
القيادة الرشيدة تدعم بناء نظام       

م��ابط لضمان جودة 

األداء

ماجدة أبو الصفا .د

مصر/ جامعة مدينة السادات

جامعة مدينة السادات
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�� إرساء ) ا�حوكمة(تقييم أثر القرارات الرشيدة 
نظم ا�جودة ودعم التطو�ر املستمر �� مؤسسات 

التعليم العا�� بجمهور�ة مصر العر�ية 
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“جامعة مدينة السادات”



مقدمة

جامعة مدينة السادات �� سطور : أوال
مركز ضمان ا�جودة اللبنة األو�� �� البناء: ثانيا



�� سطور جامعة مدينة السادات



جامعة مدينة السادات من أحدث ا�جامعات املصر�ة 

ا�ح�ومية

بالقرار الساداتمدينةجامعةأ�شأت

.2013/3/13بتار�خ180رقما�جمهوري



��بداخلتتواجدح�وميةجامعةأول و 

وجامعةأ��اعنفضال صناعيةمدينة

�ةتجر أول �عت��ا)األما�جامعة(املنوفية

واحدةمحافظة��جامعةمنأك�� لتواجد

.الك��ى القاهرةإطار خارج



:يضم هي�ل ا�جامعة ثالث قطاعات

.والطالبالتعليمشئون قطاع

.العلميوالبحثالعلياالدراساتقطاع

.البيئةوتنميةاملجتمعخدمةقطاع



ستة �ليات، و معهدين : تضم ا�جامعة ثما�ي مؤسسات علمية

بحثي�ن

الهندسةمعهدالبيئية،والبحوثالدراساتمعهد

يةال��ب�ليةو ا�حيو�ة،والتكنولوجياالوراثية

ةالسياح�ليةالبيطري،الطبو�ليةالر�اضية،

.حقوق ا��ليةالتجارة،ال��بية،�لية�ليةوالفنادق،



رؤ�ة ا�جامعة

جامعة مدينة السادات رائدة "
نموذجا إلنتاج املعرفة و دوليا 

"تطبيقا��او 



رسالة ا�جامعة

تل��م جامعة مدينة السادات بإعداد خر�ج 
يواكب احتياجات سوق العمل محليا، 

من خالل خدمات �عليمية و�حثية 
ار ومجتمعية ��جع االبت�ار والتم�� �� إط

التطو�ر املستمر



األهداف اإلس��اتيجية

جامعة رقمية.

منشآت جامعية تحقق القياسات املرجعية القومية.

أداء متم�� للموارد البشر�ة.

التم�� الفكري وامل�ي والبح�ي.

كسب ثقة املجتمع و�عز�ز امل�انة الدولية ل�جامعة.

أعالء القيم واألخالقيات با�جامعة



مركز ضمان ا�جودة 
والتطو�ر املستمر



        

�عت�� وحدة من أهم وحدات ا�جامعة ذات الطا�ع 

من الالئحة ) 307(ا�خاص وفقا لنص املادة 

�شأن 1972لسنة ) 49(التنفيذية للقانون رقم 

تنظيم ا�جامعات بموجب قرار مجلس ا�جامعة 

و املا�� و م ولھ استقاللھ الف�ي 24/12/2013بتار�خ 

.يتبع رئيس ا�جامعةو اإلداري 



ويعد مركز ضمان ا�جودة والتطو�ر املستمر 

العقل املخطط والقلب النابض واملع�� عن 

انضباط منظومة جودة األداء الداخ�� 

. با�جامعة



رؤ�ة املركز

�س�� مركز ضمان ا�جودة بجامعة "
 �� 

ً
مدينة السادات أن يكون رائدا

دة تصميم وتطبيق نظم ضمان ا�جو 

 الشاملة والتطو�ر املستمر دولي
ً
"ا



رسالة املركز

مركز ضمان ا�جودة بجامعة مدينة السادات �عمل ع�� قيادة "

