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م ومعايير جودة التعليم  نحو تطبيق نظ األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر  كلية طبإلتزاما من   

ودة  الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  فى مصر بجانب تطبيق نظم ج الجامعى 

تم  جامعة  لمراجعة الدورية والمتابعة المستمرة  من خالل إدارة الجودة المركزية بالا مع التعليم البريطانية

 . لهاالالئحة الداخلية  بالكلية و أعداد وحدة ضمان الجودةنشاء إ

 
 عميد الكلية                                
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 الباب األول
 ( : الشكل القانوني 1مادة )

 

تمواد وحدة ضمان  الجودة هي وحدة مستقلة تتبع عميد الكلية إداريا و تتبع مركز ضمان الجوودة و اإلع -

عوايير الجووده فوي التعلويم باعوداد بالجامعة  فنيا و تعد الوحده الكيان التنظيموي المخوتف فنيوا بتطبيوق م

سوتراتيجية ع إستراتيجيه الكليه و العمل علي التطوير المسوتمرو تبنوي مجموعوه مون افهوداا تتوافوق مو إ

 تماد للكليه.الجامعه واهداا الهيئه القوميه لضمان الجوده و األعتماد لضمان األع

دارى يخوتف بتطبيوق نظوم ككيوان إ2016ديسومبر  25فوى    2مجلس الكلية رقم  تأسست الوحدة بقرار -

 .متابعة وتقويم األداء داخل الكلية لالجودة ومعايير جودة مؤسسات التعليم العالى 

ة و األعتمواد علوي يجوز تحديث الالئحه الداخليه طبقا فحتياجات الكليوه أو وفقوا لمتطلبوات نظوام الجوود -

 أن تراجع دوريا.

 (: رؤية و رسالة الوحدة 2مادة )

 وحدة ضمان الجودة رؤية 
الوصول بكلية طب   وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية في مصر تتطلع الي

يا في كافة مجاالت طب  االسنان إلى الرياده والتميز في التعليم و البحث العلمي و خدمة المجتمع محليا و دول

 المعايير الدولية للجودة.تطبيق نظم جودة مؤسسات التعليم العالى واالسنان مع 

 وحدة ضمان الجودة رسالة 
وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية في مصربالعمل المستمر نحو نشر ثقافة   تلتزم   

تزم  الوحدة بإقامة نظام داخلي للتقويم المؤسسي و التعليمي الشامل كما تل .وتطبيق نظم جودة التعليم العالى

و المستمر يحقق الرؤيه لالرتقاء و التطويرالمستمر لبرامجها الدراسية و البحث العلمي و خدمة المجتمع 

وذلك لتخريج أطباء اسنان متميزين لتلبية احتياجات العمل و اعداد الباحثين علي مستوي تنافسي دولي في  

 . اطار المعايير األكاديميه و القيم المجتمعيه
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 الجودةضمان األهداا اإلستراتيجية لوحدة 
 التوسع فى نشر ثقافة جودة مؤسسات التعليم العالى بمصر ـ 1

ـ إعداد وتصميم نماذج استطالعات الرأى للوصول إلى إيجاد آليات لمعالجة السلبيات ونقاط الضعف بالكلية  2

 ان جودة التعليم لتحقيق معايير ضم

 ـ تحفيز ودعم وتشجيع كافة فئات الكلية للمشاركة فى التطوير المستمر لتحقيق رسالة الكلية 3

ـ المراجعة الداخلية والخارجية لتوصيف برنامج طب وجراحة األسنان ومقرراته الدراسية والتأكد من  4

 تهدفةالتوافق مع المعاييرالمرجعية القومية لتحقيق مخرجات التعلم المس

ـ إعداد وتصميم وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية التى تهدف إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة  5

 المعاونة  والطالب والجهاز اإلدارى لرفع مستوى األداء  

 ـ إعداد استراتيجية للتدريس والتعلم وآلية مراجعتها وتحديثها 6

 ـ تنفيذ أنشطة تقويم الطالب 7

قييم األداء على جميع المستويات ) أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ـ طالب ـ والجهاز اإلدارى  ـ ت 8

 وفنيين المعامل ومساعدى األسنان  (  

 ـ العمل على تعزيز وكسب ثقة المجتمع المحيط لالستفادة من مخرجات التعلم   9

 األنشطة الطالبية ـ بث روح اإلبداع لدى الطالب الموهوبين والمتميزين فى 10

 ـ عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية ومجالس التخصصات العلمية  11

ـ تحفيز ودعم وتشجيع كافة فئات الكلية للمشاركة فى التطوير المستمر لتحقيق أهداف الكلية نحو تقديم  12

 خدمة تعليمية متميزة وبحوث علمية تطبيقية .

ة األنشطة المتنوعة من )تغذية راجعةـ  مراجعين خارجين ـ مراجعة  ـ إستخدام وسائل متنوعة لممارس13

 داخلية ذاتية ( 

 )المراجعة الداخلية الذاتية  الدورية (  إجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية ـ 14

   الضعف والعمل على تحسينهابهدف تحديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط

 اإلستفادة من نتائج التقييم فى التطوير والتحسين  
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 الباب الثانى
 

 (: الهيكل  اإلدارية التنظيمي للوحدة 1مادة )

 

 
)المجلس التنفيدي( للوحده   يتم تشكيل مجلس إدارة الوحدة وكذا إختيار أعضاء اللجان التنفيذية العامه     

 بترشيح من عميد الكليه لمدة ثالث سنوات قابله للتجديد ويتم عرض التشكيل على مجلس الكلية لإلعتماد. 

