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 اليات تنفيذ نظام داخلي للجودة بالكلية

 مقدمة 
شهد العالم في العقود األخيرة تزايدا على التعليم الجامعي. و قد رافق ذلك زيادة 
في عدد املؤسسات التعليمية التي تقدم البرامج التعليمية وفي أعداد هذه 

املختلفة. و قد استدعت هذه التطورات تقييم البرامج التعليمية البرامج و أنواعها 
التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي من أجل التحقق من جودة نوعية التعليم 

ات التعليمية ضمن عملية املقدم و ضمان تطور هذه البرامج و كذلك املؤسس
صبح نظاما مبنيا وقد تطور أسلوب االعتماد هذا خالل السنوات املاضية لي االعتماد

على التنظيم الذاتي يركز على التقييم و التطوير املستمر للجودة النوعية و أصبح 
بذلك عملية يتم من خاللها العمل على التحسين والتطوير املستمر ملؤسسات 
وبرامج التعليم العالي و ذلك من خالل عمليتي التقييم الذاتي والتقييم الداخلى و 

 امجها التعليمية. الخارجي للمؤسسة وبر

 تعتبر عملية التقييم الذاتي العملية األساسية و املركزية في عملية االعتماد. 

تتم في هذه املرحلة عملية تحليل شامل من قبل املؤسسة للموارد 
التعليمية لدى املؤسسة و كفاءة هذه املؤسسة من خالل التعريف التفصيلي ألداء 

ية وتتم هذه العملية من خالل عملية مسح شاملة أعضاء الهيئة التدريسية و اإلدار
يتم فيها توضيح كيفية تحقيق الجامعة ملعايير االعتماد من أجل تحسين جودة 

 التعليم.
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 رؤية وحدة ضمان الجودة :

من خالل تفعيل  بالكلية و البجثية و االداريةالتميز واالرتقاء بكافة البرامج العلمية 
ضمان الجودة  وأن تصبح مركزا مشعا بين جميع وحداتالجودة الشاملة مفهوم 

 عالي محليا و اقليميا.بمؤسسات التعليم ال

 رسالة وحدة ضمان الجودة 

 كافة عناصر املنظومة للى نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء إوحدة سعى الت
من خالل التعليمية واألنشطة البحثية والخدمية التي تقدمها الكلية 

لي تطبيق االليات الخاصة بتحقيق جودة العملية التعليمية اعتمادا ع
 كفاءات متميزة و اليات قياس مناسبة.

    عملية التحسين املستمر لألداء املؤسسي واألكاديمي  الوحدة تبنىتو
لالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لخريجيها وكسب ثقة ورضاء 

 املستفيدين، بهدف تحقيق الجودة الشاملة
 ظام الداخلى للجودة داخل الكليةالن

ملحاورعملية تقويم واعتماد  واألخير الثالثيعتبر التطوير وضمان الجودة املعيار 

الجامعات، حيث أنه يجب أن يكون للجامعة سياسات و برامج واضحة املعالم ومعلنة 

لتطوير األداء الكلى للجامعة وضمان جودته وبما يؤدى للتميز وكسب ثقة املجتمع، 

وجذب الطالب والكفاءات البشرية، ودعم أهداف التنمية على املستويين املحلى 

والقومى. وفى ضوء ذلك يجب أن تحرص الجامعة على تنفيذ الخطط قصيرة ومتوسطة 

األجل لتطويرأدائها والتقويم املستمر له، ووضع وتنفيذ برامج التعزيز، ودعم القيادات 

ة بالجامعة، كذلك البد من دعم القيادات الجامعية املستمر إلدارة نظم الجود
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األكاديمية بالكلية لنظم الجودة الداخلية إداريا ، معنويا ، ماديا من أجل تسهيل مهام 

 لجان الجودة داخل األقسام املختلفة بالكلية.

