
 وحدة ضمان الجودة

 اعداد

 نرمٌن عاطف حلمً/ د
 نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة



ومعاييرمحاور   

التقويم الذاتي   

 الفاعلٌة التعلٌمٌة

 الطالب والخرٌجون1.

 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة2.

 التعلٌم والتعلم3.

 أعضاء هٌئة التدرٌس4.

 البحث العلمً  5.

 الدراسات العلٌــــا6.

 ادارة نظم الجودة7.

 المدرة المإسسٌة

 التخطٌط االستراتٌج1ً.

 الهٌكل التنظٌم2ً.

 المٌادة والحوكمة 3.

 المصدالٌة واألخاللٌات4.

 الجهاز اإلداري5.

 المالٌة والمادٌة لمواردا6.

 المشاركة المجتمعٌة7.

26 February 

2019 

2 



دراسة الوالع بكل أبعاده •

ومظاهره، من لوة وضعف 

وتحدٌات وفرص ورسم رإى 

وأهداف مستمبلٌة بناًء على ذلن، 

ثم وضع برامج عملٌة تساعد 

على االنتمال إلى المستمبل 

 المنشود

 التخطٌط االستراتٌجً



 قواعد حاكمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية

 قواعد وجود من بد ال اإلستراتٌجٌة الخطة إعداد قبل•

 من تنبع القرارات اتخاذ فً مرشده خطوط أو حاكمة

 :التالٌة التساؤالت على اإلجابة
 

 هً؟ وأٌن مؤسستنا؟ هً ما  -1  

 تكون؟ أن ٌجب وأٌن علٌه؟ تكون أن ٌجب الذي ما  -2  

  ذلك؟ تحقٌق ٌمكن كٌف   -3  



 مراحل إعذاد الخطة االستراتيجية

 الكلٌةواعتماده فً مجلس تشكٌل فرٌك العمل 1.

 

 اجراء التحلٌل البٌئً لتمٌٌم الوضع الحالً . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلٌةتحدٌث رإٌة ورسالة . 3

 

على اراء اعضاء هٌئة التدرٌس، استبٌانات لألطراف المجتمعٌة، العرض والمنالشة والتعدٌل بناء 
 الكلٌةبمجلس ادارة وحدة ضمان الجودة و مجلس 
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 بٌئة داخلٌة

 بٌئة خارجٌة

 استبٌانات

 لماءات
 اجتماعات

 جلسات عصف ذهنً

 حلمات نماشٌة مصغرة

 استبٌانات لسوق العمل

 استبٌانات للخرٌجٌن

 اجتماعات مع اإلدارة العلٌا

 

تحدٌد نماط الموة 

 ونماط الضعف



 مراحل إعذاد الخطة االستراتيجية

 قياس فجوة األداء  -( عرضها ثم اعتمادها) الغايات العامةتحديد . 4

 

 (عرضها ثم اعتمادها)االهداف االستراتيجية واألهداف االجرائية تحديد . 5

 

 (عرضها ثم اعتمادها)الخطة التنفيذية وضع . 6
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المسودة االولى صٌاغة 

ثم طرحها للمنالشة مع 

 االطراف الفاعلة 
 

 النهائٌةالصٌغة عداد ا

 ومراجعتها واعتمادها



 التخطٌط االستراتٌجً

من جانب , مستوى المشاركة في التحليل البيئيما 

 مختلف األطراف 

مستوى المشاركة فى صٌاغة الرإٌة ما  

 والرسالة من جانب مختلف األطراف ؟

لوة الوضع التنافسً / هل هنان دالئل على تمٌز

 للمإسسة

ٌوجد خطة تنفٌذٌة للخطة االستراتٌجٌة هل   

تم طرح استبٌانات وعمل لماءات مع االطراف المختلفة 

تشمل الطالب، الخرٌجٌن، اعضاء هٌئة التدرٌس، االدارٌٌن 
 واالطرلف المجتمعٌة وكذلن بالنسبة للرإٌة والرساله

