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 مقدمـــــــــة

لريادة التنمية الشاملة بما يمثله من مكانة في إعداد  الرئيسيةيمثل التعليم العالي أهم المرتكزات 

للوصول إلى المعرفة وتطويرها في شتى المجاالت التي تخدم  آلفاق الفكرية والعلمية والمهنيةا

 .المجتمع 

جامعة مصر الدولية إلى توفير كل مقومات التطوير المستمر كلية طب الفم واألسنان بتسعى 

لمجتمع واإلرتقاء العلمية والتكنولوجية وإجراء البحوث وخدمة اللتعليم لمواكبة التطورات 

 .ز والقدرة التنافسية العالية إلى مستوى التميبخريجي الكلية 

اسية جودة المخرجات التعليمية ولتوفير المقومات األسإلى معايير علمية وصوال الكلية وتعتمد 

رفع مستوى أدائها وتأهيلها لتأخذ موقعها في المنافسة ما يحقق ب ألداء دور المؤسسة التعليمي

أيدي السادة العاملين بالكلية من أعضاء هيئة  بينالعالمية وعليه فإنه يسعدنا أن نضع هذا الدليل 

نطالق لفاعليات التأهيل اهتمامهم و أن يكون نقطة االهيئة المعاونة آملين أن يحظى بالتدريس و

 .التعليم رتقاء بجودة عتماد وااللال
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 رؤية الكلية 

 . عالميأن تكون الكلية صرحا تعليميا وبحثيا ذو ميزة تنافسية وتصنيف 

 

 رسالة الكلية 

مختلف مجاالت طب الفم واألسنان من خالل توفير  فيسوق العمل  فيإعداد خريج ذو قدرة تنافسية 

 فيبرامج تعليمية متميزة وتقديم أبحاث علمية مواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التميز 

 .المجتمعخدمة  فيبما يسهم  لألسنانالرعاية الصحية 
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 واالعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة
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 الالئحة الداخلية التنفيذية

   شكل   قان ني( 1)مادة  

  ح    –       ص          –طب الفم واألسنانبكلية واالعتماد تنشأ وحدة ضمان الجودة 

 .عميد الكلية إداريا وتتبع مركز ضمان الجودة بجامعة مصر الدولية فنيا            ع

 :رؤية الوحدة( 2)مادة 

 .أن تكون في مصاف الوحدات الرائدة في مجال نظم الجودة على المستوى المحلي

  سا ة       ( 3)مادة 

التعليمية واألنشطة تسعى الوحدة الى نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء فى كافة عناصر المنظومة 

البحثية والخدمية التى تقدمها الكلية في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

وتبنى عملية التحسين المستمر لألداء المؤسسى واألكاديمى لالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة 

 ق                    ص ل إ ى  ه ف  ح  التنافسية لخريجيها وكسب ثقة المستفيدين ورضائهم ،

  .  ال     

 أه  ف       ( 4)مادة 

فى كافة أنشطة الكلية التعليمية  تهدف وحدة ضمان الجودة إلى اعتماد آليات للمتابعة وتقويم األداء 

والبحثية والخدمية في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بما يحقق رسالة 

 :وذلك من خالل ،الكليةوأهداف 

ضمان استيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتأهيل  .0

 .الكلية إلنشاء نظام لضمان الجودة ومن ثم الحصول على االعتماد

جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ونشر ثقافة ومفاهيم الجودة وتعزيزها لدى  .3

 .داخل الكلية بما يحقق التميز فى األداء ويدعم انجاز المهام بو الطالالعاملين 

بناء القدرات المؤسسية والبشرية للكلية وتحسينها وتأهيلها للتميز من خالل برامج  .2

 .تدريبية متخصصة لرفع كفاءة األفراد

كافة األنشطة األكاديمية والبحثية والخدمية واإلدارية بما لوضع آليات للتقويم الذاتي  .3

 .من تحقيق أهداف الكلية واالرتقاء بمخرجاتهايض

تحسين جودة البرامج األكاديمية التى تمنحها الكلية بما ينعكس على مستوى الخريجين  .2

 .وقدراتهم التنافسية
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تعزيز منظومة األنشطة البحثية باعتماد خطة بحثية متكاملة تضمن التعاون  .6

المجتمعية على أسس علمية ووضع  بين األقسام المختلفة والمساهمة فى حل المشكالت

 .الجامعة فى الترتيب العالمى

رفع مستوى المشاركة المجتمعية للكلية بما يضمن تقديم خدمات متميزة نوعا وكيفا  .2

 .تهموثق لكسب رضاء المستفيدين

 وضع نظام لقياس وتقييم األداء بالكلية  .8

 :ضمان الجودة بالكلية  و  و    (  5)مادة 

 .عمل للوحدة بما يضمن تحقيق  مسئولياتها وضع وتنفيذ خطة  -0

للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وتنفيذها نشر ثقافة ومفاهيم الجودة -3

 .وجميع العاملين بالكلية والطالب وفق خطة للتوعية

 .التوثيق والتوعية برؤية ورسالة واألهداف االستراتيجية  للكلية  وآليات تحديثهم -2

د أعضاء هيئة التدريس التوصيفات والتقارير والملفات الخاصة بالمقررات متابعه إعدا -3

 .والبرامج

تقديم االستشارات والدعم الفنى الذى تحتاج إليه األقسام العلمية واإلدارات بالكلية فى مجال  -2

 .تطبيق نظم الجودة 

تقييمها،  وضع خطة لقياس جميع أنشطة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وتنفيذها ثم -6

 .من قبل المستفيدين الداخليين والخارجيين واالستفادة من نتائج التقويم في عملية التطوير

وضع خطة لتوعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب بمفاهيم  -2

 .الجودة والحرص على تنفيذها 

 .ة  تفعيل دور المراجعة الداخلية والخارجية لجميع أنشطة الكلي -8

 .وضع آليات لمتابعة جميع أنشطة الكلية وتنفيذها -9

عمل دليل  لوحدة ضمان الجودة وإعالنه لتوعية كل من القيادات وأعضاء هيئة التدريس  -01

 .والعاملين بالكلية والطالب بدورهم ومسئولياتهم للوصول الى االعتماد

 .إعداد  التقرير السنوي والدراسة الذاتية للكلية وخطط التحسين -00

إعداد كافة المستندات والتقارير المطلوبة الستكمال ملف االعتماد تمهيداً لتقديمها إلى  -03

 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 .التواصل مع مركز ضمان الجودة بالجامعة والتفاعل لتقييم األداء بما يحقق الجودة  -02
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 واالعتماد الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة تشكيل( 6)مادة 

يتم تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة سنويا ويتم عرض التشكيل على مجلس الكلية 

لالعتماد بناء على اقتراح المدير التنفيذي للوحدة ، ويحق لمدير الوحدة إحداث تغييرات فى 

 .التشكيل وعرضها على مجلس الكلية إلقرارها وفقا لمتطلبات العمل بالوحدة

 :من  واالعتمادهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة يتشكل ال

 يتشكل من :   واالعتماد ضمان الجودة مجلس إدارة وحدة .1

 عميد الكلية ·

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ·

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ·

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ·

 للوحدة المدير التنفيذي ·

يتولى إدارة الوحدة وهو المسؤول :  واالعتماد ضمان الجودة وحدةل التنفيذيالمجلس  .2

 :عن تسيير وتنظيم العمل باللجان ويتشكل من 

 المدير التنفيذي للوحدة ·

 :األعضاء ·

 نائب مدير الوحدة -

 رؤساء اللجان التنفيذية  -

 عضو هيئة تدريس  0عدد  -

  عضو هيئة معاونة 3عدد  -

 اإلداريعضو من الجهاز  0عدد  -

 سكرتارية الوحدة -

 

 :وهى كاآلتى  واالعتماد تتولى تنفيذ مهام وحدة ضمان الجودة: اللجان التنفيذية الداعمة  .3

 لجنة البرامج التعليمية  ·

 لجنه التوعية والتدريب ·

 لجنة القياس والتقويم ·

 لجنة الدراسة الذاتية ومنسقي المعايير ·

 لجنة التخطيط االستراتيجي ·
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 المراجعة الداخلية لجنة ·

 لجنة النشر واإلعالن  ·

 لجنة الجودة بالعيادات ·

 لجنة متابعة الجودة باإلدارات المركزية ·

 الوحدة جتماعات            ( 7)مادة 

o  شهرياً  دورياً اجتماعاً يجتمع مجلس إدارة الوحدة  . 

o  يرأس المجلس عميد الكلية ويحل محله المدير التنفيذي فى حالة غيابه. 

o  تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين. 