 خطط تحسين <-------تقييم  <------تنفيذ  < -------تخطيط  

 مر ذلك بثالثة مراحل:

 مرحلة التخطيط  -1

 عد دراسة الخطة االستراتيجية للجامعة تم وضع الخطة االستراتيجية ب
للكلية وعلى اساسها قامت اقسام الكلية بتبنى خطة تنفيذية 

 تتماشى و تحقق اهداف خطة الكلية.

 مرحلة التنفيذ: -2

 على مستوى االقسام: 

  تتبنى سياسة لتنفيذ و متابعة اعمال الجودة بالقسم و اعداد خطط
 لتعزيز نقاط القوة و عالج نقاط الضعف. تحسين مستمرة

  يتم فيها قيام عضو هيئة تدريس او اكثر باالشراف على تنفيد معيار من
معايير الجودة داخل القسم ويتم تنفيذ القرارات املطلوبة بالرجوع الى 

مجلس القسم ويتم متابعة ذلك من خالل زيارات املتابعة الداخلية التى 
 ودة دوريا.تقوم بها وحدة ضمان الج

 ستوى وحدة الجودة: على م
  حيث يتم فيها قيام منسقى املعايير باالشراف على تنفيد معايير

الجودة داخل الوحدة  ويتم تنفيذ القرارات املطلوبة بالرجوع الى مجلس 
ادارة الوحدة ويتم متابعة ذلك من خالل لجنة  املتابعة داخل وحدة 

 الجودة.
 على مستوى ادارة الكلية:
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 يس الوحدة عضو فى مجلس الكليةرئ 
 اعمال الجودة بند ثابت فى مجلس الكلية 

 فريق خارج وحدة الجودة 

  يقوم بمتابعة اعمال وحدة الجودة و يقوم بوضع خطط تحسين للعمل
 بالتنسيق مع ادارة الوحدة و ادارة الكلية.
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 الجدول الزمنى النشطة الجودة داخل االقساماوال: االلية و 

الفترة  املسئول عن النتفيذ
 الزمنية

 الهدف النشاط

القيادة مسئول معيار 
بالقسم و يرفع  والحوكمة

 ملجلس القسم لالعتماد

بداية العام 
 الدراسى

تحديد دقيق لجميع مسئوليات  1-1
 اعضاء هيئة التدريس بالقسم.

تطبيق نظم الجودة  -1
بالقدرة الخاصة 

 املؤسسية باالقسام

القيادة مسئول معيار 
بالقسم و يرفع والحوكمة 

 ملجلس القسم لالعتماد

بداية العام 
 الدراسى

 توصيف وظيفى لجميع املهام. 1-2

رئيس القسم و رؤساء 
 الوحدات

يتم التنويه 
عنها فى 

بداية العام 
 الدراسى

تفعيل  مساهمة مجلس  1-3
 القسم فى اتخاذ القرارات

معيار القيادة  مسئول
والحوكمه بالقسم و يرفع 

 ملجلس القسم لالعتماد

نهاية العام 
 الدراسى

تحديث قاعدة البيانات لجميع  1-4
الدورات التى شارك فيها جميع 
العاملين و اعضاء هيئة 

 التدريس  بالقسم.

مسئول معيار القيادة 
والحوكمه بالقسم و يرفع 

 ملجلس القسم لالعتماد

 قاعدة بيانات للقسمتحديث  5-1 سنويا

مسئول معيار القيادة 
والحوكمه بالقسم و يرفع 

بداية العام 
 الدراسى

تحديث خطة لتنمية املوارد  1-6
 الذاتية للقسم و متابعة تنفيذها
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الفترة  املسئول عن النتفيذ
 الزمنية

 الهدف النشاط

 ملجلس القسم لالعتماد

القيادة مسئول معيار 
بالقسم و يرفع والحوكمة 

 ملجلس القسم لالعتماد

يتم التنويه 
عنها فى 

العام  بداية
 الدراسى

التنويه  باجراءات لضمان العدالة  1-7
وعدم التمييز بين الطالب و االشارة 
مع وجوب اعتذار اعضاء التدريس 

