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 رؤية جامعة املنوفية

مصسسر تلمأ  ت تنوت  في العاليجامعة المنوفية باعتبارها احدى مؤسسسسسسات التع ي  "

 "تنمية المعارف ورفاهية المجتمع فيمت بيت الجامعات الرائدة عربيا و فريقيا 

 رسالة جامعة املنوفية
طني الو االنتماقاإلسسسسسسيا  في البناق ال قافي والمعرفي والل قي ل نسسسسسسات وتعمي  "

مت لالأ تقدي  لدمات تع يمية وبح ية ومجتمعية وفقا ل معايير المرجعية لتحقي  
 جامعة ع بما يحق  لالتنمية المستدامة ل بيئة الريفية والصناعية ونسب  قة المجتم

 "مح يا وإق يميا ميزة تنافسية

 

 

 

 

اليو ، يمألنى الفلر واالعتزاز و نا  سسسسسطر هلك الن مات االسسسسستياللية لن سسسسرة مرنز تونيد الجودة بجامعة المنوفية، لل  

لنافة ن يات ومعاهد الجامعة ب نأ يستح  معه التقدير  الفني، ويقد  لدماته ودعمه 2007ت  إن اقك عا   الليالمرنز 

دات ولوجستي لوح فنينوحدة دع   المحوريي ي  به وبالقائميت ع يه. فقد ت  ان اق هلا المرنز  الليوال ناق وبال نأ 

ضسسسسمات الجودة الفرعية بن يات ومعاهد الجامعة بيدف تزويدها بنافة متط بات ضسسسسمات جودة العم ية التع يمية والبح ية 

المؤسسسسسسي  االعتماد إلىيات ومعاهد الجامعة مت مسسستندات وممارسسسات ومتابعة حتى يمنت في النياية الوصسسوأ بنافة ن 

ويؤدى هلا المرنز اليو ، وع ى ر سسسسسه اذسسسسستال الدنتور  وفاق  .مت قبأ الييئة القومية لضسسسسمات جودة التع ي  واالعتماد

زهرات، القائ  بعمأ عميد ن ية الصسسيدلة بالجامعة،  دوارام متعددة  صسسبحت رنيزة محورية لضسسبط ومتابعة تطبي  معايير 

دورات تدريبية متلصسسسسسسصسسسسسسة  دوريلجودة التع يمية القومية بن يات ومعاهد الجامعة الملت فة. فيقد  المرنز وب سسسسسسنأ ا

ذعضسسسسسسساق هيئة التدريم بالجامعة م أ دورات عالمراجع اللارجيع بالتعاوت مع الييئة القومية لضسسسسسسسمات جودة التع ي  

رية لنافة الن يات والمعاهد لمتابعة حسسسست تطبي  معايير جودة دو فنيواالعتماد. يقو  المرنز  يضسسسا بتنفيل زيارات دع  

ت  اعتمادها بالفعأ، ومراجعة الم فات والمسسسسسسسستندات المط وبة لالعتماد  التيوالبح ي ل ن يات والمعاهد  التع يمياذداق 

م  التيالمؤسسي ل ن يات والمعاهد  م فنيا ع يمية نبيرام لنافة البرامج التتستعد اآلت ل تقد  لالعتماد. ويقد  المرنز نلل  دعما

م  المميزة بالجامعة مت  جأ اعتمادها  يضسسسسسا مت الييئة القومية لضسسسسسمات جودة التع ي  واالعتماد. نما يعقد المرنز  يضسسسسسا

لدع   قدي  ا يدف ت جامعة ب هد ال عا يات وم مات الجودة بن  ية مع فرق عمأ الوحدات الفرعية لضسسسسسسس قاقات دور  الفنيل

دمه مرنز تونيد الجودة بالجامعة منل إن اقك وحتى اآلت قد ساه  ب نأ  ساسي في اعتماد العديد إت ما يق .وال وجستي

عتماد ا فيمت الن يات والمعاهد م أ ن ية اليندسة ون ية الطب ون ية التمريض ون ية الزراعة، ويساه  اآلت ب نأ فعاأ 

نأ  .قد  نأ الدع  نحو اعتماد بقية ن يات ومعاهد الجامعةن يات الع و  والتربية النوعية واالقتصسساد المنزلي واآلداب، وي

