معتمده

الالئــــــــــحة الداخــــــــــلية
لوحــــــدة ضـــمان
الجــــودة

للعام الجامعى 2019/2018

أٔالً :األحكاو انعايح

معتمده

مادة ( (1اإلطار القانونى
تؼَو ٗحذح ػَبُ اىج٘دح م٘حذح ػيَٞخ ٍغتقيخ تتجغ ػَٞذ اىنيٞخ إداسٝب ٍٗشمض ػَبُ
اىج٘دح ثبىجبٍؼخ فْٞب.

مادة ( (2نشأة الوحدة
تٌ إّشبء ٗحذح ػَبُ اىج٘دح ثنيٞخ اىتَشٝغ – جبٍؼخ ثْٖب ثقشاس سئٞظ اىجبٍؼخ ثبإلّبثخ ػِ
ٍجيظ اىنيٞخ ثتبسٝخ  ً2006/4/27مإحذٍ ٙخشجبد ٍششٗع إّشبء ّظبً داخي ٜىت٘مٞذ اىج٘دح
ٗاالػتَبد ثبىنيٞخ منٞبُ إداسٝ ٛختض ثَتبثؼخ ٗتق٘ ٌٝاألداء داخو اىنيٞخ.

مادة ( (3رؤية الوحدة
تغؼ ٚاى٘حذح إى ٚأُ تنُ٘ إحذ ٙاى٘حذاد اىشائذاد ف ٚت٘مٞذ اىج٘دح ٗتحغٍ ِٞجبه األداء
ثبىجبٍؼخ .

مادة ( (4رسالة الوحدة
اىتط٘ٝش ٗاىتحغ ِٞاىَغتَش ىإلستقبء ثبىؼَيٞخ اىتؼيَٞٞخ ٗاىجحثٞخ ثَب ٝتفق ٍغ سؤٝخ ٗسعبىخ
ٗإٔذاف اىنيٞخ ىنغت ثقخ اىَجتَغ اىخبسج ٚف ٚج٘دح خشٝج ٚاىنيٞخ ٗاى٘فبء ثَتطيجبد اىٖٞئخ
اىقٍ٘ٞخ ىؼَبُ ج٘دح اىتؼيٗ ٌٞاإلػتَبد .

مادة ( (5أهداف الوحدة
 .1ترسٌخ ثقافة الجودة فى إطار العمل األكادٌمى واإلدارى بالكلٌة .
 .2اإلرتقاء بجودة البرامج االكادٌمٌة لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا بالكلٌة
بما ٌلبى رسالة الكلٌة.
 .3اإلرتقاء بمنظومة البحث العلمى.
 .4اإلرتقاء بمنظومة التدرٌب للكوادر األكادٌمٌة واإلدارٌة لتعزٌز منظومة إدارة
الجودة بالكلٌة.
 .5تعزٌز نظام المتابعة الداخلٌة والتقٌٌم.
 .6دعم إدارة البٌانات والمعلومات.
 .7دعم الكلٌة فى أداء مسؤلٌاتها المجتمعٌة.
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مادة ( (6إختصاصات وحدة ضمان الجودة بالكلية

