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 الالئحة الداخلية

 

 مادة )1( الشكل القانوني:

كوحمدة  و تعامم  27/6/2006بتمارخ   13بجلسة مجلس الكلية رقمم جامعة طنطا  -الصيدلة تأسيس وحدة ضمان الجودة بكلية اعتمادتم 

   و تتبع مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا فنيا  ا  مستقلة تتبع عميد الكلية إدارخ

 مادة )2( رؤية و رسالة الوحدة:

 الرؤية:

خلق أجواء جامعية تدعم العملية التعليمية وتساعد الباحثين على اإلبمدا  واإلتتماا البيثمي فيمما خصمخ فمي خدممة المجتممع للو مو  إلمي 

 التعليم الصيدلي على المستوى اإلقليمي والميلي درجة التميز في 

:الرسالة    

  وحدة الجودة كجزء من تظام الكلية تعنى بتيسين العملية التعليمية من خال  تطوخر تظام متكام  للمراجعة الداخلية والتقييم الذاتي خعم

آليما  قيمام معتمره بهما ممن قبم  الهيومة القوميمة ل ممان على تيقيق  إستراتيجية الكلية ورسالتها وأهدافها المعلنة و خعتمد علمى تظمم و

 جودة التعليم واالعتماد  

 مادة )3( أهداف الوحدة:

 تمكين الكلية من تيقيق رسالتها وغاخاتها اإلستراتيجية   -1

 للكلية التابعة التخصصا  كافة في التنافسية والقدرة التميز قيم إعالء -2

 اقتراح السياسا  واآلليا  التي تدعم تيقيق معاخير الجودة   -3

 متابعة و تقييم تطبيق السياسا  و اآلليا  التي تدعم تيقيق معاخير الجودة   -4

 تطبيق المعاخير القومية لالعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي  -5

 اقتراح استيداث وحدا  تدعم متابعة تطبيق معاخير الجودة  -6

   بالكلية التعليمية العملية مخرجا  في الدولي والمجتمع المصري المجتمع ةثق اكتساب -7

 وضع النظم و المعاخير والنماذا المستخدمة لتقوخم األداء -8

 تقدخم الدعم الفني ألقسام و إدارا  الكلية لمساعدتها على تطبيق معاخير الجودة  -9

 تو يف و توثيق األداء ألتشطة الكلية التعليمية و البيثية و الخدمية  -10

 تشر ثقافة الجودة بين أفراد مجتمع الكلية  -11

 تفعي  المشاركة الطالبية فى تطبيق معاخير الجودة  -12

 إتشاء قاعدة بياتا  متكاملة لك  مقوما  المؤسسة التعليمية -13

 مهام وحدة ضمان الجودة بالكلية: (:4مادة )

 وتوثيقها من مجلس الكلية  التنفيذخة طرسالة الوحدة، أهدافها اإلستراتيجية والخطرؤخة ووضع   1

 وضع الهيك  التنظيمي واإلداري للوحدة وتوثيقه من مجلس الكلية   2

 يشم  األتشطة األكادخمية والغير أكادخمية وتوثيقه بمجلس الكلية لداخلي بالكلية الجودة التظام ضمان تفعي    3

كادخمية بالكلية مع التنسيق مع األقسام المختلفة وتوثيقها األ رغيلألتشطة األكادخمية و ةالداخلي لمراجعةتفعي  اوضع آليا  ل  4

 بمجلس الكلية 

  على تطاق واسع أهدافها اإلستراتيجية وتشرها بالكليةورسالة الكلية، رؤخة و دعم ومتابعة إدارة الكلية في وضع   5

ألع اء هيوة التدرخس للتعرخف بصياغة و تطبيق متطلبا  الجودة مث   االحتياجا  التدرخبيةعلى  بناء  تقدخم ورش عم    6

 تو يف و تقرخر البرامج و المقررا  و استخدام النظم اليدخثة فى التعليم و التقييم وغيرها   

االلتزام  معها اإلستراتيجية بالتالي تيقق رسالة الجامعة وأهداف والتأكد من أن المخرجا  التعليمية تيقق رسالة الكلية   7

 التوقيت الزمني الميدد لها وبالنماذا المطلوبة 

 نوخة للتقييم الذاتي للكلية والتزامها بالنماذا المطلوبة والتوقيت الزمني الميدد لها سال متابعة ومراجعة التقارخر  8

  ( فى أتشطة الوحدةالعليا وطالب الدراسا مرحلة البكالورخوم طالب الطالبية )لمشاركة تفعي  اوضع آلية ل  9

 اإلدارخين  و  تشر ثقافة الجودة على مستوى الطالب و أع اء هيوة التدرخس  10
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مع المتخصصين من داخ  أو خارا  ةتدرخبي طوضع خط الحتياجا  التدرخبية ألع اء هيوة التدرخس و اإلدارخين وادراسة   11

 لتنمية قدراتهم  الكلية و الجامعة

 مدى اتعكام ذلك على العملية التعليمية تقييم و  هو مراجعة تقارخر ةالخارجي للبرامج الدراسيمتابعة ترشيح المقيم   12

 متابعة مشروعا  ضمان الجودة بالكلية   13

  ومجالس األقسام و اللجان الرئيسية مناقشة ق اخا الجودة فى مجلس الكلية  14

   توطيد العالقة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة  15

 طنطا  ن تشاط الوحدة لمركز ضمان الجودة بجامعةتقدخم تقرخر سنوى ع  16

 تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة: (5مادة)

من األع اء المتميزخن من هيوة التدرخس والهيوة المعاوتة واإلدارخين  لتنفيذخةختم تشكي  مجلس إدارة الوحدة وكذا أع اء اللجان ا      

أسماء أخرى ل مها  اختيارخيق لمدخر الوحدة  ومدخر الوحدة   اقتراحبناء على  لالعتمادسنوخا  وختم عرض التشكي  على مجلس الكلية 

 لوحدة للعم  بالوحدة وعرضها على مجلس الكلية إلقرارها وفقا  لمتطلبا  العم  با

 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة:

 أوال: مجلس اإلدارة:

  عميد الكلية ( اإلدارةرئيس مجلس( 

  تائخ رئيس مجلس اإلدارةمدخر وحدة ضمان الجودة 

 وكالء الكلية 

  رؤساء األقسام العلمية 

 أمين الكلية 

 دعوة( أمين اتياد الطالب( 

 دعوة( ممث  من المجتمع الخارجي( 

 اإلدارة مجلس اجتماع

 مييية  اجتماعاتمه وتكمون األع ماء أغلبيمة طلمخ علمى بنماء أو شمهر كم  األقم  علمى مره رئيسه من بدعوة اإلدارة مجلس خجتمع     

وتمدون  المرئيس منمه المذي الجاتمخ خمرجح األ وا  تساو  وإذا الياضرخن أ وا  بأغلبية قراراته وتصدر األع اء أغلبية بي ور

   اإلدارة مجلس ورئيس الوحدة مدخر عليه وخوقع خاص سج  في الجلسا  مياضر

 

 الفريق التنفيذي للوحدة ثانيا :

لمدة عام قاب   من ا د/ عميد الكلية وخعين بقرار من ا د/ رئيس الجامعة بترشيح تائخ رئيس مجلس اإلدارة*مدخر وحدة ضمان الجودة 

 للتجدخد  

 وخعين تائخ المدخر بترشيح من مدخر الوحدة وقرار ا د/ عميد الكلية لمدة عام قاب  للتجدخد *

 (ملحق مهام اللجان )انظر اللجان :

 ( واليكومةلقيادة ا ، الهيك  التنظيميلجنة التخطيط والمتابعة )التخطيط االستراتيجي ،  1
 ( والتعلمالتعليم ،  الموارد المالية والمادخةلجنة الموارد )  2
 (الطالب والخرخجون، أع اء هيوة التدرخس، اإلداريالجهاز لجنة الموارد البشرخة )  3

 ( البيوة المشاركة المجتمعية وتنميةلجنة المشاركة المجتمعية )  4

 (الدراسا  العليا، والبرامج التعليمية المعاخير األكادخميةلجنة المعاخير والبرامج )  5

 ( األخرىالبيث العلمي واألتشطة العلمية ، واألخالقيا المصداقية لجنة البيث العلمي )  6
 والتطوخر المستمرإدارة الجودة لجنة   7
  التوعية واإلعالنوالتنمية البشرخة و التدرخخلجنة   8

 

 ثالثا /اإلداريين:

 * السكرتارخة 

 * تقنية المعلوما   
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 مادة)6( اختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

النظام الداخلي للعم  بالوحدة وتيدخد االختصا ا  والتو يف الوظيفي  إرساء واعتماد -1  

تشكي  اللجان الخا ة بتنفيذ مهام الجودة  اعتماد -2  

بالكلية  الجودة تطبيق تظم ضمانفى معاوتة مدخر الوحدة في إتجاز مهامه وتذلي  الصعاب التي تواجه   -3  

ة والتقرخر السنوي للكلية وخطط العم  للتطوخر تمهيدا  للعرض على مجلس الكلية  لدراسة الذاتيلالتقارخر النهائية  اعتماد  -4  

التقارخر الدورخة عن سير العم  بالوحدة  اعتماد -5  

العقود واالتفاقا  التي تبرمها الوحدة مع الغير  اعتماد -6  

اللوائح المالية واإلدارخة للوحدة  اعتماد -7  

مدخر الوحدة علي المجلس خعرضها التي لمتعلقة ب مان الجودة األخرى االنظر في الموضوعا   -8  

الخطة السنوخة للوحدة  اعتماد -9  

 مادة)7( اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة:

لي ور االجتماعا   اإلدارةدعوة أع اء مجلس  -1  

متابعة تنفيذ قرارا  مجلس اإلدارة  -2  

  اإلدارةعرض الموضوعا  علي مجلس  -3

مبدئي ليين موافقة مجلس الكلية( اختيارمدخر وحدة ضمان الجودة ) اختيار -4  

بنود الصره من الميزاتية  اعتماد -5  

مدخر الوحدة  اقتراحعلي  بناء  عاملين بالوحدة لل المكافآ األجور و  اعتماد -6  

 مادة)8( اختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة:

غيابه خي  مي  رئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة  -1  

  وحدة ضمان الجودة في كافة النواحي المتعلقة بق اخا الجودة من خال  مشاركته في مجلس الكلية واللجان الرئيسية بالكلية، يمثت -2

 الجها  الخارجية المماثلة(  -الجامعة)وك  ما ختعلق بق اخا الجودة خارا الكلية 

 المختلفة فيما ختعلق بموضوعا  الجودة بالكلية  األقسامالتنسيق بين إدارة الكلية و  -3

 اإلدارةعلممي خبمراتهم فمي همذا المجمما  وعرضمها علمي رئميس مجلممس  بنماء   اإلدارخمينترشميح أع ماء الوحمدة ممن هيوممة التمدرخس و  -4

 للموافقة 

 لوحدة با اإلدارخينتيدخد مهام  -5

سام الكلية ومراجعة التقارخر المقدمة االجتماعا  الدورخة بفرخق العم  ومنسقي ضمان الجودة بأق -6  

 فنيا وإدارخا علي العاملين بوحدة ضمان الجودة  والمتابعة اإلشراه -7

  وات باطهاإلجراءا  الالزمة التتظامه  واتخاذمتابعة أداء العم  بالوحدة   -8

 للعاملين بالوحدة ورفعها لعميد الكلية  والمكافآ  ره اليوافز  اقتراح  -9

  شهرخا  العتمادها من مجلس الكلية عن إتجازا  الوحدة تقارخر إعداد-10

 مادة )9( اختصاصات نائب مدير الوحدة:

القيام بأعما  مدخر الوحدة في حالة غيابه  -1  

تمثي  الوحدة في المجالس الرسمية في حالة غياب مدخر الوحدة  -2  

  مهامهمعاوتة مدخر الوحدة في كافة  -3

في وضع مقترح الخطة السنوخة للوحدة ومراجعتها مع مدخر الوحدة  االشتراك -4  

المشاركة في إشراه ومتابعة التنفيذ طبقا  للخطط الزمنية الميددة لذلك   -5  

تسهي  مهام رؤساء وأع اء اللجان في جمع البياتا  والوثائق   -6  

متابعة سير العم  بالوحدة والملفا  الخا ة بها  -7  

ارخر الفنية وتقدخمها لمدخر الوحدة إعداد التق -8  

مراجعة التقرخر السنوي المقدم من اللجان المختصة وإعداد الشك  النهائي له ومراجعته مع مدخر الوحدة قب  عرضه علي مجلس  -9

اعتماده و  لمناقشتهالكلية   

مطبوعا  إعداد موجز من التقرخر السنوي وتشره علي الموقع االلكتروتي للكلية وفي  ورة  -10  

  :األقساممن  الجودةضمان لجان ( منسقو 10مادة)

( من ذا  التخصص لمدة باألقسامالقسم المعني بترشيح منسقو ضمان الجودة )عدد المرشيين حسخ حاجة العم  مجلس خقوم رئيس 

   خوثق الترشيح بموافقة مجلس القسم و عام قابلة للتجدخد لعام أخر
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 :تيةاآلالشروط  فيهتتوافر  أنيجب 

   بالقسم المعنيأو هيوة معاوتة أن خكون ع و هيوة تدرخس  -1

 )بقرار موثق(  المجلس و بموافقة ختم ترشييه من قب  رئيس مجلس القسم  -2

 دورا  تدرخبية ل مان الجودة والتطوخر بالتعليم العالي لي ور  استعدادأو على  أجتازأن خكون قد  -3

الطالب ،الموظفين، والعاملين علي كافة  وتفهم مع إدارة الكلية ، و أع اء هيوة التدرخس،ختميز بشخصية تتعام  بكياسة  -4

 المستوخا  في المؤسسة 

 صات الوظيفية:االواجبات واالختص

 ضمان الجودة بالكلية  وحدةبين القسم المعني و تيقيق االتصا -1

 الخا ة بوحدة ضمان الجودة بالكلية  األتشطةخشارك في جميع  -2

ضمان  لوحدةوخسلمها  بالقسم المعنى والدراسا  العليا مالبكالورخوتقرخر المقررا  والبرامج لمرحلتي وختابع وخراجع تو يف  -3

 الجودة بالكلية 

 خعد مصفوفة المقررا  ومصفوفة تواتج التعلم المستهدفة للمقرر  -4

 خشارك في مراجعة التقرخر السنوي بالقسم   -5

 الجودة بالقسم وفقا لخطة العم  التي تقرها وحدة ضمان الجودة  ختابع تشر ثقافة -6

 الجودة ضمان خقوم بتوعية أع اء القسم بخطط وسياسا  الكلية في مجا   -7

 ختابع وخراجع خطة العم  الخا ة باالحتياجا  التدرخبية بالقسم المعني  -8

 الجودة و التطوخر في التعليم العالي   ضمان درخبية في مجا المشاركة في المؤتمرا ، الندوا ، وورش العم  والدورا  الت -9

 

 :اإلداريين( 11مادة )

 السكرتارية اختصاصات: 1بند 

 أعما  الصادر والوارد بالوحدة    1

 أعما  اليفظ والتنظيم للملفا    2

 وإرسا  الفاكس  كتروتيلاالالبرخد استخدام   3

  بالوحدة مهام العم  المطلوبة بإتمامإجراء االتصاال  الخا ة   4

 أعما  الياسخ اآللي الروتينية الخا ة بالوحدة    5

 لجنة التقنية والمعلومات: اختصاصات: 2بند 

 ي تتفرخغ وتيلي  االستبياتا  ووضعها في  ور رسم بيا -1

  كتروتيةر الجودة في  ورة اليثائق معاخوك  ملفا  و أرشفة -2

 بالكلية والخدما  المجتمعية  واإلدارخةالتعليمية والبيثية  األتشطةإتشاء قاعدة بياتا  لك   -3

 لوحدة ضمان الجودة للكلية  إلكتروتي موقعتخصيص جزء بال - 4      

 بك  ما هو جدخد  وتغذختهبصورة دورخة  الخاص بوحدة ضمان الجودة موقعجزء التيدخث  -5  

 ( تنظيم العمل داخل الوحدة: 12مادة )

ومتابعة  الستيفاءاللجان أع اء الفرخق التنفيذي لمناقشة األمور الخا ة ب مان الجودة بالكلية وأعما  خدعو مدخر الوحدة  1بند

   المعاخير 

مكتوب، خعتبر ذلك تخليا منه عن  اعتذارمتتالية للوحدة دون  اجتماعا عن ح ور ثالث أع اء الفرخق التنفيذي عند تغيخ أحد  2بند

 المهام الموكلة إليه 

وإذا تعثر إتمام بعض  عما قاموا بإتجازه من مهام خال  هذا الشهر ربع سنويتقدخم تقرخر الفرخق التنفيذي علي جميع أع اء  3 بند

