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 ( نشأة الوحدة : 1)

وكانت فرعا لكمية م  2001/2002أنشأت كمية التجارة جامعة مدينة السادات فى العام الجامعي 
وتنقسم باستقالليا . م  2006لسنة  267التجارة بشبين الكوم ولقد صدر القرار الجميوري رقم 

الدراســـة بيا إلى مرحمتين ىما: مرحمة الدراسة الجامعية األولى )مرحمة البكالوريوس( ومدة 
( وتتم الدكتوراه –الماجستير  –يا )الدبموم الدراسة بيا أربع سنوات جامعية ، ومرحمة الدراسات العم

العامة ية لطالب الشعبة الدراسة بالكمية عمى أساس فصمين دراسيين ، وتقدم الكمية البرامج الدراس
لكمية من أربعة ( . وتتكون امغة )الدراسة بالمغة اإلنجميزية( وطالب شعبة ال)الدراسة بالمغة العربية
امة ، الرياضة ، إدارة األعمال، االقتصاد والمالية العسبة والمراجعةالمحاأقسام عممية ىي )
 . واإلحصاء والتأمين(

ية لتطوير التعميم العالي بمصر ، وفى ضوء تبنى إدارة دعم وفى إطار تنفيذ الخطة االستراتيج
الجودة والتأىيل لالعتماد بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعميم العالي لمنظومة التطوير المستمر 
بالجامعات الحكومية وذلك من خالل تقديم الدعم المالي والفني لتطوير البيئة التعميمية وتنفيذ 

لمستمر لالرتقاء بالفاعمية التعميمية وتوفير خريج مؤىل عمميًا وعممياً خطط التطوير والتحسين ا
قميميًا ودوليًا .   يواكب متطمبات سوق العمل وقادر عمى المنافسة محميًا وا 

، وتم  2008( الدورة الرابعة يناير QAAPIIوقد قامت الكمية بإنشاء مشروع داخمي لمجودة )
إدارة مشروعات تطوير التعميم العالي  كما قامت الكمية تسميم المشروع وتقييمو من قبل وحدة 

( الدورة الثانية يونيو QASPباالنتياء من مشروع قواعد بيانات سوق العمل وممتقى التوظف )
، وتم تقييم المشروع وتسميمو من قبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعميم العالي  بتاريخ 2011
اء نظام داخمي إلدارة الجودة بالكمية، فقد حصمت الكمية . واستكمااًل لمشروع إنش 2012مايو 

 (. SDEEعمي مشروع دعم تطوير الفاعمية التعميمية بمؤسسات التعميم العالي )
وانشأت وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكمية وذلك بناءا عمى موافقة السيد االستاذ 

( من الالئحة التنفيذية لمركز  7مادة ) بتفعيل ال 23/8/2006الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 
 بإنشاء وحدات الجودة بكل الكميات والمعاىد. والتطوير المستمر الجودة  ضمان

 

 المقدمة



 

 

 

 

 

 

 

  رسالة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكمية
 

 األىداف االستراتيجية لموحدة 
 

  رؤية وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكمية
 

 :الكميةرؤية 
قميميًا فى العموم التجارية وتطبيقاتيا العممية . كمية التجارة جامعة مدينة السادات رائدة محميًا وا   

 :الكميةرسالة 
معة مدينة السادات بتطبيق مناىج دراسية عممية متطورة إلعداد خريج تمتزم كمية التجارة جا

 .مؤىل عمميًا وعمميًا لمواكبة ومتطمبات سوق العمل الحديثة

 
 

 
 

بكمية التجارة جامعـة مدينـة السـادات أن تكـون والتطوير المستمر تسعى وحدة ضمان الجودة " 
 .مستمر طبقًا لممتغيرات الدولية"طوير الرائدة في تصميم وتطبيق نظم ضمان الجودة الشاممة والت

 
 

 

بكمية التجارة جامعة مدينة السادات تعمل عمـى قيـادة والتطوير المستمر وحدة ضمان الجودة  "
وتطوير نظم وآليات ضـمان الجـودة الشـاممة لـ داء الـداخمي بـإدارة الكميـة بمـا يحقـق رسـالة الكميـة 

لعـالي لقوميـة لمتقـويم المؤسسـي، ومتطمبـات تطـوير التعمـيم اوأىدافيا االستراتيجية ووفقًا لممعايير ا
 .في ظل إطار إدارة التغيير"

 
 
 

  مفيوم تقويم األداء وضمان الجودةنشر ثقافة الجودة بإدارات الكمية وترسيخ. 
 كسابيم ا  .لجدارات فى مجال نظم ضمان الجودةدعم وبناء القدرات البشرية وا 
 وفقًا لممعايير القومية لمتقويم المؤسسي.   إنشاء قدرة مؤسسية ذاتية الحركة 
 خرجــات كســب ثقــة المجتمــع المحمــى والتوجييــات اإليجابيــة عمــى المســتو  اإلقميمــي فــي م

 .وفاعمية العممية التعميمية
 لجودة الداخمية والتطوير المستمركفاءة وفاعمية نظم إدارة ا. 



