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 الة الوحدةرس
إنشاء نظام فعال للجودة يزيد من فعالية وكفاءة أداء الخدمات التعليمية والبحثيـة                 

والمجتمعية التي تقدمها الكلية مع ضمان الجـودة والتطـوير المـستمر لمـشروعات              
وبرامج التطوير بالكلية وفقا لرسالتها وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية والتي تتوافق مع           

وذلك بهـدف    . ومواصفات مؤسسات التعليم العالي سواء كانت قومية أو دولية        معايير  
 ويتم ذلـك  . اكتساب ثقة المجتمع ومنظماته وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب        

ونظم وآليات فاعلة لقيـاس  ، وموارد مادية كافية، باالعتماد علي كفاءات بشرية متميزة  
، وبحثية، فيما تقدمه من خدمات تعليمية    ، افسية عالية وتقييم األداء يضمن للكلية قدرة تن     

  .ومجتمعية متميزة 
  أھداف الوحدة

  :تسعى وحدة ضمان الجودة بالكلیة لتحقیق األھداف التالیة

     االعتماد بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز        ونشر ثقافة الجودة
 . اإلداري والعاملين وطالب الكلية

   التـي    من خالل ضمان جودة األنشطة     اإلستراتيجيةكلية وأهدافها   تحقيق رسالة ال 
 .  التعليمية البحثية والمجتمعيةتقدمها الكلية من الجوانب

       التعليميـة   الخـدمات رفع مـستوى    يهدف إلى   وضع نظام واضح للجودة بالكلية 
 الوصول بخـريج الكليـة إلـي         بما يؤدي إلى   المقدمة من أعضاء هيئة التدريس    

 . يز يتناسب مع المعايير العالميةمستوى متم

  تهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  
     وفقـا    الكلية من خالل االرتقاء بمستويات أداءهـم       كسب ثقة المجتمع في خريجي 

  .  ومؤسساته المختلفةيرضي عنها المجتمعبحيث لمعايير عالمية 
    المدني لالستفادة من التغذية الراجعة      المجتمعمؤسسات  لكلية و توطيد العالقة بين ا 

    . تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الكليةفي 
     بين الوحدات واألقـسام     تقييم األداء و  الجودة نشر التوعية المستمرة الخاصة بثقافة 

  .اإلدارية بالكلية ومتابعة مستويات أداءها

    فة المتعلقة بتطبيق نظام الجودة بالكلية وتنفيـذ        تقديم المقترحات والتوصيات المختل
تلك الدراسات من أجل الوصول إلي تحقيق أهداف الوحدة وإعداد الكلية لمرحلـة             

  . التقويم الشامل لألداء من أجل االعتماد في السنوات المقبلة
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     معـاوني  -أعضاء هيئة التـدريس (عمل قاعدة بيانات كاملة للكلية تتضمن السادة 
 – برامج الكلية    –طالب الكلية   – موظفي الكلية والعاملين     -ة التدريس أعضاء هيئ 

 تحديـد   – توصيف البـرامج والمقـررات     –الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية      
  ). المستفيدين من خريجي الكلية ومتطلباتهم

 اقتراح إنشاء برامج جديدة وفقا الحتياجات المجتمع .  
 ية الخاصة ببرامج الكليةالمساهمة في وضع المعايير األكاديم .  
 متابعة تنفيذ المعايير بما يخدم العملية التعليمية . 

 
  مواد الالئحة الداخلیة للوحدة

 من عميد الكلية رئيسا لمجلس      يتم تشكيل مجلس إدارة  لوحدة ضمان الجودة بالكلية          :١مادة  
أمين اتحـاد الطـالب     ومدير عام الكلية و   ، إدارة الوحدة وعضوية وكالء الكلية ومدير الوحدة      

  .  باإلضافة إلى عدد من اللجان التي تتناسب مع أنشطة ومهام الوحدةممثال للطالب

 يتم تشكيل مكتب تنفيذي للوحدة يتضمن مدير الوحدة وعـدد مـن أعـضاء هيئـة                 :٢مادة  
  .ومسئول إداري ومسئول ماليالتدريس ومعاونيهم 

مشكلة مرة واحدة على األقل كل شهر وفقـا         يجتمع مجلس إدارة الوحدة أو اللجان ال      : ٣مادة  
  .ويجوز زيادة عدد هذه االجتماعات وفقا لما تستدعيه ضرورة العمل، لجدول أعمال محدد

 بواسطة رئـيس مجلـس       السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لالجتماع      ةدعوتم  ي :٤مادة  
 أو الهواتـف     اإللكترونـي  أو البريد  مدير الوحدة عن طريق الهاتف الداخلي للكلية      اإلدارة أو   

 أو نشر إعالنات بالمباني اإلدارية للكلية، وعلى السادة رؤسـاء اللجـان وأعـضاء               ،الخاصة
  . الوحدة تفعيل البريد اإللكتروني الخاص بهم حتى يتسنى مراسلتهم واالتصال بهم عند اللزوم

