رؤذلب التأكدراسي وكل الوعرضها على الطالب في أول الفص

 الدراسي وتجميعها ثم تسليمها للوحدة. اء هيئة التدريس لتقرير المقررات في نهاية الفصلأعض
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 : لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى الكلية  مهام أ.د/ وكيل   .3

ية للكلية والتحقق مـن ارتباطهمـا معـا خطة البحةوكذلب ال  العلمية  قسامإمداد الوحدة بالخطط البحةية المعتمدة من األ (1

 كذلب إمـداد وقا لرسالة الكلية ولمتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وان للب مرتبط بالخطة البحةية للجامعة  تحقي

علمي في لتقدم الكب اباآللية التي استخدمت للتحقق من أن الخطة البحةية للكلية تحقق متطلبات المجتمع وتوا الوحدة

 خصص المختلفة.جاالت التم

دد الطالب الملتحقين بالدراسات العليا في التخصصات المختلفة بكل برنـامج .دبلـوم   إمداد الوحدة ببيان يوضح ع (2

 اد الخطط البحةية والرسائل العلمية   لكل برنامج.ذلب أعد ماجستير   دكتورالأ وك

 .داخلية وخارجيةأ.البعةات  المشترك واألشراف ية وإعداد بيان يوضح عدد المهمات العلم (3

 عضاء هيئة التدريس المشاركون في المؤتمرات العلمية .خارجية وداخليةأ. إعداد بيان يوضح عدد أ (4

مساهمات الجامعة في نشر األبحاث وحضور مؤتمرات .خارجيـة وداخليـهأ فيدين بإمداد الوحدة ببيان بأعداد المست (5

 العلمي بالكلية.م البحث لدع وبروتوكوالت التعاون

علمية التـي تـم مناقشـتها وعـدد الـذين منحـوا درجـات علميـة .دبلـوم   إمداد الوحدة ببيان يوضح بأعداد الرسائل ال (6

 في كل مرحلة لكل مجال من مجاالت التخصص.ألخيرة ماجستير   دكتورالأ خالل الةالث سنوات ا

الدراسية التي يقوموا بتدريسها وللب بالمتابعة مـع   المقررات رير  متابعه إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصي  وتق (7

 قسام العلمية بالكلية.رؤساء األ

 ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع بيانات الدراسات العليا وتجديدها بصفة مستمرة. (8

الكتـب ل لشراء عتمد لوحدة ببيانات عن المكتبة .أعداد الكتب في التخصصات المختلفةأ   الدعم المالي الذي اإمداد ا (9

   ومدى كفاية المكانيات المتاحة بالمكتبة.

ند الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية الوارد بنمولا التقريـر السـنوي/ الدراسـة الذاتيـة وإرسـاله للوحـدة إعداد الب (10

 الوحدة من تجهيز التقرير في صورته النهائية.تتمكن  حتى

 : لبيئةوتنمية اتمع مهام أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المج  .4

ن خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـة داخـل الكليـة وخارجهـا . إمداد الوحدة ببيانات موثقة عن خطة وأنشطة وكالة شئو (1

 قيات   االستشارات  ....الخأ.  اتفا اجتماعات  الدورات التدريبية   الندوات   لقاءات   

جتماعات مجـالس إالطابع الخاص            .  حدات لات الو  إمداد الوحدة ببيان موثقه عن أنشطة الوحدة النتاجية / (2

 الدارة  ..الخأ.

ض مـن بهـا وبعـ  إنشاء مكتب أو أدارل الخريجين وإمداد الوحدة بقرار إنشاءها والهيكل الداري والمهام التي تقـوم (3

 مالها وإنشاء قاعدة بيانات لطالب السنة النهائية والخريجين وتحديد وجهات عملهمأ.أع
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

خدمـةأ وللـب بعمـل اسـتبيان آو عـن ن أن الخدمات التي تقدمها الكلية تحقق رضا العميل .متلقي الالدوري مأكد  الت (4

  .طريق مخاطبات من الجهات المتلقية للخدمة للتعرف على آرائهم

شـأن ر والتحسين في الخدمات المقدمة. وترسل للوحدة اآللية والتقـارير التـي اتبعـت فـي هـذا الللتطوي  ومقترحاتهم (5

 ذي يوضح رأى المستفيدين ومقترحاتهم.ان أو تقارير من المستفيدينأ  وصورة من  التقرير النهائي الستبي.ال

مجـال توظيـ  الخـريج   تبـادل يئـة فـي  إمداد الوحدة بمسـاهمات وكالـة الكليـة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة الب (6

 وثقةأ.تقارير مين .الزيارات الطالبية  أهم ما أسفر عنة اللقاء السنوي للخريج

ا إعـداد التقريـر السـنوي / الدراسـة الذاتيـة وإرسـاله إلـى إعداد البند الخاص بالمشاركة المجتمعيـة الـوارد بنمـول  (7

 الذاتية في صورتها النهائية. الدراسةالوحدة لتتمكن الوحدة من تجهيز التقرير السنوي/ 

 :مهام رؤساء االقسام العلمية  .5

توصـي  نة المراجعة الداخليةأ ومتابعة استالم أعضاء هيئـة التـدريس لررات .لجالمقمراجعة توصي  البرنامج و (1

 المقرر وعرضه على الطالب في أول الفصل الدراسي.

تبيان بالكمبيوتر وتسجيل النتائج في نمولا تقرير المقرر ات االستحديد منسقين من القسم للعمل بالوحدة لتفريغ بيان (2

 تكمال إعداد تقرير المقرر.دريس السالت وإعادة توزيع على أعضاء هيئة

لتقرير المقـرر فـي نهايـة الفصـل الدراسـي بعـد تـدوين تقيـيم الطـالب للمقـرر   متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس (3

النهـائي للمقـرر  ووضـع خطـط التحسـين المقترحـة   تجميـع تقـارير   المتحانوتدوين إحصائيات الطالب لنتائج ا

  .من القسم العلمي د مراجعةة بعالمقررات وتسليمها للوحد 

الخريجين لتوزيع استبيان تقييم البرنامج  كذلب تقييم توصي  البرنامج تحديد المستفيدين في سوق العمل وعدد من  (4

 .الذي تم اختيارل وفقا لمعايير معتمدة وضعتها وحدة ضمان الجودةلخارجي بما يحقق رسالة الكلية من المقيم ا

 مل والخريج. لعمل التفريغ الحصائي وتحليل آلراء المستفيدين من سوق الع ن القسم هيئة تدريس متحديد أعضاء  (5

إنجـازل مـا تـم  إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسين البرنامج وفقا لجدول زمني واقعي وتوضيح في تقرير البرنامج (6

 من خطة العام السابق ومعوقات التنفيذ إن وجدت.

