أهداف الوحدة
اق اة ودة التعليم الع لى شين أقم م ال لية

 -1ن
ال ختلفة.
 -2التع يف شنظ م الجودة واالعت د شين أعض ء
هيةة التدريس ومع ونيهم واللالس.
 -3ع دراسة ذاتية لل لية للوقول على نق ط القوة
ونق ط الضعف.
 -4مم ق عدة اصقم ق م اققى توصققيف الا ق امج العل يققة
ومق راته وكت شة تق ري ه .
 -5استلالع أراء ه ا الع خ رج الج معة التقى
تمتوعا خ يجى ال ليقة للوققول علقى ال واصقف ا
ال للوشققة اققى خ يجققى ال ليققة واسققتخدام أراصهققم اققى
تلوي الا امج العل ية.

ضمان الجودة
"هق الوسقيلة للتأكقد مقن أن ال عق يي اصك دي يقة
ال مت دة من رس لة ال لية تم تع يفه وتحقيقه ش
يتوااق مقع ال عق يي ال نق ر ة لهق سقواء قوميق أو
القتعلم واصشحق
ع ل ي ً وأن ممتوى ودة اق
وال ق ركة ال جت عيققة تعتاق مالص ققة وتمققتوا
توقع ا مختلف أنواع".

مفهوم جودة التعليم
 هو القدرة على تحقيق رباق ا الل لقا ش ل ق
الذى يتل ش مع توقع ته ويحق رض ءه ال م
عن الخدمة التى تقدم إليه.
ققققق ا الل لقققققا
 التجققققق وس ال مقققققت مقققققع
ومتللا ته.
 الحصول على أكا معدل من ال ض مق ش أق
معدل استهالك ل دخالا ع لية التعليم.

مبدأ الجودة فى التعليم
يع ققق علقققى تحقيققق أهقققدال ال مسمققق ا التعلي يقققة
وأهدال ال جت ع وتلاية ا تي ا سقو الع ق مقن
يث ال واصف ا والخصق ص التقى يجقا تواا هق
اى الخ يج.

جامعة قناة السويس
كلية العلوم باإلسماعيلية
وحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودة بالكلية
هقى الو قدة ال مقةولة عقن إدارة الجقودة داخق كليققة
العلقققوم ويتقققواا لقققديه الواققق ص واصدلقققة الخ صقققة
ش ل رس ا التلايقية إلدارة الجقودة اقى ال مسمقة.
وتت ون و دة ض ن الجودة ش لية العلوم من:

مفهوم
جودة التعليم

يس مجلس ا دا ة

أغراض ضمان الجودة
 -1ض ن الوضوح وال ف اية للا امج اصك دي ية.
 -2تواي معلوم ا واضحة ودقيقة للللاة ولجهق ا
ول أهدال
اإلستخدام اى القل عين الع م والخ
الا امج الدراسية التى تقدمه ال لية.

إعداد
لجنة اإلعالم ونشر فكر الجودة

مدير الوحدة
لمجلس اإلدارة
ع ومجلس
اإلدا ة
للمعايير
وكي الكلية
لش ون التعليم
وال ال

