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 التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة – 8
=

=
 عملية التقويم 8/1/1
تــتم عمليـة التقــويم ألداء الكليــة  ال فــي عمليـة التقــويم حيـثتقـوم وحــدة ضـمان الجــودة بالكليـة بــدور فعـ •

 :بصفه دورية من خالل

تحديــد ميعــاد ثابــت إلعــداد الدراســة الذاتيــة معتمــد مــن مجلــس الكليــة حيــث تحــرص وحــدة ضــمان  ℘
ـــة  ـــة وتقييمهـــا بفعالي ـــب وأنشـــطة الكلي ـــة أن تتضـــمن جميـــع جوان ـــد إعـــداد الدراســـة الذاتي الجـــودة عن

 )1-8مرفق (          .وكفاءة

تم إعداد توصيفات وتقـارير البـرامج والمقـررات الدراسـية وقـد تـم مراجعتهـا مـن قبـل أكثـر مـن جهـة  ℘
سنية رزق وقد تم إجراء التعديالت المطلوبة ثـم قـام أعضـاء لجنـة / د.حيث تم مراجعتها من قبل ا

وردة يوســف، /د.كونــة مــن اوالم(المراجعــة مــن قبــل مشــروع التطــوير المســتمر والتأهيــل لالعتمــاد 
ٕاعطـــاء و بمراجعـــة التوصـــيفات والبـــرامج  9/10/2010بتــاريخ ) منـــي احمـــد/ د.مهــا عـــادل، ا/ د.ا

 15/9/2010المالحظــــات وقــــد تــــم تعــــديلها واعتمادهــــا بــــالتفويض مــــن مجلــــس الكليــــة بتــــاريخ 
 22/11/2010بتاريخ ) 95(وباإلحاطة من مجلس الكلية رقم 

امينـة النمـر / ودمحمـد نجيـب / د.خريطة المنهج وقد قام اتم عمل ورشه بعنوان مخرجات التعلم و  ℘
 .وقد تم إعداد خرائط المناهج للمقررات المختلفة 13/7/2010بالمحاضرة فيها بتاريخ 

عمل تقييم شامل لجميع أوجه النشاطات بالكلية من خـالل االسـتبيانات المختلفـة التـي تـم توزيعهـا  ℘
الهيئـــة  –والهيئــة المعاونــة  سعضــاء هيئــة التــدريأ –الخــريجين  –الطــالب (علــي جميــع الفئــات 

 )مستفيدي الخدمة –القيادات األكاديمية  –اإلدارية 

 عمل مراجعة داخلية من قبل لجنة المراجعة دورياً  ℘

 .متابعة تقارير المراجعة الخارجية وعرض النتائج واقتراح التعديالت ℘

 .حظة التطور بهامتابعة التقارير الدورية لألقسام العلمية واإلدارية ومال ℘

والهيئــة المعاونــة والهيئــة اإلداريــة وعمــل مقــابالت  سقيــاس الرضــا الــوظيفي ألعضــاء هيئــة التــدري ℘
 .شخصية مع القيادات األكاديمية

ــتم التقــويم ألداء الكليــة  • ــة ي مســتمرة مــن خــالل خطــة عمــل إلعــداد الدراســة الذاتيــة وكــذلك و بصــفة دوري
لداخليــة فــي األســبوع األول مـن التــرم الثــاني واألســبوع األول بعــد تحديـد تــواريخ ثابتــة لعمــل المراجعـة ا

 تقويم أداء المؤسسة  8/1
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 1/7مـن          اعتماد نتيجة الترم الثاني كما تم تحديد تاريخ ثابت إلعداد الدراسة الذاتية فـي الفتـرة
مـن كـل عـام، كمـا انــه توجـد زيـارات مسـتمرة مـن مركــز ضـمان الجـودة لمتابعـة مـدي تقــدم  30/9إلـي 

