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ةـكلم  

 السالم عبد مصطفي السالم عبد/ الدكتور األستاذ السيد

 ة الكلي دـعمي
 اجلودةوحدة ضمان ورئيس جملس إدارة 

 املعاونة واهليئةالسادة الزمالء والزميالت .... أعضاء هيئة التدريس 

 أبناءنا األعزاء طالب الكلية
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

كلية الرتبية على إعداد معلمي املستقبل يف خمتلف  التصصصفات الفت جتا هفا      تقوم

وزارة الرتبية والتعليم واملدارس الدولية، كما تقفوم علفى إعفداد  يفل مفا البفاحاني يف جمفاالت        

 أصول الرتبية وعلم النفس والصحة النفسية واملناهج وطرق التدريس وتكنولو يا التعليم.

رؤيفة ورسفالة وحفدة ضفمان     ا الدليل الذي يتضفما معلومفات حفول    ويسعدني أن أقدم هلذ

اجلودة واألهداف االسرتاتيجية للوحدة ، واختصاصات وجملس إدارة وأنشطة وحدة ضمان اجلودة 

 بالكلية .

وال يفوتين أن أقدم خالص الشكر والتقدير للسيد أ.د/ السفيد أدفد عبفد اقفالق رئفيس      

ألسفتاذ/وكيل أول الفوزارة أمفني عفام اجلامعفة علفى  هفودهم        اجلامعة والسادة النواب والسفيد ا 

 واحلصفول علفى  مفا أ فل جقيفق اجلفودة      احلاياة ودعمهفم املسفتمر ماديفا ومعنويفا للكليفة     

 .العتمادا

وأتقففدم لففالص الشففكر والتقففدير للسففادة الففوكالس ورؤسففاس األقسففام وأعضففاس هي ففة  

على  هودهم احلاياة ما أ فل االرتقفاس تسفتو     اجلهاز اإلداري أعضاس واهلي ة املعاونة والتدريس 

 األداس بالكلية . 

السفابقني  كما أتقدم لالص الشكر والتقدير للسفادة مفديري وحفدة ضفمان اجلفودة      

اجلفودة علفى  هفودهم مفا     ضفمان  وكذلك للسيد أ.م.د/ إمساعيل حممد إمساعيل مدير وحدة 

 .بالكليةوجقيق اجلودة أ ل جسني مستو  األداس 

للجهفات واملسسسفات التعليميفة    لفالص الشفكر والتقفدير    وال يفوتين كذلك أن أتقدم 

الدقهلية ونقيب املعلمني وكيل أول وزارة الرتبية والتعليم ب / لسيد األستاذوخنص اواجملتمعية 

 مففديري إدارات التعلففيم بالدقهليففة وجملففالس أمنففاس املففدارس اقاصففة والدوليففة وخنففص  والسففادة/ 

رئيس جملس أمناس أكادميية و امعة الدلتا على حسفا التعفاون وتبفادل      - ربيع ناصرأ.د. حممد 

 ا طالب الكلية.   ئناآلراس واقربات تا يعود بالفائدة على السادة املعلمني يف أثناس اقدمة وأبنا

نا الطالب بالتوفيق والسداد,,,ئمع أطيب متنياتي ألسرة الكلية وللخرجيني وألبنا  

د الكليةـــعمي                                                                                            

 السالمأ.د/ عبد السالم مصطفى عبد                                                     
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 ةـكلم  

 إمساعيل حممد إمساعيل حسن/ الدكتور األستاذ السيد

 مديــر وحدة ضمــان اجلودة
  

                       

 ولفذلك  جقيقف   إىل الدولفة  تسفعى  هفدفا  التعلفيم  بتطوير االهتمام أصبح    

 نشر إىل بدورها تسعى والت واالعتماد، التعليم  ودة لضمان القومية اهلي ة أنشأت

 سففواس، حففد علففى اجلففامعي وقبففل اجلففامعي التعلففيم مسسسففات يف اجلففودة ثقافففة

 والعمفل  املسسسفات  بهفذ   للجفودة  األساسفية  املتطلبات توفري على العمل وكذلك

 .بها االعتماد شروط توافر ما التأكد بعد اعتمادها على

 والفذي  االعتماد، على احلصول إىل الرتبية كليات تسعى املنطلق هذا وما   

 ينبغفي  مواصففات  توافر خالل ما قرجييها مناسبة عمل فرص توفري على يساعد

 اجملتمفع  مسسسفات  مفع  حقيقيفة  شفراكة  إىل تسعى كما اقريج، بهذا تتوافر أن

 .املدني

 مفا  للكفاري  تتوافر ال أساسية بنية املنصورة  امعة الرتبية كلية ومتتلك   

 اجلفودة  متطلبفات  جقيفق  يف يسفاعدها  ما الكفاسات ما متتلك الكليات،كما

 .املوفق واهلل مجيعا ل  نعمل الذي اهلدف االعتماد،وهو على للحصول سعيا

                                                                                      