وتطو�ر نظم وآليات ضمان ا�جودة الشاملة لألداء الداخ�� 

بإدارة ا�جامعة ومؤسسا��ا العلمية �� إطار إدارة التغي�� 

ة وا�حكومة، بما يحقق رسالة ا�جامعة وأهدافها اإلس��اتيجي

 للمعاي�� القومية للتقو�م املؤس��ي، ومتطلبات
ً
تطو�ر ووفقا

 



األهداف اإلس��اتيجية للمركز

 وترسيخ �شر ثقافة ا�جودة بمؤسسات ا�جامعة

.مفهوم تقو�م األداء وضمان ا�جودة

 ا�جداراتدعم و�ناء القدرات البشر�ة وإكسا��م� �

.مجال نظم ضمان ا�جودة



 ��إ�شاء قدرة مؤسسية ذاتية ا�حركة وفقا للمعاي

.القومية للتقو�م املؤس��ي

ع�� كسب ثقة املجتمع املح�� والتوجهات اإليجابية

املستوى اإلقليمي �� مخرجات وفاعلية العملية 

.التعليمية

�ر كفاءة وفاعلية نظم إدارة ا�جودة الداخلية والتطو



دور القيادة الرشيدة �� دعم منظومة 
ا�جودة

اإلداري لألداءداعمةقرارات:أوال.

األ�اديميلألداءداعمةقرارات:ثانيا.



دعم ا�جامعة للمركز

امنظبناءإ�شا��امنذالساداتمدينةجامعةقياداتتبنت

 �عكسمما،واأل�اديمياإلداري األداءجودةلضمانم��ابط

األداء،جودةنظمإرساءو دعم��ل�حوكمةالفعالاألثر 

خاللمنذلكو�ت�حاملستمر،التطو�ر نحو والس��

سلسلةعنأثمرتوال�يالداعمةالقراراتمنالعديد

.ا�جيدةاملمارساتو النجاحاتمنمتواصلة



.أمثلة للقرارات الداعمة لألداء اإلداري 



للمركز مقر تخصيصو ا�جودةضمانمركز إ�شاء
.وتأسيسھ

والوحداتللمركز املوحدةالتنظيميةالالئحةاعتماد
.والثا�ياألول بإصدار��ا

 يصتخصو ا�جامعةبمجلسعضواللمركز التنفيذياملدير 
.ا�حاكمةباملجالسل�جودةبند

راملستموالتطو�ر ا�جودةضمانمركز لدعمحسابإ�شاء.

اإلداري ا�جهاز لتأهيلمتخصصةشركةمعالتعاقد
/9001األيزو ع��ل�حصول ومعاهدهاو�ليا��ال�جامعة

2008.



.تخصيص مقر للمركز  و تأسيسھ

وذلك ملباشرة أ�شطة املركز.

مقر لالجتماعات ولقاءات الدعم الف�ي.

عقد وورش العمل والدورات التدر�بية.



اعتماد الالئحة التنظيمية املوحدة للمركز  والوحدات 

.بإصدار��ا األول والثا�ي

2014/3/29بتار�خ 411قرار رقم 

اليةواملاإلدار�ةللشئون األساسيةالقواعدوضع
 ا�جودةضمانووحداتاملركز ألعمالواملنظمة

 جودةضبطوكذلكا�جامعةومعاهدب�ليات

.ةبالالئحعل��ااملنصوصللمهاموفقااألداء



املدير التنفيذي للمركز عضوا بمجلس ا�جامعة

ا�جامعةبمجلسعضوااملركز مدير إدراج

ا�جودةضمانوحداتمديري وكذلك

ا�جامعةومعاهد�لياتبمجالس

..................................



