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 :القانونيالشكل  (1) مادة

نظام  نشاءكإحدى خمرجات مشروع إ .جامعه طنطا  –الطب ودة كلليةتأسيس وحدة ضمان اجل اعتمادمت 

ضمان اجلودة مشروع  من 2005 مايو 17) جملس الللية ( والذي حصلت عليه الللية  داخلي للجودة

و تعامل كوحدة مستقلة تتبع عميد الللية إداريا  لتعليم العاليا واالعتمادالتاكع لوحدة إدارة املشروعات كوزارة

 ع مركز ضمان اجلودة جبامعة طنطا فنيا.و تتب

 ( رؤية و رسالة الوحدة:2مادة )

 الرؤية:

وأن ملة اجلودة الشامن خالل تفعيل مفهوم  كالللية و البجثية و االدارية العلمية الربامج كلافة واالرتقاء التميز

ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العالي حمليا و اقليميا. تصبح مركزا مشعا كني مجيع وحدات  
 

 الرسالة 

 لافة عناصر املنظومة التعليمية واألنشطة البحثية لىل نشر ثقافة اجلودة وتقييم األداء إوحدة ال تسعى

من خالل تطبيق االليات اخلاصة كتحقيق جودة العملية التعليمية واخلدمية اليت تقدمها الللية 

 لي كفاءات متميزة و اليات قياس مناسبة.اعتمادا ع

    عملية التحسني املستمر لألداء املؤسسي واألكادميي لالرتقاء مبستوى اللفاءة  الوحدة تبنىتو

 .والقدرة التنافسية خلرجييها وكسب ثقة ورضاء املستفيدين، كهدف حتقيق اجلودة الشاملة

 ( أهداف الوحدة:3ادة )م

 من حتقيق رسالته وأهدافه اإلسرتاتيجية. الللية تمكين 

 لرقي كالعملية التعليمية و تقييمها من خالل قياس مؤشرات األداء ملدخالتها وخمرجاتها.ا 

 كاللليةني والوعي كأهمية تطبيق كرامج التقييم كني كافة العامل  نشر ثقافة اجلودة 

 تبنى التقويم الذاتى للفاعلية التعليمية و القدرة املؤسسيةو  تطبيق املعايري األكادميية القومية 

   إعالء قيم التميز و حتفيز القدرة التنافسية 

  من خالل االستبيانات وتقديم األدوات الالزمة للتقويم حبيث تتضمن  كاللليةتقويم أداء مجيع الفئات

 .حتقيق آليات ومعايري اهليئة القومية لضمان اجلودة

 نقاط الضعف ومعوقات التطوير ووضع خطط التحسني ملعاجلة نقاط الضعف. حتديد 

 دعم عمليات التحسني املستمر لتحقيق مستويات  من خالل    دعم عملية ضمان اجلودة الشاملة

 .جودة عالية

 من خالل إعداد ومتاكعة الربامج التدريبية اليت تسهم يف تطبيق آليات  كالللية النمو املهين جلميع الفئات

 .اجلودة الداخلية ضمان

 .دعم األنشطة الطالكية مبا يسهم فى حتقيق رضا الطالب 

  يمبؤسسات التعليم العالإقامة عالقات تبادلية مع كيانات ضمان اجلودة 

 مهام وحدة ضمان اجلودة بالكلية: (:4مادة ) 

 وتوثيقها من جملس الللية. التنفيذية طرسالة الوحدة، أهدافها اإلسرتاتيجية واخلطية ورؤضع و 
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 .وضع اهليلل التنظيمي واإلداري للوحدة وتوثيقه من جملس الللية 

  يشمل األنشطة األكادميية والغري أكادميية وتوثيقه لداخلي كالللية الودة اجلنظام ضمان تفعيل

 مبجلس الللية.

 كادميية كالللية مع التنسيق مع األغريلألنشطة األكادميية و ةالداخلي ملراجعةعيل اوضع آليات لتف

 األقسام املختلفة وتوثيقها مبجلس الللية.

  على  أهدافها اإلسرتاتيجية ونشرها كاللليةورسالة الللية، رؤية و دعم ومتاكعة إدارة الللية يف وضع

 .نطاق واسع

  ت التدريبية ألعضاء هيئة التدريس للتعريف كصياغة و على االحتياجا كناًءتقديم ورش عمل

تطبيق متطلبات اجلودة مثل توصيف و تقرير الربامج و املقررات و استخدام النظم احلديثة فى 

 التعليم و التقييم وغريها.  

  كالتالي حتقق رسالة اجلامعة وأهدافها  والتأكد من أن املخرجات التعليمية حتقق رسالة الللية

 التوقيت الزمين احملدد هلا.وااللتزام كالنماذج املطلوكة  معاتيجية اإلسرت

 نوية للتقييم الذاتي للللية والتزامها كالنماذج املطلوكة والتوقيت الزمين سال متاكعة ومراجعة التقارير

 احملدد هلا.

 فى أنشطة ( وطالب الدراسات العليامرحلة البلالوريوس طالب الطالكية )ملشاركة تفعيل اوضع آلية ل

 .الوحدة

 اإلداريني. و  نشر ثقافة اجلودة على مستوى الطالب و أعضاء هيئة التدريس 

  مع  ةتدريبي طوضع خط الحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريني وادراسة

 لتنمية قدراتهم. املتخصصني من داخل أو خارج الللية و اجلامعة

 مدى انعلاس ذلك على تقييم و  هو مراجعة تقارير ةامج الدراسيمتاكعة ترشيح املقيم اخلارجي للرب

 العملية التعليمية.

 .متاكعة مشروعات ضمان اجلودة كالللية 

 وجمالس األقسام و اللجان الرئيسية مناقشة قضايا اجلودة فى جملس الللية. 

 توطيد العالقة مع مركز ضمان اجلودة كاجلامعة.  

 طنطا. دة ملركز ضمان اجلودة جبامعةتقديم تقرير سنوى عن نشاط الوح 

 تشكيل اهليكل التنظيمي لوحدة ضمان اجلودة: (5مادة)

من األعضاء املتميزين من هيئة التدريس  لتنفيذيةيتم تشليل جملس إدارة الوحدة وكذا أعضاء اللجان ا 

مدير  اقرتاحاء على كن لالعتمادواهليئة املعاونة واإلداريني سنويًا ويتم عرض التشليل على جملس الللية 

أمساء أخرى لضمها للعمل كالوحدة وعرضها على جملس الللية إلقرارها  اختيارحيق ملدير الوحدة و الوحدة. 

 وفقًا ملتطلبات العمل كالوحدة.

 اهليكل التنظيمي لوحدة ضمان اجلودة:

 :اإلدارةجملس  أوال:

  عميد الللية ( اإلدارةرئيس جملس( 
 وكالء الللية 

 نائب رئيس جملس اإلدارةضمان اجلودة  مدير وحدة 
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 مجيع رؤساء االقسام  
 أمني الللية 

 دعوة( أمني احتاد الطالب( 

 دعوة( ممثل من اجملتمع اخلارجي( 

 

 اإلدارة جملس اجتماع

 وتلون األعضاء أغلبية طلب على كناء أو شهر كل األقل على مره رئيسه من كدعوة اإلدارة جملس جيتمع 
 األصوات تساوت وإذا احلاضرين أصوات كأغلبية قراراته وتصدر األعضاء أغلبية ضورصحيحة حب اجتماعاته
 ورئيس الوحدة مدير عليه ويوقع خاص سجل يف اجللسات وتدون حماضر الرئيس منه الذي اجلانب يرجح
 . اإلدارة جملس

 ثانيا : الفريق التنفيذي للوحدة

 ستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعه كرتشيح من مدير وحدة ضمان اجلودة ويعني كقرار من القرار اال

 االستاذ الدكتور / عميد الللية ملده عام قاكل للتجديد 

  ويعني نائبني للمدير كرتشيح من مدير الوحدة وقرار من االستاذ الدكتور/ عميد الللية مبدة عام

 قاكل للتجديد 

 (ملحق مهام اللجان )انظر اللجان :

