
  

 

 

 

 اإلجتماع األول للعميد 

 بأعضاء الفريق التنفيذى واإلدارى للوحدة تحت إشراف المدير التنفيذى للوحدة د/ أريج عويضه

أول إجتماع عشر صباحا تم  يةالحادفى تمام الساعة  99/8/9199الموافق  األثنينانه فى يوم 

الدور الثانى مبنى العميد قاعه بيروت ب9199/9191للعميد إستعدادا لبداية العام الدراسى الجديد 

 المدير التنفيذى للوحدة د/ أريج عويضه ونائب المدير التنفيذى د/ محمود السحلىتحت رعاية 

ة العلوم ومسئول التخطيط اإلستراتيجى ولجنة يأ.د/ عبدالناصر حسنى أستاذ كلبحضور 

 التصنيف ومشرف مركز المعلومات بالجامعة 

 هدف اإلجتماع : 

 مناقشة خطة العمل الجديدة ووضع خطة إستراتيجية للكلية تتوائم مع خطة الجامعة 

عضو خارجى لالشراف على أعمال الجودة  عبدالناصر حسنىبدأ اإلجتماع بكلمة من أ.د/ 

علما توضيح المعنى الحقيقى للجودة والتأكيد على ضمان إستمرارية الجودة حث على ي بالكلية

ووضح أن من أسباب عدم المشاركة فى أعمال الجودة بأن تتم إدارة الجودة بطريقة صحيحه 

عدم التوعية وروح المقاومة وعدم وجود برنامج توعية كافى وعدم وصول مفهوم الجودة 

 بطريقة واضحة وصحيحة 

 فأكد على نقط أساسية يجب اإلهتمام بها : 

ٚٔؾيػ أعغٙب اٌؼٍّيخ ألػعبء ٘يئخ رذسيظ ٚاإلداسييٓ ػًّ خطخ ئعزشاريغيخ عذيذح  .1

 ٚاٌطالة 

 ٚظغ آٌيخ فٝ عّغ اٌجيبٔبد  .2

 اٌؾشص ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ رطجيك اٌخطخ  .3

 

  :م بشرح فكرة عمل خطة إستراتيجية وقا

وضع المنهجية التى تضمن مجموعة من األسهم عند وضع الخطة اإلستراتيجية يجب  -
 ويات األدنى تأخذ فكرتها من المستوى األعلى مستالمتداخلة لوضع الخطة فيجب أن ال

فعند عمل خطة إستراتيجية للكلية يجب الرجوع إلى الخطة اإلستراتيجية للجامعة مع العلم ال 
ية فيجب الرجوع إلى اإلستراتيجية اليوجد منهجيوجد خطة إستراتيجية للجامعة وفى هذه الحالة 

وماهى 9101-9191األعلى وهى وزارة التعليم العالى واإلطالع على إستراتيجية مصر 
، مع التأكيد على أهمية الربط بين إستراتيجية الجامعة 9101-9191المحاور لرؤية مصر 

 وإستراتيجية الكلية 

 



  

 

 

 

شؤن دراسات  -اعات )شؤن طالبوعند وضع استراتيجية يجب وضع إستراتيجية لثالث قط
 فبعد إعتماد على أن يكون لكل قطاع إستراتيجية خاصه به تنمية المجتمع ( –عليا 

 الءمن خالل نائب رئيس الجامعة ثم توزع على وكاإلستراتيجية العامة للجامعة يتم توزيعها 
 ستراتيجية الخطة كل إبداخل لكى تتحول أهداف اإلستراتيجية إلى أنشطة فى كليتك ألن  اتالكلي

تنمية قطاع محاور ،  7فقطاع شئون طالب يضم "التى نقوم بتنفيذها من خالل هذه القطاعات 
 "المجتمع يضم محور واحد فقط 

 هناك نقطة داخل اإلستراتيجية تشمل التهديد للوصول لحل المشكالت يجب أن يكون وأكد أن 

 المفاهيم األساسية :