إن   التعديل أو الضافة لما هو موضح بتوصي  البرنامج سـابقا علـى  في حالة  عية الخارجيةاختيار المعايير المرج (7

 يتم اعتمادل في المجالس الحاكمة ويرسل للهيئة القومية العتماد.

لقومية للجودة واالعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وتجهيزل في الصورة لهيئة اإعداد تقرير البرنامج وفقا لنمولا ا (8

 ة .النهائي

 ارير في مجلس القسم قبل إرسالها للوحدة.ميع التقعتماد جإ (9

 هيئة التدريس لمتابعة استكمال مل  المقرر الذي يقوم بتدريسه الموجود بالوحدة.التأكيد على أعضاء  (10
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 :مهام أعضاء هيئة التدري   .6

طلـب مـن بحاث التـي تال مل  المقرر الموجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم المل  بالفروض وعناوين األستكمإ (1

 يرها .لطالب   االمتحانات  نمالا الجابة   درجات أعمال السنة  وغا

 أ.2 1عرض ومناقشة توصي  المقرر مع الطالب في أول الفصل الدراسي . (2

قبـل أن يسـلم إلـى  رئيس القسم العلمي في نهاية الفصـل الدراسـي للمراجعـةسليمه لاستكمال إعداد تقرير المقرر وت (3

 الوحدة.

العالنات القريبة  إعالنها في لوحةعات المكتبية وتفعيلها وأعالم الطالب بها في اللقاء األول ودول الساااللتزام بج (4

 من القسم.

.داخليـا   رها واألبحـاث العلميـة المنشـورةالتـي حضـتحديث السيرة الذاتيـة وبيـان باألنشـطة والـدورات التدريبيـة   (5

اد بيان بالدورات التدريبية التي حضرها أعضـاء هيئـة وإعد   ويالجودة بها سنوخارجياأ التي قام بها وتزويد وحدة ا

 . FLDPلتنمية القدرات التدريس 

 حدةنظمها وحضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات المتعلقة بالجودة واالعتماد التي ت (6

 ضمان الجودة بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة. (7

جات   متحان موضح علية توقيـع أعضـاء اللجنـة الةنائيـة   توزيـع الـدرنمولا االن الةنائية .االلتزام بجداول اللجا (8

 تحضير نمولا الجابة   تسليم تقرير اللجنة الةنائيةأ.

 رنامج.رر والبالمشاركة في تقديم مقترحات وخطط تطوير المق (9

 المشاركة الفعالة في أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية. (10

قيـيم المقـررأ ت  لطالب وتوضيح أهمية دورهم في عملية تقييم المقرر .اسـتبياندة إلى ال ثقافة الجوالمشاركة في نق (11

نولـوجي ي والتكعلمـودورهم الحيوي في تطوير البرنامج الدراسي بما يحقق متطلبات سوق العمل ويواكب التقدم ال

 .في مجال التخصص 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 :مهام أمين الكلية والعاملين .7

 في كل إدارة من إدارات الكلية. و العمالالموظفين تقديم بيان يوضح عدد  (1

ت التدريبية التي حضرها مـوظفي كـل إدارة مـن إدارات الكليـة سـنويا   وتوضـيح تقديم بيان يوضح عدد الدورا (2

والجراءات التي تم االستعانة بها للتأكد من للب .مةـل اسـتبيان   وسـائل   الدورات مدى االستفادة الفعلية من هذل  

بطة بطبيعة عملهأ بالتنسيق  انعكاس ما تم التدريب علية على أداؤل في إنجاز المهام المرترفة مدى ألداء لمعتقييم ا

 مع رؤساء األقسام الدارية بالكلية.

ية التي يرغب موظفي الكلية في حضورها ألهميتهـا فـي مجـال التدريبتقديم بيان في نهاية كل عام عن الدورات   (3

مجال نشر ثقافة الجودة التي يمكـن تنظيمهـا بالكليـة والموعـد لعمل في  عدد ورش اوتحديد    –تخصص كل إدارة  

 لمناسب النعقادها.ا

األقسـام  ق رؤسـاءوضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسين في كـل إدارة مـن إدارات الكليـة .عـن طريـ (4

 الداريةأ.

وظفين ومـدى مناسـبة للـب صصـات المـإدارة وتخإمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعداد الموجودة بكل   (5

 لمتطلبات العمل بكل قسم  إداري.

د وحـدة ضـمان الجـودة بالكليـة بكـل مـا تحتاجـه مـن بيانـات وإحصـائيات حتـى يمكـن اسـتكمال المسـتندات إمدا (6

مـل تجهيزها للمراجعـة مـن قبـل الهيئـة القوميـة لضـمان الجـودة واالعتمـاد مةـل: عـدد المعالمطلوب  والتقارير ا

مبيوتر   عدد نقـاط ألنـت بالكليـة علمي بالكلية   عدد معامل الكمبيوتر وما تحتويه من أجهزة ك  بكل قسم  الخاصة

ازنـة السـنوية للكليـة وبنـود ة  المووأماكن توزيعها  إجراءات الصيانة وعقود الصيانة الخاصة بـاألجهزة بالكليـ

 توزيعها والمنصرف ......الخ.

 متابعة خطة األمن واألمان بالكلية وتوضح المخارا في كل مبنىات بها ووضع إعالنحصر لألماكن التي يمكن   (7

 .الطوارئأ واتخال الجراءات لتوفير وسائل األمن واألمان بالكلية وخاصة لجميع معامل الكلية والدارات.