 واحللومة (لقيادة ، ا اهليلل التنظيميط االسرتاتيجي ،جلنة التخطيط واملتاكعة )التخطي 

 ( التعليم والتعلم ،  املوارد املالية واملاديةجلنة املوارد) 

 ( الطالب واخلرجيون، أعضاء هيئة التدريساإلداري ،اجلهاز جلنة املوارد البشرية) 

 ( البيئة املشاركة اجملتمعية وتنميةجلنة املشاركة اجملتمعية ) 

 (الدراسات العليا، والربامج التعليمية املعايري األكادمييةايري والربامج )جلنة املع 

 ( األخرىالبحث العلمي واألنشطة العلمية ، املصداقية واألخالقياتجلنة البحث العلمي ) 

  والتطوير املستمرإدارة اجلودة جلنة 

  جلنة التدريب والتنمية البشرية والتوعية واإلعالن 

 ثالثا /اإلداريني:

   السلرتارية 

   تقنية املعلومات 

 اجلودة ضمان وحدة مدير اختيار معايري( 6مادة)

 والسمعة احلسنة )معيار حاكم( بالنزاهة يتمتع الوظيفى السجل 

  الدراية التامة كنطم ضمان اجلودة ومعايري القدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية ملؤسسات التعليم العاىل 

 ة احلصول على دورات فى اجلود 

  االشرتاك كمراجع نظري فى نطم ضمان اجلودة  واالعتماد داخل الللية أو اجلامعة أو املستوى القومى 

  احلصول على مشاريع فى نطاق اجلودة كباحث أساسى أو ضمن فريق االدارة 

  االتمتع كإملانيات التواصل اجليد 
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  القدرة على ادارة الوقت واالجتماعات 

  القدرة على قيادة فريق(Team leader )  

  القدرة على العمل حتت الضغوط العصبية 

  اإلملام كاللمبيوتر وتطبيقاته 

  )الدراية كالنواحى املالية واملوازنة )إن أملن 

 القدرة على متثيل الوحدة أمام الغري سواء داخل الللية أو اجلامعة أو على املستوى القومى 

 جملس إدارة الوحدة: اختصاصات( 7مادة)

 النظام الداخلي للعمل كالوحدة وحتديد االختصاصات والتوصيف الوظيفي. تمادإرساء واع 

 تشليل اللجان اخلاصة كتنفيذ مهام اجلودة. اعتماد 

   اجلودة تطبيق نظم ضمانفى معاونة مدير الوحدة يف إجناز مهامه وتذليل الصعاب اليت تواجه 

 كالللية.

 قرير السنوي للللية وخطط العمل للتطوير متهيدًا لدراسة الذاتية والتلالتقارير النهائية  اعتماد

 للعرض على جملس الللية .

 التقارير الدورية عن سري العمل كالوحدة. عتمادا 

 العقود واالتفاقات اليت تربمها الوحدة مع الغري. اعتماد 

 اللوائح املالية واإلدارية للوحدة. اعتماد 

  مدير الوحدة علي اجمللس.يعرضها اليت دة األخرى املتعلقة كضمان اجلوالنظر يف املوضوعات 

 اخلطة السنوية للوحدة. اعتماد 

 اإلدارة:رئيس جملس  اختصاصات( 8مادة)

  حلضور االجتماعات. اإلدارةدعوة أعضاء جملس 

 .متاكعة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة 

  اإلدارةعرض املوضوعات علي جملس. 

  ترشيح مدير وحدة ضمان اجلودة 

 رف من امليزانية.كنود الص اعتماد 

 مدير الوحدة. اقرتاحعلي  كناًءعاملني كالوحدة لل امللافآتاألجور و  اعتماد 

 ( إختصاصات مدير وحدة ضمان اجلودة:9مادة)

  حيل أقدم الوكالء حمل رئيس جملس ادارة الوحدة فى حاله غياكه 

 ل مشاركته يف جملس ل وحدة ضمان اجلودة يف كافة النواحي املتعلقة كقضايا اجلودة من خاليثمت

اجلهات  -اجلامعة)الللية واللجان الرئيسية كالللية، وكل ما يتعلق كقضايا اجلودة خارج الللية 

 اخلارجية املماثلة(.

  املختلفة فيما يتعلق مبوضوعات اجلودة كالللية. األقسامالتنسيق كني إدارة الللية و 

   علي خرباتهم يف هذا اجملال وعرضها علي  ناًءك اإلدارينيترشيح أعضاء الوحدة من هيئة التدريس و

 للموافقة. اإلدارةرئيس جملس 

   لوحدة.كا اإلدارينيحتديد مهام 
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 .االجتماعات الدورية كفريق العمل ومنسقي ضمان اجلودة كأقسام الللية ومراجعة التقارير املقدمة 

 فنيا وإداريا علي العاملني كوحدة ضمان اجلودة. واملتاكعة اإلشراف 

 وانضباطهاإلجراءات الالزمة النتظامه  واختاذاكعة أداء العمل كالوحدة مت. 

 للعاملني كالوحدة ورفعها لعميد الللية. وامللافآتصرف احلوافز  اقرتاح 

 شهريا  العتمادها من جملس الللية عن إجنازات الوحدة إعداد تقارير. 

 نائب مدير الوحدة: اختصاصات( 10مادة )

   الوحدة يف حالة غياكه.القيام كأعمال مدير 

 .متثيل الوحدة يف اجملالس الرمسية يف حالة غياب مدير الوحدة 

   مهامهمعاونة مدير الوحدة يف كافة. 

 يف وضع مقرتح اخلطة السنوية للوحدة ومراجعتها مع مدير الوحدة. االشرتاك 

  . املشاركة يف إشراف ومتاكعة التنفيذ طبقًا للخطط الزمنية احملددة لذلك 

  سهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان يف مجع البيانات والوثائق.ت 

 .متاكعة سري العمل كالوحدة وامللفات اخلاصة كها 

  .إعداد التقارير الفنية وتقدميها ملدير الوحدة 

  مراجعة التقرير السنوي املقدم من اللجان املختصة وإعداد الشلل النهائي له ومراجعته مع مدير

 اعتماده.و  ملناقشتهجملس الللية الوحدة قبل عرضه علي 

 .إعداد موجز من التقرير السنوي ونشره علي املوقع االللرتوني للللية ويف صورة مطبوعات 

  :األقساممن اجلودة ضمان جلان ( منسقو 11مادة)

( كاألقسامالقسم املعين كرتشيح منسقو ضمان اجلودة )عدد املرشحني حسب حاجة العمل جملس يقوم رئيس 

  .يوثق الرتشيح مبوافقة جملس القسم و ت التخصص ملدة عام قاكلة للتجديد لعام أخرمن ذا

 :اآلتيةالشروط  فيهتتوافر  أنجيب 

  كالقسم املعينأو هيئة معاونة أن يلون عضو هيئة تدريس.  

  كقرار موثق(. اجمللس و مبوافقة يتم ترشيحه من قبل رئيس جملس القسم( 

  دورات تدريبية لضمان اجلودة والتطوير كالتعليم العالي.حلضور  تعداداسأو على  أجتازأن يلون قد 

 ,الطالب ,املوظفني,  يتميز كشخصية تتعامل كلياسة وتفهم مع إدارة الللية , و أعضاء هيئة التدريس

 والعاملني علي كافة املستويات يف املؤسسة.

 الواجبات واالختصصات الوظيفية:

 ضمان اجلودة كالللية. وحدة وكني القسم املعين حتقيق االتصال 

  .يشارك يف مجيع االنشطة اخلاصة كوحدة ضمان اجلودة كالللية 

   كالقسم املعنى تقرير املقررات والربامج ملرحليت البلالريوس والدراسات العلياويتاكع ويراجع توصيف 

 ضمان اجلودة كالللية. لوحدةويسلمها 

 املستهدفة للمقرر. يعد مصفوفة املقررات ومصفوفة نواتج التعلم 

 . يشارك يف مراجعة التقرير السنوي كالقسم 

 .يتاكع نشر ثقافة اجلودة كالقسم وفقا خلطة العمل اليت تقرها وحدة ضمان اجلودة 
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   اجلودة.ضمان يقوم كتوعية أعضاء القسم خبطط وسياسات الللية يف جمال 

 سم املعين.يتاكع ويراجع خطة العمل اخلاصة كاالحتياجات التدريبية كالق 

  اجلودة و التطوير يف  ضمان املشاركة يف املؤمترات, الندوات, وورش العمل والدورات التدريبية يف جمال

 التعليم العالي .

