
 
 
 
 

 
 

 

 

 مذيىة السادات جامعة ألماوة الهيكل اإلداري

 
 تعلٌمات

 الدعم الفنً والمتابعة 
 بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر

 SQ0000000I100100كود رقم: 

 

 

 

 

 (     نسخة رلم : )  ( 1إصدار رلم : ) 

 ( 6عدد الصفحات : )  23/02/2016  صدار: تارٌخ اإل 

  23/02/2016تارٌخ التطبٌك:     

  

 

 اعتماد مراجعة إعداد البٌان

 د/ ماجذة دمحم رفعث أبى الصفا على حسه حسيهد /  د/ أميمة أحمذ خميس  االسم 

 مدير وحدة الدعم الفني  الوظٌفة 
مركز ضمان الجودة والتطوير نائب 

 المستمر وممثل اإلدارة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير 

 المستمر وممثل اإلدارة

    التولٌع 

 22/02/2016 22/02/2016 21/02/2016 التارٌخ



 

 تعلٌمات

 الدعم الفنً والمتابعة 

بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  كود:

SQ0000000I100100 

(1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ   

  ---/--/--: تعدٌل التارٌخ 

6/2   صفحة رلم

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

الدعم الفنً والمتابعة التً ٌموم بها مركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر إلدارات وكلٌات توضٌح خطوات  الغـــرض : -1
   ومعاهد جامعة مدٌنة السادات.

 بيان التعذيالت

 التاريخ رقم التعذيل
رقم الصفحات 

 المعذلة
داالعتما ملخص التعذيل  

1     

2     

3     

4     

5     



 

 تعلٌمات

 الدعم الفنً والمتابعة 

بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  كود:

SQ0000000I100100 

(1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ   

  ---/--/--: تعدٌل التارٌخ 

6/3   صفحة رلم

 

 كلٌات الجامعة ومعاهدها وإداراتها المختلفة. مجـال التطبٌـق : -2

 الفنً والمتابعةمدٌر وحدة الدعم أ1-3 المسئولٌة : -3
  مدٌر مركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر 3-2

 SQ0000000F100101 نموذج رلم                                   محضر زٌارة الدعم الفنً  1-4 النمـاذج : -4
        

 ال ٌوجد  التعرٌفـات : -5

  العمل:خطوات  -6

، العالىلتطبٌق معاٌٌر اعتماد مؤسسات التعلٌم  لكلٌات ومعاهد وإدارات جامعة مدٌنة السادات ؛ لدعم الفنًتقدٌم ا 6-1

                       SQ0000000F100101وكتابة محضر زٌارة الدعم الفنً طبقا للنموذج رقم  

طبقا للنموذج رقم  متابعة التقارٌر الفنٌة الدورٌة لمشروعات التطوٌر ووحدات ضمان الجودة بالكلٌات 6-2

SQ0000000F10020 

 متابعة تنفٌذ مشروعات المشاركة الطالبٌة والتمٌز. 6-3

 متابعة تنفٌذ خطط استمرارٌة مشروعات الجودة التً تم االنتهاء منها وتسلٌمها. 6-4

 متابعة إعداد الدراسات الذاتٌة و التقارٌر السنوٌة للكلٌات/ المعاهد. 6-5

 ( للكلٌات.Normsالمادٌة )متابعة استٌفاء معاٌٌر الموارد  6-6

 متابعة القٌاس الدوري لرضا األطراف المعنٌة عن فاعلٌة القدرة المؤسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة للكلٌات. 6-7

 إعداد المراجعات الدورٌة وزٌارات المحاكاة.  6-8

 متابعة تطوٌر وتأهٌل المعامل. 6-9

 . إقتراح وتصمٌم نماذج التقوٌم الذاتً وقٌاس األداء 6-10

 SQ0000000F10020طبقا للنموذج  سنوي والسنوى للوحدة الربع ر إعداد التقرٌ 6-11

 المشاركة فً إعداد التقرٌر الشهرى و النصف سنوي والسنوى للوحدة واإلدارة / المركز والجامعة. 6-12

 ما ٌستجد من مهام وتكلٌفات. 6-13

 

 المرجعٌة:الوثائق  -7

 ISO 9001-2008: ةالمواصفة الدولٌ 7-1
 .IWA2مرشد التطبٌك فً مؤسسات التعلٌم العالً    7-2
 دلٌل الجودة  7-3
 الخطة االستراتٌجٌة للجودة  7-4
 مدٌر مركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر وممثل اإلدارة 7-5
 
 
 

 

 

 



 

 تعلٌمات

 الدعم الفنً والمتابعة 

بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  كود:

SQ0000000I100100 

(1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ   

  ---/--/--: تعدٌل التارٌخ 

6/4   صفحة رلم

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 محضر زٌارة الدعم الفنً               

  

 

 ............كلٌــــــة / معهد                    

 

 /    /   بتارٌخ :                    

 

SQ0000000F100101      

23/02/2016( 1/0إصدار)            



 

 تعلٌمات

 الدعم الفنً والمتابعة 

بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  كود:

SQ0000000I100100 

(1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ   

  ---/--/--: تعدٌل التارٌخ 

6/5   صفحة رلم

 

 
 

 التقٌٌم أوال:
 

 مالحظات التقٌٌم البنود م

غٌر 
 مستوفً

مستوفً 
 جزئً

 مستوفً

 (5102لمقجرحات الجحسين الواردة بجقرير ابريل ثقييم نظام الجودة الداخلي بالمؤسسة )طبقا 

من الخطة تمارٌر متابعة دورٌة عن ما تم تنفٌذه وما لم ٌتم  1
 .عدم االنجاز التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة وأسباب

    

 للمؤسسة. التنافسٌة السمات تحدٌد 2
 

    

 وتمرٌر والكوارث األزمات لوحدة السنوٌة العمل خطة تنفٌذ 3
 الوحدة. إنجازات عن سنوي

 

    

 الحالٌة األكادٌمٌة للمٌادات التدرٌبٌة االحتٌاجات دراسة 4
 .مستمبلٌا   والمرشحة

    

     الذاتٌة. الموارد لتنمٌة خطة 5

     المٌثاق االخاللى للكلٌة. 6

     المٌادات االدارٌة. أداء لتمٌٌم ومعلنة معتمدة معاٌٌر 7

 المؤسسة ومعدات ألفراد والسالمة األمن ووسائل نظم توفٌر 8
 الالزمة، اإلرشادٌة والعالمات الطوارئ مخارج وتوفٌر

 .الحرٌك لمكافحة المناسبة والتسهٌالت

    

 للمٌاسات المكتبة الدراسٌة،المعامل، استٌفاء الماعات،الفصول 9
 المرجعٌة.

    

     .المجتمعٌة االحتٌاجات دراسة 10

 طبما ومعتمدة موثمة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة خطة 11
 .المحٌط المجتمع الحتٌاجات

    

     الرسمٌة للكلٌة. المجالس فً المجتمعٌة األطراف مشاركة 12

 فً المتعثرٌن الطالب ورعاٌة لدعم موثمة برامج توفٌر 13
 الدراسة.

    

     تفعٌل دور وحدة متابعة الخرٌجٌن. 14

     الخارجٌة للبرامج والممررات.المراجعة  15

     الكلٌة. مستوى على الذاتً التعلم ومصادر بمجاالت لائمة 16

التعلٌم )  تحول سٌاسات المؤسسة فً التعامل مع مشكالآلٌة  17
ضعف  –الدروس الخصوصٌة  –الكثافة العددٌة الزائدة 

الكتاب  -زٌادة أو نمص أعضاء هٌئة التدرٌس –الموارد المتاحة 
 .الجامعً....(

    

 التدرٌس هٌئة أعضاء أداء تمٌٌم بمعاٌٌر ومعلنة موثمة لائمة 18
 .األداء تمٌٌم ونماذج ومعاونٌهم

    



 

 تعلٌمات

 الدعم الفنً والمتابعة 

بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  كود:

SQ0000000I100100 

(1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ   

  ---/--/--: تعدٌل التارٌخ 

6/6   صفحة رلم

 

     .العلمًلتموٌل البحث  خطة 19

العمل لتطوٌر برامج  سوق ومستجدات متطلبات دراسة 20
 .الدراسات العلٌا

    

     بالمؤسسة. الجودة إلدارة الداخلً النظام عن دلٌل كتٌب او 21

 

 مالحظات التقٌٌم البنود م
غٌر 
 مستوفً

مستوفً 
 جزئً

 مستوفً

 (SDEEمشروع دعم الفاعلية التعليمية ) ثقييم أنشطة المشروعات الحالية بالمؤسسة
     محاضر اجتماعات الربع سنوٌة للفرٌك التنفٌذي للمشروع 1
     معدالت اإلنجاز للربع األول طبما للخطة التنفٌذٌة للمشروع  2
     التمرٌر الفنً الربع سنوي للمشروع. 3
     التمرٌر المالً الربع سنوي للمشروع. 4

 
 التقرٌر ثانٌا:

 
 نقاط القوة:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 مقترحات التحسٌن:
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........ ....................................................................................................... 

 مدٌر الوحدة/ من ٌنوب عنه                                                                                      فرٌق الزٌارة

SQ0000000F100101 

52/5/5102 (0/1إصدار )  