تختص وحدة ضمان الجودة بالكلية بما يلي
 .1إػذاد تق ٌٞٞرات ٜعْ٘ ٛألداء اىنيٞخ ؽجقب ً ىيؼ٘اثؾ اىت ٜتؼؼٖب اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىؼَبُ
اىج٘دح .
 .2إػذاد خطخ ىيؼَو ػي ٜتق٘ٝخ ّقبؽ اىؼؼف ٗاىؼَو ػي ٜصٝبدح ّقبؽ اىق٘ح ٗٗػغ ػ٘اثؾ
ىَتبثؼخ ٕزٓ اىخطخ .
 .3إػذاد ّظبً ىتقٗ ٌٞٞتحيٞو األداء ٝشَو :
 .4إعداد نماذج لتقٌٌم أداء عمٌد الكلٌة ووكالبها ورؤساء األقسام بها وكذلك جمٌع أعضاء
هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وجمٌع العاملٌن بالكلٌة .
 .5إعداد نظام لتوزٌع وتحلٌل إستمارات تقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة فً الكلٌة .
 .6اىؼَو ػي ٜإعتَشاس اىت٘ػٞخ ٗاىتذسٝت ف ٜػَبُ اىج٘دح ٗإعتَشاسٝخ اإلػتَبد ٍِ
خاله :
ّ .7شش اى٘ػ ٜاىخبص ثثقبفخ اىج٘دح ثبىنيٞخ ( أػؼبء ٕٞئخ اىتذسٝظ ٍٗؼبّٗٗ ٌٖٞاىطالة
ٗاإلداس. ) ِٞٝ
 .8ػقذ اىذٗساد اىتذسٝجٞخ ٗٗسػ اىؼَو ثبىنيٞخ فٍ ٜجبه إداسح اىج٘دح .
 .9تْظ ٌٞاىذٗساد اىتذسٝجٞخ ألػؼبء ٕٞئخ اىتذسٝظ إلػذاد ت٘طٞف اىجشاٍج اىذساعٞخ
ٗاىَقشساد ٗ ,متبثخ اىتقبسٝش ىيَقشساد ٗاىجشاٍج اىذساعٞخ ٗمزىل اىقٞبط ٗاىتقٌٞٞ
ٗاىتق٘. ٌٝ
 .10اىؼَو ػي ٜإششاك جَٞغ أػؼبء ٕٞئخ اىتذسٝظ ٗاىٖٞئخ اىَؼبّٗخ ٗاىٖٞئخ اإلداسٝخ فٜ
أّشطخ اىج٘دح ٗإعتَشاسٝخ اإلػتَبد ٍِ خاله تن٘ ِٝىجبُ اىتغٞٞش ٍٗتبثؼخ أّشطخ ٕزٓ
اىيجبُ ثظفخ ٍغتَشح ىؼَبُ إعتَشاسٝخ تذفق اىجٞبّبد ٗاىَؼيٍ٘بد ٗاىَؼشفخ اىخبطخ
ثبىْظبً اىذاخي ٜىؼَبُ اىج٘دح ّٗظبً اىتق ٌٞٞاىزات ٜاىغْ٘ ٛػيٍ ٜغت٘ ٛاألقغبً اىؼيَٞخ
ٗاإلداسٝخ ىينيٞخ .
 .11اعتخذاً ٗتطجٞق آىٞبد ٗأدٗاد اىقٞبط اىَؼتَذح ٍِ أجو تحقٞق
األداء ٗػَبُ ج٘دح اىتؼي ٌٞثبىنيٞخ ف ٜػ٘ء اىَؼبٞٝش اىت ٜحذدتٖب اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ
ىؼَبُ ج٘دح اىتؼيٗ ٌٞاالػتَبد.
 .12تفؼٞو دٗساىَق ٌٞاىذاخي ٗ ٜاىخبسج ٜىيجشاٍج ٗاىَقشساد )ىَشحيت ٚاىجنبى٘س٘ٝط
ٗاىذساعبد اىؼيٞب) ٗاإلعتفبدح ٍِ آساء اىَق َِٞٞف ٜػَيٞخ اىتحغٗ ِٞاىتط٘ٝش.
ٍ .13تبثؼخ أّشطخ تق ٌٞٞاألداء ٗػَبُ ج٘دح اىتؼي ٌٞثبىنيٞخ ٗتقذ ٌٝتقشٝش عْ٘ ٛىَجيظ اىنيٞخ
الػتَبدٓ ٍْٗٔ إىٍ ٚشمض ػَبُ اىج٘دح ثبىجبٍؼخ .
 .14اىؼَو ٍغ مبفخ األقغبً اىؼيَٞخ ٗاإلداساد اىَختظخ ثبىنيٞخ ػي ٜتٖٞئخ اىنيٞخ ٗإػذادٕب
إلػبدح االػتَبد.
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 .15تقذ ٌٝاىذػٌ اىفْ ٜألقغبً اىنيٞخ ٗجَٞغ اىؼبٍي ِٞثٖب ٍٗغبػذتٌٖ ػي ٚت٘طٞف اىجشاٍج
ٗاىَقشساد اىذساعٞخ ٗإػذاد تقبسٝش اىتق ٌٞٞاىزاتٗ ٜإػذاد اىذساعخ اىزاتٞخ .

ثانيا  :الهيكل التنظيمى والوظيفى
عميد الكلية
ضمان الجودة
مستشارى وحدة
يجهس إداسج انٕحذج يٍ :
ٔيركٌٕ

مركز وحدة ضمان الجودة بالجامعة

رئيس مجلس االدارة

مدير وحدة ضمان الجودة

نواب مدير وحدة ضمان الجودة
(عددهم ثالثة )
منسقى المعايير

لجنة
المراجعة
الداخلية

لجنة ملف
ومعايير
االعتماد

لجنة التقويم الذاتى
والدراسة الذاتية

منسقى الجودة
بالقسم

لجان فنية بالوحدة

لجنة
االستبيانات

لجنة تنمية
الموارد
المالية
والمادية

لجنة المعايير االكاديمية
والبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية

السكرتارية

مادة ( (7مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية

لجنة نظم
المعلومات

لجنة المساءلة
و المحاسبة

لجنة
التدريب
والتوعية

عًئذ انكهئح

سئئسا

ٔكئم انكهئح نشةٌٕ انذساساخ انعهئا

عضٕا

ٔكئم انكهئح نشةٌٕ انرعهئى ٔ انطالب

عضٕا

ٔكئم انكهئح نشةٌٕ خذيح انًجرًع ٔ ذًُئح انثئةح

عضٕا

يذيش ٔحذج ضًاٌ انجٕدج

عضٕا

َٕاب يذيش ٔحذج ضًاٌ انجٕدج (عذدْى ثالثح)

عضٕا

يسرشاسٖ ٔحذج ضًاٌ انجٕدج (عذدْى ثالثح)

عضٕا

أيئٍ عاو انكهئح

عضٕا

يًثم عٍ انًجرًع انًذَٗ ( جٓاخ انعًم)

عضٕا

انسكشذاسيح

عضٕا

يًثم عٍ انطالب

عضٕا
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**إصذاس انمشاساخ  :تظذس اىقشاساد ثأغيجٞخ أط٘اد أػؼبء ٍجيظ االداسح  ,فبرا تغبٗد
ٝشجح اىجبّت اىزٝ ٙؼٌ سئٞظ ٍجيظ االداسح.
** يحك نهًجهس دعٕج آخشٌٔ يٍ أعضاا ْئةاح انراذسيس تانكهئاح ٔ ياٍ انًٓرًائٍ ياٍ خااس
انكهئح نحضٕس اجرًاعاخ يجهس اإلداسج نالسرفادج تخثشاذٓى دٌٔ أٌ يكٌٕ نٓى دٔس فٗ عًهئح
انرصٕيد داخم انًجهس .