عات متتاليـة   عند تغيب أي رئيس لجنة أو عضو بالوحدة عن الحضور ثالث اجتما            : ٥مادة  
، يعتبر ذلك تخلياً منه عـن        ومقبول  دون اعتذار مكتوب    سواء كانت عادية أو استثنائية     للوحدة

حيث يقوم األستاذ الدكتور عميد الكلية      ، المهام الموكلة إليه ويذكر ذلك في تقييم األداء الشهري        
   أو مـن الــ      باتخاذ ما يراه مناسبا من جزاءات نحوه سواء من خالل مكافآت جـودة األداء             

  .  أيهما أكثر% ٢٠٠
على جميع أعضاء الوحدة تقديم تقرير شهري عما قاموا بإنجازه من مهام خالل هذا               :٦مادة  
كلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب إبالغ رؤسـاء           وإذا تعثر إتمام بعض المهام أو     . الشهر
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 واتخاذ ما يلـزم للتعامـل   اللجان ورئيس الوحدة بأي عقبات فور ظهورها حتى يتسنى مناقشها  
     )٢( وفي حالة عدم وجود مبررات يتم التعامل معه وفقا لما جاء في المادة رقم .معها

تقوم لجنة المراجعة الداخلية بإعداد تقارير شهرية عن رؤسـاء اللجـان وأعـضاء               :٧مادة  
 والتـي  كما تعد تقريراً مجمعا كل أحد عشر أسبوعا عن مجمل األنشطة التـي تمـت      . الوحدة

تعثرت إن وجدت وتقدمه للسيد مدير وحدة الجودة موضحاً فيها أسباب التعثـر والمـسئول أو                
  . المسئولون عنه

على جميع أعضاء لجان الوحدة ضمان االتصال المستمر بينهم وبين رؤساء لجانهم            : ٨ مادة
ؤسـاء اللجـان    لتسلم المهام وتسليم النتائج في الموعد المقرر لها وإذا حدث عكس ذلك يبلغ ر             

   .رئيس الوحدة كتابة حتى يرفق ذلك بتقييم األداء الشهري للعضو

يحصل السادة رؤساء اللجان وجميع أعضاء وحدة الجودة عند الطلب على شـهادة              : ٩مادة  
 عن الفترة التي أمضوها في العمل ونوعيـة         الخدمة االجتماعية ضمان الجودة بكلية     من وحدة 

السيرة الذاتية الخاصة بهم مرفقاً بها نتـائج التقـارير عـنهم وذلـك              العمل بالوحدة إلرفاقها ب   
    .همه األمريلتقديهما إلى من 

إذا رغب أي من رؤساء اللجان أو األعضاء استبدال أو االعتذار عـن أحـد أو                 :  ١٠مادة  
بعض أو كل المهام الموكلة إليه أن يتقدم بطلب لرئيس الوحدة قبل مرور ثلث المدة المقـررة                  

تمام هذه المهمة أو المهام حتى يمكن إعادة توزيعها وأن يرفق بطلبه المبررات الداعية إلـى                إل
  . ذلك

على مدير الوحدة أن يعمل على تذليل الصعوبات وأسباب التعثر في المهام قـدر              : ١١مادة  
إمكانه وحسب المتوفر لديه من اإلمكانات و من خالل التعاون مع إدارة الكليـة ممثلـة فـي                  

  . دها وأن يقدم الدعم والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سير العملعمي
يجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بعدد مـن الطـالب المتميـزين بالنـشاط              : ١٢مادة  

بعـض   والمبادرة في إنجاز األعمال للمعاونة في توزيع وجمع االستبيانات ومساعدة اللجان في   
     .وحدة نظير منح شهادات تقدير لهم على معاونتهم في أنشطة الجودةاألعمال الفنية بال

 أعضاء المكتب التنفيذي للوحدة على أساس الحـد          السادة يتم حساب ساعات عمل   :  ١٣مادة  
 سـاعات  ١٠و،  ساعات لألسـتاذ ٨(األدنى لساعات عمل الدرجة العلمية للعضو في التدريس        

وذلك نظرا لحاجـة    ، ع إعفاءهم من التدريب الميداني    م)  ساعة للمدرس  ١٢و ،لألستاذ المساعد 
   . المناسب لهم ألداء المهام الموكلة إليهمالوقتالوحدة إلى توفير 
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 الھیكل التنظیمي للوحدة
   : ـ مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

  :المھام
 . اللجان بالوحدةاعتماد تشكيل )١

  .تعيين مدير الوحدة والمكتب التنفيذي لها )٢
 .اعتماد القرارات الهامة المرتبطة بأنشطة الوحدة )٣

