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  نبذة عن وحدة ضمان الجودةنبذة عن وحدة ضمان الجودة

بتاريخ ( 722)وحدة ضمان الجودة وتقييم ألاداء بموجب قرار مجلس كلية العلوم رقم  أنشئت

والتى تستهدف تطوير نظام شامل للمراجعة الداخلية والتقييم الذاتى املستمر،  72/8/7442

ووضع معايير موضوعية وقابلة للقياس لألداء ألاكاديمى وإلادارى بالكلية وذلك فى ضوء 

وكذلك فى ضوء املعايير التى تحددها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد استراتيجية محددة 

فى التعليم، ثم الاشراف على التقييم الذاتى لألداء ألاكاديمى وإلادارى الفعلى، ووضع التوصيات 

وتقديم املقترحات إلى إدارة الكلية لتقويم ألاداء لجميع الجهات التى يشملها التقييم لكى تكون 

 .فقة مع املعايير القياسية املوضوعة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد لتقويم ألاداءمتوا

 

وخلق . كما تمهد الطريق أمام الكلية ملرحلة ضمان الجودة الشاملة في الاعتماد القومي ثم العالمى 

وعى إيجابى بين جموع أعضاء هيئة التدريس والطالب وكافة ألاطراف ذات العالقة تجاه فكرة 

لتقويم والتطوير والاعتماد وجدواها، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ وذلك للتحسين املستمر ا

وذلك الكتساب ثقة املجتمع فى كفاءة ألاداء وضمان الجودة فى العملية التعليمية بالكلية طبقا 

 .لرسالتها وأهدافها املعلنة
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  ""ودةودةــــــــان الجان الجــــــــدة ضمدة ضمــــــــوحوح""  وا إدارةوا إدارةــــــولولــــــاء من تاء من تــــــــــة بأسمة بأسمــــــممــــائائــــــــــــقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 تاريخ التعيين الاسم م

 لوحدة ضمان الجودة عادل درويش/ تعيين د 0
ً
 7442يناير  ألاستاذ بقسم الرياضيات مديرا

 ألاستاذ املساعد  بقسم الرياضيات مديفتح هللا على فتح هللا ريحان  /د تعيين 0
ً
 72/5/7442 لوحدة ضمان الجودة و الاعتماد را

 ألاستاذ بقسم الجيولوجيا محمد جالل الابيارى  /د.أتعيين  3
ً
 72/2/7441 لوحدة ضمان الجودة و الاعتمادمديرا

 لوحدة ضمان الجودة والاعتمادمحمد شريف زكريا  /د.أ تعيين 2
ً
 .ألاستاذ بقسم الفيزياء مديرا

 .نائبا ملدير وحدة ضمان الجودةألاستاذ املساعد بقسم الجيولوجيا مصطفى اسماعيل غريب / د تعيين

84/88/7442 

 للمدير التنفيذى ملشروع التطوير املستمر ابراهيم عبد اللطيف عبد هللا / د تعيين
ً
املدرس بقسم الرياضيات نائبا

 .والتأهيل لألعتماد بالكلية

72/2/7484 

  أحمد جمال الدين فهمى /د.أ تعيين 5
ً
 .CIQAPلوحدة ضمان الجودة واملدير التنفيذى ملشروع الـ مديرا

 مصطفى اسماعيل غريب  /د تعيين
ً
 .ملدير وحدة ضمان الجودة نائبا

72/87/7488 

  ألاستاذ املساعد بقسم الكيمياءسامية ابراهيم الشربينى  /د تعيين 6
ً
 72/8/7482 .لوحدة ضمان الجودةمديرا

 لوحدة ضمان الجودةابراهيم محمد ابراهيم زيد  /د.أ تعيين 7
ً
 75/2/7482 .ألاستاذ بقسم النبات و امليكروبيولوجى مديرا

 ملدير وحدة ضمان الجودةفؤاد رمضان فؤاد زهران / د تعيين
ً
 24/84/7482 املدرس بقسم الكيمياء نائبا

 مدير الاستاذ بقسم الكيمياء حاتم عبد املنعم املزين / د.م.أتعيين  8
ً
 لوحده ضمان الجوده ا

 امل دامحمد عصام الدين عبد الوهاب عبد الجو / دتعيين 
ً
 ملدير وحدة ضمان الجودة درس بقسم الكيمياء نائبا

 8/2/7484ابتداًء من 

 72/2/7482 حتي

 لوحده ضمان الجودهإيهاب عبد الرؤف تهامى عيسوى  / دتعيين  9
ً
 .املدرس بقسم الكيمياء مديرا

 تعيين 
ً
 :من كال

 ، الجيولوجيااملدرس بقسم  عادل قطب/ د الفيزياء ، درس بقسم امل ماهرمحمد / د

 ملدير وحدة ضمان الجودة  الكيمياءاملدرس بقسم  فؤاد زهران/ د
ً
 نائبا

ابتداًء من 

74/4/7482 

 تاريخه حتي
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  الباب ألاول الباب ألاول 
 

 الشكل القانوني : البند ألاول 
، وهى وحدة منوطة بمتابعة 72/8/7442بتاريخ ( 722)كلية رقم المجلس نشأت وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم بقرار 

تعامل كوحدة مستقلة تتبع عميد الكلية إداريا وتتبع مركز ضمان الجودة تطبيق وإدارة منظومة ضمان الجودة بالكلية، و 

 .بجامعة حلوان فنيا 

 

 الرسالة وأهداف و مهام الوحدة الرؤية و : البند الثانى 
 

 الرؤية
املجتمعية التعليمية والبحثية و  ضمان جودة الخدمات وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم جامعة حلوان  وحدة متميزة فى

 .للكلية طبقا ملعايير جودة التعليم  وتحقيق ميزة تنافسية محليا وإقليما
 

 الرسالة
بهدف تحسين ألاداء لكافة منسوبى الكلية  فكرالجودة وتعميق جامعة حلوان  تسعى لنشروحدة ضمان الجودة بكلية العلوم 

لتحقق املنظومة التعليمية وألانشطة البحثية التنافسية وخدمة املجتمع بما يضمن القدرة التنافسية لخريجيها وكسب ثقة 

  ورضاء املستفيدين بهدف تأهيل الكلية للحصول على الاعتماد
 

 الوحدةأهداف 
يتمثل الهدف الرئيس ى للوحدة فى السعى لتحقيق أعلى درجات الجودة فى كافة أنشطة الكلية من خالل مجموعة الألهداف 

 :آلاتية 

 .الاعتماد املؤسس ى للكلية و الحفاظ على إستمرارية الاعتماد .8

 .الرقى بالعملية التعليمية  .7

 . نشر ثقافة الجودة .2

 .عالء قيم التميز و تحفيز القدرة التنافسية فى كافة التخصصاتالرقى بمستوى الاداء بالكلية، وإ .4

 .التطوير املستمر ملمارسات ضمان الجودة  .5

تقويم أداء جميع الفئات بالكلية من خالل إعداد نماذج الاستبيانات و تقديم الطرق الازمة للتقويم بحيث تحقق  .2