وأكد أيضا أن هناك مجموعة من المفاهيم األساسية يجب على الجميع معرفتها ومشاركة الجميع 
على هيئة ورش عمل لمعرفة المفاهيم األساسية كالرؤية والرسالة والهدف لنصل لمرحلة عند 

 عرض المفهوم نعرف هل هو صح أم خطأ 

 تكوين الورشة : 

 الورشة عبارة عن نصفين 

 النصف األول الوصول إلى كيفية كتابة الهدف والرؤية والرسالة 

النصف الثانى : كيفية وضع خطة بشكل سهل ومترابط على شكل أربع محاور رئيسية أى كل 
 قطاع له بطاقة خاصة بى بتقسيمه المواعيد واألوقات المطالب بها فى العمل 

 كيفية وضع المشكلة : 

 القوة والفرص ، والضعف والتهديدات فيجب تحديد المشكلة الخاصة بك  نقاطهناك خلط بين 

 المشاركة : 

يحول لمؤشرات رقمية  (برنامج تدريبى) أهم فكره من وضع الوثيقه هى المشاركة عن طريق
لتحديد نسب القوة أى القوة عند المؤسسة من قوة وضعف وفرص وتهديدات لنصل فى النهاية 

خالل هذا الرقم نحدد وضع المؤسسة وإبراز قوة المؤسسة وتحويل  إلى مجموع واحد فقط من
 نقاط الضعف إلى قوة 

عمل  –فهم المفاهيم  –هناك نقط أساسية للمشاركة تتمثل فى اآلتى ) إستخدام الفرص الخارجية 
تحول المشكلة إلى مؤشرات رقمية لمعرفة نقاط قوتك إلبراز تميزك  –تحليل بيئى صح 

 ومعرفة نقاط ضعفك لمحاولة عالجها ( 

 



  

 

 

هى حوارها إلى التأكيد وانت د/ أريج محمود عويضه المدير التنفيذى للوحدةثم تسلم الحوار

 32/6/3102على ذلك بناءا لما ورد فى إجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 

 ئداسح اٌغٛدح  ئٌغبء ِغٍظ .1

ثبإلظبفخ ئٌٝ  أػعبء ٘يئخ رذسيظ 5اٌفشيك اٌزٕفيزٜ ٌٍغٛدح ئٌٝ ئػبدح رشىيً ٚرمٍيً  .2

  (2-5-1)اٌّذيش اٌزٕفيزٜ 

 ئظبفخ ػعٛ خبسعٝ ِٓ خبسط اٌىٍيخ ػٍّب ثأْ يىْٛ ػعٛ ٘يئخ رذسيظ  .3

 رجؼيخ اٌٛؽذح ٌؼّيذ اٌىٍيخ  .4

 ػٍٝ أْ رزىفً اٌىٍيخ ثبٌّىبفأد أفشاد ظبفخ ئاليٛعذ ِشىٍخ فٝ  .5

 ( ئداسييٓ 3ػذد اٌفشيك اإلداسٜ ٌٍغٛدح ) .6

 

 3102/3131للعام الدراسى  جدول بأعضاء فريق الجودة من أعضاء هيئة تدريس

 الصفه االسم

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة  د/ أريج محمود عويضه 

 لوحدة ضمان الجودةنائب المدير التنفيذى  د/ محمود حسن محمد السحلى 

 مدرس القانون الجنائى عضو  د/ دعاء محمود سعيد 

محمد عاشور محمد إبراهيم أ/ 
 شلتوت

 عضو مدرس مساعد بقسم القانون الدولى العام

 اإلقتصاد والمالية العامة عضو مدرس مساعد بقسم  أحمد رجب زكى تمامأ/ 

 مساعد بقسم قانون المرافعات  سمدرعضو  أ/ عمروحيد صبرى عبدالمنعم 

عضو خارجى لإلشراف على أعمال الجودة بكلية  أ.د/ عبدالناصر حسنى 
 " ٍأستاذ بكلية العلوم " الحقوق 

