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 مدير الوحدة  مهام

بعد العرض بقرار من عميد الكلية لمدة ثالثة أعوام قابلة للتجديد  يعين مدير الوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس

 تولى مدير الوحدة تصريف أموري .ويشترط ان يكون من لهم خبرة فى نظم ضمان الجودة على مجلس الكلية

ويحق له  القوانين واللوائح وقرارات مجلس إدارة الوحدةالفنية والمالية فى إطار واالكاديمية وة يداراإللوحدة ا

تتلخص و  اختيار نائبا لمدير الوحدة بمعايير مماثلة لمعايير اختيار مدير الوحدة وذلك بعد موافقة عميد الكلية.

  :االتى مدير الوحدة فى مسئوليات

 ضمان بوحدة ملعلفريق ا علي واإلشراف الالزمة العمل خطط إعدادو وإداريا فنياتسيير العمل اليومى   .1

 الجودة 

من هيئة التدريس التنفيذية اللجان  تشكيلللوحدة،  واإلداري تشكيل الهيكل التنظيميإختيار أعضاء الوحدة،  .2

 ومعاونيهم واإلداريين بناء على خبراتهم فى مجال الجودة وتحديد مهام أعمالهم اإلدارية والفنية. 

الجودة المعاييروممثلى االقسام فى ومنسقى  ورؤساء اللجان التنفيذية بفريق العمل بالوحدة شهريااالجتماع  .3

  التقارير وكذلك خطط عمل الوحدة. ومناقشةراجعة لم

ومجلس إدارة مركز ضمان الجودة بالجامعة فيما يخص  بالكلية قرارات مجلس إدارة الوحدة تنفيذ متابعة .4

 الجودة.

 من المطلوبة للجودة الوثائق إلستيفاء(التنفيذي  العمل لتسيير واإلدارية العلمية األقسام مع متابعة التواصل .5

 ضمان وحدة وبين المختلفة واالقسام االدارة بين التنسيقو .)والخ... وانجازات وانشطة علمية وخطط تقارير

 . األداء تقارير تقييم ضوء في التصحيحية اإلجراءات إلتخاذ الجودة

التنفيذي  الفريق أعضاء بين والتنسيق مطابقتها، من والتأكيد الوحدة عمل من خطة هماتم تنفيذ متابعة .6

  بالوحدة والعاملين

وإتخاذ اإلجراءات  لوحدةعمال االدورى  تقييم و تدعيم وتقييم األداء الفردى العضاء الوحدة بصفة دورية .7

 الالزمة النتظامها وإنضباطها.

 والمشاكل الفنية اللجان لمهام وفقا بالوحدة العمل تطوير عن اإلدارة لمجلس دوريةال تقاريرال تقديمإعداد و .8

 .بالمهام تعوق القيام التي

حضور إجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة تمثيل وحدة الجودة بالكلية أمام كافة األجهزة المعنية بالجودة ك .9

  .الجودة ضمان بأنشطة الصلة ذات والمؤتمرات الندوات في المشاركةو ،مجلس الكليةو

 اللجان -الكلية  )مجلس بالكلية المتخصصة المجالس علي بالجودة الموضوعات الخاصة  ومناقشة عرض .10

 بالجامعة الجودة ضمان مركز الي وإرسالها الكلية مجلس من التقارير إعتماد،  )العلمية األقسام– العلمية

 الدراسة الذاتية والتقرير الذاتى السنوى أمام مجلس الكلية. عرضواإلعتماد،  للمراجعة

 .(غيابه) هإنشغالرئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة ينوب عن  .11

إقتراح صرف المكافآت و مجلسال من وإعتمادها االدارة مجلس علي وعرضها للوحدة سنوية موازنة إعداد .12

  ألعضاء الجهاز اإلدارى للوحدة. والحوافز
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 نائب مدير الوحدةمهام 

 اإلدارة مجلس رئيس من بقرار التدريس( الوحدة )عضو هيئة أعضاء السادة بين من الوحدة مدير نائب يعين

 إختصاصاتوفيمايلى  .كل مهام مديرالوحدة السابقة فى إتمام الوحدة وذلك للمساعدة  مدير بناءا على اقتراح

 :الوحدة مدير نائب

 .اللجان لعمل الزمنية والبرامج التنفيذية والخطة العام اإلطار وضعالمساعدة فى  .1

 .هالمحددى الزمنللجدول  طبقا لوحدة الجودة  خطة العمل تنفيذ ومتابعة اإلشرافالمساعدة فى  .2

 . والوثائق البيانات إعداد وتجهيز ملفات فى اللجان وأعضاء رؤساء مهام تسهيل .3

 .السنوية ريراوالتق الذاتية للدراسة يةوالنهائ يةلمبدئاريراالتق إعداد  مراجعة .4

 

 مستشار وحدة الجودةمهام 

يعين مستشار الوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس من بين من لديهم خبرة واسعة فى نظم ضمان الجودة وبناء 

  على ترشيح من مديرالوحدة وبقرارمن عميد الكلية. وفيمايلى مهام وإختصاصات مستشار وحدة الجودة:

 إجتماعات مجلس إدارة الوحدة وإجتماعات رؤساء لجان وأعضاء الوحدة الدوريةحضور  .1

 مساعده مدير الوحدة فى وضع خطة العمل للجان الفنية بوحدة الجودة .2

 المشاركة فى تنمية وتفعيل األنشطة الخاصة بجودة التعليم التى تقوم بها اللجان الفنية بوحدة الجودة .3

 التقاريرالدورية وإتخاذ بعض القرارات الخاصة بوحدة الجودةمساعده مدير الوحدة فى مراجعة  .4

 

 مهام وكيل الكلية لشئون للتعليم والتعلم 

مداد الوحدة بالجداول الدراسية، نماذج اإلمتحانات، لجان الممتحنين ونتائج إمتحانات الطالب في جميع إ .1

 المقررات لجميع البرامج.