ال سسسسسسسنر والتقسسدير لفري  عمسسأ مرنز تونيسسد الجودة بسسالجسسامعسسة ومسسديرك  .د. وفسساق زهرات ع ي جيسسده  الوفير ودعمي  

م بال سسسنر واالمتنات لألسسسستال الدنتور  عبد المقصسسسود تع ب  اذسسسستال  الالمحدود لن يات ومعاهد الجامعة. نما  توجه  يضسسسا

ت   يقينيوداته وانجازاته عندما وضسسسعت ال بنة اذولي ليلا المرنز. مجي ع ىبن ية اليندسسسسةو، والمدير السسسساب  ل مرنز 

يقدمه لن يات ومعاهد جامعة  الليدور مرنز تونيد الجودة بالجامعة سسسسي سسسيد طفرة نبيرة في قاد  اذيا  مت حيم الدع  

   .قدر المسئولية المنوط بيا ع ىنامالم  ت فري  العمأ به سينوت  وإيمانيالمنوفية، 

 الدرب القوي  لطا  ع ىوفقنا هللا وايان  وسدد                                           

 والسال  ع ين  ورحمة هللا وبرناته                                                           

        معوض اخلويل رئيس اجلامعة/ كلمة أ.د.

مركز توكيد الجودة لنشرة 

 بجامعة المنوفية
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 رؤية مركز توكيد اجلودة
تونيد جودة التع ي  بن يات جامعة المنوفية ومعاهدها لتنوت قادرة ع ى التطوير المستمر 

مت الييئات المح ية  لبرامجيا ومؤه ة ل حصوأ ع ى االعتماد المؤسسي ليا واذناديمي
 والعالمية لات السمعة المميزة.

 رسالة مركز توكيد اجلودة
تقوي  اذداق الجامعي لعناصسسسسسسر وان سسسسسسطة المنيومة التع يمية في ضسسسسسسوق معايير اذداق 

عة القوميسة مت اجسأ تحقي  جودة التع ي  والتطوير المسسسسسسسستم ر لمنيومسة التع ي  بسالجسام
واالرتقاق بمسسسسسسسستوى النفاقة والقدرة التنافسسسسسسسسية للريجي الجامعة والتي يتحق  معيا 

 .و اذق يمي التواجد لجامعة المنوفية ضمت الجامعات المتميزة ع ى المستوى القومي

 

        معوض اخلويل رئيس اجلامعة/ كلمة أ.د.

لنشرة مركز توكيد الجودة 

  بجامعة المنوفية

تنطلق من خاللها عجالت  التيتعدد مؤسسات التعليم العالي من أهم الركائز وأعظم المنطلقات 
التنمية والرقى الحضاري فضالً عن دورها المهم في غرس قيم المجتمع والحفاظ على منظومته 

 االخالقية والقيمية.

 لتياومن ثم فإن االهتمام بتطوير مؤسسات التعليم العالي واتساقا مع منهجية التطوير والتحديث 
عرفة مالتعليمية والمجتمع ومن هذا المنطلق البد من  تنتهجها لتحقيق نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات

 المختلفة. العاليضمان الجودة وتحقيقها لتطوير مؤسسات التعليم  معايير

ويعتبر التوجه االستراتيجي الذي يتبناه مركز الجودة بالجامعة تجاه قضية التعليم مستمد من الرؤية 
رة الدولة والتي اعتبرت )التعليم المتطور هو قاط الحكيمة والتصميم الثابت لدى القيادة الرشيدة في

مية بالتعليم في الدولة الى أن يكون بين النظم التعلي )النهوضالتنمية الوطنية( ووضعت نصب أعينها 
الخمسة االكثر تطوراً في العالم( من هنا كان تطوير التعليم كماً ونوعاً في صدارة المشاريع التنموية 

ح لدخولها باب االقتصاد المعرفي , فضال عن كونه الضامن لتطوير وتنمية شتى للدولة , ألنه المفتا
 المجاالت الحياتية .