      

ختيار أسماء آخرى  يحق لمدير الوحدة اكما يعرض تشكيل المجلس على أ.د. رئيس الجامعة للموافقة. و      

 جلس الكلية إلقرارها وفقاً لمتطلبات العمل بالوحدة.لضمها للعمل بالوحدة وعرضها على م

 ينضم مدير الوحده بصفته لمجلس الكلية كعضو دائم للتواصل الفعال مع ادارة الكليه. -

 ـ  أمين المجلس: يرشحه المدير التنفيدي و يقره عميد الكليه 

 مرارية التطوير و التحسين. يتم تمويل أنشطة وحدة ادارة الجوده من مخصص الجودة للجامعة لضمان است -

 

 تشكيل مجلس االدارة: 
 رئيس مجلس إدارة الوحدة   رئيس مجلس اإلدارة   1

 عضــــــــــــــــــــــــــوا  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   2

 عضــــــــــــــــــــــــــوا  وكيل الكلية للدراسات العليا   3

 عضــــــــــــــــــــــــــوا  مع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجت  4

 امينأ للمجلـــــــــــــس   مدير وحدة ضمان الجودة   5

 أعضـــــــــــــــــــــــــاء   رؤساء األقسام العلمية   6

 عضــــــــــــــــــــــــــوا  اتحاد الطالب  رئيس  7
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هيئة المعاونة والطالب وأعضاء من من المجتمع المدني دون حق  ويجوز دعوة أحد أعضاء هيئة التدريس وال •

 التصويت لإلستفادة من آرائهم 

 أمين أتحاد الطالب  و ال يحق له االشتراك في التصويت   •

 

 اجتماعات مجلس إدارة الوحدة (2مادة )

 دارة الوحدة والبناء على دعوة رئيس مجلس إ أشهر على األقل   3مرة كل  يجتمع مجلس إدارة الوحدة  •

 يكون االجتماع صحيحا إال بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . 

  يرأس المجلس عميد الكلية )رئيس مجلس إدارة الوحدة ( ويحل أحد الوكالء  محله  فى حالة غيابه وفي •

 حال غيابهما يرأس المجلس مديرالوحدة .

تساوت يرجح كافة الجانب الذى يضم رئيس   تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين  فإذا •

 الجلسة.

 ( اختصاصات ومهام مجلس إدارة الوحدة3مادة )

 مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المسئولة عن وضع السياسات التى تحقق أهدافها والتى تتضمن األتى :ـ       

 . بها للعاملين الوظيفي يفوالتوص  االختصاصات  وتحديد  الوحدة في للعمل الداخلي النظام وإعتماد  وضع -

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

 . والهيئة المعاونة التدريس

 إقرار السياسات العامة والخطط التى تحقق أهداف الوحدة. -

 اعتماد مشروع الخطة السنوية ألنشطة الوحدة.  -

 تقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوحدة.النظر فى ال -

 مراجعة اللوائح اإلدارية والمالية والفنية الخاصة بالوحدة تمهيدا إلعتمادها من السلطة المختصة.   -

 اعتماد نظام العقود واإلتفاقات مع المتعاملين مع الوحدة.  -

 العلمية. ترشيح من يمثل الوحدة فى الندوات والمؤتمرات واإلجتماعات  -

 الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الجهات اآلخرى.    -

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

 دة (.الوحواإلداريين بعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  اعتماد القواعد المالية من ) أجور ومكافأت أل -

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

 من السلطة المختصة  

 اقتراح تعديل هذه الالئحة كلما تطلب األمر . -

-  

 دير الوحدة :( تعيين م4مادة )

أعوام قابلة للتجديد   3يعين مدير الوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من رئيس الجامعة لمدة 

 بترشيح من رئيس مجلس إدارة الوحدة 

 

 بالكلية الجودة ضمان وحدة اختصاصات ومهام مدير( 5مادة )

الفنية واإلدارية والمالية فى إطار القوانين   يتولى مدير الوحدة تصريف أمورها اليومية وإدارة شئونها 

 واللوائح وقرارات مجلس إدارة الوحدة ومسئولياته كالتالى: 

 تسيير العمل اليومى للوحدة  •

 متابعة قرارات مجلس إدارة الوحدة وقرارات إدارة  الجودة ومجلس الجامعة فيما يخص الوحدة. •

 مية المختلفة وبين إدارة الجودة بالجامعة البريطانية.التنسيق بين إدارة الكلية و األقسام العل •

 اختيار أعضاء الوحدة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة و اإلداريين بناء على خبراتهم فى هذا المجال إن وجد.  •

 تحديد مهام أعضاء الجهاز اإلداري و الفني للوحدة. •
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 التقارير المقدمة. االجتماع دوريا بالمجلس التنفيذى للوحدة  مراجعة •

 اإلشراف فنيا و إداريا على العاملين بوحدة ضمان الجودة. •

 متابعة أداء العمل بالوحدة و اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه و انضباطه.  •

 اقتراح صرف المكافآت لفرق العمل بالوحدة وأعضاء الجهاز اإلداري للوحدة. •

ة وتمثيل وحدة ضمان الجودة أمام كافة األجهزة المعنية )مجلس  الجودة بالجامعة حضور اجتماعات إدار •

 الكلية ـ الجامعة ـ الجهات الخارجية المماثلة(. 

 عرض الدراسة الذاتية أو التقرير الذاتى السنوى أمام مجلس الكلية  •

 يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة غيابه.  •

 

 ( تعيين نائب مدير الوحدة :6مادة )
ن نائب مدير الوحدة من بين السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من رئيس مجلس اإلدارة ويساعد يعي 

 مدير الوحدة فى إتمام األعمال ويحل محله فى حال غيابه 

 

 ( اختصاصات نائب مدير الوحدة7مادة )
 معاونة مدير الوحدة في كافة مهامه و القيام بأعماله في حالة غيابه.  •

عة سير العمل بالوحدة وأنجازات اللجان المختلفه التابعه للوحده مع إعداد التقارير الفنية وتقديمها  متاب •

 لمدير الوحدة دوريا. 