التعليم والطالب مثل: آلية التعامل مع شكاوي الطالب، كيفية التعامل مع إمداد الوحدة بمستندات خاصة بشئون  .2

ب المتفوقين وكيفية مساعدة إلتماسات الطالب والتظلمات الخاصة بالنتائج ، السياسة المتبعة لتكريم الطال

 ها.ب المتعثرين، الرحالت التعليمية والزيارات الميدانية، سياسات القبول والتحويل ..... وغيرالطال

 إمداد الوحدة بدليل الطالب المعدل. .3

ريرالبرامج وفقا لنموذج الهيئة القومية للجودة واإلعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وتجهيزه فى اإعداد تق .4

  الصورة النهائية. 

إعداد البند الخاص بالتعليم والتعلم وجودة فرص التعلم الوارد بنموذج التقريرالسنوي وإرساله لوحدة ضمان  .5

 /الدراسة الذاتية. ةرير السنوياالجودة حتى يمكن إستكمال إعداد التق

ب عداد الطالاب في كل فرقة، عداد الطالاإمداد الوحدة باإلحصائيات الخاصة بأعداد الطالب المستجدين،  .6

 الوافدين وغيرها من اإلحصاءات المرتبطة بالعملية التعليمية.

علم المقترحة الخاصة بشئون التعليم والتعلم وفقا لجدول زمني وما تم إمداد الوحدة بإستراتيجيات التعليم والت .7

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

عن مدى كفاية اإلمكانيات المتاحة للتعليم والتعلم )معامل، قاعات مجهزة بوسائل ة دوريالريراتقالإعداد - .8

 إلختعليمية، .. 
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 مهام وكيل الكلية الدراسات العليا والبحث العلمى 

لتحقق من الوحدة بالخطط البحثية المعتمدة من التخصصات العلمية وكذلك الخطة البحثية للكلية وا إمداد .1

 لجامعة. الكلية وبمتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وأن ذلك مرتبط بالخطة البحثية لبإرتباطهما معا 

باآللية التي استخدمت للتحقق من أن الخطة البحثية للكلية تحقق متطلبات المجتمع وتواكب التقدم إمداد الوحدة  .2

 ت التخصص المختلفة. الاالعلمى فى مج

 إعداد بيان يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى المؤتمرات العلمية )خارجية وداخلية(. .3

بمساهمات الجامعة فى نشر األبحاث وحضورالمؤتمرات )خارجية إمداد الوحدة ببيان بأعداد المستفيدين  .4

 وداخلية( وبروتوكوالت التعاون لدعم البحث العلمي بالكلية.

 إمداد الوحدة ببيان يوضح أعداد الرسائل العلمية التى تم مناقشتها. .5

 إنشاء قاعدة بيانات لجميع بيانات ااألبحاث العلمية المنشورة. .6

ن المكتبة )أعداد الكتب فى التخصصات المختلفة(، الدعم المالي الذي تم إعتماده لشراء إمداد الوحدة ببيانات ع .7

 الكتب.

إعداد البند الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية الوارد بنموذج التقرير السنوي /الدراسة الذاتية وإرساله للوحدة  .8

 حتى تتمكن الوحدة من تجهيز التقرير فى صورته النهائية.

 

 الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع  مهام وكيل

 للكلية واإلعالم والدعاية العمل وورش والندوات المؤتمرات تنظيم .1

 بالكلية السنوي الخريجين يوم إعداد .2

 للخريجين. عمل فرص وفتح أرائهم من لالستفادة والكلية الخارجية البيئة ينب االتصال دعم .3

 هيئة التدريس وللطالب ألعضاء وإعالنها للكلية اإلستراتيجية واألهداف والرسالة الرؤية توافر متابعة  .4

 المجتمعية واألطراف اإلداري والجهاز

 . وإعالنها الكلية وخارج داخل التدريس هيئة أعضاء بها يقوم التي األنشطة على التعرف .5

 – الندوات العمل   – ورش(وموضوع  ومكان بميعاد التدريس هيئة تبليغ أعضاء على التأكيد .6

  .المحاضرات..(
 . المستفيدين نظر وجهة من وتقييمها للمجتمع المحلي الكلية تقدمها التي الخدمات رصد .7

 .والقومي المحلي المجتمع لخدمة الكلية فيها تساهم أن يمكن التي المجاالت تحديد .8

 .المجتمع الكلية على خدمات تأثير لتقويم ووضع آلية المجتمع خدمة في دورالكلية لتعظيم وضع آليات .9