تخصيص بند ل�جودة باملجالس ا�حاكمة

2014/3/29بتار�خ 411قرار رقم 

يخصفيمااملوضوعاتأهمملناقشةوذلك

�انوالذيا�حاكمةباملجالسا�جودةأعمال

وطرحالقوةنقاط�عز�ز ��ايجا�يمردودلھ

.الضعفنقاطع��والتغلبللتحس�نمق��حات



املجلس التنفيذي ومجلس اإلدارة

ز �شكيل كال من املجلس التنفيذي ومجلس اإلدارة بمرك
ووحدات ضمان ا�جودة وا�عقادهما شهر�ا ملناقشة 

. موضوعات ا�جودة ومتا�عة تطورات األداء



الدعم املادي للمركز والوحدات

ي إ�شاء حساب لدعم مركز ضمان ا�جودة والتطو�ر املستمر والذ
:ساهم ��

.طباعة مطو�ات وكتيبات املركز

.تخصيص م�افآت شهر�ة و�دل ا�جلسات

.عقد الدورات التدر�بية وورش العمل



تقديم الدعم املعنوي لألعضاء الفاعل�ن ��
منظومة ا�جودة 

 ةجودوحدةمدير ألفضلسنوي نصفوتكر�ماختيار

ا�جامعةومعاهدب�لياتوحدةسكرت��ةوأفضل

�ناملشارك�حفز جيدةكممارسةباملركز عضو وأفضل

.��ا



.أمثلة للقرارات الداعمة لألداء األ�اديمي



والتعلمللتعليمعامةإس��اتيجيةوضع.

اتومواصفلالمتحاناتاملنظمةللقواعدمق��حإعداد
.و�عميمھاإلمتحانيةالورقة

بالطالودور ا�جودةونظممعاي�� يتضمنمقرر إدراج
.ل�جامعةكمتطلب

ا�جامعةومعاهدب�لياتالداخليةاللوائح�عديل.



مردود القيادة الرشيدة ودورها �� دعم املركز

ز انطالقا من الدعم الدائم واملستمر لقيادات ا�جامعة ملرك

�� ضمان ا�جودة، تقدم املركز بخطوات ثابتة نحو تطبيق اع

معاي�� ا�جودة �� األداء وضبط منظومة ا�جودة والتطو�ر 

ستمر املستمر مما أدي إ�� دفع مركز ضمان ا�جودة والتطو�ر امل

با�جامعة ليصبح �� مقدمة مراكز ا�جودة املناظرة لھ ��

� ا�جامعات املصر�ة ا�حكومية وذلك خالل عامان من إ�شاءه �



تقديم الدعم الف�ي و اللوجس�ي الدوري ل�ليات
:ومعاهد ا�جامعة والذي أثمر عن

البيطري الطبو�لية2015يوليو��البيئيةوالبحوثالدراساتمعهداعتماد��

.2016مايو

 17025األيزو ع��ل�حصول املعاملتأهيلمشروعات6ع��ا�حصول.

 التعليميةالفاعليةتطو�ر مشروعات3ع��ا�حصول.

االورو�ىاالتحادمنممول مشروعع��التقديم)Erasmus+(عز�ز "�عنوان�
."ا�جودةإطار ��العا��التعليم�خر���التوظفقابلية

منملعدااملنطقيلإلطار وفقاا�حقوق ب�ليةا�جودةلنظاممشروعإعداد��البدء

.العا��التعليمبوزارةاملشروعاتإدارة



إعداد وطباعة وتوزيع مطو�ات وكتيبات 
املركز

الالئحة التنظيمية.

ودةدليل املركز، دليل االستقصاءات، دليل ا�ج.

كتيب ا�جودة مسئولية من؟؟

ا�خطة اإلس��اتيجية ل�جودة  .



ضبط جودة األداء الداخ�� ب�ليات ومعاهد 
:ا�جامعة من خالل

إعداد أدوات للتقو�م الذا�ي للمؤسسات.

وضع قوائم تحقق ملعاي�� االعتماد.