اإلشتراك في وضع مقترح الخطة السنوية للوحدة ومراجعتها مع مدير الوحدة و المشاركة في متابعة    •

 بيانات والوثائق. تنفيذها بتسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان في جمع ال

مشاركة مدير الوحدة في مراجعة التقرير السنوي المقدم من اللجان المختصة وإعداد الشكل النهائي له   •

قبل عرضه علي مجلس الكلية لمناقشتة و إعتماده مع إعداد موجز عنه و التأكد من نشره علي الموقع  

 فة الجوده بالكليه. االلكتروني للكلية في صورة مطبوعات للمساهمه في نشر ثقا

 

 (الجهاز االداري المعاون:8مادة ) •

و تقنية   اإلدارية  عمالأللحسب األحتياج بقرار من رئيس مجلس اإلدارة دارى الكلية من إيعين  •

 المعلومات.

 . كما يتم تعيين عامل للوحدة بصفة دائمة •
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 الجودة(: الهيكل  التنظيمي  للمجلس التنفيذى لوحدة ضمان 9مادة )

 
 

 )المجلس التنفيدي(  تشكيل اللجنه التنفيذية العامه

 مدير وحدة ضمان الجودة * 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة *

 * رؤساء ومنسقي اللجان التنفيذية الداعمة للوحده 

 التنفيدي و يقره عميد الكليه اللجان التنفيذية الداعمه أو المعاونين يرشحه المدير أعضاء أمين المجلس: من

 
 ( اإلختصاصات والمهام العامة للمجلس التنفيذى 9مادة )

 

نشر ثقافة الجودة وضمان االعتماد بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز اإلداري  •

 والعاملين وطالب الكلية مما يحقق التميز فى األداء ويدعم انجاز المهام.

 والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية وآلية تحديثها. توثيق الرؤية   •

تحقيق رسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية من خالل ضمان جودة األنشطة التعليمية البحثية   •

 . والمجتمعية

تحسين جودة ونوعية البرامج األكاديمية التى تمنحها الكلية بما ينعكس على مستوى الخريجين   •

 ية. وقدراتهم التنافس

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

 إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء و ضمان الجودة بالكلية ورفعة إلى األستاذ الدكتور عميد الكلية   •

 .تطبيق اآلليات الالزمة لتحقيق فاعلية نظم المراجعة الداخليةواستمراريتها •
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  -معاوني أعضاء هيئة التدريس -ات كاملة للكلية تتضمن السادة )أعضاء هيئة التدريسعمل قاعدة بيان- •

توصيف   –الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية  –برامج الكلية  –طالب الكلية –موظفي الكلية والعاملين 

 تحديد المستفيدين من خريجي الكلية ومتطلباتهم (.   –البرامج والمقررات 

 ز و القدرة التنافسية في كافة التخصصات التابعة للكلية. إعالء قيم التمي •

ضمان استيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وتأهيل الكلية للحصول على   •

 االعتماد.

 كسب ثقة المجتمع في الخريجين واقتراح إنشاء برامج جديدة وفقا الحتياجات المجتمع . •

ة المجتمعية للكلية بمايضمن تقديم خدمات متميزة نوعا وكيفا لكسب رضاء وثقة رفع مستوى المشارك •

 المستفيدين. 

 تعظيم أداء الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رفع وزيادة التواصل بين الكلية و خريجيها .  •

تطوير المستمران وصوال إلى  التحسين وال  تعظيم أداء اإلدارات المختلفة من خالل تقارير التقييم إلدارة  •

 مستوى الجودة المطلوب 

 .األكاديمية وغيراألكاديمية الكلية ألنشطة والخارجي الداخلي التقويم لتفعيل آليات  وضع •

 التواصل التام مع مركز ضمان الجودة وإدارة المشروعات بالجامعة .  •

ية التي تنظمها اللجنة القومية لضمان الجودة المشاركة الفعالة في المؤتمرات المختلفة واإلقليمية والدول •

  واالعتماد.

 

  ( اللجان المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة10مادة )
 ) لجان التسيير والتحسين المستمر بالتخصصات  األكاديمية ( 

 تقوم هذه اللجان  بتسيير أمور العمل بوحدة ضمان الجودة لتحقيق الغايات واألهداف وهذه اللجان هى : 

 لجنة التخطيط والمتابعة ـ1
تتكون اللجنه من رئيس اللجنه و هو أحد أعضاء هيئة التدريس و منسق اللجنه أحد اعضاء هيئة التدريس  

 : تختص اللجنه بالتاليوعدد .من أعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه و

 ستراتيجية ومتابعتها اتحديد االهداف االستراتيجيه و تحويلها لخطه •

 ديد نقاط الضعف و القوه و الفرص و التهديدات و تحليل الفجوه. تح - •

التعرف الدقيق على معايير االعتماد ومؤشراتها وخصائصها والمخرجات المطلوبةوالمعدة من قبل الهيئة   •

 .د القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 متابعة خطط التحسين بالكلية  على جميع المستويات.  •

 ذج المطلوبة لعمليات التخطيط وتحليلها. تصميم النما •

هداف األستراتيجية للكلية فى مجاالت التعليم والتعلم  تحديد السياسات واآلليات التى تؤدى الى تحقيق األ  •

 ألحتياجات التى يتطلب تطويرها.ل والبحث العلمى وخدمة المجتمع.تحديدا

 . المطلوبه إنجاز المهام بالوحدةومتابعة المختلفة اللجان ومسئوليات  مهام متابعة التنسيق بين •

 بالكلية   واإلدارية والتخصصات العلمية الوحدة بين  المتابعه •

 . بالجامعة الجودة وإدارة ضمان الوحدة بين  التنسيق - 

 .دراسة مدى توافق مخرجات الكلية ووثائقها مع متطلبات جهة االعتماد  -

 .تقارير السنوية والدراسة الذاتيةللكليةتجميع ومراجعة البيانات الخاصة بإعداد ال -

 .للكلية إعداد المرفقات والوثائق الداعمة للتقارير السنوية والدراسة الذاتية -

 

