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 الباب األول""

 معهد الدراسات العليا والبحوث  مقدمــــــة عن

 

مز  هيئزة  ك"مركز  الدراسزات العليزا والبحزوث" باال زترا 1972انشأت جامعة اإلسكندرية فى عام 

اليونسكو والبرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة، بهدف تدعيم الدراسات العليا بالوطن وتشزجي  البزاحنين 

 ئة والبحوث التكنولوجية. يية وبحوث البفى مختلف التخصصات، خاصة فى قطاعات العلوم األساس

ونتيجة للدراسات المستمرة كان مزن الضزرورت تفعيزو دور المركز  وتطزويرس، واسزتحدث مجزاالت 

للدراسات العليا متعددة التخصصات ضماناً الستمرارية المسيرة التى بزدتت بطريقزة منهجيزة حسز  

قتزر  انشزاء معهزد الدراسزات إبحوث ومن ثزم المعايير المتعارف عليها فى مجال الدراسات العليا وال

قتزرا  وكزكلو وافقزج لجزان القطاعزات إلالعليا والبحوث بالجامعزة وقزد وافزق مجلزس الجامعزة علزى ا

 على للجامعات .ألبالمجلس االمختصة 

بتعززديو 1983لسزنة 139ئيس جمهوريزة مصززر العربيزة رقززمراررم صزدر قزز 1983يونيززو  12وفزى 

ت وقززد تضززمن عززام بشززأن تنمززيم الجام1972لسززنة  49التنفيكيززة للقززانون رقززم بعززأ تحكززام الالئحززة 

وقسزم علزوم القرار انشاء "معهد الدراسات العليا والبحوث" الكت يتكزون مزن قسزم الدراسزات البيئيزة 

ت بأن يكون مرك  الدراسات العليزا والبحزوث عاعلى للجامألالمواد وتب  ذلو صدور قرار المجلس ا

 . تابعة للمعهد اصخطاب  وحدة ذات 

بإنشززاء قسززمى علززوم التكنولوجيززا الحيويززة  379م صززدر القززرار الززوقارت رقززم  1987مززايو  7وفززى 

وتكنولوجيا المعلومات وتصبح المعهد يضم تربعة تقسام علمية ذات طبيعزة متداخلزة، حيزس اسزتكمو 

معات المصرية فزى تخصصات مستحدثة فى الجا ذاتالمعهد هيئته فى تربعة تقسام تكاديمية رئيسية 

ذلو الحين، إذ تن طبيعة الدراسة والبحوث بهكس األقسام تتطل  خلفية متعددة التخصصات ومتداخلزة 

بين مختلف العلوم األساسية . وقد روعى منك بداية العمو بها تن تتناول المشزاكو التزى تزنعكس علزى 

 كاديمى. األعمق م  اإلحتفاظ بالالواق  القومى والتى تعالج القضايا المحلية باسلوب علمى تطبيقى 
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 "معهد الدراسات العليا والبحوث "

 

  المعهدرؤية : 

يساهم  العلوم والتخصصات البينية والمتداخلة معهد بحثي وتعليمي متميز في مجاالت يصبح أن"

 ".في تحقيق تطلعات االفراد والمجتمع بشكل عام

 

 رسالة المعهد : 

أبحاث تطبيقية وتقديم خدمات  تحقيق التميز في مجاالت التعليم والبحث العلمي من خالل انتاج "

ويحقق  عالي بما يسهم في تعزيز المعرفة ودعم جهود التنمية المستدامة تعليمية على مستوى

 ". طموحات المجتمع

 

  اإلستراتيجيةاألهداف: 

 .دراسية جديدة تطوير البرامج الدراسية القائمة واستحداث برامج (1

 .تنمية قدرات الموارد البشرية بالمعهد (2

 توفير بيئة داعمة للبحث العلمى والدراسات العليا. (3
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تطوير منظومة البحث العلمي إلنتاج أبحاث علمية مبتكرة تسهم في اإلضافة إلي المعارف  (4

 والعلوم وتخدم المجتمع. 