 

 :مسئولية الطال  بالكليةمهام و .8

 لوحدة.إدارة ا رية لمجلسحضور ممةل الطالب .أمين اتحاد الطالبأ االجتماعات الشه (1

 الجودة بين زمالئهم. المشاركة الفعالة للطالب في أنشطة الوحدة ونشر ثقافة (2

واهتمـامأ وآرائهـم فـي   نايـةبيان بعالفهم الجيد لدورهم الهام في عملية تقييم المقررات الدراسية والبرنامج .ملئ االسـت (3

 عمليات التطوير والتحسين.
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

 داـــمـتـعاإل     

 صـفة علـى الحصـول مـن يميـةالتعل المؤسسـات ن  يتمكـ إلـى تهـدف التـى ةيـالمنهج ة  يـالعمل كتلـ ىإلـ عتمـاداإل يريشـ  

ة،يـمتم  سياسـات يجياتاسـترات يـقتطب فـى نجاحهـا بوضـوح تعكـ  والتـى ،يـا ودول يـامحل بهـا معتـرف وهويـة ز 

 يدينلمســتفا توقعـاتيفــوق يقابـل او بمـا ومخرجاتهـا، وأنشــطتها ياتهــاعمل فــى الجـودة ينلتحسـ فعالـة وإجـراءات

ققي  و،ئيين النها   همرضائ منعالية  ياتمستو ح 

  واالعتماد التعليم جودة ضمان عملية مبادئ

 يـدةالج والممارسـات الـنظم مـن مسـتوحاة وهـى واالعتمـاد، يمالتعلـ جـودة ضـمانيـة لعمل يةأساسـ مبـادئ هنـاك

 :ة  يميالتعل المؤسسات من وأ هيئةال من سواء يق العملىالتطب فى مراعاتهاويجب يم  التعل جودة لضمان

 مـن ه،رضـائ مـن ويات عاليـةمسـت يـقتحق علـى والحـرص بـه،يـة والعنا )الطالـب) يألساسـايد بالمسـتف االهتمـام •

 .وتوقعاته ورغباته بية احتياجاتهتل خالل

 .والعدالةفية والشفا يةوالموضوع تيجىسترااال يطوالتخط بالفكر الموجهة والحوكمة قيادةال •

 ض  يالتفـو وتسـتخدم المصـلحة، ذات األطـراف لكافـة الفعالـة المشـاركة تعتمـد التـى يموقراطيـةدال اإلدارة نمـط •

 .النقد وتتقبل القرارات اتخاذ سلطات فى ينوالتمك

 .المستمر يروالتطو ينوالتحس الهادف ييرالت  ب رض واإلبداع االبتكار •

مني بمــا ليةاالســتقال •  يميــةاألكاد وأنشــطتها لياتهــاعم إدارة فــى ومســئوليتها ليميــةالتع المؤسســة احتــرام ضــ 

 .ريةواإلدا

 .األفراد أو بالمؤسسات الخاصة األدوار تحددها التى والواجبات المسئوليات عن التخلى وعدم االلتزام •

 ،يـدة الجـد األفكـار وتقبـل المتراكمـة، الخبـرات مـن االسـتفادة علـى والمعتمـد المؤسسـة جانـب مـن المسـتمر الـتعلم •

 .عالمال على واالنفتاح

 هيئــة تــدري  وأعضــاء طــال  مــن ليميــةالتع بالمؤسســة العالقــة ذات األطــرافبــين جميــع  المتبادلــة المنــافع •

 .عية المجتم واألطراف لينوعام نيهم ومعاو

ــات بالعمل االهتمــام • ــة والف يلية التشــي  ثيــةوالبح ليميــةالتع الخــدمات بإنتــاج تقــوم والتــى المؤسســة، فــى ني

 .عية والمجتم

 منهـا واالسـتفادة األفعـال، ردود لـتفهم ثيقهـاوتو المعلومـات جمـع علـى والحـرص الراجعـة،قيـة الت ب االهتمـام •

 .المؤسسى النظام مخرجات ويروتط سينلتح

 د اـــمـتـعاإلمفاهيم إساسية عن 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 واإلعتماد  تعليمجودة اللضمان 

 

  القيم الجوهرية لمعايير االعتماد

ــة  ــاج المعرف ــى انت ــا ف ــوط به ــدور المن ــث ال ــن حي ــدول ، م ــدم ال ــاد تق ــة عم ــالى بصــفة عام ــيم الع ــات التعل ــر مؤسس تعتب

ــادرين و ــراد ق ــريج اف ــقلك تخ ــع ، وك ــل مشــكالت المجتم ــة وح ــدم اقتصــاد الدول ــى تق ــادف ال ــى اله ممارســة البحــث العلم

ــدولى  ــى وال ــل المحل ــوق العم ــى س ــة ف ــى المنافس ــا عل ــا ومهاري ــى امعرفي ــيم .وف ــات التعل ــوى لمؤسس ــدور الحي ــار ال ط

يــام بهــقا الــدور بكفــاءة وفاعليــة فقــد راعــت العــالى فــى بنــاء وتطــوير وتقــدم المجتمــع والتحــديات التــى تواجههــا فــى الق

 التالية :الهيئة ان تدور معايير االعتماد على القيم الجوهرية 

 االنتماء القومى والحفاظ على هوية االمة.  •

 . حكمها النزاهة والموضوعيةالعمل من خالل قيم ت •

 . االلتزام بأخالقيات المهنة •

 تنمية وحماية البيئة.  •

 خطط التنمية القومية. المساهمة الفعالة فى دعم  •

 النظر للطالب على انه محور العملية التعليمية.  •

 تنمية جدارات الطالب واعداده للتنافسية العالمية.  •

 والتكنولوجى. التطور العلمى مواكبة  •

 التقييم القاتى المستمر بوصفه اساسا للتطوير. •

 السعى الجاد للتميز. •

 

 : مؤشرات االعتمادومعايير 

ــوع  ــن تن ــرغم م ــى ال ــة، عل ــات التعليمي ــاد للمؤسس ــويم واالعتم ــة التق ــي عملي ــا ف ــتخدمة عالمي ــة المس ــداخل المختلف الم

ــك  ــي ضــوء ذل ــاد. وف ــويم واالعتم ــه التق ــوي علي ــب أن يحت ــقي يج ــى المضــمون ال ــق عل ــداخل تتف ــقه الم ــع ه ــإن جمي ف

ــار طبيعــة ن واســتناداً  ــي االعتب ــة مــع األخــق ف ــى عــدد مــن التجــار  العالمي ــيم فــي جمإل ــة، ظــام التعل ــة مصــر العربي هوري

عمليــة تقــويم واعتمــاد كليــات ومعاهــد التعلــيم العــالي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة حــول  تتمحــورفإنــه تقــرر أن 

ــددها  ــايير ع ــن المع ــة م ــين  ۱۲مجموع ــراوح ب ــرات يت ــن المؤش ــدد م ــا ع ــل منه ــارا ولك ــالي  ۱۱و  4معي ــرا بإجم مؤش

 :النحو التاليمؤشرا، وذلك على  89
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 ستراتيجيااليط طالتخ :1معيار 

 المعيار:  منطوق

ــن وتعبــر المعنيــة، األطــراف وضــعهما فــي شــارك ومعلنــة، واضــحة ورؤيــة رســالة للمؤسســة   التعليمــي دورهــا ع