 

وإبراز لبث روح الحماس فى الفريق التنفيذى واإلدارى للوحدة  ثم تسلم الحوارأ.د/ عميد الكلية
فيجب على وحدة الجودة أن تعيش مكانه وحدة ضمان الجودة بأنها العقل الذى يفكر للكلية 

 9191-9199والتأكيد على ما يجب عمله فى بدايه العام الدراسى ، مشاكل الكلية بعقلها وقلبها 
 : الذى يتمثل فى اآلتى

يبد ٚاٌّؼب٘ذ ثشأْ ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدح ٌٍىٍ 2002ٌغٕخ  26اٌؾصٛي ػٍٝ لشاس سلُ  .1

 وّغزٕذ ٌصشف ِىبفأح اٌغٛدح 

 يغت ٚعٛد ِٕغك ٌٛؽذح ظّبْ اٌغٛدح داخً وً لغُ أوبديّٝ  .2

 ػًّ دػبيخ ٌإلِزؾبْ اإلٌىزشٚٔٝ ٌزغٕت اٌغٍجيبد ٌّب ؽذس  .3

 ػشض ثيبٔبد ٌىٍيخ اٌؾمٛق فٝ ِغٍظ اٌغبِؼخ أٜ رزُ رشعّخ اٌغٛدح ئٌٝ أفؼبي  .4

 

 

 



  

 

 

اٌّؼيذيٓ ٌؼًّ عزة ٌٍىٍيخ ِٓ أػعبء ٘يئخ رذسيظ إٌظش ئٌٝ اٌخطخ اٌخّغيخ ٌزؼييٓ  .5

خ طِؼيذ فٝ خ 42ِٚؼشفخ أعجبة رغشيت األػعبء ئٌٝ ِغٍظ اٌذٌٚخ ػٍّب ثأْ رُ غٍت 

 2023 -2012اٌزؼييٓ اٌغذيذح ِٓ 

 ٚصٍذ اٌزٝ ِؼشفخ أعجبة لٍخ ػذد أػعبء ٘يئخ رذسيظ ٚرغشيت أػعبء ٘يئخ رذسيظ .6

 ئٌٝ األعبرزح اٌىجبس 

ػٍٝ فبػٍيبد اٌطٍجخ ثٛظغ ثشٔبِظ ثزؾذيذ اٌؾشص ؼبَ اٌذساعٝ اٌغذيذ يغت فٝ ثذايخ اٌ .2

، ٚػًّ دٚسح فٝ اٌّؾبوُ اٌزذسيجيخ ٌٍزذسيت ػٍٝ ئِزؾبْ ٔذٚح شٙشيخ ِغ شخصيخ ػبِخ 

 إٌيبثخ 

أْ يزُ اإلرفبق ِغ رؾذيذ يَٛ رؼشيفٝ ٌٍطالة اٌغذد فٝ ثذايخ اٌؼبَ اٌذساعٝ اٌغذيذ ػٍٝ  .8

ٚاٌزٕٛيخ ػٍٝ اٌطالة اٌغذد ثزؼذيً ػذد عبػبد اٌؼاللبد اٌؼبِخ ػٍٝ ئداسح ٘زا اٌيَٛ 

دسعخ فمػ ٌٍطالة اٌغذد ، ٚٚظغ ِؼبييش ٌإلِزؾبْ اٌزٜ  100اإلِزؾبْ ئٌٝ عبػزيٓ ٚ

 يىْٛ ِذرٗ عبػزيٓ 

 اإل٘زّبَ ثؾفٍخ اٌخشيغيٓ  .2

األلغبَ اإلداسيخ ثأّ٘يخ اٌغٛدح ٚاٌزؼبْٚ بء سؤعاٌزٕٛيخ فٝ اإلعزّبع اٌشٙشٞ ٌٍؼّيذ ػٍٝ  .10