 

 :اإلداريني( 12مادة )

 السكرتارية اختصاصات: 1بند 

 . أعمال الصادر والوارد كالوحدة 

 .أعمال احلفظ والتنظيم للملفات 

  وإرسال الفاكس. نىالربيد االكرتواستخدام 

  كالوحدة مهام العمل املطلوكة كإمتامإجراء االتصاالت اخلاصة. 
 أعمال احلاسب اآللي الروتينية اخلاصة كالوحدة . 

 جلنة التقنية واملعلومات: اختصاصات: 2بند 

 ي نتفريغ وحتليل االستبيانات ووضعها يف صور رسم كيا 

 لرتونيةة ال اجلودة يف صورريثائق معايوكل ملفات و أرشفة. 

  كالللية.واخلدمات اجملتمعية  واإلداريةالتعليمية والبحثية  األنشطةإنشاء قاعدة كيانات للل 

  لوحدة ضمان اجلودة.للللية  إللرتوني وقعختصيص جزء كامل 

    كلل ما هو جديد. وتغذيتهكصورة دورية  اخلاص كوحدة ضمان اجلودة وقعجزء املحتديث 

 داخل الوحدة: ( تنظيم العمل 13مادة )

اللجان أعضاء الفريق التنفيذي ملناقشة األمور اخلاصة كضمان اجلودة كالللية وأعمال يدعو مدير الوحدة  1بند

 . إلستيفاء ومتاكعة املعايري 

 اعتذارمتتالية للوحدة دون  اجتماعاتعن حضور ثالث أعضاء الفريق التنفيذي عند تغيب أحد  2بند

 نه عن املهام املوكلة إليه.ملتوب, يعترب ذلك ختليا م

عما قاموا كإجنازه من مهام خالل هذا  ركع سنويتقديم تقرير الفريق التنفيذي علي مجيع أعضاء  3 بند

 مديرو جملس اإلدارةكلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب إكالغ  أووإذا تعثر إمتام كعض املهام  الشهر

 ما يلزم للتعامل معها. واختاذمناقشتها  يتسنى حتىكأي عقبات فور ظهورها )كتاكيا( الوحدة

خارج  أسبوععن أي سفر ملدة تزيد عن الفريق التنفيذي يتم إخطار مدير الوحدة رمسيا من قبل أعضاء  4بند 

  .علي األقل كأسبوعالبالد قبل السفر 

لتسلم املهام ساء اللجان مدير الوحدة ورؤاملستمر كينهم وكني  الفريق التنفيذي االتصالعلي مجيع أعضاء  5بند 

 .وتسليم النتائج يف املوعد املقرر هلا وإذا حدث علس ذلك يبلغ رؤساء اللجان مدير الوحدة كتاكة

وحدة الإفادة من على اجلودة عند الطلب  ضمان حيصل السادة رؤساء اللجان ومجيع أعضاء وحدة 6بند 

 .كالوحدة إلرفاقها كالسرية الذاتية اخلاصة كهمكالللية عن الفرتة اليت أمضوها يف العمل ونوعية العمل 

 عن أحد أو كعض أو كل املهام املوكلة إليه أن يتقدم  االعتذارمن رؤساء اللجان أو األعضاء  حدإذا رغب أ 7بند 
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الوحدة قبل مرور ثلث املدة املقررة إلمتام املهمة أو املهام حيت ميلن إعادة توزيعها  جملس إدارة كطلب لرئيس

 يرفق كطلبه املربرات الداعية إلي ذلك.وأن 

و  علي مدير الوحدة أن يقدم الدعم والعون للل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سري العمل 8بند 

أن يعمل علي تذليل الصعوكات وأسباب التعثر يف املهام قدر إملانه وحسب املتوفر لديه من اإلملانات ومن 

 .ية ممثلة يف عميدهاخالل التعاون مع إدارة اللل

 تقوم الوحدة كتصميم دفاتر خاصة كأعمال الصادر والوارد واملتاكعة. :9بند 
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 النظام املالي

 الوحدة: مالية  (14مادة )

مصادر التمويل لوحدات اجلودة قرارات جملس اجلامعة ذات الصلة والتى تقرر  ءالوحدة يف ضو ماليةتتحدد 

علي أن تلتزم الوحدة كاالستخدام األمثل ملواردها من املساهمات امعة كاللليات ومركز ضمان اجلودة كاجل

املخصصة من اجلامعة والللية وتعظيم تلك املوارد وتسعى إىل توفري موارد إضافية من خالل أنشطتها سواء 

واللوائح كالتعاون مع إدارة الللية ووحداتها ، أو من خالل كرامج الشراكة اجملتمعية ، وذلك يف إطار القوانني 

 والقرارات املنظمة

 العاملني بالوحدة:  مكافأة  (15مادة )

 وننظري األعمال اليت يقوم لافأة شهرية حيددها جملس اجلامعةمعلي  هيو نائبحيصل السيد /مدير الوحدة 

 رؤساء اللجان ومعاونيهم ممن ساهموا يف أنشطة اجلودةو لفريق التنفيذيأعضاء ا حيصل السادةكها كالوحدة و

قرتاح من مدير وحدة اجلودة إلتقدر طبقا شاركوا يف إجنازها كنجاح  أوعلي ملافأة عن املهام اليت أجنزوها 

 . فى حدود اإلملانيات املالية املتاحة كالوحدة للموافقة (رئيس جملس اإلدارة  ) كالللية يرفع لعميد الللية

 :مقابل حضور اجللسات  (16مادة ) 

 71ورد كالقرار اجلمهوري رقم  وكذلك ما مادى حلضور اجتماعات جملس االدارة ال يتقاضى جملس االدارة

فى حدود اإلملانيات املالية املتاحة  م كشأن ملافأة عضوية وكدل حضور اجللسات واللجان1965لسنة 

 .كالوحدة

 املوازنة( 17مادة )

ة، وتبدأ كبداية السنة املالية للدولة يلون للوحدة موازنة خاصة تعد على منط موازنات اهليئات العامة اخلدمي  

وتنتهي كانتهائها، وتشمل مجيع اإليرادات املنتظر حتصيلها والنفقات املقدر صرفها خالل السنة املالية، واليت 

رج ذات يقرها جملس اإلدارة يتضمن اإليرادات املتوقعة الناجتة عن أعمال وخدمات الوحدة املؤداه للغري ومد

 ويرحل فائض احلصيلة من سنه ماليه ألخرى .  صروفاتاملبلغ كأكواب امل

 االيرادات(  18مادة ) 

 ن دخل الوحدات ذات الطاكع اخلاص مبوجب لوحدات اجلودة كاللليات وذلك م النسب املخصصة

 .قرارات جملس اجلامعة

  .املتحصالت من الرسوم التعليمية احملددة وفقا لقرارات جملس اجلامعة واملخصصة للجودة 

  كالتنسيق مع مركز اخلدمة العامة . تشارات اليت تؤديها الوحدة للغريواالس واإلعمالاكل اخلدمات  مق 

  كالتنسيق مع مركز اخلدمة  اإلدارةيقرتحها مدير الوحدة ويقرها جملس  اليترسوم حضور الدورات

 العامة .