ــي ــي، والبحثـ ــا والمجتمعـ ــة ولهـ ــتراتيجية خطـ ــة اسـ ــة واقعيـ ــق وقابلـ ــمن ، للتنفيـ ــدافا تتضـ ــددة، أهـ ــق محـ ــع وتتسـ  مـ

 الجامعة. استراتيجية

 :المؤشرات

 .المعنية األطراف وضعهما في وشارك ومعلنتان، معتمدتان لمؤسسةا ورؤية رسالة .1

 المجتمعيـة  التوقعـات  مـع  يتفق  بما  المجتمعية  ومسئوليتها  والبحثي  التعليمي  دورها  وتعک   واضحة،  المؤسسة  رسالة .2

 .الجامعة رسالة تحقيق في الرسالة وتسهم  العالي التعليم مؤسسات من

 .الجامعة استراتيجية مع وتتسق العناصر، ومكتملة ةدمعتم للمؤسسة االستراتيجية الخطة .3

 إجرائـه  فـي  المسـتخدمة  الوسـائل  وتعددت  المعنية،  األطراف  فيه  وشارك  والخارجية  الداخلية  البيئة  شمل  البيئي  التحليل .4

 .المستهدفة والفئة التحليل لموضوع الوسيلة مالءمة يضمن بما

 رسـالة تحقيـق فـي وتسـهم  البيئـي،  التحليـل  علـى  ومبنيـة  صـياغةلا  وواضـحة  معلنـة  للمؤسسـة  االستراتيجية  األهداف .5

 .للخطة الزمني المدى في والتحقق للقيا  وقابلة المؤسسة،

 وتسلســلها األنشــطة تنفيــق أولويــات وتعكــ  االســتراتيجية، األهــداف تحقــق التــي األنشــطة تتضــمن التنفيقيــة الخطــط .6

 .األداء ومؤشرات المالية، والتكلفة ي،نالزم والجدول التنفيق، مسئولية بها ومحدد المنطقي،

 األداء  مسـتويات  وتحقـق  الزمنـي  للجـدول  وفقـا  التنفيقيـة  الخطـط  تقـدم  مـدى  وتقـويم  لمتابعـة  دوريـة  تقارير  للمؤسسة .7

 .المستهدفة

 

 القيادة والحوكمة :2معيار 

 المعيار:  منطوق

ــا  ــيم أدائه ــدراتها وتقي ــة ق ــتم اختيارهــا وتنمي ــة، ي ــادات مؤهل ــزم المؤسســة وفللمؤسســة قي ــايير موضــوعية، وتلت ــا لمع ق

بالنزاهــة والمصــداقية والشــفافية واألخالقيــات المهنيــة انطالقــا مــن قــيم جوهريــة وللمؤسســة هيكــل تنظيمــي يالئــم 

ــا  ــدافها، وله ــالتها وأه ــق رس ــا يضــمن تحقي ــطتها، بم ــوع أنش ــم ون ــدد بوضــوح حج ــائف يح ــل الوظ ــق لك توصــيف موث

 .المسئوليات واالختصاصات
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 :شراتالمؤ

ــافؤ  .1 ــق تكـ ــفافية تحقـ ــات ذات شـ ــة وآليـ ــوعية ومعلنـ ــا لمعاييرموضـ ــارة وفقـ ــة مختـ ــة واإلداريـ ــادات األكاديميـ القيـ

 .الفرص وتداول السلطة

 جديدة من القيادات.القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر  .2

ــرا .3 ــارك األطـ ــوعية، وتشـ ــادات موضـ ــيم أداء القيـ ــايير تقيـ ــائج ف المعـ ــتخدم النتـ ــيم، وتسـ ــة التقيـ ــي عمليـ ــة فـ معنيـ

 لتحسين إدارة األداء المؤسسي.   

 للمؤسسة اليات فاعلة للتعامل مع مشکالت الموسسة.  .4

ــ .5 ــة لضــمان الش ــات فاعل ــين، وآلي ــة للمعني ــة ومتاح ــة معلن ــيم جوهري ــة ق ــدم للمؤسس ــة وع ــات العادل فافية والممارس

  .د المؤسسةأفراقيات المهنية بين التمييز وتطبيق األخال

  .المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وت طي أنشطتها، وتضمن المؤسسة مصداقيتها وتحديثها .6

ــية الالز .7 ــمن اإلدارات األساسـ ــاطها، ويتضـ ــة ونشـ ــم المؤسسـ ــم لحجـ ــن ومالئـ ــد ومعلـ ــي معتمـ ــل التنظيمـ ــة الهيكـ مـ

 لتحقيق رسالتها وأهدافها.

ــئ .8 ــدد المس ــن، ويح ــد ومعل ــوظيفي معتم ــافؤ ولياالتوصــيف ال ــق التك ــي، ويحق ــل التنظيم ــا للهيك ت واالختصاصــات وفق

 بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في حاالت التعيين والنقل واالنتدا  للوظائف المختلفة.

 إدارة الجودة والتطوير :3معيار 

 المعيار:  منطوق

ــ ــإجراء تق ــزم ب ــادة ســبل الــدعم، وتلت ــه القي ذاتــي شــامل ومســتمر، وتســتعين ويم للمؤسســة نظــام اإلدارة الجــودة تــوفر ل

 بالمراجعات الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء، وتستخدم نتائج التقويم والمراجعة في تطوير األداء.

 المؤشرات:

ــوفر لهــا  .1 ــون عــن  الكــوادرللمؤسســة وحــدة لضــمان الجــودة يت ــزات المالئمــة، ويشــارك فيهــا ممثل ــة والتجهي المؤهل

 ى تباين الخبرات والمهارات لت طية المهام المتعددة.يراعمختلف الفئات بالمؤسسة و

ــا ذا تبعيـــة وعالقـــات واضـــحة، وتحـــدد عالقـــة  .2 الالئحـــة الداخليـــة لوحـــدة ضـــمان الجـــودة تتضـــمن هـــيکال تنظيمـ

 تفعيل دورها ويساند أنشطتها. معة، بما يسهم فيالوحدة بمركز ضمان الجودة بالجا

 اطها، وقواعد بيانات ألنشطتها.ن نشلوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية ع .3
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تقــويم أنشــطة المؤسســة يـــتم بصــفة دوريــة باســتخدام مؤشـــرات أداء موضــوعية، وأدوات مالئمــة، ومراجعـــات  .4

 داخلية وخارجية.