 )ملن لهم اقارب بهذه الدفعة(

مسئول الجهاز االدارى 
بالقسم و يرفع ملجلس 

 القسم لالعتماد

نهاية العام 
 الدراسى

استبيانات تحديد وتحسين  1-8
الرضا الوظيفى للعاملين مستوى 

 بالقسم

مسئول معيار املوارد 
املالية بالقسم و يرفع 

 ملجلس القسم لالعتماد

تحديث خطة صيانة االجهزة  9-1 سنويا
 واملعدات واملعامل

ادارة الجودة مسئول معيار 
بالقسم و يرفع  والتطوير

 ملجلس القسم لالعتماد

فى بداية  
العام 

 الدراسى

املسئول عن تحديد  1-10
االستبيانات على مدار العام لكل 

 الفئات.

ادارة الجودة مسئول معيار 
بالقسم و يرفع والتطوير 

 ملجلس القسم لالعتماد

نهاية العام 
 الدراسى

 التقويم الدورى 1-11

فى بداية  مجلس القسم
العام 

 الدراسى

تحديد مراجع داخلى و خارجى  2-1
 لجميع البرامج و املقررات التى

 يشارك فيها القسم او يمنحها

تطبيق نظم الجودة  -2
 بالعملية الخاصة 

 التعليمية
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الفترة  املسئول عن النتفيذ
 الزمنية

 الهدف النشاط

مسئول معيار البرامج و 
املقررات بالقسم و يرفع 
ملجلس القسم لالعتماد 

 فى شهر اغسطس

 مراجعة توصيف البرامج  2-2 شهر يوليو

املعايير مسئول معيار 
االكاديمية والبرامج 

بالقسم و يرفع التعليمية 
ملجلس القسم لالعتماد 

 فى شهر اكتوبر

شهر 
 سبتمبر

مراجعة توصيف املقررات  2-3
وتعديلها وفقا لخطة التحسين التى 

 تم

ذكرها فى التقرير السنوى عن العام 
 السابق  

مسئول االستبيانات 
بالقسم يقوم بجمع 
االستبيانات بالقسم 
وتحليلها و رفعها ملجلس 

 القسم لوضع خطط التحسين

 استبيان للطالب  4-2 سنويا مرتين

مسئول االستبيانات 
بالقسم يقوم بجمع 
االستبيانات بالقسم 
وتحليلها و رفعها ملجلس 

 القسم لوضع خطط التحسين

 استبيانات اعضاء هيئة التدريس 5-2 مرة سنويا

املعايير مسئول معيار 
االكاديمية والبرامج 

نهاية العام 
 الدراسى

اعداد تقريرعن املقرر : توضح  6 -2
فيه نقاط القوة و الضعف و خطط 
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الفترة  املسئول عن النتفيذ
 الزمنية

 الهدف النشاط

بالقسم و يرفع التعليمية 
 لالعتمادملجلس القسم 

التحسين فى ضوء نتائج االمتحانات 
و اراء الطالب و اعضاء هيئة 
التدريس و املراجع الداخلى و 

 الخارجى

مسئول معيار الطالب و 
الخريجين بالقسم و يرفع 

 ملجلس القسم لالعتماد

بداية فى 
العام 

 الدراسى

التنويه باجراءات تحديد ورعاية  2-7
 الطالب املتفوقين واملتعثرين

مسئول الطالب و الخريجين 
بالقسم و يرفع ملجلس 

 القسم لالعتماد

 تحديث دليل الطالب 8-2 سنويا

مسئول معيار اعضاء هيئة 
التدريس بالقسم و يرفع 

 ملجلس القسم لالعتماد

فى بداية 
العام 

 الدراسى

التنويه بقواعد تقييم اداء 9 -2
 اعضاء هيئة التدريس.

