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  ة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشط

 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      نشر ثقافة الجودة والعمل على تحقيقها وترسيخها - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

 .جودة التعليم واالعتماد تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تحقيق متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان - ٤

 
  

  ٥من  ١الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

 

 م٢٠١٦/٢٠١٧استمارة التقويم الذاتى ألنشطة عميد الكلية للعام الجامعى 

  »جامعة اإلسكندرية  - إعداد وحدة ضمان الجودة واإلعتماد  بكلية التربية « 

  المعايير المرتبطة :

   .التخطيط االستراتيجي :  ) ١معيار رقم (

 القيادة والحوكمة . :) ٢معيار رقم ( 

  . ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضا: ) ٤معيار رقم (

  ا	���ول �ن ���ق ا	�����ر :                                                                        
� وا	���	س وا	���ن ا	�� ��رأ��� وا�دار                                                                         ��� ات وا#"��م ا	�� �� 	���د�����د ا	

�  در��ت ا+���*�ء ا	�ؤ'رات وا	و&��ق ا	�ط�و � م,,	�ر",,م ا	�ر.,,ق .,,- 
ا+�,,,,,,��*�ء ا	��,,,,,,� أو 

 ا	�ز�- .

���و.- 
��ً�� 

���و.- 
 �ز�ً��

�1ر 
 ���و.-

الخطـة االسـتراتيجية للكليـة محدثـه ومعتمـده ( خمـس سـنوات ) ، ومتضـمنة  ١
قـــًا لرســـالة الجامعـــة ورؤيتهـــا ، ومرفـــق بهـــا رســـالة ورؤيـــة الكليـــة محدثـــه طب

 االستبيانات واألدوات المستخدمه في التحليل البيئي .

    

م متوافقـة مـع الخطـة ٢٠١٦/٢٠١٧الخطط التنفيذية السـنوية للعـام الحـالى  ٢
 التنفيذية الستراتيجية الجامعة .

    

     .م ٢٠١٦/٢٠١٧تقارير متابعة الخطط التنفيذية السنوية للعام  ٣

     الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى وتعديالتها النهائية . ٤

     الالئحة الداخلية لمركز الخدمات التربوية وتعديالتها النهائية . ٥

     الالئحة الداخلية لبرنامج التعليم المفتوح وتعديالتها النهائية . ٦

ا للبـرامج ( التربويـة والتخصصـية ) الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسـات العليـ ٧
 وتعديالتها النهائية .
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  ٥من  ٢الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

�  در��ت ا+���*�ء ا	�ؤ'رات وا	و&��ق ا	�ط�و � م,,	�ر",,م ا	�ر.,,ق .,,- 
ا+�,,,,,,��*�ء ا	��,,,,,,� أو 

 ا	�ز�- .

���و.- 
��ً�� 

���و.- 
 �ز�ً��

�1ر 
 ���و.-

ـــــيم الجوهريــــــــــة واألخالقيـــــــــــات المهنيــــــــــة للمؤسســــــــــة ( محدثـــــــــــه  ٨ وثيقــــــــــة القـــــ
 ومطبقة ) .

    

ــــة محــــدث ومشــــتمل علــــى اإلدارات الجديــــدة  ٩ ــــل التنظيمــــى للكلي الهكي
 ومعتمد من الجامعة .

    

     ق .كتيب التوصيف الوظيفي ( معتمد ) ومطب ١٠

     م ) .٢٠١٦/٢٠١٧التقارير السنوية لبرنامج التعليم المفتوح ( ١١

  التقرير السنوى لإلدارات واألقسام التابعة لسيادته : ١٢
  قسم العالقات العامة .  •

  قسم االحصاء والمتابعة .  •

  إدارة التحقيقات .  •

  قسم خدمة المواطنين .  •

 اإلدارات واألقسام المستحدثه .  •

    

ــــد فــــي  ١٣ تقريــــر تقــــيم اآلداء العــــام لكــــل إدارة أو قســــم إدارى تــــابع للعمي
  الهيكل التنظيمى متضمن مايلى :

  تقييم آداء مديراإلدارة (يرفق األدوات المستخدمة في التقييم). •

  تقييم االمكانات البشرية لإلدارة وخطة تنميتها . •

  تقييم االمكانات المادية لإلدارة وخطة تحسينها . •
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  ٥من  ٣الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

�  در��ت ا+���*�ء ا	�ؤ'رات وا	و&��ق ا	�ط�و � م,,	�ر",,م ا	�ر.,,ق .,,- 
ا+�,,,,,,��*�ء ا	��,,,,,,� أو 

 ا	�ز�- .