 من اجلهات واهليئات احمللية  ترد للوحدة اليتواملنح واهليئات والوصايا واملعونات واهلدايا  التربعات

 اليت يقبلها جملس الللية كناء على اقرتاح جملس إدارة الوحدة . واألجنبية

   وال تتعارض مع أهداف الوحدة. اإلدارةأية موارد خارجية يقبلها جملس 

 ( املـصروفات19مادة ) 

 :للوحدة السنويةاملصروفات 

  .امللافآت واحلوافز 

 غيل .املصروفات ومستلزمات التش 
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 نفقات الندوات العلمية واحللقات البحثية واملؤمترات العلمية  

  اإلدارةمقاكل حضور اجتماع جملس 

  وحدة اجلودةتطوير ودعم  . 

  املطبوعات واألدلة واملنشورات اخلاصة كالوحدة  

مع مراعاة ما ويلون الصرف حتقيقا لألهداف احملددة وطبقا ملا يقره جملس اإلدارة وفى حدود املوارد احملققة 

 نصت علية التأشريات العامة واخلاصة كاملوازنة يف هذا الشأن .

 (حساب البنك 20مادة ) 

يلون للوحدة حساب خاص كالبنك املركزي املصري آو احد مراسليه كعد موافقة وزارة املالية كاسم )) وحدة 

ا مبوجب شيلات مسحوكة على تودع فيه كافه موارد الوحدة ، ويتم الصرف منه  ((كاللليةضمان اجلودة 

البنك موقعا عليها من رئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه توقيعا أوال ومن ممثل وزارة املالية املختص توقيعا 

 ثانيا ، على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إللغاء ما خيالف ذلك .

 ( الدفاتر والنماذج21مادة )

قا للنظام احملاسيب احللومي ، كما جيوز إمساك سجالت تم استخدام كافه النماذج والدفاتر املقررة طبي

إضافية مساعده أو إحصائية إلحلام الرقاكة على اإليرادات واملصروفات وإعداد املقايسات وإظهار النتائج ومناذج 

التشغيل ملعرفة تلاليف املشروعات املختلفة كالوحدة وتتوىل الوحدة احلساكية املختصة القيام كأعمال حساكات 

لوحدة وإعداد البيانات واحلساكات الشهرية والركع سنوية واحلساب اخلتامي متهيدا للعرض على اجلهات ا

 املختصة وفقا للمواعيد احملددة من قبل وزارة املالية .

 ( قسائم التحصيل 22مادة ) 

رة املالية يف أو النماذج اليت توافق عليها وزا  ع . ح33يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النماذج     

 املتحصالت النقدية اخلاصة كهذا احلساب مع مراعاة التعليمات املالية واملخزنية يف هذا اخلصوص .

 ( السلفه املستدمية 23مادة ) 

يتم صرف السلف املستدمية مبوافقة رئيس جملس اإلدارة على أن يعاد النظر يف قيمتها على أساس متوسط 

لتعليمات املالية ، وتلون يف عهدة أمني خزينة الوحدة ، ويلون الصرف طبقا ل %50الصرف كل ستة أشهر +

 مخسمائةجنيه ) 500منها ملواجهة املصروفات النثرية أو العاجلة اليت تتطلبها حاجة العمل مبا ال جياوز 

 يف الصرفية اإلدارةمبوافقة رئيس جملس  جنيه(  مخسمائة) جنيه 500زاد عن  ما جنيه( ملدير الوحدة ، و

وذلك يف حالة الضرورة القصوى وفى أضيق احلدود ، على أن يتم استعاضتها كلما قاركت على النفاذ ،  الواحدة

ويتم تسويتها حتما فئ نهاية السنة املالية ، ويتم جرد السلف على فرتات غري حمددة ، ومبا ال يقل عن مرة 

 واحدة شهريا .

 املؤقتة( السلفه  24مادة ) 

جنيها( ولرئيس جملس  ألفىجنيه )2000ال تزيد عن مبلغ   رتخيص كصرف سلفه مؤقتةالملدير الوحدة  

اإلدارة فيما يزيد عن ذلك وفى احلاالت الضرورية ، وفى األغراض اليت تتطلب ذلك ، على أن يلون الصرف 

هاء من ألحد العاملني من خارج احلساكات واخلاضعني لنظام الضمان احللومي ، ويتم تسويتها مبجرد االنت

الغرض الذي صرفت من أجله وحبد أقصى شهرين من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة املالية أيهما أقرب . وال 

جيوز صرف أكثر من سلفه لشخص واحد يف وقت واحد، مع مراعاة التعليمات الواردة فى الالئحة املالية 

 للموازنة واحلساكات واخلاصة كالسلف املستدمية واملؤقتة .
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 ( احلافز اإلضايف 25دة ) ما

 (التنفيذي  )جملس اإلدارة والفريقدراسي جلميع العاملني كالوحدة  عام يتم صرف حافز إضايف يف نهاية كل 

ه وذلك املتاحوفى ضوء املوارد كناء علي مذكرة من مدير الوحدة وترفع لرئيس جملس اإلدارة للموافقة وذلك 

 كعد اعتماد جملس االدارة .

 ( التأمني على أرباب العهد 26مادة ) 

م كالئحة 2006لسنة  282يتم التأمني على أركاب العهد كالوحدة طبقا ألحلام القرار اجلمهوري رقم 

مع االلتزام كإكالغ صندوق ضمانات أركاب العهد خالل املدة   صندوق التأمني احللومي لضمانات أركاب العهد ،

حتمال شخصيا يف حاله عدم إكالغ صندوق أركاب العهد يف املواعيد  املقررة ويتحمل املسئولون كاجلهة كاملبلغ

 املقررة طبقا لللتب الدورية الصادرة يف هذا الشأن .

 ( احلساب اخلتامي 27مادة ) 

عد املركز املالي للوحدة كل ثالثة أشهر ويعرض على جملس اإلدارة ملناقشته وإكداء الرأي فيه ، كما يعد ي 

 هاية كل سنه مالية ويعرض على جملس اإلدارة للموافقة علية احلساب اخلتامي يف ن

 املناقصات واملزايدات ( 28مادة )

م كشأن تنظيم املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية 1998لسنه  89يتم تطبيق أحلام القانون رقم 

 وتعديالته على كافة أعمال الوحدة.

 ( املخـــــــازن 29مادة ) 

 املخازن احللومية على مجيع األعمال املخزنية اخلاصة كالوحدة . تسرى أحلام الئحة

 أموال الوحدة ( 30مادة ) 

تعترب أموال وأمالك الوحدة الثاكتة واملنقولة أمواال عامة ويسرى كشأنها أحلام كافة القوانني والقرارات املتعلقة 

 نشاء الوحدة.كاألموال العامة وتؤول ملليتها للللية يف حالة انتهاء الغرض من إ

 ( التفتيش 31مادة ) 

ضع حساكات وأعمال الوحدة لتفتي  ورقاكة وزارة املالية واجلهاز املركزي للمحاسبات وكافة األجهزة خي

 الرقاكية األخرى ، وعلى القائمني كها تقديم كافة املستندات والبيانات اليت تطلبها هذه األجهزة .

 القوانني احلاكمة ( 32مادة ) 

كشأن تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية وتعديالته ، والقانون  1972لسنه  49لام القانون رقم تطبق أح

م كشأن املوازنة العامة للدولة وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها، والقانون رقم 1973لسنه  53رقم 

ومتاكعة تنفيذها ، والقانون م كشأن إعداد اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 1973لسنة  70

م كشان نظام العاملني املدنني كالدولة والئحته التنفيذية وتعديالته ، والقانون رقم 1978لسنة  47  رقم

لسنه  127م كشأن ضريبة الدمغة والئحته التنفيذية وتعديالته ، والقانون رقم 1980لسنه 111

م كشأن 2005لسنه  91عديالته ، والقانون رقم كشان احملاسبة احللومية والئحته التنفيذية وت 1981

م كشأن الضرائب على املبيعات 1991لسنه  11الضرائب على الدخل والئحته التنفيذية والقانون رقم 

م كشأن 1998لسنه  89والئحته التنفيذية وتعديالته ، والالئحة املالية للموازنة واحلساكات ، والقانون رقم 