مادة ( (8اختصاصات مجلس إدارة الوحدة
ٝت٘ىٍ ٚجيظ إداسح اى٘حذح إقشاس اىغٞبعبد ٗ ثشاٍج ٗ ّظٌ اىؼَو اىت ٚتحقق أغشاع اى٘حذح فٚ
ػ٘ء اعتشاتٞج ٔٞج٘دح اىتؼي ٌٞثبىنيٞخ ٗ اىجبٍؼخ  ٗ ,ف ٚإؽبس اىق٘اّ ٗ ِٞاىي٘ائح اىَْظَخ ٗ
ٝختض ثَب ٝي-: ٚ







ٗػععغ اىْظععبً اىععذاخي ٜىيؼَععو فعع ٚاى٘حععذح ٗ تحذٝععذ االختظبطععبد ٗ اىت٘طععٞف اىعع٘ ٞفٚ
ىيؼبٍي ِٞثٖب .
إقععشاس اىخطععؾ اىتعع ٜتحقععق إٔععذاف اى٘حععذح ثَععب ٝتفععق ٍععغ إٔععذاف ٍشمععض ػععَبُ اىجعع٘دح
ثبىجبٍؼخ .
إػتَبد تشنٞو اىفشٝق اىتْفٞزٗ ٙاىيجبُ اىفْٞخ ىتْفٞز ٍٖبً اىج٘دح.
إػتَبد اىتقبسٝش اىْٖبئٞعخ ىيذساععخ اىزاتٞعخ ٗاىتقشٝعش اىغعْ٘ ٛىينيٞعخ ٗخطعؾ اىؼَعو ىيتطع٘ٝش
تَٖٞذاً ىيؼشع ػيٍ ٚجيظ اىنيٞخ.
إػتَبد اىتقبسٝش اىذٗسٝخ ػِ عٞش اىؼَو ثبى٘حذح.
إػتَبد اىي٘ائح اىَبىٞخ ٗاإلداسٝخ ىي٘حذح.
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ٍؼبّٗخ ٍذٝش اى٘حذح ف ٜإّجبص ٍٖبٍٔ ٗتزىٞو اىظؼبة اىت ٜت٘اجٔ ف ٚتطجٞق ّظعٌ ػعَبُ
اىج٘دح ثبىنيٞخ
تف٘ٝغ ٍذٝش اى٘حذح ف ٜثؼغ االختظبطعبد اىتع ٜىٖعب طعفخ االععتؼجبه ٗاىتعٝ ٜحعذدٕب
ٍجيظ اإلداسح .
ٍتبثؼٔ تْفٞز خطٔ ػَو اى٘حذح ٗفقب ىإلؽبس اىضٍْ ٚاىَؼتَذ
اىْظش ف ٜاىَ٘ػ٘ػبد األخش ٛاىَتؼيقخ ثؼَبُ اىج٘دح اىتٝ ٜؼشػٖب ٍذٝش اى٘حذح ػيعٜ
اىَجيظ.
إػتَبد اىخطخ اىغْ٘ٝخ ىي٘حذح

◘ ٝجتَغ ٍجيظ االداسح ٍشح ػي ٚاألقو مو فظو دساعع ٚثْعبءا ػيع ٚدػع٘ح ٍعِ سئٞغعٔ أٗ ثطيعت
ٍعِ أغيجٞعخ االػؼعبء ٗال ٝنعُ٘ االجتَعبع طعحٞحب إال ثحؼع٘س أمثعش ٍعِ ّظعف ػعذد أػؼععبئٔ ,
ٗٝشأط اىجيغخ سئٞظ اىَجيظ ٗٝحو ٍحئ أقذً ٗمٞعو ميٞعخ ػْعذ غٞبثعٔ ٗتظعذس قعشاساد اىَجيعظ
ثأغيجٞخ األط٘اد فإرا تغبٗد ٝشجح اىجبّت اىزٝ ٙؼٌ سئٞظ اىجيغٔ.

مادة ( (9اختصاصات رئيس مجلس إدارة الوحدة











دعوة أعضاء مجلس االدارة لحضور االجتماعات.
عرض ومناقشة الموضوعات علً مجلس اإلدارة إلتخاذ القرارات.
متابعة تنفٌذ قررات مجلس اإلدارة.
ترشٌح مدٌر وحدة ضمان الجودة وعرض الترشٌح على مجلس الكلٌة.
عقد اإلجتماع الشهرى لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة وإرسال صورة من
المحضر بعد إعتماده إلى مركزضمان الجوده بالجامعة وتحتفظ الوحدة بالكلٌة بصورة
من هذه المحاضر.
متابعة عملٌة إنجاز المهام المطلوبة من األقسام العلمٌة والسادة الوكالء واألقسام اإلدارٌة
بالكلٌة وذلك بالمتابعة المستمرة مع مدٌر الوحدة للوقوف على المشكالت والعقبات التً
تواجه الوحدة وإتخاذ اإلجراءات الفورٌة لحلها تجنبا لحدوث أى تأخٌر فى عملٌة اعداد
المستندات والتقارٌر لتقدٌم التقرٌر السنوي/الدراسة الذاتٌة وباقً التقارٌر والمستندات فً
الوقت المحدد.
إعتماد الوثابق ) توصٌف البرامج ،توصٌف المقررات ،تقارٌر المقررات والبرامج،
التقرٌر السنوي/الدراسة الذاتٌة(.
المتابعة المستمرة لألقسام العلمٌة وإدارات الكلٌة لتطبٌق خطط التطوٌر والتحسٌن التى
وردت بتقارٌر البرامج والتقرٌر السنوى وانها تتم فعلٌا وفقا لجدول زمنً معلن .
تسهٌل زٌارة المراجعٌن النظراء للكلٌة وفقا لجدول الزٌارات المتفق علٌه