ع ومجلس
اإلدا ة

ع ومجلس
اإلدا ة

وكي الكلية

وكي الكلية

لش ون الد اسا
العليا والب و

لش ون دمة المجتم
و نمية البي ة

ع ومجلس
اإلدا ة
إلدا ة الجودة

أمي الكلية

وعليهههز عىيهههىل ال الههه وعىيى هههى ال البهههة ن ههه
نهههدف إلههى ههري يكههون قههاد ا علههى المنافسههة فههى
سوق العم ويتمت بالمواصفا التالية:
 -1أن ت ون لد الل لا اقة ع لية ش لنفس.
 -2أن ت ون لديه مه راا اإلتص ل مع اصخ ين.
 -3أن يتحلى ش لتف ي النقدى المليم.
 -4أن ت ون لديه اق اة ومع اة شقض ي ه الوطنية.
 -5أن يواكا التلوراا العل ية والتقنية الحديلة.
 -6أن يت تع ش ه راا شحلية واسعة.
 -6أن ت ون لديه مع اقة واسقعة وشق ملة اقى مجق ل
تخصصه.
 -7أن ي ون ق درا على الع ض ن ا ي م ت ك.
 -8أن ت قققون لديقققه الققققدرة علقققى ال اققق درة واتخققق ذ
الق ار.
 -9أن يحت م اخالقي ا ال هنة.
 -11أن يحت م الايةة التى يعيش ويح اظ عليه .
 -11أن ي ون انت ؤه لوطنة و معته مح ا تق ام
وتقدي منه.

واهللو وى و اىوفيق و 
و 

عتماد

ا
Accreditation
هقو تأكيقد وت قين ل مسمق ا التعلقيم العق ل ل ق
تحص على صفة مت يزة وهوية منف دة وهو خقتم
تصدي على أن الخلواا ال تخذة لتحمين الجقودة
خلواا ن حة .

عريف اإلعتماد
"هقو االعتق ال القذ ت نحقه هيةقة ضق ن الجقودة
ل مسمة مق إذا ك نقت تمقتليع إااق ا أن ش امجهق
تتوااق مقع ال عق يي ال علنقة وال عت قدة وأن لقديه
أنظ قة ق ص قة لضق ن الجقودة والتحمقين ال مقت
صن لته اصك دي ية وذلق واقق ً للضقواش ال علنقة
الت تن ه الهيةة".

ا عتماد فى التعليم
 هو از على االرتق ء ش لع لية التعلي ية ك
وماعث على اط ةن ن ال جت ع لخ يج هذه
ال مسمة وليس تهديدا له .
 االعت د ال يهدل إلى تصنيف أو ت تيا
ال مسم ا التعلي ية.
 االعت د ليس ج ا على الح ية اصك دي ية أو
تع ض لقي ه .
 االعت د هو تأكيد وت جيع ال مسمة التعلي ية
على اكتم س شخصية وهوية م يزة شن ًء على
منظومة مع يي أس سية تض ن قدراً متفق ً عليه
من الجودة وليس ط م للهوية الخ صة شه .
 االعت د ال يهتم اق ش ل نتج النه ص للع لية
وانا
التعلي ية ول ن يهتم شنفس القدر ش
ومقوم ا ال مسمة التعلي ية.

 -3تعزيققز س ق عة الا ق امج ال قي ققة وال عت ققدة لققدى
ال جت قققع القققذى يلققق شع ليتقققى التققققويم الخققق ر ى
واالعت د اصك دي ى.
 -4تققواي أليققة ش م ق ءلة يققع ال عنيققين ش إلعققداد
والتنفيذ واإلش ال على الا امج اصك دي ية.
 -5تعزيققز ودعققم اقققة الدولققة وال جت ققع ش ق لا امج
التى تقدمه ال لية.
 -6اإلرتق ء شنوعية الخقدم ا ال هنيقة التقى تققدمه
ال لية لل جت ع.

إدا ة الجودة الشاملة
Total Quality Management
ك م قون وكق
هى وسيلة م تدة ال تنته وت
اققق د اقققى ال ليقققة وإدخققق لهم اقققى منظومقققة تحمقققين
الجقققودة ال مقققت وت كقققز علقققى تالاقققى قققدو
اصخل ء ش لتأكد من أن اصع ل قد أديت ش لصقورة
الصققحيحة مققن أول مقق ة لضقق ن ققودة الخقق يج
ممت .
واالرتق ء شه ش

ضبط الجودة
Control Quality
هقققو قققزء مقققن إدارة الجقققودة ي كقققز علقققى
استيف ء متللا ا الجودة.

نظام إدا ة الجودة
Quality Management System
هو إن ء سي سة وأهدال وتحقيقهق إلدارة وضقا
ال لية اي يخ الجودة.

