
 

 

    
 

 

 

       ةضمان الجود وحدة

 
 

 القومية   الهيئة كلية معتمدة من

 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 يلـدلـتوى الـمح

 رقم الصفحة الموضوع 
 1 رؤية ورسالة الكلية 

 2 نشأة الوحدة 

 2 رؤية ورسالة الوحدة 

 3 أهداف الوحدة

 4 الهيكل التنظيمى للوحدة 

 5 مجلس إدارة الوحدة 

 6 مجلس إدارة الوحدةإختصاصات 

 7 لوحدةمدير ا

 8 مدير الوحدة إختصاصات 

  اللجان الداخلية للوحدة 
 9 قى االقسام العلمية منس لجنة .1
 11 لجنة الدعم الفني  .2
 12 لجنة القياس و التقويم  .3
 13 لجنة التدريب .4
 14 لجنة النشر و االعالم  .5
 15 لجنة منسقى المعايير  .6
 15 لجنة المراجعة الداخلية  .7
 17 حصاء   لجنة المعلومات و اال .8
 18 نة الطالبجل .9

 19 لجنة متابعه أعمال الجودة .10

مية واالدارية وأعضاء هيئة التدريس    والعاملين يادات االكاديدور ومهام الق 

 والطالب فى تطبيق وتعزيز نظم ضمان الجودة 
20 

 20 . مهام أ.د/ عميد الكلية 1

 21 . مهام أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 2

 22 ون الدراسات العليا والبحث العلمىيل الكلية لشئ .د/ وك مهام أ .3

 22 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/  . مهام4

 23 مهام رؤساء االقسام العلمية . 5

 24 مهام أعضاء هيئة التدريس. 6

 25 مهام أمين الكلية والعاملين . 7

 25 مهام ومسئولية الطالب بالكلية. 8
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 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

 لكليةة ارؤي

نافسة فى "أن تكون  كلية الصيدلة جامعة حلوان قادرة على الم

 متقدم عالمياً."المجاالت الصيدلية المختلفة و ذات تصنيف 

 

 رسالة الكلية 

كلية الصيدلة جامعة حلوان مؤسسة تعليمية وبحثية تسعي إلى التطوير  

تعليمية ذكية برامج كار والتنمية المستدامة من خالل تقديم المستمر واإلبت

اً ، وتعمل  قي متميز عالميوبحث علمي تطبيومطورة وفقاً لمعايير الجودة ، 

على إمداد المجتمع بخريج ملتزم بأخالقيات المهنة وقادر على المشاركة 

ة  الفعالة في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتطوير الصناعات الدوائي

 والمساهمة في تنمية المجتمع. 
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 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 دة ـلوحا أةـنش

 

الثــانى بالكليــة بقــرار مجلــ  تم انشاء وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة ومقرها الــدور  

وكــان اســم الوحــدة حينئــق وحــدة تقــويم وتطــوير   2005ر  فى شهر نــوفمب  134الكلية رقم  

بتــاري    216وجودة االداء الجــامعى وقــد تــم تذييــر هــقا المســمى بقــرار مجلــ  الكليــة رقــم  

 ان الجودة. حدة ضمإلى و 17/4/2010

 رؤية الوحدة

واألكاديمي    ن الجودة ومعايير االعتماد المؤسسيالريادة والتمييز فى تطبيق نظم ضما

 على المستوى المحلى واإلقليمي. 

 

 رسالة الوحدة 

 

متابعة تطبيق معايير الجودة واالعتماد واإلسهام فى االرتقاء والتحسين  المستمر لألداء  

ية البيئة وتحقيق طموحات  والمشاركة المجتمعية وتنملبحثي مؤسسي والتعليمي واال

 فى جودة التعليم ومستوى الخريج . ن واألطراف المجتمعية ذات العالقة المستفيدي
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 أهداف الوحدة 

 .بالكلية الجودة لضمان مستمر  داخلى نظام إنشاء .1

 .كليةال مجتمع وخارج داخل الجودة ثقافة وتعزيز نشر .2

 .إنجازها مستوى ومتابعة للكلية يجيةتراتاالس ةالخط تنفيق   متابعة .3

 .التنفيق ية الخطة إنجاز يعك  بما الدورية تقاريرلا توثيق مبدأ تأكيد .4

 .بالكلية التطوير خطط تحقيق متابعة .5

 .التعليمية الفاعلية جودة وتحقيق المؤسسي األداء تحسين .6

 البـرامج  جـودة  تحسـين  يحقـق  بمـا  ينتفيدالمسـ  مـن  الراجعـة  التذقيـة  ضـوء  فـى  التصحيحية  اإلجراءات  اقتراح .7