 .تنمية واستدامة الموارد الذاتية للمعهد (5

مجتمعية متطورة تسهم في تنمية المجتمع المحلي وحل مشاكله ورفع الوعي تقديم خدمات  (6

 .البيئي
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 "لثانىالباب ا"

 عتماداإلضمان جودة التعليم و -1

  

 :مفهوم ضمان الجودة 

تقان والتمي  وهى إلثقافة الى إنى دنتقال من ثقافة الحد األإلالجودة فى التعليم العالى هى اضمان 

بغرض التغل  على ما فيها من  ات مؤسسة تعليميةنشطة التى تقوم بها ألالمنهج التطبيقى وا

تعنى تكامو المالمح والخصائص  كما ،ةوجرمشكالت والمساهمة بشكو مبا ر فى تحقيق النتائج الم

فى الوقج فة ضمناً وحتياجات ومتطلبات محددة او معرإلمنتج تو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية 

وفى حالة التعليم فإنها تعنى اإلهتمام بالمعارف التى يكتسبها الدارسين لسرعة المطلوبة لمناس  باا

 . ومدت تقديم خدمات بحنية ومجتمعية تخدم األهداف المحلية والقومية 

 : عتماداإلمفهوم 

التعليمية إذا ؤسسة للم عتمادضمان جودة التعليم واإلعتراف الكت تمحنه الهيئة القومية لإلاهو" 

تمكنج من إثبات تن لديها القدرة المؤسسية وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير القياسية األكاديمية 

القومية، والتى تمنو الحد األدنى ، تو تت معايير تخرت دولية معتمدة من الهيئة ، ولديها من األنممة 

 ودة".المتطورة التى تضمن التحسين والتع ي  المستمر للج

التى تمكنها من الحصول  عتماداإلتهدف جمي  المؤسسات التعليمية فى مصر إلى الحصول على 

على صفة ممي ة وهوية معترف بها محلياً ودولياً وتحسين نمم ضمان الجودة فى مخرجاتها بما 

 .ءسويحقق رضاى يقابو توقعات المستفد النهائ

بتحديد معايير موقعة على محورين هما  عتماداإلم ووقد قامج  الهيئة القومية لضمان جودة التعلي

 .عتماداإلالقدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية يج  استيفائهما للحصول على 

 

 أهمية ضمان الجودة :

 تنب  تهمية  تنفيك نمم ضمان الجودة إلى غرس المفاهيم التالية :

 المدت .ستراتيجى بدالً من التخطيط قصير إلالتركي  على التخطيط ا -

السياسات المرنة  والبحس فى اسباب المشاكو و العمو على  تحسين النتائج بدالً من سياسات  -

 العمو الجامدة.

 التحسين المستمر بدالً من برامج محددة ثابتة .  -
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 وامر . ألالمناقشة المفتوحة بدالً من تسلوب فرض ا -

 اعية بدالً من االنفرادية فى صن  القرارات .مالمشاركة الج -

 . ه المختلفة وتلبية احتياجاتهمنيالتعامو م  األطراف المع -

 

 : عتماداإلالجودة وضمان العالقة بين 

. وتستهدف األكاديمى عتماداإليعد ضبط الجودة متطلبا تساسيا و رطاً الجراءات الحصول على  

 بصورة منتممة ومستمرة ثبات ان المؤسسات قادرة على تلبية المعاييرإجراءات ضبط الجودة إ

 . األكاديمى عتماداإلجراءات إتخاذ إلومن ثم تكون مؤهلة 
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 وحدة ضمان الجودة بمعهد الدراسات العليا والبحوث -2
 

 :الوحدة  نشأة

 بموجزز جامعززة االسززكندرية  –ضززمان الجززودة بمعهززد الدراسززات العليززا والبحززوث  وحززدة إنشززاء تززم

 (23)بنززاًء علززى قززرار مجلززس الجامعززة رقززم  12/11/2005(  بتززاري  5)رقززم  معهززدال قززرارمجلس

