مقدمة
فى إطار إهتمام جامعة المنوفية بالطالب والعملية التعليميةة واتتاةار يةةية الةةوي هةح المألةور االالةح الة ات
لةةكل ف ف ة إتتم ة م الةامعةةة إزضةةا مجودةةةماع الةةةوي واةتتمةةاي بالةامعةةة ولةاز ة بالكليةةام وةةةجور لت ةةو
وتطو ج ال ا الةامعح  .وي يام معه الكا ال ةومح بازضةا وةة ةةماع الةةوي بالمعهة تةام  2008ب ةجار مة
ايار المعه ة و بتانةةح ليالةةة الةةةوي تلايةةة ةهتمةةام الةامعةةة بةةةوي العمليةةة التعليميةةة وتأل ةةينها الم ةةتمج به ة
الوصول إلى اتتماي المعه وإت اي خةج وؤةل لمتطلاةام لةوع العمةظ فةى طةظ التطةور العلمةح والتكنولةوجح فةى
مةال أمجاض الكا .
ووة ةماع الةوي هى الم ئولة ت إيار الةوي ياخظ المعهة و تتةوافج لة ها وافةة الو ةااأل و اايلةة ال اصةة
بالممارلام التطاي ية إليار الةوي بالمعه  .تعمظ وة ةماع الةةوي ووةة تتاة تمية المعهة ماليةا وإيار ةا
ومجود ةماع الةوي بالةامعة فنيا .

فريق االعداد
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رؤية و رسالة وحدة ضمان الجودة
بالمعهد
رؤية الوحدة
أع تكوع الوة م أفةظ الوة ام بةامعة المنوفية والةامعام المصج ة الجاا فى تووي الةوي وتأل ي
مةال اايا ااواي مح فح معه الكا .

رسالة الوحدة
للم اهمة فح اةرت ا والتأل ي الم تمج لأليا التعليمح وااواي مح ت عح وة ةماع الةوي بالمعه
بالمعه فح اطار رلالة المعه وال ي الألاومة وةصول المعه تلح اةتتماي ااواي مح م الهيئة
العامة لةماع جوي التعلي وزضج افة الةوي فح التعلي الةامعح بما أل أل رلالة المعه والةامعة
والمةتم .

والألؤاط تلح التمجار ت وتأل يأل طموةام الم تؤي
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االهداف االستراتيجية للوحدة
 رف وؤا خج ةح المعه م الناةية العلمية والعملية بما توافأل م التطور ال ج فح المةال الطاح .
 تهيئة المعه للوفا بمتطلاام ومعا يج الهيئة ال ومية لةماع الةوي واةتتماي.
 زضج افة الةوي والعمظ تلى تأل ي الم تمج لأليا الملل ى وااواي مح بي أتةا هيئة الت ر س
ومعاوزيه ووافة العاملي بالمعه والطالب.
 اوت اب ة المةتم فح م ججام العملية التعليمية بالمعه ت طج أل توطي العالية بي المعه والمةتم
لتطو ج وتأل ي ال مام التح ت م .
 متابعة وت يي توصيف بجام المعه و ت ج ج الم جرام ال رالية .
 رف م توي الاألث العلمح ةتةا هيئة الت ر س والهيئة المعاوزة بما تماشح م مةج ام العصج .
 إججا اةلتايازام الالزمة وال اصة للطالب وتاو ب وتألليظ النتاا و تمظ الت ج ج ال نوي الكاتح للمعه .
 وة ليالة تامة لت يي اايا وةماع الةوي للمعه و متابعتها.
 وة زظام ل ياس وت يي اايا بالمعه (المعا يج ااواي مية المججعية – الاجزام التعليمح – جوي فجص
العمظ – المضاروة المةتمعية – اابألاث واازضطة العلمية ااخجى – فعالية إيار الةوي والتأل ي )
 إيامة تاليام تاايلية م هيئام ومنظمام ةماع الةوي واةتتماي تلى الم توى اإليليمح وذل م خالل
توفيج ال اجام الالزمة وت ال ت الؤنح به الألصول تلى اةتتماي.
 تألو ظ المعه إلى اإليار اإلليكتجوزية وز اي مةاةم التميد وتعظي اةلتؤاي م مصاير المعلومام.
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الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة
بمعهد الكبد القومي