 .معايير الهيئة القومية لضمان الجودة 

 .برامج التقييم بين كافة العاملين بالكلية الوعى بأهمية تطبيق  .2

 .النمو املنهى لجميع الفئات بالكلية من خالل إعداد و متابعة البرامج التدريبية  .1
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 مرجعية عمل الوحدة
تمثل معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد املرجعية الاولى ملحاور عمل الوحدة، 

 لهذه املرجعية ال مجلس إدارة الوحدة التدابير ال ويتخذ
ً
 .زمة لضمان عمل الوحدة وفقا

 

 مهام وحدة ضمان الجودة 
تمثل وحدة ضمان الجودة آلالية التي يتم من خاللها التقييم واملراجعة الداخلية بهدف ضمان جودة أنشطة الكلية 

ن ذلك تحديد نقاط القصور واملعوقات والتعرف علي ويتضم. التعليمية والبحثية والخدمية وتحسين مستوي آدائها

وتشمل مجاالت عمل واختصاصات . املمارسات الجيدة ووضع مقترحات للتحسين املستمر بهدف الحصول على إلاعتماد

 :الوحدة ألانشطة التالية
  

 .توثيق الرؤية والرسالة وألاهداف الاستراتيجية للكلية وآلية تحديثها .8

مان الاعتماد بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز إلاداري والعاملين وطالب نشر ثقافة الجودة وض .7

 .الكلية مما يحقق التميز فى ألاداء ويدعم انجاز املهام

 .تحقيق رسالة الكلية وأهدافها الاستراتيجية من خالل ضمان جودة ألانشطة التعليمية البحثية واملجتمعية .2

 .البرامج ألاكاديمية التى تمنحها الكلية بما ينعكس على مستوى الخريجين وقدراتهم التنافسيةتحسين جودة ونوعية  .4

 .وضع نظام لتلقى ومتابعة شكاوى الطالب وكذلك آليه للتعامل معها .5

 إعداد التقرير السنوي لتقويم ألاداء و ضمان الجودة بالكلية ورفعة إلى ألاستاذ الدكتور عميد الكلية  .2

 .واستمراريتها آلاليات الالزمة لتحقيق فاعلية نظم املراجعة الداخليةتطبيق  .2

موظفي الكلية  -معاوني أعضاء هيئة التدريس -أعضاء هيئة التدريس)عمل قاعدة بيانات كاملة للكلية تتضمن السادة  .1

تحديد  –رامج واملقرراتتوصيف الب –الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية  –برامج الكلية  –طالب الكلية –والعاملين 

 (.املستفيدين من خريجي الكلية ومتطلباتهم 

 .إعالء قيم التميز و القدرة التنافسية في كافة التخصصات التابعة للكلية .2

 .ضمان استيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وتأهيل الكلية للحصول على الاعتماد .84

 .جين واقتراح إنشاء برامج جديدة وفقا الحتياجات املجتمع كسب ثقة املجتمع في الخري .88

 .رفع مستوى املشاركة املجتمعية للكلية بمايضمن تقديم خدمات متميزة نوعا وكيفا لكسب رضاء وثقة املستفيدين .87

 .تعظيم أداء الكلية في مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة و رفع وزيادة التواصل بين الكلية و خريجيها  .82

التحسين والتطوير املستمران وصوال إلى مستوى الجودة  يم أداء إلادارات املختلفة من خالل تقارير التقييم إلدارة تعظ .84

 املطلوب 

 .ألاكاديمية ألاكاديمية وغير الكلية ألنشطة والخارجي الداخلي التقويم لتفعيل آليات وضع .85

 .بالجامعة التواصل التام مع مركز ضمان الجودة وإدارة املشروعات  .82

  .املشاركة الفعالة في املؤتمرات املختلفة وإلاقليمية والدولية التي تنظمها اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد .82
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 الهيكل التنظيمى للوحدة: البند الثالث 
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 مجلس إدارة الوحدة 
الكلية إلقراره؛ ليتم اعتماده بصدور قرار رئيس يشكل مجلس إدارة الوحدة بقرار من عميد الكلية و يعرض على مجلس 

 :ويكون تشكيله علي النحو التالي . الجامعة 

 .عميد الكلية والوكالء واملدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة ونائب مدير الوحدة وأمين الكلية وممثال عن الطالب
 

 (رئيس مجلس إلادارة) عميد الكلية 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ( 
ً
 (عضوا

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ( 
ً
 (عضوا

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ( 
ً
 (عضوا

 مدير الوحدة ( 
ً
 (عضوا

   نائب مدير الوحدة ( 
ً
 (عضوا

 أمين الكلية ( 
ً
 (عضوا

  أمين إتحاد الطالب ( 
ً
 (عضوا

 

 إدارة الوحدةمهام مجلس 
مجلس إدارة الوحدة هو السلطة املهيمنة على شئونها وتصريف أمورها و وضع السياسات التى تحقق أهدافها والتى تتضمن 

 :ألاتى 

 .بها للعاملين الوظيفي الاختصاصات والتوصيف وتحديد الوحدة في للعمل الداخلي النظام وإعتماد وضع -

 التدريس هيئة أعضاء من هذه اللجان تتكون  أن على بالوحدة الخاصة واللجان التنفيذى الفريق تشكيل إعتماد -

 .ومعاونيهم

 .إقرار السياسات العامة والخطط التى تحقق أهداف الوحدة -

 .اعتماد مشروع الخطة السنوية ألنشطة الوحدة -

 .النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوحدة -

 . ية والفنية الخاصة بالوحدة تمهيدا إلعتمادها من السلطة املختصةمراجعة اللوائح إلادارية واملال -

 .اعتماد نظام العقود وإلاتفاقات مع املتعاملين مع الوحدة -

 .ترشيح من يمثل الوحدة فى الندوات واملؤتمرات وإلاجتماعات العلمية -

 .الدعوة إلى عقد الاجتماعات والندوات واملؤتمرات بالتعاون مع الجهات آلاخرى    -

 .إلاطالع على التقرير السنوى لنشاط الوحدة  والذى يتم إعداده من قبل مدير الوحدة -

 (.أجور ومكافأت ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإلاداريين بالوحدة ) اعتماد القواعد املالية من  -

ت اعتمادها                                                                       اقتراح تعديل وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدة عند الحاجة لذلك واتخاذ إجراءا -

 من السلطة املختصة 

 .اقتراح تعديل هذه الالئحة كلما تطلب ألامر  -
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 اجتماعات مجلس إدارة الوحدة
يجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة كل شهر على ألاقل بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الوحدة و اليكون الاجتماع  -

 . صحيحا إال بحضور أكثر من نصف أعضاء املجلس 

 .ويحل نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة فى حالة غيابه ( رئيس مجلس إدارة الوحدة )يرأس املجلس عميد الكلية  -

 .ملجلس بأغلبية ألاعضاء الحاضرين  فإذا تساوت يرجح كافة الجانب الذى يضم رئيس الجلسةتصدر قرارات ا -
 

 :تعيين مدير الوحدة 
يعين مدير الوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من رئيس الجامعة ملدة عامين قابلة للتجديد بترشيح من رئيس 