  ختصاصات                  (    8)مادة 

o  واعتمادهلوحدة ضمان الجودة  الداخلى نظامالإنشاء  . 

o اعتماد تشكيل الهيكل التنظيمي من مجلس الكلية . 

o اإلشراف على تنفيذ أهداف الوحدة . 

o  من وحدة ضمان الجودة ولجانها النوعيةإعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة. 

o  اإلشراف على تنفيذ خطط التحسين والتطوير المقدمة من وحدة ضمان الجودة. 

o  ًإعداد خطة العمل بالوحدة سنويا . 

o  معاونة مدير الوحدة فى إنجاز المهام وتذليل الصعوبات التى قد تواجهه فى تطبيق نظم

 .ضمان الجودة بالكلية  

o جاز الدراسة الذاتية والتقرير السنوي ألنشطة الكلية قبل عرضها على اإلشراف على إن

 .مجلس الكلية لالعتماد

o  النظر فى الموضوعات المتعلقة بالجودة تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية. 

o ز ضمان الجودة الموافقة على اعتماد التقارير المرفوعة من مدير الوحدة إلى مرك

 بالجامعة 

  ختصاصات  ئي                    (  9)مادة 

o دعوة أعضاء مجلس اإلدارة لحضور االجتماعات. 

o متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. 

o عرض الموضوعات على مجلس اإلدارة. 

o  لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية  شهريعقد اجتماع. 
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o  واألقسام العلمية متابعة عملية إنجاز المهام المطلوبة من السادة الوكالء

واإلدارات المختلفة بالكلية وذلك بالمتابعة المستمرة مع مدير الوحدة للوقوف على المشكالت 

 .والعقبات التي تواجه الوحدة واتخاذ اإلجراءات الفورية لحلها في الوقت المحدد

o  بتقارير المتابعة المستمرة لألقسام العلمية وإدارات الكلية لتطبيق خطط التحسين التى وردت

 .البرامج والتقرير السنوي وأنها تتم فعلياً وفقاً لجدول زمني معلن

  ختصاصات   م ير   تنفيذي       (   11)مادة 

o  يحل محل الرئيس فى مجلس إدارة الوحدة فى حاله غيابه. 

o  تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدة واختيار أعضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في

 . مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة 

o طة ومهام الوحدة وتحقيق تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة المالئمة لتنفيذ أنش

 رسالتها 

o يق التنفيذي للوحدة واللجان التنفيذية الداعمةاالجتماع دوريا بالفر. 

o  متابعة أداء العمل بالوحدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه وانضباطه مع وضع آليات

للتقويم الداخلي والخارجي واإلشراف الفني واإلداري على العاملين بالوحدة للتأكد من 

السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف تحقيقها للخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذ 

 .الوحدة بما يتفق مع سياسة وأهداف مركز ضمان الجودة بالجامعة 

o  تمثيل وحدة ضمان الجودة فى مجلس الكلية لمتابعة موضوعات الجودة وعرضها ومناقشتها

 .واعتمادها وتنفيذ القررات المتعلقة بها

o  العمل التنفيذي ومتابعته ومراجعتهاالتصال باألقسام العلمية واإلدارات لتسيير. 

o  وعرض المشاكل التى تواجه تنفيذ مهام الوحدة أمام مجلس اإلدارة لمساعدته في إيجاد

 .الحلول لها

o  التنسيق بين إدارة الكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة والهيئة القومية لضمان جودة

ومتابعة إصدارات الهيئة وأى التعليم واإلعتماد فيما يختص ببرامج التدريب المختلفة ،

 .تحديث أو تطوير فى معايير الجودة واالعتماد الصادرة عن الهيئة

o  اإلشراف على تقديم الدعم الفني من الوحدة ألقسام الكلية في المراحل المختلفة من عملية

التطوير وإنشاء نظام ضمان جودة داخلي وكذلك متابعة االستمرارية في األداء حسب 

 . لمتفق عليها المعايير ا
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o  اإلشراف على حمالت التوعية بثقافة الجودة على مستوى الطلبة وجميع

   .بالكلية( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين اإلداريين)العاملين 

o  اقتراح صرف مكافآت أو عقوبات مالية وإدارية للعامين بالوحدة وعرضها علي إدارة

 . الوحدة

o التواصل مع الجهات المستفيدة وذوات العالقة المباشرة مع وحدة ضمان  تمثيل الوحدة في

 . الجودة

o  إعداد التقرير السنوي للوحدة . 

o االختصاصات األخرى التي يفوضه فيها مجلس إدارة الوحدة . 

 ( 11)مادة 

يتم عمل مخصصات مالية لوحدة ضمان الجودة للصرف على أنشطة الوحدة ومكافآت العاملين بها 

 .والتجهيزات الالزمة لممارسة أنشطتها 

 (12)مادة

 .عليها كلية طب الفم واألسنان تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة مجلس 
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 لتنظيم العمل بوحدة ضمان الجودة تعليمات

 1بند 

أعضاء الوحدة لالجتماع عن طريق البريد ير الوحدة السادة رؤساء اللجان ويدعو مد ·

أعضاء الوحدة تفعيل البريد و اللجان على السادة رؤساءولداخلى للكلية الهاتف اأو  اإللكتروني

 .بهم عند اللزوم تصالااليسهل و تسنى مراسلتهم تى الخاص بهم حتى لكتروناإل

 2بند 

عند تغيب رئيس لجنة أو عضو بالوحدة عن الحضور ثالثة اجتماعات متتالية للوحدة دون  ·

 .ليه و يذكر ذلك فى تقييم األداءإمنه عن المهام الموكله  يعتبر ذلك تخلياً  ،اعتذار مكتوب

 3بند 

مهام نجازه من إلمدير الوحدة عما قاموا ب ربع سنوير على جميع أعضاء الوحدة تقديم تقري ·

بالغ إأو كلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب بعض المهام تمام ذا تعثر إإخالل هذا الشهر و

تخاذ ما يلزم يها وتتسنى مناقشتعقبات فور ظهورها حتى  يةلوحدة بأاللجان و مدير ارؤساء 

 .للتعامل معها

 4بند 

األعضاء عن أى سفر لمدة تزيد عن من قبل رؤساء اللجان و مدير الوحدة رسمياً  إخطاريتم  ·

ذا إ و على أن يقدم تقريرً  ،ر بأسبوع على األقلرج أو داخل البالد قبل موعد السفأسبوع خا

من نجازه إو يشمل التقرير ما تم  ،يرامن موعد السفر مع موعد تسليم نتائج المهام أو التقارزت

ذكر ذلك فى تقييم األداء وليته تجاه الوحدة و يعن مسئ تخلياً مف ذلك يعتبر المهام و من يخال

 .عضو الوحدةالخاص ب

  5بند 

اللجان و أعضاء الوحدةعداد تقارير فى نهاية كل فصل دراسى عن بإ يقوم المدير التنفيذي ·

 إلى مجلس اإلدارة ويتم رفعه ن وجد إالتى تعثرت األنشطة التى تمت وو

  6بند 

 .تقييم األداء اء الوحدة بنتائجأعضبالغ جميع رؤساء اللجان وإة بيقوم المدير التنفيذى للوحد ·
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  7بند 

تصال المستمر بينهم و بين رؤساء لجانهم لتسليم ضمان االدة على جميع أعضاء لجان الوح ·

ذا حدث عكس ذلك يبلغ رؤساء اللجان مدير النتائج فى الموعد المقرر لها و إالمهام و تسليم 

 .الوحدة كتابة حتى يرفق ذلك بتقييم األداء للعضو

  8بند 

أن  فعليه يهالموكله إلعتذار عن المهام االفي أو األعضاء  ذا رغب أى من رؤساء اللجانإ ·

عادة ررة إلتمام هذه المهام حتى يمكن إيتقدم بطلب لمدير الوحدة قبل مرور ثلث المدة المق

 .لى ذلكإ توزيعها و أن يرفق بطلبه المبررات الداعية

  9بند 

مكانه حسب أسباب التعثر فى المهام قدر إت وعلى مدير الوحدة أن يعمل على تذليل الصعوبا ·

أن يقدم ثلة فى عميدها ودارة الكلية ممه من اإلمكانات و من خالل التعاون مع إالمتوفر لدي

 .العون لكل رؤساء اللجان و أعضاء الوحدة لضمان حسن سير العملالدعم و

  11بند 

الطالب المتميزين بالنشاط جين وييمكن لوحدة ضمان الجودة أن تستعين بعدد من الخر ·

عض ات و مساعدة اللجان فى بستبياناالجمع المعاونة فى توزيع وجاز األعمال نإدرة فى والمبا

