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 تشكیل لجان معاییر االعتماد األكادیمى واللجان المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة 
 

 مھمات اللجنة 

 لجنة القیاس والتقویم 
المقررات الدراسیة وتحدید متطلبات   البرنامج الدراسي و وضع خطط تقییم  .1

 تنفیذھا واألشراف على التقاریر الالزمة عنھا. 
 تقییم األداء األكادیمي واإلداري. نماذج  وتطبیق  إعداد  .2
 قیاس المردود من الدورات التدریبیة وورش العمل.  .3
قیاس رضا جمیع األطراف الداخلیة والخارجیة وإعداد التقاریر وعرضھا   .4

 ومناقشتھا. 
 قیاس وتقویم جودة الورقة االمتحانیة.  .5
 المختلفة.  معھد قیاس رضا المستفیدین من الخدمات التي تقدمھا إدارات ال .6
 تقییم مدى كفایة وكفاءة التسھیالت والخدمات المساعدة.  .7
 تقییم جمیع العملیات اإلداریة والتعلیمیة والخدمیة والبحثیة بالمعھد.  .8
 . رصد كفاءة وجود بیئة التعلیم وأسالیب التعلیم والتعلم المتبع .9

 عبد اللطیف ا.د. وائل صدیق  منسق فریق العمل 
 م.م. روان منصور  -م.م. شروق القط  – م.م. ایة الطویل   –م.م. علیاء عباس  فریق العمل 

 
 

 مھمات اللجنة 

 عالملجنة التوعیة واإل
 تجھیز الموارد اإلعالمیة واستخدام أنسب الوسائل لنشرھا.  .1
  معھد توفیر المطبوعات والمنشورات التي یتم نشرھا لزیادة وعي مجتمع ال .2

 . بأنشطة الجودة
المطبوعات التي تنشر ثقافة الجودة بین أعضاء ھیئة التدریس والھیئة  توزیع   .3

 . المعاونة، واإلداریین والطلبة
 عن الدورات والندوات ذات الصلة بضمان الجودة.  ن النشر واإلعال  .4
 . و نشرھا بالمجتمع  عقد ندوات ثقافیة للتوعیة بثقافة الجودة .5
دین من األطراف  ونشرھا بین المستفی معھد إعداد نشرات عن أنشطة ال .6

 المجتمعیة. 
 عقد محاضرات لمناقشة ما یستجد في مسیرة الجودة من أعمال.  .7
تحدیث الموقع اإللكتروني بصورة دوریة وتغذیتھ بالوثائق والمعلومات   .8

 .لمعھد الخاصة بأنشطة ا
 ا.م.د. ولید عزت رسالن  منسق فریق العمل 

 ا. والء منیر  -  م. فاطمھ مصطفى  -م.م. زینب عرفھ    – م.م. محمود جمال الدین  فریق العمل 
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 مھمات اللجنة 

 لجنة المراجعة الداخلیة 
 مراجعة تقاریر لجنة الدراسة الذاتیة والتقریر السنوي للمعھد. .1
مراجعة توافر ملفات المقررات الدراسیة لكل فصل دراسي ومطابقتھ   .2

 . بتوصیف المقرر 
مراجعة تقاریر تنفیذ خطط التحسین الموضوعة في ضوء الدراسة الذاتیة   .3

 . وأعمال التقویم والمراجعة 
 . تقییم المؤشرات المستخدمة في المعاییر ومخرجاتھا  .4
 . مراجعة الوثائق المقدمة والتأكید على مصداقیتھا  .5
 . مراجعة خطة العمل المستقبلیة بما تتضمنھ من مقترحات  .6
 . ع التقاریر من اللجان المختصة التأكد من اعتماد جمی  .7
 . تم مراجعتھ من تقاریر  التأكد من إجراءات التعدیالت الالزمة لما .8

 ا.د. عماد السعید البلتاجي  فریق العمل  منسق
محمد عبد  یاسمین   .م  –م. محمد یونس    – م. ندى رفعت   –م.م. ایمن المصري  فریق العمل 

 الحمید 
 

 مھمات اللجنة 

 ستبیانات لجنة اإل
تحدید البرنامج الزمني لخطة العمل في إطار التعاون مع لجان الدراسة الذاتیة   .1

 . معھد والتقریر السنوي لل
 إعداد االستمارات االستقصائیة لتتوافق مع المعاییر المطلوبة.  .2
إجراء اإلحصاءات وتحدید العینات المستندة على المعاییر المختلفة طبقا   .3

 . معھد ألعداد ال
تحلیل نتائج االستمارات االستقصائیة بالتعاون مع لجنة معاییر الدراسة   .4

 . الذاتیة
 ا.م.د. طالل محمد أبو المعاطي فریق العمل  منسق

ا. والء   –  م. احمد زغلول - م.م. محمد إبراھیم   -م.م. محمود جمال الدین جالل  فریق العمل 
 منیر 

 

 

 مھمات اللجنة 

 والمقرارات لجنة البرامج 
 مراجعة وتحدیث البرامج والمقررات الدراسیة ومقارنتھا بالمعاییر القومیة.  .1
توصیف وتوافق البرامج التعلیمیة لطالب البكالوریوس مع رسالة وغایات   .2

 المعھد.
التحقق من مخرجات التعلم المستھدفة من البرنامج من خالل االستبیانات والتغذیة   .3