توجد خطة تنفٌذٌة 

تشمل االهداف 

االستراتٌجٌة للكلٌة 

والٌات التنفٌذ 

ومسئولً التنفٌذ وفك 
 اطار زمنً محدد

  االستراتٌجٌة الخطة تشمل نعم

 تتضمن والتً للكلٌة تمٌز سمات

 وحدة وجود المثال سبٌل على

 فرٌدة كوحده الهٌستوباثولوجً

 الكلٌة ومزرعة نوعها من
 الكلٌة ومجلة



 األطراف المشاركة

 المٌادات االكادٌمٌة واإلدارٌة1.

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة2.

 اإلدارٌٌن3.

 (دراسات علٌا –بكالورٌوس )الطالب 4.

 الخرٌجٌن5.

 سوق العمل6.
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 الهٌكل التنظٌمً

المإسسةتنظٌمى مالئم لحجم هٌكل هل ٌوجد   
 

 
ً تنظٌمى الهٌكل هل ال معلنا  

 

ٌوجد توصٌف وتوثٌك لجمٌع وظائف هل 

 المإسسة وتحدٌد دلٌك للمسئولٌات

جهة محددة ومسئولة عن المإسسة ٌوجد ب هل 

  إدارة األزمات والكوارث

وتم  ٌوجد هٌكل وظٌفً معتمد  ومعلن على مولع الكلٌة 

تحدٌثة بادراج وحدة ضمان الجودة ووحدة التدرٌب 
 ورعاٌة الخرٌجٌن وادارة األزمات والكوارث

توجد وحدة تتبع 

وكٌل الكلٌة . د.السٌد ا

لخدمة المجتمع 

وممرها اعلى ممر 

  شئون الطالب

 ٌتضمن وظٌفً توصٌف ٌوجد

 للوظائف الوظٌفً الوصف

ً  األكادٌمٌة  تنظٌم لمانون طبما

 الوظائف وكذلن الجامعات

 مولع على معلن وهو االدارٌة
 الكلٌة



 المٌادة والحوكمة

المإسسة باختٌار المٌادات األكادٌمٌة التً تمع تموم هل 

فً نطاق السلطة التمدٌرٌة لعمٌد الكلٌة  بناء على 

  معاٌٌر موثمة ومعلنة

أعضاء هٌئة التدرٌس  فً عملٌة شارن هل ٌ

  ترشٌح وإختٌار المٌادات األكادٌمٌة

  هل ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمٌادات 

تم وضع معاٌٌر الختٌار المٌادات االكادٌمٌة وتعدٌلها بما 

ٌتوافك مع لانون تنظٌم الجامعات وكذلن معاٌٌر الختٌار 

 المٌادات تحت سلطة العمٌد

من خالل لٌام اعضاء 

مجلس الكلٌة بانتخاب 

لجنة الختٌار عمٌد 

  الكلٌة

 لتحدٌد استبٌان طرح تم

 للمٌادات التدرٌبٌه االحتٌاجات

 تحلٌل على وبناء االكادٌمٌة

 تدرٌب خطة وضع تم االستبٌان



 المٌادة والحوكمة

هل حصلت المٌادات األكادٌمٌة بالمإسسة علً 

 دورات تإهلهم للموالع المٌادٌة

 هل هنان مصادر لتنمٌة الموارد الذاتٌة للمإسسة

هنان تعاون مفعل بٌن المإسسة  والمطاعات هل 

  اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع

سوف ٌتم البدء فً تفعٌل البرامج التدرٌبٌة ضمن خطة 

التدرٌب وذلن من خالل السادة اعضاء هٌئة التدرٌس 

الحاصلٌن على دورات تدرٌب مدربٌن او من لدٌهم 

 خبرات فً مجال التدرٌب

 :تم تشكٌل لجنة لتنمٌة الموارد الذاتٌة تضم

 عمٌد الكلٌة. د.ا -1
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع . د.ا -2