حته التنفيذية ، والئحة املخازن احللومية وتعديالته ، والئحة كدل السفر ومصاريف املناقصات واملزايدات والئ
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وتعديالته ، وااللتزام كأحلام اللتاب الدوري  1958لسنه  41االنتقال الصادر كقرار رئيس اجلمهورية رقم 

،  24ة رقمي كشأن الدليل االسرتشادي للتدريب وقراري وزير الدولة للتنمية اإلداري 1987لسنه  15رقم 

 ، وتطبيق أحلام القوانني واللوائح العامة فيما مل يرد كشأنه نص خاص فى هذه الالئحة. 1997لسنة  25

 (:33ماده)

 والئحتهكقانون تنظيم اجلامعات  الواردةنص خاص كهذه الالئحة القواعد  شأنهيطبق فيما مل يرد يف  

 1972لسنة  49التنفيذية رقم

  (:34مادة )

 مبجلس الللية. واعتمادهام هذه الالئحة من تاريخ  املوافقة عليها تسري أحلا 
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 ملحق

 مهام اللجان

علي مسئولي ومنسقو اللجان متاكعة وتوفري وجتهيز مجيع الوثائق واملعلومات والبيانات اخلاصة كأعمال كل 

 جلنة وهي كالتالي : 

 واحلكومة (لقيادة ، ا اهليكل التنظيمي:جلنة التخطيط واملتابعة )التخطيط االسرتاتيجي ،أوال

 التخطيط االسرتاتيجي: 

 وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية للللية معتمدة وموثقة 

  وثيقة التحليل البيئي ) البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة متضمنة مصفوفة جماالت القوة

 والضعف / الفرص والتهديدات( 

 العاملني  –أعضاء هيئة التدريس  –ج الللية )الطالب وثائق مشاركة األطراف املختلفة داخل وخار– 

 خرجيون( يف التحليل البيئي  –جهات داعمة  –جهات التوظيف  –رجال األعمال 

 نص الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية للللية معتمدة وموثقة 

 وسائل نشر وإعالن الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية داخل وخارج الللية 

 وثائق مشاركة األطراف املختلفة يف الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية الللية 

  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  –البحث العلمي  –وثيقة معتمدة لسياسات الللية يف جماالت التعليم– 

 سياسات القبول والتحويل.... اخل -سياسات مالية

 ت الساكقةوسائل نشر وإعالن سياسات الللية يف اجملاال 

 خطة الللية ملراجعة وحتديث تلك السياسات 

  وثيقة اخلطة التنفيذية Action plan  لتطبيق إسرتاتيجية الللية متضمنة األنشطة واملهام

مؤشرات اإلجناز  –املخرجات  -الفرتة الزمنية للتنفيذ –مسؤولية التنفيذ  –آليات التنفيذ  –املطلوكة 

 التمويل الالزم –

 ت ارتباط إسرتاتيجية الللية كإسرتاتيجية اجلامعةوثيقة مبجاال 

  الوضع التنافسي احلالي واملستقبلي  –وثيقة تتضمن السمات املميزة للللية ودورها يف خدمة اجملتمع

 –الدولي، وجود كرامج مميزة  –اإلقليمي  –للللية مقارنة كاللليات املناظرة على املستوى احمللي 

تزايد إقبال  –التصنيف العاملي  –ن )إحصائيات عددية خلمس سنوات( تزايد إقبال الطالب الوافدي

مستوى كفاءة اخلرجيني )تغذية راجعة من املستفيدين  –منظمات سوق العمل على خرجيي الللية 

 أخرى . –معدل النشر العلمي  –أو اخلرجيني( 

 : اهليكل التنظيمي

  )ات حتديث اهليلل التنظيمي )إذا كان إجراء –وثيقة اهليلل التنظيمي للللية )معتمد ومعلن

 ينطبق(

  التوصيف الوظيفي وحتديد املسؤوليات للقيادات األكادميية و التنفيذية 
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  اإلدارة  –الدراسات العليا  -قائمة اإلدارات املتخصصة كالللية معتمدة ومعلنة )إدارة شؤون الطالب

ية.....اخل( وتشليل هذه اإلدارات من القيادات اخلدمات اجملتمع –العالقات الثقافية  –املالية واحلساكات 

 اإلدارية والعاملني

  خطة تدريب  –قرار اعتماد وحدة إدارة األزمات واللوارث متضمن املوارد البشرية واملادية الالزمة

وتدريب أفراد الللية املعنيني على اخلطط املوضوعة  –أفراد الوحدة وتنمية قدراتهم يف هذا اجملال 

 للوارث وكيفية التعامل معها لألزمات وا

 ) قرار اعتماد وحدة ضمان اجلودة كالللية وهيللها التنظيمي ) موثق ومعلن 

 ) قرار الئحة الوحدة وجملس إدارتها ) موثق ومعلن 

 ) ملفات ومسؤوليات وأنشطة الوحدة ) موثق ومعلن 

 ى اجملالس الرمسية حماضر وجلسات جملس إدارة الوحدة وتقارير مناقشة قضايا اجلودة على مستو

 للللية 

  تقارير املراجعني اخلارجيني  –الوسائل اليت تتبعها الوحدة ملمارسة أنشطتها ) وثائق التغذية املرجتعة

 مستندات التدقيق الداخلي...... –

 )التوصيف الوظيفي جلميع وظائف الللية األكادميية والتنفيذية ) معتمد وموثق ومعلن 

 مة:كوواحلالقيادة 

 معايري اختيار القيادات األكادميية )معتمدة ومعلنة( وثيقة 

  وسائل مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اختيار القيادات األكادميية 

  عاملني( حول  –طالب  –إداريني  –نتائج استقصاء )استبيانات( األطراف املعنية )هيئة التدريس

 منط القيادة كاملؤسسة

  مناقشة قضايا التعليم والتعلم وتطوير الربامج والقرارات اليت احملاضر الرمسية جملالس الللية حول

 تلفل فاعلية األداء 

  خطة تدريب تنمية املهارات اإلدارية للقيادات األكادميية متضمنة عدد الربامج أو الدورات التدريبية

 ونسبة احلاصلني عليها )موثقة ومعلنة(

  املعلومات اإلدارية والقانونية )اللوائح والقوانني( قاعدة كيانات املؤسسة تتضمن خمتلف اإلدارات ونظم

 ونظام حفظ وتداول واستدعاء الوثائق

  الوسائل املتبعة واآلليات والقرارات املتخذة من قبل القيادات األكادميية لدعم نظم اجلودة الداخلية

 الدعم اإلداري( –الدعم املعنوي  –كاملؤسسة )الدعم املادي 

 آليات ومسؤوليات  –ية املوارد الذاتية للمؤسسة تتضمن مصادر التمويل خطة موثقة ومعلنة لتنم

 مؤشرات تقييم األداء –التنفيذ واملتاكعة 

  مشروعات  –وثائق تعزيز العالقات العامة مع القطاعات اإلنتاجية واخلدمة يف اجملتمع ) اتفاقيات– 

 كروتوكوالت...( موثقة ومعلنة -خدمات متخصصة  –تقديم استشارات 

  التحرير من  –قائمة الوحدات ذات الطاكع اخلاص ودورها يف تنمية املوارد )متضمنة دعم اإلملانيات

 كرامج الرتويج والتسويق ملنتجات وخدمات هذه الوحدات( –ركط امللافآت كاإلنتاج  –الروتني اإلداري 
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 ة ومعلنة( وجماالت اآلليات املستخدمة لتقييم كفاءة إدارة املؤسسة والقيادات األكادميية )موثق

 )قرارات( االستفادة من نتائج التقويم

  أهدافها( ووسائل دعم القيادات  –أنواعها  –مشروعات التطوير اليت حصلت عليها املؤسسة )عددها

 األكادميية ملتاكعة واستمرارية تلك املشروعات وتطبيق نتائجها

 (والتعلم  التعليم،  املوارد املالية واملاديةجلنة املوارد )ثانيا :

 :املوارد املالية واملادية

 )املوازنة املالية السنوية للمؤسسة )تقرير معتمد 

  وسائل األمن  –اإلضاءة والتهوية  –قاعدة كيانات )سجالت( ملباني املؤسسة تتضمن التصميم واملساحة

 الصالحية لالستخدام.... –والسالمة 

 حتية واملرافق وآليات تطبيق اخلطةخطة سنوية موثقة ومعتمدة لدعم وصيانة البنية الت 

 كتيب حيتوي األماكن والتسهيالت املتاحة ملمارسة األنشطة الطالكية 

  قاعدة كيانات )سجالت( كاملعامل املتاحة وجتهيزاتها ومعداتها وصالحيتها لالستخدام وصيانتها

 وحتديثها

 احة كاملؤسسةكتيب )نشرة( عن وسائل االتصاالت احلديثة وتلنولوجيا املعلومات املت 

  املراقبة والتقويم املستمر  -تقرير حول مستوى املوارد املتاحة يتضمن:أولويات استخدام املوارد املتاحة

 للفاءة االستخدام ونتائج التقويم

  خمرجاتها -مهامها  –أهدافها  –كتيب عن الوحدات ذات الطاكع اخلاص يتضمن:رسالة الوحدة– 

 خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات.