 . المجتمعية المشاركة على التدريس هيئة تشجيع أعضاء .10

 الكلية تقدمها التي المجتمعية الخدمات تأثير في رأيهم لقياس للمستفيدين استبيانات عمل .11

  (الوحدة مجلس أمين سكرتارية الوحدة التنفيذية ) مهام

 السكرتارية الخاصة بالوحدة.ام بأعمال والقي الوحدة داخل اإلدارية الشئون على العام اإلشراف .1

 .بية واالدارية التى يحددها مدير الوحدةاتنفيذ االعمال الكت .2
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 من لإلعتماد تجهيزمحاضراإلجتماعات  -جتماعات تسجيل اإل –دارة الوحدة إ مجلس جتماعاتإل االعداد .3

 وحفظها. الكلية مجلس

  صة بكل لجنة.دارية الخاعمال اإلومتابعة األجتماعات بمواعيد اإل عضاء الوحدة واللجانأإخطار بام يالق .4

 إعداد الملفات الخاصة باألنشطة المختلفة للجان وتوثيقها وحفظها. .5

 التحضير والدعوة لورش العمل وأعمال حفظ وتنظيم للملفات بالوحدة .6

س، إجراء االتصاالت الخاصة بإتمام مهام العمل المطلوبة بالوحدة من خالل البريد االلكترونى، الفاك .7

 التليفون

 .المساعده فى متابعه تنفيذ كافة االنشطة بالوحدة وكذلك انشطة اللجان الفنية .8

 

 الكليةب طالبال اتحاد ممثل

 .الوحدة إدارة لمجلس الشهرية لإلجتماعات الطالب(  أتحاد الطالب )أمين ممثل حضور .1

 .زمالئهم بين الجودة ثقافة ونشر الوحدة أنشطة في للطالب الفعالة المشاركة .2

 بعناية اإلستبيان ملئ( التعليمية والبرامج الدراسية المقررات تقييم عملية في الهام لدورهم الجيد الفهم .3

 .والتحسين عمليات التطوير في وإهتمام( وآرائهم
 

 )الفنية( ألنشطة الجودة بالكلية التنفيذية اللجان (: 6مادة )

تقوم هذه اللجان بتنفيذ  ها فى االجتماعات الدورية للوحدة.ومناقشتن بصياغة الدراسة الذاتية اهذة اللج تختص

بناءا على تكليف بالمعايير الصادرة عن هيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ومتابعة كافة االعمال الخاصة 

ق واالدلة التى تدل إعداد وتجهيز ملفات الوثائإستيفاء مؤشرات المعايير، صياغة المعايير، مثل من مدير الوحدة، 

على تحقق المعايير. تشكل هذة اللجنة من منسق للمعيار ومساعد له ويتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس بناءا 

 :تضم وهذه اللجانمديرالوحدة وذلك بعد مراجعة وموافقة ا.د.عميد الكلية  من على اقتراح

 

 جى ياالستراتالتخطيط القيادة ولجنة  (.1

 اللجنةهذة مهام وإختصاصات تتلخص و. معاييرالتخطيط االستراتيجى والقيادة والحوكمة مؤشرات إستيفاء

 :  فى االتى

  .هداف االستراتيجيةالاكذلك و الكلية ورسالة لرؤية ىالتحديث الدورالمتابعه و .1

 لها الدورى لوحدة الجودة والتحديث  واالهداف االستراتيجية والرسالة الرؤية صياغة  .2

 .التوعيةواالهداف االستراتيجية للكلية والوحدة بالتعاون مع لجنة اإلعالم و والرسالة الرؤية نشر .3

تحديد السياسات واآلليات التى تؤدى إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للكلية فى مجاالت التعليم والتعلم  .4

 والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتحديد اإلحتياجات التى يتطلب تطويرها.

 التحليل إجراء) ،ليةللك والخارجية الداخلية البيئية العوامل تحليلو األولويات وتحديد الفجوة تحليل .5

 SWOT). - البيئي

 اإلستراتيجية .التنفيذية للخطة الخطة متابعه  .6

 المستوياتو متابعة خطط التحسين بالكلية على جميع  مطلوبة لعمليات التخطيط وتحليلهاتصميم النماذج ال .7
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 والتقييم الدوري الذاتى  االستبياناتالجودة وإدارة التدريب ولجنة  (.2

تختص هذة اللجنة حيث . إدارة الجودة والتطوير معيار مؤشرات من المهام االساسية لهذة اللجنة هو إستيفاء

لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا لإلحتياجات عقد ندوات تدريبية بوضع برامج و

الدورية  االستبياناتالفعلية لهم في مجاالت مختلفة. كما تختص هذة اللجنة ايضا بإعداد وتجهيز وجدولة 

المطلوبة طبقا لإلحتياجات وذلك الستقصاء اراء االطراف المجتمعية.كما تقوم اللجنة باالشراف على توزيع 

وتحليلها وتقديم التقارير لمجلس ادارة الوحدة التخاذ االجراءات التصحيحية للسلبيات  االستبياناتوتجميع 

رة الوحدة ادلس إة رئيس مجا.د. مدير الوحدة وموافق من باقتراح اللجنة هذة وتشكلوالتعزيزية لاليجابيات. 