مادة ( )10اختصاصات المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
◘ ٝشنو اىَجيظ اىتْفٞز ٙى٘حذح ػعَبُ اىجع٘دح ثبىنيٞعخ ٍعِ ّع٘اة ٍعذٝش اى٘حعذح ٗسؤععبء اىيجعبُ
اىفْٞععخ ٗسؤعععبء االقغععبً ٍْٗغععق٘ اىَؼععبٞٝش ٗٝشأعععٔ ٍععذٝش اى٘حذحٝٗ.ععذػ٘ ٍععذٝش اى٘حععذح اىَجيععظ
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اىتْفٞععز ٙىالجتَععبع شععٖشٝب ٗٝخععتض اىَجيععظ ثَْبقشععخ مبفععخ االٍعع٘س ٗاىَشععبمو اىَتؼيقععخ ثأّشععطخ
اىج٘دح ثبىنيٞخ أٗ أٍ ٙششٗػبد اخش ٙىتحقٞق إٔذاف اىنيٞخ.
◘ ٝت٘ى ٚاىَجيظ اىتْفٞز ٙىي٘حذح االختظبطبد اٟتٞخ -:
 ػشع قشاساد اىيجبُ اىَختيفخ ػيٍ ٚجيظ إداسح اى٘حذح .
ٍْ بقشخ قشاساد اىيجبُ اىتْفٞزٝخ.
 تْفٞز اىقشاساد اىتٝ ٚتخزٕب ٍجيظ إداسح اى٘حذح

مادة ( (11إختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة













دعوة مجلس إدارة الوحده لإلجتماع ورباسة جلساته.
متابعة تنفٌذ السٌاسات العامه للوحده باإلضافه إلى متابعة تنفٌذ قررات مجلس إدارة
الوحدة.
إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة عن طرٌق عمٌد الكلٌة إلى مركز ضمان الجودة
بالجامعة.
تمثٌل الوحدة فى إجتماعات مجلس الكلٌة ومركز ضمان الجودة بالجامعة .
اىتْغٞق ث ِٞإداسح اىنيٞخ ٗ االقغبً اىَختيفخ فَٞب ٝتؼيق ثَ٘ػ٘ػبد اىج٘دح ثبىنيٞخ.
متابعة أنشطة اللجان الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة.
تكلٌف رؤساء اللجان بأداء مهامهم المختصة بهم .
االجتَبػبد اىذٗسٝخ ثفشٝق اىؼَو ٍْٗغق ٜػَبُ اىج٘دح ثأقغبً اىنيٞخ ٍٗشاجؼخ اىتقبسٝش
اىَقذٍخ.
متابعة تنفٌذ الخطة التنفٌذٌة طبقا ً للجدول الزمنى للمعاٌٌر والوحدات.
تقدٌم الدعم الفنى فى كل ما ٌختص فى مجال الجودة بالكلٌة.
إػذاد تقبسٝش ػِ إّجبصاد اى٘حذح الػتَبدٕب ٍِ ٍجيظ اىنيٞخ.
ٌنوب عنه ربٌس مجلس إدارة الوحدة فى حالة غٌابه.

◘ صالحيات مديرالوحدة








له الحق فى التحفٌز والتقوٌم لمرؤسٌه بعد التصدٌق من عمٌد الكلٌة.
له الحق فى تعدٌل تنظٌم مرؤسٌه داخل الوحدة بما ٌحقق جودة االداء فى الوحدة بعد
الرجوع لعمٌد الكلٌة.
له الحق فى القٌام بأعمال مراجعة داخلٌة فى أى وقت.
له الحق فى عقد دورات توعٌة تجاه الجودة داخل الكلٌة.
له الحق فى القٌام بعمل مراجعات للوثابق بالكلٌة فى أى وقت.
التنسٌق المستمر مع مركز ضمان الجودة فً الجامعة.
اإلسهام مع إدارة الجودة بالجامعة فً تنظٌم الندوات والمحاضرات الخاصة بالجودة
وإعداد النشرات.

معتمده

مادة ( (12صالحيات نواب مدير وحدة ضمان الجودة
 القٌام بأعمال مدٌر الوحدة فً حالة غٌابه.
 تمثٌل الوحدة فً المجالس الرسمٌة فً حالة غٌاب مدٌر الوحدة.
 معاونة مدٌر الوحدة فً كافة مهامه.
 اإلشتراك فً وضع مقترح الخطة السنوٌة للوحدة ومراجعتها مع مدٌر الوحدة.
 المشاركة فً إشراف ومتابعة التنفٌذ طبقا ً للخطط الزمنٌة المحددة لذلك .
 تسهٌل مهام رؤساء وأعضاء اللجان فً جمع البٌانات والوثابق.
 متابعة سٌر العمل بالوحدة والملفات الخاصة بها.
 إعداد التقارٌر الفنٌة وتقدٌمها لمدٌر الوحدة.
 مراجعة التقرٌر السنوي المقدم من اللجان المختصة وإعداد الشكل النهابً له ومراجعته
مع مدٌر الوحدة قبل عرضه علً مجلس الكلٌة لمناقشتة و إعتماده.
 إعداد موجز من التقرٌر السنوي ونشره علً الموقع االلكترونً للكلٌة وفً صورة
مطبوعات.
◘ٌصدر مجلس الكلٌة قرار بتعٌٌن نابب أو أكثر لمدٌر الوحدة من بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس
بالكلٌة من زوى الخبرة فى مجال ضمان الجودة بناءاً علً إقتراح مدٌر الوحدة لمدة سنة واحدة
قابلة للتجدٌد
 اإلسهام مع إدارة الجودة بالجامعة فً تنظٌم الندوات والمحاضرات الخاصة بالجودة
وإعداد

