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 كلية االقتصاد املنزيل
 وحدة ضمان اجلودة

رجيونــــمعيار الطالب واخل     

مي بالكليةــــدعم األكاديــــــــوحدة ال  

 -مقدمة:

 اٌذػُ ػٍٝ تمذ٠ُ إٌّضٌٟتسشص و١ٍخ االلتصبد 

 ٌالستفبدح سؼ١ب  وبفخ اٌدٛأت ،فٟ  ٌٍطالة األوبد٠ّٟ

 ِٙبستُٙ، تط٠ٛش ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌزات١خ، لذساتُٙ ِٓ

 فٟ ٌٍتخشج األوبد٠ّٟ، ٚاإلثذاع اٌت١ّض ػٍٝ ٚتشد١ؼُٙ

 ػ١ٍّخ خجشاد اوتسجٛا أْ ثؼذ اٌّسذدح اٌض١ِٕخ اٌّذح

 ٌٍؼًّ، ٔبخسخ فشصخ ٌُٙ ت١ٙئ ػ١ٍّخ ِٚٙبساد



 

 ٚاٌّبد٠خ، ٚاٌصس١خ إٌفس١خ ِشبوٍُٙ دساسخ ٚوزٌه 

 ِتىبًِ ِٓ اٌذػُ ٔظبَ خالي ِٓ زٍٙب، فٟ ٚاٌّسبّ٘خ

 اٌطالة ِٚسبػذح إٌصر ٌتمذ٠ُ ٠سؼٝ اٌزٜ وبد٠ّٟاأل

 اٌصؼٛثبد ِٛاخٙخ فٟ

 ثس١بتُٙ تتؼٍك اٌتٟ

 ٚئػبٔتُٙ اٌدبِؼ١خ،

 ِشىالتُٙ فُٙ ػٍٝ

 زٍٙب؛ ػٍٝ ٚاٌؼًّ

 ٚاٌّؼشفخ ثبٌؼٍُ ِضٚد اٌشجبة ِٓ خ١ً تخشج ػٓ ١ٌثّش

  .اٌمشاس اتخبر ػٍٝ ٚاٌمذسح

 :التالية األهداف خالل مه وذلك

 اٌدبِؼ١خ اٌس١بح ٌّؼشفخ اٌّستدذ٠ٓ اٌطالة ت١ٙئخ*

 .تٛخ١ٙ١خ ئسشبد٠خ ثشاِح خالي ِٓ ثٙب اٌذساسخ ٚٔظبَ

 .ِٚالزظتُِٙٙبس٠ب ٚ أوبد١ّ٠ب   اٌطالة ِتبثؼخ*



 

 ٌتسس١ٓ ٚإٌصبئر ثباللتشازبد اٌطالة تض٠ٚذ*

 ِشبوُٙ ػٍٝ اٌتغٍت فٟ ِٚسبػذتُٙ اٌؼٍّٟ، تسص١ٍُٙ

 .ٚاإلداس٠خ األوبد١ّ٠خ

 دساسخ ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌذساسٟ، اٌتؼثش ثسبالد اال٘تّبَ*

 اٌسٍٛي ٚالتشاذ اٌؼْٛ ٠ذ ٚتمذ٠ُ اٌتؼثش رٌه أسجبة

، ثبإلظبفخ اٌٝ تطج١ك أ١ٌخ اوتشبف اٌطالة إٌّبسجخ

 اٌّتؼثش٠ٓ لجً اٌٛصٛي اٌٝ ِشزٍخ اٌتؼثش اٌذساسٟ

 ٚتسذ٠ذ ١ٌُِٚٛٙ لذساتُٙ الوتشبف اٌطالة ِسبػذح*

 .اٌّدتّغ ِصٍسخ ٠سمك ِّب ئِىبٔبتُٙ ٚت١ّٕخ أ٘ذافُٙ،

 ث١ٓ ٚسسبٌتٙب ٚسؤ٠تٙب اٌى١ٍخ ثالئسخ اٌٛػٟ ٔشش*

 .اٌطالة

 .ٌٍطالة اٌؼٍّٟ اٌتسص١ً تؼٛق اٌتٟ اٌؼمجبد تز١ًٌ*



 

 ١٘ئخ ٚأػعبء اٌطالة ث١ٓ اٌؼاللخ تٛغ١ذ ػٍٝ اٌؼًّ*

 .صِالئٗ ِغ ٌٍطبٌت اختّبػ١خ ػاللبد ٚثٕبء اٌتذس٠س

 ٚاٌسٍٛن اٌفبظٍخ ثبألخالق اٌتّسه ػٍٝ اٌطالة زث*

ٚرٌه ِٓ  .ٚآداثٗ اٌؼٍُ غبٌت ثصفبد ٚاٌتسٍٟ إٌّعجػ

خالي تؼبْٚ ِشوض االستشبساد االسش٠خ ثبٌى١ٍخ ِغ 

ٚتمذ٠ُ ِدّٛػخ ِٓ اٌجشاِح  األوبد٠ّٟٚزذح اٌذػُ 

تسبُ٘ فٟ ٔشش اٌم١ُ ٚاالخالل١بد اٌذاػّخ ٌٍسٍٛن  اٌتٟ

 اٌم٠ُٛ.