مسئول معيار البحث 
واالنشطة العلمية العلمى 

بالقسم و يرفع ملجلس 
 القسم لالعتماد

فى بداية 
العام 

 الدراسى

تحديث خطة البحث العلمى  2-10
 بالقسم 

مسئول معيار البحث 
واالنشطة العلمية العلمى 
 بالقسم 

قواعد بيانات البحوث تحديث  11-2 سنويا
العلمية املحلية والدولية 

 بالقسم.
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الفترة  املسئول عن النتفيذ
 الزمنية

 الهدف النشاط

مسئول معيار البحث 
واالنشطة العلمية العلمى 
 بالقسم 

فى نهاية 
العام 

 الدراسى

حصر املؤتمرات التى قام  2-12
 القسم بتنظيمها

مجلس القسم ملناقشة ما 
تم تحقيقه فى كل معيارو 
يرفع التقرير الى ادارة الجودة 

 للمتابعة

اجتماع 
مجلس 
القسم 
 الشهرى

متابعة و تقييم نظم  -3 املتابعة الدورية الشهرية 3-1
 الجودة بالقسم

فريق من وحدة الجودة مكون 
من ثمانية اشخاص يشمل 
رئيس للفريق ويكون رئيسًا 
ألحد أقسام الكلية ومدير 
وحدة الجودة  وخمسة أعضاء 
من وحدة الجودة بحيث يكون 
كل منهم مسئوالً عن 
متابعة اثنان اوثالثة من 
معايير الجودة وهناك أيضا 

 منسق للفريق

يتلي التقرير بواسطة  -
رئيس وأعضاء الفريق في 
حضور عميد الكليه ووكالء 
الكلية وأعضاء هيئة 
التدريس بالقسم الذي تم 

جدول زمني 
 مسبق  

املتابعة الداخلية من قبل  3-2
وحدة الجودة لكل أقسام الكلية 
حيث يقوم الفريق بمتابعة تطبيق 
معايير الجودة بالقسم وكذلك 
متابعة اإلمكانات املتاحة بالقسم 
للتعليم والتعلم وكتابة تقرير في 
اخر اليوم ويشمل حصر لنقاط القوة 

ي وكذلك حصر في القسم املعن
لنقاط الضعف وتوصيات بالنقاط 

 التي هي بحاجة إلي تحسين   
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الفترة  املسئول عن النتفيذ
 الزمنية

 الهدف النشاط

زيارته ويتم دعوة أعضاء من 
األقسام االخري وكذلك 
أعضاء من مركز الجودة 

اليات بالجامعة لحضور فع
 الزيارة

مجلس القسم ومنسقى 
املعايير بالقسم فى ضوء 
الزيارات امليدانية لالقسام 
ونتائج االمتحانات و اراء 
الطالب و اعضاء هيئة 
التدريس و املراجع الداخلى 

 و الخارجى

نهاية العام 
 الدراسى

و عالج نقاط لتعزيز نقاط القوة 
 الضعف

 خطط التحسين -4

 

 ثانيا: االلية و الجدول الزمنى النشطة الجودة داخل وحدة الجودة

 الهدف النشاط الفترة الزمنية املسئول عن النتفيذ

اعضاء وحدة ضمان 
الجودة من خالل العديد 

من ورش العمل و 
املقابالت الشخصية مع 

اعضاء من املجتمع 
 املدني. 

توعية أعضاء هيئة التدريس  1-1 على مدار العام
بالكلية ونشر ثقافة وفكرالجودة 
بين القيادات وأعضاء هيئة 
التدريس والعاملين واالداريين 

 والطالب 

انشطة عامة  .1
لتطبيق نظم 

 الجودة بالكلية
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 الهدف النشاط الفترة الزمنية املسئول عن النتفيذ

اعضاء وحدة ضمان 
الجودة ممثلة بجميع 

 اللجان 

على مدار العام 
على مستوى 

املجالس 
الرسمية 

والغيررسمية 
 فالوحدة

عرض ومناقشة قضايا   1-2
 الجودة بالكلية 

اعضاء وحدة ضمان 
 الجودة

من خالل زيارت 
املتابعة 

لالقسام وفقا 
 لجدول زمنى

الدعم الفنى لألقسام 3 -1
 وأعضاء هيئة التدريس 

اعضاء وحدة ضمان 
 الجودة

إعداد التقرير السنوى للكلية  5-1 سنويا
ومناقشته فى مؤتمر الكلية 

 العلمى السنوى.