 مجلس إلادارة
 

 ختيار مدير ونائب وحدة ضمان الجودة إمعايير 
 لليتم اختيار املرشحي

ً
 :معايير التالية ن ملنصب مدير وحدة ضمان الجودة  طبقا

 الخبرة فى مجال أنشطة ضمان الجودة  .8

 الحصول على دورات املراجعيين املعتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وإلاعتماد   .7

 ثقافة جودة التعليم العالى  الفهم واملعرفة ل  .2

 القدرة على التواصل مع كافة منسوبى الكلية   .4

 القدرة على قيادة فرق ومجوعات العمل    .5

 تحمل املسئولية والدقة فى العمل   .2

 النزاهة والسمعة الطيبة   .2

 الفهم واملعرفة ألنظمة ومتطلبات جودة التعليم و التقييم الذاتى   .1

 على إستخدام التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات القدرة   .2

 واملشاركة الفعالة  والقدرة على إلاستمرارية   .84

 

 :تعيين نائب مدير الوحدة 
يعين نائب مدير الوحدة من بين السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من رئيس مجلس إلادارة ويساعد مدير الوحدة 

 محله فى حال غيابهفى إتمام ألاعمال ويحل 
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 املجلس التنفيذى للوحدة
 رئيس املجلس التنفيذى مدير الوحدة -

 نائب رئيس املجلس التنفيذى نائب مدير الوحدة -

 ) املراجعة الداخلية رئيس لجنة -
ً
 (عضوا

 ) القياس و التقويمرئيس لجنة  -
ً
 (عضوا

 ) النشر والاعالم رئيس لجنة -
ً
 (عضوا

 ) الدعم الفنى والتدريب رئيس لجنة -
ً
 (عضوا

 ) التقويم املؤسس ى رئيس لجنة -
ً
 (عضوا

 ) السكرتارية -
ً
 (عضوا

 

 

 مهام أعضاء املجلس التنفيذى
 

 بالكلية الجودة ضمان وحدة مهام مدير - أ

وقرارات  يتولى  مدير الوحدة تصريف أمورها اليومية وإدارة شئونها الفنية وإلادارية واملالية فى إطار القوانين واللوائح

 :مجلس إدارة الوحدة ومسئولياته كالتالى

 تسيير العمل اليومى للوحدة -

 .متابعة قرارات مجلس إدارة الوحدة وقرارات مجلس إدارة مركز ضمان الجودة ومجلس الجامعة فيما يخص الوحدة -

 .التنسيق بين إدارة الكلية و ألاقسام املختلفة و بين مركز ضمان الجودة -

 .الوحدة من هيئة التدريس و إلاداريين بناء على خبراتهم فى هذا املجال إن وجداختيار أعضاء  -

 .تحديد مهام أعضاء الجهاز إلاداري و الفني للوحدة -

 .الاجتماع دوريا بفريق العمل و منسقي ضمان الجودة بأقسام الكلية و مراجعة التقارير املقدمة -

 .الجودةإلاشراف فنيا و إداريا على العاملين بوحدة ضمان  -

 .متابعة أداء العمل بالوحدة و اتخاذ إلاجراءات الالزمة النتظامه و انضباطه -

 .اقتراح صرف املكافآت ألعضاء الجهاز إلاداري للوحدة -

–مجلس الكلية )حضور اجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة وتمثيل وحدة الجودة أمام كافة ألاجهزة املعنية  -

  (.املماثلةالجهات الخارجية  –الجامعة 

 عرض الدراسة الذاتية أو التقرير الذاتى السنوى أمام مجلس الكلية  -

 .يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة غيابه -
 

 مهام نائب مدير الوحدة - ب
 يساعد مدير الوحدة فى إتمام ألاعمال ويحل محله فى حال غيابه -

 ل اللجانوضع إلاطار العام والخطة التنفيذية والبرامج الزمنية لعم -

 إلاشراف ومتابعة التنفيذ طبقا للخطط الزمنية املحددة  -

 تسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان فى جميع البيانات والوثائق وامللفات  -
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 تكليف رؤساء اللجان باملهام املختلفة  -

 ويرإلاشراف على إعداد التقرير املبدائى والنهائى للدراسة الذاتية والتقرير السنوى وخطة العمل للتط -

  

 مهام السكرتارية - ت
 .القيام بجميع أعمال السكرتارية املطلوبة -

 . الاعداد الجتماعات مجلس الادارة -

 .تسجيل اجتماعات مجلس إلادارة  -

 .اجتماعات مجلس إلادارة لالعتماد من مجلس الكلية وحفظها محاضر تجهيز -

 .التوجيهات بشأنها وإبالغها للجهات املختصة تنظيم وعرض املوضوعات على املدير التنفيذى أو من ينوبه وتلقى  -

 .تنفيذ أى مهام أخرى تطلب منها فى نطاق مهام الوحدة  -

 

 مهام اللجان املنبثقة عن وحدة ضمان الجودة   - ث
 :تقوم هذه اللجان  بتسيير أمور العمل بوحدة تقييم ألاداء وضمان الجودة لتحقيق الغايات وألاهداف وهذه اللجان هى 

 

  ى ألاقسام العلميةلجنة منسق .0

  البرامج الدراسية ملرحلة البكالوريوسمنسقي لجنة: 

 مهام اللجنة

  يخصص أحد أعضاء الهيئة املعاونة ملتابعة أعضاء هيئة التدريس القائميين على تدريس املقررات الدراسية لكل

 : وورقى عن كل فصل دراس ى والذى يتكون من CD) )فرقة حتى تسليم ملف املقرر إلكترونى

كشف درجات الشفوى + نموذج إلاجابة + الورقة ألامتحانية + التقرير + املصفوفة + توصيف املقرر )

 .......(.أى أنشطة أخرى + كشف توقيعات الطالب فى الامتحان العملى+ والتطبيقيات 

  2ملدة ( مكتبة القسم)تحتفظ اللجنة بالنسخة الورقية املوقعة من عضو هيئة التدريس ورئيس القسم داخل 

 .لوحدة الجودة  وتحفظ نسخة على الكمبيوتر الخاص بذلك CD))سنوات فقط بينما يسلم 

  إعداد(check list )إعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة  يسلم في بداية كل فصل دراس ي عن ما يلزم تجميعه و

 .التدريس ومعاونيهم غير املتعاونين مع اللجنة إذا ما تكرر ذلك

  م تقارير املراجعة الداخلية للبرامج واملقررات الدراسية من لجنة املراجعة الداخلية التى يشكلها متابعة وإستال

 .القسم ويعتمدها 

 إعداد تقرير مجمع لكل برنامج وما تم إجراءه من تحسينات وتوصيفات. 
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  الدراسات العليامنسقي البرامج الدراسية ملرحلة لجنة: 

 مهام اللجنة
  يخصص أحد أعضاء الهيئة املعاونة ملتابعة أعضاء هيئة التدريس القائميين على تدريس املقررات الدراسية

ملرحلة املاجيستير وأخر للدكتوراه وأخر للدبلوم إن وجد حتى تسليم ملف املقررإلكترونى وورقى عن كل فصل 