والوحدات التابعة له بما يحقق رسالة  األكاديميويسعى المركز دائما الى االرتقاء بمستوى األداء 
ق ختلفة بما يحقالجودة في كليات ووحدات الجامعة الم بثقافة الوعيوأهداف الجامعة من خالل نشر 

 ضمان الجودة ويحقق للجامعة قدرة تنافسية في خداماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.
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تونيد الجودة بالجامعة في عا  حيت ارتفع  سسسسعار جودة التع ي  نانت جامعة المنوفية سسسسسباقه حيم  ن سسسسلت مرنز 
   تزامنا مع بدق عمأ الييئة القومية لضمات جودة التع ي  واالعتماد.2007

حيم وضسسسعا الدعائ  الراسسسسلة ل عمأ  و سسسسم لبنته اذولي  .د  عبد المقصسسسود تع ب و .د  ماجدة رفعت  بو الصسسسفا
 .بالمرنز

حيم  حتضسست المرنز ن يات جامعة المنوفية داعما  صسسيال وحمأ المرنز منل لل  التاريخ  مانة ن سسر  قافة الجودة 
مت  جأ تحقي  ضسسمات جودة التع ي  اللي يضسسمت جودة لريج جامعة المنوفية تحقيقا لرسسسالة الجامعة في التنمية 

 المستدامة ونسب  قة المجتمع.

 -ومنذ انشاء املركز وهو يسعي لتحقيق األهداف التالية: 
 عضسساق هيئة التدريم وطالب الجامعة مت لالأ تنيي  ح قات نقاو وورو عمأ ن سسر  قافة التقوي  بيت  -1

 ودورات تدريبية لاصة بتونيد الجودة.
تقوي  العم ية التع يمية بالتعاوت مع مرانز جودة التع ي  بن يات ومعاهد الجامعة مت لالأ قيام مؤ رات  -2

..... .. – العام وت –الطالب اللريجوت  –اذداق لمدلالت وملرجات العم ية التع يمية  هيئة التدريم 
 الخو.

صسسسسسسقأ اللبرات وإعداد النوادر الجامعية القادرة ع ى تطبي  جليات جودة التع ي  واالسسسسسسستفادة مت لبرات  -3
الزمالق في المرانز والوحدات المنايرة في الجامعات المصسسسسسسسرية والعربية والعالمية واالسسسسسسسستفادة مت 

 التع ي .تجاربيا الناجحة في مجاأ تطوير 
التواصسسسسأ مع الييئات الوطنية والدولية المعنية بتونيد الجودة في التع ي  الجامعي لتبادأ اللبرة بما يعمأ  -4

 ع ى تحقي  جودة التع ي  بجامعة المنوفية.
 دع  البحم واالبتنار في مجاأ جودة التع ي . -5
 دع  الن يات فنيا ومتابعتيا في االعداد لالعتماد.  -6

 -ركز خالل العام احلايل: من اهم أنشطة امل
نفل المرنز لالأ العا  الماضسسسسسسسي عدد مت الدورات التدريبية في مجاأ جودة التع ي  تحت ا سسسسسسسراف لبراق مت  -  

 الييئة القومية
 قا  المرنز بت نيأ فرق ل مراجعة والدع  الفني مت السادة لبراق الجودة مت دالأ الجامعة  -ب 
راجعات ل ن يات المتقدمة لالعتماد نما يقو  باإل سسسراف ع ى م سسسروعات التع ي  قا  المرنز بعمأ دع  فني وم -ج 

 العالي بجامعة المنوفية

  -من أفضل ممارسات ضمان اجلودة جبامعة املنوفية: 
 ادلاأ مقرر مدلأ الي جودة التع ي  في مؤسسات التع ي  العالي -1

                            وللسسس  بسسسدراسسسسسسسسسسسة نتسسساب مسسسدلسسسأ الى جودة التع ي  واالعتمسسساد في مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات التع ي  العسسسالي وهو مت 
  .د  عادأ مبار   والسيد تلليف  .د  معوض اللولى

 ل ال ة  عوا  لل تطبي  لينوت هلا المقرر متط ب جامعة  مقرر ع ى طالب  وأ فرقة بنأ ن يات الجامعةو وقد ت  

 .تاآلمتتالية حتى 

 مدير املركزكلمة 
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 تصمي   داة ل مراجع  -2