 ِغ ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدح ثبٌىٍيخ

يزُ ئػالْ ػاللخ األلغبَ ِغ إٌّغك فٝ عٍغخ ِؼيٕخ داخً اٌىٍيخ ٌجش سٚػ اٌؾّبط داخً  .11

 ٚاٌزشغيغ ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌٛؽذح األلغبَ 

 ؽذح ظّبْ اٌغٛدح اٌزأويذ ػٍٝ ٚعٛد ثبة فٝ ِغٍظ اٌىٍيخ ٌٛ .12

ثبٌّمشساإلٌىزشٚٔٝ اٌخبص 28/8/2012يظ فٝ ئعزّبع يَٛ ِٕبلشخ ِمزشػ د/ أس -14

 ثبإلظبفخ ئٌٝ فىشح اٌّؼيذيٓ

ٚأخز أٜ ئػطبء صالؽيخ ٌٍؼّيذ ثؾزف أعئٍخ اإلِزؾبْ اٌغيش ِزٕبعجخ ِغ ٚلذ اإلِزؾبْ  -15

 ٌإلِزضبي ثغبِؼخ اٌمب٘شح لشاساد فٝ ِصٍؾخ اٌطبٌت أصٕبء اإلِزؾبْ ثؼيذا ػٓ أعزبر اٌّبدح 

سعٛة ٔغت ح ػٓ درغّيغ اٌّمبالد اٌصبدسح ِٓ ِصش اٌيَٛ ٌٍذوزٛس / عٍيّبْ عٛ -16

 ( فٝ ثؼط ِٛاد وٍيخ اٌؾمٛق ٚلٛاػذ اٌشفغ ِبدح اٌزغبسٜ ٚاٌجؾشٜ )اٌطالة فٝ 

ٚػًّ رمشيشثزٌه ٚئػزّبد٘ب فٝ اٌّغٍظ  ، ٚربسيخ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ،رغٙيض ٔغت إٌزيغخ -12

 اٌغيئخ ٌٍٕزيغخ رؼشظٕب ٌؼذد وجيش ِٓ اٌمعبيب ألْ إٌغت 

 ٚظغ آٌيخ ٌىيفيخ ئٌزضاَ ئػعبء ٘يئخ رذسيظ ٌّؾبظشرُٙ ِٚٛاػيذُ٘  -18

 إٌظش ئٌٝ ِشىٍخ ئٔزذاثبد أػعبء ٘يئخ رذسيظ  -12

 يغت اٌشد ػٍٝ ِشبوً اٌغٛدح ثأسلبَ ٚػشظٙب فٝ اٌّغٍظ  -20

شٙٛسِٓ لجً  6اٌزٕٛيخ ػٍٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼٍيب ثؼًّ رمبسيش ػٓ اٌشعبئً اٌؼٍّيخ وً  -21

 اٌّششف  ٚيزُ شطت اٌطبٌت فٝ ؽبٌخ ػذَ اإلٌزضاَ ثبٌّذح اٌجيٕيخ ٌٍزغغيً ٚاٌّزبثؼخ 

 أشبس اٌؼّيذ ئٌٝ الئؾخ اٌٍغخ أْ اٌىٍيخ فٝ ئٔزظبس اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼذيً الئؾخ اٌٍغخ  -22

 سٜ اٌخبص ثزؼذيً اٌالئؾخ ) أ/ ِشٚح عىشربسيخ ( رغٙيض اٌمشاس اٌٛصا -23

ثصذٚس ؽىُ ثزؼيٓ ِؼيذح ِٓ لغُ شؼجخ اٌٍغخ اٌفشٔغيخ ٚ٘زا ٕ٘بن رؼذيً فٝ ثشٔبِظ اٌٍغخ  -24

 ٌُ يؾذس ِٓ لجً 

 

 

 



  

 

 

عبدالناصر حسنى العضو الخارجى لإلشراف د/ أ.  وفى نهاية الورشة قام

 على أعمال الجودة بالتوصيات اآلتية : 

ئعزخشاط رفٛيط ِٓ اٌؼّيذ ثّخبغجخ سؤعبء األلغبَ اإلداسيخ ػٍٝ أْ يزُ  .1

ٌىٝ يزُ اٌزؼبًِ ِغ اٌزؼبًِ ػٓ غشيك اٌٛوالء اٌّغئٌٛيٓ ػٓ اٌمغُ اإلداسٜ 

 اٌّغئٌٛيٓ اٌٍّضِيٓ .

