
 

1 
 

 

 

 

 

 

 لوحدة ضمان اجلودةالالئحة الداخلية 

 كلية الرتبية النوعية 

 جامعة املنوفية
 

 

 

 

 



 

2 
 

 الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة

 : قرار انشاء وحدة ضمان الجودة . 1مادة 

ي دارإككيان  الوحدةوقد تم اعتماد  6002تأسست وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية عام 

 .6002األداء للكلية بموجب قرار مجلس الكلية يناير يختص بمتابعة وتقويم 

 : 2مادة 

 رؤية وحدة ضمان الجودة. 

 للكلية. تحقيق التطوير المستمر لألداء من خالل تحسين اآلليات األساسية لنظم توكيد الجودة الداخلية

 : 3مادة 

 رسالة وحدة ضمان الجودة.

 العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمعتحقيق الجودة الشاملة والتطوير المستمر فى 

 : 4مادة 

 أهداف وحدة ضمان الجودة.

 توثيق الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية وآلية تحديثها . -1

 نشر ثقافة الجودة وضمان االعتماد.  -6

التعليميققة  العمليققةأهققدافها االسققتراتيجية مققن خققالل ضققمان جققودة  تحقيققق رسققالة الكليققة و  -3

 البحثية والمجتمعية.و

منحهققا الكليققة بمققا يققنعكس علققى مسققتو  ت يتحسققين جققودة ونوعيققة البققرامم االكاديميققة التقق -4

 وقدراتهم التنافسية. الخريجين

 0لية التعامل معهاآالطالب وكذلك  يوضع نظام لتلقى ومتابعة شكاو -5

تاذ القدكتور عميقد لى االسإداء وضمان الجودة بالكلية ورفعه عداد التقرير السنو  لتقويم األإ -2

 0الكلية 

 0ليات الالزمة لتحقيق نظم المراجعة الداخلية واستمراريتهاتطبيق اآل -7

معاونى أعضاء هيئة  -أعضاء هيئة التدريس  )عمل قاعدة بيانات كاملة للكلية تتضمن السادة -8

–الدرجات العلميقة التقى تمنحهقا الكليقة  –طالب الكلية  –موظفى الكلية والعاملين  التدريس

 0( ومطالبتهمتحديد المستفيدين من خريجى الكلية  –توصيف اللبرامم والمقررات 

 0كافة التخصصات التابعة للكلية ي عالء قيم التميز والقدرة التنافسية فإ -9

ضققمان اسققتيفاء شققروط ومتطلبققات الهيئققة القوميققة لضققمان الجققودة واالعتمققاد وتأهيققل الكليققة   -10

 .االعتمادللحصول على 

 كسب ثقة المجتمع فى الخريجين واقتراح انشاء برامم جديدة  و فقاً الحتياجات المجتمع .  -11
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لكسقب  اً وكيفق اً نوعق متميقزةرفع مستو  المشاركة المجتمعية للكليقة بمقا يضقمن تققديم خقدمات   -16

 .المستفيدينرضاء وثقة 

يققادة التواصققل بققين الكليققة داء الكليققة فققى مجققال خدمققة المجتمققع وتنميققة البيئققة ورفققع وزأتنظققيم   -13

 وخريجيها.

التحسقين والتطقوير المسقتمران  إلدارةداء االدارات المختلفقة مقن خقالل تققارير التقيقيم أتعظيم   -14

 الجودة المطلوب   الي مستو وصوالً 

 .المشروعات بالجامعة  وإدارةالتواصل التام مع مركز ضمان الجودة   -15

اللجنققة القوميققة  هققاوالدوليققة التققي تنظم واإلقليميققةفققي المققؤتمرات المختلفققة  عليققةالمشققاركة الف  -12

 .لضمان الجودة واالعتماد 

 

 مهام وحدة ضمان الجودة: –ب 

تقوم وحدة ضمان الجودة بتحسين مستو  األداء من خالل التقييم والمراجعة المستمرة  ألنشطة       

الكلية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وذلك من خالل تحديد نقاط الققوة ونققاط الضقعف والتعقرف 

 على الممارسات الجيدة ووضع مقترحات للتحسين المستمر بهدف الحصول على األعتماد.