ــع  .5 ــاق  م ــويم أنشــطة المؤسســة تن ــائج تق ــيط نت ــه التخط ــي توجي ــا ف ــين وفيمجالســها الرســمية، ويســتفاد منه المعني

 والتطوير.حية واتخاذ اإلجراءات التصحي

 

 أعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة: 4معيار 

 المعيار:  منطوق

ــرامج  ــات البـ ــا يتناســـب مـــع متطلبـ ــاونيهم بمـ ــة التـــدري  ومعـ ــاء هيئـ ــل مـــن اعضـ ــافى والمؤهـ ــدد الكـ ــة العـ للمؤسسـ

ت راالتعليميـــة المقدمـــة وبمـــا يمكنهـــا مـــن تحقيـــق رســـالتها واهـــدافها وتعمـــل المؤسســـة علـــى تنميـــة قـــدرات ومهـــا

 .تقييم ادائهم وضمان قيا  ارائهماعضاء هيئة التدري  ومعاونيهم وتلتزم ب

 المؤشرات:

على مستوى المؤسسة واألقسام العلميـة تتفـق مـع المعـدالت نسبة أعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة إلى الطال   .1

 المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.

للتعامل مع العجـز أو الفـائض فـي للمؤسسـة العـدد الكـافي والمؤهـل أعضـاء هيئـة التـدري  والهيئـة ت  للمؤسسة آليا .2

 المعاونة. 

لمقـررات او متطلبـات البـرامج التعليميـةئـم ومعـاونيهم، بمـا يتناسـب مـع التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدري  مال .3

  الدراسية التي يشاركون في تدريسها.

 بكفاءة.القيام وبما يمكنها من  المعاونةهيئة التدري  والهيئة  اءأعباء العمل تتيح ألعض .4

يـة، وتتخـق المؤسسـة اإلجـراءات االحتياجات التدريبيـة ألعضـاء هيئـة التـدري  والهيئـة المعاونـة تحـدد بصـورة دور .5

حتياجـات االالمالئمة لتنميـة قـدرات ومهـارات أعضـاء هيئـة التـدري  والهيئـة المعاونـة والتنفيـق البـرامج التـي تلبـي 

 التدريبية لكل فئة.

 معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة وتقوم المؤسسة بتقييم أدائهم وضمان القيـا  بموضـوعية ، .6

 وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

والهيئـة المعاونـة واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لدراسـتها، أعضاء هيئة التـدري   ء  للمؤسسة وسائل مناسبة لقيا  آرا .7

 في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.آرائهم.واالستفادة من نتائج 
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 الجهاز اإلداري  :5معيار 

 المعيار:  منطوق

ــدد والمــؤهالت مــع حجــم وطبيعــة أنشــطة المؤسســة ويتســم  ــث الع ــم مــن حي ــاءةللموسســه جهــاز إداري مالئ األداء  بكف

بمـــا يكفـــل  تحقيـــق رســـالتها وأهـــدافها،وتحرص المؤسســـة علـــى التنميـــة المســـتمرة ألفـــراده وتلتـــزم بتقيـــيم أدائهـــم 

 وضمان قيا  آرائهم.

 

 شرات:المؤ

الجهـــاز اإلداري مالئـــم مـــع حجـــم وطبيعـــة أنشـــطة المؤسســـة، والعـــاملون موزعـــون وفقـــا لمـــؤهالتهم وقـــدراتهم  .1

اســب مــع مهــام الوظيفـــة، وتوجــد آليــات للتعامــل مــع الــنقص والزيــادة فـــي ا يتنعلــى الوظــائف المختلفــة وبمــ

 أفراده.

ــدد  .2 ــث العـ ــن حيـ ــورة مـ ــدد بصـ ــاملين تحـ ــة للعـ ــات التدريبيـ ــعاالحتياجـ ــؤهالت مـ ــراءات  والمـ ــق اإلجـ ــة، وتتخـ دوريـ

 المالئمة لتنفيق البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة. 

ــيم أداء أ .3 ــام لتقيـ ــة نظـ ــاء للمؤسسـ ــادة عضـ ــة، وتخطـــرهم القيـ ــايير موضـــوعية ومعلنـ ــاز اإلداري يتضـــمن معـ الجهـ

ــائ ــى اســتخدام نت ــد الضــرورة وتحــرص عل ــيم، وتناقشــهم فيهــا عن ــائج التقي ــرامج بنت ــيم للمحاســبة ولوضــع ب ج التقي

 التدريب والتطوير.

ــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة  .4 ــاء الجهــــاز اإلداري واتخــ ــبة لقيــــا  آراء أعضــ ــائل مناســ ــللمؤسســــة وســ تها، لدراســ

 واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 الموارد المالية والمادية  :6معيار 

 المعيار:  منطوق

للمؤسســـة مواردهـــا الماليـــة والماديـــة والتســـهيالت الداعمـــة المالئمـــة لطبيعـــة نشـــاطها وحجمـــه، بمـــا يمكنهـــا مـــن 

 الموارد وتنميتها.تلك  تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحرص على كفاءة استخدام 

 المؤشرات:

ــة  .1 ــا المــوارد المالي ــة وبم ــا لالحتياجــات الفعلي ــتم توزيعهــا وفق ــة لطبيعــة نشــاطها وأعــداد الطــال ، وي للمؤسســة كافي

 يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها.

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد القاتية للمؤسسة.  .2
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لمعامـــل والـــورش وخالفـــه وتجهيزاتهـــا مالئمـــة المؤسســـة وقاعـــات المحاضـــرات والفصـــول الدراســـية وامبـــاني  .3

 لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطال ، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

 صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية. .4

 لمتبعة في المؤسسة مناسبة. سالمة اإجراءات األمن وال .5

ــال وال .6 ــائل االتصـ ــة وسـ ــاديمي للمؤسسـ ــاط األكـ ــة للنشـ ــة ومالئمـ ــتخدمة حديثـ ــة المسـ ــنظم التكنولوجيـ ــوارد والـ مـ

 وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسة موقعإلكتروني فاعل ويحدث دوريا.