 .األعمال الفنية بالوحدة نظير منح شهادات تقدير لهم على معاونتهم فى أنشطة الجودة

  11بند 

معاونيهم ممن ساهموا فى أنشطة الجودة على يحصل السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة و ·

نجازها بنجاح تقدر حسب إنجزوها أو شاركوا فى أمادية عن المهام التى / معنويةمكافأة 

على ما  لتى استغرقتها المهمة و ذلك بناءً المدة اصعوبة المهمة والكادر العلمى أو الوظيفى و

 . الجودة ضمان لمدير التنفيذى لوحدةل ىيتراء
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 واالعتمادضمان الجودة  وحدةمجلس إدارة 

 دارة اإلتشكيل مجلس 

 عميد الكلية ·

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ·

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ·

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ·

 للوحدة المدير التنفيذي ·

 

 ضمان الجودة واالعتماد وحدةومسئوليات مجلس إدارة  مهام

 :ضمان الجودة واالعتماد وحدةرئيس مجلس ادارة  مهام ومسئوليات .1

 كما ذكرت بالالئحة التنفيذية

 : بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال مهام ومسئوليات .2

نماذج االمتحانات، ، محاضر لجنة التعليم وشئون الطالب ، إمداد الوحدة بالجداول الدراسية  ·

 .لجان الممتحنين ونتائج امتحانات الطالب في جميع المقررات 

 ، بآلية التعامل مع شكاوي الطال: مثلإمداد الوحدة بمستندات خاصة بشئون التعليم والطالب  ·

السياسة المتبعة لتكريم  ،ب والتظلمات الخاصة بالنتائجكيفية التعامل مع التماسات الطال

ت التعليمية والزيارات الميدانية، الطالب المتفوقين وكيفية مساعدة الطالب المتعثرين، الرحال

 .مداد الوحدة بدليل الطالبإو سياسات القبول والتحويل

، بيان بالجوائز التى فاز بها  خارج وداخل الكلية) الطالبية باألنشطةم البيانات الخاصة تقدي ·

 . وغيرها ب فى المسابقاتلطالا

لمرحلة البكالوريوس التي  متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصيف المقررات الدراسية ·

 .بتدريسها وذلك بالمتابعة مع رؤساء األقسام العلمية بالكليةن يقومو

بنموذج التقرير السنوي وإرساله  إعداد البند الخاص بالتعليم والتعلم وجودة فرص التعلم الوارد ·

 الدراسة الذاتية  /حتى يمكنها استكمال إعداد التقرير السنوي  ضمان الجودة واالعتمادوحدة إلى 

لذين بدءوا ب اات الخاصة بأعداد الطالب المستجدين، أعداد الطالءباإلحصاإمداد الوحدة  ·

الفصل  – من الفرقة الخامسة )ب الخريجين البرنامج، أعداد الطالب في كل فرقة، أعداد الطال

 .حصاءات المرتبطة بالعملية التعليميةأعداد الطالب الوافدين وغيرها من اإل ،( الدراسى الثانى
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ستراتيجيات التعليم والتعلم المقترحة الخاصة بشئون التعليم اإمداد الوحدة ب ·

السابق والمعوقات التي حالت دون والتعلم وفقاً لجدول زمني وما تم تحقيقه من خطة العام 

 .كتمال تحقيق بعض منها إن وجد ا

، قاعات مجهزة معامل) المتاحة للتعليم والتعلم اتاإلمكانعداد تقرير دوري عن مدى كفاية إ ·

  (.الخ  ..بوسائل تعليمية، 

تقوم  التيالخريجين وإمداد الوحدة بقرار إنشائها والهيكل اإلداري والمهام  ةإنشاء وحدة متابع ·

وإمداد الوحدة بها وبعض من أعمالها وإنشاء قاعدة بيانات لطالب السنة النهائية والخريجين 

 . بأنشطة التواصل مع الخريجين

 :خدمة المجتمعالبيئة ومهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون  .3

خدمة المجتمع داخل البيئة و وكالة  شئون  إمداد  الوحدة  ببيانات  موثقة  عن  خطة  وأنشطة ·

  (الخ ..... التدريب الميداني، اجتماعاتلقاءات،  الدورات التدريبية، الندوات،)الكلية وخارجها 

جتماعات مجالس ا )الوحدات ذات الطابع الخاص بيانات موثقة عن أنشطة إمداد الوحدة ب ·

 . (الخ .... دارة، اإل

و أوذلك بعمل استبيان  المستفيدينالتأكد الدوري من أن الخدمات التى تقدمها الكلية تحقق رضا  ·

عن طريق مخاطبات من الجهات المتلقية للخدمة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتطوير 

من تقارير تبعت في هذا الشأن االتي ية لوحدة اآللإلى اوترسل  ،الخدمات المقدمة والتحسين فى

 . واستبيانات

وتنمية البيئة الوارد بنموذج إعداد ها وخطط المجتمع  ةخدم ةإعداد البند الخاص عن انشط ·

الدراسة الذاتية وإرساله الى الوحدة لتتمكن الوحدة من تجهيز التقرير السنوى  /التقرير السنوى 

 .الدراسة الذاتية في صورتها النهائية  /
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 :مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  .4

 للكلية والتحققالبحثية من األقسام العلمية وكذلك الخطة  المعتمدة البحثيةالوحدة بالخطط إمداد  ·

الكلية ولمتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وأن ذلك مرتبط  من ارتباطهما معا تحقيقا لرسالة

 .ة للجامعةبالخطة البحثي

ب الملتحقين بالدراسات العليا فى التخصصات المختلفة مداد الوحدة ببيان يوضح عدد الطالإ ·

 .رنامج  الماجستير بب

خارجية )ن فى المؤتمرات العلمية يعدد أعضاء هيئة التدريس المشارك إعداد بيان يوضح ·

 . (وداخلية 

فى نشر األبحاث وحضور مؤتمرات  الجامعة المستفيدين بمساهمات بأعداد ببيان  الوحدة إمداد ·

 .ت التعاون لدعم البحث العلمي بالكلية وبروتوكوال (خارجية وداخلية)

مناقشتها وعدد الذين منحوا درجات  تالرسائل العلمية التى تمإمداد الوحدة ببيان يوضح أعداد  ·

 .ةسنوات األخير الثالثل خالعلمية 

التى  لمرحلة الدراسات العليا متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصيف المقررات الدراسية ·

 .قسام العلمية بالكليةة مع رؤساء األبتدريسها وذلك بالمتابع نيقومو

 .العليا وتجديدها بصفة مستمرة  للدراساتضرورة إنشاء قاعدة بيانات  ·

، الدعم المالي الذي (أعداد الكتب فى التخصصات المختلفة)إمداد الوحدة ببيانات عن المكتبة  ·

 .ات المتاحة بالمكتبة مكانكفاية األ ىتمد لشراء الكتب، ومداع

الدراسة الذاتية  /نشطة العلمية الوارد بنموذج التقرير السنوي إعداد البند الخاص باألبحاث واأل ·

 .لوحدة حتى تتمكن الوحدة من تجهيز التقرير فى صورته النهائية إلى وإرساله 

 :ضمان الجودة واالعتماد لوحدةمهام ومسئوليات المدير التنفيذي  -5

  . كما ذكرت بالالئحة التنفيذية
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 ضمان الجودة واالعتمادلوحدة  لمجلس التنفيذي

  المجلس التنفيذيتشكيل 

 المدير التنفيذي للوحدة ·

 :األعضاء ·

 نائب مدير الوحدة -

 رؤساء اللجان التنفيذية  -

 عضو هيئة تدريس  0عدد  -

  عضو هيئة معاونة 3عدد  -

 عضو من الجهاز اإلداري 0عدد  -

 سكرتارية الوحدة -

 

 الجودة واالعتماد ضمانلوحدة  المجلس التنفيذي ومسئولياتمهام 

 مهام ومسئوليات المدير التنفيذي للوحدة:أوال 

 .كما ذكر بالالئحة التنفيذية الداخلية للوحدة 

 مهام و مسئوليات نائب مدير الوحدة : ثانيا  

 . غيابه ةلقيام بأعمال مدير الوحدة فى حالا ·

 . تمثيل الوحدة فى المجالس الرسمية فى حالة غياب مدير الوحدة ·

 . مدير الوحدة فى كافه مهامه معاونة ·

 .شتراك فى وضع مقترح الخطة السنوية للوحدة ومراجعتها مع مدير الوحدة اال ·

 . للخطط الزمنية المحددة لذلك المشاركة  فى إشراف ومتابعة التنفيذ طبقاً  ·

 . تسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان فى جمع البيانات والوثائق ·

 . متابعة سير العمل بالوحدة والملفات الخاصة بها ·

 .إعداد التقارير الدورية وتقديمها لمدير الوحدة  ·

مراجعة التقارير المقدمة من اللجان التنفيذية  مع مدير الوحدة قبل عرضها على مجلس  ·