 وتنمٌة البٌئة
من اعضاء هٌئة التدرٌس ( 3)عدد  -3

بالكلٌة والذٌن لدٌهم خبرات فً مجال العمل 

 البٌطري بالمجتمع
من رجال األعمال الرواد فً ( 2)عدد  -4

 مجال العمل البٌطري
 من المنظمات الغٌر حكومٌة ( 2)عدد  -5
 



مصدالٌة واالخاللٌاتال  

هل توجد إجراءات محددة للمحافظة على حموق 
 الملكٌة الفكرٌة

 هل تطبك لواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمٌز 

 على مستوى الطالب اعضاء هٌئة التدرٌس

إجراءات رسمٌة تتبعها المإسسة فً توافر هل ت

التعامل مع الممارسات التى ال تتفك مع أخاللٌات 

 المهنة

دلٌل للممارسات األخاللٌة للمهنة ر فتوهل ٌ  

توزٌع أعباء اإلشراف 

والتدرٌس، والحوافز 

والمكافآت، والبعثات، 

 وغٌرها

المإسسة المصدالٌة فً اإلعالنات تتحرى هل 

 .والمعلومات المنشورة
 

دلٌل حماٌة حموق 

 الملكٌة الفكرٌة

 دلٌل اخاللٌات المهنة

تم وضع الٌة للمسائلة 

 والمحاسبة

تم وضع الٌة  لضمان مصدالٌة المعلومات 

المنشولرة على مولع الكلٌة تتضمن انه ال ٌتم 

عمٌد . د.نشر اي بٌانات اال بعد موافمة السٌد ا

 الكلٌة وارسال نسخة الى وحدة ضمان الجودة



 الموارد المالٌة والمادٌة

 

 هل المبانً مالئمة لممارسة أنشطة المإسسة؟ 

 اإلضاءة الطبٌعٌة/ التهوٌة/ المساحة

تناسب الماعات والفصول الدراسٌة والمعامل مع أعداد 

 الطالب
 

 (ذاتٌا –من الموازنة )هل الموارد المالٌة المتاحة 

هل ٌتم دعم العملٌة البحثٌة والتعلٌمٌة من الموارد 

 الذاتٌة 

 NORMsٌتم معرفة مدى مالئمة المبانً طبماً لل 
عن ال تمل : مستفٌد/ فً المكتبة  المساحة المخصصة 

 2م1.5

 4: للطالب فً المعامل المساحة األرضٌة المخصصة 

 فً المرحلة الجامعٌة األولى بالكلٌات العملٌة  2م

ٌتم شراء بعض المستلزمات المعملٌة من 

الموارد الذاتٌة للكلٌة وكذلن دعم العملٌة 

 التعلٌمٌة



 المشاركة المجتمعٌة

هل هنان برامج للتوعٌة بؤنشطة خدمة المجتمع 

  هٌئة التدرٌس ومعاونوهمألعضاء وتنمٌة البٌئة 

هل توجد خطة موثمة لخدمة المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة 

هل تشارن األطراف المجتمعٌة  فى مجلس 

 المإسسة الحاكم

هل هنان ممارسات فعلٌة لتطبٌك خطة خدمة 

 المجتمع

ٌتم االعالن عن انشطة خدمة المجتمع والتً تنفذ ضمن 

خطة خدمة المجتمع المعتمدة من خالل االعالن على مولع 

الكلٌة ولوحة االعالنات وعرض االنشطة المختلفة على 

من امثلة ذلن  مجلس الكلٌة 

المشاركة فً الموافل 

العالجٌة التً تنظمها 

الجامعة لخدمة 

مجتمع محافظة بنً 
 سوٌف

 فعالة مشاركه هنان نعم

 مجلس فً المجتمعٌة لألطراف

 خدمة شئون ولجنة الكلٌة

 المجتمع