              دةـوحــال رـديــم                                          

حسن إمساعيل حممد إمساعيل ./د.م.أ                                             
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 ونالسابق دةضمان اجلو وحدةديرو م « » 

 حتــى ذمـن ــمـاالس م
 11/17/2118 11/15/2115 أ.د/ حممد إبراهيم عطوة جماهد 1

 28/11/2111 11/11/2118 مصطفى أ.م.د/ أمساس عبد املنعم 2

 27/11/2111 28/11/2111 أ.م.د/ لطفي عمارة عمارة خملوف 3

 19/16/2113 22/11/2111 د/ رفقي إبراهيم حممد سليمان 4
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ضمان اجلودة جملس إدارة وحدة « » 
 عبد السالم مصطفى عبد السالمأ.د/  

رئيس جملس اإلدارةويد الكلية ـعم

  عطوة جماهد إبراهيمأ.د/ حممد 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
والربامج التعليمية وجودة فرص التعلم نائب رئيس اجمللس للمعايري األكادمييةو
 أ.د/ بدران عبد احلميد حسن حممد 

  الدراسات العليا والبحث العلميوكيل الكلية لشئون 
 نائب رئيس اجمللس للدراسات العليا والبحث العلميو

 أ.د. جمدي صالح طه املهدي 

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 نائب رئيس اجمللس للمشاركة اجملتمعيةو 

  أ.م.د/ إمساعيل حممد إمساعيل حسن 

 ةرئيس اجمللس إلدارة اجلودنائب و مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية
 د/ إيهاب أمحد حممد خمتار 

 اجمللس عضوو نائب مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية
 أ/ أمحد عبد الغفور النجار 

 جمللسا عضوو مدير عام الكلية
 م/ أسامة حممد ربيع ناصر 

 جمللسا عضوو أحد رجال األعمال
 أ/ فاطمة السيد إبراهيم عبد اخلالق 

 و عضو اجمللس لكليةأحد قدامى خرجيي ا
  / الطالب 

 جمللسا عضوو أمني احتاد طالب الكلية
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ضمان اجلودة اجمللس التنفيذي لوحدة «  »

 حممد إمساعيل حسن أ.م.د/ إمساعيل
لوحدة ضمان اجلودة  رئيس اجمللس التنفيذي

 وحدةالمدير و بالكلية

 د/ إيهاب أمحد حممد خمتار
نائب رئيس اجمللس التنفيذي لوحدة ضمان 

 وحدةالنائب مدير و اجلودة بالكلية

 

 تكنولوجيا التعليم د/ ريهام حممد أمحد الغول

 أصول الرتبية د/ حامد أمحد حممد السيد شحاتة

 أصول الرتبية د/ أمساء اهلادي إبراهيم عبد احلي

 علم النفس الرتبوي د/ إبراهيم السيد إبراهيم إمساعيل

 الصحة النفسية د/ حممد إبراهيم حممد عطا اهلل

 املناهج وطرق التدريس  جاد املوىل خضريةد/ إميان حممد 

 املناهج وطرق التدريس  د/ شرين السيد إبراهيم حممد

 اللغة العربية د/ عبد الرمحن عبد الغنى حممد النجوىل

 اللغات األجنبية د/ أشرف السيد حممود امحد

 اللغات األجنبية د/ نهاد معاذ حممد زغروت

 املواد االجتماعية إبراهيمعبد الفتاح  إبراهيمد/ مسري 

 املواد االجتماعية حممد إبراهيم صبحيد/ حممد 

 أ/ سامي حسني أمحد على
وحدة ضمان اجلودة بالكلية  أمني جملس

 ية()أعمال إدار
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ضمان اجلودة فريق العمل بوحدة «  »

  

 كبري أخصائيني شئون إدارية بدرجة مدير عام أ./ سامي حسني أمحد على  

 مهندس اتصاالت وإلكرتونيات العباس حممد السعيدم./ بسيمة أبو   

 أخصائي شئون طالب  د./ بدر حممد إبراهيم العدل  

 كاتب شئون إدارية أ./ حممد عبد الستار حممد مشالي  

 أخصائي شئون مالية محد حممد علي عبد الغينأأ./   
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مقدمـــة  « »
اقاص باملوافقة علفى   8/6/2118بناس على قرار جملس  امعة املنصورة بتاريخ 