 :دة ـوحـ: الهيكل التنظيمي لل 5مادة 

 مما يلى :لوحدة ضمان الجودة بالكلية  (1مرفق )يتكون الهيكل التنظيمي 

  دارة الوحدةإمجلس والً : أ

 .للتشكيل المقترح من  طبقاً  دارة الوحدةإمجلس شكل ي

 .)رئيس مجلس االدارة(عميد الكلية  -1

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -6

 .الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل  -3

 .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -4

 .مدير وحدة ضمان الجودة  -5

 .نائب مدير الوحدة -2

 .امين الكلية -7

 .أمين اتحاد الطالب -8
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 ؤلة عن ادارة وتنفيذ انشطة الجودة بالكلية . ويشمل : وثانياً : تشكيل اللجان النوعية )الفنية( المس

 -: وتنفيذ انشطة الوحدة وتشمل إلدارةلجان رئيسية  ثامن

 لجنة الدعم الفنى.-1

 لجنة المراجعة الداخلية. -6

 لجنة القياس والتقويم.-3

 لجنة المطبوعات والنشر.-4

 لجنة التدريب.-5

 ممثلى االقسام العلمية.-2

 الفريق التنفيذ  المعاون لوحدة ضمان الجودة:

 .سكرتارية الوحدة  - أ

 ثالثاً:ـ تشكيل لجان منسقى المعايير

 يعــــــر امل االســـــــــــم م

 التخطـط االسرتاتـجي مجيعة حسني عبداجلوادد/ أ.  .1

 القـردة واحلوكمة اينرس مصطفىأ.د/   .2

 ادا ة اجلودة والتطوير أ.م.د/ عبد القرد  صرحل  .3

 والربامج التيعلـمـة وامليعريرياالكردميـة أ.م.د/ هـرم مصطفى عبد اهلل  .4

 الد اسرت اليعلـر شـمرء عطرد/   .5

 الطالب واخلرجيون أ.م.د/ زينب صالح حممود  .6

 املشر كة اجملتميعـة أ.م.د/ منى إبراهـم  .7

 البحث اليعلمي واالنشطة اليعلمـة  أ.م.د/ أمين اليعربي  .8

 اجلهرز اإلدا ي د / يرسر مـمون  .9

 واهلـئة امليعرونةأعضرء هـئة التد يس  د / منرل الشرعر  .11

 املوا د املرلـة واملردية د /  شر مبر كــ  .11

 التد يس والتيعلم د / أمين فوزى  .12
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 الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة
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لجنة 

 التدريب

 عميد الكلية

 مجلس االدارةرئيس 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

 منسقى المعايير

 لجان فنية بالوحدة

ممثلى االقسام 

 العلمية

 السكرتارية
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 : اختصاصات مجلس ادارة الوحدة : 6مادة 

غققراا الوحقدة فققي أققرار السياسققات وبقرامم ونظققم العمقل التققي تحققق إدارة الوحققدة إيتقولي مجلقس 

ضوء اسقتراتجية الجقودة بالكليقة والجامعقة وفقي اطقار الققوانين واللقوائة المنظمقة وذلقك علقي النحقو 

 التالي : 

د االختصاصات والتوصيف العام لوجبات العقاملين وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحدي -1

 بها . 

قرار نظم التفاعل التي تكفل حسن التعاون مع الجهات ذات العالقة بأنشطة تطوير التعليم العالي إ -6

 ونظم ضمان الجودة واالعتماد . 