 ختسنى حتىبأي عقبا  فور ظهورها )كتابيا( الوحدة مدخرو مجلس اإلدارةكلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب إبالغ  أوالمهام 

 ما خلزم للتعام  معها  واتخاذمناقشتها 

 بأسبو خارا البالد قب  السفر  أسبو عن أي سفر لمدة تزخد عن الفرخق التنفيذي ختم إخطار مدخر الوحدة رسميا من قب  أع اء  4بند 

   علي األق 

لتسلم المهام وتسليم النتائج في مدخر الوحدة ورؤساء اللجان ينهم وبين المستمر ب الفرخق التنفيذي االتصا علي جميع أع اء  5بند 

  الموعد المقرر لها وإذا حدث عكس ذلك خبلغ رؤساء اللجان مدخر الوحدة كتابة

وحدة بالكلية عن الفترة التي الإفادة من على الجودة عند الطلخ  ضمان خيص  السادة رؤساء اللجان وجميع أع اء وحدة 6بند 

  ها في العم  وتوعية العم  بالوحدة إلرفاقها بالسيرة الذاتية الخا ة بهمأم و

 عن أحد أو بعض أو ك  المهام الموكلة إليه أن ختقدم  االعتذارمن رؤساء اللجان أو األع اء  حدإذا رغخ أ 7بند 
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الوحدة قب  مرور ثلث المدة المقررة إلتمام المهمة أو المهام حتي خمكن إعادة توزخعها وأن خرفق بطلبه  مجلس إدارة بطلخ لرئيس

 المبررا  الداعية إلي ذلك 

أن خعم  علي تذلي  و  علي مدخر الوحدة أن خقدم الدعم والعون لك  رؤساء اللجان وأع اء الوحدة ل مان حسن سير العم  8بند 

عثر في المهام قدر إمكاته وحسخ المتوفر لدخه من اإلمكاتا  ومن خال  التعاون مع إدارة الكلية ممثلة في الصعوبا  وأسباب الت

  عميدها

 تقوم الوحدة بتصميم دفاتر خا ة بأعما  الصادر والوارد والمتابعة  :9بند 

 

 النظام المالي

 الوحدة: مالية  (13مادة )

مصادر التموخ  لوحدا  الجودة بالكليا  ومركز ضمان تقرر  والتيقرارا  مجلس الجامعة ذا  الصلة  ءالوحدة في ضو ماليةتتيدد 

وتعظيم تلك الموارد  والكلية الجامعةالمخصصة من مساهما  التلتزم الوحدة باالستخدام األمث  لمواردها من علي أن الجودة بالجامعة 

سواء بالتعاون مع إدارة الكلية ووحداتها ، أو من خال  برامج الشراكة المجتمعية ، وتسعى إلى توفير موارد إضافية من خال  أتشطتها 

 وذلك في إطار القواتين واللوائح والقرارا  المنظمة

 العاملين بالوحدة:  مكافأة  (14مادة )

خيص  بها بالوحدة و ون، تظير األعما  التي خقوم مكافأة شهرخة خيددها مجلس الجامعة علي  هتائب وخيص  السيد /مدخر الوحدة     

 أورؤساء اللجان ومعاوتيهم ممن ساهموا في أتشطة الجودة علي مكافأة عن المهام التي أتجزوها و لفرخق التنفيذيأع اء ا السادة

فى  للموافقة (رئيس مجلس اإلدارة  ) من مدخر وحدة الجودة بالكلية خرفع لعميد الكلية قتراحالتقدر طبقا شاركوا في إتجازها بنجاح 

   حدود اإلمكاتيا  المالية المتاحة بالوحدة

 :مقابل حضور الجلسات  (15مادة ) 

شهرخا  مهمما  بيد أقصى مرة واحدة  خمسون جنيهاا( 50)لك  ع و بقيمة  ختقاضى أع اء مجلس اإلدارة مقاب  ح ور جلسا       

م بتعدخ  بعض أحكمام الالئيمة التنفيذخمة لقماتون تنظميم الجامعما  1994لسنة  311تعدد  الجلسا  ووفقا  ألحكام القرار الجمهوري رقم 

 م بشأن مكافأة ع موخة وبمد  ح مور الجلسما  واللجمان1965لسنة  71ورد بالقرار الجمهوري رقم  م، وكذلك ما1972لسنة  49رقم 

 .كاتيا  المالية المتاحة بالوحدةفى حدود اإلم

 مادة )16( الموازنة

خكون للوحدة موازتة خا ة تعد على تمط موازتا  الهيوما  العاممة الخدميمة، وتبمدأ ببداخمة السمنة الماليمة للدولمة وتنتهمي باتتهائهما،        

والتمي خقرهما مجلمس اإلدارة خت ممن اإلخمرادا   وتشم  جميع اإلخرادا  المنتظر تيصيلها والنفقا  المقدر  رفها خال  السنة الماليمة،

وخرحم  فمائض اليصميلة ممن سمنه   را ذا  المبلمغ بمأبواب المصمروفا المتوقعة الناتجة عن أعما  وخدما  الوحدة المؤداه للغير وممد

 .ماليه ألخرى 

  مادة )17 ( اإليرادات

  الطابع الخاص بموجخ قرارا  مجلس الجامعة ن دخ  الوحدا  ذا لوحدا  الجودة بالكليا  وذلك م النسخ المخصصة -1

 المتيصال  من الرسوم التعليمية الميددة وفقا لقرارا  مجلس الجامعة والمخصصة للجودة  -2

 بالتنسيق مع مركز الخدمة العامة   تشارا  التي تؤدخها الوحدة للغيرواالس واإلعما مقاب  الخدما    -3

 بالتنسيق مع مركز الخدمة العامة   اإلدارةخقترحها مدخر الوحدة وخقرها مجلس  التيرسوم ح ور الدورا   -4

التي خقبلهما مجلمس  واألجنبيةترد للوحدة من الجها  والهيوا  الميلية  التيوالمنح والهيوا  والو اخا والمعوتا  والهداخا  التبرعا  -5

 الكلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة  

 وال تتعارض مع أهداه الوحدة  اإلدارةأخة موارد خارجية خقبلها مجلس  -6
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 لمـصروفات( ا18مادة ) 

 للوحدة: السنويةالمصروفات 

 المكافآ  واليوافز   -1

 المصروفا  ومستلزما  التشغي    -2

  تفقا  الندوا  العلمية واليلقا  البيثية والمؤتمرا  العلمية -3

 اإلدارةمقاب  ح ور اجتما  مجلس  -4

    وحدة الجودةتطوخر ودعم  -5

  المطبوعا  واألدلة والمنشورا  الخا ة بالوحدة  -6

وخكون الصره تيقيقا لألهداه الميددة وطبقا لما خقره مجلس اإلدارة وفى حدود الموارد الميققة مع مراعاة ما تصت علية التأشيرا  

 . العامة والخا ة بالموازتة في هذا الشأن

 حساب البنك ( 19مادة ) 

خكممون للوحممدة حسمماب خمماص بالبنممك المركممزي المصممري آو احممد مراسممليه بعممد موافقممة وزارة الماليممة باسممم )) وحممدة ضمممان الجممودة     

تود  فيه كافه موارد الوحدة ، وختم الصره منها بموجخ شيكا  مسيوبة على البنك موقعما عليهما ممن رئميس مجلمس اإلدارة   ((بالكلية

 . ومن ممث  وزارة المالية المختص توقيعا ثاتيا ، على أن تتخذ اإلجراءا  الالزمة إللغاء ما خخالف ذلكأو من خفوضه توقيعا أوال 

 الدفاتر والنماذج( 20مادة )

تم استخدام كافه النماذا والدفاتر المقررة طبقا للنظام المياسبي اليكومي ، كما خجوز إمساك سجال  إضافية مساعده أو إحصائية خ     

الرقابة على اإلخرادا  والمصروفا  وإعداد المقاخسا  وإظهار النتمائج وتمماذا التشمغي  لمعرفمة تكماليف المشمروعا  المختلفمة إلحكام 

بالوحدة وتتولى الوحدة اليسابية المختصة القيام بأعما  حسابا  الوحدة وإعداد البياتا  واليسمابا  الشمهرخة والربمع سمنوخة واليسماب 

 . على الجها  المختصة وفقا للمواعيد الميددة من قب  وزارة الماليةالختامي تمهيدا للعرض 

