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 :رؤية الوحدة

تحقيق مقومات نظم إلى  بني سويف جامعةـ  كلية اآلدابب واالعتمادضمان الجودة وحدة سعى ت

المستمر بما يؤهلها للحصول على  ضمان الجودة الداخلية بالكلية بحيث تكون قادرة على التطوير

واالقليمية والعالمي ذات عتماد االكاديمى واحتالل مكان الصدارة بين الكليات المعتمدة المحلية إلا

 .السمعة المتميزة

 

 :رسالة الوحدة

 عتماد من خالل تقويم االداء بالكلية لكافة عناصر وانشطةإلتهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ا

المنظومة التعليمية وتطبيق المعايير القومية لالداء من أجل تحقيق الجودة الشاملة واالرتقاء بمستوى 

 .التنافسية على المستوى القومى والعربى والعالمىالكفاءة والقدرة 

 

 :أهداف الوحدة 

جامعة بني سويف تقويم وتحسين األداء الجامعي  -تهدف وحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب

وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتجهيز لالعتماد المؤسسي من 

 خالل:

والعمل على التحسين المستمر لألداء  ،نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس و الطالب  .1

من خالل تنظيم حلقات النقاش و ورش العمل و الدورات التدريبية  المؤسسي واألكاديمي

 .التى تعنى بتقويم االداء و ضمان الجودة

 صصات التابعة للكليةإعالء قيم التميز و تحفيز القدرة التنافسية في كافة التخ .2

 تهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. .3
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التي تهدف إلى تطوير  اتعوالعمل على التوفيق بين األنشطة والبرامج المختلفة والمشر .4

 العملية التعليمية. 

مخرجات العملية تقويم العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات االداء لمدخالت و  .5

 .. إلخ (. -الخريجون  –الطالب  –العاملون  –التعليمية )هيئة التدريس 

قاعدة بيانات وملفات متكاملة لجميع البرامج والمقررات الدراسية لكل الدرجات العلمية  بناء .6

تمهيدًا العتماد ما يتفق منها مع المعايير الدولية و الهيئات المحلية و  التي تقدمها الكلية

 .العالمية المختصة

تحديد نقاط القوة والضعف في إمكانات وبرامج الكلية، ودراسة مقترحات ووسائل التحسين،  .7

 ووضع خطة زمنية في هذا الشأن. 

المجتمع لجودة األداء  كسب ثقة المجتمع في الخريجين وفقا لمعايير عالمية يرضى عنها .8

 وتنوع المعلومات. 

نشر التوعية المستمرة الخاصة بثقافة تقييم األداء، وضمان الجودة في كل أنشطة وأقسام  .9

 وإدارات الكلية. 

إعداد و متابعة البرامج التدريبية التى تسهم فى تطبيق آليات ضمان الجودة الداخلية و  .11

 بالكليةالنمو المهنى العضاء هيئة التدريس 

تقديم المقترحات والتوصيات المختلفة المتعلقة بتطبيق نظام الجودة بالكلية من أجل  .11

الوصول إلى تحقيق أهداف الوحدة، وإعداد الكلية لمرحلة التقويم الشامل لألداء من أجل 

 االعتماد في السنوات المقبلة.

ستبيانات وتقديم تقويم أداء جميع الفئات بالكلية من خالل تصميم وإعداد نماذج اال .12

 األدوات الالزمة للتقويم بحيث تتضمن تحقيق آليات ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة

العمل على توفير قنوات اتصال مع الهيئات القومية والدولية المهتمة بتقويم وتوكيد  .13

 لكلية.الجودة في التعليم الجامعي، لتبادل الخبرات واإلفادة بما يسهم في تطوير األداء با
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األخرى بالجامعات  وحدات ومراكز الجودةمع  ةكليالتبادل خبرات تطوير أداء  .14

 .المصرية

 .وحدةإصدار نشرة دورية تشتمل على األنشطة التي يقوم بها ال .15

 

 :مهام وحدة ضمان الوحدة بالكلية

وضع رسالة الوحدة ، أهدافها االستراتيجية و الخطة االستراتيجية للوحدة و توثيقها من  (1

 مجلس الكلية.

 وضع الهيكل التنظيمى و االدارى للوحدة و توثيقة من مجلس الكلية . (2

وضع آليات إنشاء نظام جودة داخلى بالكلية و يشمل االنشطة االكاديمية و غير  (3

 كاديمية و االدارية ، و توثيقها بمجلس الكلية .األ

بالكلية كاديمية األغير وضع آليات لتفعيل التقويم الداخلى بالكلية لالنشطة االكاديمية  (4

 مع التنسيق مع االقسام المختلفة بالكلية وتوثيقها بمجلس الكلية .

 دعم و متابعة ادارة الكلية فى وضع رسالة الكلية ، أهدافها االستراتيجية و نشرها بالكلية . (5

متابعة االنشطة االكاديمية بالكلية تشمل : وضع المعايير االكاديمية توصيف البرامج و  (6

الدراسية ، تقارير البرامج والمقررات الدراسية و التأكد من أن المخرجات  المقررات

 التعليمية تحقق رسالة الكلية التى توائم رسالة الجامعة و أهدافها االستراتيجية .

متابعة و مراجعة التقارير السنوية للتقييم الذاتى للكلية و التزامها بالنماذج المطلوبة و  (7

 لها.التوقيت الزمنى المحدد 

متابعة نظم تقييم الطالب ، و تطويرها و توعية و تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق  (8

 التقييم الجديدة .

وضع آلية تتضمن مشاركة أوسع من طالب الكلية ) السنوات الدراسية المختلفة طالب  (9

 الدراسات العليا ( فى نشاطات الوحدة.
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 Site ة فى التحضير للزيارات الميدانيةدعم و متابعة إدارة الكلية و االقسام المختلف (11

visits  و زيارات المتابعة Follow up visits  . 

وضع خطة عمل لحمالت التوعية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة و التغيرات و التطورات  (11

التى طرأت عليها على مستوى الطالب ، و أعضاء هيئةالتدريس ، و االداريين و 

 المستفيدين.

لكلية و االقسام المختلفة لالحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس و متابعة دراسة ا (12

االداريين و ذلك لتنمية قدراتهم مع وضع خطة عمل تدريبية مع المتخصصين من داخل 

 أو خارج الكلية.

حسب   external evaluator متابعة ترشيح المقيم الخارجى للبرنامج الدراسى (13

لتقارير التى يصدرها و مدى استجابة الكلية لها و انعكاس المعايير المعتمدة و مراجعة ا

 ذلك على العملية التعليمية .

متابعة مشروعات ضمان الجودة بالكلية و التنمية المستدامة لالداء على مستوى عال و  (41

 معتمد من الجودة

 