            نمولج ل تقرير السسدوري لمتسسابعسسة  داق وحسسدات ضسسسسسسسمسسات الجودة بسسالن يسسات وفقسسا لمعسسايير الييئسسة القوميسسة المحسسد سسة 

  .2015في اصدار 

 العمأ .و تقدي   وراق الدولية المح ية و حضور المؤتمرات وم تقيات الجودة  -2

 تنري  الطالب الوافديت  -4

 المؤتمرات الطالبية  -5

 اذسبوع ال قافي بن ية الصيدلة  دع  اذن طة الطالبية ال قافية والترفييية والع مية والفنية والرياضيةو •

 مؤتمر طالب ن ية الطب لن ر  قافة الجودة ل الم  عوا  متتالية •

 -وقد ت  ن رها نالتالي: تقدي   بحام في مجاأ جودة التع ي   -6

 اإلدارة اإللنترونية مدلأ لتحقي  بعض  بعاد الميزة التنافسية ل جامعات •

 جامعة المنوفية نم اأو  –  ر االعتماد اذناديمي ع ي جودة التع ي  في مؤسسات التع ي  العالي  ن ية الطب  •

  قافة الجودة مدلال العتماد الجامعات •

لتدريم لحضسسور دورات المرنز  لبراق مت الييئة القوميةو ولل  بدصسسدار قرار مت رئيم  عضسساق هيئة ا تحفيز -7

 الجامعة الحتساب دورات المرنز ضمت دورات تنمية قدرات  عضاق هيئة التدريم.

االعسداد لمؤتمر دولي ينساقو دور جودة التع ي  في تحقي  ريسادة اذعمساأ نمتط سب قومي لزيسادة اإلنتساج ول    -8

 في التنمية المستدامة  2030وتحقي  استراتيجية مصر  فرص عمأ

د  معوض اللولي ونلل  0وما نات ل مرنز إنجاز هلك اذن طة إال بدع  وتحفيز مت قيادة جامعة المنوفية برئاسة   •

 والطالب والم سسسرفنائب رئيم الجامعة ل سسسئوت التع ي   –د  عادأ مبار  0المتابعة والدع  المتواصسسسأ مت معالي  

 المرنز. ع ىلعا  ا

  ومركز توكيد الجودة بجامعة المنوفية يتطلع ان تكون الجودة عقيدة في وجدان

ً الشباب حتى تصبح منهاج حياة وواقع ملموسا عمال بوصية النبي الكريم صلى هللا  ا

 " إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه " علية وسلم

 و105ورسوله والمؤمنوت ع  سورة التوبة اآلية و ليرام ع وقأ اعم وا فسيري هللا عم ن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤



   

  النائب معالي مع لقاقك في سرور حسيت  د .  الجامعة رئيم مع لقاق في زهرات وفاق. ود واصف د  مديحة

 

 حلو  الرحي  عبد د.  استراتيجي تلطيط دورة د  ط عت ميز . لاتي تقوي  دورات

   .د  رياض نوفأ لاتي تقوي  دورات استراتيجي تلطيط دورة

 مفاهي  توحيد دورة  هويدي محمود. د.  مفاهي  توحيد دورة

                                       

 

 

 دورة توصيف          
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  راجعة دال ية ن ية اآلدابم

 مؤتمر لبنات
 

 
 

 
 

 يو  الوافديت

  قافة الجودة مؤتمر طالب ن ية الصيدلة لن ر

 مؤتمر اسيوط

 يو  الوافديت
 

 مؤتمر طالب ن ية الصيدلة لن ر  قافة الجودة

  مؤتمر طالب ن ية الصيدلة لن ر  قافة الجودة
 
 

           

               مؤتمر طالب ن ية الطب لن ر  قافة الجودة          
               

 

 مؤتمر طالب ن ية الطب لن ر  قافة الجودة
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 السادة اخلرباء مدربي اهليئة القومية املتدربنيعدد  عدد الدورات اسم الدورة

 

 التقوي  اللاتي لمؤسسات التع ي  العالي 

 ع ى المعايير الجديدة

6 126 

  .د   ياسر حافي

  .د  رياض نوفأ

  .د  ه ا  إما 

  .د  لالد عبد الداي 

  .د  ط عت ميز

 