رئيس مجلس ادارة الوحدة

نائب مدير الوحدة
مدير الوحدة
سكرتارية الوحدة

لجنة القيادة
و االدارة
االستراتيجية

لجنة ادارة
الجودة

لجنة الدراسات

لجنة شئون

العليا والبحوث

البيئة و خدمة

العلمية

المجتمع
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لجنة المراجعة

لجنة التعليم و

الداخلية

الطالب

لجنة الموارد
التعليمية و
البشرية

تعريفات و مصطلحات

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
هح هيئة م ةت لة تة إزضةاهها بصة ور ال ةازوع رية  ٨٢ل ةنة  ٢٠٠٦وال ةجار الةمهةوري رية ٢٥ل ةنة ٢٠٠٧
بإص ار ةاألت التنؤيك ة .وهح تتا مااشةج لةجايس الةوزرا وهةح م ةئولة تة ةةماع جةوي التعلةي و اةتتمةاي
للاجام والملل ام التعليمية فح مصج بكافة أزواتها وم تو اتها
ورساالة الهيئاة هةح اةرت ةا بةةوي التعلةي و تطةو ج الم ةتمج لك ةب ةة المةتمة فةح م ججاتة واتتمةاي
الملل ام التعليمية وف ا لجلاةتها وأه افها المعلنة؛ وذل م خالل زظة وإجةجا ام تت ة باةلةت اللية والع الةة
والضؤافية.

ضمان جودة التعليم
هو زظام ياخلح للمعه للتأل أل م أع المعا يج الم تلؤة لعناصج العملية التعليمية متواف ة م رلالة الكلية
وما تتوافأل م المعا يج المناطج لها لوا تلى الم توى ال ومح أو العالمح ،وأع م توى جوي فجص
التعل تعتاج مالامة أو تؤوع تويعام الم تؤي

النهاايي م ال مام التح ت مها الملل ة التعليمية.

المعايير األكاديمية
)Academic Reference Standard(ARS
هح تاار ت م ججام توصف ما ةب اع عجف الطالب م العملية التعليمية و مكنه ال يام بهاأليث
ر أتح مطاب ا او متواف ا م ما ةب اع كوع تلي اةيا اةواي مح م ةيث الة ار  .أما م ةيث
مص ر هك المعا يج ف تكوع مصايرها يومية او تالمية او مد

م وليهما و ي تانح معه الكا

ال ومح المعايير االكاديمية القومية المرجعية.

المعايير االكاديمية القومية المرجعية
)National Academic Reference Standard(NARS
هح الأل ال زح للم توي المطلوب م المعار

والمهارام التح ةب اع كت اها الطالب فح تأل يأل النتاا

التعليمية الم ته فة م الم جر.
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االعتماد
اةتتماي بصور تامة هو شهاي م جهة ت و خارجية مازألة لالتتماي ) ية تكةوع ةكوميةة أو غيةج ةكوميةة)
بأع الملل ة المعتم ت توفح معا يج الةوي المأل ي م ياظ تل الةهة.
و عنح هكا أع اةتتماي للملل ام التعليمية فح مصج هو اةتتةجا الةكي تمنألة الهيئةة ال وميةة لةةماع جةوي
التعلي واةتتماي للملل ة التعليمية إذا تمكنت م إ اام أع ل ها ال ر الملل ية وتأل أل الؤاتليةة التعليميةة وف ًةا
للمعا يج المأل ي م الهيئة ،ول ها م اازظمة المتطور التح تةم التأل ي والتعد د الم تمج للةوي .
أي أن الهيئة بمنحهاا االعتمااد لمؤسساة ما مؤسساات التعلايم العاالي تعلا ثقتهاا بانن المؤسساة يتحقاق فيهاا
اآلتى :
-

لها رلالة تليأل بملل ام التعلي العالح.
تجش ها أه ا

مأل ي ومالامة.

بالمص ايية والنداهة.

-

تت

-

لها ي ر ملل ية تمكنها م تأل يأل رلالتها.

-

تظهج فاتلية تعليمية.

-

لها زظام للت و الكاتح وت ت م زتاا هكا الت و للتأل ي و التطو ج الم تمج.

-

تأل أل بالؤعظ رلالتها المعلنة و ل ها م التنظي و المواري الاضج ة و الماي ة ما كؤظ لها التمجار ة تأل يأل
الجلالة لؤتج زمنية ة ت ظ ت م صالةية اةتتماي.
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ما معنى أن أتخرج م معهد معتمد؟
إع ةصول المعه تلى اةتتماي ك ا ة المةتم و ةعظ الضهاي الصاير تن مألظ ت ج م لوع
العمظ ،فالطالب الك ت ججوع فى جامعام مجموية تأل أل متطلاام الةوي تتوافج لهة فةجص تمةظ أفةةظ مة
غيجه م خج ةح الملل ام غيج المعتم  ،لوا فح بل ه أو خارجها.