 .الكلية لمناقشتها واعتمادها 
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 ضمان الجودة واالعتماد وحدةأعضاء مهام ومسئوليات 

 . وحدةنفيذ خطة عمل التالمشاركة في  .0

 .التنفيذية بالوحدةلجان اللية عمل ومتابعة آوضع  .3

 1إعداد الدراسة الذاتية للكلية والتقرير السنوي وخطط التحسين .2

لية لتقييم األداء وضمان الجودة في كافة مجاالت عمل الكلية من تعليم وأبحاث آوضع وتنفيذ  .3

 . وخدمة مجتمع

والتميز في األداء على كافة المستويات بمجاالت عمل الكلية شاملة إعداد  نشر ثقافة الجودة .2

 .التقارير وتداول النماذج والمطبوعات الخاصة بنظام الجودة

 .التنسيق مع مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ونشر وتداول المطبوعات والبيانات الواردة منه  .6

 .تقييم األداء وضمان الجودة بالكلية وإعالنها واعتمادها إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة .2

 1تقديم االستشارات والدعم الفني لجميع أقسام الكلية في مجال ضمان الجودة .8

 

 : سكرتارية الوحدةمهام ومسئوليات 

 .أعمال الصادر والوارد بالوحدة  ·

 .أعمال الحفظ والتنظيم للملفات  ·

 . البريد اإللكتروني استخدام ·

 .تصاالت الخاصة بإتمام مهام العمل المطلوبة بالوحدة االإجراء  ·

 .أعمال الحاسب اآللي الروتينية الخاصة بالوحدة  ·
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 اللجان التنفيذية الداعمة

تقوم بمعاونة الوحدة  تنفيذية داعمة اً لجان ضمان الجودة واالعتمادة يشمل الهيكل التنظيمي لوحد

 : في أداء مهامها وبيانها كالتالي

 لجنه التوعية والتدريب  .0

 لجنة النشر واإلعالن .3

 لجنة متابعة الجودة باإلدارات المركزية .2

 لجنة البرامج التعليمية  .3

 لجنة الجودة بالعيادات .2

 لجنة القياس والتقويم .6

 لجنة المراجعة الداخلية .2

 لجنة التخطيط االستراتيجي .8

 وتضم فرق اعداد الدراسة الذاتية:  الدراسة الذاتية ومنسقي المعاييرلجنة  .9

o فريق التخطيط االستراتيجي 

o فريق الهيكل التنظيمي 

o فريق القيادة والحوكمة 

o فريق أعضاء هيئة التدريس والمصداقية واألخالقيات 

o فريق الجهاز التداري والموارد المالية 

o فريق التعليم والتعلم والطالب والخريجون 

o فريق المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 

o فريق البحث العلمي والدراسات العليا 

o فريق التقويم المؤسسي والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية 

o فريق المشاركة المجتمعية 
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 مهام اللجان التنفيذية الداعمة

 :لجنة التوعية والتدريب :أوال  

 .نشر ثقافة الجودة والتوعية بها ·

عضاء هيئة أكاديمية وأئات المختلفة بالكلية من قيادات حتياجات التدريبية للفتحديد اال ·

 .داريين و طالب فى مجال نظم ضمان  الجودة و التهيئة لالعتمادإتدريس و 

عداد الخطط التدريبية السنوية المبنية على االحتياجات التدريبية بحيث تشمل برامج إ ·

 .لى جميع الفئاتإرات و نشرات موجهة ومحاض تدريبية وورش عمل و مؤتمرات

 . تفعيل ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية  ·

تحليلها نماذج الالزمة للتغذية الراجعة وتقويم أداء البرامج التدريبية من خالل إعداد ال ·

 .  إحصائياً 

 . العمل على االستفادة التامة من البرامج التدريبية المتاحة من قبل الجامعة ·

 . لتقارير الدورية والسنوية عن البرامج التدريبية تقديم ا ·

 

 :نالعإل  نة   نشر و : ثانيا 

تحديث الموقع اإللكتروني للكلية بصورة دورية وتغذيته بالوثائق والمعلومات الخاصة  ·

 .بأنشطه الكلية

 . عن الدورات والندوات ذات الصلة بضمان الجودة ناإلعالنشر  ·

 . ونشرها بين المستفيدين من األطراف المجتمعيةإعداد نشرات عن أنشطه الكلية  ·

 .تجهيز الموارد اإلعالمية واستخدام أنسب الوسائل لنشرها  ·

 .تنسيق بين الكلية ومؤسسات المجتمع وسوق العمل ال ·

 .وضعها في صور رسم بياني ها ثم وتحليلتفريغ االستبيانات  ·

 . في صور إلكترونية ها ووثائق أرشفة كل ملفات معايير الجودة  ·

 . إنشاء قاعدة بيانات لكل األنشطة التعليمية والبحثية واإلدارية والخدمات المجتمعية بالكلية ·
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 : باإلدارات المركزية الجودة  لجنة متابعة:  ثالثا  

مكتب )دارات المركزية بالجامعة مثل ة لكافة متطلبات وحدة ضمان من اإلالتنسيق والمتابع ·

 ........(مكتب الخريجين  –مكتب التسجيل والقبول  (SSO)دعم الطالب 

 : التعليميةامج لجنة البر:  رابعا

 اعداد توصيف البرامج التعليمية واعتمادها من مجلس الكلية ·

وحدة ضمان الجودة ل المجلس التنفيذي إعداد تقرير سنوي عن البرامج وعرضها على  ·

 واعتمادها من مجلس الكلية

  الدراسية وملفات المقررات توصيف المقررات العدادتقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس  ·

 .الجودةضمان لوحدة المراجعة وتقديم تقارير المراجعة على المقررات والبرامج  ·

 التنسيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج والمقررات ·

اجعة وفقا لنتائج المرللمقررات والبرامج متابعة التعديالت الالزمة على التوصيفات والتقارير  ·

 . ستبيانات الطالب االداخلية والخارجية ونتائج 

 . امج ومقرراتها الدراسية متابعة الفاعلية التعليمية للبر ·

  :لجنة الجودة بالعيادات : خامسا  

 .الوعى لدى العاملين بالعيادات بأهمية تطبيق نظم الجودة التوعية ونشر مفهوم الجودة ورفع  ·

 .متابعة توفير كافة الوثائق فى أماكن التطبيق وشرحها للعاملين  ·

 :المراجعة الداخلية لجميع أنشطة العيادات من   ·

 إجراءات مكافحة العدوى . 

 شئون المرضى من بيانات وشكاوى واستبيانات . 

 بالعياداتحصاءات الخاصة البيانات واإل . 

 .عمل متابعة دورية للتحسين المستمر بعد دراسة نتائج المراجعة  ·

 :   التقويملجنة القياس و: سادسا  

 التعليمية  والفاعلية المؤسسية للقدرة  دورية وبصفة الشامل الذاتي التقويم ·

 التعريف بمفاهيم مؤشرات قياس األداء وأهميتها ·

إعداد االستبيانات المطلوبة لقياس االحتياجات وتحليلها للمساهمة في تصميم الخطط التي  ·

 .تلبي تلك االحتياجات 

 .قياس األداء و تحليلهيم األداء األكاديمى واإلدارى وعداد نماذج تقيإ ·
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يئة التدريس و الهيئة المعاونة عداد نماذج قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هإ ·

 . اإلداريينوالعاملين و

عن الخدمات المقدمة ( البكالوريوس و الدراسات العليا ) عداد نماذج قياس رضا الطالب إ ·

 .من الكلية

مثل )عداد نماذج قياس رضا المستفيدين من األطراف المجتمعية عن الخدمات من الكلية إ ·

 . .......(المشاركة المجتمعية  –مستوى الخريجين  -القوافل الطبية 

 .ود الدورات التدريبيةقياس مرد  ·

 .تقييم المقررات و البرامج الدراسية ·

 .هايمتقيو متحانيةجودة الورقة االقياس  ·

 . تنفيذها متابعة ومعايير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية  يملقياس وتقو وضع خطة  ·

 :لجنة المراجعة الداخلية  :سابعا

 .وضع الخطط السنوية للمراجعة الداخلية ·

جميع األنشطة بالكلية وذلك للتحقق من تنفيذ أنظمة ل المراجعات الداخلية دورياً تنفيذ  ·

 .الجودة

عمل تقارير بنتائج المراجعة ورفعها للمجالس والجهات المختصة التخاذ ما يلزم من  ·

 إجراءات تصحيحية

 .متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  ·

 .الجودةمراجعة التقارير والوثائق التي تعدها وحدة ضمان  ·

 .االعتمادى استيفاء ملفات معايير الجودة ومراجعة مد ·

 . تعتمد اللجنة على السرية التامة في جميع أنواع المراجعة التي تقوم بها اللجنة ·
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  : التخطيط االستراتيجيلجنة : ثامنا  