الداخلية ملركز ضمان اجلودة باجلامعة، ومفا أ فل اسفتكمال اهليكفل      ةالالئح

لهيكل التنظيمفي ملركفز   التنظيمي لوحدة ضمان اجلودة بكلية الرتبية وفقًا ل

 ضمان اجلودة باجلامعة، فقد اقرتح أعضاس اجمللس التنفيذي للوحدة الئحة داخليفة 

الداخلية ملركفز ضفمان اجلفودة     ةلوحدة ضمان اجلودة بالكلية تتوافق مع الالئح

ا مفع رسفالة الكليفة    باجلامعة لتحقيق الغفر  املنشفود منهفا، وتفا يتواففق أيض ف      

 لضمان اجلودة والوصول إلي االعتماد. واسرتاتيجيتها

العاملية واحمللية واملنافسة الشفديدة الفت يشفهدها اجملتمفع      تغرياتنتيجة للو

طففار السففعي الففدائم مففا  انففب املسفف ولني لتطففوير التعلففيم إالففدولي واحمللففي، ويف 

جودة واالعتمفاد يهفدف إىل ضفمان    للأصبحت احلا ة ماسة إلنشاس نظام  ، وجتويد 

وحنفا نفر  أنف  مفا     ، قرجيني وخمتل  عناصر منظومة التعلفيم اجلفامعي    ودة ا

التطفورات الفت يشفهدها    لنحفاكي  ،  ماهيفة اجلفودة واالعتمفاد   اإلشارة إىل الوا ب 

التعلففيم اجلففامعي عمومففًا وكليففات الرتبيففة خصوصففًا، وإليففك التعريفف  بهففذ     

 : املصطلحات

ودةـاجلــ «  »
مصطلح ل  معاني كارية حيث ميكا اعتبارهفا مرادففة للتففوق والتميفز،     

والكيف  املطلفوبني،   كما ميكا النظر إليها ما زاوية جقيق األهداف بفالكم  

وعمومففا فففلن النظففام اجلديففد هففو النظففام الففذي تتطففابق فيفف  املواصفففات الفعليففة  

وتعين أبسف    )مدخالت، عمليات، خمر ات، تغذية مرتدة( مع نظرياتها القياسية.

فلن  ودة الكلية يقصد بها تطابق املواصفات الفعلية واملو ودة على أر  الواقفع  

بفرامج   –أعضاس هي ة تدريس  -تعليمية والبحاية )طالب جلميع عناصر املنظومة ال

 مباني وجتهيزات نظم تقييم ... اخل( مع نظرياتها القياسية. –دراسية 
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االعتمــاد «  »
بواسطة هي ة  يقصد ب  يف جمال اجلودة االعرتاف، واالعرتاف أو التصديق هو

بأن الكليفة هلفا بفرامج     واالعتماد(التعليم  ودة لضمان ة القومية ي )اهل االعتماد

وأن الكليفة هلفا أنظمفة مفسثرة      ، جقق املعايري األكادميية الت وضعتها لنفسفها 

وقادرة على توكيد اجلودة وضفمان التحسفني املسفتمر ألنشفطتها األكادمييفة،      

ى االعتماد هو تاابة شهادة  ودة واعفرتاف مفا   ومعنى ذلك أن حصول الكلية عل

 قبل اجلهة املاحنة بأن الكلية وصلت إىل املستو  املطلوب ما التميز والتفوق.

 : يف حالة حصول الكلية على االعتماد سوف تتحقق املكاسب التاليةو

 .كسب ثقة أولياس األمور والطالب واجملتمع عموما 

  بالكلية.زيادة إقبال الطالب على االلتحاق 

 ،وما ثم حصول  على فرصفة    قدرة اقريج على املنافسة يف سوق العمل

 عمل مناسبة.

 .زيادة االعتمادات املالية املصصصة للكلية 

      ،ومفا ثفم إمكانيفة تفرقيهم      السمعة الطيبفة ألعضفاس هي فة التفدريس

 للوظائ  األعلى والتعاقد مع اجلهات املناظرة العربية واأل نبية.

  بفني الكليفات املنفاظرة ومفا ثفم       علفى ترتيفب متقفدم   حصول الكلية

 قتداس بها.اال
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 ةــة الكليــرؤي  
تسعى كلية الرتبية باملنصورة إىل جقيق اجلودة والتميز وتبوس مكانفة  

وذلك بتوفري بي ة متميزة للتعلفيم والفتعلم    مرموقة على خريطة التعليم اجلامعي،

 واجملتمع تا يسهلها للحصول على االعتماد.والبحث الرتبوي وخدمة اجلامعة 

 ةــالة الكليــرس  
إعداد معلمي التعلفيم قبفل اجلفامعي املفسمنني برسفالتهم والقفادريا علفى        

إعداد الباحاني القادريا على تطفوير  و واملنافسة يف سوق العمل وتدريبهم، اإلبداع

وتففوفري اقففدمات املعرفففة وتوظيفهففا يف حففل املشففكالت الرتبويففة واجملتمعيففة،   

الفنية املتصصصة مفا خفالل املراكفز والوحفدات ذات الطفابع اقفاص        واالستشارات

 بالكلية.

