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 مقدمة

 

تحرص كلية  أولويات العصر لتحقيق التنمية وتحسين وتطويرمستوى جودة التعليم العالى فى مصر، منطلق من

الهندسة بالجامعة البريطانية من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية على تطبيق السياسات الالزمة طبقا لنظم 

القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. كما تحرص الكلية ومعايير جودة التعليم الجامعى الصادرة من الهيئة 

على تحقيق افضل معايير الجودة واالعتماد األكاديمى فى البرامج الهندسية وذلك بإعداد خريجين متميزين بفكر 

ابداعى لحل المشاكل الهندسية على مستوى محلى ودولى. هذا باالضافة الى تطبيق نظم جودة التعليم البريطانية 

 وذلك لمواصلة استمرار التطوير والتحسين في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

تم منح اعتماد الجامعة البريطانية الشريكة لجميع برامج كلية الهندسة والتي تشهد بمحاكاة نظام ، 2007فى عام 

لنظام ضبط الجودة فى التعليم العالي فى ضبط الجودة بالكلية بما هو متبع في الجامعة البريطانية الشريكة طبقا 

 المملكة المتحدة.

تم تأسيس وإنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية كوحدة مستقلة إداريا بهدف ضمان مستوى عالى ، 2015فى عام 

 لجودة التعليم بموافقة مجلس الكلية. وتم ايضا عمل الئحة داخلية خاصة بالوحده.  وتهدف الالئحة الداخلية 

 وتنفيذ بوضع بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية بمصر وذلك الجودة توكيد إلى الجودة ضمان لوحدة

 وتقييم لمتابعة الجودة إلدارة داخلي نظام وتفعيل التعليمية بمخرجاتها؛ العملية جودة لضمان استراتيجية 

 الكلية.  أداء وتطوير

البريطانية اعتماد الهئية القومية لضمان جودة التعليم تم منح كلية الهندسة بالجامعة  2018/2017وفى عام 

بتاريخ  180واالعتماد بإستيفاء الكلية للمعايير القومية القياسية وذلك بقرار مجلس أدارة الهيئة رقم 

 لمدة خمس سنوات. 20/7/2018

 القومية ء الهيئةوتطور آرا المستجدات مع تمشيا   الجودة ضمان لوحدة الداخلية الالئحة  هذة  تحديث ويأتي

 تتوافر و الكلية داخل الجودة إدارة عن المسئولة هي الجودة ضمان واالعتماد. ووحدة التعليم جودة لضمان

 .بالكلية الجودة إلدارة التطبيقية بالممارسات الخاصة الوثائق واألدلة كافة لديها

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة الوحدة

 عميد الكلية

 مجيد حسن. د.أ 

2018 /2019 
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 3 المحتويات 
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 5 وحدةال رؤية ورسالة :المادة الثانية 

 6 األهداف اإلستراتيجية للوحدة   المادة الثالثة:

 6 الهيكل التنظيمى للوحدة وتبعيتة بالهيكل التنظيمى للكلية  المادة الرابعة:

 9   مجلس إدارة الوحدة  
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 الداخلية لوحدة ضمان الجودة الالئحة مواد
 

 الشكل القانوني ونشأة الوحدة : (1)مادة 

جلستة  فى( 1رقم )بموجب قرار مجلس الكلية ككيان إدارى  2015دة ضمان الجودة بالكلية عام تأسست وح

وتعامل كوحدة مستقلة تتبع عميد الكلية إداريا وتتبع مركز ضمان الجودة واالعتماد  . 23/2/2015بتاريخ 

 .232 حجرة - A مبنى - األول بالدور الوحدة مقر ويكونبالجامعة فنيا. 

استراتيجية الكلية لضمان التطوير المستمر واإلعتماد  الكيان التنظيمى المختص فنيا بمتابعه تنفيذ تعد الوحدة

طبقا ومعايير جودة مؤسسات التعليم العالى ومتابعة وتقويم األداء داخل الكلية  بتطبيق نظم ختصوت للكلية.