ات التــي تلبــي احتياجــات والخــدم المكتبــة مالئمــة لنشــاط المؤسســة مــن حيــث تــوافر الكتــب والمراجــع والتجهيــزات .7

 كتبة الرقمية متاحة للمعنيين.الطال  والباحثين، والم

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  :7معيار 

 المعيار:  منطوق

ــالتها  ــع رس ــا يتناســب م ــدة بم ــايير المعتم ــن المع ــا م ــة أو غيره ــة المرجعي ــة القومي ــايير األكاديمي ــى المع المؤسســة تتبن

ــدافها ــدوأهـ ــي  ، وتتأكـ ــة التـ ــا التعليميـ ــق برامجهـ ــن توافـ ــا  مـ ــاء بمتطلباتهـ ــة للوفـ ــراءات الالزمـ ــق اإلجـ ــا، وتتخـ تبنتهـ

ــف  ــل، وتوصـ ــوق العمـ ــع  وسـ ــات المجتمـ ــة احتياجـ ــة المقدمـ ــرامج التعليميـ ــي البـ ــى أن تلبـ ــة علـ ــرص المؤسسـ وتحـ

 البرامج  التعليمية والمقررات وتقوم بمراجعتها وتطويرها  بصورة دورية.

 :المؤشرات

ــاي .1 ــالة المعـ ــع رسـ ــق مـ ــمية، تتوافـ ــال  الرسـ ــالل المجـ ــن خـ ــة مـ ــا المؤسسـ ــي تبنتهـ ــة التـ ــة المرجعيـ ير األكاديميـ

 المؤسسة وأهدافها. 

 البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تنطوي عليه رسالة المؤسسة  .2

ير األكاديميـــة المرجعيـــة ع المعـــايالبـــرامج التعليميـــة موصـــفة ومعتمـــدة، وتتوافـــق نـــواتج الـــتعلم لكـــل برنـــامج مـــ .3

 المتبناة. 

ــر .4 ــية، وتوصــيف المق ــه الدراس ــع مقررات ــي تتســق م ــامج تعليم ــل برن ــتعلم لك ــواتج ال ــدري  ن ــرق الت رات يوضــح ط

 التي تحقق نواتج التعلم. 

البــــرامج التعليميــــة والمقــــررات الدراســــية يــــتم مراجعتهــــا بصــــورة دوريــــة بمشــــاركة المــــراجعين الــــداخليين  .5

 ن.والخارجيي

ــن للمؤس .6 ــيف المعلـ ــزام بالتوصـ ــد االلتـ ــا يؤكـ ــة بمـ ــرامج  التعليميـ ــية والبـ ــررات الدراسـ ــنوية للمقـ ــارير سـ ــة تقـ سـ

 ية، ويطلع عليها المعنيون، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير.للمقررات الدراس
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 التدري  والتعلم : 8معيار 

 المعيار:  منطوق

التقـــويم يـــتم مراجعتهـــا وتطويرهـــا بصـــورة دوريـــة بمـــا يضـــمن تحقـــق والـــتعلم وللمؤسســـة اســـتراتيجية للتـــدري  

ــق  ــة ويســهم فــى تحقي ــتعلم المعــايير االكاديمي ــى مالءمــة طــرق التــدري  وال رســالتها واهــدافها وتحــرص المؤسســة عل

عيــة والتقــويم لنــواتج الــتعلم المســتهدفة وتعمــل علــى تهيئــة فــرص الــتعلم الــقاتى وتقــدم بمشــاركة الجهــات المجتم

ــرامج ــرام ب ــك الب ــوفر لتل ــق مواصــفات الخــريج وت ــى اكســا  الطــال  المهــارات الالزمــة لتحقي ــى تســهم ف ــدريب الت ج الت

ــا  ــا وتطويرهـ ــيم فاعليتهـ ــى تقيـ ــرص علـ ــا وتحـ ــراف عليهـ ــة االشـ ــقها وجديـ ــودة تنفيـ ــمن جـ ــة وتضـ ــوارد المالئمـ المـ

نوعـــة تالئـــم نـــواتج وادوات متوتحـــرص المؤسســـة علـــى تقـــويم الطـــال  بموضـــوعية وعدالـــة وباســـتخدام اســـاليب 

 .التعلم وبما يدعم العملية التعليمية

 المؤشرات:

الـــتعلم والتقـــويم للتـــدري  والـــتعلم والتقـــويم تتســـق مـــع المعـــايير األكاديميـــة للمؤسســـة اســـتراتيجية للتـــدري  و .1

 المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.  

مهــارات الــتعلم الــقاتي ومهــارات التوظــف لــدى م اكتســا  تطبيــق اســتراتيجية التــدري  والــتعلم والتقــويم يــدع .2

 الطال   

ــوا .3 ــا لن ــدريب للطــال  مصــممة وموصــفة وفق ــرامج الت ــتعلم ب ــدري  وال ــامج التعليمــي، الت ــتعلم المســتهدفة للبرن تج ال

 والتقويم ويتوافر النواتج التنفيقها اآلليات والموارد الالزمة. 

 وبما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. ب متنوعة تقويم أداء الطال  في التدريب يتم بأسالي .4

ــدريب  .5 ــة التـ ــوير آليـ ــي تطـ ــائج فـ ــتخدم النتـ ــوعية  وتسـ ــرات موضـ ــتخدام أدوات ومؤشـ ــيم باسـ ــدريب تقـ ــة التـ فاعليـ

 وأدواته وموارده. 

 ة قياسها. الدرجات المخصصة لتقويم الطال  متوازنة ونواتج التعلم المستهدف .6

 ، واالمتحانات أمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها. ءة وعدالةعملية تقويم الطال  تدار بكفا .7

ــة  .8 ــة وقابل ــائج مؤمن ــاظ بالنت ــدرجات واالحتف ــد ال ــة وضــع ورص ــة التصــحيح ودق ــال  تضــمن عدال ــويم الط ــات تق آلي

 لالستدعاء.  

 دعم تعلمهم.الت قية الراجعة للطال  عن أدائهم في التقويم ت .9

 وير البرامج التعليمية واستراتيجية التدري  والتعلم والتقويم.نها في تطنتائج تقويم الطال  يستفاد م .10

 قواعد التعامل مع تظلمات الطال  من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها. .11
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 الطال  والخريجون : 9معيار 

 المعيار:  منطوق

ــا  ــتم مراجعته ــال  ي ــول الط ــة لقب ــة وعادل ــد معلن ــة قواع ــللمؤسس ــا وتعم ــزم دوري ــدين وتلت ــال  الواف ــق  الط ــى ج ل عل

ــة وتحــرص  ــرار وتشــجع االنشــطة الطالبي ــى صــنع الق ــل مشــاركتهم ف ــاد للطــال  وتكف ــدعم واالرش ــديم ال المؤسســة بتق

 .على قيا  اراء الطال  وتعمل على استمرارية التواصل مع الخريجين

 ؤشرات:الم

 لتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.تعليمية واقواعد قبول وتحويل وتوزيع الطال  على البرامج ال .1

 للمؤسسة أساليب فاعلة لجق  الطال  الوافدين. .2

ــف  .3 ــتم تعري ــة وي ــة وعادل ــد معلن ــة بقواع ــا للمؤسس ــا واجتماعي ــال  مادي ــدعم الط ــال ل ــل وفع ــام متكام ــة نظ للمؤسس

 الطال  به بوسائل متعددة. 