 اللجنة فى االتى :  هذة مهام وإختصاصاتوتتلخص  عميد الكلية.ا.د. 

 والهيئة المعاونة أعضاء هيئة تدريس الحتياجاتطبقا فى مجال ضمان الجودة البرامج التدريبية  متابعه .1

 . ستبياناتالا على نتائج تحليلطالب وذلك بناء الداريين واإلو

الخطط التدريبية السنوية كعقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ونشرات موجهة الى  متابعه ومراجعة .2

 . جميع الفئات

التواصل مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفنى وعمل الزيارات الميدانية  بصفة دورية وعمل الخطط  .3

 الكاملة للدورات التدريبية وكتابة التقاريرالدورية التى تخص التدريب بالكلية 

ا إحصائيا. ج الالزمة للتغذية الراجعة وتحليلهذتقييم وتقويم أداء البرامج التدريبية من خالل إعداد النما .4

)عمل استبيانات لقياس وتحليل مردود الدورات التدريبية( وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن 

 البرامج التدريبية

 رفع كفاءة األداء بإدارات الكلية.وضع برامج لتحديث العمل و .5

 والطالب بالكلية العاملين وتقييم أراء األداء لتقييم الالزمة االستبيانات عمل .6

 الموضوعة العمل خطة على الجودة بناء التنفيذية لوحدة لجانال أداء وتقييم متابعة .7

 الدورية التقارير وكتابة التحسين المتعلق بخطة األداء متابعة .8

 رقمية، وتحديد مقاييس إلي المختلفة واإلدارية العلمية األقسام من الواردة التقويم عناصر ترجمة .9

 . منها لكل األوزان النسبية ضوء في التقويم عناصر ع بياناتجمي وتحليل وتفريغ ، النسبية أوزانها

 الخاصة باعمال التقارير رفع و علمي قسم لكل والترتيب ، التقويم لدرجات الكلي المجموع تحديد  .10

 على عرضها يتسنى حتى الجودة مدير وحدة إلى والتوصيات مصحوبة بالمقترحات والتقييم المتابعة

 . الالزمة اإلجراءات وإقرار لمناقشتها اإلدارة مجلس

 . وضع خطط التحسين ومراجعة والتحليل الذاتي التقييم عمليات في المحلي المجتمع  إشراك أطراف .11

 عمل قاعدة بيانات للوحدة على موقع الكلية بشبكة المعلومات الدولية للتعريف بأنشطة الوحدة .12

 دراسة وحصر الستبيانات استطالع الرأى المطلوبة بناء على احتياجات الكلية  .13

  االشراف على إعداد وتجهيز نماذج تقييم لألداء األكاديمى واإلدارى. .14

 المطلوبة المعايير مع لتتوافق االستقصائية االستبياناتإعداد وتصميم  .15

 (االستبياناتيذ )االشراف على توزيع وتجميع ومتابعة التنف االستبياناتإلجراء  الزمني البرنامج تحديد .16

تشمل قياس وتقييم مدى كفاية وكفاءة التسهيالت والخدمات المساعدة وقياس  االستبياناتالتأكد من ان  .17

 رضا المستفيدين من الخدمات التى تقدمها الكلية 

 مع مراعاة إجراء .الذاتية الدراسة معايير منسقى مع بالتعاون االستقصائية االستبيانات نتائج تحليل .18

 الكلية ألعداد طبقا المختلفة المعايير علي المستندة العينات وتحديد اإلحصاءات
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تقديم التقاريرالختامية فى نهاية الفصل الدراسي عن إحصائيات وتحليل  نتائج االستبيانات وما تم  .19

 إتخاذه من إجراءات تصحيحية للسلبيات وتعزيزية لإليجابيات.

التقارير فى اإلجتماعات الدورية وتسليم نسخة لمنسقى المعايير )الدراسة الذاتية عرض  .20

 .و نسخة لمدير الوحدة (والتقريرالسنوي

 

 لجنة متابعة االنشطة المختلفة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والخريجين (.3

مهام . وتتلخص والخريجونمعاييرأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  مؤشرات إستيفاء

 اللجنة فى االتى :هذة وإختصاصات 

 ألنشطة الطالبية ومتابعة تنفيذها اخطة مراجعة  .1

 تقديم دراسة عن أوجه الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الكلية للطالب .2

 لطالب ذوي االحتياجات الخاصة/ صعوبات التعلممتابعه دعم ا .3

 تقدمها الكلية للطالب على موقع الكليةنشر دليل الطالب والخدمات التي  .4

 قياس رضا الطالب والخريجين عن العملية التعليمية والخدمات التي تقدمها الكلية .5

دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمشاركة فى نقل ثقافة الجودة إلى الطالب بالتعاون مع تشجيع و .6

)إستبيان تقييم المقرر( ودورهم  ييم المقررلجنة االعالم والتوعية وتوضيح أهمية دورهم فى عملية تق

يواكب التقدم العلمى والتكنولوجى بما الحيوى فى تطوير البرنامج الدراسى بما يحقق متطلبات سوق العمل 

 فى مجال التخصص.