ويتم تشكيل مجلس لمعايير جودة التعليم الجامعى الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. 

 والطالب االداريين عن ممثل بالكلية، و كل االقسام من ممثلين الكلية متضمنا من مجلس بقرار إدارة الوحدة

تعتبر وحدة ضمان  .الوحدة المتعددة لتغطية مهاممع مراعاة تباين الخبرات والمهارات  للوحدة، واستشارى

 الجودة بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية بمصر جزء ال يتجزأ من مركز ضمان الجودة بالجامعة.

 

 : رؤية ورسالة الوحدة (2) مادة

 رؤية الوحدة

األكاديمي والبحثي لكلية لمشاركة بقوة في تعزيز األداء بأداء وحدة ضمان الجودة وا تسعى الوحدة لإلرتقاء

نظم  تكون صرحا متميزا تعليمي ا وبحثي ا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وذلك بتطبيقكى الهندسة ل

 جودة مؤسسات التعليم العالى في المجاالت التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع

The unit seeks to improve the performance of the Quality Assurance Unit and 

participate strongly in enhancing the academic and research performance of the 

Faculty of Engineering to be a distinct educational and research edifice in the MENA 

region by applying the quality systems of higher education institutions in the fields 

of education, research and community service. 

 رسالة الوحدة

وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية فى مصر الى نشر وتعميق فكر وثقافة جودة  تسعى

التعليم الجامعى من خالل تنفيذ وتفعيل أنشطة معايير جودة التعليم العالى والعمل على التطوير والتحسين 

 ية ورسالة الكلية لكسب ثقة المجتمع.المستمر لإلرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بما يتفق مع رؤ

The Quality Assurance Unit at the Faculty of Engineering seeks to spread and deepen 

the thinking and culture of quality through the implementation and activation of 

standard activities of higher education quality and work to develop and continuously 

improve the educational process, research and service in line with the vision and 

mission of the faculty to win the trust of the community. 
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   لوحدةلاألهداف اإلستراتيجية : (3)مادة 

 .وآلية تحديثها االستراتيجيةأهدافها تمكين الكلية من تحقيق رسالتها و .1

 تمديد وتجديد االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.  .2

متابعة التطوير و استمرارية جودة أنشطة التعليم والتعلم والبحث العلمى بالكليةوتحسين العمل على  .3

 .المستمر الداء األقسام بالكلية

 تشجيع ودعم كافة فئات الكلية للمشاركة فى التطوير المستمر لتحقيق أهداف الكلية.  .4

ـ  يهمالتدريس ومعاون أعضاء هيئةجميع العاملين بالكلية )جودة بين النشر ثقافة زيادة مستوى الوعى و .5

 (.الجهاز اإلدارى والفنى-ب  الالط

أعضاء هيئة  مهاراتبإدارة نظم الجودة لتنمية قدرات وإعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية فيما يتعلق  .6

 والجهاز اإلدارى. يهمالتدريس ومعاون

 العمل على تعزيز وكسب ثقة المجتمع المحيط لإلستفادة من مخرجات التعلم.  .7

 ج ضمان الجودة بين البرامج المختلفة.ذتصميم وتعميم نما .8

لمعالجة السلبيات ونقاط الضعف بالكلية لتحقيق تصميم وإعداد نماذج إستطالعات الرأى لتحديد آليات  .9

 .ج المستخدمة لتقويم االداءذوضع النظم والمعايير والنما معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وضع آليات القياس وتقويم األداء المستمر ومتابعة التقويم الذاتى لقدرة الكلية وفاعليتها التعليمية بهدف  .10

 تحديد مجاالت القوة وتعزيزها، ومجاالت الضعف ومعالجتها. 