 

 وفرص التعلم ـ لجنة تطوير البرامج التعليمية 2
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تتكون اللجنه من رئيس اللجنه و هو أحد أعضاء هيئة التدريس و منسق اللجنه أحد اعضاء هيئة التدريس  

 :تختص اللجنه بالتاليوعدد .من أعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه و
لمعايير األكاديمية القياسية المرجعية  لقطاع طب األسنان  واتخاذ االجراءات التى لمتابعة تبنى الكلية  •

 تضمن تحقيقها بما يحقق رسالة وغايات وأهداف الكلية

 ن والمقررات بما يحقق المعايير األكاديمية المرجعية. إعداد توصيف وتقارير برنامج طب األسنا  •

 المراجعة األكاديمية لبرنامج طب األسنان داخلياً وخارجياً وتوثيقها واعتمادها.  •

متابعة إعداد وتنفيذ خطط تحسين المقررات ومن ثم دمجها بخطة تحسين البرنامج والتأكد من دمجها  •

 بخطط المؤسسة سنوياً. 

لتطوير والتحديث الدورى لبرنامج طب األسنان والمقررات الدراسية لمواكبة التطور العلمى  اقتراح أوجه ا •

 ومتطلبات سوق العمل. 

إعداد ومراجعة الرؤية ورسالة وغايات وأهداف الكلية ، أو اقتراح تعديلها في ضوء المتغيرات الحالية   •

 عديل عليها. لبرنامج طب األسنان وعرضها على مجلس الكلية إلقرارها أو الت

صياغة واستحداث توصيف المقررات الدراسية لبرنامج طب األسنان طبقاً للمعايير األكاديمية المرجعية   •

 وبما يضمن اكساب الخريج للمواصفات والمهارات الالزمة لسوق العمل . 

وتجميعها من   متابعة إعداد وتوثيق واعتماد التقارير السنوية لبرنامج طب األسنانوالمقررات الدراسية •

األقسام على نماذج هيئة ضمان الجودة واالعتماد بما يضمن متابعة األداء وانجاز الخطة التنفيذية للعام 

 السابق. 

تطوير طرق تقويم الطالب لتحقيق األهداف المرجوة مع ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص عن   .1

 : طريق دراسة ومتابعة تطبيق معايير الجودة 
 ت المكان مواصفا -

 نظام التصحيح   -
 نظام حفظ المستندات ـ 

 نظام وضع األسئلة  - 

 نماذج األجابة  -

 إعالن النتائج    ـ 

 إعداد  معايير الورقة االمتحانية بالمقررات المختلفة وإعداد نموذج لرصد مدى تحقيق تلك المعايير   .2

 ريقة المثلى للتصحيح وتقدير الدرجات.  مراجعة عينات من أوراق اإلجابة لتحديد مدى اإللتزام بالط .3

 وضع معايير االمتحانات الشفوية وتفعيل بنوك االسئلة واللجان المزدوجة.   .4
تقييم انجازات الطالب بعمل إحصائية إجمالية لنتائج اإلمتحانات في المقررات المختلفة وتحليلها ومقارنتها   .5

 بآخر ثالث سنوات سابقة. 

ومعتمدة لدراسة شكاوى الطالب وفحص تظلماتهم ومقترحاتهم بخصوص االمتحانات  اعداد اّلية معلنة .6

 ونتائجه. 

 اإلستعانة بنظام الكترونى فى التعامل مع نتائج اإلمتحانات واإلحصائيات المختلفة.  .7

 تطوير رؤية الكلية فى نظام الرأفة المتبع. .8
ات المختلفة بدراسة أسباب تأخرهم أو تقدمهم  المتابعة المستمرة لمستوى الطالب فى الفرق والمقرر .9

 وكيفية التعامل معهم، وإعداد خطة للمتعثرين والمتفوقين منهم. 
 المراقبة الدورية على تنفيذ آليات التقويم.  .10

 عمل استبيانات ولقاءات بالطالب لمعرفة أراء الطالب فى االمتحانات وأساليب التقييم.  .11

ساليب التعلم ونظم االمتحانات وعرضها على مجلس الكلية مع إعداد تقارير سنوية عن أ

لى نماذج هيئة ضمان الجودة واالعتماد بما يضمن التوصيات التى تراها اللجنة لتحقيق أهدافها

 متابعة األداء وانجاز الخطة التنفيذية للعام السابق 

 

 

 التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعيةـ لجنة  3

رئيس اللجنه و هو أحد أعضاء هيئة التدريس و منسق اللجنه أحد اعضاء هيئة تتكون اللجنه من 
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 : تختص اللجنه بالتاليالتدريس وعدد .من أعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه و
 ودور كلية طب األسنان فى خدمة المجتمع  التوعية بخدمة المجتمع داخليا وخارجيا   •

لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى  العمل على ترسيخ القيم والمفاهيم •

 والطالب  بالكلية 

 إعداد قاعدة بيانات للمجتمع داخليا وخارجيا  وتفعيل اإلتصال بهم    •

 العمل  وسوق المجتمع  ومؤسسات  الكلية عقد بروتوكوالت التعاون بين •

 للمهام والمسئوليات  تقديم الدعم الفنى لمختلف اللجان لضمان جودة األداء •

 .وتفعيلها الداعمة  إستيفاءالوثائقالمشاركة فى  •

 وضع برامج لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا لالحتياجات الفعلية لهم   •

  ) مجاالت تقويم البرامج التعليمية  والمقررات الدراسة وتطوير المقررات وأساليب التدريس     

   ( واالمتحانات ومشروعات البحوث التعليمية       

 إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم خطط التدريب الداخلى لتطوير البرامج التدريبية طبقا لالحتياجات  •

 التدريبية       

 وضع برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين فى التخصصات العلمية   •

