
 وحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة
 

 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة   وحدةرؤية 
 

تحقيق مستوي رفيع من  اليعلوم ذوي اإلحتياجات الخاصة كلية "تسعي وحدة ضمان الجودة ب
 "المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية العملية في جودة األداء

 رسالة الوحدة
 

الجودة على تبني ونشر ثقافة   علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية ب"تعمل وحدة ضمان الجودة 
وتقييم األداء المستمر في كافة عناصر المنظومة التعليمية والبحثية والمجتمعية واالدارية بالكلية 

لجعل الكلية قادرة على المنافسة  طبقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
لمجتمع واحتياجاته في ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية بجودة عالية وتوجيهها لخدمة ا

   "شتي المجاالت المختلفة ولتحقيق االعتماد المحلي واالقليمي
 

 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة  وحدةغايات 
 تنمية القدرات المؤسسية والموارد البشرية للكلية (1)
 تفعيل نظم ادارة الجودة بالكلية  (2)

 وير الكلية لتكون مركز اشعاع علمي في عمليات التعليم والتعلمتط (3)

 تعزيز وتحسين جودة الخدمات المجتمعية بالكلية (4)

 تطوير جودة أداء العملية البحثية بالكلية (5)

 
 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة   وحدةلاألهداف اإلستراتيجية 

 
 انشاء نظام داخلي للجودة.  (1)
تطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يتناسب مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة  (2)

 التعليم واالعتماد
 تطوير وتحسين السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم. (3)

ة تفعيل نظام التعلم االلكتروني من خالل تحويل بعض المقررات الدراسية الي صور (4)
 الكترونية.

 تطوير اساليب التقويم واالمتحانات للمقررات الدراسية بالكلية. (5)

 تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس في العملية التدريسية والتعليمية. (6)

 تطوير استراتيجية التعليم والتعلم. (7)

 وضع نظام و معايير وآليات التقويم الذاتي للكلية (8)

 وضع نظام للتقويم االداء المستمر داخل الكلية (9)
 تصميم نماذج التقويم المختلفة لكافة انشطة الكلية. (11)

 نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة داخل الكلية.  (11)

 وضع سياسات الكلية في مجال الجودة (12)

 دراسة طرق تفعيل نتائج التقويم في دعم عمليات التحسين المستمر بالكلية. (13)

لية واهدافها االستراتيجية من خالل ضمان جودة االنشطة التعليمية و تحقيق رسالة الك (14)
 البحثية و المجتمعية.

 تقديم التقارير السنوية و الدراسة الذاتية للكلية. (15)

 انشاء نظام معلومات متكامل لتقويم االداء و ضمان الجودة بالكلية. (16)



 ة.وضع توصيف وظيفي مالئم للعاملين و القيادات االكاديمية بالكلي (17)

 انشاء قاعدة بيانات و معلومات الكترونية لموارد الكلية البشرية و المادية (18)

وضع خطط التدريب بالمشاركة مع وحدة التدريب بالكلية الالزمة لتنمية مهارات هيئة  (19)
 التدريس و العاملين و الهيئة المعاونة

 تهيئة و اعداد الكلية لالعتماد. (21)

ألقسام العلمية و االدارات المختلفة بالكلية فيما تقديم ادلة ارشادية و خدمات استشارية ل (21)
 يتعلق باالعتماد و الجودة.

اجراء التحليل البيئي للكلية لتعزيز مواطن القوة بالكلية والعمل على تحديد اوجه القصور  (22)
 ووضع خطط التحسين المالئمة لذلك

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص كل معيار من دليل االعتماد  (23)

 تعزيز منظومة األنشطة البحثية باعتماد خطة بحثية متكاملة. (24)

 تقديم الدعم الفني والمتابعة لتقويم االداء ونظام ضمان الجودة بالكلية. (25)
 مع مؤسسات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني.رفع مستوى المشاركة المجتمعية للكلية  (26)

عتمااد بهدف الحصول على إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة واال (27)
 االعتماد.

 المشاركة في اللقاءات العلمية و المؤتمرات المتعلقة بالجودة التي تعقد بالجهات الخارجية. (28)

 
 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة   وحدةقيم 

: ممارسات عادلة ال تفرق بين طرف او آخر وال تستثني احداً داخل منظومة العدالة (1)
 ودةالج

 ممارسات شفافة تتسم بالوضوح وعدم الغموض: الشفافية (2)

 التشاور و التوافق وعدم االنفراد بالراي الشورى: (3)

  : الحرية االكاديمية و البحثية المسئولة الحرية (4)

 
 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة   وحدةمرجعية 

 
القومية لضمان جودة التعليم و تتمثل مرجعية عمل الوحدة في المعايير الصادرة من الهيئة " 

االعتماد بمصر وقانون تنظيم الجامعات ويتخذ مجلس ادارة الوحدة التدابير الالزمة لضمان 
 عمل الوحدة وممارسة كافة انشطة ضمان  الجودة من خالل هذه المرجعيات"

 
 

 بالنسبة الي مركز ضمان الجودة بالجامعة اختصاصات ومهام الوحدة
 

  تقوم الوحدة بإعداد تقرير ربع سنوي يرفع الي االستاذ الدكتور مدير مركز ضمان الجودة
 بالجامعة

 التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في عقد الندوات وورش العمل 

 ركز ضمان الجودة بالجامعة في األنشطة الخاصة بتنمية مهارات اعضاء التنسيق مع م
 هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية المتعلقة بأعمال الجودة.

  التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في جميع أنشطة الكلية الخاصة بضمان
 الجودة واالعتماد.

 ة مركز ضمان الجودة بالجامعة.ما تكلف به الوحدة من أعمال من مجلس إدار 

 
 



 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة   وحدةمنهجية عمل 
 

المراجعة  -التنفيذ  -تقوم منهجية عمل وحدة ضمان الجودة على الخطوات االربعة )التخطيط    
التحسين( على مستوي كافة االنشطة التي تقوم بها الوحدة في ضوء اهدافها ومرجعيتها  -

  وقيمها ورسالتها ورؤيتها.
 علوم ذوي اإلحتياجات الخاصةكلية بضمان الجودة   وحدةخطة عمل 

 

 .اعداد التقرير السنوي للكلية والبرامج التعليمية بالكلية 

 .اعداد الدراسة الذاتية للكلية والبرامج التعليمية بالكلية 

 .اعداد الخطة االستراتيجية للكلية متوافقة مع خطة الجامعة 

 نشطة والمهام المنوطة بها المتعلقة بالجودة, مع تحديد وضع برنامج زمنى إلتمام األ
 المسؤوليات ومصادر التمويل.

 .تقديم الدعم الفني لإلقسام المختلفة بالكلية 

  االقسام عمل المراجعة الداخلية للبرامج المختلفة ومتابعة الخطة البحثية وانشطة
 المختلفة والتقويم المستمر إلداء الكلية التي اعتمدتها الكلية للتحسين المستمر.

 .تفعيل نظام التقويم المستمر إلداء الكلية 

  تنفيذ مشاريع ضمان الجودة المقدمة من وحدة ادارة المشروعات بالمجلس االعلى
 للجامعات.

 .تنمية مهارات الموارد البشرية بالكلية 

  تأهيل الكلية لالعتماد.العمل على 

 .اصدار نشرات التوعية ونشر ثقافة الجودة واالعتماد 

 

 
 
 