  30/11/2004بتاري  

 :رؤية الوحدة

تسززعى وحززدة ضززمان الجززودة الززى تع يزز  السياسززات واألليززات التززى تحقززق التميزز  فززى مجززال الجززودة 

اديمي والمؤسسززي والعمززو علززى اإلرتقززاء بالوضزز  التنافسززي الشززاملة والمحافمززة علززى اإلعتمززاد األكزز

 للمعهد والعمو على التوافق م  رؤية الجامعة لتحقيق الخطط المستقبلية 

 :رسالة الوحدة

 عتمادوضمان الجودة والتأهو لإل والبحنية والمجتمعية إنشاء نمام متكامو لتحسين العملية التعليمية

تتفق م  المعايير حتى مستويات األداء رف  من خالل تطوير نمام للمراجعة والتقييم الكاتي بهدف 

 المعترف بها. 

 :الوحدة أهداف

وخدمززة  والبحنيززة التعليميززة بالعمليززة والنهززوض بالمعهززد الجززودة نمززم ضززمان متابعززة اسززتمرارية -1

 .المجتم 

 . للمعهد اإلستراتيجيةمتابعة تنفيك الخطة  -2

 .التطويربالمعهد برامج وتنفيك  إعدادالتحقق من   -3

 . بالمعهد اإلداريةو كاديميةاأل األقسام لجمي  وإجراءات العمو نمم متابعة توثيق -4

  .عضاء بالمعهداألوض  خطط التدري  الالقمة لتنمية المهارات لكافة  -5

 خزززالل مزززن المطلوبزززة الجزززودة لمسزززتوت والوصزززول األداء لتحسزززين الالقمزززة التوصزززيات وضززز  -6

 .عتماداإلو التعليم جودة ضمان هيئة لمعايير وفقا بإعدادها الوحدة تقوم التقاريرالسنوية التى
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 "ثالثالباب ال"

 لوحدة ضمان الجودة اإلداريةئحة اللا
 

 لوحدة ضمان الجودة  اإلداريةالتبعية : (1 )مادة

 عميد المعهد  اإلداريةتتب  وحدة ضمان الجودة من الناحية 

 دة:   وـلجة ضمان احدت ومسئوليا( 2مادة )

  -: وليات ومهام وحدة ضمان الجودة فى اآلتىؤتتمنو مس

ف  ورية بالمعهد دارإلوالطالبية وايمية دألكات المستويااعلى كافة دة لجوضزززززززززززززمان انشر ثقافة  -1

 وخارجياً.خليا دالمعنية اف األطرابين مختلف عي لوا

 .كلما تطل  األمر تيجية للمعهداإلسترااف ألهدوالرسالة واية ؤلراتحديس  -2

 تيجية.اإلسترالخطة امتابعة تنفيك  -3

ووضزز  داء ألاتقييم وبالمعهد دة لجون اضمانمم لزز المراجعززة والتقززويم تنفيك خطةوضزز  ومتابعززة  -4

 .والتع ي لتحسين ا مقترحات

ب لطالوالعاملين وا والهيئزززززة المعاونزززززة يسرلتداهيئة ء يبية ألعضارلتدت االحتياجاا استقصزززززاء -5

 . وض  خطة التدري و

وتقريزر سزنوت عزن تطبيزق معزايير الهيئزة القوميزة لضزمان  عتمزاداإلإعداد الدراسة الكاتية ماقبزو  -6

 .عتماداإل الحصول على بعد عتماداإلجودة التعليم و

 .دة لجوضمان المتعلقة بات المؤتمروالعلمية ءات اللقااكة فى رلمشاا -7

 الجودة:وحدة ضمان  ( :3مادة )

من مجلس المعهد وفيما لم يرد نص يستند إلى قانون تنميم  اهإعتماديعمو بهكس الالئحة فور 

وفيما يختص بضمان  وتعديالته واللوائح التنقيكية الخاصة به 1972لسنة  49الجامعات رقم 