 بجودة التعليم   الصلة ذات  لندوات وا الدورات  عن  واإلعالم النشر •

 المشاركة فى وضع الخطة السنوية لتنمية الموارد الذاتية بالكلية   •

 .الكلية بأنشطه الخاصة والمعلومات  بالوثائق وتغذيته دورية بصورة للكلية االلكتروني الموقع تحديث  •

 ر الوحدة وإعتماد العميد.اإلجتماع الدورى لمراجعة ما ينشر على موقع الكلية بعد موافقة مدي •

 متابعة  قياس رضا األطراف المجتمعية  ) المستفيدون من الخدمات التى تقدمها الكلية (  •

 تقييم األداء  والمتابعة الداخلية ومؤشرات تصميم وسائل قياس   ـ لجنة4
هيئة التدريس  تتكون اللجنه من رئيس اللجنه و هو أحد أعضاء هيئة التدريس و منسق اللجنه أحد اعضاء 

 :تختص اللجنه بالتاليوعدد .من أعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه و
 التقويم المستمر للقدرة المؤسسية وللفاعلية التعليمية  •

 والتقاريرالدوريه الذاتية  إعدادالدراسة •

 اإلتصال المستمر بالوحدة والوقوف على ما هو جديد من أعمال  •

 .العلمية األقسام تعدها التي والمصفوفات  والمقررات  جالبرام  توصيف مراجعة •

 .العلمية باألقسام  التدريس هيئه أعضاء يعدها التي والبرامج المقررات  تقارير مراجعة •

 .الجودة ضمان وحدة تعدها التي الدورية والتقارير الوثائق مراجعة •

 .والمراجعة التقويم وأعمال الذاتية الدراسة ضوء في الموضوعة التحسين خطط تنفيذ  تقارير مراجعة •

 .الدوريه التقارير ضوء فى المختصة المجالس تتخذها التي التصحيحية القرارات  مراجعة •

  واالعتماد  الجودة معايير ملفات  استيفاء مدى مراجعة •

 ومطابقته بتوصيف  دراسي فصل لكل الدراسية المقررات  ملفات  توافر مراجعة •

 لرأيمتابعة استطالعات ا
 التغذية الراجعة إعداد نماذج األستبيانات واستطالعات الرأي والتحليل و •

من المهارات التى يكتسبها الطالب أثناء دراسته ببرامج   نواتج التعلم المستهدفةالقياس والتحقق من  •

لمحلى  لما يتطلبه سوق العمل من مهارات على المستوى ا ونتائج اإلمتحاناتوالتغذية الراجعة الكلية

 واإلقليمى والعالمى. 

 متابعة التغيرات آلتي حدثت لدى الطالب والمرتبطة بالميول والقيم واالتجاهات وأوجه التقدير المختلفة.  •

 المراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم والتعلم بالكلية  •

     والضعف فى عملية  متابعة اساليب تقويم الطالب  والوسائل التعليمية وتحديثها وتشخيص نواحى القوة

 التعلم.   
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 ـ لجنة دعم الطالب ومتابعة الخريجين5
تتكون اللجنه من رئيس اللجنه و هو أحد أعضاء هيئة التدريس و منسق اللجنه أحد اعضاء هيئة التدريس  

 :تختص اللجنه بالتاليوعدد .من أعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه و
 وتحديث القواعد واإلجراءات   يل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات متابعة قواعد القبول وتحو  •

 بالتعاون مع إدارة الجامعة   تفعيل أساليب جذب الطالب الوافدين •

 متابعة  فعاليات أنظمة دعم الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ورياضيا   •

 ات التوجيه المهنى لدعم األكاديمى للطالب وتقدم لهم خدمامتابعة فعليات  •

 وجود تمثيل لهم في اللجان الفاعلية التعليمية  والتطوير توعية الطالب بأهمية  •

 تحفيز وتشجيع ومشاركة  الطالب فى اإلنشطة الطالبية المتنوعة   •

 اإلشراف والمتابعة  للموارد المادية ) أماكن األنشطة  والمالعب  المالئمة  •

 قياس آراء الطالب وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية  الالزمة  دراسة اإلستفادة من نتائج •

 تحديث ومراجعة قواعد البيانات خاصة بالخريجون بصور دورية  •

 متابعة الخريجون والتواصل معهم  تفعيل آليات  •

 إعداد برامج لتنمية المهارات المهنية والتعليم المستمر وفقا إلحتياجات وتطورات سوق العمل •

 يم حفل يوم الخريجين السنوى إعداد وتنظ  •

 إعالن ودعوة الخريجيين لملتقى التوظيف السنوى الذى تقيمه الجامعة  •

 و األنشطة العلمية ث العلمىالبحمتابعة ـ لجنة 6

تتكون اللجنه من رئيس اللجنه و هو أحد أعضاء هيئة التدريس و منسق اللجنه أحد اعضاء هيئة  

 : تختص اللجنه بالتاليتدريس و الهيئه المعاونه والتدريس وعدد .من أعضاء هيئة ال

 مراجعة وضع خطة البحث العلمي للكلية و توافقها مع خطة البحث العلمي بالجامعة. •

 متابعة نمو البحث العلمي للكلية. •

تبني معايير أكاديمية لبرامج الدراسات العليا تتوافق مع المعايير القياسية الصادرة من الهيئة  •

 ة لضمان جودة التعليم.القومي

 التأكد من وجود قواعد بيانات للبحوث و األنشطة العلمية •

 مراجعة توصيف برامج الدراسات العليا والتقارير السنوية و متابعتها مع اقسام الكلية المعنية. •

 التاكد من مالءمة نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج تعليمي مع مفرداته. •

 الدراسات العليا و االستفادة من النتائج. قياس اراء طالب •

 متابعة الموارد المتاحة النشطة البحث العلمي بالكلية. •

 لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي و التأكيد علي تطبيقها. متابعة اليات فاعلة •

متابعة تنسيق الكلية مع االدارات المختلفة القامة مؤتمر خاص للكلية و المشاركة في  •

مؤتمرات المحلية و الدولية و متابعة أعضاء هيئة التدريسفي المشاركة فى االنشطة العلمية ال

 والمؤتمرات البحثية.