ت الداعمة المؤسسي داء، واألالكلية تقدمها التى التعليمية  .التعليمية للعملية والتسهيال 

 مجـاالت  جميـع  فى  للبرنامج والمقررات  الخارجي  معاييراختيارالمقييم  تحديد  آلية  وضع  الشفافية فى  مبدأ  إعمال .8

 .التحسين والتطوير فى عمليات يم  المقي آراء من االستفادة سبل يلوتفع  التخصص،

قياسـية   البكـالوريو  ومعـايير أكاديميـة    لمرحلـة  القوميـة  الهيئة  من  الصادرة  لقوميةالمعاييراألكاديمية ا  تبنى .9

 .ضوئها فى والمقررات البرامج لتوصيف دوري وتحديث   ومراجعة إعداد العليا ومتابعة الدراسات لبرامج

ً  مراجعتها إجراءات ومتابعة اداالعتم ملفات وثائق إستيف اء  .10  .بالجامعة ضمان الجودةز مرك ومن داخليا

 .باألقسام بالوحدة ولجان الجودة الفنية اللجان ألعضاء الجماعي والعمل اآلراء تبادل من االستفادة تعظيم  .11

 .وحدةال لجميع أنشطة الدورى للتحديث   خاضعة معلوماتية  قاعدة إنشاء  .12

 جــودة الورقــةيم تقيــ الدراســية ونتــائج والبــرامج للمقــررات تقــويم الطــال  تحليــل جئنتــا مــن تعظــيم االســتفادة .13

 زمةالتصحيحية الال التحسين واتخاذ اإلجراءات  خطط  وضع  فى  المستفيدين  من  والتذقية الراجعة  االمتحانية

 .ضوئها فى العلمية باألقسام

الصـيدلة  كليـة خـريج مواصـفات  ققيـتح فـى يسـاهم بمـا  والتحسـين  تطـويرال  خطـط  تنفيق  لمتابعة  آليات  وضع  .14

 .ناةية المتباألكاديم المعايير واستيفاء

 والمجتمعيـة والبحثيـة التعليميـة العمليـات فـى وتطبيقاتهـا الجـودة منظومـة فى المشاركين  قدرات  وتنمية  بناء  .15

 .معايير االعتماد لتحقيق متطلبات

 .بالكلية الجودة مانض التطويرالمستمرلممارسات  .16
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   25/2/2007بتاري    333رقم  بمجل  الجامعة المعتمدتم التعديل بناء على التشكيل 

 21/3/2022بتاري   405وإعتماده بمجل  كليه رقم  مار وتم عرضه بمجل  الوحدة لشهر 
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 مجل  إدارة الوحدة

   رئي  مجل  االدارة: 

العام على الوحدة بما يتفق مع اللوائح والقوانين الموضوعه ويتحقق   هو المختص باالشرافالدارة رئي  مجل  ا 

 وحدة.هداف العامة للضوء األى ف

  تشكيل مجل  إدارة الوحدة: 

ً   الوحدة  إدارة  مجل   تم تشكيل  فـى الوحـدة تشـكيل مجلـ  إدارة  إعتمـاد  وتم  رئي  الجامعة،  من  للتشكيل المقترح  طبقا

كليـة ى الـدور األول بمبنـ مقرها) الجودة  ضمان وحدة وتأسي  تجهيز وتم 2019/ 23/11 ي بتار 367 مية رقكلال مجل 

 هنـاء  د.أ  بالجامعـة  الجـودة  ضـمان  مركـز  مـدير  مـن  ردواالـ  الخطـا   علـي  بنـاءو  .  (لجامعي بعـين حلـوانلصيدلة بالحرم اا

بقـرار  االدارة مجلـ  تشـكيل اعـادة تـم  كورمـقال  نحـولا  علـي  الجـودة  ضمان  وحدة  ادارة  مجل   بتشكيل  والخاص  الحسيني