 اٌطالة ٌجؼط اٌسٍج١خ اٌسٍٛو١خ اٌظٛا٘ش دساسخ*

 .ٌٙب ِٕبسجخ زٍٛي ئ٠دبد ػٍٝ ٚاٌؼًّ

 ٚاال٘تّبَ ٚئسشبدُ٘ دساس١ب   اٌّتؼثش٠ٓ اٌطالة تٛخ١ٗ*

 ِٚسبػذتُٙ اٌؼٍّٟ، ِستٛاُ٘ ٌشفغ ِٚتبثؼتُٙ ثُٙ،

 .ػمجبد ِٓ ٠ٛاخْٙٛ ِب ػٍٝ اٌتغٍت فٟ



 

 اٌّتفٛل١ٓ اٌطالة سػب٠خ

 ِٚؼبٚٔتُٙ ٚئسشبدُ٘

 فٟ االستّشاس ػٍٝ

  .اٌتفٛق

 اال٘تّبَ*

 ثبٌطالة

 ٚدػُ اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 .ئثذاػبتُٙ

 اٌخبصخ االزت١بخبد رٚٞ اٌطالة ِسبػذح

 اٌؼٍّٟ، اٌتسص١ً ػٍٝ ""فٟ زبٌخ ٚخٛد٘ب "

 ِشبوٍُٙ ٚدساسخ ٚإٌفسٟ، االختّبػٟ ٚاٌتى١ف

  .زٍٙب ػٍٝ ٚاٌؼًّ



 

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍس١بح ٚت١ٙئتُٙ اٌشاثؼخ اٌفشلخ غالة ِسبػذح

 ٚخذِخ اٌّختٍفخ اٌٛظبئف فٟ إٌدبذ ِٓ ٠ّىُٕٙ ثّب

 إٌّٟٙٚرٌه ِٓ خالي تؼبْٚ ٚزذح اٌتٛخ١ٗ  .اٌّدتّغ

ٚس٠بدح األػّبي ثىً ثشاِدٙب اٌت٠ّٕٛخ ٚٔذٚاتٙب ٌٍطالة 

 ثبٌى١ٍخ. األوبد٠ِّٟغ ٚزذح اٌذػُ 

 األتية اآلليات طريق عه ذلك حتقيق ويتم

 اٌتٛاصً ٚأ١ّ٘خ األوبد٠ّٟ، اٌذػُ ثأ١ّ٘خ اٌتٛػ١خ*

 إٌذٚاد غش٠ك ػٓ أػعبء ١٘ئخ اٌتذس٠س ِغ

  .اٌّفتٛزخ ٚاٌٍمبءاد

 ثشسبٌخ اٌطالة تؼش٠ف*

 ٚثشاِدٙب ٚا٘ذافٙب، اٌى١ٍخ

 خش٠د١ٙب، ػًّ ِٚدبالد اٌؼ١ٍّخ، ٚألسبِٙب اٌتؼ١ّ١ٍخ،

 وّب ٌطالثٙب، تٛفش٘ب اٌتٟ ٚاٌخذِبد اٌشػب٠خ ٚأٚخٗ



 

 اٌتخصصبد الخت١بس ٚتٛخ١ُٙٙ تجص١شُ٘ ٠تُ*

ٚرٌه ِٓ  .ٚئِىبٔبتُٙ لذساتُٙ تالئُ اٌتٟ إٌّبسجخ

خالي اٌتىبًِ ٚاٌتٕبغُ ث١ٓ ٚزذح ِتبثؼخ اٌخش٠د١ٓ 

 ٚٚزذح اٌذػُ األوبد٠ّٟ ثبٌى١ٍخ.

أػعبء ١٘ئخ اٌتذس٠س  ِٓ اٌّطٍٛثخ األػذاد تٛف١ش*

 .ألثٕبئٕب اٌطالةٌتٕف١ز خطخ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ 

 ِىتت ِغ ثبٌتٕس١ك اٌى١ٍخ ٌطالة ث١بٔبد لبػذح ئػذاد*

 .اٌطالة شئْٛ

 اٌالصِخ ثبٌّؼٍِٛبدأػعبء ١٘ئخ اٌتذس٠س  تض٠ٚذ*

 .ٚخٗ أوًّ ػٍٝ دٚسُ٘ أداء ػٍٝ تؼ١ُٕٙ اٌتٟ



 