بث روح اإلبداع لدى الطالب الموهوبين والمتميزين تفعيل المشاركة الطالبية فى تطبيق معايير الجودة و .11

  .الطالبيةنشطة فى األ

 

 

 بالهيكل التنظيمى للكلية  هتتبعيالهيكل التنظيمى للوحدة و: (4)مادة 

تبع عميد الكلية إداريا ومركز ضمان الجودة بالجامعة فنيا. يعامل كوحدة مستقلة تللوحدة هيكل تنظيمى وإدارى 

للتحقق من مالئمته ألنشطة الكلية ويتضمن كافة األدارات الالزمة  همناقشتبعد ويعتمد الهيكل من مجلس الكلية 

يعين مدير الوحدة و .بالهيكل التنظيمى للكليةالهيكل تنظيمى للوحدة ويدرج لتحقيق رسالة وأهداف الكلية. 

أعتماد الهيكل التنظيمى من مجلس بعد  الكلية. مجالس في بالكلية الجودة كعضوا بمجلس الكلية لمناقشة قضايا

 بالموقع األلكترونى للجامعة. هأعالنيتم الكلية 
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 مجلس إدارة الوحدة 

مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المسئولة عن وضع السياسات التى تحقق أهداف الكلية من حيث جودة االنشطة 

التعليمية والبحثية والخدمية والعمل على استمرارية التحسين لرفع مستوى االداء والوصول به الى المستوى 

 القياسى والدولى. 

من الهيئة المعاونة واالداريين ويتم عرض والمتميزين هيئة التدريس عضاء من أيتم تشكيل مجلس إدارة الوحدة 

وعرضه على مجلس الكلية لالعتماد. ويحق  هوإقرار اذ الدكتور/ عميد الكلية لمناقشتهالتشكيل على السيد االست

موافقة عميد الكلية وإقرارها من مجلس الكلية وفقا لمدير الوحدة اختيار اسماء اخرى لضمها للعمل بالوحدة بعد 

 التالي: النحو علي أعوام لمدة ثالثة تشكيله لمتطلبات العمل بالوحدة. ويكون

 الكلية( د. عميد.)ا رئيس مجلس أدارة الوحدة .1

 )عضو هئية تدريس ذو خبرة فى الجودة(   الجودة ضمان لوحدة مدير .2

 هئية تدريس ذو خبرة فى الجودة()عضو  الجودة ضمان لوحدة مستشارا .3

 )عضوا (   والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل  /د.ا .4

 )عضوا ( البحوث و العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل د/ .ا .5

 )عضوا ( البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل  /د.ا .6

 )عضوا ( المجتمعية ممثل لالطراف .7

 )عضوا ( الكلية طالب عن ممثل الطالب أو اتحاد أمين .8

 المجلس( )أمين  الجودة  ضمان لوحدة تنفيذية سكرتارية .9

 
أو مدير  بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الوحدة يجتمع مجلس إدارة الوحدة مرتين فى كل فصل دراسى

يرأس االجتماع رئيس مجلس إدارة الوحدة )عميد الكلية( اومدير  . إلقرار واعتماد أعمال الوحدةالوحدة وذلك 

وحدة ضمان الجودة وال يكون اإلجتماع صحيحا إال بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وتصدر قرارات 

مهام  فيما يلىوالمجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح كافة الجانب الذى يضم رئيس الجلسة. 

 لس االدارة:ـوإختصاصات مج

 التى تحقق أهداف الوحدة.السنوية المقترحة لألنشطة والخطط إعتماد وإقرار السياسات العامة  .1

 إعتماد اللوائح اإلدارية والفنية الخاصة بالوحدة تمهيدا إلعتمادها من السلطة المختصة.  .2

 لمتعاملين مع الوحدة.يات لإعتماد نظام العقود واالتفاق .3

 الدورية المقدمة عن نشاط الوحدة والتى يتم إعدادها من قبل مدير الوحدة.إعتماد التقارير  .4

 تتكون من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.والتى  لجان الوحدة التنفيذيةإعتماد تشكيل  .5

 تعديل الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدة عند الحاجة بناءا على إقتراح مدير الوحدة ،  إعتماد .6