 

 

 

 

 

 

 

 اختصاصات الوحدة 
 

 
 

 

 لجـودة بالجامعـة مـن أجـل تقـويم األداء استخدام وتطبيق البرامج المصممة من قبـل مركـز ضـمان ا
ــة  ــة فــي ضــوء الفمســفة التــي حــددتيا الييئ وضــمان الجــودة بشــقييا األكــاديمي والمؤسســي بالكمي
القومية لضمان الجودة واالعتمـاد أو وفقـا لمعـايير عالميـة أخـر  ووفـق إجـراءات وممارسـات نظـم 

 الجودة الشاممة.
 رسـالة والرؤيـة ودة عمى مستو  الكمية والتي تشـمل التطبيق استراتيجية الجامعة فيما يختص بالج

، وكـــذا التوجييــــات الصـــادرة عــــن إدارة ضـــمان الجــــودة والتطـــوير المســــتمر والغايـــات واألىــــداف
 بالجامعة.

 .إنشاء نظام معمومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة الداخمية 
 واإلدارية المختمفة. متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العممية 
  تحميل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة ، وتقـديم تقريـر سـنوي إلـى مركـز ضـمان الجـودة

 بالجامعة.
  تقــديم أدلــة إرشــادية وخــدمات استشــارية ل قســام العمميــة واإلدارات المختمفــة بالكميــة فيمــا يتعمــق

 بضمان الجودة واالعتماد.
 عدادىا لالعتماد. ية واإلدارات المختصة بالكمية عمى تالعمل مع كافة األقسام العمم  ييئة الكمية وا 
  إعــداد التقريــر الســنوي لتقــويم األداء وضــمان الجــودة بالكميــة ورفعــو إلــى األســتاذ الــدكتور عميــد

 الكمية.
  إقامة عالقات مباشرة وقوية مـع كافـة الجيـات المعنيـة بقضـايا تقـويم األداء وضـمان الجـودة  مـن

 ة ضمان الجودة والتطوير المستمر.خالل إدار 
 .القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكمية والمجتمع لترسيخ مفيوم تقويم األداء والتطوير المستمر 

 

 ى:تكاآل الجودة والتطوير المستمرضمان  قرار تخصيص مقر إلدارة
  م 30/8/2008بتاريخ  718تم تخصيص مقر المركز بقرار رقم 
 ضمان الجودة والتطوير المستمر: وحدةإدارة تشكيل فريق مجمس قرار 
 م17/1/2018( بتاريخ 77رار رقم )ق 



 

 

 

 

 

 

 

 : ضمان الجودة والتطوير المستمرلوحدة  التنفيذييل فريق المجمس تشكقرار 
  م17/1/2018( بتاريخ 78ار رقم )قر 

 الوىضىعبث اإلدارٌت والوبلٍت أوال:

 ٌده المحددةنفٌذي للوحدة فً مواععقد مجلس اإلدارة والمجلس الت.

 فٌذي لمركز ضمان الجودة بالجامعةحضور المجلس التن.

 ثبًٍب:الوىضىعبث الفٌٍت والتقٌٍت

 مجلس دة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر، واعتماده من تشكٌل المجلس التنفٌذي واللجان النوعٌة لوح

م8102الكلٌة بجلسته المنعقدة بشهر فبراٌر 

  جودة بكنتروالت الفرق الدراسٌة األربعة بالكلٌة العداد ملف الجودة عقد اجتماع مع السادة أعضاء ال

 ومراجعة المهام المنوطة بهم.

  تكلٌف لجنة القٌاس وتقوٌم األداء باجراء التحلٌل االحصائً باالستقصاءات الخاصة بامتحانات الفصل

تم  التًعرض النتائج و التقرٌر، م واعداد8102/8102الدراسً األول للعام الجامعً 

التخاذ الالزم. على السادة رؤساء األقسام العلمٌةالتوصل إلٌها 

  وتوجٌه الدعوة بعنوان دور الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس فً دعم منظومة الجودة بالكلٌة ندوة تنظٌم

لألستاذة الدكتورة / مدٌر مركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر بالجامعة ونخبة من أعضاء المركز 

  م.8102خالل شهر مارس لقاء الندوة الموقر ال

  اعالن النتائج للطالب الكترونٌا  بمتابعة ومراجعةالتأكٌد على رؤساء الكنتروالت للفرق الدراسٌة األربعة

 عبر موقع الكلٌة الرسمً.