 المهني.ت التوجيه للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمي للطال  وتقدم لهم خدما .4

اإلنشـــاءات  ومراعـــاة مالءمـــة  للمؤسســـة آليـــات فاعلـــة لـــدمج ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــى المجتمـــع لطالبـــي .5

 والتجهيزات. 

 وجود تمثيل للطال  في اللجان ذات الصلة. صنع القرار، وتشجع األنشطة  .6

 تجهيزات واإلشراف. ألماكن والاألنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث ا .7

ءات الالزمــة لدراســتها واالســتفادة مــن النتــائج للمؤسســة وســائل مناســبة لقيــا  آراء الطــال ، واتخــاذ اإلجــرا .8

 في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

 للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية. .9

 مية المهنية والتعليم المستمر وفقا الحتياجات ولتطورات سوق العمل.برامج للتنالمؤسسة توفر  .10

 

 البحث العلمي واألنشطة العلمية : 10معيار 

 المعيار:  منطوق

ــة المــوارد الالزمــة التــى  ــرص المؤسســة علــى تــوفير وتنمي ــق مــع خطــة الجامعــة وتح ــة خطــة بحثيــة تتس للمؤسس

لتعـــاون والمشـــاركة بـــين التخصصـــات المختلفـــة فـــى مجـــال حثـــى وتشـــجع اتمكـــن البـــاحثين مـــن القيـــام بالنشـــاط الب

 ا لالنشطة العلمية.البحوث وتخلق مناخا داعم
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 المؤشرات:

ــيط،  .1 ــع المحـ ــات المجتمـ ــة واحتياجـ ــات القوميـ ــة وبالتوجهـ ــة الجامعـ ــرتبط بخطـ ــة وتـ ــي موثقـ ــث العلمـ ــة البحـ خطـ

 وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.

 البحث العلمي ومراقبة تطبيقها. ي بأخالقيات للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوع .2

ــة،  .3 ــة الجامع ــع خط ــل م ــي، وتعم ــة ألنشــطة البحــث العلم ــوارد المتاحــة كافي ــة تتســق اســم الم ــة بحثي للمؤسســة خط

للمشـــاركة فـــي  وتحـــرص المؤسســـة علـــى تنميـــة مصـــادر التمويـــل، وتســـعى المؤسســـة علـــى تـــوفير وتنميـــة

تمكــن محليــة وإقليميــة ودوليــة البــاحثين مــن لالزمــة التــي ثيــة ممولــة مــن مؤسســات المــوارد امشــروعات بح

 القيام بالنشاط. 

ودعــم األبحــاث البــاحثين ين بــع التعــاون يوتشــجتــوافر منــاخ وأســاليب مفعلــة لــدعم البحــث العلمــي وتحفيــزه،  .4

 .  واألبحاث التطبيقية بين التخصصات المختلفةالمشتركة 

ــتمر، ويتنا .5 ــو مس ــي نم ــة ف ــي للمؤسس ــاج البحث ــدد أعاإلنت ــع ع ــب م ــق مناس ــدري  وتخل ــة الت ــاء هيئ ــض ً خ ً  ا ــا  داعم

 لألنشطة العلمية.

ــروعات  .6 ــطة والمش ــي األنش ــاركون ف ــال  يش ــة والط ــة المعاون ــدري  والهيئ ــة الت ــة أعضــاء هيئ ــؤتمرات العلمي والم

 .والبحثية

 للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. .7

 للمؤسسة مؤتمر علمي دوري. .8

 ات العليا الدراس: 11معيار 

 المعيار:  نطوقم

ــن  ــادرة ع ــية الص ــع المعاييرالقياس ــق م ــة، تتواف ــا معاييرأكاديمي ــا، له ــات العلي ــة للدراس ــرامج متنوع ــدم ب ــة تق المؤسس

ــا  ــا، وتراجعه ــرامج الدراســات العلي ــق رســالة المؤسســة وأهــدافها. وتوصــف المؤسســة ب ــي تحقي ــة. وبمــا يســهم ف الهيئ

ــ ــاق ن ــن اتس ــد م ــا، وتتأك ــا دوري ــتعلم وتطوره ــادر واتج ال ــوفر مص ــه، وت ــع مقررات ــي م ــامج تعليم ــل برن ــتهدفة لك المس

 لى قيا  أرائهم.التعلم المختلفة، وتقر نظما موضوعية وعادلة لتقويم الطال  وتحرص ع

 المؤشرات:

ــتم  .1 ــل، وي ــوق العم ــرات س ــل مت ي ــة، وتقاب ــالة المؤسس ــق رس ــي تحقي ــهم ف ــة، وتس ــا متنوع ــات العلي ــرامج الدراس ب

 .يامحليا وإقليمالترويج لها 

ــية  .2 ــايير القياس ــع المع ــق م ــمية وتتواف ــال  الرس ــالل المج ــن خ ــاة م ــة متبن ــايير أكاديمي ــا مع ــات العلي ــرامج الدراس لب

 الصادرة عن الهيئة.
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ــايير  .3 ــع المعـ ــامج مـ ــل برنـ ــتهدفة لكـ ــتعلم المسـ ــواتج الـ ــق نـ ــدة، وتتوافـ ــفة ومعتمـ ــا موصـ ــات العليـ ــرامج الدراسـ بـ

 القياسية. 

 تسق مع مقرراته وتوصيف المقررات يوضح طرق التدري  والتقويم. امج تعليمي تنواتج التعلم لكل برن .4

 لمقررات الدراسية والبرامج التعليميةللمؤسسة طرق تدري  مناسبة تحقق نواتج التعلم ل .5

ــة  .6 ــا مالئمـ ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــي بـ ــة فـ ــة والبحثيـ ــة التعليميـ ــة للعمليـ ــهيالت الالزمـ ــات والتسـ ــوارد واإلمكانـ المـ

 واتج التعلملتحقيق ن

ــواتج  .7 ــا  ن ــة لقي ــة ومالئم ــاليب متنوع ــة وباســتخدام أس ــا يتســم بالموضــوعية والعدال ــويم طــال  الدراســات العلي تق

 المستهدفة.التعلم  

ــداخليين  .8 ــراجعين الــ ــاركة المــ ــة بمشــ ــورة دوريــ ــتم مراجعتهابصــ ــية يــ ــررات الدراســ ــة والمقــ ــرامج التعليميــ البــ

 والخارجيين.