ما هي معايير االعتماد التي حددتها الهيئة؟
تقوم الهيئة بتقييم مؤسسات التعليم العالي بناءا على  12معيار و هم كاالتي
الت طيط اةلتجاتيةح
ال ياي والألوومة
إيار الةوي والتطو ج
أتةا هيئة الت ر س والهيئة المعاوزة
الةهاز اإلياري
المواري المالية والماي ة
المعا يج ااواي مية والاجام التعليمية
الت ر س والتعل
الطالب وال ج ةوع
الاألث العلمح واازضطة العلمية
ال رالام العليا
المضاروة المةتمعية وتنمية الايئة
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ما هو دور الطالب في حصول المعهد علي االعتماد؟
إع يورك فح منظومة ةةماع جةوي التعلةي ياخةظ المعهة  ،هةو الة ور االالةح بةظ والمألةجك لاةايح ااطةجا
المضتجوة مع .و لكح تكوع مضاروا با ةابية فح تل العمليام تلي أع تتعج تلى ة وي وواجااتة بوةةو
و تلي مجاتا اآلتح :
 ايجأ يليظ الطالب ال اص بالمعه جي ا ،واةجص تلى معجفة زظام ال رالة بها ،وويؤية التألايبالت صصام الم تلؤة بها ،ووكل زظ اةمتألازام وال وات المنظمة لها .
 -تعج

رلالة الكلية /المعه  ،وخطتها الم ت الية ،وشارك بجأ

فح تمليام التأل ي والتطو ج .

 اةجص تلى تمثيل فح ات اذ ال جارام بالمعه  ،وفح وة خطط التطو ج وال طة اإللتجاتيةية للكلية،وذل م خالل إشجاك ممثلي تن وت زمالا فح اللةاع الم تلؤة بالكلية .
 تاب ما أل ث فح المعه  /معه ك فح ةو معا يج الةوي لإللهام فح التطو ج. الأل ألتاذ وظ م جر ت وم ب رالت ت أه ا الم جر وما ةب أع تتعلم م خالل يرالت ل (م ججام التعل الم ته فة ) و اةجص تلى يجا توصيف الم جر.
 اةجص تلى تأي ة ما ن إلي م تكليؤام ويجا ام وشارك بؤاتلية فح المنايضام التح تطج ياخظياتام المألاةجام ،واطج ألئلة هايفة وبنا .
 تؤاتظ م ألاتكت  ،لتطايأل ألاليب التعل الأل ثة ) التعل اإللكتجوزح – التعل الكاتح ...الخ (  ،والتحته إلى ت ليأل بمهارام ألالي طلاها لوع العمظ.
 شارك فح بجام الت ر ب التح تع ها الةامعة ،بهوالمعار .

تنمية مهارات  ،واوت اب مد م المعلومام

 اةجص تلى اةلتؤاي م مواري المعه /معه ك ) مكتاة وأجهد ةالب آلح ،وأيوام المعامظ ...إلخ (وأة الت ام هك المواري ،فهح م أجل .
 اةجص تلى ت يي تمليتح  :التعلي والتعل  ،الكي تتؤاتظ خالل م ألاتكت  ،وأع تكوع موةوتيا إلىأيصى ال رجام ،ةتى تأل أل اله المججو م هكا الت يي  ،وتاي ما ةجى هكا الت يي م خالل ألاليب
رلمية مثظ اةلتاياع الكي ت التيؤاه فح زها ة ت ر س الم جر ،أو بالت ام ألاليب غيج رلمي مثظ أع
أل أة ألاتكت ت رأ فح م جر يرالح ما أو ت خ م تعليمية أخجى تتل اها بالكلية/المعه .
-

تألظ بال لوك اإل ةابح وت ظ ت ال لاية ،فؤح ةالة ت م رةاا ت أي شح بملل ت التعليمية ،فالب م
توصيل للم ئولي  ،وتاي ما لو تة بالكلية/المعه آلية منالاة ةلت اال شكواك فأة الت امها.

-

اةجص تلى منايضة ألتاذك فح زتاا اةمتألازام ،لكح ت ف تلى ألااب أخطاا  ،لتعمظ تلى تةناها فح
اةمتألازام ال ايمة.
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-

اةجص تلى التواصظ ال اا م الجاا ااواي مح ال اص ب  ،وألأل ت وظ ما تج  ،واطلب زصيألت
بالتمجار.

-

شارك بؤاتلية فح الن وام العلمية ،وإججا الاألوث التح ت ت ر ا م خاللها تلى لمهارام الع لية والعملية
التح تطلاها لوع العمظ.

-

شارك فيما تجا منالاا ل م اازضطة الطالبية .

-

تن ز ار المجاجعي التابعي للهيئة ال ومية لةماع جوي التعلي واةتتماي للمعه  ،اةجص تلى إم ايه
بالمعلومام الصأليألة يوع الماالغة تن ما طلب رأ فح هكا الضأع.
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