لتققارير النظر فقي التققارير المتقدمقة بواسقطة المقدير التنفيقذي للوحقدة حقول سقير العمقل   وكقذا ا -3

 المختلفة للكلية .  باألقسامالخاصة 

اتخقاذ  ىمجلس الكلية للموافقة علق ىبول الهبات والتبرعات التي تقدم للوحدة وعرضها علققرار إ -4

 جراءات المناسبة للموافقة عليها اإل

 دراسة ومراجعة رؤية ورسالة الكلية وفقاً للتطورات التي تسقتلزم ذلقك وتطقوير نظقام العمقل بمقا -5

 يحقق رسالة الكلية .

ققل كقل شقهر بنقاءاً علقي دعقوة مقن المقدير التنفيقذي للوحقدة   دارة مقرة علقي األيجتمع مجلس اإل -2

وققائع كقل  يكون االجتماع صحيحاً بحضور اغلبية اعضاء المجلس )النصف زائد واحد( ويتم اثبقات

مققن رئققيس مجلققس االدارة واالحتفقاظ بققة فققي سققجل خققاص  هواعتمقادجلسقة بتحريققر محضققر الجلسققة 

 ويرفع محضر الجلسة للعرا علي مجلس الكلية 

دراسة لخطط العمل التنفيذية المقدمة من المدير التنفيذي للوحدة والمنبثققة مقن اسقتراتجية الجقودة  -7

 بالكلية تمهيداً للموافقة عليها وتوفير االمكانيات الالزمة للتنفيذ 

القواعقد الماليقة المنظمقة لعمقل الوحقدة مقن خقالل محاسقب الوحقدة وبمقا يتفقق مقع  ىف علقشرااإل -8

 القوانين العامة للجامعة في هذا الشأن 

  لألعضاءدارة تحديد قيمة بدل حضور الجلسات لمجلس اإل -9

الداريقين فيذي للوحدة ونائبة والعاملين وانالشهرية للمدير الت دارة تحديد قيمة المكافأةجلس اإللم -10

 واعتمادهابها 

للعقققاملين  تشققجعيهاقتققراح المقققدير التنفيققذي للوحقققدة توزيققع مكافقققأة  ىدارة بنققاء علقققلمجلققس اإل -11

 .بالوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة الوحدة  واإلداريين
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 .اعتماد العقود باالتفاقات مع المتعاملين مع الوحدة -16

 .والمالية والفنية الخاصة بالوحدةدارية اعتماد اللوائة اإل  -13

 :اختصاصات مدير الوحدة: 7مادة

 :المواصفات والمهام الوظيفية لمدير وحدة ضمان الجودة -أ

 بتعين مقدير تنفيقذي لوحقدة ضقمان الجقودة بالكليقة ) موافققة مجلقس الكليقة (قرراً يصدر عميد الكلية 

 ) هممن لهم الخبرة والمؤهالت المناسبة لذلك لمدة ثالث سنوات قابلقة للتجديقد لمقرة واحقدة ويكقون لق

معقاونين لقه ) نقواب المقدير  التقدريسمن اعضقاء هيئقة  واحدالحق في اختيار عدد  (المدير التنفيذي 

 التنفيذي ( 

 المؤهالت ومتطلبات الوظيفة :  -ب

 .ن يكون من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية أيجب  -1

 .ن تتوافر لدية خبرة في مجال التطوير وضمان الجودة بالضمان العالي أيجب  -6

  لوحدة ضمان الجودة مديراً  تعيينهو الجامعة عند أداري بالكلية إي منصب أيشغل  ن الأيفضل ب -3

 ضمان الجودة بالكلية  دارة وحدةإن يكون له خبرة سابقة كعضو مجلس أيفضل  -4

هيئققة التققدريس  أعضققاءودارة الكليققة إيتميققز بشخصققية قققادرة علققي التعامققل بكياسققة وتفهققم مققع  -5