 .أدائهاالكلية وتقييم 

الحرص علي مناقشة نتائج تقويم أداء الكليـة مـع كـال مـن أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم والعـاملين  •
 :واألطراف المجتمعية من خالل

 .مجالس األقسام ومجلس الكلية •

الهيئـــة  –أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم (مـــع جميـــع األطـــراف المعنيــة ونـــدوات ورش عمـــل عقــد  •
ــــادات األكاديميــــة  –الطــــالب  –اإلداريــــة  ــــي وجهــــات النظــــر  )مســــتفيدي الخدمــــة –القي وللوقــــوف عل

 .المختلفة والمعلومات المطلوبة للتقييم

يتم مقارنة نتائج تقويم الكلية بصفه دورية وذلك من خالل المقارنة بين تقارير األداء وتقارير المراجعـة  •
أعوام  3يتم مقارنه نتائج الطالب خالل الداخلية والخارجية للوقوف على مدى تقدم األداء بالكلية كما 

متتاليـة للوقـوف الللوقوف علي التقدم الذي تحدثه الكليـة، كمـا يـتم مقارنـه بـين الدراسـة الذاتيـة لألعـوام 
 .نقاط الضعفتحسن نقاط القوة وتناقص علي مدي التقدم خالل كل سنة من حيث 

 

 أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة  8/1/2
 

ـــاط حـــدث  • ـــة نق ـــذاتي ومعرف ـــويم ال ـــائج التق ـــي األداء المؤسســـي نتيجـــة االســـتفادة مـــن نت ـــدم ملمـــوس ف تق
 :الضعف ووضع خطط التحسين وقد حدث تقدم ملموس في 

 في الكلية األداءوأدوات لجمع البيانات المطلوبة لتقييم  إجراءاتوجود  ℘

 موجود خطط دورية للتقيي ℘

 وجود دراسات ذاتية دورية  ℘

 .االلكتروني للكلية باللغتينتحديث الموقع  ℘

       .وجود خطة تدريبية تنفيذية للعاملين بالكلية ℘

 )2-8مرفق (      . تقييم أداء القيادات األكاديمية بالكلية ℘

 .تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين بالكلية ℘

 .قياس مستوي الرضا الوظيفي لألطراف المعنية بالكلية ℘

 .ة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في برامج خدمة المجتمعشارك العديد من أعضاء هيئ ℘

وجود خطة إستراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية معتمدة وموثقـة بـالتفويض مـن مجلـس  ℘
 .22/11/2010بتاريخ ) 95(وباإلحاطة من مجلس الكلية رقم  15/9/2010الكلية بتاريخ 

 )3-8مرفق (        
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ـــا مراجعـــة وتحـــديث ت ℘ ـــك طبق ـــامج الدراســـي الخاصـــة بالكليـــة وذل ـــارير المقـــررات والبرن وصـــيفات وتق
 لهيئة ضمان الجودة واالعتماد ةللمعايير األكاديمية القياسي

لهيئـــة  ةاالنتهــاء مـــن إعــداد توصـــيف مقــررات الدراســـات العليـــا طبقــا للمعـــايير األكاديميــة القياســـي ℘
 .العتماد والبدء في إعداد تقارير المقرراتضمان الجودة وا

 .الداخلية لوحدة ضمان الجودة بالكلية ةالالئح إعداد ℘

ــاهج الدراســية عــن طريــق اســتبيانات الطــالب المتواجــدة علــي شــبكة  ℘ ــيم المن المتابعــة المســتمرة لتقي
  يالفاراب

 .إجراء دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالكلية ℘

 .ت البحث العلمي وحقوق الملكية الفكريةنشر أخالقيا ℘

يوجد العديد من األنشطة لتعزيز القدرة المؤسسية مثـل عمـل الخطـة اإلسـتراتيجية للكليـة والقائمـة علـى  •
 ) SWOT Analysis(التحليل البيئي 