  20/12/2021بتاري   401مجل  الكلية رقم 

 :النحوالتالى ىعل إدارةالوحدة مجل  لشكيتو 

ً يسرئ)    أ.د / عميد الكلية .1  (ا

 ()مديراً    أ.د/ مديروحدة ضمان الجودة .2

 ()عضواً   أ.د/ نائب مديروحدة ضمان الجودة   .3

 ()عضواً    طال الن وكيل الكلية لشئو .4

  ()عضواً  لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئة الكلية وكيل .5

 ( )عضواً  بحوثو ال  العليا راساتدلا لشئون الكلية وكيل .6

 (أعضاء)  و ( بالتنا 3ية ) الحد االقصي عدد ممثلين من رؤساء االقسام العلم .7

 ()عضواً      امين الكلية  .8

 ()عضواً  )عضو مجل  الكلية( باالسم عالقة بالكليةذوي ال ممثل  من المجتمع الخارجي من االطراف .9

 ()عضواً    امين اتحاد الطال  بالكلية   .10

 ()عضواً   ذوي الخبرةعميد الكلية دعوة من  أ.د / ويمكن  .11
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 إدارة الوحدة:ات مجلإختصاص   

 :ما يأتي اإلدارة  يتولى مجل 

 تحقيـق أهـداف  التنفيقية التى تضمن  البرامج  ووضع  ة،بالكلي  الجودة  ضمان  منظومة  لتطبيق  العامة  إقرارالسياسات .1

 .الوحدة

 .الوحدة لمهام العام والتوصيف االختصاصات وتحديد ،الوحدة فى للعمل  الداخلى النظام وضع .2

 الوحدة أنشطة وتقارير متابعة تنفيق  والبرامج القاتية والتقارير السنوية للمقررات  والدراسة  السنوى  التقرر داعتما .3

 .الجودة بالجامعة مركزضمان الى تمهيداً لرفعها ة للوحدة،والفرعيالفنية   واللجان

 .بالوحدة التنفيقي الفريق اءألعض تفآوالمكا الحوافز اقتراح .4

 .الوحدة لتحقيق أهداف ضوعةالمو عامةال السياسات متابعة .5

 .اإلدارة مجل  يصدرها التى القرارات تنفيق متابعة .6

 .مديرالوحدة يقترحها التى فيقيةتنال الخطة ميزانية أنشطة اعتماد .7

 وأعضـاء  والهيئة المعاونـه  تدري يئة الأعضاءه  نم  لتنفيق األنشطة  الوحدة  تحتاجهم  من  كل  تكليف  قرارات  اعتماد .8

 .ال والط  دارىاإل الجهاز

 اهـل المناسـبة  الحلول  عووض  وتحقيق أهدافها  خطتها  تنفيق  وتعوق  الوحدة  تواجه  التى  والصعوبات  المشاكل  مناقشة .9

 .للوحدة المطلو  الدعم يموتقد

ً  تنفيق متابعة  .10  .كليةلا اجاتتيواح التطوير لمتطلبات الخطةاإلستراتيجية وفقا

 .ميزانية لها تخصيص حالة تنفيقها فى ت م التى شطةالنقدية لألن وتسوية المبالغ صرف اعتماد  .11

ة للتحسـين راءات التصـحيحيت بـاإلجالتوصـيا واتخـاذ المسـتفيدين من الرأى إستقصاءات  جئنتاتقارير  استعراض .12

 .الكلية مجل  على لعرضها والتطويرتمهيداً 

 .ودةالج ضمان والمالية لوحدة اإلدارية حةئوالال ظيفيوالو ييمالتنظ الهيكل اعتماد .13

 .الجودة الى مركزضمان صورة وإرسال الكلية مجل  على للعرض تمهيداً  إلدارة محاضرمجلسا وتوثيق اداعتم .14

 .للوحدة الفنية الداعمة  واللجان للوحدة التنفيقي الفريق أعضاء دتعيين اعتما .15
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  :مديرالوحدة 

  حدةالو يرمد تعيينأوال: 

عـامين قابلـة  لمـدةالكليـة  مجلـ  بقـرارمنبالكليـة  هيئة التـدري   أعضاء  بين  من  يعين مديرالوحدة

 الكلية مجل   للتجديد بترشيح من

 

 ةدمديرالوح نائب تعيينثانيا: 

عـامين قابلـة   لمـدة    الكليـة  مجلـ   بالكلية بقـرارمن  هيئة التدري   أعضاء  بين  من  دةحديرالويعين م

 تقـع فـى التـى عمـالألا مـامإت فـى مديرالوحـدة مسـاعدة بئـالنا مهـام كـونتو  المجلـ  نرشـيح مـبتللتجديد  