 م التحصيلئقسا ( 21مادة ) 

أو النماذا التي توافق عليها وزارة المالية في المتيصمال  النقدخمة الخا مة       ح33خقتصر استخدام قسائم التيصي  على النماذا     

 . والمخزتية في هذا الخصوصبهذا اليساب مع مراعاة التعليما  المالية 

 السلفه المستديمة ( 22مادة ) 

ختم  ره السلف المستدخمة بموافقة رئيس مجلس اإلدارة على أن خعاد النظر في قيمتها على أسام متوسط الصره ك  ستة أشهر      

جهمة المصمروفا  النثرخمة أو العاجلمة % طبقا للتعليما  المالية ، وتكون في عهدة أمين خزخنة الوحدة ، وخكون الصمره منهما لموا50+

بموافقمة  جنيمه(  خمسممائة) جنيمه 500زاد عمن  مما جنيه( لمدخر الوحدة ، و خمسمائةجنيه ) 500التي تتطلبها حاجة العم  بما ال خجاوز 

وذلك في حالة ال رورة القصوى وفى أضيق اليدود ، على أن ختم استعاضمتها كلمما قاربمت  في الصرفية الواحدة اإلدارةرئيس مجلس 

 .على النفاذ ، وختم تسوختها حتما فئ تهاخة السنة المالية ، وختم جرد السلف على فترا  غير ميددة ، وبما ال خق  عن مرة واحدة شهرخا 

 المؤقتة هالسلف ( 23مادة ) 

جنيها( ولمرئيس مجلمس اإلدارة فيمما خزخمد عمن ذلمك  ألفىجنيه )2000ال تزخد عن مبلغ   الترخيص بصره سلفه مؤقتةلمدخر الوحدة     

وفى الياال  ال رورخة ، وفى األغراض التي تتطلخ ذلك ، على أن خكون الصره ألحد العماملين ممن خمارا اليسمابا  والخاضمعين 

تتهاء من الغرض الذي  رفت من أجله وبيد أقصى شمهرخن ممن تمارخ  الصمره أو لنظام ال مان اليكومي ، وختم تسوختها بمجرد اال

قب  تهاخة السنة المالية أخهما أقرب   وال خجوز  ره أكثر من سلفه لشخص واحد فمي وقمت واحمد، ممع مراعماة التعليمما  المواردة فمى 

 .الالئية المالية للموازتة واليسابا  والخا ة بالسلف المستدخمة والمؤقتة 

 الحافز اإلضافي ( 24ادة ) م

بنماء علمي وذلمك  (التنفيمذي  )مجلمس اإلدارة والفرخمقدراسمي لجميمع العماملين بالوحمدة  عمام ختم  ره حافز إضافي فمي تهاخمة كم       

 ه وذلك بعد اعتماد مجلس االدارة  المتاحوفى ضوء الموارد مذكرة من مدخر الوحدة وترفع لرئيس مجلس اإلدارة للموافقة 
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 التأمين على أرباب العهد ( 25مادة ) 

م بالئيمة  مندوق التمأمين اليكمومي 2006لسمنة  282ختم التأمين على أربماب العهمد بالوحمدة طبقما ألحكمام القمرار الجمهموري رقمم      

بالجهمة بمالمبلغ مع االلتمزام بمإبالغ  مندوق ضمماتا  أربماب العهمد خمال  الممدة المقمررة وختيمم  المسموولون   ل ماتا  أرباب العهد ،

 تيمال شخصيا في حاله عدم إبالغ  ندوق أرباب العهد في المواعيد المقررة طبقا للكتخ الدورخة الصادرة في هذا الشأن  

 الحساب الختامي ( 26مادة ) 

عد المركز المالي للوحدة ك  ثالثة أشهر وخعرض على مجلس اإلدارة لمناقشته وإبداء الرأي فيه ، كما خعد اليساب الختامي في تهاخة خ 

 ك  سنه مالية وخعرض على مجلس اإلدارة للموافقة علية 

 مادة )27 ( المناقصات والمزايدات

 المناقصا  والمزاخدا  والئيته التنفيذخة وتعدخالته على كافة أعما  الوحدة  م بشأن تنظيم1998لسنه  89ختم تطبيق أحكام القاتون رقم 

 مادة ) 28 ( المخـــــــازن

 تسرى أحكام الئية المخازن اليكومية على جميع األعما  المخزتية الخا ة بالوحدة        

 مادة ) 29 ( أموال الوحدة

أممواال عاممة وخسمرى بشمأتها أحكمام كافمة القمواتين والقمرارا  المتعلقمة بماألموا  العاممة تعتبر أموا  وأمالك الوحدة الثابتة والمنقولة     

 وتؤو  ملكيتها للكلية في حالة اتتهاء الغرض من إتشاء الوحدة 

 التفتيش ( 30مادة ) 

األجهمزة الرقابيمة األخمرى ، خ مع حسمابا  وأعمما  الوحمدة لتفتميا ورقابمة وزارة الماليمة والجهماز المركمزي للمياسمبا  وكافمة خ     

 وعلى القائمين بها تقدخم كافة المستندا  والبياتا  التي تطلبها هذه األجهزة  

 القوانين الحاكمة ( 31مادة ) 

م بشمأن 1973لسمنه  53بشأن تنظيم الجامعا  والئيته التنفيذخة وتعدخالته ، والقاتون رقمم  1972لسنه  49تطبق أحكام القاتون رقم      

م بشممأن إعممداد الخطممة العامممة للتنميممة 1973لسممنة  70الموازتممة العامممة للدولممة وتعدخالتممه والئيتممه التنفيذخممة وتعممدخالتها، والقمماتون رقممم 

م بشممان تظممام العمماملين المممدتين بالدولممة والئيتممه التنفيذخممة 1978لسممنة  47  االقتصممادخة واالجتماعيممة ومتابعممة تنفيممذها ، والقمماتون رقممم

بشمان  1981لسمنه  127م بشأن ضرخبة الدمغمة والئيتمه التنفيذخمة وتعدخالتمه ، والقماتون رقمم 1980لسنه 111والقاتون رقم وتعدخالته ، 

م بشأن ال رائخ على الدخ  والئيته التنفيذخمة والقماتون 2005لسنه  91المياسبة اليكومية والئيته التنفيذخة وتعدخالته ، والقاتون رقم 

ل رائخ على المبيعا  والئيته التنفيذخة وتعدخالته ، والالئية المالية للموازتة واليسابا  ، والقماتون رقمم م بشأن ا1991لسنه  11رقم 

م بشمممأن المناقصممما  والمزاخمممدا  والئيتمممه التنفيذخمممة ، والئيمممة المخمممازن اليكوميمممة وتعدخالتمممه ، والئيمممة بمممد  السمممفر 1998لسمممنه  89

لسمنه  15وتعدخالتمه ، وااللتمزام بأحكمام الكتماب المدوري رقمم  1958لسنه  41خة رقم ومصارخف االتتقا  الصادر بقرار رئيس الجمهور

، وتطبيمق أحكمام القمواتين  1997لسمنة  25،  24بشأن الدلي  االسترشادي للتدرخخ وقراري وزخر الدولة للتنمية اإلدارخة رقممي  1987

 واللوائح العامة فيما لم خرد بشأته تص خاص فى هذه الالئية 

لسمنة  49التنفيذخمة رقمم والئيتمهبقاتون تنظميم الجامعما   الواردةتص خاص بهذه الالئية القواعد  شأتهخطبق فيما لم خرد في  (:32ماده)

1972 

 بمجلس الكلية  واعتمادهاتسري أحكام هذه الالئية من تارخ   الموافقة عليها :  (33مادة )
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 ملحق

 مهام اللجان

  بأعما  ك  لجنة وهي كالتالي :متابعة وتوفير وتجهيز جميع الوثائق والمعلوما  والبياتا  الخا ة علي مسوولي ومنسقو اللجان 

 والحكومة (لقيادة ، ا الهيكل التنظيمي:لجنة التخطيط والمتابعة )التخطيط االستراتيجي ،أوال

  التخطيط االستراتيجي:

 وثيقة الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة -1

 وثيقة التيلي  البيوي ) البيوة الداخلية والخارجية للمؤسسة مت منة مصفوفة مجاال  القوة وال عف / الفرص والتهدخدا (  -2

جهما   –رجما  األعمما   –العماملين  –أع ماء هيومة التمدرخس  –وثائق مشاركة األطراه المختلفة داخ  وخارا الكلية )الطمالب  -3