 آليات للمراجعة الداخلية و وضع خطط
.واملتا�عة



ضبط جودة األداء الداخ�� ب�ليات ومعاهد 
:ا�جامعة من خالل

لالمتحاناتاملنظمةللقواعدمق��حإعداد
منواعتمادهاإلمتحانيةالورقةومواصفات

و�عميمھ2014/4/29بتار�خا�جامعةمجلس
يدوالتأكبالكن��ولل�جودةعضواإدراجوكذلك

الداخ��األداءجودةضبط��مهامھع��

.بالكن��ول



ضبط جودة األداء الداخ�� ب�ليات ومعاهد 
:ا�جامعة من خالل

توى مسع��والتعلمالتعليمإس��اتيجيةوضع
أهممن�انوال�يم2017/2014ا�جامعة
 �جميععاليةجودةذات�عليمتقديمأهدافها
 ع�جمياأل�اديميةال��امججودةوضمانالطالب
وتوف�� الذا�يالتعليمدعما�جامعة،�ليات

.ل�جميعمصادرة



ا��ا تطو�ر جودة األداء الداخ�� با�جامعة و�لي
:ومعاهدها من خالل

 اإلداري للهي�لا�جودةإدارةنظامتطو�ر
.اإلداري األيزو ع��ا�حصول 

اإللك��و�يواملحضر املضبطةتدش�ن



وضع خطط لتحقيق األهداف

ل�جودةاإلس��اتيجيةا�خطةواعتمادإعداد.



وضع خطط لتحقيق األهداف

 وضع خطة للتدر�ب بناءا ع�� دراسة عن
.االحتياجات التدر�بية

عنعملورش/تدر�بيةدورة)45(عددتنظيم 
قو�مالتاالس��اتي��،التخطيطا�جودة،مفاهيم
��الطالبدور الداخلية،املراجعةالذا�ي،

.ا�جامعةومعاهدب�ليات...........ا�جودة،
قياس أثر ومردود التدر�ب.



نبضات حية �� سماء التم��



2015ابر�ل 

ملديري الثالثامللتقىعقد

با�جامعاتا�جودةضمانمراكز 

نظمتھوالذياملصر�ة

مشروعاتإدارةوحدة

رحاب��العا��التعليموزارة/العا��التعليمتطو�ر 
.الساداتمدينةجامعة



2016مارس 

عقد فعاليات امللتقى الثا�ي 

للهيئة القومية لضمان جودة

التعليم واالعتماد 

مع مراكز ضمان ا�جودة 

”  شراكة إس��اتيجية ووحدة وهدف " تحت عنوان 

. �� رحاب جامعة مدينة السادات



ا�يملاالوفدالقبلمنا�جامعةز�ارة

 ك
ً
،األورو�ياالتحادعنممثال

تفعيلسبللبحثوذلك

ب�نالتوأمةاتفاقية

جودةلضمانالقوميةالهيئة"

"االورو�ىاالتحادو االعتمادو التعليم

 مدينةجامعةو الهيئةب�ناملش��كوالتعاون 
السادات



تحاداز�ارة فر�ق من 

�جامعةا�جامعات العر�ية

مدينة السادات

جامعة لألمانةا�انضمام و 

ا�جامعات تحادالالعامة

العر�ية ع�� الصعيد العر�ي

والدو��



املركزأعضاءمشاركة

لضمانالثالثالدو��باملؤتمر 

التعليمجودة

عنوانيحملوالذي

التعليم؛جودةضمان"

ا�حاضرأجلمنالتعليم

."واملستقبل



ا�جامعاتمستوي ع��..............رقما�جامعة 
و األيز شهادةع��ا�حاصلةا�حكوميةاملصر�ة
2008لسنة9001اإلداري 





شكرا جزیال
مع تحیات 
مركز ضمان الجودة والتطویر 
المستمر
جامعة مدینة السادات
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