 والعاملين علي جميع المستويات بالمؤسسة التعليمية  الموظفين الطالب وو

 مهام المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة :  -ج

طار سياسات وققرارات إفي  اإلداريةومورها وشئونها الفنية أ ي المدير التنفيذي للوحدة تصريفيتول

 الوظيفية والتي تشمل ما يلي :  اختصاصاتهمجلس ادارة الوحدة بأداء 

للوحدة واختيار اعضاء هيئة التدريس بالكلية مقن ذوي الخبقرة  واإلداريتشكيل الهيكل التنظيمي  -1

 في مجال الجودة وتحديد المهام الوظيفية لجميع اعضاء الوحدة 

 الدعوة لالجتماعات الدورية والطارئة لمجلس ادارة الوحدة  -6

 االداريين (  -بأعضاء الوحدة ) هيئة التدريس  االجتماع دورياً  -3

 العاملين بالوحدة  لىع داريواإلشراف الفني األ -4

ليات للتققويم آمع وضع  واتخاذ االجراءات الالزمة لالنتظام واالنضباطداء العمل بالوحدة أمتابعة -5

 الداخلي والخارجي 
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قسقام أعضاء هيئقة التقدريس بالكليقة القذين يمثلقوا أمع منسقي ضمان الجودة من   االجتماع الدور-2

 الكلية في وحدة ضمان الجودة 

 مراجعة التقارير الدورية لمنسقي ضمان لجود بأقسام الكلية -7

الكلية فقي المراحقل لمخلفقة مقن عمليقة التطقور  ألقساماالشراف علي تقديم الدعم الفني من الوحدة -8

 داء حسب المعايير المتفق عليها األنظام ضمان الجودة داخلي وكذلك متابعة االستمرارية في  وإنشاء

الطالب وجميع العاملين ) اعضاء هيئة   مستوى حمالت التوعية بثقافة الجودة علاالشراف علي -9

 االداريين ( بالكلية  فينظالمو -التدريس 

 .المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل -10

 .دارة فيها مجلس اإل يفوضهالتي   خراالختصاصات األ -11

والمشاكل  اللمهام المنوط به اً وير العمل بالوحدة وفقدارة عن تطتقديم تقارير دورية لمجلس اإل -16 

 .والعقبات التي تواجه 

حضور جلسات مجلس الكلية كعضو من خارج الهيكل التنظيمي الرئيس للمجلس وذلك بدعوة   -13

 .نجازات وحدة ضمان الجودة إنشطة ومن السيد عميد الكلية وعرا التقارير الشهرية أل

العلمية  باألقسامالمدير التنفيذي للوحدة له كافة الصالحيات العمل التنفيذي بما في ذلك االتصال  -14

 .طار الصالحيات المفوا فيها من قبل عميد الكلية إدرية بالكلية وذلك في واإل

لدوريقة لمقديري الوحقدات بمركقز الهقا كاالجتماعقات  ىتمثيل الوحدة في االجتماعات التي يقدع -15

بأنشقطة  ةالصقل ات الجودة والهيئات ذات صلة وكقذلك المشقاركة فقي النقدوات والمقؤتمرات ذضمان 

 .ضمان الجودة 

  ةمعابالجت االتنسيق مع وحدة ضمان الجودة ووحدة ادارة المشروع -12

كاديمية ومراجعة التقارير الموثقة الخاصقة بالكلية األ بأقسامنظام التقويم الدخلي  ىشراف علاإل -17

 .بها

 :اختصاصات نائب مدير الوحدة:8مادة 

  المواصفات والمهام الوظيفية لنائب مدير وحدة ضمان الجودة-أ

قرار بتعيقين نائقب مقدير التنفيقذي لوحقدة ضقمان الجقودة بالكليقة ) موافققة مجلقس  يصدر عميد الكلية

مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مقرة واحقدة وذلقك لالكلية ( ممن لهم الخبرة والمؤهالت المناسبة لذلك 