 .غيابه  حال فى  محله ويحل  اختصاصه

 

 دةالجو ضمان وحدةمدير  ونائب مدير إختيار معاييرثالثا: 

 :التالية  المعايير  ضوء فى  ونائبه الجودة  وحدةضمان مدير  لمنصب  اختيارالمرشحين  يتم

 .ومعاييراالعتماد الجودة  ضمان نظم  قبيتط  الجم فى الخبرة .1

 . الجودة  القومية أومركزضمان  الهئية  من الجودة  مجال فى ريبيةدت  اتدور  على الحصول .2

 . بالكلية  الفئات  جميع  مع  التواصل على القدرة .3

 . العمل  ومجموعات قيادة فرق علىالقدرة .4

 .العمل فى المسئولية والدقة  تحمل .5

 . بةالطي  والسمعة  النزاهة .6

 .يلقاتالتعليم والتقويم ا جودة  ومتطلبات  ألنظمة  والمعرفة  همالف .7

 . المعلومات  التقنية الحديثة وتكنولوجيا استخدام على القدرة .8

 . االستمرارية والقدرةعلى  الفعالة  المشاركة .9
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 الجودة ضمان وحدة مدير ومهام اختصاصاتا: رابع

 التـى  العامـة  السياسـة  إطـار  ماليـة فـىالفنيـة والو  اريـةداإل  األمور  تصريف  الجودة  ضمان  وحدة  مدير  يتولى

 :التالية  االختصاصات  خاصة  بصفة ويتولى وقراراته، اإلدارة  مجل   يضعها

 .بالوحدة  اليومي  والفنى اإلدارى  تسييرالعمل .1

 .الوحدة إدارة مجل  قرارات  تنفيق  متابعة .2

 .ضمان الجودة بالجامعة مركز  لدى الوحدة  تمثيل .3

 يـق أهـدافقحت تضـمن التـى التنفيقيـة الخطـط  بالكليـة ووضـع  الجودة  لضمان  العامة  ةالسياس  اقتراح .4

 .الوحدة

 .دةحة بالوالداعم  الفنية  اللجان دور  وتفعيل تنفيقه  ومتابعة  بالكلية، الجودة  ثقافة  لنشر اقتراح نظام .5

 .ةليبالك  المختلفة  والمقررات  وتقارير البرامج  توصيف فى الجودة  ومتطلبات إجراءات  متابعة .6

 علــى مجلــ  لعرضــها لمســتحدثةا والوحــدات الفنيــة للجــان الدوريــة التقــارير إعــداد علــى فشــرااإل .7

 .اإلدارة

 الـى الوحدة ثـم ارةدإ مجل   الى  ورفعها  الدورية  التقارير  إعداد  ومتابعه  للكلية  السنوى  التقرير  إعداد .8

 .الكلية  مجل 

 .ةاراإلد  مجل   على وعرضها الميزانية السنوية للوحدة إعداد .9

 واألقسـام العلميـة  والطـال   واإلداريـين  أعضـاء هيئـة التـدري (  الوحـدة  عمـل  فريق  بين  قنسيالت .10

 ه(المختلف
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 للوحدةالنوعية اللجان 

 وفرق العمل
و تم   ير مركز ضمان الجودة بالجامعة و الوارد من أ.د. مدالمحدث  على التشكيل  آتم عمل التعديل بناء

 21/3/2022بتاري   405ة رقم بمجل  الكلي  تمادهاع و  مار عرضه بمجل  الوحدة لشهر 

 

  1م  لـجــــنة رقـــ

 لجنة ممثلي األقسام العلمية 

 

 النوعية:  لجنةالومهام   ختصاصاتإ

 

هى   .1 العلمى اللجنة  القسم  بين  الوصل  ب  ضمانحدة  وو   حلقة  الخاصة  المهام  التمام    متابعةالجودة 

  بالقسم  مراجعتها  إتمامالتاءكد من  و  ريو لوكاالب  ةل مرح  مقرراتبرامج و لاألقسام العلمية    ء استيفإ

ووتسليم    العلمي والبرامج  تقارير  االكاديمية  المعايير  معيار  الى  والمناقشات  المراجعات  محاضر 

 .التعليمية والوحدة 

إالتأو  والمقرراتاالكاديمية    لبرامج لة  المستمرالمراجعة   .2 من  ل  ستيفاء كد  العلمية    لمالحظات األقسام 