- :أيضا توجد ممارسات فعلية لتعزيز القدرة المؤسسية مثل  •
 .الدراسية فيما يتناسب واحتياجات سوق العمل  معرفة احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج -

 تم فتح الدبلوم التخصصي بنظام الساعات المعتمدة  -

 )دكتوراه  –ماجستير (الدراسات العليا التسجيل لبرامج فتح باب  -

 التوسع في أماكن التدريب العملي -

 الطالبية وتخصيص أماكن لذلك  ةاألنشطالتوسع وزيادة  -

 تنظيمي للكلية ولوحدة ضمان الجودةتعزيز واستكمال الهيكل ال -

من أهم مشـاريع تطـوير العمليـة التعليميـة والقـدرة المؤسسـية  QAAPو  CIQAPيعتبر مشروع   -
والفاعلية التعليمية حيث تهدف إلي عمل برامج هادفة للتوعية بمشروع التطوير المسـتمر والتأهيـل 

ــة للهيئــة اإلدارة لرفــع كفــ اءتهم ونشــر ثقافــة الجــودة والســعي فــي لالعتمــاد مــن خــالل دورات تدريبي
طريق االعتمـاد وكـذلك عقـد نـدوات لتوعيـة مجتمـع الكليـة بثقافـة الجـودة كمـا تسـعي تلـك المشـاريع 
إلي دعم جهود الكلية في عملية تطوير وتحسين البرامج التعليمية لمرحلـة البكـالوريوس والدراسـات 

ــة المعاونــة وتحســين البنيــة  العليــا وطــرق التــدريس بهــا وتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئ
 .التحتية وكذلك االرتقاء باألداء المؤسسي للكلية لالرتقاء بمنظومة البحث العلمي

 

 

 الدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة    8/2/1

 عم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودةد  8/2
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عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يتوافر بوحدة ضمان الجودة الكوادر البشرية المؤهلة والكافية من أ •

والمجلــس التنفيــذي  17/2/2010واإلداريــين وقــد تــم تشــكيل مجلــس إدارة الوحــدة واعتمــاده بتــاريخ 

لها ممن لهـم نشـاط وخبـرة فـي مجـال إدارة الجـودة وتطـوير العمليـة التعليميـة حتـى يمكـنهم متابعـة 

 أنشطة التطوير والجودة بالكلية 

المخصصات المالية تكفي معظم ممارسـات أنشـطة الوحـدة، كمـا للوحدة و داد الالئحة المالية إع تم •

يتم تدعيم مدير الوحـدة ونائـب المـدير بمكافـاه شـهرية تصـرف مـن مركـز ضـمان الجـودة بالجامعـة 

 موظفين مؤقتين للوحدة تصرف رواتبهم من ميزانية الكلية ) 4(كما تم تعيين عدد 

ة أنشـطتها وهـي علـي سـبيل المثـال حجـرة ذات مسـاحة تـم تـدعيم الوحـدة بكافـة التجهيـزات لممارسـ •

طباعـة ليـزر هـذا باإلضـافة ) 2(ماكينة تصوير وعـدد) 1(أجهزة كمبيوتر وعدد ) 5(واسعة  وعدد 

داخلي وكاميرا ديجيتال وداتـا شـو السـتخدامها فـي ) 1(تليفون خارجي و) 2(إلي فاكس ليزر وعدد

 .حدة وتفعيل أنشطتهاورش العمل والندوات بما يتالءم مع كفاءة الو 

يشـــارك مـــدير وحـــدة ضـــمان الجـــودة فـــي مناقشـــه الموضـــوعات التـــي تتعلـــق بقضـــايا الجـــودة فـــي   •

المجلـــس مجلــس الكليـــة حيـــث انـــه عضـــو بمجلـــس الكليـــة بصـــفته؛ مجـــالس األقســـام واجتماعـــات 

 .فةالجودة المختلب المختلفة الخاصة مؤتمراتالالجودة بجامعة المنصورة و  ضمان مركزالتنفيذي ب
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