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 النشأة:
 الجدمعة فى مجمس  بقرار من االلكترونيةتوكيد الجودة بكمية الهندسة  إنشئت وحدة

لوحدة ا مجمس ادارةتشكيل تم   5110لسنة  70بقرار عميد الكمية رقم و    .52/00/5110
والمكون من السيد األستدذ الدكتور عميد الكمية والسددة وكالء الكمية وثالثة أعضدء هيئة 

  .تدريس والسيد مدير عدم الكمية
 أنشطة الوحدة:

ة. وتسعى الوحدة الى تطبيق نشدء نظدم داخمى لمجودإل تقوم الوحدة بعمل الدراسدت الالزمة 
لمرحمة وتحديث فى الموائح الدراسية المعديير القومية لمجودة فى مجدالت البرامج االكدديمية 

البكدلوريوس والدراسدت العميد. كمد تقوم الوحدة بدلتعدون مع ادارات الكمية المختمفة بتحسين 
 .محيطةالالبيئة و  مجتمعال وتمبية إحتيدجدت  الخدمدت المقدمة لطمبة الكمية

وفى مجدل تقييم االداء الجدمعى تقوم الوحدة بتصميم االستبيدندت الالزمة ألخذ رأى الجهدت 
المستفيدة وتحميل ودراسة نتدئج االستبيدندت وتقديمهد لالدارة العميد لمكمية التخدذ القررات 

 الالزمة.
فرق عممهد بوضع آليدت وفى مجدل تحسين القدرة المؤسسية لمكمية تقوم الوحدة من خالل 

 ونظم لضبط األداء اإلدارى لمكمية
وفى مجدل التخطيط االستراتيجى تقوم الوحدة بدراسة حدجة الكمية المستقبمية من المبدنى 
 والتجهيزات المعممية الالزمة حتى تستطيع الكمية مواكبة التطور المستمر والمتالحق عدلميد.

 :الالئحة الداخمية لوحدة توكيد الجودة
 البند األول: رؤية الوحدة

تطمع وحدة توكيد الجودة بكمية اليندسة االلكترونية إلي تطبيق معايير األداء القومية والدولية ت
في برامج التعميم وأنشطة الكمية. وتضامنا مع رؤية مركز توكيد الجودة بالجامعة نيدف إلي 

سوق العمل. وبالمحافظة عمي  رفع كفاءة وتنافسية خريجي الكمية لنضمن ليم سمعة طيبة في
 التطوير المستمر لمبرامج األكاديمية نضمن موقع متقدم بين الكميات محميا وعالميا.

 البند الثدنى: رسدلة الوحدة:
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نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء بين الطالب والعاممين تسعى وحدة توكيد الجودة بالكمية ل
مان الجودة واالعتماد فى البرامج األكاديمية لتعزيز تطبيق معايير الييئة القومية لض ،بالكمية

فى النواحى األكاديمية واإلدارية وطرق  وضع آليات تضمن جودة األداء، الفاعمية التعميمية
 .لتعزيز القدرة المؤسسية لمكميةجديدة  إدارية وتكنولوجية نشاء وحداتا  ، و تقويم ودعم الطالب

 

 لموحدة: البند الثدلث: األهداف االستراتيجية
 بالكمية  والعاممين وأعضاء ىيئة التدريس نشر ثقافة الجودة بين الطالب -1

 برامج الكمية األكاديميةتطبيق المعايير القومية فى  -2

 تعزيز الفاعمية التعميمية -3

 ونظم لضبط جودة األداء األدارى واألكاديمى لياتوضع آ -4

 األرتقاء بالقدرة المؤسسية لمكمية -5

 والمجتمع الخارجى ربط الكمية بسوق العمل -6

 الحصول عمى درجة االعتماد -7
 البند الرابع: إختصدصدت ومهدم الوحدة:

 نشر ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالكمية 

 وضع وتحديث رؤية ورسالة الكمية وكذلك أىدافيا االستراتيجية 

 وة ووضع خطط مستقبمية لمتغمب دراسة وضع الكمية بالنسبة لمعايير االعتماد وتحديد الفج
 عمييا

 عمى دعم مالى خارجى الدارة عممية التطوير داخل الكميةلمحصول  التقدم لمشاريع الجودة 

  من السادة أعضاء ىيئة  تشكيل فرق عملوضع الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية و
 التدريس والييئة المعاونة والعاممين

 عايير أكاديمية قياسية معتمدة من الييئة القومية لضمان أو وضع مالقومية معايير ال تبنى
 .عمى البرامج األكاديميةوتطبيقيا جودة التعميم واالعتماد 

  الالزمة لتعزيز القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية بحوثالدراسات و العمل 