 :   خاللمن للقسم  ل التى تص

   . باألقسام العلميةالداخلية   المراجعةان لج •

   . بالكلية الجودة ضمان وحدةالمراجعة الداخلية ب نةلج •

يخص  مركز • فيما  )وذلك  بالجامعة  الجودة    ومصفوفاتها  رراتوالمق  ج البرام  توصيفات ضمان 

   . (التقويم المحدثة واساليب والتعلم  التدري  واستراتيجيات 

   . مى برنامج و القسم العلرجى للخاالمراجع ال  •

 . الالزمة التعديالت إجراء  بعد واعتمادها والداخلية  رجيةالخا تقاريرالمراجعة استيفاء -3
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

 تشكيل فريق عمل اللجنة

  أعضاء هيئة التدري : 

 مدر  بقسم العقاقير -رئي  اللجنه سعيد مر د. سأ.م. (1

 ي  وجاستاذ بقسم الفارماكول -عضو المرسي   أ.د. انجي (2

 استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجي   -عضو د. رحا  كامل م.أ. (3

   الصيدالنياتاستاذ مساعد بقسم  -عضو   رانيا صفاء م.د. .أ (4

 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. نجوان جبر  (5

 مدر  بقسم الكيمياء الحيوية   -عضو  بسكال  د. هناء  (6

   جيمدر  بقسم الميكروبيولو -عضو  حسن  ى مصطفد. والء  (7

  الممارسةمدر  بقسم  -عضو  ساره محمد د.  (8

 بقسم الكيمياء التحليلية  مدر    -عضو د. مروة عز   (9

   الصيدليةمدر  بقسم الكيمياء  -عضو د. عال عبدالرشيد  (10

   العضويةيمياء بقسم الك  مدر  -وعض د. يارا منصور   (11
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

  2لـجــــنة رقـــم  

 ة  لجنة الدعم الفني والمراجع
 

 النوعية:  لجنةومهام ال تاصاختصإ

ً   الفنى  الدعم  تقديم .1 واألقسام    والطال   اإلداري  والجهاز   والوحدات   اللجان  لمختلف  ات تياجلالح  وفقا

 .ليات والمسئؤ  للمهام داءاآل  جودة لضمان العلمية 
 

 بالوحدة. التنفيقية للفرق وتفعيلها الداعمة الوثائق ستيفاءإ مجال فى الفني الدعم تقديم .2

 

 .   الدورية   والتقارير القاتية  الدراسة دإعدا ولجان بالمعايير المنوطة المختلفة   للجان الفنى الدعم تقديم .3
 

ذا  واألطراف  للخرجين  الجودة  مجال  فى  الفنى  الدعم  تقديم .4   التخصص  بمجاالت  قةالعال  ت المجتمعية 

 .  بالكلية التطوير خطط فى مشاركتهم لتحفيز
 

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  دري : ة التء هيئاضعأ

 لعقاقير و مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  بقسم ااستاذ  -رئي  اللجنه أ.د. ايمان جابر حجاج    (1

 يم و الطال  ن التعلاستاذ الميكروبيولوجي و وكيل الكلية لشئو ا.د. محمد عماره  (2

 استاذ العقاقير و وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  ا.د. محمد ابراهيم   (3

 البيئة و خدمه المجتمع استاذ الكيمياء الحيوية و وكيل الكلية لشئون  المحسن ر عبدد. سح.ا (4

 سم  الممارسة الصيدلية و المشرف على القبقسم متفرغ استاذ  -عضو أ.د. عبدالحميد ابراهيم  (5

   متفرغ بقسم العقاقير استاذ  -عضو سعاد عبدالخالق  د.أ. (6

   الكيمياء الحيوية بقسم تفرغ مذ استا -عضو أ.د. فتحية الشرقاوي   (7

   فرغ بقسم العقاقير تماستاذ  -عضو أ.د. محمد الجندي   (8

   متفرغ بقسم الصيدالنيات  استاذ  -عضو أ.د. وداد سكران   (9

   الفارماكولوجي  سمبقستاذ ا -عضو ا.د. أماني اسماعيل  (10

  بقسم العقاقير استاذ  -عضو أ.د. فاطمة محرم    (11
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

 3  ـملـجــــنة رقــ

 لقيا  وتقويم اآلداء  ة الجن
 

 : النوعية لجنةومهام ال ختصاصاتإ

وورش  الدورات  من  المردود  بقيا   الخاصة   يروالتقار  البيانات   وتحليل  رصد .1   التى  العمل  التدربية 

