جامعة بنها
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وحدة ضمان الجودة واألعتماد
مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

اجراءات تحديث الهيكل التنظيمي
 -1تعظييي االدارات المسيييتةدوا مالمعتميييد لمالةاييية الدايث يييا ميييا ة ييي التيييدر
مالكمار متةبعا الير ج ا اليدما المجتمع ا مالتعث االل كترمني.

اال ميييةت

 -2تعظ ي يطييمط السييثطا ييي الةقييمو مالماجبييةت مدت ي اتييية القييرار تثييي المسييتم اال قييي
لالقسية العثم يا ماالدار يا متثييي المسيتم الراسيي نةييم الق يةدات االكةد م يا مادارا الكث ييا
مالجةمعا.
 -3تعظ سةسا تفم ض السثطا بتع ا ما نم تا اصةة المراك الق ةد يا عتم يد – مك ي
– رلي ق قسي د ممييد ر الكث ييا ممييد ر المةييدات العةمثييا مالمسييتةدوا مالمةييدات االنتةج ييا
بةلكث ا.
 -4تعظ الا ك التنظ مي لمةيدا ادارا اال ميةت مالكيمار بةةية ا ميد ر ادارا اليد ةن الميدني
مالمطة ي الي التشك االدار لثمةدا ممة ا ئ الكث ا الجراء متة تمثي تجر بي اليالء
عثي ي اةد مبةني الكث ا استعداد ال تم طةرئ.
 -5تعظ ادارا متةبعا الير ج ا بةةة ا بعض الشيص ةت اصةة الشركةت العةمثا ي قطةن
الورما الة مان ا ممة سةتد ي تم ر رص لثتمظ ف م سا متةبعا الير ج بسمو العم .
 -6تعظ مةدا التعث االل كترمنيي بةةية ا مسيلم التعثي االل كترمنيي بةلجةمعيا اليي التشيك
االدار لثمةدا ممة شجع السةدا اتةةء ه لا التدر ق بةالقسة العثم ا بةلكث ا لثتمجا نةم
ايييرام مقيييررات ال كترمن ييا تييييد الفعةل ييا التعث م يييا لثطييال مالدراسيييةت العث يية مكييي ل
الير ج ا بت م ده بةلمةدا العثم ا متكنملمج ة المعثممةت المكسبا لثيبرا الم دان ا.
 -7تعظي مةييدا التييدر بةةيية ا مييد ر ادارا التييدر بمد ر ييا الطي الب طيير بةلقث مب ييا الييي
التشك االدار لثمةدا ممة سةتد ي ربط المةدا بةدارا التدر بمد ر ا الط الب طر
ييي التةه ي الج ييد لثجيير ج ا ماالطبييةء الب طيير ا العييةمث ا
لتةق ييو الضييرض مييا التييدر
بةلةق الب طر تثي مستم التيصصةت الميتثفا.
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