 حضورللمشاركة الفعالة فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية وحث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  .7

ومركز ضمان الجودة أالجودة التى تنظمها وحدة الجودة بالكلية بية وورش العمل ولقاءات الدورات التدري

 بالجامعة. 

 

 اإلدارى  زلجنة الجها (.4

 اللجنة فى االتى : هذة مهام وإختصاصات. وتتلخص معيارالجهاز االدارى مؤشرات إستيفاء

 بيانات خاصة بأنشطة الكلية.  ىوأ كليةدد الموظفين والعمال في كل إدارة من إدارت البعتقديم بيان  .1

مدى كفاية االعداد الموجودة بكل إدارة وتخصصات الموظفين ومدى مناسبة  عنرير اإمداد الوحدة بتق .2

 ذلك لمتطلبات العمل بكل قسم إداري.

سنويا، وتوضيح مدى  كليةعدد الدورات التدريبية التي حضرها موظفي كل إدارة من إدارات البتقديم بيان  .3

اإلستفادة الفعلية من هذه الدورات واآللية التي تم اإلستعانة بها للتأكد من ذلك )مثل إستبيان تقييم األداء 

لمعرفة مدى إنعكاس ما تم التدريب علية على أداؤه في إنجاز المهام المرتبطة بطبيعة عمله( بالتنسيق مع 

 ة. كليرؤساء األقسام اإلدارية بال

 م بيان في نهاية كل عام عن الدورات التدريبية التى يرغب موظفي الكلية في حضورها.تقدي .4

بالكلية بكل ما تحتاجة من بيانات وإحصائيات حتى يمكن إستكمال المستندات والتقارير  الجودةإمداد وحدة  .5

لمعامل بالكلية، المطلوبة تجهيزها للمراجعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد مثل: عدد ا

عدد أجهزة كمبيوتر، عدد نقاط النت بالكلية وأماكن توزيعها، إجراءات الصيانة وعقود الصيانة الخاصة 

 بأجهزة بالكلية، الموازنة السنوية للكلية وبنود توزيعها والمنصرف ...... إلخ.
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 لجنة الموارد والمشاركة المجتمعية لخدمة البيئة  (.5

هذة اصات مهام وإختص. وتتلخص معاييرإدارة الجودة والتطوير والموارد المالية والمادية مؤشرات إستيفاء

 اللجنة فى االتى :

 بروتوكوالت التعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع وسوق العمل متابعه .1

 للتطوير والتحسين متابعة رأى المجتمع فيما تقدمه الكلية من خدمات .2

 خالل ورش العمل والمنشورات نشر ثقافة التنمية المستدامة من .3

 إعداد تقرير سنوي عن أداء الكلية فيما يخص خدمة المجتمع .4

حصر لألماكن التي يمكن وضع إعالنات بها ومتابعة خطة األمن واألمان بالكلية وتوضيح المخارج في  .5

 مل الكلية.كل مبنى )الطوارئ( وإتخاذ اإلجراءات لتوفير وسائل األمن واألمان بالكلية وخاصة لجميع معا

 

 والدراسات العليا والبحث العلميالبرامج التعليمية لجنة  (.6

. المعاييراالكاديمية والبرامج التعليمية والبحث العلمى واالنشطة العلمية والدراسات العليا مؤشرات إستيفاء

 اللجنة فى االتى : هذة مهام وإختصاصاتوتتلخص 

مرجعية للبرامج التعليمية ومراجعتها مع المعايير القومية القياسية ال كاديميةاأللمعايير لمتابعة تبنى الكلية  .1

 اإلجراءات التى تضمن تحقيقها بما يحقق رسالة وأهداف الكلية. المتفق عليها وإتخاذ 

صياغة وإستحداث توصيف البرامج والمقررات الدراسية طبقا للمعايير األكاديمية المرجعية بما  مراجعة .2

 مواصفات والمهارات الالزمة لسوق العمل. لل يضمن إكساب الخريج

متابعة إعداد وتنفيذ خطط تحسين المقررات ومن ثم دمجها بخطة تحسين البرامج والتأكد من دمجها  .3

 بخطط الكلية سنويا

قياس مدى مالئمة المهارات التى يكتسبها الطالب أثناء دراسته ببرامج الكلية لما يتطلبه سوق العمل من   .4

 ستوى المحلى واالقليمى والعالمى.مهارات على الم

متطلبات سوق طبقا ل إقتراح أوجه التطوير والتحديث الدورى للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية .5

 العمل.

مراجعة الرؤية الحالية للكلية والرسالة واألهداف، وإقتراح تعديلها في ضوء المتغيرات الحالية للبرامج  .6

 لية إلقرارها.التعليمية وعرضها على مجلس الك

التقاريرالسنوية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بما يضمن متابعة  (توثيقوإعتماد )متابعة إعداد  .7

 األداء وإنجاز الخطة التنفيذية للعام السابق. 