 د وطباعة ملصقات وبانرات ومطوٌات لترسٌخ ثقافة الجودة لدى جمٌع العاملٌن بالكلٌة والطالب إعدا

واألطراف ذوي العالقة.

  ًعقد ندوة تثقٌفٌة عن المشاركة فً العملٌة االنتخابٌة ... دور الشباب فً اثراء المشاركة االٌجابٌة ف

م، برعاٌة السٌد األستاذ الدكتور 8102رس ما 01العملٌة االنتخابٌة، وذلك ٌوم االربعاء الموافق 

 رئٌس الجامعة والسادة النواب وعمٌد الكلٌة.

  مشاركة قٌادات كلٌة التجارة ووفد من الطالب فً المؤتمر االنتخابً ألمانة مجلس مدٌنة السادات

.م8102مارس  01والمقرر انعقاده ٌوم االربعاء الموافق 

 االلكترونً التصحٌح كٌفٌة على المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة ألعضاء تدرٌبٌة عمل ورش تنظٌم.

 ظل فً الطبٌة الفحوص اجراء ضرورة على الطالب حث بشأن الجامعٌة القٌادات مع الفعال التواصل 

 .صحة ملٌون 011 المصرٌة المبادرة


 م  2018عي العبم الجبهعًالكلٍت  بوجلض اعتوذثثبلثب: قبئوت الوىضىعبث التى 

 ستمر من مجلس الكلٌة خالل شهور جمٌع مجالس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوٌر الم تم اعتماد

م، ماٌو 8102، ابرٌل م8102 مارس،  8102 فبراٌر،  8102 ٌناٌر)



 

 

 

 

 

 

 

، 8102، سبتمبر 8102، اغسطس 8102م، ٌولٌو 8102م، ٌونٌو 8102

( .  8102، نوفمبر 8102اكتوبر 

 رابعب: اإلجتوبعبث الذورٌت

 

 ٌٌبٌز هجلض االدارة لشهز ٌٌبٌزض التٌفٍذي لشهز الوجل 1

 فبزاٌزهجلض االدارة لشهز  فبزاٌزالوجلض التٌفٍذي لشهز  2

 هبرصهجلض االدارة لشهز  هبرصالوجلض التٌفٍذي لشهز  3

 هجلض االدارة لشهز ابزٌل ابزٌلالوجلض التٌفٍذي لشهز  

 ىهجلض االدارة لشهز هبٌ هبٌىالوجلض التٌفٍذي لشهز  

 هجلض االدارة لشهز ٌىًٍى ٌىًٍىالوجلض التٌفٍذي لشهز  

 هجلض االدارة لشهز ٌىلٍى ٌىلٍىالوجلض التٌفٍذي لشهز  

 هجلض االدارة لشهز اغظطض اغظطضالوجلض التٌفٍذي لشهز  

 هجلض االدارة لشهز طبتوبز الوجلض التٌفٍذي لشهز طبتوبز 

 رة لشهز اكتىبزهجلض االدا الوجلض التٌفٍذي لشهز اكتىبز 

 هجلض االدارة لشهز ًىفوبز الوجلض التٌفٍذي لشهز ًىفوبز 

 

 خبهظب: ورع العول الوقتزحت والتى تن عقذهب

 التبرٌخ ورع العول م

هٌهجٍت تقٍٍن األداء وهتببعت ورشت عول بعٌىاى  1

 هؤشزاث األداء ببلكلٍت

 م18/2/2018

األٌشو لٍوبث ورشت عول بعٌىاى هزاجعت هتطلببث وتع 2

 م9001/2015االداري 

 م25/2/2018

 م13/10/2018 ورشت عول عي دور الطبلب فً تفعٍل هٌظىهت الجىدة 3

ورشت عول عي دور عضى هٍئت التذرٌض والهٍئت  4

 الوعبوًت فً تفعٍل هٌظىهت الجىدة

 م20/10/2018

ورشت عول لتفعٍل ًظبم التصحٍح االلكتزوًً  5

Bubble Sheet م2018/2019عً عي العبم الجبه 

 م23/10/2018

 27/11/2018 آلٍبث التصحٍح االلكتزوًً ببلكلٍت 6

 م2015لظٌت  9001طبدطب: أًشطت األٌشو 

 (.8102 سبتمبر) بمتطلبات األٌزو بالكلٌة ما جاء  تطبٌق

 ( 8102سبتمبر مراجعة تنفٌذ ما جاء بتعلٌمات األٌزو بالكلٌة). 

  ض لحضىر الذورة التذرٌبٍت الخبصت ببألٌشو بوزكش ( هي أعضبء هٍئت التذر2ٌعذد )حضور

ضوبى الجىدة ببلجبهعت.