اعضاء لجنة القيادة و 
 الحوكمة

متابعة تنفيذ خطة تنمية 1-2 على مدار العام
 املوارد الذاتية القسام الكلية

تطبيق نظم الجودة  .2
الخاصة بمعايير 

 االعتماد 
اعضاء لجنة القيادة و 

 الحوكمة
متابعة تنفيذ لبرامج الترويج  2-2 على مدار العام

الطابع لخدمات الوحدات ذات 
 الخاص بالكلية

اعضاء لجنة املوارد 
 املالية

متابعة خطة الصيانة 3-2 على مدار العام
 الدورية للمرافق بالكلية.

اعضاء لجنة القيادة و  خطة خمسية و  متابعة تنفيذ الخطة  2-4
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 الهدف النشاط الفترة الزمنية املسئول عن النتفيذ

الحوكمة و النظام 
االدارىو اعضاء هبئة 

 التدريس

اخرى سنوية 
 مفصلة

أعضاء هيئة التدريبية لإلداريين/ 
التدريس و القيادات األكاديمية 
 بعد دراسة االحتياجات التدريبية

اعضاء لجنة القيادة و 
 الحوكمة

متابعة تنفيذ اليات تقييم 6-2 على مدار العام
كفاءة املؤسسة و القيادات 

 االكاديمية

متابعة نشر معلومات عن  7-2 على مدار العام لجنة التوعية و االعالم
على املوقع االلكترونى الكلية 

 مع التركيز على صحة ما ينشر

اعضاء لجنة القيادة و 
الحوكمة و النظام 

االدارىو اعضاء هبئة 
 التدريس

تحديث قواعد البيانات  8-2 فى بداية العام
للعاملين واعضاء هيئة التدريس 

 و قيادات الكلية

لجنة املشاركة 
 املجتمعية

الخطة السنوية تحديث 10-2 فى بداية العام
لبرامج خدمة املجتمع وتنمية 

البيئة طبقا الحتياجات املجتمع 
 املحيط.

لجنة املشاركة 
 املجتمعية

مؤتمر سنوى موسع 11-2 سنوى
للخدمات املجتمية ودعوة 
منظمات املجتمع املدني 

 والخريجيين للمشاركة الفعالة



 جامعه طنطا –كلية الطب  - نظام الجودة الداخلى

 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

15 

 17/11/2018تاريخ مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 الهدف النشاط الفترة الزمنية املسئول عن النتفيذ

عن عمل تقرير سنوى معتمد 12-2 سنوى لجنة املوارد املالية
 املوازنة املالية للكلية

اعضاء لجنة الطالب و 
 الخريجين

وضع جدول اإلرشاد األكاديمي 1-3 سنوى
للطالب عن طريق إشراك جميع 
أعضاء هيئة التدريس في جداول 
االرشاد االكاديمي واعداد دليل 

 االرشاد االكاديمى

وضع خطة القوافل الطالبية 2-3 سنوى التدريس و التعلم
 امليدانى للطالبوالتدريب 

استطالع   آراء الطالب فى 3-3 مرتين سنويا الطالب و الخريجين
املقررات الدراسية، والعملية 

التعليمية، وأعضاء هيئة 
التدريس والهيئة املعاونة 
والجهاز اإلدارى فى املوارد 

املتاحة بالكلية، من طالب 
جميع الفرق الدراسية، ويتم 

ومناقشتها تحليل النتائج إحصائيًا 
فى مجلس الكلية التخاذ القرارات 

 املتعلقة بالتطوير

قياس نسبة الرضا الوظيفى  4-3 سنوى اعضاء هيئة التدريس
 لدي اعضاء هيئة التدريس
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 الهدف النشاط الفترة الزمنية املسئول عن النتفيذ