 وبالنسبة للدراسات العليا والبحث العلمي

 وربطها بخطة البحث العلمي بالجامعة بالكلية خطة البحث العلمي متابعه .8

 إنشاء قاعدة بيانات باألبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية  .9

 بالكلية. لمؤتمرات والندواتإعداد االمساعدة فى  .10

 ى.البحثالنشاط فيما يخص  القسامعن أداء ا ةسنويالرير اتقمتابعه ال .11

 

 

 



                 

 

 322حجرة  –الدور االول  Aمبنى  – البريطانية بمصر الجامعة – الهندسة كلية - الجودة ضمان وحدة 19

E-Mail: EQAUB18-19@bue.edu.eg Tel.: +(202) 26890000, Ext.: 2421 / Fax: +(202) 26300010/20 

  ريطانية بمصر،الجامعة الب -الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة،  كلية الهندسة 

 ونشر ثقافة الجودةالتوعية لجنة اإلعالم و (.7

على تختص هذة اللجنة بنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب واالداريين بالكلية والعمل 

وذلك  ترسيخ القيم والمفاهيم لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى والطالب بالكلية

ة مدير الوحدة وموافقا.د. من باقتراح اللجنة هذة ة. وتشكلحسب احتياجات الكلي ثقافيةمن خالل عقد ندوات 

 اللجنة فى االتى :هذة مهام وإختصاصات تتلخص  عميد الكلية.رة الوحدة ا.د.ادإرئيس مجاس 

عضاء هيئة التدريس بميعاد ومكان وموضوع )الورش، إخطار أو الجودة بثقافة للتوعية ثقافية ندوات عقد .1

 الندوات، المحاضرات( 

 الكلية بأنشطة الجودة.  مجتمع وعي ملصقات خاصة بنشر ثقافة  الجودة لزيادةواعالنات و نشراتعمل  .2

عن طريق الملصقات والموقع االلكترونى  اإلعالن عن الدورات والندوات ذات الصلة بضمان الجودة .3

 .والطلبة واإلداريينالمعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة تنشر التى المطبوعات توزيعو

 المستفيدين بين ونشرها الكلية أنشطه عن نشرات وذلك بعمل  خارجيا( - )داخليا بالمجتمع الجودة ثقافة نشر .4

 المجتمعية األطراف من

 .الكلية بأنشطه الخاصة والمعلومات بالوثائق وتغذيته دورية بصورة للكلية االلكتروني الموقع تحديث .5

 .الجودة بضمان الصلة ذات والندوات الدورات عن واإلعالم النشر .6

 (Newsletterمتابعة أنشطة الوحدة واالعالن عنها فى ) .7

الدعم االعالنى  معيدالب بمضمون رؤية ورسالة الكلية واهدافها االستراتيجية وتطمتابعة مدى معرفة ال .8

 لها.

للكلية رؤية ورسالة واالهداف االستراتيجية والطالب ب التأكد من المام اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .9

 .والوحدة 

عالن عنها فى األالتعرف على االنشطة التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الكلية و .10

(Newsletter)  وكذلك اإلعالن عن أسماء اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اوسمة او جوائز محلية

 لية ونشرها على الموقع االلكترونى الخاص بالوحدةاو دولية أو شهادات تقدير بالك

 seminarsالخاصة باالنشطة التى تمت باالقسام )اجتماعية،حلقات نقاش علمية،  اعداد التقارير النهائية .11

 ندوات، ورش عمل الخ....،(

 توثيق ونشر آليات التواصل بين الكلية والمستفيدين .12

 عتماد والعمل على نشرها والتعريف بها داخل الكليةمتابعة المستجدات فى مجال ضمان الجودة واال .13

 ونشر حقوق الملكية الفكرية وأخالقيات المهن التحديث المستمر لدليل الكلية ودليل الطالب .14

كتروني للكلية بصورة دورية وتغذيته بالوثائق والمعلومات الخاصة بأنشطة تحديث الموقع االلمراجعة  .15

 الكلية.

 ومعاونيهم بمتطلبات وفاعليات وحدة الجودة بالكلية. إعالم أعضاء هيئة التدريس .16

 

 وكتابة التقارير والخارجية لجنة المراجعة الداخلية (.8

 االعضاء لرضاء الشامل والمسح واالفراد للكلية التنظيمي لالداء الذاتي تختص هذة اللجنة بالتقويم

 آلية خالل صياغة من الكلية داخل المستويات كافة علي الشاملة الجودة ادارة فلسفة وتنفيذ والمستفيدين
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س لرئيس مج ةالوحدة وموافق مدير ا.د. من باقتراح اللجنة هذة وتشكيل .الداخلية والمراجعة للمتابعة محددة

 اللجنة فى االتى : ههذمهام وإختصاصات وتتلخص  عميد الكلية. ا.د. وحدةرة الادإ

  .بالكلية البرامج االكاديميةوضع خطة تنفيذية سنوية للمراجعة الداخلية لتقييم  .1

 رديلما  زمة طبقاالال التعديالت إجراء من والتأكد للكلية السنوي والتقرير الذاتية تقاريرالدراسة مراجعة .2

 .بالتقارير

 مراجعة مدى إستيفاء ملفات )مرفقات( معايير الجودة واإلعتماد .3

 المختصة اللجان من واعتمادها مصداقيتها علي والتأكيد المقدمة والتقارير الدورية الوثائق مراجعة .4

 .مقترحات من تتضمنه بما المستقبلية العمل خطة مراجعة .5

 .التقويم والمراجعة وأعمال الذاتية الدراسة ضوء في الموضوعة التحسين خطط تنفيذ تقارير مراجعة .6

 . المقرر بتوصيف مطابقتهو دراسي فصل لكل الدراسية المقررات ملفات توافر مراجعة .7

لرفعها الى مجلس  لوحدةارفع التقارير الخاصة باعمال التقييم مصحوبة بالمقترحات والتوصيات الي مدير  .8

 إدارة الوحدة.