جودة  م الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان 2006لسنة  82، يتم الرجوع إلى قانون رقم الجودة 

 .واللوائج المنممة له اإلعتمادالتعليم و

 

 

 



 وحدة ضمان الجودة     معهد الدراسات العليا والبحوث    جامعة االسكندرية 

 10  

 

 

 

الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة     

 

 وحدة ضمان الجودة: إدارة مجلس ( :4مادة )

 رئيس مجلس االدارة هو أ.د. عميد المعهد و -

يصزدر عميزد حيزس  لوحزدس ضزمان الجزودة  يعزين مزديرا هيئة تزدريس بالمعهزد من تعضاء عضو   -

ين مديروحزدة ضزمان الجزودة مزن بزين تعضزاء هيئزة التزدريس بالمعهزد وفقزاً ل ليزة يزالمعهد قزرار بتع

 المعتمدة إلختيار مدير الوحدة 

 وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث -

 وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   -

من قسام المعهد االربعة وعضوان من الخارج بأالتدريس عضاء هيئة أمن أعضاء ربعة عدد أو

 وأمين المعهد بصفته باإلضافة إلى ممثل للطلبة الجهات المرتبطة ببرامج المعهد

 -صات مجلس اداره الوحدة كاالتى:اختصتتحدد إ

ويكون اجتماعه صححيحا باالبيحة االعضحاء ة لوحدإ دارة امجلس يجتمع  المجلس بدعوة من رئيس 

وتسحقط  –الذين لهم حق التصويت واذا تساوت االصوات يرجح الجانح  الحذى منحه رئحيس الوححدة 

 رئيس مجلس إدارة الوحدة )عميد المعهد (      
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المجلس عن العضحو الحذى يتخلحف عحن الحضحور ثحالث جلسحات متتاليحة دون عحذر مقبحول  يهعضو

   -باالتى : إلدارهع عليها من قبل مدير الوحدة ويختص مجلس اوتدون محاضر الجلسات ويوق

 لعاملين بها .ت اجبات وواالختصاصااتحديد ة ولوحداخلى للعمو فى الدم النماا اعتماد -1

 . مصفوفة الخطة ال منية لتحقيق متطلبات وحدة ضمان الجودةد عتماا -2

 مناقشة السياسات العامة والخطط التي تحقق تهداف الوحدة -3

 ة .لوحدوتنشطة العمو اعن سير م لتى تقداية ورلداير رلتقاا مناقشة -4

 تع ي  واإلجراءات التصوبية وإتخاذ قرارات بشأنها.خطط التحسين و المناقشة  -5

 اقرار تنميم الحواف  لالنشطة المتمي ة للعاملين بالوحدة .  -6

 . الخاصة بوحدة ضمان الجودة توجه الصرفمناقشة وإعتماد  -7

 

  -ختصاصات رئيس مجلس ادارة الوحدة :إ

 الدعوة الجتماع مجلس االدارة . -1

 .تع ي  القرارات المتخكس من وحدة ضمان الجودة -2

 . توفير الموارد وبنود الصرف لمواجهة المتطلبات المالية للوحدة -3

 

   -:ضمان الجودة مدير وحدة إختصاصات( 5مادة )

تعضاء هيئة التدريس بالمعهد والعاملين من ذوت الخبرة فى مجزال ضزمان الجزودة  تر يح -1

 للعمو فى اللجان التنفيكية للوحدة.

 اإل راف الفني واإلداري على العاملين بالوحدة. -2

 . متابعة تداء العمو بالوحدة  -3

 . مصفوفة الخطة ال منية لتحقيق متطلبات وحدة ضمان الجودةمتابعة    -4

 .تنفيك تنشطتهاالوحدة والعاملين على ألعضاء إقترا  المكآفآت والحواف     -5

 إل راف على تقديم الدعم الفنى من الوحدة ألقسام المعهد.ا -6

 الجودة بالمعهد. نمم ضمان اإل راف على حمالت التوعية بنقافة -7

 متابعة تعمال اللجان التنفيكية . -8

حضور جلسات مجلس المعهد لعرض تنشطة وإنجاقات وتوصيات وتقارير وحدة ضزمان  -9

 الجودة. 
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وورش العمو والزدورات التدريبيزة فزي مجزال التطزوير المؤتمرات والندوات المشاركة فى  -10

 وضمان الجودة.