 ( أختصاصات ومهام أمين  وحدة ضمان الجودة 11مادة )
 اإلشراف العام على الشئون اإلدارية بالوحدة .1

 اإلعداد اإلدارى لمجلس إدارة الوحدة والمجلس التنفيذى   .2

 تسجيل إجتماعات ) محاضر ( مجلس إدارة الوحدة والمجلس التنفيذى وحفظها  .3
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 أحكام عامة :الباب الثالث

 

يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء وأعضاء اللجان لإلجتماع لمناقشة االمور الخاصة بضمان  * •

 الجودةبالكلية. 

مر بينهم وبين رؤساء لجانهم لتسلم المهام وتسليم النتائج  * علي جميع أعضاء لجان الوحدة اإلتصال المست •

 في الموعد المقرر لها وإذا حدث عكس ذلك يبلغ رؤساء اللجان مدير الوحدة كتابة. 

* إذا رغب أحد من رؤساء اللجان أو األعضاء اإلعتذار عن أحد أو بعض أو كل المهام الموكلة إليه أن  •

حدة قبل مرور ثلث المدة المقررة إلتمام المهمة أو المهام حتي يمكن  يتقدم بطلب لرئيس مجلس إدارة الو

 إعادة توزيعها وأن يرفق بطلبه المبررات الداعية إلي ذلك.

علي شهادة من أدارة الوحده و معتمده من الكلية   -عند طلبهم -* يحصل السادة أعضاء هيئة التدريس •

عمال التي أشتركوا بها إلرفاقها بالسيرة الذاتيه الخاصه  تتضمن الفتره التي أمضوها بالعمل و الخبرات واال

 بهم. 

لسنة   49* يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الوارده بقانون تنظيم الجامعات رقم  •

 و تعديالته و كذا قانون الهيئه القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد. 1972

ريخ الموافقه عليها و اعتمادها من مجلس الكلية و يلتزم عميد الكلية بتوفير  * تسري هذه الالئحة من تا •

 االمكانيات الالزمة لتيسير العمل بالوحدة. 

 

 ملحق                                             
 

    تطبيق  ظل  الجهاز اإلدارى و الطالب  فىو  التدريس هيئة  القيادات و أعضاء دور 

 : للتالى  بالكلية الجودة ضمان  نظم وتعزيز                 
 من جميع المسئولين إلمام التأكد من اإلعتماد يجب  الجودة ومعايير ضمان نظم تحقيق وتطبيق لضمان

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

إختصاصهم   مجال فى التى تقع ومعرفة  المسؤليات  والطالب بدورهم ساء االقسام االدارية والعاملينورؤ

الحالى للكلية   للوضع وصف وتقييم المطلوبة والمتضمنة المستندات والتقاريرالسنوية الدورية تجهيز يتم حتى

المجاالت   مختلف ة للتحسين فىالكلي وضعتها اإلستراتيجية التى الخطط وإنجازة من تحقيقة تم وتحديد ما

 .لإلعتماد  للتقدم الكلية وإعداد 

 :  يلى فيما لإلختصاصات والمسؤليات وفقا األدوار تتلخص سبق ما على وبناءا

 ـ أ.د. عميد الكلية ) رئيس مجلس إدارة الوحدة (  1

 .االجتماعات  لحضور االدارة مجلس أعضاء دعوة •

 .اإلدارة مجلس قررات  تنفيذ  متابعة •

 .اإلدارة مجلس علي الموضوعات  عرض  •

 .الكلية مجلس على  الترشيح وعرض  الجودة ضمان وحدة مدير ترشيح •

  إعتماده بعد  المحضر من  صورة وإرسال  بالكلية الجودة ضمان وحدة إدارة لمجلس الشهرى اإلجتماع عقد  •

 .لمحاضر ا هذه من بصورة بالكلية الوحدة وتحتفظ بالجامعة الجوده ضمان مركز إلى

 واإلدارات اإلدارية الوكالء والسادة العلمية منمنسقى التخصصات  المطلوبة المهام إنجاز عملية متابعة •

 الوحدة تواجه التي والعقبات  المشكالت  على للوقوف الوحدة مدير مع المستمرة بالمتابعة وذلك بالكلية
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ً  لحلها الفورية اإلجراءات  وإتخاذ   لتقديم والتقارير المستندات  إعداد  عملية في تأخير  أى لحدوث  تحنبا

 .المحدد  الوقت  في والمستندات   التقارير وباقي الذاتية الدراسة / السنوي التقرير

 تقارير المقررات، توصيف البرامج، توصيف مراجعة، بعد  والرؤية الرسالة ( والتقارير المستندات  إعتماد  •

 .)لذاتيةا الدراسة /التقريرالسنوي  والبرامج، المقررات 

 بتقارير وردت  التى والتحسين التطوير خطط لتطبيق  الكلية وإدارات  العلمية لألقسام المستمرة المتابعة •

  .معلن زمني لجدول فعلياً وفقا تتم وأنها السنوي والتقرير البرامج

 . عليه المتفق الزيارات  لجدول وفقا للكلية النظراء المراجعين زيارة تسهيل •

  لشئون التعليم والطالب وليات وكيل الكلية ـ مهام ومسئ2

 ونتائج الممتحنين لجان االمتحانات، نماذج الثنائية، اللجان محاضر  الدراسية بالجداول الوحدة امداد  •

 .البرامج لجميع المقررات  جميع في الطالب  امتحانات 

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

 االجتماعي  التكافل صندوق عن بيانات  بالنتائج، والتظلمات  الخاصة الطالب  التماسات  مع التعامل