يٓاو َائة يذيش انٕحذج نهشةٌٕ انفُئح :
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لألقسام فً مجال الجودة.
 تنفٌذ حمالت وبرامج توعٌة لألقسام العلمٌة واإلدارٌة عن إنجازات الجودة بالكلٌة
والجامعة.
 تقدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال الجودة لألقسام.
 اإلعداد للزٌارات الدورٌة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 االشتراك فً عمل وتحدٌث أدوات واستبٌانات تقٌٌم الجودة بالكلٌة.
 مراجعة التقرٌر الشهري عن إنجازات الوحدة.
 كتابة التقرٌرالسنوى للكلٌة ورفعة إلى مدٌر وحدة الجودة.
 إعداد الخطة التنفٌذٌة السنوٌة لوحدة ضمان الجودة وعرضها على مدٌرة الوحدة.
 االشراف على مراجعة توصٌف وتقارٌر المقررات من خالل المنسقٌن بالكلٌة.
 إعداد وتنفٌذ االجتماعات الدورٌة لفرٌق المنسقٌن للجودة.
 االشراف على ترتٌب الملفات ومراجعة جودتها داخل وحدة ضمان الجودة.
 تصمٌم وإنشاء نظام توثٌق ٌضم السجالت و التقارٌر داخل الوحدة واألقسام العلمٌة.
 االشتراك فً تقٌٌم جودة األداء الخاصة بأقسام الكلٌة.
 عمل التحلٌل االحصابى الستبٌانات وحدة الجودة
 متابعة تنفٌذ الخطة التنفٌذٌة السنوٌة لوحدة ضمان الجودة مع مدٌر الوحدة.

معتمده

يٓاو َائة يذيش انٕحذج نهشةٌٕ اإلداسيح:
 االشتراك فى إعداد الخطة التنفٌذٌة السنوٌة لوحدة ضمان الجودة مع مدٌروحدة الجودة.
 االشراف على مراجعة توصٌف وتقارٌرالمقررات مع مدٌرالوحدة.
 االعداد والتنسٌق لالجتماعات الدورٌة لفرٌق المنسقٌن للجودة،وإعداد التقارٌر الخاصة
بها.
 تصمٌم وانشاء نظام توثٌق ٌضم السجالت والتقارٌر داخل الوحدة.
 االشتراك فً تقٌٌم جودة األداء الخاصة بأقسام الكلٌة.
 االشتراك فً عمل وتحدٌث أدوات واستبٌانات تقٌٌم الجودة بالكلٌة.
 المشاركة فى كتابة التقرٌر السنوي للكلٌة مع مدٌر الوحدة.
 االشتراك فى تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لألقسام فً مجال الجودة.
 تنظٌم وتنسٌق حمالت وبرامج توعٌة لألقسام العلمٌة واإلدارٌة عن إنجازات الجودة
بالكلٌة والجامعة.
 االشتراك فى تقدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال الجودة لألقسام.
 اإلعداد للزٌارات الدورٌة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 متابعة تحدٌث قاعدة البٌانات الخاصة بوحدة ضمان الجودة مع مدٌر الوحدة.
 االشتراك فى متابعة تنفٌذ الخطة التنفٌذٌة السنوٌة لوحدة ضمان الجودة مع مدٌر الوحدة.
 كتابة التقارٌر الشهرٌة لمخرجات وحدة ضمان الجودة ومراجعتها مع مدٌر الوحدة.
 التنسٌق واالشراف على االجتماعات الخاصة بالطلبة للتواصل مع وحدة ضمان الجودة.
 عمل التحلٌل االحصابى الستبٌانات وحدة الجودة.

مادة ( (13إختصاصات رؤساء االقسام العلمية






إعداد ومراجعة توصٌف البرنامج والمقررات الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس
والدراسات العلٌا وفقا ً للمعاٌٌر المتبناه ومتابعة إستالم أعضاء هٌبة التدرٌس لتوصٌف
المقرر وعرضه على الطالب فى بداٌة الفصل الدراسى.
تحدٌد منسقى الجودة بالقسم للعمل بالوحدة .
متابعة إعداد أعضاء هٌبة التدرٌس لتقارٌٌر المقررات فى نهاٌة الفصل الدراسى بعد
تدوٌن تقٌٌم الطالب للمقرر وتدوٌن إحصابٌات الطالب لنتابج االمتحان النهابى للمقرر،
ووضع خطط التحسٌن المقترحة ،وتجمٌع تقارٌر المقررات وتسلٌمها الى الوحدة بعد
مراجعتها من القسم العلمى.
إمداد الوحدة بخطة تطوٌر وتحسٌن البرنامج وفقا ً لجدول زمنى واقعى وتوضٌح فى
تقارٌر المقررات ما تم إنجازه من خطة العام السابق ومعوقات التنفٌذ إن وجدت .

مادة( )14إختصاصات منسقو ضمان الجوده باالقسام

معتمده

ٝقً٘ سئٞظ ٍجيظ اىقغٌ اىَؼْ ٜثتششٞح ٍْغق٘ ػَبُ اىج٘دح (ػذد اىَششح ِٞحغت حبجخ
اىؼَو ثبالقغبً) ٍِ راد اىتخظض ىَذح ػبً قبثيخ ىيتجذٝذ ىؼبً أخش ٗ ٘ٝثق اىتششٞح ثَ٘افقخ
ٍجيظ اىقغٌ.
◘ إخرصصاخ يُسمي ضًاٌ انجٕدِ تااللساو:
 هو حلقة االتصال ما بٌن القسم المعنً ووحدة ضمان الجودة بالكلٌة.
ٌ شارك فً جمٌع االنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة.
ٌ تابع وٌراجع توصٌف وتقرٌر المقررات والبرامج لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات
العلٌا بالقسم المعنى وٌسلمها لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة.
ٌ شارك القسم فً إعداد مصفوفة المقررات ومصفوفة نواتج التعلم المستهدفة للمقرر.
ٌ تابع نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقا لخطة العمل التً تقرها وحدة ضمان الجودة.
ٌ قوم بتوعٌة أعضاء القسم بخطط وسٌاسات الكلٌة فً مجال ضمان الجودة.
ٌ تابع وٌراجع خطة العمل الخاصة باالحتٌاجات التدرٌبٌة بالقسم المعنً.