 بناءا علي ترشية من المدير التنفيذي للوحدة 

 المؤهالت ومتطلبات الوظيفة : -ب 
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 .ن يكون من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية أيجب  -1

 .العالي  تعليمن تتوافر لدية خبرة في مجال التطوير وضمان الجودة بالأيجب  -6

وحقدة ضقمان  مقديرنائبقاً ل تعيينقهو الجامعقة عنقد أيشقغل اي منصقب اداري بالكليقة  الن أيفضل ب -3

 .الجودة 

  .دراة وحدة ضمان الجودة بالكليةإن يكون لدية خبرة سابقة كعضو مجلس أ يفضل -4

هيئة التدريس والطالب  أعضاءودارة الكلية إوتفهم مع  اسةيتميز بشخصية قادر علي التعامل بكي -5

 .العاملين علي جميع المستويات بالمؤسسة التعليمية و الموظفينو

 مهام مدير نائب المدير التنفيذي :  -ج

 . والمكافآتفيما عدا اقتراح الصرف  اختصاصاتهينوب عن مدير الوحدة في كافة  -1

 .يعاون مدير الوحدة في االختصاصات الخاصة به  -6

 .عداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للكلية إ ىوعلملفات التقدم لالعتماد ى شراف علاإل -3

 بوحدة ضمان الجودة : الفنيةاللجان  :مهام واختصاصات9مادة 

  : الدعم الفنى : لجنة  والً أ

 الهدف : -أ

  ةكليالضمان الجودة ب ةتقديم الدعم الفنى وعمل الزيارات الميدانية الدورية لوحد        

 :التشكيل -ب

تشققكيل اللجنققة بققاقتراح مققن السققيد الققدكتور ن المققدير التنفيققذي لوحققدة ضققمان الجققودة بالكليققة ) موافقققة 

 دارة ( مجلس اإل

 : الدعم الفنىاختصاصات لجنة -ج

 ة.كليالضمان الجودة ب ةتقديم الدعم الفنى وعمل الزيارات الميدانية دورية لوحد-1

وإجراءات صياغة مقترحات مشروعات التطوير وضمان الجودة وتقديمها للجهات  بآلياتالتوعية -6

 .المانحة

 .لمشروعات التطوير وضمان الجودة بالجامعة المتابعة الفنية لتفعيل الخطط التنفيذية -3

 .إعداد تقارير الدعم الفنى بصفة دورية -4

 :  المراجعة الداخلية: لجنة  ثانياً 



 

10 
 

 الهدف :-أ

     عضققققاء والمسققققة الشققققامل لرضققققاء األ واألفققققرادالتنظيمققققي للكليققققة  لققققألداءالتقققققويم الققققذاتي         

كافة المسقتويات داخقل الكليقة مقن خقالل صقياغة  ىدارة الجودة الشاملة علإوتنفيذ فلسفة  والمستفيدين

 .لية محددة للمتابعة والمراجعة الداخلية آ

   :التشكيل-ب

اللجنة باقتراح من السيد الدكتور ن المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجقودة بالكليقة ) موافققة  تشكيل هذة

 دارة ( مجلس اإل

 اختصاصات لجنة المراجعة الداخلية : -ج

 ة.كليالضمان الجودة ب ةوضع خطة تنفيذية سنوية للمراجعة الداخلية لتقييم أداء لوحد -1

البحثيقة  –نشقطة الكليقة ) التعليميقة أعمال اللجان الفنية بالوحدة والتي تتابع كافة أمتابعة  -6

 المؤسسية(. –الخدمات المجتمعية  –

 ىلققإالتقيققيم ومتابعققة مصققحوبة بالمقترحققات والتوصققيات  بأعمققالرفققع التقققارير الخاصققة  -3

 المدير التنفيذي للوحدة .