 .وضع السياسات الخاصة بأنشطة الكلية ومراجعتها واعتمادها )٤

 وضع الجزاءات واعتماد الموازنات   التوصية ب )٥
 :التشكیل

   
 الصفة الوظیفة االسم

 إدارة الوحدة رئیس مجلس  عمید الكلیة لیقأحمد محمد یوسف ع/ د .أ
  لوحدةا مدیر أستاذ بقسم التخطیط االجتماعي أحمد إبراھیم حمزة/ د.أ
 عضوًا وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب جمال شكري محمد عثمان/ د .أ
 عضوًا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث ماجدي عاطف محفوظ/ د .أ

 عضوًا وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  منصورحمدي محمد/ د .أ
 عضوا أمین الكلیة عواطف فتوح/ السیدة

 عضوا  اتحاد الطالبأمین ممثل الطالب
  

 : لجان الوحدة والمھام الخاصة بكل لجنة: أوًال 
  

  )المكتب التنفیذي( لجنة التخطیط والتنسیق والدعم الفنى - ١
 :المھام

  
 ام ومسئوليات اللجان المختلفة بالوحدة التنسيق بين مه. 

  التنسيق بين الوحدة واالقسام العلمية واالدارية بالكلية. 

  التنسيق بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة. 

     تقديم الدعم الفنى لمختلف اللجان والوحدات االدارية واالقسام العلمية لـضمان جـوداالداء
 .للمهام والمسئوليات 

 راكة بين الكلية ومؤسسات المجتمع وسوق العمل تنسيق الش. 

  الدراسة الذاتية والتقرير السنوى العدادالتنسيق بين اللجان المختلفة للمعايير وإستيفائها. 
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  :التشكیل

  
المھام 

 فيذ اللجان المختلفة والوحدات االدارية واالقسام العلمية لمهام ومسئولياتتها متابعة تن.  
  ومتابعة تقاريرها الفصلية .... متابعة إعداد االقسام العلمية لتوصيف مقرراتتها. 

  متابعة إعتماد الالئحة والبرامج الدراسية بالكلية. 

 لهاوإيجاد حلول .... تلفة التعرف على الصعوبات والمشكالت التى تواجه اللجان المخ  

  متابعة تنفيذ خطط التحسين لموضوعه فى ضوء الدراسة الذاتية وأعمال المراجعة. 

  متابعة تنفيذ القررات التصحيحية التى تتخذها المجالس المتخصصة. 

  متابعة أداء وحدة الشكاوى والتظلمات وكذلك وحدة الخريجين. 

 مل التعليمى متابعة أداء العملية التعليمية مع الع. 

  متابعة الخريجين فى سوق العمل وآدائهم. 

  الكنتروالت(مراجعة تطبيق قواعد وإجراءات العمل بلجان النظام والمراقبة.( 

  مراجعة تنفيذ القررات التصحيحية للمجالس المتخصصة. 

  االعتماد معاييرمراجعة إستيفاء . 

 ة بتوصيف المقررتى ومطابقمراجعة توافر ملفات المقررات الدراسية لكل فصل دراس  

  الوظیفة بالوحدة  الوظیفة  االسم  م
  مستشار الوحدة  أستاذ بقسم خدمة الفرد  د ھشام سید عبد المجید.أ  ١
  مدیر الوحدة والمدیر التنفیذي للمشروع  أستاذ بقسم التخطیط االجتماعي  اھیم حمزة  أحمد إبر. د.أ  ٢
  منسق لجنة المراجعة   مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أحمد سعد خالد. د  ٣
  منسق لجنة المتابعة  مدرس بقسم خدمة الفرد  أحمد خلیفة أحمد . د  ٤
  منسق لجنة القیاس والتقییم  اعةمدرس بقسم خدمة الجم  محمد محمد سلیم. د  ٥
  منسق اللجنة المالیة  مدرس بقسم خدمة الفرد   محمددعبد المقصو أحمد. د  ٦
  لجنة القیاس والتقییم  مدرس بقسم خدمة الجماعة  محمد فوده. د  ٧
  لجنة المراجعة  مدرس بقسم التخطیط االجتماعي  زینھم مشحوت. د  ٨
  لجنة التدریبمنسق   خدمة االجتماعیةمدرس بقسم مجاالت ال  محمود رضوان. د  ٩

  منسق لجنة النشر واألعالن  مدرس بقسم خدمة الفرد  إیھاب سالم. د  ١٠
  لجنة المراجعة  مدرس بقسم التخطیط االجتماعى  محمد عبد اللطیف . د  ١١
   الوحدةمدیر إداري  إیمان نظمي. أ  ١٢
  داعم فنى للوحدة   محمد مكاوي. أ  ١٣
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  :أعضاء اللجنة
  الصفة  الوظیفة   االسم