  للكلية االسرتاتيجيةاألهداف  
اجلامعففة  اسففرتاتيجيةيف ضففوس رؤيففة الكليففة ورسففالتها، ومتشففيًا مففع    

فففلن كليففة الرتبيففة باملنصففورة تسففعى إىل جقيففق األهففداف  والتو هففات العامليففة،

 التالية: االسرتاتيجية

إعداد معلم املستقبل ما خالل برامج ذات  ودة عاليفة يف خمتلف  صصصفات     

التعلففيم العففام، سففا يسففتلزم جففديث وتطففوير الففربامج الدراسففية يف ضففوس      

االحتيا ات احمللية والتو هات العاملية، ودعم اقدمات املقدمة للطالب، وففرص  

 خرجيي الكلية. التعلم، وما ثم كسب ثقة اجملتمع يف

مواكبة التطورات التكنولو ية وتوظيفها يف خمتلف  جمفاالت إعفداد املعلفم      

وذلففك بالتوسففع يف التعلففيم اإللكرتونففي والشففبكات التعليميففة واملعامففل   

االفرتاضية، وجويل املدر ات وقاعات الدرس إىل مدر ات ذكية، وتوفري بنوك 

ات وإعففالن النتففائج األسفف لة، وكففذلك ميكنففة عمليففات تصففحيح االمتحانفف

 وتقييم التدريس.
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تنميففة قففدرات أعضففاس هي ففة التففدريس والقيففادات األكادمييففة واإلداريففة،      

وتشجيعهم علي اكتسفاب املهفارات التكنولو يفة والفنيفة، وإ فادة اللغفات       

األ نبية، بغر  الوصول إلي مستويات أداس متميزة سوف تنعكس بالضفرورة  

 علي مستوي اقريج.

 داري ك س وفعال يواكب عصر املعلوماتية ومعايري اجلودة.إجياد  هاز إ 

تطوير الدراسات العليفا، والقيفام بفالبحول الرتبويفة الفت تنفتج معرففة تربويفة          

متطورة، وتوظيفها يف معاجلة القضايا واملشفكالت احلقيقيفة الفت يوا ههفا     

 التعليم خاصة والنظام الرتبوي عامة.

ما خالل احتكاك الباحاني تواقع العمل،  تدعيم مفهوم املشاركة اجملتمعية 

واقففدمات، ومعايشففتهم ملشففكالت التعلففيم يف حمافظففة الدقهليففة، وعقففد    

االتفاقات وبروتوكفوالت التعفاون بفني الكليفة ومسسسفات القطفاع اقفاص        

واجملتمع املدني، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل ومساعدة خرجيي الكلية 

 يف إجياد فرص عمل مناسبة.

جياد آلية متكاملة للمرا عفة الداخليفة والتقيفيم الفذاتي املسفتمر، ودراسفة       إ 

اإلمكانففات واملففوارد الفنيففة املتاحففة للكليففة، وجديففد االحتيا ففات الالزمففة  

والتدريس  –تعليم اللضمان وتوكيد  ودة مستو  األداس يف خمتل  اجملاالت )

 . ل علي االعتماد( متهيدًا للحصووتنمية البي ة خدمة اجملتمعو - والبحث
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رؤية وحدة ضمان اجلودة «  »
افظة  ن األداء وال   ع م   رفي   ىحتقيق مستو

دف التأه   للصو و        ي به  از الراق  ى اإلجن  عل

دين     ة املستفي    اد وكس  ث  ق ي االعتم   عل  

 م.    اه  ورض

رسالة وحدة ضمان اجلودة «  »
أن يك  ون للوة  در دور قي  ادي   حتقي  ق 

ج  ودر األداء املسيس  ي واألك  اداي والافظ  ة  

علي   و واالراق  اء املس  تمر بالاملي  ة التاليمي  ة  

حيق ق  والبصثية وخدم ة الال  و والبي، ةو   ا     

ريالة الكلية ويتفق مع ايرتاايجية اجلاماةو 

 . بهدف احلوو  علي االعتماد والافظة علي 
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سرتاتيجية لوحدة ضمان اجلودةاال األهداف «  »
اس هي ففة التففدريس والطففالب والعففاملني نشففر ثقافففة اجلففودة بففني أعضفف  (1

 بالكلية و هات العمل.

 للكلية. االسرتاتيجيةجديد الرؤية والرسالة واألهداف   (2

 تقييم االحتيا ات لألنشطة املصتلفة بالكلية.  (3

 إنشاس قاعدة بيانات متكاملة للكلية.  (4

تدريب كفوادر مفا أعضفاس هي فة التفدريس كمفدربني يف جمفال إدارة          (5

 اجلودة )بناس القدرة املسسسية(.