 :  القياس وتقويم االداءثالثا : لجنة 

 الهدف:-أ

 .ضمان الجودة والتطوير المستمر للعملية التعليمية  وأنشطة أداءمتابعة  .1

بقالفريق االستشقار  مقن أعضقاء  باالسقتعانةضقمان الجقودة  ةرفع كفقاءة العقاملين بوحقد .6

هيئة تدريس ممقن يتقوافر لقديهم الخبقرة فقى أنشقطة تطقوير التعلقيم وإرسقاء نظقم ضقمان 

 .الجودة

 .ولجان الوحدة المختلفة فى ضوء نتائم التقويم المستمر التغذية الراجعة للكلية .3

 التشكيل :-ب

تشكيل هذة اللجنة باقتراح من السيد الدكتور ن المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجقودة ) موافققة مجلقس 

 االدارة ( 

 :  االداء اختصاصات لجنة القياس وتقويم-ج

 .والمراجعقققققة الداخليقققققة لمركقققققز ضقققققمان الجقققققودة يالفنققققق بتققققققارير القققققدعمة إمقققققداد الكليققققق -1

دارة مركز ضمان الجودة إرفع تقارير بنتائم أنشطة الدعم الفنى والمراجعة الداخلية لمجلس   -6

 .واتخققققاذ القققققرارات الالزمققققة لتنفيققققذ توصققققيات هققققذه التقققققارير الكليققققةللعققققرا علققققى مجلققققس 

 .والمقاومة لتطبيق نتائم أنشطة وحدة المتابعة و التقييم المستمر االستجابةدراسة مؤشرات   -3
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مققاييس رقميقة  ىلقإترجمة عناصقر التققويم القواردة مقن االقسقام العلميقة واإلداريقة المختلفقة  -4

وزان النسقبية نها النسبية وتفريغ وتحليل جميع بيانقات عناصقر التققويم فقي ضقوء األاوزأوتحديد 

 لكل منها .

 الكلي لدرجات التقويم والترتيب لكل قسم علمي وأداري . تحديد المجموع -5

ة بنتقائم التققويم مقع بيقان نقوع يقدارة الكلية واألقسام العلمية واإلدارية المختلفة المعنإخطار إ -2

 قرارها مع مقترحات بالحلول الممكنة .إوحجم االنحرافات عن المعايير التي تم 

 التغذية الراجعة للكلية ولجان الوحدة المختلفة في ضوء نتائم التقويم المستمر  -7

 متابعة اعداد وتوثيق التقرير السنوي للكلية . -8

 

 :  المطبوعات والنشرواالعالم: لجنة  رابعاً 

 الهدف : -أ

بالكليقة ومتابعقة تحقديث  واإلداريقينعضقاء هيئقة التقدريس والطقالب أالجقودة بقين  بثقافةنشر الوعي 

 .ادة اعضاء هيئة التدريس والطالب بيانات الكلية وانجازاتها وانجازات الس

 التشكيل : -ب

ن المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجقودة بالكليقة ) موافققة  تشكيل هذة اللجنة باقتراح من السيد الدكتور

 دارة( مجلس اإل

 :  واالعالم اختصاصات لجنة المطبوعات والنشر-ج

 .نشطة وحدة ضمان الجودة أمتابعة  -1
االستراتجية وتعزيز الدعم  وأهدافهارؤية ورسالة الكلية  ضمونبمتابعة مدي معرفة الطالب  -6

 .االعالني لها 
هيئققة  ألعضققاء وإعالنهققام اقسققأللسققتراتجية الا واألهققدافمتابعققة تققوافر الرؤيققة والرسققالة  -3

 .التدريس وللطالب 
 .عالن الساعات المكتبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالقسم إ ىعل التأكد -4
 . وإعالنهاعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الكلية أنشطة التي يقوم بها ألالتعرف علي ا -5
و أقسقام العلميقة سقواء مقن حيقث التفقوق الدراسقي ألسقماء الطقالب المميقزين داخقل اأتجميع  -2

