
 
 
 
 

 
 

 

 

 هذٌَة السادات جاهعة ألهاًة الهُكل اإلدارٌ

 
 تعلٌمات

 المضافة القٌمة وقٌاس التخطٌط
 بمركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر

 SQ0000000I100200كود رقم: 

 

 

 

 (     نسخة رلم : )  ( 1إصدار رلم : ) 

 ( 9عدد الصفحات : )  23/02/2016  صدار: تاريخ اإل 

  23/02/2016تاريخ التطبيك:     

  

 

 

 اعتماد مراجعة إعداد البٌان

 د/ هاجذة دمحم رفعث أبى الصفا علٍ حسي حسُيد /   صالح السُذ اإلهامد/  االسم 

 انتخطيط وقياس انقيًت انًضافت يذيش  الوظيفة 
نائب يذيش يشكز ضًاٌ انجىدة  

 وانتطىيش انًضتًش

يذيش يشكز ضًاٌ انجىدة وانتطىيش 

 انًضتًش ويًثم اإلداسة

    التوليع 

 23/02/2016 23/02/2016 22/02/2016 التاريخ



 

 تعلٌمات
 التخطٌط وقٌاس القٌمة المضافة

 المستمر والتطوٌربمركز ضمان الجودة 

 SQ0000000I100200كود: 

  (1/0صدار / تعديل رلم : )إ

  ---/--/--تعديل: التاريخ 

 9/  2صفحة رلم : 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُاى الحعذَالت

 الحارَخ رقن الحعذَل
رقن الصفحات 

 الوعذلة
داالعحوا هلخص الحعذَل  

1     

2     

3     

4     

5     



 

 تعلٌمات
 التخطٌط وقٌاس القٌمة المضافة

 المستمر والتطوٌربمركز ضمان الجودة 

 SQ0000000I100200كود: 

  (1/0صدار / تعديل رلم : )إ

  ---/--/--تعديل: التاريخ 

 9/  3صفحة رلم : 

 

التي يموم بها مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر إلدارات  التخطيط ولياس الميمة المضافة مهامتوضيح  الغـــرض : -1
   وكليات ومعاهد جامعة مدينة السادات.

 كليات الجامعة ومعاهدها وإداراتها المختلفة. مجـال التطبٌـق : -2

 وحدة الدعم الفني والمتابعةمدير 1-3 المسئولٌة : -3
  مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر 3-2

 SQ0000000F10020 نموذج رلم                                                 نموذج التمرير 1-4 النمـاذج : -4

 ال يوجد  التعرٌفـات : -5

  العمل:خطوات  -6

 .لكلٌات ومعاهد وإدارات جامعة مدٌنة الساداتومتابعتها إلاشتراثيجية، املشاركة في إعداد الخطط  6-1

 متابعة خطط التحصين املصتمز للقدرة املؤشصية والفاعلية التعليمية بالكليات/املعاهد. 6-2

ألاداء بالكليات/ معاهد  ثقييم ألاداء وقياس ألاثز وحصاب القيمة املضافة من خالل متابعة ثطور مؤشزات  6-3

 واملزكزوالجامعة. الجامعة

 .التأكد من دمج التغذية الزاجعة بالخطط 6-4

وعلى وحدات  SQ0000000F100201طبقا للنموذج  ملزكز ضمان الجودة،والصنوى إعداد التقزيز الشهزى  6-5

  الكلٌات والمعاهد أن تعد تقرٌرا ربع سنوب وسنوي طبقا للنموذج نفسه.

طبقا للنموذج  والصنوى لإلدارة / املزكز والجامعة.املشاركة في إعداد التقزيز الشهزى و النصف شنوي  6-6

SQ0000000F100201 

 

 املزجعية:الوثائق  -7

 ISO 9001-2008: ةاملواصفة الدولي 7-1

 .IWA2مزشد التطبيق في مؤشصات التعليم العالي    7-2

 دليل الجودة  7-3

 الخطة الاشتراثيجية للجودة  7-4

 الئحة مزكز ضمان الجودة والتطويز املصتمز 7-5
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 23/02/2016( 1/0إصذاس)

 

 

 

 

 

 

 .......       .......تقرٌر 
 ......................../ لوحدة 

 

 للعرض علً

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

USC QACID 



 

 تعلٌمات
 التخطٌط وقٌاس القٌمة المضافة

 المستمر والتطوٌربمركز ضمان الجودة 
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 التخطٌط وقٌاس القٌمة المضافة

 المستمر والتطوٌربمركز ضمان الجودة 

 SQ0000000I100200كود: 

  (1/0صدار / تعديل رلم : )إ
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 9/  6صفحة رلم : 

 

 

 

 

 

 

 

 الوىضىع م

  الوقذهة 

 الوىضىعات اإلدارَة والوالُة  1

 الوىضىعات الفٌُة والحقٌُة  2

 قائوة الوىضىعات الحً جن اعحوادها هي هجلس الجاهعة  3

 اإلجحواعات الذورَة  4

 ورش العول  5

 (1001أًشطة األَشو الحطىَز اإلدارٌ ) 6

 أهن اإلًجاسات والووارسات الجُذة 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوٌات التقرٌر
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 رؤَة الجاهعة:

 المعرفة وتطبيماتها" ج"جامعة مدينة السادات رائدة دوليا ونموذجا إلنتا               

 رسالة الجاهعة:

" تلتزم جامعة مدينة السادات بإعداد خريج يواكب احتياجات سوق العمل محليا،      

من خالل خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية تشجع االبتكار والتميز في إطار التطوير 

 المستمر".