 : دراس ى والذى يتكون من 

 .....(.أى أنشطة أخرى +نموذج إلاجابة + لورقة ألامتحانية ا+ التقرير + املصفوفة + توصيف املقرر )

  2ملدة ( مكتبة القسم)تحتفظ اللجنة بالنسخة الورقية املوقعة من عضوهيئة التدريس ورئيس القسم داخل 

 .لوحدة ضمان الجودة وتحفظ نسخة على الكمبيوتر الخاص بذلك  CD))سنوات فقط ، بينما يسلم 

  إعداد(Check list )أعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس  بداية كل فصل دراس ي عن ما يلزم تجميعه و في

 .اللجنة إذا ما تكرر ذلك ومعاونيهم الغير متعاونين مع

  إعداد(Check list )أعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة  في بداية كل الفصل ألاول عن ما يلزم تجميعه و

 .اللجنة إذا ما تكرر ذلك مع التدريس ومعاونيهم الغير متعاونين

  متابعة وإستالم تقارير املراجعة الداخلية للبرامج واملقررات الدراسية من لجنة املراجعة الداخلية الى يشكلها

 القسم ويعتمدها 

 إعداد تقرير مجمع لكل برنامج وما تم إجراءه من تحسينات وتوصيات. 

 

 

 املؤسس ي القياس و التقويملجنة  .0
 

 مهام اللجنة
 

 و أ
ً
 -:تانايبتسإلا   :ال

 إعداد نماذج إدخال إلاستبيانات واستطالعات الرأي املقدمة لها. 

 تقديم تقرير عن نتيجة ألاستبيان الي لجنة ألاستبيان بالقسم العلمي. 

  عمل تقريرختامي فى نهاية الفصل الدراس ي  عن ألايجابيات والسلبيات وما تم إتخاذه من إجراءات تجاه

 .الاستبيانات

  الاجتماعات الدورية املحددة وتسليم نسخة من التقرير الختامي للجنة الدراسة الذاتية عرض التقارير فى

 والتقريرالسنوي 

 املختلفة الكلية إدارات تقدمها التى الخدمات من املستفيدين رضا قياس. 

 

املعاونة التابعين لألقسام عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة و التى تتكون من  املركزية ويندرج تحتها لجنة إلاستبيانات

 .العلمية
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 يناث
ً
 -:ى و نسلا رير قتلا و ةيتاذلا ةسار دلا  :ا

  الذاتية والتقرير السنوي في نهاية كل عام دراس يتحديث الدراسة. 

 متابعة تنفيذ خطة التقويم املستمر . 

  جمع التقارير املختلفة من لجنة القياس والتقويم لعمل تقرير سنوى . 

  مراجعة التقرير السنوى والدراسة الذاتية مع  لجنة املراجعة الداخلية وإعتمادها من مدير الوحدة وعميد

 .الكلية

 راجعة الدراسة الذاتية والتقرير السنوى بمركز ضمان الجودة بالجامعة وإعتمادها بمجلس الكليةم. 

 

 لجنة الدعم الفنى .3

 

 لجنة التدريب .2

 مهام اللجنة

 لنشر ثقافة الجودة  والادارية لعاملين فى ألاقسام العلميةألعضاء هيئة التدريس وا تدريبيةبرامج  إعداد وتنفيذ

 .بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية
 

 

 لجنة املراجعة الداخلية و املتابعة .5

 مهام اللجنة
  التقويم املستمر للفاعلية التعليمية والقدرة املؤسسية. 

  إلاتصال املستمر بالوحدة والوقوف على ما هو جديد من أعمال. 

 ألاقسام العلمية تعدها التي واملصفوفات واملقررات البرامج توصيف مراجعة. 

 العلمية التدريس  باألقسام هيئه أعضاء يعدها التي والبرامج املقررات تقارير مراجعة. 

 الجودة ضمان وحدة تعدها التي الدورية والتقارير الوثائق مراجعة. 

 واملراجعة التقويم الذاتية وأعمال الدراسة ضوء في املوضوعة التحسين خطط تنفيذ تقارير مراجعة. 

 الدوريه ضوء التقارير فى املختصة املجالس تتخذها التي التصحيحية القرارات مراجعة. 

 والاعتماد الجودة معايير ملفات استيفاء مدى مراجعة . 

 املقرر  ومطابقته بتوصيف دراس ي فصل لكل الدراسية املقررات ملفات توافر مراجعة . 
 

 

 
 

 نةمهام اللج
 تقديم الدعم الفنى ملختلف اللجان والوحدات إلادارية وألاقسام العلمية لضمان جودة ألاداء للمهام واملسئوليات 

 وتفعيلها الداعمة الوثائق إستيفاء مجال فى الفنى الدعم. 

 العمل وسوق  املجتمع ومؤسسات الكلية بين الشراكة لتوطيد الفنى الدعم. 

 الدوريه الذاتية والتقارير الدراسة إعداد ولجان للجان املعايير الفنى الدعم تقديم.  
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 لجنة إلاعالم و النشر .6

 مهام اللجنة
  بين أعضاء هيئة التدريس منظومه الجوده فاهيم مترسيخ قيم و  و العمل على نشر ثقافة الجودة

 .والعاملين بالكلية 

 الجودة بضمان الصلة ذات والندوات الدورات عن وإلاعالم النشر. 

 الكلية بأنشطه الخاصة بالوثائق   واملعلومات وتغذيته دورية بصورة للكلية الالكتروني املوقع تحديث. 

 إلاجتماع الدورى ملراجعة ما ينشر على موقع الكلية بعد موافقة مدير الوحدة وإعتماد العميد. 

  التعريف ببرامج الكلية. 

  متابعة رأى الجمهور فيما تقدمه الكلية من خدمات. 

 

 

 لجنة الطالب .7

 

 

 

 دعم املشروعات و التطويرلجنة  .8

 

 

 

 

 

 

 

 مهام اللجنة
 نقطة اتصال حقيقية لنشر ثقافة الجودة بين الطالب. 

 تقديم املقترحات التي تساعد علي تفعيل دور وحدة الجودة في النواحي الطالبية. 

 تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الوحدة ثم مجلس الكلية ألتخاذ الالزم عرض مشاكل الطالب. 

 متابعة عملية ألاستبيانات وأستطالع الرأي. 

 مهام اللجنة
 تقديم الدعم الفنى ألعضاء هيئة التدريس لكتابة املشروعات املمولة. 

  للتطوير املؤسس ىتقديم مقترحات ملشروعات مستحدثة. 

 التنسيق مع لجنة التقويم املؤسس ى للتحديث الدورى لخطط الكلية. 