ــررات .9 ــنوية للمقـ ــارير سـ ــة تقـ ــية وا للمؤسسـ ــن الدراسـ ــيف المعلـ ــزام بالتوصـ ــد االلتـ ــا يؤكـ ــة بمـ ــرامج التعليميـ لبـ

 لتحسين والتطوير.للمقررات الدراسية، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط ا

ــا ب ــرض تطويرهــا، وتوجــد  .10 ــتم مراجعتهــا دوري ــة وي ــا محــددة ومعلن ــات التســجيل واإلشــراف فــي الدراســات العلي آلي

 مي على الرسائل وفقا للتخصص. اإلشراف العلضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع 

زمــــة لدراســــتها للمؤسســــة وســــائل مناســــبة لقيــــا  آراء طــــال  الدراســــات العليــــا، واتخــــاذ اإلجــــراءات الال .11

 واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة: 12معيار 

 المعيار:  منطوق

ــى  ــاالمؤسســة تحــرص عل ــة حتياج ــوم المؤسســة تلبي ــة. و تق ــة البيئ ــى تنمي ــل عل ــيط، وتعم ــا المح ــات مجتمعه ت وأولوي

ــنع  ــي صـ ــة فـ ــاركة المجتمعيـ ــل المشـ ــن بتفعيـ ــع عـ ــا  آراء المجتمـ ــى قيـ ــة، وتحـــرص علـ ــطتها المختلفـ ــرار وأنشـ القـ

 الخدمات واألنشطة التي تقدمها.

 المؤشرات:

 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. .1

 ت فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. لمؤسسة كيانال .2

 للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.  .3

 للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيق برامجها.  .4

 يا  آراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.ئل مناسبة لقاللمؤسسة وس .5
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ــي حــددتها  ــايير الت ــا للمع ــة وفق ــا والمســئولة عــن إعــداد الدراســة القاتي ــوط به ــة المن ــي الجه ــة ه إن المؤسســة التعليمي

ــيم  ــودة التعل ــمان ج ــة لض ــة القومي ــالهيئ ــيم ق ــا  وتقي ــدف قي ــك به ــاد، وذل ــى أدواالعتم ــق درتها عل ــا وتحقي اء وظائفه

رســـالتها، وتحديـــد دقيـــق لعناصـــر القـــوة التـــي تتميـــز بهـــا، ومـــواطن الضـــعف التـــي تحـــد مـــن مجهوداتهـــا لتحســـين 

ــدم ــف التق ــي مل ــرئي  ف ــب ال ــة األساســية والمتطل ــد الوثيق ــة تع ــا أن الدراســة القاتي ــا. كم ــي مخرجاته  وتطــوير الجــودة ف

 للمراجعة الخارجية من قبل الهيئة.

الدراســة القاتيــة الخاصــة بالمؤسســة الخطــوة األولــى واألكثــر أهميــة فــي عمليــة التقــويم واالعتمــاد، ويمثــل إعــداد 

ــى توصــيف وتشــخيص وضــعها الحــالي بمــا  ــقي يعتمــد عل ــقاتي للمؤسســة، وال ــويم ال ــر عــن أســلو  التق حيــث إنهــا تعب

ــز وتحتــاج إلــى تحســين، إضــافة علــى أدائهــا  بهــا وكــقلك المجــاالت التــي تــؤثر ســلبا فــي ذلــك عناصــر القــوة التــي تتمي

ــة  ــي المؤسسـ ــعف فـ ــر الضـ ــة عناصـ ــة لمعالجـ ــطة الممكنـ ــراءات واألنشـ ــمن اإلجـ ــي تتضـ ــتقبلية التـ ــة المسـ ــى الخطـ إلـ

 وتمكنها من تحسين وتعزيز أدائها.

ــة لت ــين للهيئـ ــراجعين الممثلـ ــق المـ ــطة فريـ ــتخدم بواسـ ــة تسـ ــة القاتيـ ــاد، والدراسـ ــة لالعتمـ ــة المتقدمـ ــويم المؤسسـ قـ

ــى كاوا ــع لحصــول عل ــديم جمي ــة بتق ــإن المؤسســة مطالب ــالي ف ــاد. وبالت ــا ألغــراض االعتم ــة عنه ــات المطلوب ــة المعلوم ف

 التفاصيل الحقيقية المتعلقة بكل الجوانب الخاصة بأدائها من مدخالتها، وعملياتها، ومخرجاتها.

ــام  ــه ع ــويم بوج ــى أن التق ــد عل ــب التأكي ــقويج ــى ه ــية عل ــد بصــفة أساس ــة يعتم ــة، وألي مؤسس ــب ه الوثيق ــم يج ــن ث م

ــة.  ــن الهيئـ ــددة مـ ــايير المحـ ــلة بالمعـ ــات ذات الصـ ــامال للمعلومـ ــدرا متكـ ــبح مصـ ــث تصـ ــة بحيـ ــة وعنايـ ــدادها بدقـ إعـ

 : وفق المراحل التاليةواإلرشادات اآلتية تساعد المؤسسة في اإلعداد الجيد للدراسة القاتية 

 إنشاء نظام داخلي للجودة.  ▪

 ة القاتية. إعداد الدراسوضع خطة عمل للتقويم القاتي و ▪

 التوعية واإلعالن عن بدء وأهمية التقويم القاتي وإعداد الدراسة القاتية.  ▪

 تشكيل فريق يتولى إعداد الدراسة القاتية وتدريب فرق العمل وتوزيع المهام.  ▪

 سات التطبيقية الستيفاء مؤشرات المعايير. تحليل معايير االعتماد وتحديد الممار ▪

 ستهدفة وأدوات جمع البيانات. لمعلومات المتحديد طبيعة ا ▪

 جمع وتحليل البيانات والتوصل إلى نتائج التقويم القاتي.  ▪

 كتابة نسخة مبدئية من تقرير الدراسة القاتية وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.  ▪

 مناقشة نتائج التقويم القاتي والنسخة المبدئية مع كافة األطراف ذات الصلة بالمؤسسة.  ▪

 داخلية على أنشطة وتقرير الدراسة القاتية.  إجراء مراجعة ▪

 وضع خطة التحسين للدراسة القاتية.  ▪

 .كتابة التقرير النهائي للدراسة القاتيةإعداد و ▪

 ة ــة القاتيــدراسـداد الــإع
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