 يمثل الوحدة فى الندوات والمؤتمرات واالجتماعات العلمية.ترشيح من  .7

 إعتماد النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد إختصاصات العاملين بها. .8

 الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات المقترحة والمؤتمرات بالتعاون مع الجهات األخرى. .9

 اديمى للبرامج.متابعة تنفيذ خطط التحسين والتطوير بعد االعتماد االك .10
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 بالكلية الجودة ضمان وحدة قيادات وأعضاء(: مهام وإختصاصات 5مادة )

 مهام وحدة ضمان الجودة: 

جودة أنشطة تحسين مستوي ي يتم من خالله التقييم والمراجعة الداخلية بهدف ذال الكيانتمثل وحدة ضمان الجودة  

ويتضمن ذلك تحديد نقاط القصور والمعوقات والتعرف علي الممارسات الجيدة  .الكلية التعليمية والبحثية والخدمية

وإختصاصات الوحدة األنشطة  هاماالعتماد. وتشمل م تمديد واستمراريةووضع مقترحات للتحسين المستمر بهدف 

 التالية:

 العمل على إستيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد. .1

الجودة وضمان االعتماد بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز االداري والعاملين نشر ثقافة  .2

 .وطالب الكلية مما يحقق التميز فى األداء

البحثية وجودة األنشطة التعليمية  رفع مستوىرسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية من خالل وتحديث تحقيق  .3

 والمجتمعية.

لبرامج األكاديمية التى تمنحها الكلية بما ينعكس على مستوى الخريجين وقدراتهم تحسين جودة ونوعية ا .4

 التنافسية.

عرض ومناقشة تمثيل الوحدة فى مجلس الكلية )مدير الوحدة( وفى مجالس االقسام )ممثلى االقسام بالوحدة( ل .5

   .قضايا الجودة

  بالكلية وعرضها ومناقشتها فى مجلس الكلية.األداء وضمان الجودة وتقييم إعداد التقارير السنوية لتقويم  .6

 تقديم التقارير السنوية عن أنشطة الوحدة لعميد الكلية ولمركز ضمان الجودة بالجامعة. .7

رفع تعزيز التواصل بين الكلية وخريجيها. ويتم ذلك بوتعظيم أداء الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .8

من رضا المستفيدين ثقة المجتمع وة بما يضمن تقديم خدمات متميزة لكسب مستوى المشاركة المجتمعية للكلي

 وإقتراح برامج جديدة وفقا الحتياجات المجتمع.خريجى الكلية 

 وضع آليات لتفعيل التقويم الداخلي والخارجي ألنشطة الكلية األكاديمية وغير األكاديمية. .9

 القومية لضمان الجودة واإلعتماد. هيئةوالدولية التي تنظمها الالمشاركة الفعالة في المؤتمرات المختلفة اإلقليمية  .10

 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل مقومات المؤسسة التعليمية.تشكيل لجان لمتابعة تطبيق معايير الجودة و .11

 هيئة أعضاء العاملين، الطالب، مع ولقاءات إجتماعات التدريبية، الدورات العمل، ورش وعقد تنظيم .12

 العمل أصحاب( الخارجي  المجتمع في المصلحة وأصحاب  )القيادات(الكلية  إدارة في المسؤلينالتدريس، 

 األهداف تحقيق من تعوق التي المشاكل والصعوبات مناقشةو الجودة، ثقافة لنشر )الهيئات، الخريج النقابات

  للكلية، األستراتيجية

 لمتطلبات وفقا  )والبرامج بالمقررات الخاصة والتقارير التوصيف( المستندات  وتجهيز إعداد متابعه .13

 نتائج من واإلستفادة بالنموذج الواردة البنود جميع وإستيفاء واإلعتماد الجودة القومية لضمان الهيئة ونماذج

 .المقترحة التحسين خطط والبرامج وتفعيل ات للمقرر الطالب تقييم

 . بالكلية الجودة ثقافة وتعزيز بنشر يتعلق فيما والكتيبات واإلعالنات والملصقات النشرات إعداد .14