مادة( )15اختصاصات أمين عام الكلية








تقدٌم بٌان ٌوضح عدد الموظفٌن والعمال فً كل إدارة من إدارت الكلٌة وأٌه بٌانات
خاصه بأنشطه الكلٌة.
تقدٌم بٌان ٌوضح عدد الدورات التدرٌبٌة التً حضرها موظفً كل إدارة من إدارات
الكلٌة سنوٌاوتوضٌح مدى اإلستفادة الفعلٌة من هذه الدورات واآللٌة التً تم اإلستعانة بها
للتأكد من ذلك) مثل إستبٌان ،وسابل تقٌٌم األداء لمعرفة مدى إنعكاس ما تم التدرٌب علٌة
على أداؤه فً إنجاز المهام المرتبطة بطبٌعة عمله (بالتنسٌق مع رؤساء األقسام اإلدارٌة
بالكلٌة.
تقدٌم بٌان فً نهاٌة كل عام عن الدورات التدرٌبٌة التى ٌرغب موظفً الكلٌة فً
حضورها ألهمٌتها فً مجال تخصص كل إدارة وتحدٌد عدد ورش العمل فً مجال نشر
ثقافة الجودة التً ٌمكن تنظٌمها بالكلٌة والموعد المناسب إلنعقادها.
وضع خطة زمنٌة قابلة للتنفٌذ للتطوٌر والتحسٌن فً كل إدارة من إدارات الكلٌة) عن
طرٌق رؤساء األقسام اإلدارٌة(.
إمداد الوحدة بتقرٌر ٌوضح مدى كفاٌة األعداد الموجودة بكل إدارة وتخصصات
الموظفٌن ومدى مناسبة ذلك لمتطلبات العمل بكل قسم إداري.
إمداد وحدة ضمان بالكلٌة بكل تحتاجة من بٌانات وإحصابٌات حتى ٌمكن إستكمال
المستندات والتقارٌر المطلوبة لتجهٌزها للمراجعة من قبل الهٌبة القومٌة لضمان الجودة
وا إلعتماد مثل :عدد المعامل الخاصة بكل قسم علمً بالكلٌة ،عدد معامل الكمبٌوتر وما
تحتوٌة من أجهزة

كمبٌوتر ،عدد نقاط النت بالكلٌة وأماكن توزٌعها ،إجراءات الصٌانة وعقود الصٌانة الخاصة
باألجهزة بالكلٌة ،الموازنة السنوٌة للكلٌة وبنود توزٌعها والمنصرف  .....الخ
 حصر لألماكن التً ٌمكن وضع إعالنات بها ومتابعة خطة األمن واألمان بالكلٌة
وتوضٌح المخارج فً كل مبنى) الطوارئ( وإتخاذ اإلجراءات لتوفٌر وسابل األمن
واألمان بالكلٌة وخاصة لجمٌع معامل الكلٌة واإلدارات

معتمده

مادة( )16إختصاصات الطالب بالكلية
 حضور ممثل الطالب إلجتماعات الشهرٌة لمجلس إدارة الوحدة .
 المشاركة الفعالة للطالب فً أنشطة الوحدة ونشر ثقافة الجودة بٌن زمالبهم.
 الفهم الجٌد لدورهم الهام فً عملٌة تقٌٌم المقررات الدراسٌة والبرنامج ) ملا اإلستبٌان
بعناٌة وإهتمام (وآرابهم فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن .
مادة ( )17إختصاصات السكرتارية بالوحدة






أعمال الصادر والوارد بالوحدة .
أعمال الحفظ والتنظٌم للملفات.
استخدام البرٌد االكترونى وإرسال الفاكس.
إجراء االتصاالت الخاصة باتمام مهام العمل المطلوبة بالوحدة.
أعمال الحاسب اآللً الروتٌنٌة الخاصة بالوحدة .

مادة ()18اللجان الفنية لوحدة ضمان الجودة










لجنة المراجعة الداخلٌة.
لجنة التقوٌم الذاتى والدراسة الذاتٌة.
لجنة المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة.
لجنة تنمٌة الموارد المالٌة والمادٌة.
لجنة نظم المعلومات .
لجنة اإلستبٌانات.
لجنة التدرٌب والتوعٌة.
لجنة المساءلة والمحاسبة.
لجنة ملف ومعاٌٌر اإلعتماد.

لجنة المراجعة الداخلية
◘ انًشاجع انذاخهٗ يجة اٌ ذرٕافش فئح انششٔط االذئّ:
 أن ٌكون عضو بوحدة ضمان الجودة من أعضاء هٌبة التدرٌس(أستاذ ،أستاذ مساعد،
مدرس).
 لدٌه دراٌة ومعرفة بمنظومة ضمان الجودة والتطوٌر بالتعلٌم العالً.
ٌ تم ترشٌحه من قبل مدٌر الوحدة و بموافقة مجلس إدارة الوحدة.
ٌ تمٌز بشخصٌة تتعامل بكٌاسة وتفهم مع ربٌس مجلس القسم وأعضاء هٌبة التدرٌس
بالقسم المعنى.
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 مراجعة الوثابق المقدمة والتأكٌد على مصداقٌاتها.
 تنفٌذ المراجعة الداخلٌة لكل مؤشرات اإلعتماد لكل وحدات وأقسام الكلٌة.
 المساعدة فى إستقدام المراجعٌٌن الخارجٌٌن ومتابعة تقارٌرهم وعمل خطة التحسٌن
ومتابعة تنفٌذها .