 توصيف البرامج والمقررات
5 105 

  .د  مديحة واصف

 سرور .د  حسيت 

  .د  عبد الرحي   ولح

 

 84 4 المراجعة اللارجية
  .د  محمود هويدي

  .د  عبد الرحي   ولح

 

 84 4 التلطيط االستراتيجي
  .د  عبد الرحي    وح

  .د  حسيت المغربي

  .د   محمود هويدي 42 2 ل قيادات االناديمية  توحيد المفاهي

 441 21 اجملموع االمجايل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت القيام بزيارات دعم فني للكليات
 كلية العلوم-1
 كلية الرتبية النوعية-2
 كلية االقتصاد املنزيل-3
 اآلدابكلية -4
 املعلوماتكلية احلاسبات و-5
 كلية الزراعة-6

 دورات املركز

 املراجعة الداخلية

٨



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتماد علىالكليات التي حصلت 
 الطب كلية

 كلية التمريض
 كلية اهلندسة

 كلية اهلندسة االلكرتونية
 كلية الزراعة

 

 

 الكليات واالعتماد

 كليات يف طور االعداد للتقدم لالعتماد

 اآلدابكلية -1
 كلية الرتبية-2
 احلاسبات واملعلوماتكلية -3

ر تقري ويف انتظاركليات تقدمت لالعتماد 
 زيارة االعتماد من اهليئة

 كلية الرتبية النوعية-1
 كلية االقتصاد املنزيل-2

٩



 

 

  سعيا ح ي ا وجيدا مميزا يستيدف التلنيد ع ى التربية النوعية جامعة المنوفية  يدت  روقة ن ية اذيا  الماضية 

مل صة في سبيأ حصوليا ع ى االعتماد االناديمي بما ينعنم ع ى  داقات العام يت بيا ما تبلله الن ية مت مساعِ 

م  حيم اسسسسسسسستقب ت الن ية فري  المراجعة اللارجية مت الييئة القومية لضسسسسسسسمات جودة التع ي   ولريجييا في جت معا

ونات في اسسسسسسسستقبالي  د  عادأ مبار  نائب رئيم   2018 4 17  الى 2018 4 15في الفترة مت واالعتماد 

جمعه حسيت المدير التنفيلي لوحدة  د  .حنات ي ار عميد الن ية ، و د  .الجامعة ل ئوت التع ي  والطالب ، يرافقه 

 .الوحدة مصطفى نائب رئيم  و . .د  هيا  ضمات الجودة بالن ية

 

 

 

 

 

 

 

 

  القومية لضمات جودة التع ي  واالعتماد لن ية االقتصاد المنزلي بجامعة زيارة فري  المراجعة اللارجية مت الييئة

  .2018 4 24  الى 2018 4 22المنوفية في الفترة مت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع أمجل امنيات املركز بالتوفيق والنجاح

 امنيات المرنز بالتوفي  والنجاح  جمأمع 

 

 

 

 

 أخـــــــبـار 
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1- 2016 MQA and IQA International seminar on quality assurance of 
higher education and round table meeting(MISQAHE 2016)17-18 
October 2016,KUALA LAMPUR. 

 حضور اد  وفاق زهرات مدير مرنز ضمات الجودة بالجامعة

–اسسسسسسسيوط  ةو بجامعIACQA 2017العربي الدولي السسسسسسسابع لضسسسسسسمات جودة التع ي  العالي   المؤتمر -2

 .2017 7  22-20جميورية مصر العربية في الفترة مت 

 بعنوات: والم ارنة ببحمحضور اد وفاق زهرات مدير مرنز ضمات الجودة 

 وىتيحال سعيد  زهرات، يناموفاق :  ل باح تيت قافة الجودة مدلال العتماد الجامعات  

  واالعتمادالمؤتمر الدولي الرابع ل ييئة القومية لضمات جودة التع ي   -3

حضسسور ور سسة عمأ المعايير  و 2017ابريأ  24-23في الفترة  وتعزيز ال قةالجسسسور  مدالتع ي   جودة  ضسسمات

 ميرة فتحي   و . .د انيا عزمي مدير وحدة ضسسسسمات الجودة ن ية الطب . .د  رالطبي: االناديمية المرجعية ل قطاع 