 التى تحتاجيا الخطة التنفيذية لمتطوير ندواتالعمل و الورش  عقد 

 ش العمل والندوات توصيات ور  صياغة 
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 لتحسين جودة العممية التعميمية إقتراح آليات ونظم 

  المؤسسية لمكميةإقتراح إنشاء وحدات جديدة لدعم القدرة 

 تنفيذ قررات مجمس الكمية فيما يتعمق بانشطة الجودة متابعة 
 البند الخدمس: خطة عمل الوحدة:

يث تم اإلنتياء من تنفيذ الخطة تتبنى وحدة الجودة تنفيذ الخطط االستراتيجية لمكمية ح
 2222-2215وجارى تنفيذ الخطة االستراتيجية الثانية  2215-2212االستراتيجية األولى 

 .2215ديسمبر  6ى تم اعتماد تحديثيا من مجمس الكمية بتاريخ توال
 : الهيكل التنظيمى لموحدة:البند السددس
يع األقسام العممية بالكمية، ويوضح يضم ممثمين عن جم ىيكل تنظيمى معتمد،لوحدة الجودة 
ليا ميام محددة  الوحدة ذلك الييكل ويحدد الميام الوظيفية واإلدارية. ولجان المخطط التالى

مباشرة عميد  ووحدة الجودة تتبع. م6/9/2215بتاريخ  2وصدر بيا قرار عميد الكمية رقم 
 الكمية.

 
ة مدى اإلنجاز الشيرى ومعوقات األداء ينعقد مجمس إدارة الوحدة بصورة شيرية لمناقش     

ة لإلعتماد، وتحتفظ الوحدة بمحاضر يورفع تقارير األعمال ومحضر اإلجتماع لمجمس الكم
 اجتماعاتيا. 

بناًء   2/12/2227بتاريخ  37وتشكيل مجمس إدارة الوحدة صادر بقرار من عميد الكمية رقم 
اًء عمى موافقة المجنة العميا لتوكيد وبن 26/11/2227عمى قرار من مجمس الجامعة بتاريخ 

قررات من عميد  عدة . وتشكيل لجان الوحدة صدر بو25/11/2227الجودة بجمستيا بتاريخ 
 م.6/9/2215آخرىا بتاريخ الكمية 

 

 وحذة تىكيذ الجىدة

 تنظيوًالهيكل ال 

 

 

 

 المدير التنفيذى 
 

 الفريق التنفيذى الفريق اإلدارى

 مدير المشروع
 عميد الكلية
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 البند السدبع: آلية متدبعة أداء أنشطة الوحدة:
وتتم متابعة أداء انشطة الوحدة من خالل مدير تنفيذى الوحدة ونائبو وفى حال حدوث تأخير 
أو عدم تحقق إنجاز يتم مخاطبة السيد ا.د عميد الكمية والذى يقوم بمخاطبة رئيس القسم أو 

ويناقش معو سبل دفع العمل وتذليل المعوقات، أو يدعو سيادتو فريق العمل أو الوحدة رئيس 
 الجتماع عاجل يناقش فيو أسباب التأخير ومعالجتيا.

 ةـميد الكميع الستراتيجًالتخطيط ا

 شئون تعميم –وكيل الكمية 

 دراسدت عميد –وكيل الكمية 
 

 شئون بيئه –وكيل الكمية 
 

ثالثة أعضدء هيئة تدريس 
يختدر منهم المدير 
 التنفيذى لموحدة

 هذير عبم الكليت

 المدير تنفيذى الوحدة

 ندئب المدير التنفيذى

 أعضدء فريق لجدن الوحدة

 الوحدة عدم منسق

 دفة الجودةمنسقة نشر ثق

 سكرتدرية الوحدة

 الهيكل التنظيوً
 

 القيبدة والحىكوت
 

 الوصذاقيت واالخالقيبث
 

 الجهبز االداري
 

 الوبديتالوىارد الوبليت و
 

 خذهت الوجتوع وتنويت البيئت

 الطالة والخريجىى
 

 التعلين والتعلن
 

 الوعبيير األكبديويت والبراهج
 

 لجدن الوحدة
 

 سكرتبريت الىحذة

 ادارة الجىدة 
 

 الذراسبث العليب
 

البحث العلوً واألنشطت 

 البحثيت
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 البند الثدمن: مهدم مدير تنفيذى وحدة الجودة:

  الى السيد ا.د عميد الكمية الصدار قررات تنفيذية بيا. ورفعيا ح تشكيل فرق العملاإقتر 

 يذيةمتابعة تنفيذ الخطة التنف 

  من خالل ا.د عميد الكمية )مدير المشروع( لتنفيذ بنود مخاطبة رؤساء األقسام واإلدارات
 الخطة التنفيذية