 عضو  أستاذ بقسم التخطیط االجتماعي  محمد زكى سلیمان / د .أ  
 عضو  أستاذ بقسم خدمة الفرد  .ماجدة سعد متولي / د .أ 
 عضو  قسم خدمة الفردورئیس أستاذ   عبد الناصر عوض/ د.أ 
 عضو  قسم تنظیم المجتمعس ورئیأستاذ   سناء محمد حجازي/ د .أ 
 عضو  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  زكنیة عبد القادر خلیل/ د.أ  
 عضو  أستاذ بقسم تنظیم المجتمع  عائشة عبد الرسول إمام/ د.أ 
 عضو  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة.         سریة جاد اهللا عبد السند / د .أ 
 منسق اللجنة  س بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیةمدر   .أحمد سعد خالد/ د  

  عضو  مدرس بقسم التخطیط االجتماعي   زینھم مشحوت/ د 
                   

  

المھام 
      أعـضاء  ، للقيادات االكاديمية ، للقيادات االدارية     (حصر وتحديد االحتياجات التدريبية

  )ن ، العاملين هيئة التدريس ، االداريي
               إقتراح الخطط التدريبية الضرورية بالتنسيق مع خطـط تـدريب وتنميـة القـدرات

  .بالجامعة 
  إعداد البرنامج الزمنى لتنفيذ الخطط التدريبية.  
  تحديد متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية.  
  اإلشراف على إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية.  
  بالدورات التدريبية ترشيح االولة والشواهد الخاصة.  
        هات العليا وفقـاً لحاجـات   ترشيح المتدربين للدورات التدريبية المعروضة من قبل الج

  الكلية 
 الطالبية ودعم الطالب األنشطة .  
  توفير قاعدة البيانات للمتدربين والدورات التدريبية. 

   :أعضاء اللجنة
  الصفة  الوظیفة  االسم

 عضو  مجاالت القسم رئیس أستاذ و  زین العابدین محمد /د .أ
 عضو  أستاذ بقسم تنظیم المجتمع  .عائشة عبد الرسول إمام / د .أ

 منسق اللجنة  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیةمدرس   محمود رضوان/ د 
 عضو مدرس مساعد بقسم تنظیم المجتمع  میرفت جمال الدین شمروخ / م . م 
 عضو بقسم تنظیم المجتمع  مدرس مساعد  .مبروكة محمود محمد علیق / م 
 عضو  بقسم تنظیم المجتمعمدرس مساعد  .شیرین محمد إحسان / م 

  

المھام 
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  خارجياً –داخلياً (نشر ثقافة الجودة بالمجتمع . (  
  ترشيح للكلية بالمؤتمرات والندوات فى ضوء متطلبات الجودة.  
 لموقع االلكترونى للكلية بصورة دورية تحديث صفحة الجودة على ا.  
  إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات ذات الصلة بضمان الجودة وتطوير االداء.  
  االتصال بالظروف المعننية فى المجتمع وتفعيل مشاراتها.  
  وإستخدام أنسب الوسائل لنشرها .... تجهيز الموارد االعالمية.  
  تنسيق بين الكلية ومؤسسات المجتمع وسوق العمل. 

   :أعضاء اللجنة
  الصفة  الوظیفة  االسم

 عضو  أستاذ بقسم التخطیط االجتماعي  .د ماجدة عبد الوھاب.أ
 عضو  االجتماعي التخطیطمدرس بقسم    .أسماء عبد المؤمن/  د 

 منسق اللجنة خدمة الفرد مدرس بقسم   إیھاب سالم. د
 عضو  مدرس بقسم تنظیم المجتمع   ھمام كریم حسن/ د 
  

  

المھام 

  تقييم مردود االنشطة التدريبية وورش العمل.  
              وضع خطط تقييم المقررات الدراسية والبرامج الدراسي وتحديـد متطلبـات تنفيـذها

  .واالشراف على التقارير الالزمة عنها 
 مية والخدمية والبحثية بالكلية تقييم جميع العمليات االدارية والتعلي.  
             وضع خطة قياس لرضا جميع أطراف مجتمع الكلية الداخلى والخارجى وإعداد أدواته

وتحديد متطلباته واالشراف على تنفيذها وإعداد التقارير عنهـا وأقتـراح أفـضل          ... 
  .تمهيداً إلتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات ... الوسائل لرفع مستوى الرضا 

 الضوابط والقواعد التى تبنى عليها عمليات التقييم المختلفة بالكلية وضع .  
  إعداد نماذج تقييم األداء االكاديمى واالدارى وتطبيقها.  
  تقييم التسهيالت والخدمات المساعدة.  
  رضا كفاءة وجود خدمات شئون الطالب ورعاية الشباب.  
  رصد كفاءة وجود بيئة التعليم. 
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  : أعضاء اللجنة
  

  الصفة  الوظیفة  السما
 عضو  مدرس بقسم تنظیم المجتمع   یحیى عبده محمد جاد/ د 
 منسق اللجنة   مدرس بقسم خدمة الجماعة محمد محمد سلیم     / د 
 عضو  مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أبو زید عبد الجابر سلیمان /  د 
 عضو مدرس بقسم تنظیم المجتمع    نصر علي رحیم / د 
  عضو  مدرس بقسم خدمة الجماعة  محمد محمد فودة/ د

  
  

المھام 

 ومتطلبات الجودة  متابعة الجهات المعنية بتنفيذ أنشطة المشروع.  
  بالكليةمتابعة تنفيذ جميع أنشطة وحدة ضمان الجودة.  
 المرتبطة بالجودة بالكلية نشطة كتابة تقارير المتابعة حول كل األ.  

