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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      نشر ثقافة الجودة والعمل على تحقيقها وترسيخها - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

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

 
  

  ٤من  ١الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

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

  ألكاديمي.والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد ا الجامعة

  

 م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعى بالكلية نشطة أمين الكلية ورؤساء األقسام اإلدارية أل استمارة التقويم الذاتى 

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

  المعايير المرتبطة :

  )  :  الجهاز اإلدارى .٥معيار رقم  (
  ة والمادية .الي) :  الموارد الم٦معيار رقم  (

  المسؤل عن تحقيق المعايير :                                                                                            

                 دارية .أمين الكلية ورؤساء مجالس األقسام اإل                                                                                      

رقم المرفق في حالة  درجات االستيفاء المؤشرات والوثائق المطلوبة م

االستيفاء الكلي أو 

 الجزئي .
مستوفي 

 كلًيا

مستوفي 

 جزئًيا

غير 

 مستوفي

١ 
بيــان بــاإلدارات واألقســام والمراكــز والوحــدات المتوافقــة أوغيــر متوافقــة 

ــاق الهيكــل التنظيمــى المعتمــد  مــع الهيكــل التظيمــى وتبعيتهــا  مــع ارف
 للكلية .

    

٢ 
ــــوزيعهم علــــى  ــــان بأعــــداد العــــاملين والفنيــــين ومــــؤهالتهم ونســــب ت بي

 اإلدارات واألقسام العلمية والمعامل والقاعات والمكتبة ....إلخ.
    

٣ 
     التوصيف الوظيفى معتمد ومطبق .

     ة) .معايير تقييم آداء العاملين  ( معتمدة وُمطبق ٤

     االحتياجات التدريبية ألعضاء كل إدارة من إدارات الكلية . ٥

     نموذج تقييم أداء العاملين ومدى إتفاقه مع المعايير .  ٧

خطـط تنميــة قـدرات أعضــاء الجهـاز اإلدارى والفنــى والبـرامج التــى تــم   ٨
 تنفيذها وٕاعداد المشاركين  (لألعوام الثالث السابقة) .

    

     تقارير تقيم أداء العاملين ومدى موضوعيتها . ٩
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التقارير السنوية لإلدارات واألقسام التابعة ألمين الكلية ( لألعوام  ١٠
  الثالث السابقة ) .    

  الشئؤن المالية .           •

 الشئؤن األدارية . •

 شئؤن المشتريات والمخازن .                           •

 الشئؤن العامة . •

 دارات واألقسام المستحدثة .اإل •

    

تقرير تقيم األداء العام لكل إدارة أو قسم إدارى تابع ألمين الكلية  ١١
  متضمًنا مايلى :

  تقييم أداء مديراإلدارة . •

  تقييم االمكانات البشرية لإلدارة وخطة تنميتها . •

  تقييم االمكانات المادية لإلدارة وخطة تحسينها . •

 –ى اإلدارة  من حيث جودة ( التوثيق تقييم اجراءات العمل ف •
المراجعة  والمتابعة ) .                                           –النماذج المستخدمة   -تنظيم الملفات  

    

دليل االبنية والمنشأت للمؤسسـة متضـمن( قائمـة بالمـدرجات وقاعـات  ١٢
بــة) ومســـاحتها التــدريس والمعامــل والــورش والعيـــادات والمــزارع والمكت

وســـــعتها االســــــتيعابية وتجهيزاتهـــــا المتخصصــــــة مـــــع ارفــــــاق الرســــــم 
 الهندسى للمبنى .   

    

نوعيـات طفايـات  –أماكن  –بيانات خاصة باألمن والسالمة ( اعداد  ١٣
وتحديثها ) و( مخازن المواد الخطرة والكيماويـات بالكليـة )  –الحريق 

 وتحديد مخارج المبنى.
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  خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق ومدى تنفيذها . ١٤
 

    

  الحساب الختامى للعام السابق . ١٥
 

    

لألعـوام الـثالث توزيـع المـوارد الماليـة للمؤسسـة علـى أنشـطة الكليـة  ( ١٦
  . السابقة)

 

    

بيـــان احصــــائى بمصـــادر وقيمــــة المـــوارد الماليــــة الذاتيـــة ( صــــناديق  ١٧
لألعــــوام وحــــدات ذات طــــابع خــــاص ......) وتطورهــــا  ( وحســــابات

 الثالث السابقة) .

    

ــــادة المــــوارد الماليــــة الذاتيــــة  ( ١٨ ــــة فــــي زي ــــثالث جهــــود الكلي لألعــــوام ال
 السابقة) .

    

ـــة  ١٩ ـــي للكلي ـــع االلكترون ـــه  MISالموق ـــه ، وعالقت ـــه وخطت ـــائمين علي والق
بــــة الرقميــــة ، وتقــــويم بالهيكـــل التنظيمــــي للكليــــة ، والجامعــــة ، والمكت

الصــدق  –المعلومـات الُمعلنــة فيــه عـن الكليــة مــن حيـث : ( الشــمول 
 التحديث ). –

    

بيانـات مخــازن الكليــة والبــرامج المســتخدمة فــى الصــرف مــن المخــازن   ٢٠
  ( ميكنة صرف المخازن ) .

 

    

قواعـــد البيانـــات اإللكترونيـــة الخاصـــة بـــأمين الكليـــة ورؤســـاء األقســـام  ٢١
  إلداراية .ا

 

    



              
 

        

                 
  

  

     

	�� ا������                                                                                                                                                       

                                                                                                                       FACULTY OF EDUCATION 
        

      

  

                                             

  

  

  

  ر
	�� ا����ة
  
  

  

  

  

  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      نشر ثقافة الجودة والعمل على تحقيقها وترسيخها - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

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

 
  

  ٤من  ٤الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

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

  ألكاديمي.والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد ا الجامعة

المعلومات المعلنة من قبل أمين الكلية ورؤساء واألقسام اإلدارايـة فـى  ٢٢
ـــــــــام   ـــــــــى للمؤسســـــــــة للع ـــــــــع اإللكترون ـــــــــدى  ٢٠١٧/ ٢٠١٦الموق وم

     -مصداقيتها وشمولها وتنوعها وحداثتها  مثل :
أسماء العاملين والفنيين وأعداهم ومؤهالتهم ، ونسب توزيعهم  •

  سام العلمية .على اإلدارات واألق

 نماذج تقييم آداء العاملين .  •

 إعالن التوصيف الوظيفى لألطراف المعنية . •

    

 