 االعداد الجتماعات مجمس إدارة الوحدة 

  الدفعات المالية المخصصة لتنفيذ مشاريع التطويرتسوية 

 الدورية اعداد التقارير الفنية والمالية 

 ومخاطبات األقسام العممية واإلدارية إستالم المراسالت والفاكسات 

 ت الدراسة الذاتيةاالورقية وااللكترونية لبنود الخطة التنفيذية وممف عمل الممفات 

 التحضير لورش العمل والندوات التى تحتاجيا الخطة التنفيذية لمتطوير 

 رفع توصيات ورش العمل والندوات الى مجالس االقسام ومجمس الكمية 

 الوحدة فى مجمس الكمية تمثيل مجمس إدارة 
 

 :البند التدسع: مهدم لجدن الوحدة
ويتضح من خالل تشكيل الفريق اإلدارى والفريق التنفيذى والمجان أن كل لجنة ليا ميام محددة 

عضو ىيئة تدريس وال يشترط ويرأس كل لجنة تطوير جودة التعميم  يعر اتتفق مع مخرجات مش
  من لو دراية وخبرة بميام المجنة.أن يكون من مجمس االدارة ولكن يفضل 

 
 :تخطيط االستراتيجىللجنة ا-0
 الخاصة بعمل: عقد ورش العمل .1

 التحميل البيئى الرباعى. -

 دراسة الفجوة. -

 صياغة الخطة االستراتيجية ومراجعتيا. -
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  عمل الجدول التنفيذى وتحديد االطار الزمنى لتنفيذ الخطة االسراتيجية. -

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية .2
 

 :الهيكل التنظيمىلجنة  - 5

 والتى تتابع:  وحدة الموارد البشرية يوم باإلشراف عمى ىذا الممفو 
 الئمة نشاط الكميةمتحديث الييكل التنظيمى ل .1

 التوصيف الوظيفى .2
 

 لجنة القيددة والحوكمة: -7
 وتتولى: األستاذ الدكتور/عميد الكمية بصفتو اويرأسي 
فى مجال  البحث عن فرص تعاون مع الشركات العاممة فى مجال تخصص الكمية .1

 التدريب والتوظيف.

 تنمية الموارد الذاتية. البحث عن .2
 

 لجنة المصداقية واالخالق: -4
 وضع اآلليات الالزمة فى مجاالت:تتولى 
 حفظ حقوق الممكية الفكرية .1

 المصداقية فى التعامل والوعود .2

 الممارسات العادلة .3

 ارض المصالح داخل الكميةتع .4

 ميثاق أخالق المينة .5

 
 لجنة الموارد البشرية )الجهدز اإلدارى(: -2

 تقييم األداء.و  الجياز اإلدارى  تدريبخطة   وضع عن طريق تبحث فى مجال التنمية البشرية
 لجنة الموارد المدلية والمددية: -2

 :مسئولية اإلشرافتتولى 
 فادة من موارد الكمية الذاتيةإلستتوجيو األنفاق وتعظيم اعمى  .1
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 تحديد إمكانيات الكمية المادية  .2

 تطوير التجييزات التعميمية والمكتبية بما يتفق مع جودة األداء وجودة العممية التعميمية. .3
 

 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: -0

مجنة يشرف عمى المجنة وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفتو وتتولى ال
 وضع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تحتوى عمى األنشطة االتية:

 عقد الندوات التى تيتم قضايا المجتمع وتنمية البيئة .1

 تسير قوافل الى المدارس .2

 .عمل عالقات مع الكيانات الحكومية والجمعيات األىمية .3

 

 لجنة الطالب والخريجون: -8

ون التعميم والطالب بصفتو وىو يعمل من خالل ويتولى اإلشراف عميو وكيل الكمية لشئ
  :وتفعيل رعاية الشباب لوضع إدارتى شئون الطالب والتعميم ،

 الدعم الطالبى اتآلي .1

 كاديمىرشاد األاإلآلية تفعيل  .2

عالن ساعات تواجدىم بالمكتب واعالن إعضاء ىيئة التدريس فى أمتابعة  .3
 .القوائم وجدول الساعات

 فى االرشاد االكاديمى وندوات توعية عمل ورش  .4

 تصميم ووضع دليل لالرشاد االكاديمى وتحديثو سنويا .5

 وضع آلية لتجميع ودراسة وحل مشاكل الطالب .6

 متابعةعمل قاعدة بيانات الخريجون  .7

 إيجاد طرق لمتواصل مع الخريجون  .8

 لجنة التعميم والتعمم:-9

 راتيجيات المتبعة فى عممية التعميم والتعمم.وضع االست .1
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 ظاىرة الدروس الخصوصية ق لمعالجةطر ايجاد  .2