  .المختلفةنشطة ألا بداعي في مجاالت المعرفة وإلا
و دوليقة أو جقوائز محليقة أوسقمة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي أسماء أعالن عن إلا -7

الموققع االلكترونقي  ىخبار السادة اعضاء هيئقة التقدريس بالكليقة ونشقرها علقأوكذلك متابعة 
 .الخاص بالكلية 

 سمينارات علميقة  - اجتماعيه)  باألقسامالتي تمت  باألنشطةالتقارير النهائية الخاصة  عدادإ -8
 .ورش عمل (  - ندوات –

 .هميتها وأملصقات خاصة بنشر ثقافة الجودة  –عالنات إ –عمل نشرات  -9
 .بها مواعيد االمتحانات الشفوية  قسام العلمية موضحاً ألعالنات داخل اإمتابعة وجود -10
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 –النققدوات  –عضققاء هيئققة التققدريس بميعققاد ومكققان وموضققوع )الققورش أتبليققغ  ىعلقق التأكققد-11

 .المحاضرات( 

تأثيرها التسقويقي   للوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية ومد واإلعالنمتابعة حملة الدعاية -16

 .للخدمات المقدمة من الوحدات 

 . والمستفيدينليات التواصل بين الكلية آتوثيق ونشر -13

رها والتعريقف بهقا متابعة المستجدات في مجقال ضقمان الجقودة واالعتمقاد والعمقل علقي نشق-14

 .داخل الكلية 

 . هنشر حقوق الملكية الفكرية وأخالقيات المهن .-15

 .دارات الكلية ورفع روح العمل في فريق إداء بوضع برامم لتحديث العمل ورفع كفاءة األ-12

موقققع الكليققة بشققبكة المعلومققات الدوليققة للتعريققف بأنشققطة  ىعمققل قاعققدة بيانققات للوحققدة علقق-17

 .الوحدة 

 : لجنة التدريب :  خامساً 

 الهدف : -أ

 .نشر التوعية الهادفة لتصحية مفاهيم ورفع ثقافة الجودة .1

 .الفعلية لجميع القطاعات االحتياجاتوضع سياسات عامة وخطة تدريبية بناء على  .6

عقققد دورات تدريبيققة وورش العمققل وحلقققات نقققاش بالتنسققيق وتبققادل الخبققرات بققين المركققز  .3

 .داخل وخارج الجامعة والوحدات التدريبية

 .وقياس أثر مردود التدريب بالكليةتفعيل خطط وحدات التدريب   متابعة .4

 انشاء قاعدة بيانات مركزية للتدريب فى مجال ضمان جودة العملية التعليمية على مستو  .5

 .للفئات المستهدفة  الكلية

 

 التشكيل :-ب

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية  تشكيل هذة اللجنة باقتراح من السيد الدكتور ن

 دارة ( ) موافقة مجلس اإل

  اختصاصات لجنة التدريب :-ج

 .لكليةبا واإلداريينالتدريبية لكل أعضاء هيئة التدريس  باالحتياجاتإنشاء قاعدة بيانات خاصة  -1

 .لكليةبا االحتياجاتوضع خطط التوعية والتدريب بمركز ضمان الجودة بناء على دراسة  -6

 .المدربين اختياروضع معايير -3

 .الجودةتنفيذ خطط التوعية والتدريب لمركز ضمان  -4
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 .قياس اثر الرضا ومردود التدريب -5

 تقييم اإلمكانيات المتاحة للتدريب بمركز ضمان الجودة ووضع خطط لتطويرها ودعمها فنياً  -2

 .ومالياً 

  . والتدريب كماً وكيفاً تقييم جودة برامم التوعية -7

  المهام الوظيفية للفريق التنفيذي المعاون لوحدة ضمان الجودة 
 المهام الوظيفية لسكرتارية الوحدة : -أ
وتلقققي التوجيهققات بشققأنها بققه ينومققن و أتنظققيم وعققرا الموضققوعات علققي المققدير التنفيققذي  -1

