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خاص من أولويات التنمية خاص من أولويات التنمية تعتبر عملية تطوير التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل تعتبر عملية تطوير التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل   
والتطوير فى مصر ، وضماناً  لجودة التعليم والنهوض به والوصول الى المستوى العالمي وتمشياً  والتطوير فى مصر ، وضماناً  لجودة التعليم والنهوض به والوصول الى المستوى العالمي وتمشياً  

القومية لضمان الجودة واالعتماد " القومية لضمان الجودة واالعتماد "   الهيئةالهيئةمع اهتمامات وسياسة الدولة التى تسعى حالياً  إلنشاء " مع اهتمامات وسياسة الدولة التى تسعى حالياً  إلنشاء " 
  ..19721972لسنة لسنة   4949قانون تنظيم الجامعات رقم قانون تنظيم الجامعات رقم وا عماالً  لنصوص الباب السادس من الالئحة التنفيذية لوا عماالً  لنصوص الباب السادس من الالئحة التنفيذية ل

  القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  نشأة وتأسيس الهيئةنشأة وتأسيس الهيئة::  
بإنشاء الهيئة بإنشاء الهيئة   20072007صدر قرار السيد/ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في الثامن من نوفمبر صدر قرار السيد/ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في الثامن من نوفمبر 

، ،   ((20062006لسنة لسنة   8282  قانون رقمقانون رقم))  الشعبالشعب  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد إقراره من مجلسالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد إقراره من مجلس
  الهيئة تتمتع باالستقاللية وتكون لها الشخصية االعتبارية العامة، وتتبعالهيئة تتمتع باالستقاللية وتكون لها الشخصية االعتبارية العامة، وتتبع  والذي ينص على أن هذهوالذي ينص على أن هذه

في المحافظات. كما في المحافظات. كما   رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لهارئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها
  8282ئحة التنفيذية للقانون رقم ئحة التنفيذية للقانون رقم الالالال  بإصداربإصدار  20072007لسنة لسنة   2525صدر قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم صدر قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 

  ..جودة التعليم واالعتمادجودة التعليم واالعتماد  بإنشاء الهيئة القومية لضمانبإنشاء الهيئة القومية لضمان  20062006لسنة لسنة 
بتشكيله قرار من رئيس بتشكيله قرار من رئيس   ( من قانون إنشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر( من قانون إنشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر1414ووفقًا للمادة )ووفقًا للمادة )

ة في مجال ة في مجال التعليم ممن لهم دراية كافيالتعليم ممن لهم دراية كافي  الجمهورية ويتكون من خمسة عشر عضوًا. من بين خبراءالجمهورية ويتكون من خمسة عشر عضوًا. من بين خبراء
جميع مجاالته ، وال تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف جميع مجاالته ، وال تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف   تقويم األداء وضمان جودة التعليم فيتقويم األداء وضمان جودة التعليم في

  بين أعضاء المجلس رئيسا وثالث نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العاليبين أعضاء المجلس رئيسا وثالث نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العالي  الهيئة. ويعين القرار منالهيئة. ويعين القرار من

مدة عضوية مجلس اإلدارة مدة عضوية مجلس اإلدارة   واألخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون التعليم األزهري. وتمتدواألخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون التعليم األزهري. وتمتد
( من نفس القانون ( من نفس القانون 1616ناحية أخري تنص المادة )ناحية أخري تنص المادة )  ألربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ومنألربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ومن

في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة   على أن لمجلس إدارة الهيئة الحقعلى أن لمجلس إدارة الهيئة الحق
  ..اختصاصاته أو بأداء مهمة محددةاختصاصاته أو بأداء مهمة محددة  مؤقتة ببعضمؤقتة ببعض

  
  مان الجودة جامعة االسكندرية:مان الجودة جامعة االسكندرية:نشأة مركز ضنشأة مركز ض  

التى تهتم بها و لذا قامت التى تهتم بها و لذا قامت   ُيعد إنشاء و تفعيل نظام توكيد الجودة بجامعة االسكندرية من أهم األولوياتُيعد إنشاء و تفعيل نظام توكيد الجودة بجامعة االسكندرية من أهم األولويات
إلـى ادارة مـن ادارات جامعـة إلـى ادارة مـن ادارات جامعـة   20042004//99//2828بتـاري  بتـاري    الجامعة بتحويل مركز ضمان الجـودة الـذى أنشـىءالجامعة بتحويل مركز ضمان الجـودة الـذى أنشـىء