ترجمة عناصر التقويم الواردة من تحديد المجموع الكلي لدرجات التقويم والترتيب لكل قسم علمي وإداري و .9

النسبية وتفريغ وتحليل جميع بيانات  اوزانهاوتحديد - االقسام العلمية واالدارية المختلفة الي مقاييس رقمية

 . عناصر التقويم في ضوء االوزان النسبية لكل منها

وحجم االنحرافات عن - إخطار إدارة الكلية واالقسام العلمية واالدارية المختلفة بنتائج التقويم مع بيان نوع .10

 . المعايير التي تم اقرارها مع مقترحات بالحلول الممكنة

 

 لجنة ممثلى االقسام فى الجودة (.9

أ.د. االقسام فى وحدة الجودة بالكلية بناء على ترشيح رؤساء االقسام واعتماد مجالس تقوم هذة اللجنة بتمثيل 

بارها الى االقسام. خدة واحعميد الكلية. وتعمل اللجنة كحلقة وصل بين الوحدة واالقسام لتبادل انشطة الو

  .لمناقشىة امور الجودة المتعلقة باالقسام بشكل دورى وحدة الجودةع هذة اللجنة مع مدير موتجت

 

 

 بالكلية الجودة ضمان بوحدة العمل ضبط (: آليات7مادة )

 اإلدارة مجلس رئيس دعوة على بناء وذلكفى كل فصل دراسى  األقل علىتين مر اإلدارة مجلس يجتمع . 1 بند

 الجلسة ويرأس األعضاء نصف من أكثر حضور من البد صحيحا االجتماع ولكي يكونمديرالوحدة أو

 .األصوات بأغلبية القرارات وتصدر (التنفيذي )مدير الوحدة المدير أو المجلس رئيس

 مدير دعوة على بناء شهريا وذلك  األقل مرة على أعضاء الوحدة والسادة رؤساء اللجان التنفيذية يجتمع  . 2 بند

 اإللكترونى.  طريق البريد عن الوحدة

اعتذار  دون للوحدة متتالية اجتماعات ثالث الحضور عن لجنة رئيس بالوحدة أو عضو أي تغيب عند  . 3 بند

مدير  هالذي يعد الشهري األداء تقييم في ذلك ويذكر إليه الموكلة المهام منه عن  تخليا ذلك يعتبر ، منه

 الوحدة للسيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية

 من بإنجازه قاموا عما كل فصل دراسى )كل ثالث شهور( بنهاية تقرير تقديم الوحدة أعضاء جميع على . 4 بند

 بالغ إ وجوب مع التعثر هذا أسباب تذكر أوكلها المهام إتمام بعض تعثر وإذا ة المدةهذ خالل مهام



                 

 

 322حجرة  –الدور االول  Aمبنى  – البريطانية بمصر الجامعة – الهندسة كلية - الجودة ضمان وحدة 21

E-Mail: EQAUB18-19@bue.edu.eg Tel.: +(202) 26890000, Ext.: 2421 / Fax: +(202) 26300010/20 

  ريطانية بمصر،الجامعة الب -الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة،  كلية الهندسة 

 ما وإتخاذ هاتمناقش يتسنى ظهورها حتى فور عقبات بأي أدارة الوحدة  ورئيس مجلس اللجان رؤساء

 .معها للتعامل يلزم

يه إيجاد أوتقارير فعل تسليم نتائج مهام موعد مع سفرأو أجازة ألى عضو أو رئيس لجنة موعد تزامن إذا . 5 بند

 .عميد الكلية فى اتمام المهام بشكل رسمى أثناء السفر ويتم ذلك بعد موافقة ا.د./ هالبديل الذى يحل محل

 وجدت إن تعثرت والتى تمت التى األنشطة مجمل عن تقارير بإعداد الداخلية المراجعة لجنة تقوم . 6 بند

 وحدة الجودة بالكلية بنهاية كل فصل دراسى )كل ثالث شهور( مدير للسيداالستاذ الدكتور / وتقدمه

إذا رغب أي عضو من أعضاء الوحدة اإلستبدال أو اإلعتذار عن أحد أو بعض أو كل المهام الموكلة إليه  . 7 بند

لمدير الوحدة لعرضة على ا.د. عميد الكلية فعليه أن يتقدم بطلب مرفق به المبررات الداعية إلى ذلك 

س مجلس ادارة الوحدة للموافقة ويقدم الطلب بوقت كافى إلتمام هذه المهمة أو المهام حتى يمكن يرئ هبصفت

 .إعادة توز يعها

على مدير الوحدة أن يعمل على تذليل الصعوبات وأسباب التعثر في المهام قدر إمكانه وحسب المتوفر  . 8 بند

كانيات ومن خالل التعاون مع إدارة الكلية ممثلة في عميدها وأن يقدم الدعم والعون لكل لديه من اإلم

 .أعضاء الوحدة ورؤساء اللجان لضمان حسن سير العمل

المتميزين  يجوز لوحدة ضمان الجودة، وذلك بعد موافقة ا.د. عميد الكلية، االستعانة بعدد من الطالب . 9 بند

توزيع وجمع االستبيانات ومساعدة اللجان في بعض األعمال مثل ال في إنجاز األعم عاونهلملوالمعيدون 

 الفنية بالوحدة نظير منح شهادات تقدير. 