  
ً
 و دوليا

ً
 .نشر ثقافة املشروعات املمولة محليا
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 و العاملين و الطالب التدريس هيئة القيادات و أعضاءدور 

 بالكلية الجودة ضمان نظم وتعزيز تطبيق ظل فى

 

 من جميع املسئولين إملام التأكد من إلاعتماد يجب الجودة ومعايير ضمان نظم تحقيق وتطبيق لضمان

التدريس  هيئة وأعضاء) العلمية املجالس الوكالء ورؤساء الكلية، السادة عميد د.أ(بالكلية  ألاكاديمية القيادات

 إختصاصهم حتى مجال فى التى تقع ومعرفة  املسؤليات والطالب بدورهم ورؤساء الاقسام الادارية والعاملين

الحالى للكلية  للوضع وصف وتقييم املطلوبة واملتضمنة املستندات والتقاريرالسنوية الدورية تجهيز يتم

املجاالت  مختلف الكلية للتحسين فى وضعتها إلاستراتيجية التى الخطط وإنجازة من تحقيقة تم وتحديد ما

 .لإلعتماد للتقدم الكلية وإعداد

 

 : يلى فيما لإلختصاصات واملسؤليات وفقا ألادوار تتلخص سبق ما على وبناءا

 

       ) :الوحدة إدارة مجلس رئيس  (الكلية عميد /د.أ ومسؤليات مهام .0

 الاجتماعات لحضور  الادارة مجلس أعضاء دعوة. 
 الكلية مجلس على الترشيح وعرض الجودة ضمان وحدة مدير ترشيح. 
 إلادارة مجلس علي املوضوعات عرض. 
 املقررات تقارير املقررات، توصيف البرامج، توصيف مراجعة، بعد والرؤية الرسالة ( والتقارير املستندات إعتماد 

 .)الذاتية الدراسة /التقريرالسنوي  والبرامج،
 عليه املتفق الزيارات لجدول  وفقا للكلية النظراء املراجعين زيارة تسهيل . 
 البرامج بتقارير وردت التى والتحسين التطوير خطط لتطبيق الكلية وإدارات العلمية لألقسام املستمرة املتابعة 

 وفقا تتم وأنها السنوي  والتقرير
ً
  .معلن زمني لجدول  فعليا

 مركز إلى إعتماده بعد املحضر من صورة وإرسال بالكلية الجودة ضمان وحدة إدارة ملجلس الشهرى  إلاجتماع عقد 

 .املحاضر هذه من بصورة بالكلية الوحدة وتحتفظ بالجامعة الجوده ضمان
 باملتابعة وذلك بالكلية إلادارية وألاقسام الوكالء والسادة العلمية ألاقسام من املطلوبة املهام إنجاز عملية متابعة 

  لحلها الفورية إلاجراءات وإتخاذ الوحدة تواجه التي والعقبات املشكالت على للوقوف الوحدة مدير مع املستمرة
ً
 تحنبا

 التقارير وباقي الذاتية الدراسة / السنوي  التقرير لتقديم والتقارير املستندات إعداد عملية في تأخير أى لحدوث
 .املحدد الوقت في واملستندات

 إلادارة مجلس قررات تنفيذ متابعة. 
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  :والطالب التعليم لشئون  الكلية وكيل ومسئوليات مهام .0

 املعدل الطالب بدليل الوحدة إمداد . 

 مع التعامل كيفية الطالب، شكاوي  التعامل  مع آلية :مثل والطالب التعليم بشئون  خاصة بمستندات الوحدة إمداد 

 . الاجتماعي التكافل صندوق  عن بيانات بالنتائج، والتظلمات  الخاصة الطالب التماسات

  الرحالت املتعثرين، الطالبمساعدة  وكيفية املتفوقين الطالب لتكريم املتبعة السياسة منه، استفادة الطالب ومدى 

 .وغيرها........والتحويل، سياسات  القبول  امليدانية، والزيارات التعليمية

 ونتائج املمتحنين لجان الامتحانات، الثنائية، نماذج اللجان محاضر ،) 7،8الترم  ( الدراسية بالجداول  الوحدة امداد 

 .البرامج لجميع جميع املقررات في الطالب امتحانات

 ضمان لوحدة وإرساله السنوي  بنموذج التقرير الوارد التعلم فرص وجودة والتعلم بالتعليم الخاص البند إعداد 

 . الذاتية الدراسة / السنوي  التقرير استكمال إعداد يمكنها حتى الجودة

 الطالب أعداد البرنامج، بدءوا الذين أعداد الطالب املستجدين، الطالب بأعداد الخاصة باإلحصائيات الوحدة إمداد 

 إلاحصاءات من وغيرها الطالب الوافدين أعداد ، ) 7ترم – الرابعة الفرقة من( الخريجين أعدادالطالب فرقة، كل في

 .التعليمية بالعملية املرتبطة

   والتعلم بشئون التعليم الخاصة املقترحة والتعلم التعليم بإستراتيجيات الوحدة إمداد  
ً
 تم وما زمني لجدول  وفقا

 . وجد إن منها بعض تحقيق إكتمال دون  حالت التي السابق واملعوقات العام خطة من تحقيقه

 الخ..تعليمية، بوسائل مجهزة قاعات معامل،(والتعلم  للتعليم املتاحة إلامكانيات كفاية مدى عن دوري تقرير إعداد (. 

 بتدريسه يقومون  الذين املقرر  بنموذج توصيف التدريس هيئة أعضاء من املنتدبين السادة إمداد عملية متابعة 

  بالكلية
ً
 بالتدريس بوضع القائم املنتدب ليقوم للبرنامج املقرر  يحققها التي التعليمية املستهدفة النتائج متضمنا

 ويحقق يرتبط املستخدمه  بما التقييم وطرق  التدريس أساليب وتحديد املوضوعات

  الكلية إلدارة املقرر  توصيف من كاملة صورة البرنامج  وتسليم حدده الذى للمقرر  املستهدفة التعليمية النتائج 

 .التوقيع مستوفاة

 

  :البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل ومسئوليات مهام .3

  إنشاء وحدة متابعه الخريجين وإمداد الوحدة بقرار إنشائها والهيكل إلاداري واملهام التى تقوم بها وبعض من أعمالها

 . وإنشاء قاعدة بيانات لطالب السنة النهائية والخريجين وتحديد وجهات عملهم 

 بيئة داخل الكلية وخارجها   امداد الوحدة ببيانات موثقة عن خطة وأنشطة وكالة شئون خدمة املجتمع وتنمية ال

 ) الخ ..... الدورات التدريبية، الندوات، لقاءات، إجتماعات، إتفاقيات، إلاستشارات، )

  وذلك بعمل استبيان او عن ( متلقي الخدمة)التأكد الدوري من أن الخدمات التى تقدمها الكلية تحقق رضا العميل

طريق مخاطبات من الجهات املتلقية للخدمة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتطوير والتحسين فى الخدمات 

، وصورة ( الاستبيان او تقارير من املستفيدين)لشأن  وترسل للوحدة آلالية والتقارير التي إتبعت في هذا ا. املقدمة

 . من التقرير النهائي الذي يوضح رأى املستفيدين ومقترحاتهم 

  إجتماعات مجالس )الوحدات ذات الطابع الخاص  / إمداد الوحدة ببيانات موثقة عن أنشطة الوحدة إلانتاجية

 (الخ .... إلادارة، 
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 خدمه املجتمع وتنمية البيئة الوارد بنموذج إعداد التقرير السنوى  إعداد البند الخاص عن انشطه وخطط /