صــادر عــن الجهــاز المركــزى للتنظــيم و االدارة فــى صــادر عــن الجهــاز المركــزى للتنظــيم و االدارة فــى الال  20062006لســنة لســنة   516516  االســكندرية طبقــًا للقــرار رقــماالســكندرية طبقــًا للقــرار رقــم
ـــــــــــــــــــــــــك لضـــــــــــــــــــــــــمان إســـــــــــــــــــــــــتدامة أنشـــــــــــــــــــــــــطة المركـــــــــــــــــــــــــز  20062006//99//2121 ـــــــــــــــــــــــــك لضـــــــــــــــــــــــــمان إســـــــــــــــــــــــــتدامة أنشـــــــــــــــــــــــــطة المركـــــــــــــــــــــــــزوذل ..  وذل
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  جامعة االسكندرية:جامعة االسكندرية:  --كلية السياحة والفنادقكلية السياحة والفنادق  --نشأة وحدة ضمان الجودةنشأة وحدة ضمان الجودة  
الخاص بإنشاء وحدات تطوير التعليم الخاص بإنشاء وحدات تطوير التعليم   20042004لسنة لسنة   2323و بناءًا على قرار مجلس الجامعة رقم و بناءًا على قرار مجلس الجامعة رقم 

  20082008//33//2323عة وموافقة مجلس كليـة السـياحة والفنـادج بجلسـته المنعقـدة بتـاري  عة وموافقة مجلس كليـة السـياحة والفنـادج بجلسـته المنعقـدة بتـاري  بكليات ومعاهد الجامبكليات ومعاهد الجام
علــى إنشــاء وحــدة ضــمان الجــودة، وبنــاءًا عليــه فقــد تــم إنشــاء وتشــكيل وحــدة ضــمان الجــودة واالعتمــاد علــى إنشــاء وحــدة ضــمان الجــودة، وبنــاءًا عليــه فقــد تــم إنشــاء وتشــكيل وحــدة ضــمان الجــودة واالعتمــاد 

جامعـة اإلسـكندرية كوحـدة مسـتقلة إداريـًا بهـدف ضـمان مسـتوى مثـالي لجـودة جامعـة اإلسـكندرية كوحـدة مسـتقلة إداريـًا بهـدف ضـمان مسـتوى مثـالي لجـودة   --بكلية السـياحة والفنـادجبكلية السـياحة والفنـادج
  . . التعليمالتعليم

  

  مسمى الوحدةمسمى الوحدة

  " وحدة ضمان الجودة بكلية السياحة والفنادج ـ جامعة اإلسكندرية"" وحدة ضمان الجودة بكلية السياحة والفنادج ـ جامعة اإلسكندرية"  
  

  قواعد تنظيمية عامة :قواعد تنظيمية عامة :
يسرى بشـأن هـذة الوحـدة جميـع احكـام البـاب السـادس مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم يسرى بشـأن هـذة الوحـدة جميـع احكـام البـاب السـادس مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم   ((11))

  00  19721972( لسنة ( لسنة 4949الجامعات رقم )الجامعات رقم )
  00  مجلس الكليةمجلس الكليةي  اعتمادها من ي  اعتمادها من يسرى العمل بأحكام هذه الالئحة اعتباراً  من تار يسرى العمل بأحكام هذه الالئحة اعتباراً  من تار   ((22))
ال يجــوز تعــديل أي أحكــام أو نصــوص تتضــمنها هــذه الالئحــة إال بمعرفــة الجهــات التــي ال يجــوز تعــديل أي أحكــام أو نصــوص تتضــمنها هــذه الالئحــة إال بمعرفــة الجهــات التــي   ((33))

  00وافقت على الالئحة قبل التعديل المقترحوافقت على الالئحة قبل التعديل المقترح
عـن تصـري  عـن تصـري  ة الوحدة ويكون المـدير التنفيـذي مسـئوال ً ة الوحدة ويكون المـدير التنفيـذي مسـئوال ً رئيس مجلس إدار رئيس مجلس إدار   يمثل عميد الكليةيمثل عميد الكلية  ((44))

  00ااشئونهشئونه
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رسالة ورؤية الوحدةرسالة ورؤية الوحدة  ((11ادة )ادة )ــــمم::  
  

  رسالة:رسالة:الال  ۩۩
تسعى وحدة ضمان الجودة بالكلية لتحقيق التحسـين المسـتمر لكـل العناصـر التـى تسعى وحدة ضمان الجودة بالكلية لتحقيق التحسـين المسـتمر لكـل العناصـر التـى 

تقــوم عليهــا كليــة الســياحة والفنــادج جامعــة األســكندرية بمــا يتضــمن مــن قــدرة مؤسســية وعمليــة تعليميــة تقــوم عليهــا كليــة الســياحة والفنــادج جامعــة األســكندرية بمــا يتضــمن مــن قــدرة مؤسســية وعمليــة تعليميــة 
يــة التحســين المســتمر والتقــويم والمتابعــة بالشــكل يــة التحســين المســتمر والتقــويم والمتابعــة بالشــكل وذلــك وفقــاع لمعــايير محــددة ووضــع نليــات لضــمان عملوذلــك وفقــاع لمعــايير محــددة ووضــع نليــات لضــمان عمل

    الذى يضمن الوصول إلى أفضل مستوى.الذى يضمن الوصول إلى أفضل مستوى.
  