متابعة عمليفات توصفي  املقفررات والفربامج الدراسفية وجديفد  وانفب          (6

 القوة والضع  فيها وتقديم املقرتحات والوسائل املناسبة للتغلب عليها.

ت الالزمة للتقويم تا يساعد تصميم وإعداد مناذج االستمارات أو األدوا  (7

 يف وضع نظام للتقويم واملتابعة بالكلية.

فتح قنوات اتصفال مفع املسسسفات املهتمفة بتوكيفد اجلفودة يف التعلفيم          (8

 اجلامعي لتبادل اقربات وتعظيم الفائدة.

 متابعة مشروعات التطوير بالكلية. (9

م نتفائج  تشجيع مبدأ املشاركة اجملتمعية ما أ ل التحسني املستمر ودع (11

 اجلودة.

دعم عمليات التحسني املستمر لضمان قدرة خرجيي الكلية على تلبية  (11

 متطلبات سوق العمل والتمتع تيزة تنافسية عالية.

لحصفول علفى   ل للتأهفل  ؛إعداد التقرير السنوي والدراسة الذاتية للكلية (12

 االعتماد.
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وحدة ضمان اجلودةاختصاصات   « »
شفاملة   –علي مستو  الكلية  –اجلودة  اجلامعة يف سرتاتيجيةاتطبيق  (1

 واألهداف، والتو يهات الصادرة عا مركز ضمان اجلودة الرؤية والرسالة

باجلامعة بهذا اقصوص، تفا ققفق مسفتو  اجلفودة املطلفوب يف األداس      

 املسسسي سعيًا للحصول على االعتماد.

 إنشاس نظام معلومات متكامل لضمان اجلودة بالكلية. (2

ة ضففمان اجلففودة باألقسففام العلميففة واإلداريففة املصتلفففة  متابعففة أنشففط (3

 بالكلية.

جليل نتائج أنشطة ضمان اجلفودة بالكليفة، وتقفديم تقريفر سفنوي        (4

 للمركز الرئيسي باجلامعة.

تقديم أدلة إرشادية وخدمات فنيفة لألقسفام العلميفة واإلدارات املصتلففة      (5

 بالكلية فيما يتعلق بضمان اجلودة. 

التعاون مع كافة األقسام العلمية واإلدارات املصتصة بالكلية يف تهي ة  (6

 الكلية وإعدادها للحصول على االعتماد. 

إعففداد الدراسففة الذاتيففة ومنسففقي الففربامج   تقففديم الففدعم الفففين لفففرق   (7

 لكلية.األكادميية با

 إعداد التقرير السنوي للكلية ورفع  إىل جملس الكلية العتماد . (8

ت مباشرة وقوية مع كاففة اجلهفات املعنيفة بقضفايا ضفمان      إقامة عالقا (9

 اجلودة ما خالل مركز ضمان اجلودة باجلامعة.

 القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكلية وخار ها لنشر ثقافة اجلودة. (11
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تعيني مدير وحدة ضمان اجلودة «  »
هي ة التدريس املهتمني باجلودة ويعفر    أعضاسجملس الكلية أحد  يرشح

لوحففدة ضففمان اجلففودة  تنفيفذي د/ رئففيس اجلامعفة لتعيينفف  مففدير  1علفى السففيد أ 

 بالكلية ملدة ثالل سنوات قابلة للتجديد

ضمان اجلودةوحدة اختصاصات مدير  «  »
 دعوة اجمللس التنفيذي للوحدة لال تماع ورئاسة  لسات . (1

 إعداد خط  العمل الالزمة. (2

اإلشراف على نظام العمل بالوحدة ومتابعفة األعمفال اليوميفة والتنسفيق      (3

 بني العاملني بالوحدة.

شففهرية عففا تطففور العمففل بالوحففدة تتضففما اإل ففازات   إعففداد تقففارير (4

 واالحتيا ات واملشكالت.

اسففتحدال مصففادر متويففل متجففددة ويففري تقليديففة للوحففدة مففا بعفف    (5

 األنشطة الت يوافق عليها جملس إدارة الوحدة.