���و.- 
��ً�� 

���و.- 
 �ز�ً��

�1ر 
 ���و.-

ـــيم اجـــرا • ـــى اإلدارة مـــن حيـــث جـــودة ( التوثيـــق تقي  –ءات العمـــل ف

 المراجعة والمتابعة ) .      –النماذج المستخدمه  –تنظيم الملفات 

     م ) .٢٠١٦/٢٠١٧التقارير السنوية لمركز الخدمات التربوية (  ١٤

تقارير المشروعات المشارك فيها أطراف من الكلية مع تقديم  ١٥
 ت.بروتوكوالت المشروعا

    

ــــــام الحــــــالى  ١٦ ــــــة للع ــــــة واإلداري ــــــادات األكاديمي ــــــويم آداء القي ــــــارير تق تق
 م متضمنه (المعايير واألدوات التى اعتمدت عليها ) ٢٠١٦/٢٠١٧

    

     قرارات تشكيل المجالس واللجان الرسمية . ١٧

قـــــــــــــــرارت إنشـــــــــــــــاء / تشـــــــــــــــكيل اإلدارات والوحـــــــــــــــدات واللجــــــــــــــــان  ١٨
 الحديثة ولوائحها .

    

ــــــــــالمراكز والوحــــــــــدات ذات الطــــــــــابع الخــــــــــاص وتشــــــــــكيلها  ١٩ ــــــــــان ب بي
 ومهامها وتقويمها .

    

ــــــــايير وآليــــــــات تقيــــــــيم آداء أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس والهيئــــــــة  ٢٠ مع
 المعاونة ( متضمنة نماذج التقييم المستخدمة ) .

    

     معايير الكلية الختيار القيادات ( معتمده ، ومطبقة ) . ٢١

     ومطبقة)  ل المجالس واللجان الرسمية للكلية (معتمدةمعايير تشكي ٢٢

المعــــايير األكاديميــــة المتبنــــاه لكــــل قســـــم ولكــــل برنــــامج فــــي الكليـــــة  ٢٣
 والمحاضر الدالة على ذلك ونسخ من تلك المعايير .   

     
 

معــــايير الكليـــــة الختيـــــار المـــــراجعين الـــــداخليين والخـــــارجيين للبـــــرامج  ٢٤
 .والمقررات الدراسية 
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  رؤية الوحدة
ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

�  در��ت ا+���*�ء ا	�ؤ'رات وا	و&��ق ا	�ط�و � م,,	�ر",,م ا	�ر.,,ق .,,- 
ا+�,,,,,,��*�ء ا	��,,,,,,� أو 

 ا	�ز�- .

���و.- 
��ً�� 

���و.- 
 �ز�ً��

�1ر 
 ���و.-

خطــــــــة تنميــــــــة قـــــــــدرات القيــــــــادات األكاديميـــــــــة واإلداريــــــــة بالكليـــــــــة  ٢٥
والبـــــــــــرامج التـــــــــــى تــــــــــــم تنفيـــــــــــذها وٕاعــــــــــــداد المشـــــــــــاركين فيهــــــــــــا ( 

 لألعوام الثالث السابقة ) .  

    

ضــــوابط نظــــام التظلمــــات والشــــكاوي وآليــــات ضــــمان اإللتــــزام بتلــــك  ٢٦
 الضوابط .