  : نةأعضاء اللج
  الصفة  الوظیفة  االسم

 عضو   أستاذ بقسم التخطیط االجتماعي أحمد إبراھیم حمزة  / د .أ
 عضو  مدرس  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أحمد سعد خالد/ د 
 منسق اللجنة   مدرس بقسم خدمة الفرد أحمد خلیفة أحمد / د 
 عضو  مدرس بقسم خدمة الفرد أحمد عبد المقصود محمد/ د 
 عضو   مدیر عام الكلیة   فتوحعواطف .  أ
  :لجان المعاییر االكادیمیة : ثانیًا  

اد عدد      تتضمن     ة باالعتم ي محورین    ١٦المعاییر الخاص ار ف سیین محور    معی رئی
ة  ة التعلیمی ور الفعالی سیة ومح درة المؤس ى   و. الق اییر عل ذه المع ع ھ م توزی ة ت ان ممثل لج

  :ما یليم ألقسام العلمیة لمتابعتھا والتأكدل
  .مدى استیفاء المعاییر األكادیمیة لشروط االعتماد )١
 .كل معیار من ھذه المعاییر وفقا ألنشطة التحسین والتطویر المتاحةاستكمال  )٢
 .تحدید جوانب القوة والضعف في كل معیار وتحدید خطط التحسین المطلوبة )٣
  .یة بالكلیةمتابعة تنفیذ ھذه الخطط بالتعاون مع جمیع عناصر العملیة التعلیم )٤
ذا       )٥ تدعیم وحدة ضمان الجودة باألدلة والشواھد والمستندات التي تدل على استیفاء ھ

 . المعیار
  :وقد تم تشكیل ھذه اللجان على النحو التالي

   المسئولین  المعیار   م
  )المحورمنسق ( أحمد سعد خالد / د   محور القدرة المؤسسیة   :أوًال

  عبد المقصودد أحمد   التخطیط اإلستراتیجي  ١
  زینھم مشحوت/ د  القیادة والحوكمة  ٢
  محمد عبد اللطیف/ د  الھیكل التنظیمي  ٣
  زینھم مشحوت/ د  المصداقیة واألخالقیات  ٤
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  محمد عبد اللطیف/ د  الجھاز اإلداري  ٥
  أحمد عبد المقصود/ د  الموارد المالیة  ٦
  محمد فودة/ د  المشاركة المجتمعیة  ٧
  محمد فودة/ د  ؤسسي وإدارة نظم الجودةالتقویم الم  ٨

  )منسق المحور ( أحمد خلیفة أحمد/ د  محور الفعالیة التعلیمیة  :ثانیا
  محمود رضوان/ د  الطالب والخریجون  ١
  سناء حجازي/ د .أ المعاییر األكادیمیة  ٢
  محمود رضوان/ د  البرامج التعلیمیة  ٣
  إیھاب سالم/ د  التعلیم والتعلم  ٤
  محمد سلیم/ د  ضاء ھیئة التدریسأع  ٥
  سناء حجازي/ د .أ البحث العلمي  ٦
  إیھاب سالم/ د  الدراسات العلیا  ٧
  محمد سلیم/ د  التقویم المستمر للفعالیة التعلیمیة  ٨



  الخطة العامة لوحدة ضمان الجودة
المجاالت 
العامة 
  للخطة

مصادر   التكلفة  ائم بالتنفیذالق  فترة التنفیذ  األنشطة  النجاحمؤشرات   المخرج  الھدف
  التمویل