المشاركة فى اجتماعات مركز  توكيزد الجزودة بالجامعزة والعمزو كحلقزة وصزو بزين المعهزد  -11

 والمرك .

 -( :6مادة ) 

دارة ومتابعة تنفيك تنشطتها إليتم تشكيو عدد من اللجان التنفيكية بوحدة ضمان الجودة وذلو 

 المختلفة كاالتى : 

   :والمتابعهالمراجعة  لجنة

والمراجعة على تعمال  اإلداريةاألقسام األكاديمية و مراجعةوإعتماد  المراجعة على ةتتم عملي

 الى:التك والخطط المختلفة  وحدة ضمان الجودة

   سالي  وادوات ذات وتمؤ رات تتوافر لها  خطة لعمليات المراجعة والتقويموض

 مصداقية 

 راجعة ما تم من تنفيك الخطة وفق اإلطار ال مني المحدد لهام. 

   بالمعهدتطوير التع ي  ولممارسات لاقترا. 

 لجنة إعداد الدراسة الذاتية:

 والوثائق الالقمة إلعداد الدراسة الكاتية.تجمي  البيانات  -1

 حصائيات والمقارنات الالقمة للدراسة الكاتية.إلإعداد ا -2

 كتابة الدراسة الكاتية. -3

 لجنة التدريب :

متضمنة عدد ونوعية  بناء على تعديو اإلحتياجات وض  خطة تدريبية تلبي االحتياجات الفعلية -1

 البرامج التدريبية وآليات تنفيكها .

 القيام بتنفيك الخطة الموضوعة. -2

 عمو تغكية راجعة من المتدربين واألثر الكت تحدثه التدري  في األداء .  -3

 : اإلستبياناتلجنة 

 .السنوية اإلستبياناتإعداد خطة  -1

 ومدت تحقيقها الغرض منها. اإلستبياناتمراجعة صياغة  -2

 للفئات المستهدفة. اإلستبياناتتوقي    -3

 الجدول ال مني.جم  اإلستبيانات حس   -4
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 تفريغ اإلستبيانات وعمو التحليو اإلحصائي وكتابة التقارير. -5

 متابعة ما تم من إجراءات كال تي :ـ -6

 ما تم بشأن اإلجراءات التصحيحية  -ت 

 اعالن ماتم لكو فئة مستهدفة -ب                    

 كتابة تقرير سنوي عن ماتم في كافة اإلستبيانات ونتيجتها وإعالنها .   – 7    

 ( :مكتب و حدة ضمان الجودة7مادة )

 مدير وحدة ضمان الجودة -

 المدير االدارت لوحدة ضمان الجودة -

 معايير اإلعتماداخصائى  -

 اخصائى االستبيانات -

  

 المدير اإلدارى لوحدة ضمان الجودة : إختصاصات

 . لتحقيق متطلبات ضمان الجودة ومتابعتها المشاركة فى إعداد الخطة السنوية    -1

إعززداد الدراسززة المشززاركة فززي و الجززودة المختلفززة ضززمان تجميزز  مخرجززات ووثززائق لجززان -2

 الكاتية للمعهد.

والمشززاركة فززى إعززداد التقززارير متابعززة نمززام التوثيززق والسززجالت والتقاريرداخززو الوحززدة  -3

 الدورية ألنشطة ضمان الجودة.