اعتماد مستندات صرف املكافآت واحلفوافز للعفاملني ورفعهفا إىل السفيد      (6

 .األستاذ الدكتور عميد الكلية

 االختصاصات األخر  الت يفوض  فيها جملس إدارة الوحدة. (7

 متايل الوحدة أمام اجلهات واهلي ات األخر . (8

 إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفع  إىل جملس الكلية العتماد .  (9
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اجلودةعيني نائب مدير وحدة ضمان ت «  »
يرشح جملس الكلية أحد أعضاس هي ة التدريس املهتمني باجلودة ويعفر   

ضمان اجلفودة بالكليفة    وحدةدير ملنائبا د/ رئيس اجلامعة لتعيين  1على السيد أ

 1ملدة ثالل سنوات قابلة للتجديد

ضمان اجلودة نائب مدير وحدةاختصاصات  «  »
 . حالة عدم و ود يف مدير الوحدة  القيام بأدوار ومهام  (1

الوحدة وما يكلف  بف  مفا    مساعدة مدير الوحدة يف تنفيذ اختصاصات  (2

 . أعمال تتعلق بلدارة الوحدة

 . اإلعداد لكتابة تقرير الدراسة الذاتية للكلية (3
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ضمان اجلودة اختصاصات جملس إدارة وحدة «  »
يتوىل جملس إدارة الوحدة إقرار السياسات وبرامج ونظفم العمفل الفت جقفق     

، ويف إطار القوانني  اجلودة بالكلية واجلامعة سرتاتيجيةاأيرا  الوحدة يف ضوس 

 ، وذلك علي النحو التالي: واللوائح املنظمة

وضع النظام الداخلي للعمل يف الوحدة وجديد االختصاصفات والتوصفي     (1

 العام لوا بات العاملني بها. 

اإلشراف على القواعد املالية املنظمة لعمل الوحدة ما خالل حماسب الوحدة  (2

 تا يتفق مع القوانني العامة للجامعة يف هذا الشأن.

هفات ذات العالقفة   إقرار نظم التفاعفل الفت تكففل حسفا التعفاون مفع اجل       (3

 بأنشطة تطوير التعليم العالي، ونظم ضمان اجلودة واالعتماد.

النظر يف التقارير املقدمة بواسطة املدير التنفيذي للوحدة حول سري العمل،  (4

 وكذلك التقارير اقاصة باألقسام املصتلفة للكلية. 

 النظر يف قبول التربعات الت تقدم للوحدة، وعرضها علي جملفس الكليفة   (5

 للموافقة، ثم العر  على جملس اجلامعة الصاذ الالزم.

رسالة الكلية وفقفا للتطفورات الفت تسفتلزم ذلفك،      رؤية ودراسة ومرا عة  (6

 وتطوير نظام العمل لتحقيق رسالة الكلية.

دراسة خط  العمل التنفيذية املقدمة ما املدير التنفيذي للوحدة واملنباقة  (7

اجلففودة بالكليففة، متهيففدا للموافقففة عليهففا وتففوفري      اسففرتاتيجيةمففا 

 1اإلمكانيات الالزمة للتنفيذ

مستدمية ال تزيد عا مبلغ أل   نيف ،   سلف جيوز جمللس اإلدارة صصيص  (8

وتكفون يف عهففدة حماسففب الوحففدة، لتسفيري النفقففات الناريففة املصتلفففة،   

بشرط عدم إنفاقها يف أيرا  صرف املكافآت أو األ ور ومفا يف حكمهفا،   

ويتم جتديد هذ  السلفة قرب نفاذهفا، علفي أن تفرد املبفالغ املتبقيفة بفدون       

 صرف يف نهاية السنة املالية.

ديد قيمة بدل حضور اجللسات ألعضاس جملس اإلدارة بعد موافقة السيد ج (9

 أ.د./ رئيس اجلامعة.

جديد مكافأة تشجيعية للعفاملني واإلداريفني بالوحفدة وبعف  أعضفاس       (11

هي ة التدريس نظري اجلهود الت تدعم رسالة الوحدة، بناس علي اقرتاح املفدير  

 التنفيذي للوحدة.
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  معاجلهات املستفيدة وذات العالقة املباشرة 
 ضمان اجلودة وحدة

 ت داخل الكلية جها

 الطالب. (1

 أعضاس هي ة التدريس ومعاونيهم. (2

 األقسام العلمية واإلدارية التابعة للكلية. (3

 جملس الكلية. (4

 جهات خارج الكلية 

 مركز ضمان اجلودة باجلامعة. (1

 جملس  امعة املنصورة. (2

 واالعتماد.التعليم  اهلي ة القومية لضمان  ودة  (3

 الصلة.اجمللس األعلى للجامعات وجلان  ذات  (4

 النقابات واالجادات املهنية ذات العالقة بتصصصات اقرجيني. (5

 بالكلية. ماجلهات املستفيدة ما خمر ات التعل (6

 مسسسات اجملتمع املدني املهتمة بالتعليم. (7



 

 25 
 

اجلودة نلوحدة ضمااهليكل الوظيفي  «  »
 لسني:يتكون اهليكل الوظيفي لوحدة ضمان اجلودة ما جم

 الشكل التالي: يفالسياسات، ويتضح : جملس إدارة الوحدة، وخيتص برسم األول
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الثاااني: جملااس تنفيااحي للوحاادة، ويتااوىل تنفيااح إلاارارات جملااس ا دارة، ويتضااح يف   