 طبقا للبنود التالية .متابعة مراحل وضع الخطة ومناقشتها بشكل دوري ·

 الكلية تحديث رسالة ورؤية -
 جميع األطراف المعنيةبمشاركة  متابعة التحليل البيئى للكلية -
 تحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات -
 تحليل الفجوة -
 تحديد االستراتيجيات واألهداف اإلستراتيجية -
 ةلخطة تنفيذي اإلستراتيجيةتحويل األهداف  -

 الكليةنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي في مجتمع  ·

اجتماعات دورية مع المعنيين الداخليين والخارجيين لعرض المستجدات التى تخص عقد  ·

 الخطة االستراتيجية

مناقشة التقارير الدورية لمتابعة الخطة التنفيذية وفق لآللية الموضوعة بالتعاون مع لجنة  ·

 .المراجعة

 وضع االستراتيجيات الطارئة لمواجهة آى تغيرات طارئة ·

 ةالمختلف الكليةع االستشاري لوضع الخطط االستراتيجية لوحدات تكون اللجنة هي المرج ·

  : ومنسقي المعايير الدراسة الذاتيةلجنة : تاسعا  

 اعداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للكلية ·

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من قبل  هالمعدالتقييم  تالتعرف على معايير االعتماد ومؤشرا ·

 .العتمادوا

 .دراسة مدى توافق مخرجات الكلية ووثائقها مع متطلبات جهة االعتماد ·

 .تهاومراجع للكلية تجميع البيانات الخاصة بإعداد التقارير السنوية والدراسة الذاتية ·

 .للكلية للتقارير السنوية والدراسة الذاتية ة الوثائق الداعمإعداد  ·

 .الداعمةالوثائق تحديث وبصفة دورية مراجعة ملف االعتماد  ·
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العاملين و الهيئة المعاونةمهام ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس و

 بالكلية

 :قسام العلمية مهام ومسئوليات رؤساء األ

امج والمقررات وفقا للمعايير المتبناه إعداد ومراجعة توصيف وتقرير البرستيفاء ا ·

 .اعتمادها فى مجلس القسم و

 . ضمان الجودة  وحدةتواصل مع تحديد منسقين من القسم لل ·

فى نهاية الفصل الدراسى  اتقرير المقرروصيف وتمتابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لت ·

  بعد مراجعتها ضمان الجودة وحدة ومتابعة تسليمها  الى خطط التحسين المقترحة، ووضع 

 

امج، كذلك ستبيان تقييم البراريجين لتوزيع تحديد المستفيدين فى سوق العمل وعدد من الخ ·

ختياره وفقا اكلية من المقيم الخارجى الذى تم امج بما يحقق رسالة الرتقييم توصيف الب

 .لمعايير معتمدة وضعتها وحدة ضمان الجودة بالكلية

وتوضيح فى تقرير  امج وفقا لجدول زمنى واقعىد الوحدة بخطة تطوير وتحسين البرإمدا ·

 .ومعوقات التنفيذ إن وجدت  امج ما تم إنجازه من خطة العام السابقالبر

فى الصورة  اللمراجعة وتجهيزه ضمان الجودة وحدةإلى  اوإرسالهامج إعداد تقارير البر ·

 .النهائية 

 .وحدةإلى الالقسم قبل إرسالها  عتماد جميع التقارير فى مجلسا ·

 .متابعة إعداد ملفات المقررات الدراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس ·

 :األقسامبضمان الجودة  ومنسق

عدد المرشحين حسب حاجة ) مان الجودة ض يسم المعنى بترشيح منسققالس يقوم رئيس مجل

 .و يوثق الترشيح بموافقة مجلس القسم وتجدد سنويامن ذات التخصص ( العمل باألقسام 

 :تيةيجب أن تتوافر فيه الشروط اآل

 .المعنىأن يكون عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة بالقسم  ·

ستعداد لحضور دورات تدريبية لضمان الجودة و التطوير اجتاز أو على اأن يكون قد  ·

 .بالتعليم العالى

 الطالب،أعضاء هيئة التدريس،دارة الكليةإبشخصية تتعامل بكياسة و تفهم مع يتميز  ·

 .العاملين و
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 مهام ومسئوليات منسقي األقسام

 .الجودة بالكلية تصال ما بين القسم ووحدة ضمانهو حلقة اال ·

 . يشارك فى جميع األنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية ·

عنى الدراسات العليا  بالقسم الموس ويروالبرامج لمرحلتى البكالمقررات والتوصيف يتابع  ·

 . وحدة ضمان الجودة بالكليةإلى مها تسلي ريرها ثمتوصيفها وتقو

 . التعلم المستهدفة للمقرريعد مصفوفة المقررات و مصفوفة نواتج  ·

 . يشارك في مراجعة التقرير السنوى بالقسم ·

 .يتابع نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقا لخطة العمل التى تقرها وحدة ضمان الجودة ·

 يقوم بتوعية اعضاء القسم بخطط و سياسات الكلية فى مجال ضمان الجودة  ·

 .يتابع و يراجع خطة العمل الخاصة باالحتياجات التدريبية بالقسم المعنى  ·

الدورات التدريبية فى مجال ضمان  ،ورش العمل  ،الندوات  ،المشاركة فى المؤتمرات  ·

 . الجودة و التطوير في التعليم العالى

 

 :مهام ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس 

ملف المقرر الموجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم الملف بالفروض وعناوين  استكمال ·

 . إلجابةانماذج و المتحاناتا الطالب ،األبحاث التى تطلب من 

 .عرض ومناقشة توصيف المقرر مع الطالب فى أول الفصل الدراسى  ·

الدراسى  رئيس القسم العلمى فى نهاية الفصلإلى مال إعداد تقرير المقرر وتسليمه استك ·

 .للمراجعة قبل أن يسلم إلى الوحدة

االلتزام بجدول الساعات المكتبية وتفعيلها وإعالم الطالب بها وإعالنها فى لوحة  ·

 . اإلعالنات القريبة من القسم

تحديث السيرة الذاتية وبيان باألنشطة والدورات التدريبية التى حضرها واألبحاث العلمية  ·

تى قام بها وتزويد وحدة الجودة بها سنويا وإعداد بيان المنشورة داخليا وخارجيا ال

 .بالدورات التدريبية التى حضرها أعضاء هيئة التدريس  

عتماد التى واللقاءات المتعلقة بالجودة واال حضور الدورات التدريبية وورش العمل ·

 .تنظمها وحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة
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بمواصفات الورقة االمتحانية وقواعد التصحيح ، توزيع الدرجات، االلتزام  ·

 .تحضير نموذج اإلجابة وتسليم تقارير المقيم الخارجي لالمتحانات 

 . المشاركة فى تقديم المقترحات وخطط لدعم نظم الجودة  ·

 .المشاركة الفعالة فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية  ·

لى الطالب وتوضيح أهمية دورهم فى عملية تقييم المقرر،  المشاركة فى نقل ثقافة الجودة إ ·

ودورهم الحيوي في تطوير البرنامج الدراسي بما يحقق متطلبات سوق العمل ويواكب 

 . التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال التخصص

 

 

 :مهام ومسئوليات أمين الكلية والعاملين بإدارات الكلية

بيانات  في كل إدارة من إدارات الكلية وأيةمال تقديم بيان يوضح عدد الموظفين والع ·

 .خاصة بأنشطه الكلية 

ت الكلية كل إدارة من إدارا ودورات التدريبية التي حضرها موظفتقديم بيان يوضح عدد ال ·

ستعانة بها اال تلية التي تمفادة الفعلية من هذه الدورات واآلستسنوياً ، وتوضيح مدى اال

ه ة مدى إنعكاس ما تم التدريب عليستبيان، وسائل تقييم األداء لمعرفامن ذلك ،مثل للتأكد 

 نجاز المهام المرتبطة بطبيعة عمله بالتنسيق مع رؤساء األقسام اإلداريه بالكلية إله ئأدا في

الكلية في  ولدورات التدريبية التى يرغب موظفتقديم بيان في نهاية كل عام عن ا ·

وتحديد عدد ورش العمل في مجال  –ل إدارة حضورها ألهميتها في مجال تخصص ك

 .نشر ثقافة الجودة التي يمكن تنظيمها بالكلية والموعد المناسب النعقادها 

 .وضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسين في كل إدارة من إدارات الكلية  ·

إمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعداد الموجودة بكل إدارة وتخصصات  ·