 خرخجون( في التيلي  البيوي  –جها  داعمة  –التوظيف 

 تص الرؤخة والرسالة واألهداه اإلستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة -4

 وسائ  تشر وإعالن الرؤخة والرسالة واألهداه اإلستراتيجية داخ  وخارا الكلية -5

 وثائق مشاركة األطراه المختلفة في الرؤخة والرسالة واألهداه اإلستراتيجية الكلية -6

سياسما  القبمو   -سياسا  مالية –خدمة المجتمع وتنمية البيوة  –البيث العلمي  –ياسا  الكلية في مجاال  التعليم وثيقة معتمدة لس -7

 والتيوخ      ال 

 وسائ  تشر وإعالن سياسا  الكلية في المجاال  السابقة -8

 خطة الكلية لمراجعة وتيدخث تلك السياسا  -9

مسمؤولية  –آليما  التنفيمذ  –لتطبيق إسمتراتيجية الكليمة مت ممنة األتشمطة والمهمام المطلوبمة  Action plan وثيقة الخطة التنفيذخة  -10

 التموخ  الالزم –مؤشرا  اإلتجاز  –المخرجا   -الفترة الزمنية للتنفيذ –التنفيذ 

 وثيقة بمجاال  ارتباط إستراتيجية الكلية بإستراتيجية الجامعة -11

الوضمع التنافسمي اليمالي والمسمتقبلي للكليمة مقارتمة بالكليما   –ورهما فمي خدممة المجتممع وثيقة تت من السمما  المميمزة للكليمة ود -12

تزاخمد إقبما  الطمالب الوافمدخن )إحصمائيا  عددخمة  –المدولي، وجمود بمرامج مميمزة  –اإلقليممي  –المناظرة علمى المسمتوى الميلمي 

مسمتوى كفماءة الخمرخجين )تغذخمة  –خرخجمي الكليمة تزاخد إقبا  منظمما  سموق العمم  علمى  –التصنيف العالمي  –لخمس سنوا ( 

 أخرى   –معد  النشر العلمي  –راجعة من المستفيدخن أو الخرخجين( 

 : الهيكل التنظيمي

 إجراءا  تيدخث الهيك  التنظيمي )إذا كان خنطبق( –وثيقة الهيك  التنظيمي للكلية )معتمد ومعلن(  -1

 التو يف الوظيفي وتيدخد المسؤوليا  للقيادا  األكادخمية و التنفيذخة  -2

 –اإلدارة الماليممة واليسممابا   –الدراسمما  العليمما  -قائمممة اإلدارا  المتخصصممة بالكليممة معتمممدة ومعلنممة )إدارة شممؤون الطممالب  -3

 ا  اإلدارخة والعاملينالخدما  المجتمعية     ال ( وتشكي  هذه اإلدارا  من القياد –العالقا  الثقافية 

خطممة تممدرخخ أفممراد الوحممدة وتنميممة  –قممرار اعتممماد وحممدة إدارة األزممما  والكمموارث مت مممن الممموارد البشممرخة والمادخممة الالزمممة  -4

 وتدرخخ أفراد الكلية المعنيين على الخطط الموضوعة لألزما  والكوارث وكيفية التعام  معها  –قدراتهم في هذا المجا  

 حدة ضمان الجودة بالكلية وهيكلها التنظيمي ) موثق ومعلن (قرار اعتماد و -5

 قرار الئية الوحدة ومجلس إدارتها ) موثق ومعلن ( -6

 ملفا  ومسؤوليا  وأتشطة الوحدة ) موثق ومعلن ( -7

 مياضر وجلسا  مجلس إدارة الوحدة وتقارخر مناقشة ق اخا الجودة على مستوى المجالس الرسمية للكلية  -8

مسممتندا  التممدقيق  –تقممارخر المممراجعين الخممارجيين  –الوسممائ  التممي تتبعهمما الوحممدة لممارسممة أتشممطتها ) وثممائق التغذخممة المرتجعممة  -9

 الداخلي      

 التو يف الوظيفي لجميع وظائف الكلية األكادخمية والتنفيذخة ) معتمد وموثق ومعلن( -10

 :والحكومةالقيادة 

 األكادخمية )معتمدة ومعلنة(وثيقة معاخير اختيار القيادا   -1

 وسائ  مشاركة أع اء هيوة التدرخس في اختيار القيادا  األكادخمية  -2

 عاملين( حو  تمط القيادة بالمؤسسة –طالب  –إدارخين  –تتائج استقصاء )استبياتا ( األطراه المعنية )هيوة التدرخس  -3

 تعلم وتطوخر البرامج والقرارا  التي تكف  فاعلية األداء المياضر الرسمية لمجالس الكلية حو  مناقشة ق اخا التعليم وال -4

خطممة تممدرخخ تنميممة المهممارا  اإلدارخممة للقيممادا  األكادخميممة مت مممنة عممدد البممرامج أو الممدورا  التدرخبيممة وتسممبة اليا مملين عليهمما  -5

 )موثقة ومعلنة(
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توتيممة )اللمموائح والقممواتين( وتظممام حفممظ وتممداو  قاعممدة بياتمما  المؤسسممة تت مممن مختلممف اإلدارا  وتظممم المعلوممما  اإلدارخممة والقا -6

 واستدعاء الوثائق

 –الوسائ  المتبعة واآلليا  والقرارا  المتخمذة ممن قبم  القيمادا  األكادخميمة لمدعم تظمم الجمودة الداخليمة بالمؤسسمة )المدعم الممادي  -7

 الدعم اإلداري( –الدعم المعنوي 

مؤشرا  تقيميم  –آليا  ومسؤوليا  التنفيذ والمتابعة  –سة تت من مصادر التموخ  خطة موثقة ومعلنة لتنمية الموارد الذاتية للمؤس -8

 األداء

خمدما   –تقمدخم استشمارا   –مشمروعا   –وثائق تعزخز العالقا  العامة مع القطاعا  اإلتتاجية والخدمة في المجتمع ) اتفاقيما   -9

 بروتوكوال    ( موثقة ومعلنة -متخصصة 

ربمط  –التيرخمر ممن المروتين اإلداري  –ع الخاص ودورها في تنمية الموارد )مت ممنة دعمم اإلمكاتيما  قائمة الوحدا  ذا  الطاب -10

 برامج التروخج والتسوخق لمنتجا  وخدما  هذه الوحدا ( –المكافآ  باإلتتاا 

  ( االستفادة من تتائج التقوخماآلليا  المستخدمة لتقييم كفاءة إدارة المؤسسة والقيادا  األكادخمية )موثقة ومعلنة( ومجاال  )قرارا -11

أهممدافها( ووسممائ  دعممم القيممادا  األكادخميممة لمتابعممة  –أتواعهمما  –مشممروعا  التطمموخر التممي حصمملت عليهمما المؤسسممة )عممددها  -12

 واستمرارخة تلك المشروعا  وتطبيق تتائجها

 

 (التعليم والتعلم ،  الموارد المالية والماديةلجنة الموارد )ثانيا :

 :المالية والماديةالموارد 

 الموازتة المالية السنوخة للمؤسسة )تقرخر معتمد( -1

الصمالحية  –وسمائ  األممن والسمالمة  –اإلضماءة والتهوخمة  –قاعدة بياتا  )سجال ( لمباتي المؤسسة تت من التصميم والمساحة  -2

 لالستخدام    

 وآليا  تطبيق الخطةخطة سنوخة موثقة ومعتمدة لدعم و ياتة البنية التيتية والمرافق  -3

 كتيخ خيتوي األماكن والتسهيال  المتاحة لممارسة األتشطة الطالبية -4

 قاعدة بياتا  )سجال ( بالمعام  المتاحة وتجهيزاتها ومعداتها و الحيتها لالستخدام و ياتتها وتيدخثها -5

 كتيخ )تشرة( عن وسائ  االتصاال  اليدخثة وتكنولوجيا المعلوما  المتاحة بالمؤسسة -6

المراقبممة والتقمموخم المسممتمر لكفمماءة االسممتخدام  -قرخممر حممو  مسممتوى الممموارد المتاحممة خت مممن:أولوخا  اسممتخدام الممموارد المتاحممة ت -7

 وتتائج التقوخم

 خطة تطوخر كفاءة تلك الوحدا   –مخرجاتها -مهامها  –أهدافها  –كتيخ عن الوحدا  ذا  الطابع الخاص خت من:رسالة الوحدة  -8