معتمده

 التقوٌم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة .
 المراجعة الداخلٌة الدورٌة لمعاٌٌر ومؤشرات معاٌٌر اإلعتماد وفقا ً لدلٌل اإلعتماد
الصادر عن الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد.

نجُح انرمٕيى انزاذي ٔ انذساسح انزاذئح
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 المشاركة فى إعداد وكتابة الدراسة الذاتٌة والتقرٌر السنوى طبقا ً لمتطلبات الهٌبة.
 تجمٌع وتوثٌق كافة المستندات والشواهد الدالة على تطبٌق متطلبات الهٌبة.
 صٌاغة الدراسة الذاتٌة أو التقرٌر الذاتً السنوي .
 عرض نتابج التقوٌم الذاتً علً األطراف المعنٌة .
 وضع خطة التحسٌن والتعزٌز ومتابعة تنفٌذها .

نجُح انًعايئش األكاديًئح ٔ انثشايج انرعهئًئح ٔانًمشساخ انذساسئح
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 عمل قاعدة بٌانات للمعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة .
 مراجعة محتوي كل مقرر وبرنامج للمرحلة الجامعٌة األولً والدراسات العلٌا .
 متابعة إضافة أو حذف مقررات بعد أخذ آراء هٌبة التدرٌس والطالب .
 مراقبة األخذ بأراء المراجعٌٌن الخارجٌٌن والداخلٌٌن والطالب فى المقررات .
 مراجعة هٌكلة وتنظٌم وتحدٌد نسب المقررات المختلفة فى كل برنامج .
 دعم وتطوٌر المقررات الجدٌدة .
 المراجعة الدورٌة إلستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم .
 تحدٌث أسالٌب تقوٌم الطالب .
 دراسة إمكانٌة إدخال برامج جدٌدة .
 مراجعة صٌاغة توصٌف البرامج والمقررات وتقارٌر البرامج والمقررات
والمصفوفات ودراسات التوافق وتجمٌعها من األقسام علً النماذج المعدة لذلك من قبل
الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد .
 المشاركة فً لجان وضع مقررات جدٌدة بمشاركة أساتذة من كلٌات أخري .
 مراجعة األهداف التعلٌمٌة المستهدفة من البرامج والمقررات .

نجُح ذًُئح انًٕاسد انًانئح ٔانًاديح
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 العمل على زٌادة موارد الكلٌة من خالل عمل دورات تدرٌبٌة.
 العمل على زٌادة نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص.
 التواصل مع المجتمع المدنى لزٌادة موارد الكلٌة من خالل عقد برتكوالت تعاون ..

نجُح َظى انًعهٕياخ
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
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تطوٌر موقع الكلٌة على شبكة اإلنترنت وكافة المهام الرقمٌة.
أرشفة كل ملفات ووثابق معاٌٌر الجودة فى صورة إلكترونٌة.
إنشاء قاعدة بٌانات لكل األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة والخدمات المجتمعٌة
بالكلٌة.
تحدٌث الموقع الخاص بوحدة ضمان الجودة بصورة دورٌة وتغذٌته بكل ما هو جدٌد.

نجُح اإلسرثئاَاخ
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 وضع اإلستبٌانات فى صور رسم بٌانى.
 تصمٌم ومراجعة اإلستبٌانات ثْبءاًعلىالهدف من إعدادها .
 جمع البٌانات والتحلٌل اإلحصابى لإلستبٌانات وتحوٌلها من بٌانات كمٌة إلى بٌانات
كٌفٌة بهدف الوصول إلى النتابج وتحلٌل تلك النتابج .
 مشاركة األطراف المعنٌة لوضع مقترحات اإلجراءات التصحٌحٌة بناءاًعلً نتابج
اإلستبٌانات
ً
 تحدٌث اإلستبٌانات بناءا على النتابج المتوصل إلٌها.

نجُح انرذسية ٔانرٕعئح
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 قٌاس وإعداد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لجمٌع فبات الكلٌة والمجتمع .
 إعداد خطة تدرٌبٌة سنوٌة لرفع كفاءة وتنمٌة الموارد البشرٌة بالكلٌة بحٌث تشمل
برامج تدرٌبٌة وورش عمل وندوات ونشرات موجهة لجمٌع الفبات .
 إعداد التقارٌر الدورٌة عن التدرٌب ورفعها لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.
 توفٌر المطبوعات والمنشورات التى ٌتم نشرها لزٌادة وعى مجتمع الكلٌة والجامعة
بأنشطة الكلٌة والجودة.
 توزٌع المطبوعات التى تنشر ثقافة الجودة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة
واالدارٌٌن والطلبة
 نشر ثقافة الجودة بٌن مجتمع الكلٌة .
 العمل على اإلستفادة التامة من البرامج التدرٌبٌة المتاحة من قبل الجامعة .
 متابعة تنفٌذ الخطط التدرٌبٌة طبقا ً للجدول الزمنى .
 قٌاس أثر التدرٌب .

نجُح انًسا نح ٔانًحاسثح
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 التحقق من إلتزام السادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بالمهام التدرٌسٌة.
 وضع نظام لمتابعة حضور السادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم .
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إقتراح ربط توزٌع المكافأة على أعضاء هٌبة التدرٌس بمدى إنتظامهم بالعملٌة
التعلٌمٌة
إقتراح توزٌع المواد المساندة بالكلٌة للتدرٌس على السادة أعضاء هٌبة التدرٌس بشكل
عادل .
إقتراح توزٌع األعباء التدرٌسٌة للمواد المساندة على السادة أعضاء هٌبة التدرٌس
بالمساواه .
إتباع نظام الدعم المادي والمعنوي لتحفٌز أعضاء هٌبة التدرٌس.
وضع ألٌات للمساءلة والمحاسبة لجمٌع فبات الكلٌة.

