
 

  الجودة بالجامعةضمان حول التفاعل مع مركز 

     :  

  :البرید االلكترونى للوحدة

  وافقةــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــدرج
  ضعیف  مقبول  جید  جید جدا  ممتاز
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 جامعة مدینة السادات
والتطویر المستمرمركز ضمان الجودة   

حول التفاعل مع مركز  المعاھد/وحدات ضمان الجودة بالكلیات

  :مدیر الوحدة:                                   

:     فاكس الوحدة:                                                                    

البرید االلكترونى للوحدة:                                                     

ممتاز  نودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥

  امــــــــــــــــ
    دة مع رؤیة و رسالة المركز

    الوحدةاھداف االھداف االستراتیجیة للمركز واضحة و تخدم 

    تتوافق الخطة السنویة للوحدة مع الخطة السنویة للمركز

    لمركزلشھریا 

    تتم مناقشة موضوعات و مشاكل وحدة الجودة شھریا فى مجلس المركز

    مراجعة التقاریر السنویة للوحدة 

    التى تحقق خطة الوحدة الدورات و الندوات

    ومراجعة داخلیةیقوم المركز بعمل زیارات دعم فنى 

    یساھم فى جودة االداء الداخلى والتطویر المستمر

    المعھد/اعداد الدراسة الذاتیة للكلیة

  دراساتــحوث و ال
   – تنظ��یم ن��دوات و ورش عم��ل ( المعھ��د/المرك��ز ف��ى نش��ر ثقاف��ة الج��ودة بالكلی��ة

    الموقع االلكترونى للمركز یدعم دور الوحدات

    حساب القیمة المضافةتحدید للوضع الحالى للوحدات و 

    تدعم جودة االداء الداخلى للمؤسسةیقوم المركز بعمل بحوث و دراسات 

    المؤسسة /تقریر رضا االطراف المعنیة یدعم دور الوحدة

    المركز فى حاالت التبرعات و الھبات المقدمة الى الوحدة

    ت للعاملینكز فى مقترحات الحوافز و المكافأ

    الالئحة المالیة للمركز تتسم بالعدالة

    و دمج التغذیة الراجعة الدعم الفنىالعداد خطط التحسین 

    للوحدة االحتیاجات التدریبیة

    تتوافر نسخة من التقاریر الدوریة للمركز بالوحدة 

    واالجراءات التصحیحیةبنتائج االستبیانات الطالبیة 

    الموحدة لألئحةسلطات و مسئولیات الوحدة محددة طبقا 

    مركز الجودة/الموحدة بالدارةالھیكل التنظیمى للوحدة یتفق مع الالئحة 

    المعھد/بالكلیة الجودةومراجعة اصدارات 

    العداد خطط التحسین  بصورة دوریةالذاتى التقویم 

    ونشر ثقافة الجودة االستعانة بالمركز فى اعداد برامج التوعیة

    المعھد/والكلیة وحدةتاھیل الكوادر البشریة بال

وحدات ضمان الجودة بالكلیاتإستطالع  رأى 

:                                   معھد/وحدة ضمان الجودة بكلیة

:                                                                    تلیفون الوحدة

:                                                     وحدةللالموقع االلكترونى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب  

ــــــــــــــــار العـــــــــــــــــاالط: أوالً 
دة مع رؤیة و رسالة المركزـــتتوافق رؤیة و رسالة الوح

االھداف االستراتیجیة للمركز واضحة و تخدم 
تتوافق الخطة السنویة للوحدة مع الخطة السنویة للمركز

شھریا  رسالھامحاضر الوحدات یتم ا
  م الفنىــــــــــالدع: ثانیاً 

تتم مناقشة موضوعات و مشاكل وحدة الجودة شھریا فى مجلس المركز
مراجعة التقاریر السنویة للوحدة یشارك المركز فى 
الدورات و الندواتتنفیذ یساھم المركز فى 

یقوم المركز بعمل زیارات دعم فنى 
یساھم فى جودة االداء الداخلى والتطویر المستمرالدعم الفنى المقدم من المركز 

اعداد الدراسة الذاتیة للكلیةیشارك المركز فى 
حوث و الـــالبو  المسئولیة المجتمعیة: ثالثاً 

المرك��ز ف��ى نش��ر ثقاف��ة الج��ودة بالكلی��ة ش��اركی
  )..........ات بوعمط

الموقع االلكترونى للمركز یدعم دور الوحدات
تحدید للوضع الحالى للوحدات و  فىالمركز  یشارك

یقوم المركز بعمل بحوث و دراسات 
تقریر رضا االطراف المعنیة یدعم دور الوحدة

  واحى المالیةـــــالن: رابعاً 
المركز فى حاالت التبرعات و الھبات المقدمة الى الوحدة إیفادیتم 

كز فى مقترحات الحوافز و المكافأالمر یشارك
الالئحة المالیة للمركز تتسم بالعدالة

  طویرـقویم االداء و التـت: خامساً 
الدعم الفنىالعداد خطط التحسین  المركز یقدم

االحتیاجات التدریبیة تلبيمركزلخطة تدریبیة ل
تتوافر نسخة من التقاریر الدوریة للمركز بالوحدة 

بنتائج االستبیانات الطالبیة تقریر المركز  ایفادیتم 
سلطات و مسئولیات الوحدة محددة طبقا 
الھیكل التنظیمى للوحدة یتفق مع الالئحة 

ومراجعة اصدارات شارك المركز فى اعداد كتیب 
التقویم تقاریرالمركز بنتائج  ایفادیتم 

االستعانة بالمركز فى اعداد برامج التوعیةتم ی
تاھیل الكوادر البشریة بالیساعد المركز فى 
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 مدیر الوحدة /د.توقیع ا

 جامعة مدینة السادات
والتطویر المستمرمركز ضمان الجودة   

  :المركز اعل بین الوحدةو
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اعل بین الوحدةولتفلدعم ااخرى ـرحات مقت

- .............................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- ............................................................................................

- .............................................................................................................................