 .الموظفين ومدى مناسبة ذلك لمتطلبات العمل بكل قسم إداري 

ات حتى ءمن بيانات وإحصا تحتاجهبالكلية بكل ما   ضمان الجودة واالعتمادإمداد وحدة  ·

المستندات والتقارير المطلوبة لتجهيزها للمراجعة من قبل الهيئة القومية  استكماليمكن 

ل الخاصة بكل قسم علمي بالكلية، عدد معامل عدد المعام: مثل  واالعتمادلضمان الجودة 

 من أجهزة كمبيوتر، إجراءات الصيانة وعقود الصيانة  تحتويهالكمبيوتر وما 

 .   خ.... الخاصة باألجهزة بالكلية، الموازنة السنوية للكلية وبنود توزيعها والمنصرف 
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واألمان حصر لألماكن التي يمكن وضع إعالنات بها ومتابعة خطة األمن  ·

واتخاذ اإلجراءات لتوفير وسائل ( الطوارئ ) بالكلية وتوضيح المخارج في كل مبنى 

 .األمن واألمان بالكلية وخاصة لجميع معامل الكلية واإلدارات

 

 :مهام ومسئوليات الطالب بالكلية

 .لالجتماعات الشهرية لمجلس إدارة الوحدة ( تحاد الطالباأمين  )حضور ممثل الطالب  ·

 . دة ونشر ثقافة الجودة بين زمالئهالمشاركة الفعالة للطالب في أنشطة الوح ·

مأل )في عملية تقييم المقررات الدراسية والبرنامج  المهم الطالب الفهم الجيد لدور ·

 .ائهم في عمليات التطوير والتحسينوآر( بعناية واهتمام االستبيان

 

 



 مصطلحات في جودة التعليم واالعتماد

 

 :Assurance of Education Qualityضمان جودة التعليم 

يقصد به تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية  والمؤسسية المتوافقة مع رسالة 

لها ، المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذى يتوافق مع المعايير المناظرة 

العالمي ، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمى والمشاركة  مسواء على المستوى القومى أ

المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة ، أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات 

 .التى تقدمها المؤسسة التعليمية

 :    Accreditationاالعتماد 

ذا إيم واالعتماد للمؤسسة التعليمية مية لضمان جودة التعليقصد به االعتراف الذي تمنحه الهيئة القو

كاديمية ليمية وفقا للمعايير القياسية األثبات أن لديها القدرة المؤسسية وتحقق الفاعلية التعإمكنت من ت

معايير أخرى دولية معتمدة من الهيئة ولديها من األنظمة المتطورة  ةالقومية والتي تمثل الحد األدنى أو أي

لى تمكين المؤسسات إواالعتماد عملية منهجية تهدف  ،هوتعزيز التي تضمن التحسين المستمر للجودة

التعليمية من الحصول على صفة مميزة وهوية معترف بها محليا ودوليا وتعكس بوضوح نجاحها في 

سياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في أنشطتها ومخرجاتها بما يقابل تطبيق استراتيجيات و

 .  ويحقق مستويات عالية من رضاهم هاأو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين

 :المحاور األساسية للتقويم واالعتماد

تعتمد عملية التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على محورين أساسيين هما القدرة   

 .المؤسسية والفاعلية التعليمية

 : القدرة المؤسسية: المحور األول

هي قدرة المؤسسة على األداء بكفاءة من خالل الموارد البشرية والمادية المتاحة، وذلك لتحقيق رسالتها  

أهدافها االستراتيجية ، مع وجود هيكل تنظيمي مالئم ينطوي على عالقات واضحة للسلطة وغايتها و

يجي وتحديد دقيق للمسؤوليات والسلطات وفي ظل قيادة أكاديمية وإدارية موجهة بالتخطيط االسترات

نشاء نظم إسة على التفاعل مع المجتمع وعلى ضافة الى قدرة المؤسإوتتصف بالمصداقية والشفافية 

 . جراء التقويم المستمر ألدائها الكليإداخلية إلدارة الجودة و
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 : الفاعلية التعليمية: المحور الثاني

تحقيق المؤسسة لألهداف المخططة للتعليم والتعلم والذي يمثل نشاطها األساسي ويحدد طبيعتها 

ويتطلب ذلك مالءمة  ،ويمكنها من مقابلة توقعات المستفيدين النهائيين ومن ثم كسب ثقة المجتمع

سياسات قبول الطالب وتبني معايير معتمدة من الهيئة لبرامجها التعليمية وتحقيق نتائج التعلم 

المستهدفة من البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وتوفر المصادر المناسبة للتعلم ودعم البحث 

 .العلمي وتوفير خريجين بمواصفات تتفق مع متطلبات سوق العمل

 :Accreditation Standardsعايير االعتماد م

عتماد والتي المعدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال هي مجموعة القواعد أو الشروط

 . التي يتم على أساسها عملية التقويم واالعتماد للمؤسسة ةيالرئيستعتبر األداة 

ر وكل ثمانية معايي( والفاعلية التعليمية القدرة المؤسسية)يتضمن كل محور من محوري االعتماد 

االعتماد المحددة من قبل الهيئة يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعبر معيار من معايير التقويم و

كل عنصر  اً أخيرجموعة من العناصر ذات العالقة، وعن المعيار المقصود، و كل مؤشر يتضمن م

 .االعتماداء عملية التقويم ونيتضمن مجموعة من الخصائص المطلوب قياسها أث

 :  وفيما يلي جدول يوضح محاور ومعايير االعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفاعلية التعليمية: محور القدرة المؤسسية: محور

 :المعايير :المعايير

 الطالب والخريجون -0 التخطيط االستراتيجي-0

 المعايير األكاديمية -3 الهيكل التنظيمي-3

 التعليميةالبرامج  -2 القيادة والحوكمة-2

 التعليم والتعلم -3 المصداقية واألخالقيات-3

 أعضاء هيئة التدريس -2 الجهاز اإلداري-2

 البحث العلمي  -6 الموارد المالية-6

 الدراسات العليا -2 المشاركة المجتمعية-2

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية -8 التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة -8
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  and accreditation unit  Qualityالجودة واالعتماد ضمانوحدة 

Assurance: 

الوحدة المسئولة عن النظام الداخلي إلدارة الجودة ويتوافر لديها كل الوثائق واألدلة الخاصة بالجودة 

 .والتقدم لالعتماد 

 National Academic Reference Standardsالمعايير القومية األكاديمية المرجعية 

)  NARS(: 

هي المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والتي أعدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

واالعتماد باالستعانة بخبراء متخصصين وممثلين لكافة قطاعات المستفيدين وتمثل هذه المعايير الحد 

وهو  استه لمقررات البرنامج  األدنى من المعارف والمهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب خالل در

 الحد األدنى المطلوب تحقيقه لالعتماد

 :  Graduate Attributesمواصفات الخريج 

مل على المعلومات والمفاهيم تهي مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في الخريج والتي تش

 .والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة لتؤهله للعمل والبحث األكاديمي 

 :   Educational Programالبرنامج التعليمي 

هو مجموعة المقررات واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف تعليمية محددة للحصول على درجة علمية 

 (.دكتوراه /ماجستير /بكالوريوس )

 :Program Specificationتوصيف البرنامج 

، ويحدد المقررات همامصادرويضم األهداف ومخرجات التعلم المستهدفة وطرق التعليم والتعلم 

 .الدراسية وتوزيع ساعاتها وطرق تقويم الطالب 

 : Course Specificationتوصيف المقرر 

وطرق هما ومصادروصف لمحتوى المقرر وأهدافه ومخرجات التعلم المستهدفة وطرق التعليم والتعلم 

 . تقويم الطالب والمراجع

 :   ILOs(Intended Learning Outcomes (مخرجات التعلم المستهدفة 

المكتسبة بدراسة المقرر أو البرنامج    والمهارات  تصف  المعارف  (action verbs)هي أفعال أدائية 

 :وتكون

 .مرتبطة برسالة الكلية  ·

 .تعكس استخدام معايير مرجعية  ·

 .قابلة للقياس  ·
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 . الطالبالتعليم والتعلم و تقويم   ترتبط بشكل واضح بطرق ·

 :وهي أربعة أنواع

 Knowledge and Understandingأفعال تختص بالمعارف 

  Intellectual Skills أفعال تختص بالمهارات الذهنية

  Practical and Clinical Skills أفعال تختص بالمهارات المعملية واألكلينيكية

  General and Transfrrable Skills أفعال خاصة بالمهارات العامة

 :   Learning Methods /Teachingأساليب التعليم والتعلم 

الطرق التى يستخدمها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطالب فى تحقيق النتائج 