 االمتحانات. الراجعة ونتائج 
 اقتراح أنماط التعلیم والتعلم المالئمة للبرامج.  .4
 تحدیث أسالیب تقویم الطالب. .5
 وضع السیاسات المالئمة لعالج مشاكل التعلیم.  .6
 المراجعة الدوریة إلستراتیجیة التعلیم والتعلم.  .7

 ا.د. ایمن صبري كریم  فریق العمل  منسق
 م. احمد نزیھ   -  م.م. محمد سالم - م.م. محمد األشرم   –م.م. فاطمھ البیلي   فریق العمل 
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 مھمات اللجنة 

 لجنة التدریب 
 عمل استبیانات عن االحتیاجات التدریبیة وتحلیلھا.  .1
 ا. تنظیم ورش عمل تدریبیة وعمل استبیانات لقیاس مردودھ .2
 عمل خطة تدریبیة كل ستة أشھر.  .3

 محمد احمد سعید د.  فریق العمل  منسق
 م. احمد نزیھ   -  سلمى صبح محمد م.م.  فریق العمل 

  

 

 مھمات اللجنة 
 ستراتیجي معیار التخطیط اإل

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق ( من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 31صفحھ رقم 

 البلتاجي  السعید  عماد ا.د.   فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 فتحي البلتاجي د. ساره 
 یاسین   احمد  م.م. عبد الرحمن
 محمد  م.م. سلمى صبح 

 منصور احمد  م.م. روان 
 ا. والء منیر 

  

 

 

 مھمات اللجنة 
 معیار القیادة والحوكمة 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق ( من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 32صفحھ رقم 

 البلتاجي السعید ا.د. عماد  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 د. محمد احمد سعید 
 د. ساره فتحي البلتاجي 

 م.م. عبد الرحمن احمد  یاسین 
 م.م. ایمن عادل المصري 

 محمود كمال رضوان م.م. 
 م.م. روان  احمد منصور 

 ا. والء منیر 
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 مھمات اللجنة 
 معیار إدارة الجودة والتطویر 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 33صفحھ رقم 

 الجمل محمود  د. احمد   فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 د. محمد سعید 
 البلتاجي  ه فتحيد. سار

 م.م. عبد الرحمن یاسین 
 م.م. علیاء عباس 

 ا. والء منیر 
 ا. غادة شوقي 

 

 

 مھمات اللجنة 
 معیار أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 34صفحھ رقم 

 موده  حعبد الحمید فتحي د. فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 البنا  محمود إبراھیم  م.م. رانیا 
 عبیر طارق م. 

 مصباح محمد  م. رنا  
 منصور م. ندى 

 ا. غادة الصاوي 
 إبراھیم ا. احمد 

 

 

 مھمات اللجنة 
 معیار الجھاز األداري 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 35صفحھ رقم 

 رانیا مصطفى محمود محمد د.  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 امل بدر حسن م.
 ریھام حسن سالم م. 

 عبد المقصود بدیر م. ایھ  
 م. احمد نزیھ 

 ا. فاطمھ العیوطي 
 ا. احمد البیھ 

 إبراھیم ا. احمد 
 ا.  ریھام العباسي 
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 مھمات اللجنة 
 معیار الموارد المالیة والمادیة 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 36صفحھ رقم 

 ا.م.د. محمد امین شریف  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 محمد مصطفى  م.منى عوضین 
 م. مارینا رضا سمعان 

 م. خالد الجمیلي 
 ا. احمد عرفان 

 ا. احمد البیھ 
 فرحات  ھ یسریا.  

 

 

 

 مھمات اللجنة 
 معیار المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 37صفحھ رقم 

 د. أسماء السعید  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 م. زھراء عبد الناصر م. 
 م. زینب عرفھ م. 

 م. ندى رفعت احمد 
 م. الشیماء المكاوي المغربي 

 

 

 مھمات اللجنة 
 والتعلممعیار التدریس 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 38صفحھ رقم 

 ھالھ محمد رسالن د.  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 رانیا البنا م. م. 
 محمود أبو الفتوح م. 
 خالد الجمیلي م. 

 م. حازم عصام البیار
 م. احمد عادل المحالوي 
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 اللجنة مھمات 
 معیار الطالب والخریجون 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 40صفحھ رقم 

 ولید جاب هللا د.  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 حسن  ا. احمد عبد هللا 
 البیومي  ا. محمد عزت 
 م. ریھام حسن 

 م. سلمى محمد كمال الدین 
 یسري م. عمر محمد  

 م. ایة محمد الھندي 
 

 

 مھمات اللجنة 
 معیار البحث العلمي و األنشطة العلمیة 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 41صفحھ رقم 

 د. محمد مدحت  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 م.م. فاطمة البیلى 
 م. نھى كمال رشاد 

 مختار م. منى محمد 
 الداودي ھشام   م. ھاجر

 م. دعاء محمد عوض 
 م. بسمة مقبل 

 

 

 مھمات اللجنة 
 معیار المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة 

  – )2015اإلصدار الثالث  – مرفق (من دلیل اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
 44صفحھ رقم 

 د. والء عمر الفاروق  فریق العمل  منسق

 فریق العمل 

 شیماء عمر م.م.   
 م. محمد محمود الباز 

 م. الشیماء المكاوى 
 مروه الباشا م. 

 م. ھدیر أبو المعاني 
 م. االء محمد غازي 

 