  م9001/2015ببلكلٍت والخبصت ببألٌشو  واعالًهبتحذٌث كبفت التعلٍوبث والشهبداث.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م 2018 الجبهعً العبم عيطببعب: أهن اإلًجبساث والووبرطبث الجٍذة 

الموقع االلكتروني من خالل وحدة  عميتطوير المستمر والالجودة  ضمان نشر البيانات الخاصة بوحدة 
 . (IT)تكنولوجيا المعمومات 

تكميف فريق عمل بمتابعة والتأكد من التزام أعضاء ىيئة التدريس بمواصفات الورقة االمتحانية في ضوء 
 التعميمات االرشادية لمركز ضمان الجودة بالجامعة.

الب عن العممية التعميمية بالكمية في ضوء النماذج االرشادية تحميل نتائج االستقصاء لقياس رضاء الط
 لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.

تشكيل فريق من قسم الرياضيات واالحصاء والتأمين لتحميل البيانات التي تم جمعيا والخاصة بتقييم 
 م 2018/ 2017كاديمي رضاء الطالب عن العممية التعميمية لمفصل الدراسي األول لمعام األ 

 االنتياء من الموحات االرشادية لنشر ثقافة الجودة بالكمية وتثبيتيا باألماكن المخصصة لذلك. 
لمراجعة الجياز اإلداري وفقا  Russian Registerاستقبال زيارة المراجعة الخارجية من الجية المانحة 

 م2018مارس  6الزيارة يوم بالكمية وفقا لجدول  ISO 9001/2015لممواصفة الدولية 
م من خالل التنسيق مع إدارة 2018/2019تنظيم حفل استقبال لمطالب الجدد والقدامي لمعام الجامعي 

رعاية الشباب وممثمي األسر المختمفة بالكمية تحت اشراف إدارة الكمية وممثمي وحدة ضمان الجودة 
 يئة المعاونة بالكمية.والتطوير المستمر، ونخبة من أعضاء ىيئة التدريس والي

 تنظيم ورش عمل تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى كيفية التصحيح االلكتروني.
التواصل الفعال مع القيادات الجامعية بشأن حث الطالب عمى ضرورة اجراء الفحوص الطبية في ظل 

 مميون صحة.  100المبادرة المصرية 
 ار لخدمة الطالب وأولياء األمور بكافة أماكن االنتظار بالكمية. شراء وتوزيع كراسي انتظ

تفعيل منظومة االدارة الضوئية من خالل تثبيت كاميرات مراقبة بكافة األماكن الحيوية بالكمية بالمبني 
 القديم والجديد.

لمبني القديم جاري انياء اجراءات تفعيل منظومة اإلدارة الصوتية بكافة األماكن الحيوية بالكمية با
 والجديد.

تبني فكر التصحيح االلكتروني من خالل عقد ندوات تعريفية من قبل مركز القياس والتقويم بالجامعة 
 والشركات الموردة لماكينات ونظم التصحيح االلكتروني.

 لدولي.عقد دورات تدريبية لتأىيل الطالب عمميا وعمميا لمواكبة متطمبات سوق العمل المحمي واالقميمي وا
 تنظيم ندوات عممية وتثقيفية تسيم في بناء الفكر البناء واالتجاىات االيجابية  لعقول الشباب. 

 المشاركة في المؤتمرات التي تدعم فكر وثقافة الجودة بالكمية والجامعة. 



 

 

 

 

 

 

 

التواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدني ومسئولي إتحاد رواد األعمال العرب بشأن تنظيم مؤتمر 
 عن فنون ريادة األعمال في إطار المبادرات التي تتبناىا الدولة في اآلونة الحديثة. 

 ( برجولة في الحديقة الخاصة بالكمية.4التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن تجييز عدد )
الفترات  إعداد فيمم تسجيمي يعكس كافة األقسام العممية واإلدارات المختمفة بالكمية وأىم االنجازات في

 السابقة، عمى أن يتم عرضو من خالل الشاشات االلكترونية بالممرات المختمفة بالكمية.  
تشكيل فرق من الطالب القدامى بصحبة مسئولي رعاية الشباب وشئون الطالب، الصطحاب الطالب 

دارات الكمية المختمفة.   الجدد في جوالت ميدانية وتعريفية بكافة أماكن وا 
اول الدراسية والبروشورات والنشرات التعريفية الخاصة بالكمية، وكذلك تقديم ىدايا رمزية توزيع الجد

 كالورود وبعض قطع الشيكوالتو عمي الطالب الجدد.
 5/  9وحتى  5/  7مشاركة ممثمي الكمية ضمن وفد الجامعة بمؤتمر الكويت التعميمي خالل الفترة من 

/2018. 
 25ؤتمر الدولي األول بعنوان ضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات من مشاركة ممثمي الكمية في الم

 م 2018نوفمبر  27حتي 
 ٌعتوذ،،،  

 

 عوٍذ الكلٍت                      

 

  عبذ الحوٍذ أحوذ شبهٍيأ.د/ 
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