 :والتسهيالت المادية للتعلم التعليم والتعلم

      قائمة بأساليخ التعليم والتعلم )التقليدخة وغير التقليدخة( موثقة ومعتمدة ومعلنة لجميع أع اء هيوة التدرخس والطالب -1

 تشط   ( –تفاعلي  –الكتروتي  –تماذا ألساليخ التعليم غير التقليدخة على مستوى البرامج والمقررا  )تعلم ذاتي  -2

 بمجاال  ومصادر التعلم الذاتي على مستوى الكلية والبرامج التعليمية )عينة من أعما  الطالب(قائمة  -3

 عينا ( –قائمة المقررا  االلكتروتية )إحصائيا   -4

 –المدروم الخصو مية  –تشرا  أو مطبوعا  حو  سياسا  المؤسسمة فمي التعامم  ممع مشماك  التعلميم )الكثافمة العددخمة الزائمدة  -5

 الكتاب الجامعي    ( -زخادة أو تقص أع اء هيوة التدرخس –لمتاحة ضعف الموارد ا

 قائمة ببرامج التدرخخ الميداتي للطالب على مستوى البرامج التعليمية وآلية اإلشراه والمتابعة والتقييم  -6

 وثائق مشاركة األطراه المجتمعية في برامج تدرخخ الطالب والمشاركة في تقييمهم  -7

 لطالب حو  برامج التدرخخ الميداتي تتائج استطال  آراء ا -8

 تماذا من الكتخ الدراسية الخا ة بأع اء هيوة التدرخس )عينة ممثلة للبرامج والمقررا ( -9

 الئية تظام تقييم الطالب وتيدخد مواعيد االمتياتا  وإعالن النتائج وقواعد تظام الرأفة وقرارا  تشكي  لجان التصييح -10

 المتخذة في إدارة االمتياتا   تظام الكنترو  و آلية اإلجراءا  -11

 عينة من أوراق االمتياتا  ممثلة للبرامج والمقررا  واإلجابا  النموذجية لها  -12

 آلية تلقي شكاوى الطالب من تتائج االمتياتا  والبت فيها )تماذا فعلية( -13

 –المالعممخ  –معاممم  الياسممخ  –معاممم  اللغمما   –قاعممدة بياتمما  )قمموائم( مسمماعدا  التعلمميم والممتعلم تشممم : ميطمما  التجممارب  -14

 المطاعم   

 –وسمائ  اإلخ ماح  –التهوخمة  –اإلضماءة  –قاعدة بياتا  )سمجال ( قاعما  المياضمرا  والفصمو  الدراسمية تشمم : المسماحا   -15

 أعداد الطالب    –تكنولوجيا التدرخس 

 الصياتة    –المعدا   –التجهيزا   –قاعدة بياتا  )سجال ( المعام  تشم : األجهزة  -16

 –خمدما  التطموخر  –المراجمع والمدورخا   –التجهيمزا   –قاعدة بياتا  المكتبة تت من: مساحة القاعا  بالنسبة ألعداد الطمالب  -17

وسمميلة تلقممي  –تسممجي  المتممرددخن  –الخممدما  المقدمممة للمتممرددخن  –مواعيممد العممم   –العمماملين بالمكتبممة  –تكنولوجيمما المعلوممما  

 يدخن    مستوى رضاء المستف –الشكاوى 



10 
 

 استبياتا  وتتائج استطال  رأي الطالب حو  البنود السابقة للتسهيال  المادخة للتعليم والتعلم -18

 

 (الطالب والخريجون، أعضاء هيئة التدريساإلداري ،الجهاز لجنة الموارد البشرية )ثالثا :

 :الجهاز اإلداري

 )معتمدة ومعلنة(وثيقة معاخير اختيار وتعيين وترقية القيادا  اإلدارخة  -1

دراسممة االحتياجمما  باالسممتعاتة  –تقممارخر متابعممة  –وسممائ  المؤسسممة لتيدخممد االحتياجمما  التدرخبيممة للعمماملين بهمما )استقصمماءا   -2

 بخبير   (

خطة معتمدة ومعلنة للتدرخخ المستمر بناء على االحتياجا  )تت ممن عمدد وأتموا  البمرامج والمدورا  التدرخبيمة المتاحمة للعماملين  -3

 تقييم األداء   ( –تسبة اليا لين على الدورا   –المستهدفين  –المخصصا  المالية  –وخا سن

 قاعدة بياتا  )أو سجال ( بالمؤهال  والخبرا  المتاحة من العاملين بالمؤسسة   -4

 وثيقة معتمدة ومعلنة لسياسة المؤسسة في توزخع أعباء العم  على اإلدارا  وربط اليوافز باإلتتاا  -5

 وثقة باإلمكاتيا  والتسهيال  والتجهيزا  ووسائ  االتصا  المتاحة الالزمة لتوفير ظروه عم  مالئمة لإلدارخينقوائم م -6

 وثيقة معاخير تقييم أداء القيادا  اإلدارخة والعاملين )معتمدة ومعلنة( -7

 وسائ  قيام وتقييم مستوى الرضا الوظيفي للعاملين )معتمدة ومعلنة( -8

 ة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين )تماذا موثقة(القرارا  المتخذة لزخاد -9

 بناء علي تتائج التيلي   استبياتا  قيام رضاء القيادا  اإلدارخة والعاملين وتتائج تيليلها واإلجراءا  التصيييية المتخذة -10

 :الطالب والخريجون

 وثيقة سياسا  المؤسسة لقبو  وتيوخ  الطالب )معتمدة ومعلنة( -1

 أخرى( –اإلرشاد  –دلي  الطالخ  –السياسا  )الموقع االلكتروتي وسائ  تشر وإعالن  -2

 استبياتا  قيام رضاء الطالب عن سياسا  القبو  والتيوخ  وتتائجها -3

 خطة معتمدة ومعلنة للدعم واإلرشاد الطالبي طبقا لالحتياجا  الفعلية للطالب تت من: -4

تظمم إرشماد وتوجيمه  –ليخ اكتشماه الطمالب المتفموقين والمتعثمرخن أسما –الرعاخمة الصميية  –المدعم الممادي  –)الدعم األكادخمي   -5

 الدعم المالي للطالب المستيقين للمنح الدراسية   ( –رعاخة الطالب الوافدخن  –الطالب الجدد 

 دلي  الطالخ "خت من معلوما  كافية عن المؤسسة وبرامجها التعليمية وخدما  الدعم الطالبي" -6

خطموا  التسمجي  للطمالب  –األقسمام العلميمة والمدرجا  التمي تمنيهما  –خت من تظام القبو  بالمؤسسة دلي  اإلرشاد األكادخمي "  -7

جداو  الدراسمة واالمتياتما  لجميمع المسمتوخا  فمي األقسمام  –المقررا  اإلجبارخة واالختيارخة  –الرسوم الدراسية  –المستجدخن 

   رعاخة الشباب والخدما  الطالبيةبرامج وخدما –قواعد االمتياتا   –والتخصصا  المختلفة 

 استبياتا  قيام وتقييم رضاء الطالب عن خدما  الدعم واإلرشاد الطالبي -8

 مسؤوليتها والخدما  التي تقدمها  –تشرة أو كتيخ عن وحدة خدما  الخرخجين  -9

 قواعد بياتا  )سجال ( الخرخجين والتوجه الوظيفي -10

 العم قائمة برامج إعداد الطالب والخرخجين لسوق  -11

 الكتاب السنوي للخرخجين وملتقى التوظيف السنوي  -12

 كتيخ أو تشرة عن رابطة الخرخجين )إذا كان خنطبق( -13

 :أعضاء هيئة التدريس

المقممررا  التممي  –الممدرجا  األكادخميممة  –التخصصمما   –قاعممدة بياتمما  أع مماء هيوممة التممدرخس والهيوممة المعاوتممة تشممم : األعممداد  -1

 –االشمتراك فمي الممؤتمرا   –ا  العم  في مجماال  التمدرخس و البيمث العلممي وخدممة المجتممع عدد ساع –خشارك في تدرخسها 

اإلرشماد األكمادخمي  –اإلشراه على الدراسا  العليما  –المياضرا  العامة داخ  وخارا الكلية  –المناقشا  المفتوحة  –الندوا  

 الساعا  المكتبية  –

 منشورة السيرة الذاتية مت منة قائمة األبياث ال -2

خطة المؤسسة لالستفادة من أع اء هيوة التدرخس المتفرغين وغير المتفرغين، ومالئمة التخصص العلمي لع مو هيومة التمدرخس  -3