  
  رؤية:رؤية:الال  ۩۩

تهدف الوحدة إلى ترسي  مفهوم الجودة ومعاييرها بالكلية بما يشمل إمكانياتها المادية والبشـرية بالشـكل تهدف الوحدة إلى ترسي  مفهوم الجودة ومعاييرها بالكلية بما يشمل إمكانياتها المادية والبشـرية بالشـكل 
لميــاع ومهنيــاع قــادرة علــى لميــاع ومهنيــاع قــادرة علــى الــذى يصــل إلــى المنافســة اإلقليميــة والعالميــة ويضــمن تخــري  كــوادر مؤهلــة عالــذى يصــل إلــى المنافســة اإلقليميــة والعالميــة ويضــمن تخــري  كــوادر مؤهلــة ع

    المنافسة على المستويين اإلقليمى والعالمى.المنافسة على المستويين اإلقليمى والعالمى.
  
(:(:22ادة )ادة )ــــمم  
  األهداف اإلسرتاتيجية للوحدة:األهداف اإلسرتاتيجية للوحدة:  ۩۩

نشـــر مفهـــوم وثقافـــة ضـــمان الجـــودة بـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة المعاونـــة والعـــاملين والطـــالب نشـــر مفهـــوم وثقافـــة ضـــمان الجـــودة بـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة المعاونـــة والعـــاملين والطـــالب 
  بالكلية. بالكلية. 

  مع معايير الجودة. مع معايير الجودة.   توافقتوافقتتالتحديث المستمر للخطط والبرام  الدراسية لالتحديث المستمر للخطط والبرام  الدراسية ل

  القيام بعملية التقييم الذاتى والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط واألهداف اإلستراتيجية للكلية. القيام بعملية التقييم الذاتى والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط واألهداف اإلستراتيجية للكلية. 

وضع خطط تهدف إلى رفع كفاءة اإلمكانيات والموراد الفنية والبشـرية بالكليـة بالشـكل الـذى يتوافـق مـع وضع خطط تهدف إلى رفع كفاءة اإلمكانيات والموراد الفنية والبشـرية بالكليـة بالشـكل الـذى يتوافـق مـع 
    متطلبات ومعايير الجودة.متطلبات ومعايير الجودة.

  
  
  
  
  

  



 

 - 6 -        جامعة األسكندرية -كلية السياحة والفنادقب وحدة ضمان الجودةالالئحة الداخلية ل

    
اهليكل التنظيمى لوحدة ضمان اجلودةاهليكل التنظيمى لوحدة ضمان اجلودةتشكيل تشكيل   ((33ادة )ادة )ــــمم::  

من األعضاء المتميزين من هيئة التدريس من األعضاء المتميزين من هيئة التدريس   لتنفيذيةلتنفيذيةيتم تشكيل مجلس إدارة الوحدة وكذا أعضاء اللجان ايتم تشكيل مجلس إدارة الوحدة وكذا أعضاء اللجان ا
والهيئة المعاونـة واإلداريـين سـنويًا ويـتم عـرض التشـكيل علـى مجلـس الكليـة لاعتمـاد بنـاء علـى إقتـراح والهيئة المعاونـة واإلداريـين سـنويًا ويـتم عـرض التشـكيل علـى مجلـس الكليـة لاعتمـاد بنـاء علـى إقتـراح 

يحــق لمــدير الوحــدة أختيــار أســماء أخــرى يحــق لمــدير الوحــدة أختيــار أســماء أخــرى . و . و وحــدة بصــفة دائمــةوحــدة بصــفة دائمــةمــدير الوحــدة. كمــا يــتم تعيــين عامــل للمــدير الوحــدة. كمــا يــتم تعيــين عامــل لل
  ..لضمها للعمل بالوحدة وعرضها على مجلس الكلية إلقرارها وفقًا لمتطلبات العمل بالوحدةلضمها للعمل بالوحدة وعرضها على مجلس الكلية إلقرارها وفقًا لمتطلبات العمل بالوحدة