 الدراسة الذاتية في صورتها النهائية / الدراسة الذاتية وإرساله الى الوحدة لتتمكن الوحدة من تجهيز التقرير السنوى 

  الخريج، تبادل إمداد الوحدة بمساهمات وكالة الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة في مجال توظيف

 (. تقارير موثقة)الزيارات الطالبية، أهم ما أسفر عنه اللقاء السنوي للخريجين 

 

  :والبحوث العليا الدراسات لشئون  الكلية وكيل ومسئوليات مهام .2

 من للكلية  والتحقق البحثية امداد الوحدة بالخطط البحثية املعتمدة من ألاقسام العلمية وكذلك الخطة 

 لرسالة ارتباطهما
ً
. الكلية وملتطلبات سوق العمل وحاجة املجتمع وأن ذلك مرتبط بالخطة لبحثية للجامعة  معا

كذلك إمداد الوحدة باآللية التي استخدمت للتحقق من ان الخطة البحثية للكلية تحقق متطلبات املجتمع 

 .وتواكب التقدم العلمى فى مجاالت التخصص املختلفة 

 دبلوم )ح عدد الطالب امللتحقين بالدراسات العليا فىالتخصصات املختلفة بكل برنامج  إمداد الوحدة ببيان يوض– 

 . وكذلك أعداد الخطط بحثية والرسائل العلمية لكل برنامج ( دكتوراه  –ماجستير 

  ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع بيانات الدراسات العليا وتجديدها بصفة مستمرة. 

 وخارجية داخلية(همات العلمية وألاشراف املشترك والبعثات إعداد بيان يوضح عدد امل(. 

 وداخلية خارجية (إعداد بيان يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركون فى املؤتمرات العلمية .( 

 وداخلية خارجية ( مؤتمرات وحضور  امداد الوحدة ببيان بأعداد املستفيدين بمساهمات الجامعة فى نشر ألابحاث ( 

  . بالكلية العلمي البحث التعاون  لدعم وبروتوكوالت

  متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصيف وتقرير املقررات الدراسية التى يقوموا بتدريسها وذلك باملتابعة مع

 .رؤساء ألاقسام العلمية بالكلية 

 دبلوم ( ين منحوا درجات علميةإمداد الوحدة ببيان يوضح أعداد الرسائل العلمية التى تم مناقشتها وعدد الذ – 

 .خالل الثالث سنوات ألاخيرة فى كل مرحلة لكل مجال من مجاالت التخصص ) دكتوراه – ماجستير

 الدعم املالي الذي اعتمده لشراء الكتب، )املختلفة التخصصات فى الكتب أعداد( املكتبة عن ببيانات الوحدة إمداد،

 .كتبة ومدي كفاية إلامكانيات املتاحة با مل

 

  :العلمية ألاقسام رؤساء ومسئوليات مهام .5

 وفقا للمعايير املتبناه ومتابعة ( لجنة املراجعة الداخلية)إستيفاء إعداد ومراجعة توصيف وتقرير البرنامج واملقررات

 . إستالم أعضاء هيئة التدريس لتوصيف املقرر وعرضه على الطالب فى أول الفصل لدراس ي

  تحديد منسقين من القسم للعمل بالوحدة لتفريغ بيانات إلاستبيان بالكمبيوتر وتسجيل النتائج فى نموذج تقرير

 . املقرر وإعادة توزيعه على أعضاء هيئة التدريس إلستكمال إعداد تقرير املقرر 

 قييم الطالب للمقرر متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتقرير املقرر فى نهاية الفصل الدراس ى بعد تدوين ت

وتدوين إحصائيات الطالب لنتائج الامتحان النهائى للمقرر، ووضع خطط التحسين املقترحة، وتجميع تقارير 

 . املقررات وتسليمها الى الوحدة بعد مراجعتها من القسم العلمى 
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 لك تقييم توصيف تحديد املستفيدين فى سوق العمل وعدد من الخريجين لتوزيع إستبيان تقييم البرنامج، كذ

البرنامج بما يحقق رسالة الكلية من املقيم الخارجى الذى تم إختياره وفقا ملعايير معتمدة وضعتها وحدة ضمان 

 . الجودة بالكلية 

  تحديد أعضاء هيئة التدريس من القسم لعمل التفريغ إلاحصائى وتحليل ألراء املستفيدين من سوق العمل

 . والخريج 

  إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسين البرنامج وفقا لجدول زمنى واقعى وتوضيح فى تقرير البرنامج ما تم إنجازه من

 . خطة العام السابق ومعوقات التنفيذ إن وجدت 

 البرنامج بتوصيف موضح إختيار املعايير املرجعية الخارجية فى حالة التعديل أو إلاضافة ملا هو  
ً
 يتم أن على سابقا

 . املجالس الحاكمة ويرسل للهيئة القومية لإلعتماد  فى إعتماده

  إعداد تقرير البرنامج وفقا لنموذج الهيئة القومية للجودة وإلاعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وتجهيزه فى الصورة

 النهائية 

 إعتماد جميع التقارير فى مجلس القسم قبل إرسالها للوحدة . 

  التدريس ملتابعة إستكمال ملف املقررالذى يقوم بتدريسه املوجود بالوحدةالتأكيد على أعضاء هيئة. 

 

  :التدريس هيئة اعضاء ومسئوليات مهام .6

  إستكمال ملف املقرر املوجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم امللف بالفروض وعناوين ألابحاث التى تطلب من

 . الطالب، إلامتحانات، نماذج إلاجابة، درجات أعمال السنة وغيرها 

 4) 7،8 (عرض ومناقشة توصيف املقرر مع الطالب فى أول الفصل الدراس ى 

 مه لرئيس القسم العلمى فى نهاية الفصل الدراس ى للمراجعة قبل أن يسلم إلى إستكمال إعداد تقرير املقرر وتسلي

 . الوحدة

  إلالتزام بجدول الساعات املكتبية والرياده الطالبية وتفعيلها وإعالم الطالب بها فى اللقاء ألاول وإعالنها فى لوحة

 . الاعالنات القريبة من القسم 

  الدورات التدريبية التى حضرها وألابحاث العلمية املنشورة داخليا تحديث السيرة الذاتية وبيان باألنشطة و

وخارجيا التى قام بها وتزويد وحدة الجودة بها سنويا وإعداد بيان بالدورات التدريبية التى حضرها أعضاء هيئة 

  FLDPالتدريس لتنمية القدرات 

 إلاعتماد التى تنظمها وحدة ضمان الجودة حضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات املتعلقة بالجودة و

 . بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة 

  إلالتزام بجداول اللجان الثنائية، توقيع أعضاء اللجنة الثنائية، توزيع الدرجات، تحضير نموذج الاجابة وتسليم

 . تقرير اللجنة الثنائية 

 امج املشاركة فى تقديم مقترحات وخطط تطوير املقترح والبرن . 

  املشاركة الفعالة فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية . 