رغٙيض اٌزٛصيفبد ٚسليخ ٚئٌىزشٚٔيخ ، ٚرؾذيذ عذٚي صِٕٝ ، ٚػشظٙب فٝ  .2

، ِغ اٌؾشص زيغخ اٌؼًّ فٝ اٌمغُ اٌّغٍظ ، ٚػشض دسعخ اٌمغُ ، ٚئػالْ ٔ

 ػٍٝ ئعزّشاسيخ ػًّ رمشيش ثشٔبِظ ٚرٛصيف ِمشس 

 ٌٍزؼبًِ ِغ األلغبَ ٚظغ آٌيبد  .3

 ٚظغ آٌيخ ٌٍّغبئٍخ ٚاٌّؾبعجخ  .4

 ٚظغ آٌيخ ٌؾً ِشبوً اٌطالة اٌّزؼضشيٓ   .5

 ئػزّبد آٌيبد اٌزؼبًِ فٝ اإلعزّبػبد اٌشٙشيخ ٌٍٛؽذح ٚئعزّبػبد ِغٍظ اٌىٍيخ  .6

يغت ئٔشبء ٚؽذح اٌخشيغيٓ ٚاٌزذسيت ثمشاس ػٍٝ أْ يزُ رشىيً ِغٍظ ٌٍٛؽذح  .2

ٌٙب رذسيت خبص ثٙب ٚثبلٝ أشىبي اٌغٛدح ) ٚرٌه ألْ ٚؽذح ظّبْ ٚئػزّبدٖ 

 اٌزذسيت غيش خبص ثبٌٛؽذح ( 

 رؾٛيً عّيغ اٌٍّفبد ئٌىزشٚٔيب  .8

 يغت اٌزؼبًِ ِغ ِٕغك أػّبي اٌغٛدح داخً األلغبَ األوبديّيخ  .2

 ئٌٝ رىٍيفبد إٌّغميٓ شٙشيب إٌظش  .10

ثبٌىٍيخ وٕغجخ إٌغبػ ٚاٌشعٛة ِٓ صِبد ٚاٌىٛاسس اٌخبصخ ألػًّ ٍِفبد ٌ .11

خالي اٌّإشش اٌؼبَ ٌٍىٍيخ ، ٚ٘يزُ ِؼشفخ ٔمبغ اٌعؼف ِٓ خالي األؽىبَ اٌمعبئيخ 

 ٌّؼبٌغزٙب ٚٚظغ عيٕبسيٛ 

ويفيخ رطجيك اإلعزجيبْ ٚاألٚلبد إٌّبعجخ ٌزطجيمٙب ٚأٔٛاع رطجيمٙب ) وبٌزطجيك  .12

اٌٛسلخ اإلِزؾبٔيخ أْ رىْٛ لجً  –اٌّمشس اٌذساعٝ  –ػٍٝ أداء ػعٛ ٘يئخ رذسيظ 

 إٌزيغخ أْ رىْٛ لجً إٌزيغخ (  –اإلِزؾبْ 

 ،يغت أْ يىْٛ اٌزذسيت اٌؼٍّٝ ِٕصٛص ػٍيٗ فٝ رٛصيف اٌّمشس .13

ومعاده ومكانه وتوضيح شكل التدريب المقرر  داخل محتوىلتدريب أن يكون ا و
ترفع  الذى يحتوى على التدريبفكل هذه األسس التى توضع فى توصيف المقرر