 رؤَة إدارة/هزكش ضواى الجىدة بالجاهعة:

"يسعى مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة السادات ان يكون رائدا في تصميم    

 وتطبيك نظم ضمان الجودة الشاملة والتطوير المستمر دوليا."

 رسالة هزكش إدارة/ضواى الجىدة بالجاهعة:

السادات يعمل على ليادة وتطوير نظم واليات "مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة       

ضمان الجودة الشاملة لألداء الداخلي بإدارة الجامعة ومؤسساتها العلمية في إطار إدارة 

التغيير والحكومة، بما يحمك رسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية ووفمـا للمعايير 

 ."المومية للتمويم المؤسسي، ومتطلبات تطوير التعليم العالي

 األهذاف االسحزاجُجُة لوزكش ضواى الجىدة بالجاهعة:

 وتشصيخ يفهىو تقىيى األداء وضًاٌ انجىدة.نشش ثقافت انجىدة بًؤصضاث انجايعت  .1

 دعى وبناء انقذساث انبششيت وإكضابهى انجذاساث في يجال نظى ضًاٌ انجىدة. .2

 المقدمة
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  (1/0صدار / تعديل رلم : )إ

  ---/--/--تعديل: التاريخ 
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 انًؤصضي.إنشاء قذسة يؤصضيت راتيت انحشكت وفقا نهًعاييش انقىييت نهتقىيى  .3

كضب ثقت انًجتًع انًحهً وانتىجهاث اإليجابيت عهً انًضتىي اإلقهيًي في يخشجاث وفاعهيت  .4

 انعًهيت انتعهيًيت.

 كفاءة وفاعهيت نظى إداسة انجىدة انذاخهيت وانتطىيش انًضتًش. .5

 قزار جخصُص هقز إلدارة/ هزكش ضواى الجىدة والحطىَز الوسحوز  كالحالً:

  و.30/8/2014بتاسيخ  718بقشاس سقى تى تخصيص يقش انًشكز 

 جشكُل فزَق هجلس إدارة إلدارة/ هزكش ضواى الجىدة والحطىَز الوسحوز:

 و.8/3/2014بتاسيخ  410قشاس ا.د. سئيش انجايعت سقى تى تشكيم يجهش اإلداسة ب 

 و.29/10/2014بتاسيخ  825قشاس ا.د. سئيش انجايعت سقى تى تعذيم تشكيم يجهش اإلداسة ب 

  و.1/6/2015بتاسيخ  1231قشاس ا.د. سئيش انجايعت سقى تعذيم تشكيم يجهش اإلداسة بتى 

 جشكُل فزَق الوجلس الحٌفُذي إلدارة/ هزكش ضواى الجىدة والحطىَز الوسحوز : 

   603تى تشكيم انًجهش انتنفيزي إلداسة /يشكز ضًاٌ انجىدة وانتطىيش انًضتًش بقشاس سقى 

 و.7/7/2014بتاسيخ 

 تشكيم انًجهش انتنفيزي إلداسة /يشكز ضًاٌ انجىدة وانتطىيش انًضتًش بقشاس سقى   تى تعذيم

 و.29/10/2014بتاسيخ  825

   تى تعذيم تشكيم انًجهش انتنفيزي إلداسة /يشكز ضًاٌ انجىدة وانتطىيش انًضتًش بقشاس سقى

 و.1/6/2015بتاسيخ  1231
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 أوال:الوىضىعات اإلدارَة والوالُة

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

 

 ثاًُا:الوىضىعات الفٌُة والحقٌُة

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

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

 

 ........لشهز  ......ثالثا: قائوة الوىضىعات الحً إعحوذت بوجلس
 

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

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

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

 

 رابعا: اإلجحواعات الذورَة

 
   

   

   

 

 خاهسا: ورش العول الوقحزحة والحً جن عقذها

 
 الحارَخ ورش العول م

عول عي كُفُة اعذاد واسحُفاء ورشة  5/1

 الولف الٌوطٍ

 لألَشو()اللجٌة الحٌفُذَة  12/7/2015

 )الوكحب اإلسحشارٌ( 25/7/2015
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 2002لسٌة  1001سادسا: أًشطة األَشو 
 .................................................................................................. 

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

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

 ........سابعا: أهن اإلًجاسات والووارسات الجُذة لشهز 

 

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

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

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

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

 َعحوذ،،،                                                        

 

                         

 َعزض علً :                                                                                
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