  )الخريجين االعمال، الطالب، أصحاب( المستفيدين  لجميع وإعداد وتوزيع وتحليل اإلستبيانات تصميم .15

لعمل خطط تحسين بناء على آراء ة والبرامج التعليمي الدراسية الدوري للمقررات التقويم عملية تحتاجها التي

 .المستفيدين
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التحسين  عملية في  )التخصص مجاالت جميع والمقررات )فى  للبرامج الخارجي المقيم آراء من اإلستفادة .16

 .والتطوير

 هيئة وأعضاء واإلدارية األكاديمية القيادات من كل قيام ليسهتل الوحدة إلعمال التنفيذية الخططاالعالن عن  .17

 وفقا لالطار اختصاصهم مجال فى تقع التى والمسئوليات للمهام وتحقيق بدورهم بالكلية التدريس والعاملين

كال  المطلوبة المستندات والمرفقات  واعداد المهام انجاز فى التأخير بالخطة وضمانا لعدم المحدد الزمنى

  حينه. فى

 ضمان مركز لدى الكلية الجودة ضمان وحدة التواصل التام مع مركز ضمان الجودة بالجامعة وذلك بتمثيل .18

 .واإلعتماد الجودة لضمان القومية والهيئة الجودة

 تقارير وتوثيق  )الجودة ضمان ووحدة العلمية باألقسام( والخارجية  الداخلية المراجعة لجان دور تفعيل .19

 .بالجامعة الجودة ضمان لمركز المراجعة وإرسالها

 أستحداث وحدات لتدعيم متابعة تطبيق معايير الجودة عند الحاجة. .20

 

عتماد يجب التأكد من إلمام جميع المسئولين من القيادات االولضمان تحقيق وتطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير 

األكاديمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى والعاملين والطالب بدورهم ومعرفة المسؤليات التى 

السنوية الدورية المطلوبة والمتضمنة وصف يتم تجهيز المستندات والتقارير تقع فى مجال إختصاصهم حتى

وإنجازه من الخطط اإلستراتيجية التى وضعتها الكلية للتحسين  وتقييم الوضع الحالى للكلية وتحديد ما تم تحقيقه

 وبناءا على ما سبق، تتلخص األدوار والمسؤليات وفقا لإلختصاصات فيما يلى: .فى مختلف المجاالت

 

 وحدةرئيس مجلس إدارة المهام 

  لمناقشة أعمال الوحدة مرتين بكل فصل دراسىدعوة أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اإلجتماعات  .1

 عليها قويواف ودةالج مانض وحدة إدارة مجلس في اتخاذها يتم التي والقرارات التوصيات ذتنفي عةبمتا .2

 .ليةكالب الجودة لضمان داخلي نظامل وتفعي إنشاء رضبغ ليةالك مجلس

 وحدة ضمان الجودة وعرض الترشيح على مجلس الكلية.تعيين مدير  .3

 اإلدارية بالكلية وذلك االجهزةوالسادة الوكالء وا اللجان التنفيذيةمتابعة عملية إنجاز المهام المطلوبة من  .4

على المشكالت والعقبات التي تواجه الوحدة وإتخاذ اإلجراءات  مع مديرالوحدة للوقوف بالمتابعة المستمرة

 الدراسة الذاتية في الوقت المحدد.و ةتجنبا لحدوث أى تأخير في إعداد المستندات والتقارير السنوي لحلهاالفورية 

 . واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية للهيئة نببروالمتد ينبالمدر ترشيح على الموافقة  .5

توصيف المقررات، تقارير إعتماد المستندات والتقارير)الرسالة والرؤية بعد مراجعة، توصيف البرامج،  .6

 والبرامج، التقريرالسنوي /الدراسة الذاتية(. المقررات

المتابعة المستمرة لألقسام العلمية وإدارات الكلية لتطبيق خطط التطوير والتحسين التى وردت بتقارير البرامج  .7

 والتقريرالسنوي وأنها تتم فعليا وفقا لجدول زمني معلن. 

 

 

 