وفاق زهرات مدير مرنز  د .حضسسسور ور سسسة عمأ اعتماد الجامعات او نائب مدير وحدة ضسسسمات الجودة ن ية الطب

 لجودة بالجامعة.ضمات ا

بالجامعة الدولية ال بنانية  IACQA،2018  العالي العربي الدولي ال امت لضمات جودة التع ي   المؤتمر -4

 .2018ابريأ  14-11بالبقاع لبنات في الفترة مت 

 -: والم ارنة ببح يتحضور المؤتمر 

 ع ي جودة التع ي  في مؤسسات التع ي  العالي اد  وفاق زهرات د  رانيا عزمي اذناديمياالعتماد    ر 

  ال تيحىاالدارة االلنترونية اد وفاق زهرات اد اينام. 

 عنوات: واالعتماد تحتاللامم ل ييئة القومية لضمات الجودة  يالمؤتمر الدول -5

  .2018ابريأ 23-22الفترة مت  .... تط عات في...افاقتالتع ي : تلمال جودة

 حضور ور ة عمأ القطاع الطبي د رانيا عزمي مدير وحدة ضمات الجودة ن ية الطب.

 حضور ور ة نيا  اعتماد التع ي  العالي اد وفاق زهرات مديرة مرنز ضمات الجودة.

 املشاركة يف مؤمترات جودة التعليم
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 أ.د/ ايناس الشتيحى                                أ.د/ وفاء زهران              
 

م  الجامعيلقد  ضحى االعتماد  • م عالميا اذولويات الع يا ذي مؤسسة تسعى ل حصوأ ع ى ميزة  و صبح  حداتجاها

تنافسية تُمننيا مت البقاق واالستمرار في يأ هلك المتغيرات المتالحقة وضعت الييئة القومية لضمات جودة التع ي  

 واالعتماد معايير لتحقي  الجودة واالعتماد بالمؤسسات الجامعية.

 يرنز ع ى الجودة والمحاسبية. استراتيجيو ئونه مت منيور  ويير عيد جديد ل تعامأ مع قضايا التع ي  •

 السعي نحو االعتماد. في- حدهاالمنوفية  وجامعة-المصريةوع يه بد ت الجامعات  •

 ب قافة الجودة الوعيومت  ه  معوقات الحصوأ ع ى االعتماد هي قصور  •

 ت االعتماد يضمت استمرارية تحقي  الجودة، والجودة عالقة تبادلية، بمعنى  التربويوالعالقة بيت االعتماد  •

 وتحقي  الجودة يؤدى إلى االعتماد ومقدمة هلا سيادة  قافة الجودة بالجامعة.

 لطوات البحم

 المحاور ال ال ة اآلتية: فيفي ضوق هدف البحم وتساؤله نُي  البحم  •

 و برز  بعادها بالجامعات. ومدالأ قياسيابيا  ومبررات االهتما التعريف ب قافة الجودة  -1

 وف سفته و هدافه ومعاييرك.التعريف باعتماد الجامعات  -2

 تقدي  تصور مقترح لتفعيأ  قافة الجودة نمدلأ العتماد الجامعات.  -3

 التصور:
ودة جبنيا  ال العالقةوفئاتي  والجيات لات  والعام يت بجميع  القياداتالمعرفي ل معنييت بالجامعات  الوعيتنمية  -

ومتط باتيا ومدالأ قياسيا والمعوقات المحتم ة ولل  مت لالأ توفير دورات تدريبية وورو عمأ مستمرة ل فئات 

 المتنوعة.

 بالجامعات.تنمية القيادة الداعمة لنيا  الجودة  -

 الداع  لنيا  الجودة. الجامعيتوفير المناخ التنييمي  -

م وبصفة  ما الجامعة ونلاقيي  مستوى  قافة بيا في ت مقننة يستر دع مية  ةإعداد  دا - يواجيي  مت معوقات لاتيا

 مستمرة لتحقي  التحسيت المستمر.