نجُح يهف ٔيعايئش االعرًاد
◘ يٓاو ٔاخرصاصاخ انهجُح :
 تطوٌر المعاٌٌر وإستكمالها فى الملفات الخاصة وتحدٌثها دورٌا ً ،عند الضرورة لذلك.
 جمع وتنظٌم المرفقات الخاصة بكل معٌار على حدة.
 تجهٌز ملف اإلعتماد قبل التقدم بطلب اإلعتماد من الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم
واإلعتماد.
 إعداد ومراجعة الخطة اإلستراتٌجٌة.
 تجمٌع ومراجعة البٌانات الخاصة بأعداد التقارٌر السنوٌة والدراسة الذاتٌة للكلٌة.
 إعداد المرفقات والوثابق الداعمة للتقارٌر السنوٌة والدراسة الذاتٌة بالكلٌة.
 توصٌف وتقرٌر البرامج والمقررات.
 نماذج من اإلمتحانات من  3سنوات  ،الخ.
 تنفٌذ ما تطلبه الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد.

معتمده

انالئحح انًانئح نٕحذج ضًاٌ انجٕدج
نكهئح انرًشيض /جايعح تُٓا
يٕاصَح انٕحذج
تخصص للوحدة موازنة سنوٌة ٌعتمدها مجلس ادارة الوحدة  ،وٌقوم المدٌر المالى
للوحدة بإعداد المركز المالى والحساب الختامى للمركز فى مدة أقصاها ثالثة أشهر من انتهاء
السنة المالٌة.

انسُح انًانئح
تبدأ السنة المالٌة للمركز فى أول ٌولٌو من كل عام وتنتهى فى أخر ٌونٌو من العام
التالى وٌتم ترحٌل الفابض المالى إن وجد للسنوات التالٌة لدعم الوضع المالى للوحدة.

انًٕاصَح انًانئح نهٕحذج
ٌتم دعم مٌزانٌة الوحدة من :
 موارد الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة .
 دعم من الجامعة (من الحسابات والصنادٌق الخاصة ).
 الهبات والهداٌا المقدمة للكلٌة بموافقة مجلس الكلٌة والجامعة.

َفماخ انٕحذج
 نفقات مكافأت ( :بموافقة مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ).
 أتعاب استشارٌٌن وخبراء الجودة تستعٌن بهم الوحدة فى التدرٌب وزٌارات المراجعة .
ٌ حصل السادة أعضاء الوحدة ورؤساء اللجان ومعاونٌهم على مكافأت مالٌة حسب
تنوع المهام المنفذة وكذلك الكادر الوظٌفى والعلمى والمدة التى استغرقتها هذه المهام.
 تصرف مكافأت لمن ٌسهم فى أنشطة الوحدة من غٌر العاملٌن بها ( ال ٌعملون بصفة
دابمة )
حساب انًكافأخ كاألذٗ:
 فى حالة االستعانة بخبراء أو مدربٌن من خارج الجامعة تصرف لهم المكافأت كاملة
وفقا لما هو معمول به فى مشروعات الجودة بالمجلس األعلى للجامعات .

معتمده

 وفى حالة االستعانة بأعضاء هٌبة التدرٌس أو معاونٌهم أو موظفٌن أو عمال من داخل
جامعة بنها تصرف نصف القٌمة التى ٌعمل بها فى مشروعات الجودة بالمجلس األعلى
للجامعات .
 وفى جمٌع األحوال ٌجب أن تتم موافقة مجلس إدارة الجودة واالعتماد بالجامعة على
جمٌع األنشطة التى تخصص لها موارد مالٌة.
عهٗ أٌ يكٌٕ انرٕصيع عهٗ انُحٕ انرانٗ:
انذسجح انعهًئح

يٍ انخاس

يٍ داخم جايعح تُٓا

األسرار

 50جْٖٞب ىيغبػخ

 25جْٖٞب ىيغبػخ

األسرار انًساعذ

 37.5جْٖٞب ىيغبػخ

 19جْٖٞب ىيغبػخ

انًذسس

25جْٖٞب ىيغبػخ

12.50جْٖٞب ىيغبػخ

انًذسس انًساعذ – انًعئذ –

 12.5جْٖٞب ىيغبػخ

 6.25جْٖٞب ىيغبػخ

االداسٖ (يؤْم عانٗ )
االداسٖ (يؤْم يرٕسظ)






 3جْٖٞب ىيغبػخ

 6.25جْٖٞب ىيغبػخ

نفقات تنظٌم الندوات والمؤتمرات والدورات التدرٌبٌة وورش العمل (تحدد بمعرفة
مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ).
عمل استبٌانات دورٌة (تحدد نفقاتها بواسطة مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة(
نفقات المتطلبات المكتبٌة والمطبوعات الخاصة بالوحدة (كتٌبات  ،اعالنات  ،ملصقات
 ،نشرات) وصٌانة األجهزة (كمبٌوترات  ،طابعات  ،ماكٌنات تصوٌر  ،وخالفه ) ٌتم
تموٌلها من الجامعة .
بنود الضٌافةٌ(.تم تموٌلها بمعرفة الكلٌة وفقا لما هو معمول به ).
نفقات االنتقاالت وبدالت السفر وخالفة (ٌتم تموٌلها بمعرفة الكلٌة وفقا لما هو معمول
به ).

إعذاد َٕاب ٔحذج ضًاٌ انجٕدج
أ.و.دُْ /ذ عثذ هللا أ.و.د /أيال غشية د /اترساو سعئذ أحًذ
يذيش ٔحذج ضًاٌ انجٕدج
أ.و.د /تاسًح ستئع عثذ انصادق

عًئذ انكهئح
أ.دْٕ /يذا صادق عثذ انحًئذ