 الشكل التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

المجلس التنفيذيرئيس   

 مدير الوحدة

  رئيس المجلس التنفيذينائب 

 نائب مدير الوحدة

 منسقو األقسام العلمية

 أميــن المجلس
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ضمان اجلودة وحدةل مكتب الدعم الفني « »
مفا اإلداريفني ذو  الكففاسة واقفربة يف جمفال أعمفال        اضم املكتب عددي

 اجلودة وإدارتها، وخيتص املكتب تا يلي :

علفى نظفام    سفري ذاتيفة   –تقفارير  –متابعة إدخال بيانات اجلودة )توصفي    (1

 ...( على نظام الفارابي إلدارة اجلودة. - األكادمييةالبيانات 

 املساعدة يف إعداد الدراسة الذاتية للكلية. (2

 متابعة جديث املوقع االلكرتوني للكلية وأقسامها وإداراتها ووحداتها. (3

 جليل املعلومات بالطرق العلمية املناسبة لكل حالة. (4

ضمان اجلودة وحدةلكرتونية لإلمكتب البوابة ا «  »
مت إنشففاس مشففروع البوابففة االلكرتونيففة لففرب  تطبيقففات ونظففم املعلومففات  

 اإلدارية واستحدال عدد ما اقدمات االلكرتونية بتلك البوابة.

 :يفوتتمال املهام الوظيفية لفريق البوابة االلكرتونية 

إعداد منوذج ذو هيكل ثابت الشكل لكل الكليات توضع ب  بيانفات   (1

 الكلية.

اهليكل الاابفت ببيانفات الكليفة )نبفذة عفا الكليفة،        يملس النموذج ذ (2

 رؤية الكلية، رسالة الكلية، أهداف الكلية، أمساس العميد والفوكالس، 

أمساس أعضاس هي ة التدريس..............اخل(...باللغفة   ملسمترات،ورش العمل، ا

 العربية وباللغة اال ليزية.

لكرتونيا ما خالل موقع البوابة االلكرتونيفة املرففق   إإرسال تلك البيانات  (3

  portal@mans.edu.eg ببيانات االتصال.....

جديث تلك البيانات ثم إرساهلا بشفكل دوري حيفث يو فد مقفر املشفروع       (4

 امعفة   - جممفع اقفدمات الطالبيفة    -تركز تقنية االتصاالت واملعلومات 

 .املنصورة

لكرتونفي وجفديث بياناتف     إلتصميم وبرجمفة وتطفوير موقفع الكليفة ا     (5

 بشكل مستمر. 

 

mailto:portal@mans.edu.eg
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ضمان اجلودة جلان وحدة «  »
جلان تقوم كل منها تجموعة مفا األنشفطة علفى النحفو      أربعتضم الوحدة 

 التالي:

 اجلودة بأإلسام الكليةجلنة تسيري ومتابعة أعمال :  أواًل

وتتكون اللجنة ما منسق لكل قسم يتم اختيار  ما خالل جملفس القسفم   

 /على أن يكون دور  متابعة كل متطلبات اجلودة وذلك بالتنسيق مع السفيد أ.د 

 رئيس جملس القسم

 : جلنة تنسيق الربامج األكادميية بالكليةثانيا

ج أكفادميي بالكليفة،   وتتكون اللجنة ما عدد ما املنسقني لكل برنام 

 وصتص تا يلي:

 متابعة ومرا عة توصي  كافة الربامج واملقررات الدراسية. (1

التأكد ما جديث وتطوير الربامج واملقررات الدراسية لتتوافق مع متطلبات  (2

 االعتماد.

 متابعة االمتحانات والتأكد ما توافقها مع متطلبات نظم توكيد اجلودة. (3

الدراسية متضمنة عدد الطالب املسجلني بالربنفامج،  متابعة تقارير الربامج  (4

ومسشرات القبول بالربنفامج، وعفدد اقفرجيني يف العفام الدراسفي احلفالي،       

 والنسبة امل وية يف املقررات....

 متابعة ومرا عة تقارير املقررات الدراسية بعد مل ها ما أساتذة املقررات. (5

 لكليةباإعداد الدراسة الحاتية السنوية  : جلنةلثااث

، صفتص باسففتيفاس البنفود املتعلقففة    وتتكفون اللجنففة مفا عففدد مفا الفففرق   

، على أن خيتص كل فريق تعيفار مفا معفايري اجلفودة،      تعايري الدراسة الذاتية

باإلضافة إىل فريق ما اقرباس يقوم ترا عة أدوات القياس املتعلقة بالدراسة الذاتية 

 . السنوية للكلية
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 بالكلية والتحكيم املراجعة: جلنة رابعًا