  ( إستبيان تقييم املقرر )املشاركة فى نقل ثقافة الجودة إلى الطالب وتوضيح أهمية دورهم  فى عملية تقييم املقرر

تكنولوجى ودورهم الحيوى فى تطوير البرنامج الدراس ى بما يحقق متطلبات سوق العمل ويواكب التقدم العلمى وال

 فى مجال التخصص 
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 :الكلية بإدارات والعاملين الكلية أمين ومسئوليات مهام .7

  تقديم بيان يوضح عدد املوظفين والعمال في كل إدارة من إدارت الكلية وأيه بيانات خاصه بأنشطه الكلية . 

  تقديم بيان يوضح عدد الدورات التدريبية التي حضرها موظفي كل إدارة من إدارات الكلية سنويا،ً وتوضيح مدى

مثل إستبيان، وسائل تقييم )إلاستفادة الفعلية من هذه الدورات وآلالية التي تم إلاستعانة بها للتأكد من ذلك 

بالتنسيق مع ( في إنجاز املهام املرتبطة بطبيعة عمله  ألاداء ملعرفة مدى إنعكاس ما تم التدريب علية على أداؤه

 . رؤساء ألاقسام إلادارية بالكلية 

  تقديم بيان في نهاية كل عام عن الدورات التدريبية التى يرغب موظفي الكلية في حضورها ألهميتها في مجال

تنظيمها بالكلية واملوعد وتحديد عدد ورش العمل في مجال نشر ثقافة الجودة التي يمكن  –تخصص كل إدارة 

 . املناسب إلنعقادها 

    عن طريق رؤساء ألاقسام )وضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسين في كل إدارة من إدارات الكلية

 (. إلادارية

  إمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية ألاعداد املوجودة بكل إدارة وتخصصات املوظفين ومدى مناسبة ذلك

 . بات العمل بكل قسم إداري ملتطل

  إمداد وحدة ضمان بالكلية بكل ما تحتاجة من بيانات وإحصائيات حتى يمكن إستكمال املستندات والتقارير

عدد املعامل الخاصة بكل قسم : املطلوبة تجهيزها للمراجعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة وإلاعتماد مثل 

يوتر، عدد نقاط النت بالكلية وأماكن توزيعها، علمي بالكلية، عدد معامل الكمبيوتر وما تحتوية من أجهزة كمب

......... إجراءات الصيانة وعقود الصيانة الخاصة باألجهزة بالكلية، املوازنة السنوية للكلية وبنود توزيعها واملنصرف 

 الخ 

 نى  حصر لألماكن التي يمكن وضع إعالنات بها ومتابعة خطة ألامن وألامان بالكلية وتوضيح املخارج في كل مب

 .وإتخاذ إلاجراءات لتوفير وسائل ألامن وألامان بالكلية وخاصة لجميع معامل الكلية وإلادارات(  الطوارئ )

 

 :بالكلية الطالب ومسئوليات مهام .8

  لإلجتماعات الشهرية ملجلس إدارة الوحدة  ( أمين أتحاد الطالب)حضور ممثل الطالب 

  املشاركة الفعالة للطالب في أنشطة الوحدة ونشر ثقافة الجودة بين زمالئهم . 

  وآرائهم في ( ملئ إلاستبيان بعناية وإهتمام)الفهم الجيد لدورهم الهام في عملية تقييم املقررات الدراسية والبرنامج

 .عمليات التطوير والتحسين 
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  الباب الثانىالباب الثانى
 املعاون لوحدة ضمان الجودةاملهام الوظيفية للفريق  
 

 :املهام الوظيفية للفريق املعاون لوحدة ضمان الجودة
 

 :املهام الوظيفية للمسئول عن الشئون املالية بالوحدة - أ

 املشروع /متابعة املبالغ املخصصة لكل بند من بنود ميزانية الوحدة (8

 إتمام إلاجراءات السابقة بناءا على التدفقات النقدية املتاحة (7

 متابعة صرف املبالغ طبقا لإلجراءات القانونية والقواعد املنظمة للصرف (2

 إعداد املوازنات والتقارير املالية املطلوبة وتقديمها للجهات الطالبة فى توقيتاتها (4

 إمساك السجالت املحاسبية وإلاحتفاظ بالبيانات املالية وتحديثها (5

 ة بخصوص تنظيم عملية الصرفتنفيذ اللوائح والتعليمات الصادرة من إدارة الجامع (2

 تقديم إلاقتراحات والتوصيات التى تؤدى إلى طرق أفضل لتنظيم الجوانب املالية (2

 القيام بما يكلفه به مدير الوحدة من اعمال تتعلق بالجانب املالى ضمن نطاق مهام الوحدة (1

 

 :املهام الوظيفية ملسئول التوريدات بالوحدة  - ب

 املشروع/جات الوحدةإلاشراف على الشراء لجميع إحتيا (8

إلاشراف على فحص جميع املشتريات الواردة للوحدة بواسطة تشكيل لجان لهذا الغرض بقرار من  (7

 (عميد الكلية)مدير الوحدة وغعتماد رئيس مجلس إلادارة 

 إعداد قوائم املشتريات املطلوبة على الحاسب آلالى مع تكويدها (2

 إستكمال مواصفات املعدات املطلوبة (4

 وثائق املناقصاتإعداد  (5

 تقديم العروض املقدمة وإعداد العقود وفقا للقواعد املنظمة لذلك (2

 متابعة تنفيذ العقود املبرمة (2

 إستقبال املعدات الواردة والتخليص عليها وتخزينها وإختبارها (1

 إلاشراف على نقل املعدات الواردة للكلية والتخليص عليها وتخزينها وإختبارها وتركيبها وتشغيلها (2

 نفيذ أى مهام أخرى تطلب منه فى نطاق مهام الوحدةت  (84
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 :الجهات املستفيدة و ذات العالقة املباشرة مع الوحدة 

 جهات خارج الكلية 

 النقابات و إلاتحادات املهنية ذات العالقة بتخصصات الخريجين (8

 مؤسسات املجتمع املدنى املهتمة بالتعليم (7

 جهات داخل الكلية 

 إلادارية التابعة للكليةألاقسام العلمية و  (8

 الطالب (7

 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم (2
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  الباب الثالثالباب الثالث
 

 النظام املالى للوحدة

 :النظام املالى للوحدة
 

 :إلايرادات

 -البحث العلمي والابتكار -يتم تمويل أنشطة الوحدة من بند تطوير جودة ألاداء الجامعي في مجاالت التعليم والتعلم

 . 02/0/0107بتاريخ  252خدمة املجتمع وتنمية البيئة طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 

 

 نفاقبنود إلا 

 الدورات التدريبية في مجال جودة التعليم العالي. 

  صدارات واملطبوعات الخاصة بنشر ثقافة الجودةإلا. 