 ثٕظبَ ٌٍتؼش٠ف ٚتٛخ١ٙ١خ ئسشبد٠خ ٚسبئً استخذاَ*

 ٌٍطالة اٌذساسخ

، ٚػمذ اٌّستدذ٠ٓ

فٟ ثذا٠خ  سٌٕٛٞمبء 

 اٌذساسٟاٌؼبَ 

ثبستمجبي  وبزتفبي

 اٌّستدذ٠ٓثبٌطالة 

 .ػ١ٍٙب ٚاٌشد اٌطالة شىبٜٚ ٌتٍمٟ آ١ٌخ ٚظغ*

 اٌؼًّ س١ش ػٍٝ ٌالغّئٕبْ ئششاف١ٗ ثدٛالد اٌم١بَ*

 .ٚتم١١ّٗ

 تشفغ اٌتٟ األوبد١ّ٠خ اٌطالة ِشىالد فٟ إٌظش*

 ٌسٍٙب ٚاٌسؼٟ ،ثؼط أػعبء ١٘ئخ اٌتذس٠س ثٛاسطخ

 .اٌى١ٍخ ئداسح ِغ



 

 ٚئ٠دبد ِمش، أٞ تدبٖ اٌطالة شىبٜٚ فٟ إٌظش*

 .اٌى١ٍخ ئداسح ئٌٝ ثزٌه ٚاٌشفغ اٌسٍٛي،

 ٚاٌّب١ٌخ إٌفس١خ اٌطالة ِشبوً زً فٟ اٌّسبّ٘خ*

 اٌى١ٍخ ئداسح ئٌٝ اٌعشٚسح ػٕذ ٚتشفغ ٚاالختّبػ١خ،

 .اٌالصَ التخبر

وتتكون وحدة الدعم 
االكادميي مه اللجان 

-التالية:  
o  ٌٍُطبٌت األوبد٠ٌّٟدٕخ اٌذػ * 

o * ُاٌّتفٛل١ٓ  اٌطالةٌدٕخ دػ

 ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ

اٌّتؼثش٠ٓ اٌطالةٌدٕخ دػُ *  

 *ٌدٕخ تٕظ١ُ ازتفب١ٌخ استمجبي اٌطالة اٌّستدذ٠ٓ

ٌٍطالة ٌسٌٙٛخ  األوبد٠ّٟٚ٠تُ ٔشش ئ١ًِ ِذ٠ش ٚزذح اٌذػُ 

 ػشض اٌّمتشزبد ٚاٌتٛاصً اٌّستّش



 

 

 

 

 

 

 
اٌتبثؼخ ٌّؼ١بس اٌطالة  اٌذػُ األوبد٠ّٟٚزذح تشى١ً ِدٍس ئداسح 

 ( 0202/0202ٚاٌخش٠د١ٓ  ٌٍؼبَ اٌدبِؼٟ)

 

 اٌصفخ اٌذسخخ  االسُ م
 سئ١س ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشإْٚ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌطالة أ.د/ سشذٜ ػٍٟ ػ١ذ 1

 ػعٛ سئ١س لسُ اٌتغز٠خ ٚػٍَٛ االغؼّخ ا.د/ ٠ٛسف ػجذ اٌؼض٠ض 2

 ػعٛ سئ١س لسُ اٌّالثس ٚإٌس١ح أ.د/ اسالَ ػجذ إٌّؼُ زس١ٓ 3

 ػعٛ سئ١س لسُ اداسح إٌّضي ٚاٌّإسسبد أ.د/ سث١غ ِسّٛد ٔٛفً 4

 ػعٛ سئ١س لسُ االلتصبد إٌّضٌٝ ٚاٌتشث١خ أ.د/ِٕٝ ػجذ اٌشاصق 5

 ِذ٠ش ِذ٠ش اٌٛزذح ِٕٚسك ِؼ١بس اٌطالة ٚاٌخش٠د١ٓ أ.د/ خ١ٙبْ ػٍٝ اٌس١ذ س٠ٛذ 6

 ػعٛ ِذ٠ش ٚزذح اٌدٛدح أ.د/ خبٌذ ِسٝ اٌذ٠ٓ 

 ػعٛ ِذ٠ش اداسح شإْٚ اٌطالة د/ا٠ٙبة زبفع 5

 ػعٛ االختّبػ١خ ثشػب٠خ اٌشجبةِسإٚي اٌٍدٕخ  ِٙب أزّذ خ١ًٍأ/ 6

 

 عميد الكلية             حدة الجودة                     مدير و

 (شريف صبرى رجب)أ.د/          ى الدين             أ.د/خالد مح
  

 

gehan.sewid@hec.menofia.edu.eg 

 أ.د/ جيهان على السيد سويد

 -المنزليبكلية االقتصاد  األكاديميمدير وحدة الدعم 

 جامعة المنوفية