وتتكون اللجنة ما بع  أعضاس هي ة التفدريس ذو  اقفربة يف املرا عفات    

،  الداخلية، يقوم برتشيحهم مدير وحدة اجلفودة، ويواففق علفيهم جملفس الكليفة     

نفس املنهجية واإل راسات والضواب  الت وضعتها اهلي فة   بلتباععلى أن تقوم اللجنة 

واالعتمفاد والصفادرة بفدليل اهلي فة، إلعفداد تقريفر        التعليم القومية لضمان  ودة

تقييمي للكلية موضحًا ب  نقفاط القفوة والضفع  ومقرتحفات التحسفني، وتعفد       

، والافاني   عميفد الكليفة   اللجنة نسصتني ما هذا التقرير، األول يقدم للسيد أ.د./

 يقدم للسيد الدكتور/ مدير وحدة اجلودة.

ةأنشطة وحدة ضمان اجلود «  »
واعتمادهفا مفا جملفس     االسرتاتيجيةإعداد رؤية ورسالة الكلية وأهدافها  (1

 نرتنت.إلالكلية ونشرها على موقع الكلية على شبكة ا

عقففد عففدة ا تماعففات ألعضففاس جملففس إدارة الوحففدة وقيففادات الكليففة    (2

 ذهين والتصطي  لعمل الوحدة.كجلسات عص  

نشر ثقافة اجلودة على مستوي أعضاس هي ة التدريس والعاملني بالكلية  (3

 والطالب وعلى مستو  بع  املستفيديا و هات العمل ذات الصلة.

عاونيهم وتوزيع  على مجيع أعضاس هي ة التدريس وم، دليل الوحدةإعداد  (4

 .والعاملني بالكلية

وتوزيعف  علففى مجيففع طففالب الفرقففة األوىل  إعفداد دليففل الطالففب وطبعفف    (5

، واقطفوات الوا فب   ة واالعتمفاد بالكلية وتضمين  نبذة عا نظام اجلود

 نرتنت وتقييم املقررات الدراسية.إلإتباعها لدخول الطالب على شبكة ا

تضمني التكليفات العلمية والبحاية جلميفع الطفالب مفا الفرقفة األوىل      (6

 فة إىل نشر ثقافة اجلودة وتنمية مهاراتها.حتى الرابعة بع  األنشطة اهلاد

على مهارات ومففاهيم اجلفودة، ثيفث     ضاس هي ة التدريسأع بع  تدريب (7

 ميكا االعتماد عليهم يف تدريب باقي الزمالس.

، والصادرة عا الدراسية املصتلفةواملقررات املعايري األكادميية للربامج  تبين (8

 .عتماداهلي ة القومية لضمان  ودة التعليم واال
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 جديد منسق لكل برنامج تتوافر في  املقومات الالزمة هلذا العمل. (9

 توصي  وتقرير مجيع املقررات الدراسية. (11

تقييم العملية التعليمية ما و هة نظر الطالب على موقع مركفز ضفمان    (11

 إبالغ السادة أعضاس هي ة التدريس بالنتائج النهائية.، واجلودة

لفى مسفتو  كفل قسفم  بنفاس علفى       جديد أفضل عضفو هي فة تفدريس ع    (12

الدر ات النهائية الت حصل عليها كل عضو هي ة تدريس ما و هفة نظفر   

 الطالب.

اسففتطالع رأي أعضففاس هي ففة التففدريس ومعففاونيهم والطففالب واقففرجيني   (13

و هات العمل فيما يتعلق جبودة اقدمات الفت تقفدمها الكليفة للطفالب     

داس بالكلية واالستفادة بهذ  واملستفيديا ومقرتحاتهم لتجويد مستو  األ

 املقرتحات.

إعداد التقرير الذاتي السنوي للكلية بنفاس علفى املالحظفات الفت أسففرت       (14

 .السابقة عنها الزيارة امليدانية

 االستعداد للزيارة امليدانية واستكمال املطلوب. (15

/ 2113اجلفامعي  علفى شفبكة االنرتنفت للعفام      إنشاس موقع  ديد للكلية (16

 .م 2114

 إعداد البيانات اقاصة بالبوابة اإللكرتونية. (17

نظفام  التعامل مع املوظفني على والطالب و أعضاس هي ة التدريسمساعدة  (18

 بسهولة. الفارابي

مسففاعدة أعضففاس هي ففة التففدريس علففى التعامففل مففع نظففام البيانففات         (19

 .األكادميية
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ضمان اجلودة وحدةاالتصال ب «  »

 جامعة املنصورة –كلية الرتبية  -وحدة ضمان اجلودة  دياالعنوان الربي

 5266/  5216 دةااااار الوحااامدي

 5211 دةااااان الوحااااأمي

 5212 يااااب الفنااااااملكت

 5216 البوابة االلكرتونية

 Eduqau2@mans.edu.eg يااالكرتونالربيد اال
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