 إعتماد خطة عمل  لتحويل المقررات الكترونيا .3

 وضع آليات تصميم المقررات االلكترونية .4

 توفير الوسائل المتاحة لدعم التعميم الذاتى لمطالب .5

 يم والتعمممية التعموضع  آلية لتقييم النظم المتبعة فى عم .6

 استخدام التقنيات الحديثة فى التعميم .7

 دليل عن فرص التعمم الذاتى المتاحة وضع  .8

 تحديد المتطمبات الالزمة لتحقيق جودة فرص التعميم .9

 لجنة المعديير والبرمج األكدديمية -01

 اختيار معايير مرجعية .1

 وضع معايير أكاديمية .2

 وضع أىداف ومخرجات لمبرامج .3
 رجعيةتصميم برامج تعميمية لتحقيق رسالة الكمية  بناء عمى المعاييراالكاديمية والم .4

 تصمبم ىبكل البرامج لتحقيق النتائج التعميمية المستيدفة .5

سنوات بناء عمى التغييرات القومية والدولية وحاجة سوق  5تنقيح ومراجعة البرامج كل  .6
 العمل

 مراعاة البيئة المحيطة فى تصميم البرامج .7

 وضع دليل لمبرامج الجديدة .8

 

 لجنة شئون أعضدء هيئة التدريس -00

ضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى تطبيق معايير وضع خطة لتدريب أع .1
 ومفاىيم الجودة فى البرامج التعميمية.

 والييئة المعاونة دراسة النسبة بين عدد الطالب وعدد أعضاء ىيئة التدريس .2

 بحث طرق لتييم آداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة. .3
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 لجنة البحث العممى -05

 تتولى اإلشراف عمى:
 خطة البحثية لمكميةوضع ال .1
 حصر عدد األبحاث السنوية  .2

 عمل اتفاقيات فى مجال البحث العممى .3
 

 :دراسدت العميدللجنة ا -07

 وكيل الكمية لمدراسات العميا بصفتو وتعم ىذه المجنة عمى: ويتولى اإلشراف عمييا
 وضع ومراجعة معايير قياسية أكاديمية لمدراات العميا. .1

 العميا توصيف برامج ومقررات الدراسات .2

 مراجعة الئحة الدراسات العميا بصفة دورية .3

 

 :لجنة إدارة الجودة -04
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 الوحدة: الالئحة المدليةلبند العدشر: ا
عمى الموارد المالية المخصصة لمجودة من المصروفات الدراسية لمطالب، حيث  ميزانية الوحدة تعتمد -

 .تخصص عشرة جنييات من المصروفات التى يسددىا الطالب لمجودة بالكمية

-  

والمكمفين بإعطاء دورات تدريبية أ تقوم الوحدة بعمل تعاقدات مع السادة المكمفين بعمل دراسات وبحوث -
ساعات فى اليوم الواحد وبما ال يزيد عن يومين عمل  8مقابل ساعات عمل يومية بحد أقصى  أو ندوات
 أسبوعيًا.
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لمموظفين المؤقتين والعمال الذين يقومون  مقابل ساعات عمل تف مكافأبصر كذلك كما تقوم الوحدة  -
 .جودة االداء أو جودة مظير الكميةل مرتبطة ببأعباء أضافية أو جيد غير عادى فى أعما

 

 بدلجنيه سعر السدعة الدرجة العممية أو الوظيفية
 21 أستدذ

 70.2 أستدذ مسدعد
 52 مدرس

 51 عضو هيئة معدونة
 52 مدير عدم
 52 مدير ادارة

 02 عدمل -فنى  -موظف 
 

 ل:تقوم الوحدة بعمل الدراسدت الالزمة لتوفير تمويل ذاتى من خال  -

 وضع الئحة مدلية لوحدة التدريب التدبعة لوحدة الجودة - أ

عداد الئحة مدلية جديدة  إنشدء مركز خدمة عدمة-ب لمكمية لتعظيم موارد الكمية الذاتية وا 
 تشتمل عمى تحديد نسبة من الدخل لدعم الموارد المدلية لوحدة الجودة.

 :إنشدء وحدات جديدةالبند الحددى عشر: 
والفاعمية  فى مجال تعزيز القدرة المؤسسية بتقديم مقترحات الجودة بالكميةتوكيد  وحدةتقوم 

بإستحداث وحدات إدارية وتكنولوجية وتـأثييا وتجييزىا من خالل بنود ميزانية مشروع  التعميمية
 التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد. والوحدات الجديدة ىى:

                     وحدة األزمات والكوراث   -1

                   وحدة تكنولوجيا المعمومات  -2

 التدريب التابعة لوحدة الجودة وحدة -7

 وحدة الموارد البشرية -4

 وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -5

 وحدة األرشاد األكاديمى -2