 المتعثرين، مساعدة الطالب  وكيفية المتفوقين الطالب  لتكريم المتبعة السياسة منه،  الطالب  استفادة ومدى 

 .وغيرها..............والتحويل، ات  القبولسياس الميدانية، والزيارات  التعليمية الرحالت 

 . المعدل الطالب  بدليل الوحدة إمداد  •

 يقومون الذين المقرر توصيف بنموذج التدريس هيئة أعضاء من المنتدبين السادة إمداد  عملية متابعة •

ً  بالكلية بتدريسه  القائم المنتدب  ومليق  للبرنامج المقرر يحققها التي التعليمية المستهدفة النتائج متضمنا

 ويحقق  يرتبط بما  المستخدمه التقييم وطرق التدريس أساليب  وتحديد  الموضوعات  بوضع  بالتدريس

  إلدارة المقرر توصيف من كاملة صورة البرنامج  وتسليم حدده الذى للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج 

 .التوقيع مستوفاة الكلية

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

  الذاتية الدراسة / السنوي التقرير إعداد  استكمال يمكنها حتى الجودة ضمان

 أعداد  البرنامج، بدءوا الذين الطالب  أعداد  المستجدين، الطالب  بأعداد  الخاصة باإلحصائيات  الوحدة إمداد  •

 الوافدين الطالب  أعداد  ، ) 2ترم – الرابعة الفرقة من( الخريجين الطالب  أعداد  ة،فرق كل في الطالب 

 .التعليمية بالعملية المرتبطة اإلحصاءات  من وغيرها

ً  والتعلم التعليم بشئون الخاصة المقترحة والتعلم التعليم بإستراتيجيات  الوحدة إمداد   •  وما زمني لجدول وفقا

 . وجد  إن منها بعض  تحقيق إكتمال دون حالت  التي لسابق والمعوقات ا العام خطة من تحقيقه تم

 مستشفى الكلية ـ وحدات األسنان( والتعلم للتعليم المتاحة اإلمكانيات  كفاية مدى  عن دوري تقرير إعداد  •

 تعليمية(  وسائلالمعامل األجهزة و

 ـ مهام ومسئوليات وكيل للدراسات العليا والبحوث  3

 من والتحقق  للكلية البحثية الخطةبالخطط البحثية المعتمدة من التخصصات العلمية وكذلك امداد الوحدة  •

ولمتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وأن ذلك مرتبط بالخطة لبحثية للجامعة .   الكلية معاً لرسالة ارتباطهما

 كذلك إمداد الوحدة باآللية التي استخدمت للتحقق من ان  

 ية تحقق متطلبات المجتمع وتواكب التقدم العلمى فى مجاالت التخصص المختلفة . الخطة البحثية للكل

إمداد الوحدة ببيان يوضح عدد الطالب الملتحقين بالدراسات العليا فى التخصصات المختلفة بكل برنامج    •

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

 . )وخارجية داخلية(إعداد بيان يوضح عدد المهمات العلمية واألشراف المشترك والبعثات  •

 إعداد بيان يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركون فى المؤتمرات العلمية •

 ). وداخلية خارجية (

 خارجية ( ؤتمرات م  وحضور األبحاث  امداد الوحدة ببيان بأعداد المستفيدين بمساهمات الجامعة فى نشر •

  . بالكلية في مجاالت طب األسنان العلمي البحث  لدعم  التعاون وبروتوكوالت  ) وداخلية
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 – دبلوم ( إمداد الوحدة ببيان يوضح أعداد الرسائل العلمية التى تم مناقشتها وعدد الذين منحوا درجات علمية •

 لة لكل مجال من مجاالت التخصص خالل الثالث سنوات األخيرة فى كل مرح) دكتوراه – ماجستير

متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصيف وتقرير المقررات الدراسية التى يقوموا بتدريسها وذلك بالمتابعة   •

 مع رؤساء األقسام العلمية بالكلية .

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

الدعم المالي الذي ،)لطب األسنان  المختلفة التخصصات  فى الكتب  أعداد (  المكتبة عن ببيانات  دةالوح إمداد  •

 .  المركزية بالجامعة البريطانية  اعتمده لشراء الكتب، ومدي كفاية اإلمكانيات المتاحة با لمكتبة

/ الدراسة الذاتية وإرساله للوحدة   إعداد البند الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية الوارد بنموذج التقرير السنوي •

 حتى تتمكن الوحدة من تجهيز التقرير فى صورته النهائية .

 العلمية بالكلية  رؤساء األقسامـ مهام ومسئوليات 4

إستيفاء إعداد ومراجعة توصيف وتقرير البرنامج والمقررات)لجنة المراجعة الداخلية وقياس وتقييم األداء(  •

ناه ومتابعة إستالم أعضاء هيئة التدريس لتوصيف المقرر وعرضه على الطالب فى أول وفقا للمعايير المتب 

 الفصل لدراسي. 

تحديد أعضاء من التخصص  للعمل بالوحدة لتفريغ بيانات اإلستبيان بالكمبيوتر وتسجيل النتائج فى نموذج   •

 قرير المقرر . تقرير المقرر وإعادة توزيعه على أعضاء هيئة التدريس إلستكمال إعداد ت

متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتقرير المقرر فى نهاية الفصل الدراسى بعد تدوين تقييم الطالب للمقرر  •

وتدوين إحصائيات الطالب لنتائج االمتحان النهائى للمقرر، ووضع خطط التحسين المقترحة، وتجميع  

 القسم العلمى .   تقارير المقررات وتسليمها الى الوحدة بعد مراجعتها من

تحديد المستفيدين فى سوق العمل وعدد من الخريجين لتوزيع إستبيان تقييم البرنامج، كذلك تقييم توصيف   •

البرنامج بما يحقق رسالة الكلية من المقيم الخارجى الذى تم إختياره وفقا لمعايير معتمدة وضعتها وحدة 

 ضمان الجودة بالكلية .  