 .وإبالغها للجهات المختصة 
 .تنسيق العمل في البحث الموضوعات الفنية التي يري المدير التنفيذي بحثها  -6
  .عمال السكرتارية المطلوبةأالقيام بجميع  -3
 المهام الوظيفية للمسئول عن الشئون المالية بالوحدة : -ب
 .متابعة المبالغ المخصصة لكل بند من بنود ميزانية الوحدة ن المشروع  -1
 .جراءات السابقة بناءاً علي التدفقات النقدية المتاحة تمام اإلإ -6
 .لإلجراءات القانونية والقواعد المنظمة للصرف  متابعة صرف المبالغ طبقاً  -3
 .عداد الموازنات والتقارير المالية المطلوبة وتقديمها للجهات الطالبة في توقيتاتها إ -4
 .وتحديثها  مساك السجالت المحاسبية واالحتفاظ بالبيانات الماليةإ -5
 .دارة الجامعة بخصوص تنظيم عملية الصرف إتنفيذ اللوائة والتعليمات الصادرة من  -2
 .فضل لتنظيم الجوانب المالية أطرق  ىلإتقديم االقتراحات والتوصيات التي تؤدي  -7
 .القيام بما يكلفه به مدير الوحدة من اعمال تتعلق بالجانب المالي ضمن نطاق مهام الوحدة  -8

 : المهام الوظيفية لمسئول التوريدات بالوحدة -ج

 .الشراء لجميع احتياجات الوحدة ن المشروع  ىشراف علإلا -1

فحص جميع المشقتريات القواردة للوحقدة بواسقطة تشقكيل لجقان لهقذا الغقرا  ىشراف علإلا -6

 .بقرار من مدير الوحدة واعتماد رئيس مجلس االدارة ) عميد الكلية ( 

 .لي مع تكويدها الم المشتريات المطلوبة علي الحاسب اعداد قوائإ -3

 .استكمال مواصفات المعدات المطلوبة  -4

 .عداد وثائق المناقصات إ -5

 .للقواعد المنظمة لذلك  تقديم العروا المقدمة وإعداد العقود وفقاً  -2

 .متابعة تنفيذ العقود المبرمة  -7

 .استقبال المعدات الواردة والتخليص عليها وتخزينها واختبارها  -8

 .نقل المعدات الواردة للكلية والتخليص عليها وتخزينها واختبارها وتركيبها  ىشراف علإلا -9

 .خري تطلب منه في نطاق مهام الوحدة أي مهام أتنفيذ  -10
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 : النظام المالي لوحدة ضمان الجودة : 11مادة

دارات إلشقأن ا شقأنهوحدة ضمان الجودة بالكلية هي كيقان معتمقد يتبقع مباشقرة عميقد الكليقة  -1
تتخصققص مققن الميزانيققة التققي  سققنويةالمختلفققة داخققل الكليققة وبالتققالي يكققون للوحققدة ميزانيققة 

 ىدارة الكلية وذلك للقيام بمهامها والصرف علقإن تعتمد من أتخصصها الجامعة للكلية علي 
الزمقة وتتوافقق السقنة لالمطبوعقات ا وإعدادوالتقييم والتوعية وورش العمل  ةانشطة المتابع

 .المالية للوحدة مع السنة المالية للجامعة
االدارة  و هيئات والتي يوافق عليها مجلسأفراد أيجوز قبول التبرعات والهبات المقدمة من  -6

 .لوحدة للميزانية تضم اي موارد اخري ناتجة عن نشاط ا ومجلس الكلية والجامعة أيضاً 
 تشمل نفقات الوحدة ما يلي :  -3

  ًلواجبات الوحدة  نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفقا. 

  نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل الخاصقة بضقمان الجقودة والمقؤتمرات
 .ذات الصلة والمصروفات الجارية المختلفة  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