 –مثل المحاضرات    Intended Learning Outcomes (ILOs)التعليمية المستهدفة للمقرر 

 .الدرس العملي اإلكلينيكي

 :  Self Learningتعلم الذاتي ال

ستمرار فى تنمية قدراته ومهاراته المعرفية والذهنية والمهنية ذاتيا عن طريق قدرة الطالب على اال

 .التدريب فى معمل المهارات  –األبحاث الطالبية  –المشاريع 

 :تقويم الطالب

نجاز و تحقيق نتائج التعلم إ تحانات تقرها المؤسسة لقياس مدىمجموعة من الطرق التي من بينها االم

من برنامج تعليمي أو مقرر دراسي ( قدرات و مهارات الطالب المعرفية و الذهنية و المهنية)المستهدفة 

 .معين

 :    Educational Program Evaluationتقويم البرنامج الدراسي 

ممثلة من الطالب وأعضاء للحصول على آراء عينة  (لقاءات  –مثل استبيانات )األساليب المستخدمة 

 .هيئة التدريس والخريجين وجهات التوظيف بهدف تحسين وتطوير البرنامج التعليمي 

 :الدراسة الذاتية 

حدى الوسائل األساسية للتقويم الذاتي، و تعتمد أساسا على توصيف و تشخيص الوضع الراهن في إ

 .التحسين و التطوير الممكنةالمؤسسة، و تحديد مجاالت القوة و الضعف، و تحديد مجاالت 

 :التقرير السنوي للمؤسسة

تقرير يقدم سنوياً للهيئة بالنسبة للمؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد، يوضح نتائج التقويم الذاتى ألداء 

ك أوجه التحسين لنقاط الضعف، و أوجه التعزيز لنقاط القوة لفى السنة الدراسية الماضية، و كذالمؤسسة 

 .تقارير المراجعين المعتمدينفى ضوء 
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 :    Visionالرؤية 

 .تخيل لما ستكون عليه المؤسسة بعد تحقيق األهداف االستراتيجية 

 :   Missionالرسالة 

 .نص يصف ما تقدمه الكلية من خدمات فى مجاالت التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع 

 :التحليل البيئي للمؤسسة

القوة  لتحديد مجاالت(  SWOT)الخارجية للمؤسسة باستخدام أسلوب الداخلية وعملية تحليل البيئة 

 .المتوقعةص المتاحة و التهديدات القائمة والضعف بالمؤسسة، و الفرو

 :التخطيط االستراتيجي

المؤسسة ، و تحديد رؤية ( سنوات فأكثر 2) عملية تنطوى على التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنية طويلة 

لى تحقيقها فى هذه الفترة؛ و كذلك إاالستراتيجية التى يجب أن تسعى  أهدافهاغاياتها ووتها ورسال

 .الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك

 :الخطة االستراتيجية

معتمدة تراتيجى، و يجب أن تكون مكتوبة وسهي خطة طويلة المدى تمثل مخرجات عملية التخطيط اال

المستقبلية لتحقيق ستراتيجية، و الوسائل المتاحة وأهدافها االغاياتها وتها ورسالو المؤسسةتحدد رؤية و

من التعليم والبحث العلمي ها وتطويرتحسين خدماتها  الكلية / ذلك ، وتعكس استراتيجية الجامعة 

على تحليل الوضع الراهن  وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ونظم الجودة وتقييم األداء  ويتم صياغتها بناءً 

خطط للوصول إلى الوضع المأمول من خالل مشاركة المعنيين في الداخل من أعضاء  ووضع للكلية

 .هيئة التدريس والطالب والموظفين والخارج من خالل المقابالت واالستبيانات 

 :سياسات الكلية

 هي اللوائح الداخلية التي تضعها الكلية لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وتعتبر مرشداً 

التخاذ القرارات في مجاالت األنشطة المختلفة بالمؤسسة مثل أنشطة التعليم والدراسات العليا والبحث 

العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة  ويجب أن تكون السياسات مكتوبة ومعتمدة ويتم نشرها بكل 

 الطرق المتاحة كما يجب أن يتم وضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ وتطبيق السياسات

 :الخطة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة

ها من أجل تحقيق غايات المؤسسة وأهدافها تتضمن مختلف األنشطة و المهام المطلوب القيام ب

جية، مع تحديد دقيق للمسئوليات والجدول الزمنى ومؤشرات المتابعة والتقويم، ومستويات ستراتياال

 .نجازاإل
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 :الوضع التنافسي

 التفوق والتميزؤسسات المناظرة، من حيث مجاالت بالمقارنة بغيرها من الميعكس وضع المؤسسة 

 .ما يساعد على تحديد مكانتها بين هذه المؤسساتب، هماوعناصر

 :األطراف  المجتمعية

المؤسسات و الجهات التى لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما أو تتحمل مخاطر ناتجة عن كافة األفراد و

الطالب، : و يقصد بهم بالنسبة للمؤسسة التعليمية بصفة عامة ،للسياق تبعاً الموضوع المشار اليه 

هنية ن بالمؤسسة، و ممثلو النقابة المووالعامل هم،وضاء هيئة التدريس و معاونأولياء األمور، و أع

سواء كانوا مؤسسات المجتمع المدنى التى تتعامل مع المؤسسة، المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد و

و . يشكلون المجتمع المحلى للمؤسسة جغرافياً ويقومون بتوفير أماكن للتدريب،  ملكين لخدماتها، أمسته

 .يتغير نطاق األطراف المجتمعية بتغير السياق المذكورة فيه

 :الزيارة الميدانية

تم خاللها المراجعة تعتماد، عتمدون للمؤسسة ألغراض التقويم واالزيارة يقوم بها المراجعون الم

عتماد كما م و االالخصائص المتعلقة بمحاور التقويوالتدقيق لجميع المعايير والمؤشرات والعناصر و

 .و تتم الزيارة الميدانية بالتنسيق مع المؤسسة،هى واردة فى الدراسة الذاتية

 : المراجعة الداخلية

مدى تحقيق المؤسسة التعليمية متطلبات معايير التقويم واالعتماد من قبل فريق تقويم مشكل من  تقويم

المؤسسة التعليمية ، مركز ضمان الجودة بالجامعة ، فريق من جامعة أخرى ، وزارة )جهة داخلية 

 . (التعليم العالي 

 :المراجعة الخارجية 

معايير التقويم واالعتماد من قبل فريق تقويم مشكل من  متطلباتلمدى تحقيق المؤسسة التعليمية  تقويم

 ( .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )جهة خارجية مستقلة 

 :االستبيان

موضوعات محددة وتعد وفقا لشروط /أدوات مقننة الستطالع رأى أو تجميع بيانات عن موضوع 

 .ء علمية ويتم تحليل نتائجها إحصائيا لمعرفة اآلرا

 :تغذية راجعة

 االستفادة من نتائج عملية التقويم وتصحيح المسار نحو الهدف المطلوب 
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 (2121 – 2115)خطة التدريب 
وفي .مل وتحقيق األهداف المرجوةبالمهارات والقدرات والمعلومات التي تؤدي الى تحسين األداء، تطوير أساليب العيعتبر التدريب من أهم وسائل تزويد العاملين بالمؤسسة 

لتنمية سنان بجامعة مصر الدولية، يعتبر التدريب والتنمية المهنية المستدامة من االستراتيجيات الهامة ودة الشاملة في كلية طب الفم واألطار تطبيق معايير ومفاهيم الجإ

 (.أطباء االمتياز –داريين والفنيين والعاملين اإل –دارية القيادات اإل –معاونة أعضاء هيئة التدريس والهيئة ال –القيادات األكاديمية )الموارد البشرية في الكلية 

 الخطة التدريبية للقيادات األكاديمية: أوال  

 

تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

نوفمبر  –أكتوبر 

مارس   –فبراير 

 يوليو -يونيو 
 جميع

 القيادات

 األكاديمية

مدير  –الوكالء  –العميد  التخطيط االستراتيجي 0 0

الوحدات مديرو –العيادات 

وحدة  )ذات الطابع الخاص 

 ومدير  – DGOIالليزر و 

 مباني الكلية

1 

0 3 
دارة األزمات إاتخاذ القرارات وحل المشكالت و

 والكوارث
2 

 3 دارة االجتماعاتإ 0 0

 4 دارة الوقتإ 0 0

 5 مهارات العمل الجماعي 0 0

 6 القيادة والتأثير في اآلخرين 0 0

 7 دارة المستشفياتإ 3 0

أكتوبر  –سبتمبر 

فبراير مارس  –

 مايو -أبريل  –

 8 معايير الجودة في المؤسسات التعليمية 0 0

 9 دارة الجودة الشاملةالمبادئ األساسية إل 1 1

 11 مفاهيم ومصطلحات االعتماد والتأهيل 1 1

 11 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي 3 1

 12 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 3 1
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 الخطة التدريبية للقيادات األكاديمية( تابع)