 ة طبقا لعدد ساعات العمل الفعلية حسب الفئة كما يلىمكافئات فريق عمل وحدة ضمان الجود: 

 املكافأة املالية للساعة الواحدة الفئة م

 جنيه 844 أستاذ 0

 جنيه 24 أستاذ مساعد 0

 جنيه 54 مدرس 3

 جنيه 44 الهيئة املعاونة 2

 جنيه 44 نظم املعلومات 5

 جنيه 44 الفني 6

 جنيه 24 الاداريين 7

 جنيه 74 العامل 8

 جنيه 744 وقت محدود من الخارج بمهمة و خبير 9
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الباب الرابعالباب الرابع   
 

 أحكام عامة  

جامعة حلوان جزء ال يتجزأ من مركز ضمان الجودة  تعتبر وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم (8

 .بجامعة حلوان

 

يعمل بهذه الالئحة إعتبارا من تاريخ إعتمادها من الجهات املختصة وعلى كافة منسوبى كلية  (7

  .العلوم جامعة حلوان  تنفيذ أحكام هذه الالئحة
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خطة عملخطة عمل   

  الوحدة السنويةالوحدة السنوية
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 خطة العمل السنوية

 التمويل المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف م

 توقيت التنفيذ

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

1 

نشر ثقافة 

 الجودة

عقد عدد من القاءات لنشر ثقافة الجودة بالكلية 

 (أعضاء هيئة تدريس -طالب -عاملين)
م  لجنة الدعم الفني والتدريب

يت
ل

وي
تم

 
عة

ام
لج

س ا
جل

 م
ن

 م
دة

تم
ملع

ف ا
صر

 ال
عد

وا
لق

قا 
وف

ة 
لي

لك
ة ا

اني
يز

 م
ن

 م
دة

وح
 ال

طة
ش

أن
. 

X X              

نشر أنشطة الجودة واالنشطة المختلفة التي تتم 

داخل الكلية علي الموقع االلكتروني و صفحة 

 .الوحدة علي جروب القسم

 X X X X X X X X X X X X X X X لجنة النشر واالعالم

2 

إعداد التقارير 

الدورية ومتابعة 

اتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

عرض خطة التحسين الخاصة بالبرامج 

والمقررات واعتمادها من المجالس المعنية 

وتوزيع آخر نسخة لتوصيف البرنامج 

 .والمقررات

              X X لجنة منسقي االقسام

 مراجعة ملفات المعايير 
الداخلية لجنة المراجعة 

 والمتابعة
            X X X 

 مراجعة ملفات المقررات الدراسية للترم االول
لجنة المراجعة الداخلية 

 والمتابعة
            X X X 

3 

توزيع وعرض آخر نسخة لتوصيف البرنامج  تحديث الوثائق

 .والمقررات
              X X لجنة منسقي االقسام

   X X            لجنة منسقي االقسام المقررات للترم االولتجميع ملفات 

            X X   الفرق التنفيذية للمعايير تحديث وثائق ملفات المعايير

4 

الدعم الفني 

 لمجتمع الكلية

للتعريف بآخر تنفيذ زيارات دعم فني لالقسام 

 تحديثات نماذج الهيئة القومية لالعتماد
                والتدريب لجنة الدعم الفني

تقديم الدعم الفني لفرق المشروعات داخل 

 الكلية

لجنة دعم المشروعات 

 والتطوير
X X X X X X X X X X X X X X X 

عقد دورات عن المشروعات التنافسية وفرص 

 التمويل المتاحة

لجنة دعم المشروعات 

 والتطوير
   X    X    X    

5 

قياس رأي 
العملية أطراف 

 التعليمية

توزيع استقصاءات قياس الراي عن المقررات 

 الدراسية

 .لجنة القياس والتقويم المؤسسي

 .لجنة اتحاد الطالب
         X X     

تحليل استقصاءات قياس الرأي عن المقررات 

 الدراسية
 X X X             .لجنة القياس والتقويم المؤسسي
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 تابع خطة العمل السنوية

 التمويل المسئول عن التنفيذ االنشطة الهدف م

 توقيت التنفيذ

 يوليو/يونيه إبريل مارس فبراير

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

1 

 نشر ثقافة الجودة

 

 

عقد عدد من القاءات لنشر ثقافة الجودة بالكلية 

 (.أعضاء هيئة تدريس -طالب -عاملين)

لجنة الدعم الفني 

 والتدريب

ل 
وي

تم
م 

يت
عة

ام
لج

س ا
جل

 م
ن

 م
دة

تم
ملع

ف ا
صر

 ال
عد

وا
لق

قا 
وف

ة 
لي

لك
ة ا

اني
يز

 م
ن

 م
دة

وح
 ال

طة
ش

أن
. 

X X              

نشر أنشطة الجودة واالنشطة المختلفة التي تتم 

داخل الكلية علي الموقع االلكتروني و صفحة 

 .الوحدة علي جروب القسم

  X X X X X X X X X X X X X X لجنة النشر واالعالم

2 

إعداد التقارير 

الدورية ومتابعة 

اتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

تجميع تقارير المراجعة الداخلية للبرامج 

 الدراسية
لجنة المراجعة الداخلية 

 والمتابعة

           X X X  

 x x x             إعداد التقرير السنوي للكلية 

إعداد التقارير الدورية وعرضها علي المجالس 

 المعنية
            x x x 

3 

توزيع وعرض آخر نسخة لتوصيف البرنامج  تحديث الوثائق

 .والمقررات
              X X لجنة منسقي االقسام

            X X   الفرق التنفيذية للمعايير .تحديث وثائق ملفات المعايير

   X X            لجنة منسقي االقسام .تجميع ملفات المقررات للترم الثاني

 .مراجعة ملفات المعايير 
لجنة المراجعة الداخلية 

 والمتابعة
           X X X  

 مراجعة ملفات المقررات الدراسية للترم الثاني
لجنة المراجعة الداخلية 

 والمتابعة
           X X X  

4 

الدعم الفني 

 لمجتمع الكلية
للتعريف بآخر تنفيذ زيارات دعم فني لالقسام 

 .تحديثات نماذج الهيئة القومية لالعتماد

لجنة الدعم الفني 

 والتدريب
               

تقديم الدعم الفني لفرق المشروعات داخل 

 الكلية

لجنة دعم المشروعات 

 والتطوير
X X X X X X X X X X X X X X  

عقد دورات عن المشروعات التنافسية وفرص 

 التمويل المتاحة

لجنة دعم المشروعات 

 والتطوير

 

   X    X    X    

 المسئول عن التنفيذ االنشطة الهدف م
 توقيت التنفيذ

 فبراير فبراير فبراير فبراير
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

5 

قياس رأي 

أطراف العملية 

 التعليمية

توزيع استقصاءات قياس الراي عن المقررات 

 .الدراسية

لجنة القياس والتقويم 

 .المؤسسي

 .الطالبلجنة اتحاد 

         X X     

توزيع استقصاءات قياس الراي عن البرامج 

 .الدراسية

لجنة القياس والتقويم 

 .المؤسسي

 .لجنة اتحاد الطالب

         X X     

توزيع استقصاءات قياس الراي الخاصة 

 .بمحوري القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية

لجنة القياس والتقويم 

 .المؤسسي

 .لجنة اتحاد الطالب

      X X        

تحليل استقصاءات قياس الرأي عن المقررات 

 والبرامج  الدراسية

لجنة القياس والتقويم 

 .المؤسسي
           X X X  

استقصاءات قياس الراي الخاصة  تحليل

 .بمحوري القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية

لجنة القياس والتقويم 

 .المؤسسي

 .لجنة اتحاد الطالب

        X X X     

 