 للمقررا  التي خشارك في تدرخسها )معتمدة و معلنة(

 علنة(خطة المؤسسة للتعام  مع العجز / الفائض في أع اء هيوة التدرخس والهيوة المعاوتة )معتمدة وم -4 -4

 وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسا  وقواعد تعيين هيوة التدرخس والهيوة المعاوتة  -5

 قائمة تيدخد االحتياجا  التدرخبية ألع اء هيوة التدرخس والهيوة المعاوتة  -6

الفومة  –خطة المؤسسة لتدرخخ أع اء هيومة التمدرخس ومعماوتيهم وفقما لالحتياجما  الفعليمة تشمم : عمدد وتوعيمة البمرامج التنفيذخمة  -7

قيمام األثمر المذي أحدثمه  –التغذخمة الراجعمة ممن المتمدربين  –األداء وفاعليمة التمدرخخ  -معاخير التقييم  –آليا  التنفيذ  –المستهدفة 

 التدرخخ في األداء
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لعلمية األخرى قائمة موثقة ومعلنة بمعاخير تقييم أداء أع اء هيوة التدرخس ومعاوتيهم تشم : االلتزام بجداو  التدرخس واألتشطة ا -8

المسماهمة فمي  –األتشمطة الميليمة والقوميمة والعالميمة  –المساهمة في أتشطة الرخادة الطالبيمة والبيمث العلممي وخدممة المجتممع  –

المسماهمة فمي تنميمة المموارد  باإلضمافة إلمى آليما  المؤسسمة لمربط اليموافز  –أتشطة ضمان الجودة والتطوخر المسمتمر للمؤسسمة 

 ء وإخطار أع اء هيوة التدرخس ومعاوتيهم بنتائج التقييمبمستوخا  األدا

ومعاانوهم , و وجراااتجاجت جيحياا م م   اسممتبياتا  اسممتطال  رأي وقيممام وتقيمميم مسممتوى الرضمما المموظيفي ألع مماء هيوممة التممدرخس -9
 جيمحخذة يلم نفظ  على جيتضن جيوظمفي )همنذج وجقعم (

 

 ( البيئة المجتمعية وتنميةالمشاركة لجنة المشاركة المجتمعية )رابعا: 

 :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 الخطة السنوخة لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيوة طبقا الحتياجا  المجتمع المييط )موثقة ومعلنة( -1

 الوحدةالهيك  التنظيمي وتيدخد المسؤوليا  ألفراد  –قرار إتشاء وحدة إدارخة خا ة بالخدما  المجتمعية وشوون البيوة  -2

 قاعدة بياتا  )سجال ( خا ة باألتشطة والخدما  المجتمعية -3

 مستندا  تفعي  مشاركة األطراه المجتمعية وتشم : -4

  ملتقى التوظيف  –بروتوكوال  التعاون –مياضر مجلس الكلية الخا ة بمشاركة أطراه المجتمع المدتي 

   تدرخخ الميداتي للطالبال –قواف  الطالب  –توفير فرص عم  للخرخجين  –عيد الخرخجين 

 مستندا  مساهمة الطالب وأع اء هيوة التدرخس في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيوة -5

 تماذا استبياتا  قيام رضاء منظما  سوق العم  والمجتمع المدتي عن أداء المؤسسة ومستوى خرخجيها -6

واإلجمراءا  التصميييية المتخمذة فمي همذا الصمدد بنماء  تتائج تيلي  االستبياتا  الخا ة بتقييم مستوى رضاء األطراه المجتمعية -7

 على التقييم

 

 (الدراسات العليا، المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةلجنة المعايير والبرامج )خامسا :

 :المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  

 مناقشا  مفتوحة   ( –لقاءا   –تدوا   -عم  قائمة برامج توعية أع اء هيوة التدرخس بالمعاخير األكادخمية )ورش   1

 قوائم المعاخير األكادخمية القياسية القومية لجميع التخصصا  بالمؤسسة  2

 مياضر مجلس الكلية ومجالس األقسام حو  إجراءا  تبني المعاخير األكادخمية   3

 ير األكادخمية القياسيةوسائ  وإجراءا  موثقة اتخذتها المؤسسة  لتوفير المتطلبا  الالزمة لتطبيق المعاخ  4

 تماذا من تو يف وتقرخر البرامج حو  مقارتة ما ختم تقدخمه مع المعاخير األكادخمية المتبناة   5

 تقارخر المراجعة الداخلية والخارجية حو  توافق البرامج التعليمية مع المعاخير األكادخمية   6

 المعاخير األكادخمية المتبناة تقارخر المراجعة الداخلية والخارجية لقيام ومتابعة مدى تطبيق  7

 الالئية الداخلية لمرحلة البكالورخوم   8

 ملفا  البرامج الدراسية )خت من ملف البرتامج: تو يف وتقرخر البرتامج والمقررا  الدراسية( المعتمدة  9

 قائمة بالوسائ  التعليمية المستخدمة في التعليم والتعلم لك  برتامج دراسي   10

 المستخدمة لك  برتامج دراسي قائمة بالكتخ والمراجع   11

 أدلة البرامج التعليمية )كتيبا (  12

 تقارخر المراجعين الخارجيين للبرامج التعليمية مت منة مدي مالئمة البرامج للتطور العلمي في مجا    13

 التخصص، مالئمة هيك  البرتامج وتوعية المقررا  ، طرق التدرخس والتقييم غير التقليدخة  14

 متها للتطور في مجا  التخصص ئمستفيدخن واألطراه المعنية في البرامج التعليمية ومالوسائ  استطال  رأي ال  15

 واحتياجا  سوق العم   16

   تماذا استبياتا  وتتائج تقييم المقررا  الدراسية بواسطة الطالب، واإلجراءا  التصيييية المتخذة بناء علي تتائج التقييم  17

 :الدراسات العليا

 كتيخ إلجراءا  التسجي  واإلشراه األكادخمي في الدراسا  العليا  -1

 الئية الدراسا  العليا )معتمدة ومعلنة( -2

 المعاخير األكادخمية القياسية )قومية أو عالمية( للبرامج / المقررا  الدراسية  -3

 الدكتوراه  –الماجستير  –ملفا  البرامج الدراسية المعتمدة ) تو يف وتقرخر البرامج والمقررا  الدراسية( لبرامج الدبلوم  -4

 قائمة بالكتخ والمراجع العلمية المستخدمة في ك  برتامج / مقررا   -5
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للتطمور العلممي فمي مجما  التخصمص وطمرق  متهمائتقارخر المراجعة الداخلية ) لجان الجودة ( للبرامج / المقررا  الدراسمية ومال -6

 التدرخس والتقييم 

 تقارخر المراجعين الخارجية للبرامج / المقررا  الدراسية  -7

 تظام تقييم الطالب، تيدخد مواعيد االمتياتا  وإعالن النتائج، قرارا  تشكي  لجان التصييح  -8

 تظام الكنترو  وإدارة االمتياتا  وآلية اإلجراءا   -9

 االمتياتا  ممثلة للبرامج / المقررا  الدراسية واإلجابا  النموذجية لها  عينة من أوراق -10

 آلية تلقي شكاوى الطالب من تتائج االمتياتا  والبت فيها )تماذا فعلية( -11

 استبياتا  )استطال  رأي( قيام وتقييم مستوى رضاء طالب الدراسا  العليا  -12

 

 األخرى (البحث العلمي واألنشطة العلمية ، المصداقية واألخالقياتلجنة البحث العلمي )سادسا:

 :المصداقية واألخالق

 قائمة اإلجراءا  )موثقة ومعلنة( التي تتبعها المؤسسة لاللتزام بيقوق الملكية الفكرخة )التأليف والنشر( -1

 مطبوعا ( –لقاءا   –وسائ  تشر ثقافة الملكية الفكرخة بالمؤسسة )تدوا   -2

 الطالب وتشم : –العاملين  –العادلة وعدم التمييز بين أع اء هيوة التدرخس آليا  تطبيق الممارسا   -3

 وثائق معتمدة لتوزخع أعباء اإلشراه والتدرخس واليوافز والمكافآ  والتعيينا  ألع اء هيوة التدرخس - أ

 وثائق معتمدة لتوزخع أعباء العم  واليوافز بين اإلدارخين والعاملين - ب

 لطالب في فرص التعليم والتقوخموثائق معتمدة للمساواة بين ا -  

آلية معتممدة ومعلنمة لتلقمي الشمكاوى والمقترحما  واالسمتجابة لهما والقمرارا  المتخمذة فمي شمأن الشمكاوى وإخطمار الشماكي بنتيجمة  -4