 :لتعليم والتعلم والتسهيالت املادية للتعلما

  قائمة كأساليب التعليم والتعلم )التقليدية وغري التقليدية( موثقة ومعتمدة ومعلنة جلميع أعضاء

      هيئة التدريس والطالب

  تفاعلي  –اللرتوني  –مناذج ألساليب التعليم غري التقليدية على مستوى الربامج واملقررات )تعلم ذاتي

 شط...(ن –

  قائمة مبجاالت ومصادر التعلم الذاتي على مستوى الللية والربامج التعليمية )عينة من أعمال

 الطالب(

  عينات( –قائمة املقررات االللرتونية )إحصائيات 

  نشرات أو مطبوعات حول سياسات املؤسسة يف التعامل مع مشاكل التعليم )اللثافة العددية الزائدة– 

اللتاب  -زيادة أو نقص أعضاء هيئة التدريس –ضعف املوارد املتاحة  –الدروس اخلصوصية 

 اجلامعي....(

  قائمة كربامج التدريب امليداني للطالب على مستوى الربامج التعليمية وآلية اإلشراف واملتاكعة والتقييم 

  وثائق مشاركة األطراف اجملتمعية يف كرامج تدريب الطالب واملشاركة يف تقييمهم 

 ستطالع آراء الطالب حول كرامج التدريب امليداني نتائج ا 

 )مناذج من اللتب الدراسية اخلاصة كأعضاء هيئة التدريس )عينة ممثلة للربامج واملقررات 
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  الئحة نظام تقييم الطالب وحتديد مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج وقواعد نظام الرأفة وقرارات

 تشليل جلان التصحيح

 لية اإلجراءات املتخذة يف إدارة االمتحانات نظام اللنرتول و آ 

  عينة من أوراق االمتحانات ممثلة للربامج واملقررات واإلجاكات النموذجية هلا 

 )آلية تلقي شلاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت فيها )مناذج فعلية 

  معامل  –ل اللغات معام –قاعدة كيانات )قوائم( مساعدات التعليم والتعلم تشمل: حمطات التجارب

 املطاعم... –املالعب  –احلاسب 

  التهوية  –اإلضاءة  –قاعدة كيانات )سجالت( قاعات احملاضرات والفصول الدراسية تشمل: املساحات

 أعداد الطالب... –تلنولوجيا التدريس  –وسائل اإليضاح  –

  الصيانة... –املعدات  –التجهيزات  –قاعدة كيانات )سجالت( املعامل تشمل: األجهزة 

  املراجع  –التجهيزات  –قاعدة كيانات امللتبة تتضمن: مساحة القاعات كالنسبة ألعداد الطالب

 –مواعيد العمل  –العاملني كامللتبة  –تلنولوجيا املعلومات  –خدمات التطوير  –والدوريات 

رضاء مستوى  –وسيلة تلقي الشلاوى  –تسجيل املرتددين  –اخلدمات املقدمة للمرتددين 

 املستفيدين....

 استبيانات ونتائج استطالع رأي الطالب حول البنود الساكقة للتسهيالت املادية للتعليم والتعلم 

 (الطالب واخلرجيون، أعضاء هيئة التدريساإلداري ،اجلهاز جلنة املوارد البشرية )ثالثا :

 :اجلهاز اإلداري

 رية )معتمدة ومعلنة(وثيقة معايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدا 

  دراسة  –تقارير متاكعة  –وسائل املؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملني كها )استقصاءات

 االحتياجات كاالستعانة خببري...(

  خطة معتمدة ومعلنة للتدريب املستمر كناء على االحتياجات )تتضمن عدد وأنواع الربامج والدورات

 –نسبة احلاصلني على الدورات  –املستهدفني  –املخصصات املالية  – سنويا التدريبية املتاحة للعاملني

 تقييم األداء...(

   قاعدة كيانات )أو سجالت( كاملؤهالت واخلربات املتاحة من العاملني كاملؤسسة 

  وثيقة معتمدة ومعلنة لسياسة املؤسسة يف توزيع أعباء العمل على اإلدارات وركط احلوافز كاإلنتاج 

 ئم موثقة كاإلملانيات والتسهيالت والتجهيزات ووسائل االتصال املتاحة الالزمة لتوفري ظروف قوا

 عمل مالئمة لإلداريني

 )وثيقة معايري تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملني )معتمدة ومعلنة 

 )وسائل قياس وتقييم مستوى الرضا الوظيفي للعاملني )معتمدة ومعلنة 

 زيادة مستوى الرضا الوظيفي للعاملني )مناذج موثقة(القرارات املتخذة ل 

 كناء  استبيانات قياس رضاء القيادات اإلدارية والعاملني ونتائج حتليلها واإلجراءات التصحيحية املتخذة

 علي نتائج التحليل 
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 :الطالب واخلرجيون

 )وثيقة سياسات املؤسسة لقبول وحتويل الطالب )معتمدة ومعلنة 

 أخرى( –اإلرشاد  –دليل الطالب  –ن السياسات )املوقع االللرتوني وسائل نشر وإعال 

 استبيانات قياس رضاء الطالب عن سياسات القبول والتحويل ونتائجها 

 :خطة معتمدة ومعلنة للدعم واإلرشاد الطالكي طبقا لالحتياجات الفعلية للطالب تتضمن 

   ساليب اكتشاف الطالب املتفوقني أ –الرعاية الصحية  –الدعم املادي  –)الدعم األكادميي

الدعم املالي للطالب  –رعاية الطالب الوافدين  –نظم إرشاد وتوجيه الطالب اجلدد  –واملتعثرين 

 املستحقني للمنح الدراسية...(

 "دليل الطالب "يتضمن معلومات كافية عن املؤسسة وكراجمها التعليمية وخدمات الدعم الطالكي 

  األقسام العلمية والدرجات اليت متنحها  –" يتضمن نظام القبول كاملؤسسة دليل اإلرشاد األكادميي– 

جداول  –املقررات اإلجبارية واالختيارية  –الرسوم الدراسية  –خطوات التسجيل للطالب املستجدين 

كرامج  –قواعد االمتحانات  –الدراسة واالمتحانات جلميع املستويات يف األقسام والتخصصات املختلفة 

 مات رعاية الشباب واخلدمات الطالكيةوخد

 استبيانات قياس وتقييم رضاء الطالب عن خدمات الدعم واإلرشاد الطالكي 

  مسؤوليتها واخلدمات اليت تقدمها  –نشرة أو كتيب عن وحدة خدمات اخلرجيني 

 قواعد كيانات )سجالت( اخلرجيني والتوجه الوظيفي 

 العمل قائمة كرامج إعداد الطالب واخلرجيني لسوق 

  اللتاب السنوي للخرجيني وملتقى التوظيف السنوي 

 )كتيب أو نشرة عن راكطة اخلرجيني )إذا كان ينطبق 

 :أعضاء هيئة التدريس

  الدرجات  –التخصصات  –قاعدة كيانات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة تشمل: األعداد