 االهتما  بالن ر االعالمي ل قافة الجودة دالأ الجامعات ولارجيا. -

 العالقة بتطبي  معايير الجودة ل قيادات الع يا بالجامعات: لات-عمأ دورات تدريبية لتنمية الميارات اإلدارية  -

 الترنيز ع ى تنمية وعى القيادات بنيا  الجودة ومتط بات نجاحه وسيادة  قافته  -

م ذدواره  وتلصصاتي  وطبيعة ن ياتي  اإلداري تبلهمية التمنيتوعية القيادات الع يا  -  ل قيادات التنفيلية وفقا

  قافة الجودةو يعرقأ ن رينأ التنييمي التق يدي ع ى الي الحفاي  -

 

 

 ثقافة اجلودة مدخال لالعتماد
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ثقافة اجلودة استبدال التقليدية باألفقية وتغيري نظمها كي تتالءم مع  ويتطلب نشر *
 الثقافة اجلديدة ومتطلبات تطبيقها(.

 تحرص القيادات ع ى االلتزا  بالمصداقية والنزاهة وال فافية في جميع سياساتيا وقراراتيا -

 واالرتقاق بقدراتيا و دائيا لمواجية المستجدات المتالحقة والتعامأ معيا بديجابية. -

 أون رها دالإيجاد جلية إجرائية مع نة ل مساقلة والمحاسبية تحدد ضوابط العمأ بالجامعة مع العمأ ع ى تفعي يا  -

 الجامعات ولارجيا.

ع معايير محددة وواضحة حتى يتس  التقوي  بالوضوح وضع  ساليب و دوات لتقوي  اذداق بالجامعة مع مراعاة وض

 وال فافية باإلضافة إلى موضوعتيه وعدالته.

 بلداق المؤسسة ب نأ مستمر المعنية، لالرتقاقمناق ة نتائج هلا التقوي  مع جميع اذطراف 

 عمأ استطالع جراق العام يت بالجامعات حوأ  ساليب التقوي  المستلدمة باستمرار 

 Recommendationsالتوصيات 

 تنمية  قافة الجودة بالجامعات. فيتطبي  التصور المقترح لتقويمه والتعرف ع ى فاع يته 

 .بالجامعات العربية ةن ر التجرب
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 أ.د/ وفاء زهران                            أ.د/ ايناس الشتيحى                      
 حد اذولويات الع يا ذي جامعة تسسسسسسعى ل حصسسسسسوأ ع ى ميزة تنافسسسسسسية تُمننيا مت البقاق  الجامعي االعتمادلقد  صسسسسسبح 

واالسسسستمرار في يأ هلك المتغيرات المتالحقة لاصسسسة مع إلضسسساع المؤسسسسسسسسات لمبد  المسسسساقلة، وليلا  دت الجودة لغة 

م   ال يُستيات به. استراتيجياعمأ دولية وسالحا

ع ى العال   قافيا واقتصسسسسسسساديا واداريا وتننولوجيا، فتحدد  االنفتاحزات العولمة والتي تعني تعتبر التنافسسسسسسسسية إحدى إفرا

تنافسسسسية المؤسسسسسسسسة بمدى قدرتيا ع ى مواجية التيديدات والتحديات البيئية، فيي تجعأ المؤسسسسسسسسة في مرنز تنافسسسسي 

 والنمو. واالستمرارية فضأ وتعطييا القدرة ع ى البقاق 

قدرة الجامعة ع ى تقدي  لدمة تع يمية وبح ية عالية الجودة مما  هي الجامعية ع ى المسسسسسسسستوى وع يه فدت التنافسسسسسسسسي

ينعنم إيجابيام ع ى مسسسستوى لريجييا و عضسسساق هيئة التدريم بيا، اذمر اللي ينسسسسبي  قدرات ومزايا في سسسسوق العمأ 

عاو يا ومت    الت قة المجتمع في فة، وفى نفم الوقت يعنم   ته الملت  يا باأ الطالب ع ى بمسسسسسسسستو يادة إق يا، وز ت مع

 االلتحاق بيا، وهنلا تتحق  الغاية المن ودة بحيم تصبح الجامعة في لدمة المجتمع، والمجتمع في لدمة الجامعة.