 المتابعة )تماذا فعلية(

 دلي  موثق ومعلن ألخالقيا  المهنة والوظائف المختلفة بالمؤسسة -5

جهمة  –إعالتما   –أدلمة  –مطبوعما   –وما  عن المؤسسة موثقة ومعتمدة )الموقع اإللكتروتي الوسائ  المستخدمة في تشر المعل -6

 مسوولة   (

 وسائ  متابعة  ية المعلوما  ومصداقيتها -7

 : البحث العلمي واألنشطة العلمية

 –طة وآليما  التنفيمذ خطة المؤسسة للبيث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة واحتياجا  المجتمع والتوجهما  القوميمة مت ممنة األتشم -1

 مؤشرا  النجاح )معتمدة ومعلنة( –الفترة الزمنية 

 وثائق الخطط البيثية لألقسام العلمية بالمؤسسة، والخطط البيثية المشتركة بين األقسام  -2

 قائمة ببرامج تنمية القدرا  البيثية وكتابة المشروعا  البيثية ألع اء هيوة التدرخس ومعاوتيهم -3

 البيثية وبروتوكوال  التعاون البيثي للمؤسسة مع المؤسسا  الميلية واإلقليمية والعالمية قائمة المشروعا   -4

 قاعدة بياتا  للبيوث العلمية المنشورة  -5

 المجلة العلمية الخا ة بالمؤسسة )إذا كان خنطبق( -6

 قائمة المراكز والوحدا  البيثية بالمؤسسة التي تقدم خدما  بيثية وتطبيقية  -7

لمساهمة البيث العلمي في دعم وتطوخر العملية التعليمية )مشاركة الطالب في مشروعا  بيثية وممؤتمرا  وتمدوا  تماذا فعلية  -8

 برامج ومقررا  دراسية متطورة   ( –علمية 

 وسائ  جذب التموخ ( –مصادر التموخ  الذاتي  –خطة المؤسسة لتموخ  البيث العلمي )الموازتة السنوخة  -9

سسة العلمية خشم  تنظيم أو المشاركة في المؤتمرا  والندوا  وورش العم  الميلية واإلقليمية والدولية كتيخ سنوي ألتشطة المؤ -10

 –التعاون مع المنظما  البيثية الميلية واإلقليمية والدولية  –دعم المؤسسة لمشاركة أع اء هيوة التدرخس في األتشطة العلمية  –

 المؤسسا  التعليمية المناظرة إقليميا ودوليا  تباد  الخبرا  مع –ع وخة الهيوا  الدولية 

 

 واالستبيانات والتغذية الراجعة  إدارة الجودة والتطوير المستمرلجنة :  سابعا

  المستمر طويرالتوإدارة الجودة نظم أ/

 –والخارجيممة تقممارخر تقمموخم المممراجعين الداخليممة  –التقرخممر الممذاتي السممنوي عممن األداء الكاممم  للمؤسسممة )آخممر إ ممدار معتمممد(  -1

 اإلجراءا  التصيييية المتخذة بناء على التقوخم

 الخطة التنفيذخة لمشرو  التطوخر المستمر والتأهي  لالعتماد بالمؤسسة -2

 التقرخر الفني )الربع سنوي( لمشرو  التطوخر المستمر والتأهي  لالعتماد )إذا كان خنطبق( -3

 لذاتي ألداء المؤسسة وما تم تنفيذه من خطة التطوخر المستمرمياضر مجلس الكلية الخا ة بمناقشة مؤشرا  التقوخم ا -4

 مياضر وحدة ضمان الجودة والفرخق اإلداري والتنفيذي لمشرو  التطوخر المستمر والتأهي  لالعتماد -5
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 تدوا ( وتتائج التقوخم –لقاءا   –تقارخر المراجعين  -آليا  التقوخم الذاتي للمؤسسة )استبياتا  المستفيدخن -6

 لتيسينا  )اإلتجازا ( التي تم تنفيذها بناء على تتائج التقوخم الذاتيقائمة ا -7

 تشر الممارسا  الجيدة –حوافز المشاركين في تظام الجودة  –حمال  التوعية الخا ة ب رورة التطوخر والتغيير والتيدخث  -8

 دراسة علمية حو  احتياجا  سوق العم  طبقا الستطالعا  رأي المستفيدخن -9

 والتقوخم المستمر للفاعلية التعليمية )معتمدة ومعلنة(خطة التطوخر  -10

 وثائق آليا  تطبيق الخطة من خال  وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة  -11

 وثائق مشاركة األطراه المجتمعية في تنفيذ وتقوخم الفاعلية التعليمية بالمؤسسة  -12

 مستفيدخن واإلجراءا  التصيييية المتخذة لكفاءة األداءتماذا ووثائق مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية وباقي ال -13

 كتيخ عن النظام الداخلي إلدارة الجودة بالمؤسسة وآليا  تنفيذه ومؤشرا  التقييم المستمر لكفاءة األداء  -14

تمدوا   –را  قائمة برامج التوعية لنشر ثقافة الجودة بين أع اء هيوة التدرخس ومعاوتيهم والطالب واإلدارخمين والعماملين )ممؤتم -15

 مطبوعا    ( –لقاءا   –

وثائق معتمدة ومعلنة آلليما  المسمائلة والمياسمبة وتقيميم األداء لجميمع العماملين بالمؤسسمة )اسمتمارا  كفماءة األداء ألع ماء هيومة  -16

يدخن اآلخمرخن تتمائج اسمتطال  رأي الطمالب والمسمتف –تتائج استطال  الرأي حو  كفماءة القيمادا  واإلدارا  المختلفمة  –التدرخس 

 حو  العملية التعليمية وتظم الدعم واإلرشاد الطالبي     (

 اختصاصات لجنة إعداد االستبيانات و التغذية الراجعة: ب/

   .اتا  المطلوبة بناء علي احتياجا  الكليةيإعداد دراسة لالستب -1

  :ذلك أمثلةالمستهدفة ومن  حتياجا  وتوزخعها علي الفوا االبناء علي  االستبياتا تصميم العدخد من  -2

 اتا  دورخة لتقوخم المقررا  الدراسية و االمتياتا ياستب  

 اتا  لتقوخم أداء إدارا  الكليةياستب  

 هيوة التدرخس و اإلدارخين ألع اءاتا  لقيام الرضا الوظيفي ياستب  

 أع اء هيوة التدرخس و اإلدارخين عن تمط القيادة ءاتا  لقيام رضاياستب   

 .اتا  وكتابة التقارخر الخا ة بك  استبيانيتتائج االستبتيلي   -3

 .اقتراحا  و حلو  للتيسينب عرض النتائج على إدارة الكلية بعد كتابة التو يا  -4

 .اتا  بناء على النتائج المتو   إليهايتيدخث االستب -5

  متابعة اإلجراءا  التصيييية -6

 تقدخم تقارخر دورخة ربع سنوخة و اعتمادها من مجلس الكلية   -7

 إعداد خطة العم  السنوخة  -8

 

 والتوعية واإلعالن والتنمية البشرية التدريب ثامنا : لجنة 

 : والتوعية واإلعالن اختصاصات لجنة التدريب والتنمية البشرية

 .مجتمع الكليةتشر ثقافة الجودة وأهمية التدرخخ والتأهي  المستمر فى  -1

وأع اء هيوة تدرخس وإدارخين وطالب فى مجا  تظمم  تيدخد االحتياجا  التدرخبية للفوا  المختلفة بالكلية من قيادا  أكادخمية -2

 .العتمادالتهيوة لو ضمان الجودة

عمم  وممؤتمرا  تشمم  علمى بمرامج تدرخبيمة وورش  المبنية على االحتياجا  التدرخبية بييمث السنوخة إعداد الخطط التدرخبية -3

 .الفوا  وتدوا  وتشرا  موجهة إلى جميع

 .االستفادة التامة من البرامج التدرخبية المتاحة من قب  الجامعةالعم  على  -4

 .إتاحة التدرخخ المناسخ لك  فوة على حده -5

 .تفعي  ومتابعة تنفيذ الخطط التدرخبية -6

  .للتغذخة الراجعة و تيليلها إحصائيا إعداد النماذا الالزمة من خال تقوخم أداء البرامج التدرخبية  -7

 .تقدخم التقارخر الدورخة والسنوخة عن البرامج التدرخبية -8
 

 