 متابعة المخاطبات الرسمية لألقسام المختلفة . -4

 ت بيانات مطلوبة .أامداد الجهات المختصة ب -5

 اإل راف على األعمال اإلدارية للوحدة. -6

تنفيك حمالت وبزرامج توعيزة لألقسزام العلميزة واإلداريزة عزن إجزراءات نمزم ضزمان الجزودة  -7

 .بالمعهد

 .م  مديرالوحدة وحدة ضمان الجودة ألنشطة إعداد التقاريرالدورية -8

 

 : معايير اإلعتماد أخصائى إختصاصات

 : الموكلة إليه فيما يلي اإلعتماد معاييربالمساهمة فى إعداد وتجمي  البيانات الخاصة   -1

o التخطيط اإلستراتيجى 

o القيادة و الحوكمة 
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o  إدارة الجودة و التطوير 

o  والهيئة المعاونة هيئة التدريستعضاء 

o الجهاق اإلدارت 

o الموارد المالية و المادية 

o التعليمية المعايير األكاديمية و البرامج 

o و التعلم دريس الت 

o الطالب و الخريجون 

o  البحس العلمي و األنشطة العلمية 

o الدراسات العليا 

o المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة 

يير عاليززه حسزز  نمززوذج الهيئززة القوميززة لضززمان جززودة التعلززيم حفززا المسززتندات الخاصززة بالمعززا -2

 .عتماداإلو

 جتماعات الخاصة باللجان المتعلقة بالمعايير.الحضور ا -3

 

 

 :اإلستبيانات أخصائى إختصاصات

 متابعة توقي  اإلستبيان وفق الخطة ال منية المحددة لها . -1

 .الخاصة باإلستبياناتحصائيات إلإعداد ا  -2

 اإلستبيانات والتغكية الواجبة لها .تحليو نتائج  -3

 نشر نتائج اإلستبيانات . -4

 

 تنظيم البيانات واألرشفة: أخصائى إختصاصات

متابعة وحفا جمي  المراسالت الصادرة والورادة  بين الوحدة وجمي  األقسام األكاديمية  .1

 بالمعهد وتوثيقها وحفمها في الملفات الخاصة بها. اإلداريةو
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 "رابعالالباب "

 الالئحة المالية لوحدة ضمان الجودة                

 موارد الوحدة (8مادة )

 تتكون موارد الوحدة مما تخصصه إدارة المعهد من مبالغ للصرف منها على تنشطة الوحدة.

 نفقات الوحدة( 9مادة ) 

 تشمو نفقات الوحدة ما يأتي:

 الخارجيين.ستشاريين والمراجعين إلالتي يتم صرفها ل المكافأت .1

 مصروفات التدري . .2

 .الخاصة بتطوير التجهي ات المختلفة للوحدة المصروفات  .3

 .عتمادالرسوم التي تقررها الهيئة في حاالت الدعم الفني تو التقدم لإل .4

 .المعهد إدارةوافق عليها يقترحها مجلس إدارة الوحدة وتتية مصروفات تخرت  .5

 طريقة الصرف (10مادة )

عميزد المعهزد تو  والتزى يوافزق عليهزا الوحزدةمن مزدير  للطلبات المقدمةتكون كافة المصروفات وفقا 

 وفقاً للقوانين والقرارات المنممة. من ينوب عنه

 تعديل الالئحة( 11مادة )

 مزديرال يجوق تعديو تي قواعد تو إجراءات تو تحكام تتضمنها هكس الالئحة إال بناء على إقترا  مزن 

الالئحزة  إعتمزادالتعديو بنفس إسلوب  إعتمادقترا  بالتعديو م  ضرورة إلالوحدة م  بيان مبررات ا

 الحالية.

 المرجعية القانونية (12مادة )

عنززد عززدم وجززود نززص يززتم الرجززوع إلززى قززانون تنمززيم الجامعززات والئحتززه التنفيكيززة  وتيضززاً اللززوائح 

 .عتماداإللضمان جودة التعليم والتي تصدرها الهيئة القومية  والمنشورات 

 موعد بدأ تنفيذ الالئحة (13مادة )

 ها من مجلس المعهد.إعتماديعمو بهكس الالئحة فور 

 