المعاییر 
  األكادیمیة

معاییر تحدیث ملفات 
  االعتماد

ملفات للمعاییر 
مستوفاة ومحدثة 

  بشكل دوري

وجود ملف متكامل لكل 
معیار محدث ومدعم 

  باألدلة والشواھد

 فحص ملفات معاییر االعتماد -
  .بعد تحدیثھا 

 إعداد تقریر عن ملف كل معیار -
  . من نقاط قوة وضعف وما بھ

 دعم فني للقائمین على استكمال -
  .واستیفاء عناصر المعیار 

مسؤلى ملفات   سنویا
  المعاییر بالوحدة

الخبراء فى 
مجال البحوث 

فى الكلیة 
وخارجھا 
واالقسام 
  العلیمیة

٠٠  --------  

تحدیث توصیف البرامح 
  الدراسیة

برامج دراسیة 
محدثة في ضوء 

سالة ورؤیة الكلیة ر
والمعاییر المتبناة    

برامج دراسیة موثقة 
  ومعتمدة

 تبني معاییر الھیئة القومیة -
كأساس لبرنامج بكالوریوس الخدمة 

  . االجتماعیة
 مراجعة توصیف برنامج -

البكالوریوس ومصفوفتھ في ضوء 
المعاییر المتبناة وتقاریر المراجعة 

  .الداخلیة والخارجیة 
توصیف برامج الدراسات  مراجعة -

العلیا ومصفوفاتھا  في ضوء 
المعاییر المتبناة وتقاریر المراجعة 

  .الداخلیة والخارجیة 

نھایة كل 
  جامعيعام 

-أغسطس
  سبتمبر

لجان المراجعة 
 باألقسام
  العلمیة

  )الداخلیة(
 المراجعة -

  الخارجیة

  میزانیة الكلیة  ٩٠٠٠
 –انتساب  ( 

  )تعلیم مفتوح 

ر البرامج إعداد تقاری
  الدراسیة

تقاریر مستوفاة عن 
  البرامج الدراسیة 

تقاریر   للبرامج 
الدراسیةحدد بھا خطط 

  التطویر والتحسین 

 مراجعة تقاریر البرامج -
الدراسیة وخطط تطویرھا 

  .وتحسینھا 
 اعداد تقریر بخطط التطویر -

والتحسین الخاصة بالبرامج 
  . الدراسیة 

نھایة كل 
  جامعيعام 
 یولیو -مایو 

لجنة المراجعة 
  بالوحدة

لجان المراجعة 
  باالقسام 

  میزانیة الكلیة  ٥٠٠٠
 –انتساب  ( 

  )تعلیم مفتوح 

البرامج 
  الدراسیة

تقاریر عن تقییم   تقییم البرامج الدراسیة
  البرامج الدراسیة

وجود آلیات موثقة لتعدیل 
السلبیات في البرامج 

  الدراسیة

  الدراسیةتقییم البرامج 
  ) العلیا الدراسات–البكالوریوس (

منتصف 
ونھایة كل 

  عام
 -  مارس
  مایة

لجنة القیاس 
والتقییم 
  بالوحدة

میزانیة الكلیة   ٥٠٠
من الوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص
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 ١٣

المجاالت 
العامة 
  للخطة

مصادر   التكلفة  ائم بالتنفیذالق  فترة التنفیذ  األنشطة  النجاحمؤشرات   المخرج  الھدف
  التمویل

تحدیث توصیف المقررات 
  الدراسیة

مقررات دراسیة 
محدثة في ضوء 

رسالة ورؤیة الكلیة 
والمعاییر المتبناة    

مقررات دراسیة موثقة 
  معتمدةو

 دعم فني لتحدیث توصیف -
المقررات الدراسیة باألقسام 
العلمیة ومراحعة التوصیف 

  . الداخلي بھا 
 إعداد تقاریر عن توصیف -

  .المقررات 

لجنة المراجعة   سنویا
  بالوحدة

+  
  األقسام العلمیة

  میزانیة الكلیة  ٢٠٠٠
 –انتساب  ( 

  )تعلیم مفتوح 

و إعداد تقاریر المقررات 
  ةالدراسی

تقاریر مستوفاة عن 
  المقررات الدراسیة 

تقاریر   للمقررات 
الدراسیةحدد بھا خطط 

  التطویر والتحسین 

إلعداد تقریر المقررات  دعم فني -
الدراسیة باألقسام العلمیة وكیفیة 
  مراجعة التقاریر داخل القسم العلمي

 إعداد تقاریر عن تقاریر المقررات -
  .وخطط تطویر وتحسین المقررات 

  . مراجعة ملفات المقررات الدراسیة-
 اعداد تقریر بخطط التطویر -

والتحسین الخاصة بالمقررات 
  .الدراسیة 

لجنة المراجعة   سنویا
  بالوحدة

+  
  األقسام العلمیة

  میزانیة الكلیة  ١٢٠٠
 –انتساب  ( 

  )تعلیم مفتوح 

المقررات 
  الدراسیة

تقاریر عن تقییم   تقییم المقررات الدراسیة
  المقررات الدراسیة

آلیات موثقة لتعدیل وجود 
السلبیات في المقررات 

  الدراسیة

تقییم مقررات الفصل الدراسي  -
 دراسات –بكالوریوس (األول 

  )علیا
تقییم مقررات الفصل الدراسي  -

 دراسات –بكالوریوس (الثاني 
  )علیا

 تقییم مقررات الفصل الصیفي -
  )دراسات علیا              ( 

: نوفمبر
  مارس
  

  یولیو :أبریل
  

: أغسطس
  أكتوبر 

  من كل عام 

لجنة القیاس 
والتقییم 
  بالوحدة

میزانیة الكلیة   ١٥٠٠
من الوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص

التدریب 
وتنمیة 
  القدرات 

تنمیة أعضاء ھیئة 
  التدریس ومعاونیھم

عضو ھیئة تدریس 
قادر على التعامل 
مع التكنولوجیا 

ت  عدد من المقررا-
  .االلكترونیة 

 بنوك أسئلة في عدد من -

 .صیاغة األسئلة في بنك األسئلة  -
  الفعال للمكتبة الرقمیة االستخدام -
    من تكنولوجیا التعلیماالستفادة -

  في أنشطة التعلیم والتعلم

  لجنة التدریب  ویاسن
   بالوحدة

میزانیة الكلیة   ١٠٠٠٠
والوحدات 
ذات الطابع 
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 ١٤

المجاالت 
العامة 
  للخطة

مصادر   التكلفة  ائم بالتنفیذالق  فترة التنفیذ  األنشطة  النجاحمؤشرات   المخرج  الھدف
  التمویل

واستخدامھا لرفع 
  الفاعلیة التعلیمیة

  مقرر
  
  
  
  
  
  
  

 وحدة التدریب أعضاءتدریب  -
  المیداني لتنفیذ مھامھا 

التواصل مع الطالب من خالل  -
  الطالبیةاألنشطة 

 على ناألكادیمییتدریب المرشدین  -
 األكادیمي لطالب الدراسات اإلرشاد

  العلیًا
استخدام الشبكة العنكبوتیة في  -

  التعامل مع الطالب 
استخدام البرنامج الكتروني في  -

  وحدة التدریب المیداني
تصمیم وإعداد وتدریس المقررات  -

  الكترونیا
  تنمیة المھارات القیادیة واإلداریة  -

  الخاص

تنمیة القدرات البحثیة 
لدى أعضاء ھیئة 

  التدریس ومعاونیھم 
  

عضو ھیئة تدریس 
على إجراء قادر 

بحوث متمیزة وقادر 
  على تسویقھا

ستخدام الفعال دورة في اال -  
  للمكتبة الرقمیة

دورة استخدم البرنامج  -
 في البحوث spssإلحصائي ا
  دورة في تسویق البحوث -

میزانیة الكلیة   ٤٠٠٠    
والوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص

تنمیة أعضاء الھیئة 
   اإلداریة

عضو ھیئة إداریة 
قادر على التعامل 
مع التكنولوجیا 

واستخدامھا لرفع 
  القدرة المؤسسیة

  دورة على عملیات القبول والتسجیل  -  
بكة  الشاستخدامدورة في  -

  العنكبوتیھ 
دورة للتصرف في حالة األزمات  -

  والكوارث
 البرنامج استخدامدورة في  -

  الكتروني لمتابعة غیاب الطالب 
دورة في استخدام البرنامج  -

  الكتروني للساعات المعتمدة
دورة خاصة بالمھارات القیادیة  -

  لجنة التدریب  سنویا
   بالوحدة

التعلیم   ٥٠٠٠
المفتوح 
  واالنتساب
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 ١٥

المجاالت 
العامة 
  للخطة

مصادر   التكلفة  ائم بالتنفیذالق  فترة التنفیذ  األنشطة  النجاحمؤشرات   المخرج  الھدف
  التمویل

  واإلداریة
النشر 

  واإلعالن
 نشر ثقافة الجودة  -
نشر كل ما یتطلب  -

نشره لتحقیق معاییر 
دلیل (الجودة مثل 

الملكیة الفكریة 
والمیثاق األخالقي 

ودلیل الطالب ودلیل 
التقویم وقواعد القبول 

(.... 
توضیح ما تم إنجازه  -

  .خالل العام الدراسي 

  نشرة شھریة عن  -
  .الوحدة 

  دلیل سنوي للكلیة -
 يلوحدة علاصفحة  -

  موقع الكلیة
  اجتماعات دوریة -
  . مؤتمرات -
   أدلة متخصصة مثل -
دلیل الملكیة الفكریة (

والمیثاق األخالقي 
ودلیل الطالب ودلیل 

  ..)التقویم

  تعریف 
ة التدریس یئ ھأعضاء

ومعاونیھم واإلداریین 
والطالب بثقافة والمجتمع 

الجودة ومعاییرھا 
وحدة ضمان  إنجازاتو

  .الجودة 

  اعة نشرة شھریة عن الوحدة طب -
  إصدار دلیل سنوي للكلیة -
 موقع يالوحدة علتدعیم صفحة  -

  الكلیة
  اجتماعات دوریة -
 مؤتمرات  -

   إصدار أدلة متخصصة مثل -
دلیل الملكیة الفكریة والمیثاق ( -

األخالقي ودلیل الطالب ودلیل 
 ..)التقویم

 الطالب مععقد اجتماعات ولقاءات  -
ثلي وأعضاء ھیئة التدریس ومم

  المجتمع المدني 

لجنة النشر   سنویا
واإلعالم 
  بالوحدة

میزانیة الكلیة   ٥٠٠٠
من الوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص

تقییم القدرة 
  المؤسسیة

تحسین القدرة المؤسسیة 
  بالكلیة

تقاریر عن 
مستویات الرضا 

  واألداء

وضع المجالس واللجان 
مجالس األقسام (المعنیة 

) واللحان ومجلس الكلیة 
  .ات لتعدیل السلبیات آلی

رضا الطالب عن الخدمات  -
  والدعم

طالب البكالوریوس والدراسات (
  )العلیا

قیاس رضا أعضاء ھیئة  -
  التدریس 

  قیاس رضا العاملین -
   تقییم كفاءة المرافق والمباني -
  . تقییم أداء العاملین -
 رضا المجتمع عن خدمات الكلیة -

  والخریج
 تقییم عوامل الجذب والطرد -

  لكلیةبا

أغسطس إلى 
  فبرایر 

لجنة القیاس 
والتقییم 
  بالوحدة

میزانیة الكلیة   ٣٠٠٠
من الوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص



  
  

  جامعة حلوان        
  كلیة الخدمة االجتماعیة 

  وحدة ضمان الجودة   
------------------------------------------------------------------------------ 

 ١٦

المجاالت 
العامة 
  للخطة

مصادر   التكلفة  ائم بالتنفیذالق  فترة التنفیذ  األنشطة  النجاحمؤشرات   المخرج  الھدف
  التمویل

 نظم 
االمتحانات 

وتقییم 
  الطالب

تحسین مستوى أداء 
وحدة نظم االمتحانات 

  وتقییم الطالب

نقریر عن أعمال 
الكنتروالت ونتائجھا 

  ودالالتھا

كنتروالت تتصف بالحیدة 
  ھة والموضوعیةوالنزا

 مراجعة تشكیل ونظام العمل -
  بالكنترول

 مراجعة مدى توافر شروط -
  .األمن والسالمة بالكنترول 

 مراجعة العدالة في توزیع -
  أعمال الكنترول 

 مراجعة تنظیم وتنسیق -
  .أعمال الكنترول 

 مراجعة تشكیل لجان -
  الممتحنین لكل مادة 

 مراجعة التظلمات من نتائج -
  والت وموضوعیتھا الكنتر

 مراجعة سرعة الرد على -
  .التظلمات وموضوعیتھ 

 إعداد تقریر عن أعمال -
 الكنترول ونتائجھ ودالالتھا 

لجنة المراجعة   سنویا
  بالوحدة

   

  میزانیة الكلیة  ٥٠٠٠
 –انتساب  ( 

  )تعلیم مفتوح 

التدریب 
  المیداني 

تحسین فعالیة التدریب 
  المیداني 

تقریر تقییم 
 التدریب مؤسسات

  المیداني

استبعاد المؤسسات غیر 
  الصالحة للتدریب المیداني 

 طباعة االستبیان  
 جمع بیانات  
  تفریغ البیانات

  واستخالص النتائج
  إرسال التقاریر لألطراف

 –رؤساء األقسام (المعنیة 
وكیل الكلیة للتعلیم 

والطالب والمشرف العام 
على التدریب المیداني 

  )العمید

أبریل إلى 
  یویول

لجنة القیاس 
والتقییم 
  بالوحدة

میزانیة الكلیة   ١٠٠٠
من الوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص



  
  

  جامعة حلوان        
  كلیة الخدمة االجتماعیة 

  وحدة ضمان الجودة   
------------------------------------------------------------------------------ 

 ١٧

المجاالت 
العامة 
  للخطة

مصادر   التكلفة  ائم بالتنفیذالق  فترة التنفیذ  األنشطة  النجاحمؤشرات   المخرج  الھدف
  التمویل

تقریر عن تقییم 
مشرفي التدریب 

  المیداني 

وضع المجالس واللجان 
مجالس األقسام (المعنیة 

آلیات ) العلمیة واللجان
لتعدیل السلبیات في نظام 

اإلشراف األكادیمي 
  للتدریب المیداني  

  الستبیانطباعة ا -
 جمع بیانات  
  تفریغ البیانات

  واستخالص النتائج
  كتابة التقاریر وإرسالھا

لألطراف المعنیة 
 -المشرفین األكادیمیین(

 وكیل –رؤساء األقسام 
الكلیة للتعلیم والطالب 
والمشرف العام على 

 - التدریب المیداني
  لمناقشتھا) العمید

أبریل إلى 
  یولیو

لجنة القیاس 
والتقییم 

  ةبالوحد

میزانیة الكلیة   ١٠٠٠
من الوحدات 
ذات الطابع 

  الخاص

  
        رئیس مجلس ادارة الوحدة                                 ة                               مدیر الوحد          
  

  أحمد محمد یوسف علیق/ د.      أ                              أحمد إبراھیم حمزة/ د .أ    