    

ـــــــــيم وتطـــــــــوير البـــــــــرامج  ٢٧ ـــــــــة الخـــــــــاص بتقي ـــــــــس الكلي محاضـــــــــر مجل
 م .٢٠١٦/٢٠١٧التعليمية للعام 

    

محاضـر مجلــس الكليـة التــى تـم فيهــا مناقشـة تقارييرالمراجعــة الداخليــة  ٢٨
 م ٢٠١٦/٢٠١٧والخارجية للبرامج والمقررات الدراسية 

    

محاضـــــــر مجلـــــــس الكليــــــــة التـــــــى نؤقشـــــــت فيهــــــــا قضـــــــايا الجــــــــودة  ٢٩
 م .٢٠١٦/٢٠١٧

    

ــــى يتضــــمن  ٣٠ نمــــاذج مــــن محاضــــر اجتماعــــات اللجــــان والمجــــالس الت
 تشكيلها ممثل عن الطالب .

    

سياســـات / اجـــراءات التعامـــل مـــع المشـــكالت التـــى تواجههـــا الكليـــة  ٣١
 –عـــدم كفايـــة المـــوارد  –ونتـــائج تطبيقهـــا ( الكثافـــة العدديـــة للطـــالب 

 يئة التدريس ) . زيادة أو نقص أعضاء ه –الدروس الخصوصية 

    

ـــــارات التحريريـــــة  ٣٢ ـــــى اتخـــــذتها المؤسســـــة بشـــــأن االختب اإلجـــــراءات الت
 م .٢٠١٦/٢٠١٧والشفوية والعملية والتطبيقية للعام الدراسى 

    

احصائية بأعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئـة المعاونـة علـى  ٣٣
ات إداريـة مسـئولي –خدمة مجتمع  –بحث  –مستوى الكلية ( تدريس 

 م .٢٠١٧/ ٢٠١٦) 

    

احصـــــــائية ألعضــــــــاء هيئـــــــة التــــــــدريس المعـــــــارين ونســــــــبتهم علــــــــى  ٣٤
 م .٢٠١٦/٢٠١٧القائمين على العمل الفعلى للعام 
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  رؤية الوحدة
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�  در��ت ا+���*�ء ا	�ؤ'رات وا	و&��ق ا	�ط�و � م,,	�ر",,م ا	�ر.,,ق .,,- 
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احصائية بأعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين ومعاونيهم  ٣٥
 م .٢٠١٦/٢٠١٧ومؤهالتهم وتوزيعهم على األقسام العلمية للعام 

  
 

   

قواعــــــد البيانـــــــات اإللكترونيــــــة الخاصـــــــة بأعضــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس  ٣٦
والتوصــــــيف الــــــوظيفي والمراكــــــز والوحــــــدات ذات الطــــــابع الخــــــاص 

 ... الخ ) واالمتحانات .

    

المعلومــــات المعلنــــه مــــن قبــــل عميــــد الكليــــة فــــي الموقــــع اإللكترونــــى  ٣٧
  م مدى حداثتها ومصداقيتها وشمولها٢٠١٦/٢٠١٧للمؤسسة للعام 

  وتنوعها مثل : 
األهـــــــــداف  –رؤيـــــــــة ورســـــــــالة المؤسســـــــــة  –( الهيكــــــــل التنظيمـــــــــى 

 –الخطــــــــــة التنفيذيــــــــــة  –الخطــــــــــة االســــــــــتراتيجية  –االســــــــــتراتيجية 
ـــــــات  –معـــــــايير اختيـــــــار القيـــــــادات  ـــــــة القـــــــيم الجوهريـــــــة وأخالقي وثيق

ـــــــــة  ـــــــــة  –المهن ـــــــــوظيفي لألطـــــــــراف المعني  –إعـــــــــالن التوصـــــــــيف ال
ـــــدريس ومعـــــا ـــــة الت ـــــوزيعهم بيانـــــات أعضـــــاء هيئ ونيهم ومـــــؤهالتهم وت

 على األقسام العلمية ... ( الخ ) .

    

ــة  ٣٨ قائمــة الحاســبات التــى توفرهــا الكليــة ألنشــطتها األكاديميــة و اإلداري
 ومدى كفايتها وصالحيتها . 

    

ــة فــي تحــديث وســائل االتصــال والمــوارد والــنظم  ٣٩ ــان بــإجراءات الكلي بي
 العمليات اإلدارية .التكنولوجية للنشاط األكاديمى و 

    

  

 