متابعة تنفيذ نظام  5-3 على مدار العام ادارة الجودة والتطوير
املحاسبة واملسائلة ألعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم 

لتفعيل تحسين  واإلداريين
 الفاعلية التعليمية

متابعة تنفيذ آلية اكتشاف 6-3 على مدار العام لجنة الطالب و الخريجين
الطالب املتعثرين دراسيًا والعمل 

 علي مساعدته.

احصاء سنوى للمترددين على 9-3 فى نهاية العام التدريس و التعلم
 املكتبة.

وضع خطة للتدريب 10-3 فى بداية العام التدريس و التعلم
 امليدانى

تحديث قاعدة بيانات البحوث 11-3 فى نهاية العام البحث العلمى
 العلمية املنشورة

إشراك الطالب في تحديد 13-3 سنوى لجنة الطالب و الخريجين
أنواع الدعم املقدم لهم من 

 الكلية.

لجنة املتابعة داخل 
 وحدة الجودة

متابعة و تقييم  .3 لجان الجودةمتابعة عمل  كل ثالثة اشهر
 نظم الجودة 

لجنة املتابعة على 
وحدة الجودة بالتعاون مع 

خطة سنوية 
فى نهاية العام 

 خطط التحسين .4 تحسين اداء وحدة الجودة 
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 الهدف النشاط الفترة الزمنية املسئول عن النتفيذ

لجنة املتابعة داخل 
 وحدة الجودة

 الدراسى

 ثالثا: االلية و الجدول الزمنى النشطة الجودة داخل الكلية

املسئول عن 
 النتفيذ

 الهدف النشاط الفترة الزمنية

اجتماعات  ادارة الكلية
 مجلس الكلية

وضع أنشطة الوحدة على   1-1
جدول أعمال مجلس الكلية 

 بشكل دورى.

تدعيم وحدة  .1
 ضمان الجودة

ادارة الكلية مع ادارة 
 وحدة الجودة

الدعوة الى عقد العديد من 2 -1 
ورش العمل و الندوات يقوم 

متخصصون فى بإلقاءها 
 ضمان الجودة واإلعتماد

ادارة الكلية مع ادارة 
 وحدة الجودة

مناقشة التقويم الذاتى  1-3 
للكلية مع اإلدارة العليا وأعضاء 

هيئة التدريس ومعاونيهم 
والعاملون ومن خاللها يتم إتخاذ 

قرارات تصحيحية الداء األقسام 
العلمية واإلدارية فى املراجعة 

 الداخلية، 

ادارة الكلية مع ادارة 
 وحدة الجودة

تنظيم زيارات ملراجعين نظراء  1-4 
 من كليات أخرى.
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دعوة رؤساء االقسام اثناء  5-1  ادارة الكلية
مجالس الكلية بالتعاون مع وحدة 
ادارة الجودة و تسهيل مهمتهم 
اثناء زيارات الدعم الفنى و زيارات 

 املتابعة الداخلية 

ادارة ادارة الكلية مع 
 وحدة الجودة

مناقشة  نتائج التقويم  1-6 
الذاتي السنوى  ومناقشته اثناء 

 مجالس الكلية 

فريق مشكل من خارج 
وحدة الجودة امراقبة 

 العمل داخل الوحدة

متابعة و  .2  تقييم سنوى
تقييم العمل 
بوحدة ضمان 

 الجودة

فريق خارج وحدة الجودة 
يقوم بمتابعة اعمال 

يقوم وحدة الجودة و 
بوضع خطط تحسين 

للعمل بالتنسيق مع 
ادارة الوحدة و ادارة 

 الكلية

وضع خطة شاملة لتالفى نقاط  تقييم سنوى
 الضعف.

 

 خطط التحسين .3

 