معاونيهم ممن ساهموا فى أنشطة الجودة  الجودة أو وحدة أعضاءو اللجان رؤساء للسادة للسادة يحق . 10 بند

بالوحدة موضحا بها  أمضوها التي الفترة عن بالكليةالجودة  ضمان وحدة من الحصول على شهادة

 انشطة ونوعية اعمال الجودة التى قاموا بها وذلك لتقديمها لمن يهمه االمر.

 

 (: عالقه الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة8مادة )

 والبد من وجودإن وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية ذات ارتباط وثيق بمركز ضمان الجودة بالجامعة ، 

 المؤسسية والفاعلية ةمن محورى القدر كالبين وحدة الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتفعيل لقاءات دورية 
التعليمية. هذا باإلضافة الى التنسيق والعمل المتكامل بين وحدة الجودة بالكلية مع مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 الجودة وآلياتها.شئون ما يخص  كحلقة وصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى كل

 

 النظام المالى للوحدة(: 9مادة )

 :للوحدة المالى التمويل

حتياجاتها من إر يوفحيث تقوم الكلية بتى موحدات الكلية وتقع ضمن هيكلها التنظي منوحدة الجودة وحدة  تبرتع

 طلب من مديرالوحدة وتصديق رئيس على بناء الجامعة إدارة خالل مناالجهزة والمعدات واالدوات المكتبية 

  بالكلية.  الجودة ضمان وحدة

 :والحوافر المكآفات المصروفات

 ..األداء لتحسين والعاملين المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات عقد 1
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 .التعليمية العملية لخدمة للطالب وتدريب عمل وورش ندوات عقد 2

 .الخاصة بالجودة والملصقات المجالت واالعالنات طباعة مصروفات  3

 حضور المؤتمرات  ولقاءات الخاصة بجودة التعليم العالى. 4

  والندوات إلجتماعاتاصة باخ نفقاتأى  5

 .الماكينة الخ..أحبار التصوير اكينةلم صيانةأى نفقات أخرى خاصة بال 6

 .رئيس مجلس اإلدارة بناء على ترشيح ةبالوحد العمل لفريق الجامعة إدارة من سنوية مكافأة صرف يتم 7
 

 عامة واحكامتنظيمية  (: قواعد10مادة )

 إجتماعات مجلس إدارة الوحدة  

أشخاص من خارج أعضاء الوحدة لمناقشة الوحدة دعوة أعضاء هئية تدريس أو  إدارة يحق لرئيس مجلس .1

 بعض االمور الخاصة بالجودة اذا تتطلب االمر لذلك.

  ملحقات(خطة عمل وحدة ضمان الجودة( 

لالنشطة تجهيز واعداد ومناقشة خطط العمل السنوية التنفيذية ورؤساء اللجان  الوحدة جميع أعضاء على .1

المطلوبة، منهجية العمل، وتقييم الفاعلية موضح بها الجدول الزمنى للتنفيذ والقائمين بالتنفيذ فى 

 اإلجتماعات الشهرية للوحدة

 المهام أو كلها بعض إتمام تعثر الشهر وإذا هذا خالل مهام من إنجازهب قاموا عما ةشهريال ريراتقال تقديم .2

 ى حت ظهورها فور عقبات يبأ الوحدة ورئيس اناللج اءرؤس غالإب ب وجو عم رثالتع اذه ببااس كرذت

 معها للتعامع يلزم ما واتخاذ هاتمناقش يتسنى

 وتسليم المهام بادللت لجانهم رؤساء بينو بينهمفيما  المستمر صلواالت الوحدة لجان جميع أعضاء على .3

 يرفق  حتى رئيس الوحدة اللجان يبلغ رؤساء ذلك عكس حدث وإذا ، لها حددةالم ديعاالمو في النتائج

 للعضو الشهري األداء ذلك بتقييم

 قواعد أخرى 

 الوحدة أعضاء جميع بإبالغ موافقة عميد الكلية )رئيس مجلس إدارة الوحدة( دبع ودةالج مديروحدة وميق

 . منهم كلل شخصيا الدورى األداء تقييم جنتائب اناللج اءرؤسو

وتحضع للمراجعة تبعا للمستجدات من مجلس الكلية الالئحة من تاريخ الموافقة عليها وإعتمادها  هتسرى هذ

 .هذه الالئحةب وردتالتى  موادالااللتزام ب العاملين بكلية الهندسةوعلى كافة  إذا اقتضى األمر ذلك.
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