 

تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

أكتوبر  –سبتمبر 

نوفمبر  فبراير  –

 جميع أبريل -مارس  –

 القيادات

 األكاديمية

مدير  –الوكالء  –العميد  التدريس الفعال واالتجاهات الحديثة في التدريس 3 0

الوحدات  ومدير –العيادات 

وحدة  )ذات الطابع الخاص 

 ومدير – DGOIالليزر و 

 مباني الكلية

13 

0 0 
األخطار  –الموافقة المستنيرة  –حقوق المريض 

 والفوائد في مجال البحوث الطبية
14 

 15 حقوق الملكية الفكرية  أخالقيات المهنة و  3 0

0 2 
 -طرق االختبارات  -أنواع االختبارات 

 خصائص االختبار الجيد
16 

 17 كتابة مشروع البحث 3 0

 18 واألبحاث تصميم الدراسات العلمية 0 0

 19 حصاء الطبياإل 2 0

 21 طب األسنان المبنى على الدليل 3 0

أكتوبر  –سبتمبر 

فبراير مارس  –

 مايو -أبريل  –

 21 أمن المعامل 4 1

1 1 

الصحة الحرص على وومكافحتها منع العدوي 

 المهنية عند رعاية مرضي األسنان

 

22 
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 الخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :ثانيا  

 

تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

أكتوبر  -سبتمبر 

فبراير    -نوفمبر 

يونيو    -مارس 

 يوليو

من % 31

جمالي إ

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة 

أعضاء هيئة التدريس  التخطيط االستراتيجي 0 0

 والهيئة المعاونة

1 

 2 اتخاذ القرارات وحل المشكالت  0 0

 3 دارة األزمات والكوارثإ 0 0

 4 دارة االجتماعاتإ 0 0

 5 دارة الوقتإ 0 0

 6 مهارات العمل الجماعي 0 0

 7 مهارات التواصل 0 0

 8 القيادة والتأثير في اآلخرين 0 0

 9 دارة المستشفياتإ 3 0

 11 دارة الفصول الدراسية واالنضباطإ 0 0

أكتوبر  –سبتمبر 

فبراير مارس  –

 مايو -أبريل  –

من % 31

جمالي إ

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة 

 11 معايير الجودة في المؤسسات التعليمية 0 0

 12 دارة الجودة الشاملةالمبادئ األساسية إل 0 0

 13 مفاهيم ومصطلحات االعتماد والتأهيل 0 0

 14 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي 2 0

 15 لمؤسسات التعليم العاليالمراجعة الخارجية  2 0

0 0 
توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات 

 التعليم العالي
16 
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 الخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة(  تابع)

 

تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

أكتوبر  –سبتمبر 

نوفمبر   –

مارس  –فبراير 

 أبريل -

من % 31

جمالي إ

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة 

أعضاء هيئة التدريس  التدريس الفعال واالتجاهات الحديثة في التدريس 3 0

 والهيئة المعاونة
17 

 18 مهارات العرض الفعال 0 0

 19 نظام الساعات المعتمدة 0 0

 21 توصيف المقررات 0 0

 21   ه       /تصميم وتقييم مقرر منهج 0 0

 22 ن  ع          ف  ئ هأ -تقويم الطالب  2 0

 23 أنواع وطرق االختبارات  2 0

 24 لكترونيالتعليم اإل 2 0

 25 كيفية عمل بنوك األسئلة 0 0

1 1 
األخطار  –الموافقة المستنيرة  –حقوق المريض 

 والفوائد في مجال البحوث الطبية
26 

 27 حقوق الملكية الفكرية  أخالقيات المهنة و  2 1

 28 كتابة مشروع البحث 2 1

 29 بحاثتصميم الدراسات العلمية واأل 1 1

 31 حصاء الطبياإل 1 1

 31 طب األسنان المبنى على دليل 3 1

 32 لكتروني وتسويق البحوثالنشر اإل 2 1
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 الخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة( تابع)

 

تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

أكتوبر  –سبتمبر 

فبراير مارس  –

 مايو -أبريل  –

من % 31

جمالي إ

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة 

أعضاء هيئة التدريس  أمن المعامل 4 1

 والهيئة المعاونة

31 

1 
1 

المهنية عند رعاية منع ومكافحة العدوي والصحة 

 مرضي األسنان
32 

 33 نشاء واستخدام قواعد البياناتإ 2 1

1 1 
 34 سعافات األوليةاإل
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 الخطة التدريبية للقيادات االدارية: ثالثا  
تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (الدراسي  عام 

مدة البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

 طوال العام

 جميع

القيادات 

 داريةاإل

 1 داريةالقيادات اإل التخطيط االستراتيجي 1 1

 2 اتخاذ القرارات وحل المشكالت  1 1

 3 دارة األزمات والكوارثإ 1 1

 4 دارة االجتماعاتإ 1 1

 5 دارة الوقتإ 1 1

 6 مهارات العمل الجماعي 1 1

 7 مهارات التواصل 1 1

 8 تدريب المدربين 2 1

 9 دارة المستشفياتإ 2 1

 11 التعامل مع الرؤساء والمرؤسين 1 1

 11 مهارات القيادة والتأثير في اآلخرين 1 1

 12 الشاملة دارة الجودةالمبادئ األساسية إل 1 1

 13 مفاهيم ومصطلحات االعتماد والتأهيل 1 1

 14 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي 3 1

 15 تقييم أداء العاملين 2 1

 16 أمن المعامل 4 1

 17 منع ومكافحة العدوي والصحة المهنية عند رعاية مرضي األسنان 1 1

 18 البيانات نشاء واستخدام قواعدإ 2 1

 19 وليةسعافات األاإل 1 1
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 لالداريين والعاملين والفنيين  الخطة التدريبية:رابعا  

تاريخ التنفيذ 

 المقترح

عدد 

المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

 طوال العام

طبقاً لنتائج 

تحليل 

استبيان 

االحتياجات 

 التدريبية

ن ون والفنيودارياإل اتخاذ القرارات وحل المشكالت  0 0

 نووالعامل

0 

 3 دارة األزمات والكوارثإ 0 0

 2 دارة االجتماعاتإ 0 0

 3 دارة الوقتإ 0 0

 2 مهارات العمل الجماعي 0 0

 6 مهارات التواصل 0 0

 2 دارة المستشفياتإ 3 0

 8 التعامل مع الرؤساء والمرؤسين 0 0

 9 دارة الجودة الشاملةالمبادئ األساسية إل 0 0

 01 عتماد والتأهيلمفاهيم ومصطلحات اال 0 0

 00 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي 2 0

 03 تقييم أداء العاملين 3 0
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 داريين والعاملين والفنيينلإل الخطة التدريبية( تابع)

 

تاريخ 

التنفيذ 

 المقترح

عدد المتدربين 

 المستهدف

عدد مرات 

خالل )البرنامج 

 (  عام      سي

مدة 

البرنامج 

 (ي م)

الفئة المستهدفة من  اسم البرنامج أو الدورة التدريبية

 التدريب

 م

 طوال العام

جمالي إمن % 21

 العاملين لكل دورة
 أمن المعامل 3 مرتين سنوياً 

ن ون والفنيودارياإل

 نووالعامل
02 

جمالي إمن % 32

 العاملين لكل دورة

 2كل )فصلياً 

 (شهور
0 

منع ومكافحة العدوي والصحة المهنية عند رعاية 

 مرضي األسنان
03 

 02 نشاء واستخدام قواعد البياناتإ 3 0 طبقاً لالستبيان

جمالي إمن % 31

 العاملين 
 06 االسعافات األولية 0 0

جمالي إمن % 21

 العاملين لكل دورة
 02 السالمة والصحة المهنية 0 مرتين سنوياً 

 08 تأمين المخازن 0 0 طبقاً لالستبيان

جمالي إمن % 21

 العاملين لكل دورة
 09 مكافحة الحريق 0 مرتين سنوياً 

 طبقاً لالستبيان

 31 استخدام أنابيب الغاز 0 0

 30 تجنب األخطاء الشائعة في مجمع العيادات 0 0

0 3 
ابة والجداول برامج الكت)مهارات الحاسب اآللي 

 (نترنتلكتروني واإلواستخدام البريد اإل
33 

 32 قواعد البيانات الرقمية للمكتبات 0 0 أمناء المكتبة جميع
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 :المراجع 
 

 (3119أغسطس )عتماد لمؤسسات التعليم العالى اإلصدار الثانى دليل اال
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