عات العمل يف جماالت التدريس و البحث عدد سا –املقررات اليت يشارك يف تدريسها  –األكادميية 

احملاضرات العامة  –املناقشات املفتوحة  –الندوات  –االشرتاك يف املؤمترات  –العلمي وخدمة اجملتمع 

 الساعات امللتبية  –اإلرشاد األكادميي  –اإلشراف على الدراسات العليا  –داخل وخارج الللية 

 ملنشورة السرية الذاتية متضمنة قائمة األحباث ا 

  خطة املؤسسة لالستفادة من أعضاء هيئة التدريس املتفرغني وغري املتفرغني, ومالئمة التخصص

 العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات اليت يشارك يف تدريسها )معتمدة و معلنة(

   خطة املؤسسة للتعامل مع العجز / الفائض يف أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة )معتمدة

 لنة(ومع

  وثيقة معتمدة ومعلنة كسياسات وقواعد تعيني هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

  قائمة حتديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 
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  خطة املؤسسة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا لالحتياجات الفعلية تشمل: عدد

األداء وفاعلية  -معايري التقييم  –آليات التنفيذ  –الفئة املستهدفة  –ونوعية الربامج التنفيذية 

 قياس األثر الذي أحدثه التدريب يف األداء –التغذية الراجعة من املتدركني  –التدريب 

  قائمة موثقة ومعلنة مبعايري تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تشمل: االلتزام جبداول

املساهمة يف أنشطة الريادة الطالكية والبحث العلمي وخدمة  –علمية األخرى التدريس واألنشطة ال

املساهمة يف أنشطة ضمان اجلودة والتطوير املستمر  –األنشطة احمللية والقومية والعاملية  –اجملتمع 

 املساهمة يف تنمية املوارد. كاإلضافة إىل آليات املؤسسة لركط احلوافز مبستويات األداء –للمؤسسة 

 وإخطار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كنتائج التقييم

 ومعاونيهم ,  استبيانات استطالع رأي وقياس وتقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

 واإلجراءات التصحيحية املتخذة للمحافظة على الرضا الوظيفي )مناذج واقعية(

 ( البيئة معية وتنميةاملشاركة اجملتجلنة املشاركة اجملتمعية )رابعا: 

 :املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة

  اخلطة السنوية لربامج خدمة اجملتمع وتنمية البيئة طبقا الحتياجات اجملتمع احمليط )موثقة

 ومعلنة(

  اهليلل التنظيمي وحتديد  –قرار إنشاء وحدة إدارية خاصة كاخلدمات اجملتمعية وشئون البيئة

 ةاملسؤوليات ألفراد الوحد

 قاعدة كيانات )سجالت( خاصة كاألنشطة واخلدمات اجملتمعية 

 :مستندات تفعيل مشاركة األطراف اجملتمعية وتشمل 

  ملتقى  –كروتوكوالت التعاون –حماضر جملس الللية اخلاصة مبشاركة أطراف اجملتمع املدني

 التوظيف 

   امليداني للطالب التدريب –قوافل الطالب  –توفري فرص عمل للخرجيني  –عيد اخلرجيني 

 مستندات مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف كرامج خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

  مناذج استبيانات قياس رضاء منظمات سوق العمل واجملتمع املدني عن أداء املؤسسة ومستوى

 خرجييها

 جراءات التصحيحية نتائج حتليل االستبيانات اخلاصة كتقييم مستوى رضاء األطراف اجملتمعية واإل

 املتخذة يف هذا الصدد كناء على التقييم

 (الدراسات العليا، املعايري األكادميية والربامج التعليميةجلنة املعايري والربامج )خامسا :

 :املعايري األكادميية والربامج التعليمية  

  لقاءات  –وات ند -قائمة كرامج توعية أعضاء هيئة التدريس كاملعايري األكادميية )ورش عمل– 

 مناقشات مفتوحة...(

 قوائم املعايري األكادميية القياسية القومية جلميع التخصصات كاملؤسسة 

  حماضر جملس الللية وجمالس األقسام حول إجراءات تبين املعايري األكادميية 

 دميية وسائل وإجراءات موثقة اختذتها املؤسسة  لتوفري املتطلبات الالزمة لتطبيق املعايري األكا

 القياسية
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  مناذج من توصيف وتقرير الربامج حول مقارنة ما يتم تقدميه مع املعايري األكادميية املتبناة 

  تقارير املراجعة الداخلية واخلارجية حول توافق الربامج التعليمية مع املعايري األكادميية 

 األكادميية املتبناةتقارير املراجعة الداخلية واخلارجية لقياس ومتاكعة مدى تطبيق املعايري  

  الالئحة الداخلية ملرحلة البلالوريوس 

 ملفات الربامج الدراسية )يتضمن ملف الربنامج: توصيف وتقرير الربنامج واملقررات الدراسية( املعتمدة 

  قائمة كالوسائل التعليمية املستخدمة يف التعليم والتعلم للل كرنامج دراسي 

 ة للل كرنامج دراسي قائمة كاللتب واملراجع املستخدم 

 )أدلة الربامج التعليمية )كتيبات 

  تقارير املراجعني اخلارجيني للربامج التعليمية متضمنة مدي مالئمة الربامج للتطور العلمي يف جمال 

 التخصص، مالئمة هيلل الربنامج ونوعية املقررات ، طرق التدريس والتقييم غري التقليدية 

 واألطراف املعنية يف الربامج التعليمية ومالءمتها للتطور يف جمال  وسائل استطالع رأي املستفيدين

 التخصص 

 واحتياجات سوق العمل 

  مناذج استبيانات ونتائج تقييم املقررات الدراسية كواسطة الطالب، واإلجراءات التصحيحية املتخذة

   كناء علي نتائج التقييم

 :الدراسات العليا

  األكادميي يف الدراسات العليا كتيب إلجراءات التسجيل واإلشراف 

 )الئحة الدراسات العليا )معتمدة ومعلنة 

  املعايري األكادميية القياسية )قومية أو عاملية( للربامج / املقررات الدراسية 

  ملفات الربامج الدراسية املعتمدة ) توصيف وتقرير الربامج واملقررات الدراسية( لربامج الدكلوم– 

 ه الدكتورا –املاجستري 

  قائمة كاللتب واملراجع العلمية املستخدمة يف كل كرنامج / مقررات 

  تقارير املراجعة الداخلية ) جلان اجلودة ( للربامج / املقررات الدراسية ومالءمتها للتطور العلمي يف جمال

 التخصص وطرق التدريس والتقييم 

  تقارير املراجعني اخلارجية للربامج / املقررات الدراسية 

 تقييم الطالب, حتديد مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج, قرارات تشليل جلان التصحيح  نظام 

  نظام اللنرتول وإدارة االمتحانات وآلية اإلجراءات 

  عينة من أوراق االمتحانات ممثلة للربامج / املقررات الدراسية واإلجاكات النموذجية هلا 

 ت والبت فيها )مناذج فعلية(آلية تلقي شلاوى الطالب من نتائج االمتحانا 

  استبيانات )استطالع رأي( قياس وتقييم مستوى رضاء طالب الدراسات العليا 

 األخرى (البحث العلمي واألنشطة العلمية ، املصداقية واألخالقياتجلنة البحث العلمي )سادسا:

 :املصداقية واألخالق

 لتزام حبقوق املللية الفلرية )التأليف والنشر(قائمة اإلجراءات )موثقة ومعلنة( اليت تتبعها املؤسسة لال 
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  مطبوعات( –لقاءات  –وسائل نشر ثقافة املللية الفلرية كاملؤسسة )ندوات 

  الطالب  –العاملني  –آليات تطبيق املمارسات العادلة وعدم التمييز كني أعضاء هيئة التدريس

 وتشمل:

فز وامللافآت والتعيينات ألعضاء هيئة وثائق معتمدة لتوزيع أعباء اإلشراف والتدريس واحلوا -