عصسسر مت العصسسور بمعزأ عت اليروف   ي فييسسس   بلنيا ل  تنت  الملت فة،والمتتبع ذوضسساع الجامعات عبر العصسسور 

م هنا  عالقة تل ير وتل ر بينيا وبيت نأ ما يدور المجتمعية المحيطة بيا  المجتمع مت  حدام وتغيرات. في، فدائما

عديدة فرضت نفسيا ع ى طبيعة الحياة  مت تحدياتوالع ريت  الحاديوانطالقما مما سب  فدت ما ت يدك مجتمعات القرت 

س وب إدارتيافييا، وامتد تل يرها ع ى عمأ جامعاتيا الملت فة  رز هلك التحديات ما ت يدك ت   المجتمعات مت ، مت  بو 

ا  عمأ  فيتقد  في تقنيات المع وماتية واالتصسسسسسسساالت الحدي ة. وبالفعأ قد  للت المسسسسسسسستحد ات اإللنترونية منانما متميزم

المؤسسسسسسات حيم اسسست مرت اذليرة ما قدمته اذولى مت لدمات لتطويرها عامة وتطوير إداراتيا لاصسسة. وع يه  صسسبح 

ا ونوعما لمواجية ت   التحديات  و ت اإلدارةضرورة م حة لتطبي  اإلدارة اإللنترونية لاصة هنا   التق يدية  ير نافية نمم

 وفقا لما يرصدك الواقع.

 حماولة اإلجابة عن األسئلة األتية: يف احلايلوفى ضوء ما سبق جاءت مشكلة البحث 
 ما الميزة التنافسية ل جامعة، وما  بعادها؟  - 1

 التنافسية؟ما متط بات تطبي  اإلدارة اإللنترونية بجامعة المنوفية لتحقي  الميزة  - 2

 ما المراحأ المقترحة لتطبي  اإلدارة اإللنترونية بجامعة المنوفية لتحقي  الميزة التنافسية؟ - 3

 :االتيوعليه سارت خطوات البحث يف ثالثة حماور على النحو 
 الجامعات. فية و برز  بعادها التعريف بالميزة التنافسي - 1

عض جامعة المنوفية لتحقي  ببالتعريف باإلدارة اإللنترونية ومبررات التوجه نحو تطبيقيا و برز متط بات تطبيقيا  - 2

 المزايا التنافسية.

يزة  بعاد المتقد  تصسسسسور لمراحأ التحوأ إلى اإلدارة اإللنترونية بالجامعات بجامعة المنوفية وصسسسسوالم لتحقي  بعض  - 3

 التنافسية.

  

 اإلدارة اإللكرتونية مدخل لتحقيق بعض أبعاد امليزة التنافسية للجامعات
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 عزميأ.د/ وفاء زهران                                                أ.م.د/ رانيا 
 -أجاب هذا البحث على بعض التساؤالت: 

 ما هو   ر الحصوأ ع ى االعتماد اذناديمي ع ى فاع ية العم ية التع يمية بالمؤسسة؟ 

 وهأ نات للل    را ع ى نيا  ادارة الجودة ال ام ة؟ 

 وهأ ساه  في رفع رضا الطالب عت سير العم ية التع يمية؟ 

وقد نات اليدف العا  ل بحم قيام مردود الحصسسسسسوأ ع ى االعتماد اذناديمي ع ي جودة التع ي  في مؤسسسسسسسسسسسسات 

 التع ي  العالي 

عتماد جامعة المنوفية نم اأ ع ى لل  وفي ضسسسسسسسوق اهداف البحم ت  التعرف ع ى   ر اال –وت  اتلال ن ية الطب 

 اذناديمي في عدة محاور:

 جودة مدلالت التع ي .-1

 رضا الطالب  العميأ الدال يو-2

 رضا المجتمع اللارجي-3

 تعزيز  قافة الجودة-4

 التطوير والتحسيت المستمر-5

و وصسسي البحم بضسسرورة حم مؤسسسسسسات التع ي  العالي ع ى تطبي  معايير الجودة ل حصسسوأ ع ى االعتماد لما له 

 اال ر ع ى رفع مستوي اللريج وبالتالي المنافسة في سوق العمأ المح ية والدوليةمت عيي  

 

 

 
 

 أثر االعتماد األكادميي علي جودة التعليم يف مؤسسات التعليم العايل
 جامعة املنوفية كمثال( –)كلية الطب 
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