 الخبرة العملية للطالب 

 يغت ٚظغ أعبٌيت ئصبثخ ٌؼعٛ ٘يئخ رذسيظ  .14

ئٌضاَ اٌغبِؼخ ثزغٍيُ ّٔٛرط ئعبثخ ٚٚسلخ اإلِزؾبْ فبإلٌزضاَ ثزٌه يشعغ ٌٛظغ  .15

 رٛصيف صؾيؼ 

 

 

 

 



  

 

 

 

 فشد( 20-15يٓ ٌٍؼًّ فٝ اٌجشٔبِظ اٌزذسيجٝ ٘ٛ )يرؾذيذ ػذد األفشاد اٌفؼٍ .16

ٚأيعب أْ يىْٛ  ٗيغت ػٍٝ وً لغُ أوبديّٝ أْ يىْٛ ٌٗ ئعزشاريغيخ خبصخ ث .12

ٕ٘بن فشيك أوبديّٝ ِغئٛي ػٓ رٕفيز اٌخطخ اإلعزشاريغيخ ٚرمذيُ رمشيش ػٓ األػّبي 

  ػٍٝ ؽذٜ  لغُوً اٌزٝ رزُ داخً 

كيفية وضع  أيضا فى توصياتهأ.د/ عبدالناصر حسنى العضو الخارجى أوضح 

 الخطة اإلستراتيجية التى تتمثل فى اآلتى : 

رصّيُ ئعزّبسح ئعزجيبْ اٌزؾٍيً اٌجيئٝ ٚرؼزّذ فٝ ِغٍظ اٌىٍيخ ػٍٝ أْ يزُ وً ػبَ  -1

 ثزٛصيؼٙب عٕٛيب ثأسلبَ ٌىً ئعزّبسح ٚيزُ رٛصيؼٙب ٚئعزٍّٙب 

ثاعزخذاَ ثطبلبد 2025-2020رٕفيز ثشٔبِظ رذسيجٝ ثٛظغ ئعزشاريغيخ وٍيخ اٌؾمٛق  -2

 إٌصف االٚي ٌٍذساعخ  اإلداء اٌّزّيضح ٚعذٚي صِٕٝ ٌٍجشٔبِظ ػٍٝ أْ يزُ فٝ

 رطجيك ِغّٛػخ ِٓ اإلعزجيبٔبد ِٓ خالي ٚصيمخ ٌٍزؾٍيً اٌجيئٝ  -3

 صُ ٔجذأ ثٛظغ اإلعزشاريغيبد  -4

توصيات من قبل المدير التنفيذى ونائب المدير التنفيذى وقد إنتهت الورشة إلى 

 اآلتى : لوحدة ضمان الجودة ب

ظّبْ  شٙٛس ِغ اٌؼّيذ ٚاٌفشيك اٌزٕفيزٜ ٚاإلداسٜ ٌٛؽذح  3ػمذ ئعزّبع وً  .1

 ثشئبعخ اٌؼعٛ اٌخبسعٝ ٌٍٛؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍيخ 

ػمذ ئعزّبع شٙشٜ ٌٛؽذح ظّبْ اٌغٛدح ػٍٝ أْ يىْٛ اٌخّيظ اآلخيش ِٓ وً شٙش  .2

 22/8/2012ػٍّب ثأْ ِؼبد اعزّبع ٘زا اٌشٙش ٘ٛ 

 ٌٍّٕغميٓ  رُ اٌزأويذ ػٍٝ ػًّ عذٚي أػّبي .3

 ػًّ ٚسػ ػًّ ٌٍّٕغميٓ  .4

 ٚسػ ػًّ ٌٍزٛصيف  .5

 شٙبداد رمذيشرمذيُ  .6

 رٛصيغ اٌّؼبييش  .2

 إٌّغميٓرٛصيغ  .8

 ّزبثؼخ اعزّشاس اٌخطخ ٚاٌاٌؾشص ػٍٝ ػًّ  .2

 ػًّ فشيك ٌٍزخطيػ اإلعزشاريغٝ  .10

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 

 

 