دريس من القسم لعمل التفريغ اإلحصائى وتحليل ألراء المستفيدين من سوق العمل تحديد أعضاء هيئة الت •

 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 هوعية الخارجية فى حالة التعديل أو اإلضافة لما إختيار المعايير المرج •  سابقا

 الحاكمة ويرسل للهيئة القومية لإلعتماد .  المجالس فى إعتماده يتم أن على

إعداد تقرير البرنامج وفقا لنموذج الهيئة القومية للجودة واإلعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وتجهيزه فى   •

 النهائية .  الصورة 

 إعتماد جميع التقارير فى مجلس القسم قبل إرسالها للوحدة.  •

 . التأكيد على أعضاء هيئة التدريس لمتابعة إستكمال ملف المقررالذى يقوم بتدريسه الموجود بالوحدة •

 ـ مهام ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس  5

يم الملف بالفروض وعناوين األبحاث التى  إستكمال ملف المقرر الموجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدع •

 تطلب من الطالب، اإلمتحانات، نماذج اإلجابة، درجات أعمال السنة وغيرها .  

 0) 1،2 (عرض ومناقشة توصيف المقرر مع الطالب فى أول الفصل الدراسى •

لمراجعة قبل إستكمال إعداد تقرير المقرر وتسليمه لمنسق التخصص العلمى فى نهاية الفصل الدراسى ل •

 أن يسلم إلى الوحدة.  

اإللتزام بجدول الساعات المكتبية والرياده الطالبية وتفعيلها وإعالم الطالب بها فى اللقاء األول وإعالنها  •

 فى لوحة االعالنات القريبة من القسم .  

لمية المنشورة داخليا تحديث السيرة الذاتية وبيان باألنشطة والدورات التدريبية التى حضرها واألبحاث الع •

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

 أعضاء هيئة التدريس لتنمية القدرات 
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حضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات المتعلقة بالجودة واإلعتماد التى تنظمها وحدة ضمان   •

 ة ومركز ضمان الجودة بالجامعة . الجودة بالكلي

اإللتزام بجداول اللجان الثنائية، توقيع أعضاء اللجنة الثنائية، توزيع الدرجات، تحضير نموذج االجابة   •

 وتسليم تقرير اللجنة الثنائية . 

 المشاركة فى تقديم مقترحات وخطط تطوير المقترح والبرنامج .   •

 ضمان الجودة بالكلية . المشاركة الفعالة فى أنشطة وحدة  •

المشاركة فى نقل ثقافة الجودة إلى الطالب وتوضيح أهمية دورهم  فى عملية تقييم المقرر)إستبيان تقييم   •

المقرر( ودورهم الحيوى فى تطوير البرنامج الدراسى بما يحقق متطلبات سوق العمل ويواكب التقدم  

 العلمى والتكنولوجى فى مجال التخصص 

 مسئوليات اإلدارات اإلدارية وأعضاء الجهاز اإلدارى ـ مهام و6 

 تقديم بيان يوضح عدد الموظفين 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،ً   •

ستفادة الفعلية من هذه الدورات واآللية التي تم اإلستعانة بها للتأكد من ذلك )مثل إستبيان،  وتوضيح مدى اإل

سائل تقييم األداء لمعرفة مدى إنعكاس ما تم التدريب علية على أداؤه في إنجاز المهام المرتبطة بطبيعة  

 عمله ( بالتنسيق مع رؤساء األقسام اإلدارية بالكلية . 

اية كل عام عن الدورات التدريبية التى يرغب موظفي الكلية في حضورها ألهميتها في تقديم بيان في نه •

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

 والموعد المناسب إلنعقادها . 

ة من إدارات الكلية   )عن طريق رؤساء األقسام وضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسين في كل إدار •

 اإلدارية(. 

إمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعداد الموجودة بكل إدارة وتخصصات الموظفين ومدى مناسبة   •

 ذلك لمتطلبات العمل بكل قسم إداري . 

ستكمال المستندات والتقارير إمداد وحدة ضمان بالكلية بكل ما تحتاجة من بيانات وإحصائيات حتى يمكن إ •

المطلوبة تجهيزها للمراجعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد مثل : عدد المعامل الخاصة 

عدد نقاط النت بالكلية وعدد وحدات األسنان و،  علميةأجهزة بكل قسم علمي بالكلية، وما تحتوية من 

يانة الخاصة باألجهزة بالكلية، الموازنة السنوية للكلية  وأماكن توزيعها، إجراءات الصيانة وعقود الص

 وبنود توزيعها والمنصرف  

حصر لألماكن التي يمكن وضع إعالنات بها ومتابعة خطة األمن واألمان بالكلية وتوضيح المخارج في كل مبنى   •

 امل الكلية واإلدارات.)الطوارئ(  وإتخاذ اإلجراءات لتوفير وسائل األمن واألمان بالكلية وخاصة لجميع مع

  ـ المهام الوظيفية لإلداريين :7

 تنظيم وعرض الموضوعات على المدير التنفيذى أو من ينوبه وتلقى التوجيهات بشأنها وإبالغها للجهات ـ 1

 المختصة. 

 تنسيق العمل فى بحث الموضوعات الفنية التى يرى المدير التنفيذى بحثها ـ 2

 المطلوبة. دارية عمال اإلاأل القيام بجميع ـ 3

 . تنفيذ أى مهام أخرى فى نطاق مهام الوحدةـ 4

 ـ مهام ومسئوليات طالب الكلية  8

 حضور ممثل الطالب )أمين أتحاد الطالب( لإلجتماعات الشهرية لمجلس إدارة الوحدة   •

 المشاركة الفعالة للطالب في أنشطة الوحدة ونشر ثقافة الجودة بين زمالئهم .  •

لجيد لدورهم الهام في عملية تقييم المقررات الدراسية والبرنامج )ملئ اإلستبيان بعناية وإهتمام(  الفهم ا •

 وآرائهم في عمليات التطوير والتحسين 
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