 التدريس

 وثائق معتمدة لتوزيع أعباء العمل واحلوافز كني اإلداريني والعاملني -

 وثائق معتمدة للمساواة كني الطالب يف فرص التعليم والتقويم -

 ى آلية معتمدة ومعلنة لتلقي الشلاوى واملقرتحات واالستجاكة هلا والقرارات املتخذة يف شأن الشلاو

 وإخطار الشاكي كنتيجة املتاكعة )مناذج فعلية(

 دليل موثق ومعلن ألخالقيات املهنة والوظائف املختلفة كاملؤسسة 

  مطبوعات  –الوسائل املستخدمة يف نشر املعلومات عن املؤسسة موثقة ومعتمدة )املوقع اإلللرتوني– 

 جهة مسئولة...( –إعالنات  –أدلة 

  ومصداقيتهاوسائل متاكعة صحة املعلومات 

 : البحث العلمي واألنشطة العلمية

  خطة املؤسسة للبحث العلمي مرتبطة خبطة اجلامعة واحتياجات اجملتمع والتوجهات القومية

 مؤشرات النجاح )معتمدة ومعلنة( –الفرتة الزمنية  –متضمنة األنشطة وآليات التنفيذ 

  البحثية املشرتكة كني األقسام وثائق اخلطط البحثية لألقسام العلمية كاملؤسسة, واخلطط 

 قائمة كربامج تنمية القدرات البحثية وكتاكة املشروعات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

  قائمة املشروعات البحثية وكروتوكوالت التعاون البحثي للمؤسسة مع املؤسسات احمللية واإلقليمية

 والعاملية 

 ة قاعدة كيانات للبحوث العلمية املنشور 

 )اجمللة العلمية اخلاصة كاملؤسسة )إذا كان ينطبق 

  قائمة املراكز والوحدات البحثية كاملؤسسة اليت تقدم خدمات حبثية وتطبيقية 

  مناذج فعلية ملساهمة البحث العلمي يف دعم وتطوير العملية التعليمية )مشاركة الطالب يف

 دراسية متطورة...( كرامج ومقررات –مشروعات حبثية ومؤمترات وندوات علمية 

  وسائل جذب  –مصادر التمويل الذاتي  –خطة املؤسسة لتمويل البحث العلمي )املوازنة السنوية

 التمويل(

  كتيب سنوي ألنشطة املؤسسة العلمية يشمل تنظيم أو املشاركة يف املؤمترات والندوات وورش

ء هيئة التدريس يف األنشطة العلمية دعم املؤسسة ملشاركة أعضا –العمل احمللية واإلقليمية والدولية 

تبادل  –عضوية اهليئات الدولية  –التعاون مع املنظمات البحثية احمللية واإلقليمية والدولية  –

 اخلربات مع املؤسسات التعليمية املناظرة إقليميا ودوليا 
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 واالستبيانات والتغذية الراجعة  إدارة اجلودة والتطوير املستمرجلنة :  سابعا

  املستمر طويرالتوإدارة اجلودة ظم ن

  )تقارير تقويم املراجعني  –التقرير الذاتي السنوي عن األداء اللامل للمؤسسة )آخر إصدار معتمد

 اإلجراءات التصحيحية املتخذة كناء على التقويم –الداخلية واخلارجية 

 اخلطة التنفيذية ملشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد كاملؤسسة 

 )التقرير الفين )الركع سنوي( ملشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد )إذا كان ينطبق 

  حماضر جملس الللية اخلاصة مبناقشة مؤشرات التقويم الذاتي ألداء املؤسسة وما مت تنفيذه من

 خطة التطوير املستمر

 ستمر والتأهيل لالعتمادحماضر وحدة ضمان اجلودة والفريق اإلداري والتنفيذي ملشروع التطوير امل 

 ندوات( ونتائج  –لقاءات  –تقارير املراجعني  -آليات التقويم الذاتي للمؤسسة )استبيانات املستفيدين

 التقويم

 قائمة التحسينات )اإلجنازات( اليت مت تنفيذها كناء على نتائج التقويم الذاتي 

  حوافز املشاركني يف نظام اجلودة  –محالت التوعية اخلاصة كضرورة التطوير والتغيري والتحديث– 

 نشر املمارسات اجليدة

 دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل طبقا الستطالعات رأي املستفيدين 

 )خطة التطوير والتقويم املستمر للفاعلية التعليمية )معتمدة ومعلنة 

  وثائق آليات تطبيق اخلطة من خالل وحدة ضمان اجلودة كاملؤسسة 

  األطراف اجملتمعية يف تنفيذ وتقويم الفاعلية التعليمية كاملؤسسة وثائق مشاركة 

  مناذج ووثائق مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الللية وكاقي املستفيدين واإلجراءات

 التصحيحية املتخذة للفاءة األداء

 ييم املستمر للفاءة كتيب عن النظام الداخلي إلدارة اجلودة كاملؤسسة وآليات تنفيذه ومؤشرات التق

 األداء 

  قائمة كرامج التوعية لنشر ثقافة اجلودة كني أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب واإلداريني

 مطبوعات...( –لقاءات  –ندوات  –والعاملني )مؤمترات 

 ارات وثائق معتمدة ومعلنة آلليات املسائلة واحملاسبة وتقييم األداء جلميع العاملني كاملؤسسة )استم

نتائج استطالع الرأي حول كفاءة القيادات واإلدارات املختلفة  –كفاءة األداء ألعضاء هيئة التدريس 

نتائج استطالع رأي الطالب واملستفيدين اآلخرين حول العملية التعليمية ونظم الدعم واإلرشاد  –

 الطالكي.....(

 اختصاصات جلنة إعداد االستبيانات و التغذية الراجعة:

 انات املطلوكة كناء علي احتياجات اللليةيد دراسة لالستبإعدا.   

  ذلك أمثلةاملستهدفة ومن  حتياجات وتوزيعها علي الفئاتاالكناء علي  االستبياناتتصميم العديد من:  

  انات دورية لتقويم املقررات الدراسية و االمتحاناتياستب -
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  انات لتقويم أداء إدارات اللليةياستب -

  هيئة التدريس و اإلداريني ألعضاءاس الرضا الوظيفي انات لقيياستب -

  .أعضاء هيئة التدريس و اإلداريني عن منط القيادة ءانات لقياس رضاياستب -

 انات وكتاكة التقارير اخلاصة كلل استبيانيحتليل نتائج االستب. 

 اقرتاحات و حلول للتحسنيك عرض النتائج على إدارة الللية كعد كتاكة التوصيات. 

 انات كناء على النتائج املتوصل إليهاييث االستبحتد. 

 متاكعة اإلجراءات التصحيحية. 

  .تقديم تقارير دورية ركع سنوية و اعتمادها من جملس الللية 

 .إعداد خطة العمل السنوية 

 والتوعية واإلعالن والتنمية البشرية ثامنا : جلنة التدريب 

 توعية واإلعالن :اختصاصات جلنة التدريب والتنمية البشرية وال

 نشر ثقافة اجلودة وأهمية التدريب والتأهيل املستمر فى جمتمع الللية. 

 وأعضاء هيئة تدريس  حتديد االحتياجات التدريبية للفئات املختلفة كالللية من قيادات أكادميية

 .العتمادالتهيئة لو وإداريني وطالب فى جمال نظم ضمان اجلودة

 تشمل على كرامج تدريبية  املبنية على االحتياجات التدريبية حبيث يةالسنو إعداد اخلطط التدريبية

 .الفئات وورش عمل ومؤمترات وندوات ونشرات موجهة إىل مجيع

  االستفادة التامة من الربامج التدريبية املتاحة من قبل اجلامعةالعمل على. 

 إتاحة التدريب املناسب للل فئة على حده. 

  التدريبيةتفعيل ومتاكعة تنفيذ اخلطط. 

  للتغذية الراجعة و حتليلها إحصائيا إعداد النماذج الالزمة من خاللتقويم أداء الربامج التدريبية.  

 تقديم التقارير الدورية والسنوية عن الربامج التدريبية. 
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