  .بدريالت نة جل / أعدتها وحدة

  رراتمقوال  الدراسية   البرامج  وتحسين  تعزيز  التطوير وخطط  مشروعات  مردود  لقيا    آليات  وضع .2

 .التعليمية  ى الفاعلية لع

اإل تطبي ب  الخاص   الزمنى   الجدولمتابعة   .3 الرأىستإ  ستقصاءات إو  ستبياناتق    بأنواعها  طالع 

المجتمعية  العمل  وأصحا    الخريجين) يتعلق   ( النهائية وات  سنال  ال  طو  العالقة   ذات  واألطراف    فيما 

 . دمةمقال عية تمالمج التعليمية والبحثية والخدمة والعملية المؤسسى داءباآل

ً  بالكلية ثيةة والبحوالخدمي  العمليات اإلدارية والتعليمية  تقييم جميع .4    .المستفيدين  من دوريا

آراء .5   داء اآل  تقييم   انات ستبيإ  روتقاري  نتائج  وتحليل  والخارجية  الداخلية  األطراف  جميع  قيا  

   يخصه.  ياكل ف ومناقشتها عرضهال  التقارير والمؤسسي وإعداد واإلداري األكاديمي

  .المساعدة دمات والخ  التسهيالت وكفاية كفاءة تقييم مدى قيا  تقارير رصد .6

  تالمجاال مختلف فى الكلية تقدمها التى الخدمات  والخارجي عن  الداخلي المجتمع آراء قيا  وتحليل .7

  لالزمة ا  تقارير نتائج اإلستبيانات لألقسام العلمية بالكليةحتى تستطيع أخق اإلجرآت التصحيحيةيم  تسل .8

 فيما يخصه.   وللجان الوحدة النوعية كل  (action plans))خطط التحسين(  

 اللجنه تشكيل فريق عمل 

  أعضاء الهيئة المعاونة:   أعضاء هيئة التدري : 

در  بقسم  م -لجنهرئي  ال د. يارا منصور   (1

 لكيمياء العضوية  ا

مدر  مساعد بقسم  م.م. اسراء محسن   (1

 الكيمياء العضوية  

مدر  بقسم   -رئي  اللجنه مد  اوان حسلد.  (2

 لميكروبيولوجي ا

  الميكروبيولوجيمعيدة بقسم    ص. مريم محمد  (2

 نيات معيدة بقسم الصيدال ص. رانيا مختار   (3 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. نشوة فار     (3

   العضوية  ك.معيدة بقسم  ص. جاكلين يوسف  (4  
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

  4لـجــــنة رقـــم  

 لجنة التدريب 

 

 : النوعية لجنةام المهو تاصاصتخإ

 

 المستهدفة   للفئات  التدربية  اإلحتياجات  دراسة  ضوء  فى  العناصر  التدريبية للكلية مكتملة   الخطة  وضع .1

)القيادات  الطال   األكاديمية  بالكلية  التدري   ءاأعض   واإلدارية،  المعاونة، أعضاء  هيئة    الجهاز   والهيئة 

واعتمادها  والخريجين(    لمتابعة   آليات   ووضع  المستهدفة  الفئات  جميع   بينشرها  نو  وإعالنها  اإلداري 

ً وف تنفيقها   .المعتمد الزمني لإلطار قا

 .فئة لكل تنفيقه تم  القى التدريب ومردود  بقيا  أثر خاص معتمد سنوي إصدارتقرير .2

وتحضير  الدورات  نعقادإ  لتنظيم   المختصة  التدريب  جهات   مع   تواصللا .3   التدريبية  المادة  التدريبية 

الدورة  استبيان  توقيع،   كشوف (بها    المرتبطة  ل العم  قراوأو   اإلفادات  إصدار  ومتابعة (   ال ....تقييم 

 التدريبية.  الدورات حضروا القين المتدربين وشهادات

 عن   دورى  تقرير  وإصدار  المجتازين،  وأسماء  التدريبية المنفقة  برامجلل  بالوحدة  بيانات  قاعدة  إنشاء .4

 .العمل رأ  على العدد الفعلي إجمالي إلىة منسوب  المستهدفة  الفئات ن م فئة كل  من  المتدربين نسبه

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  أعضاء الهيئة المعاونة:   أعضاء هيئة التدري : 

  مسدر  بقم -رئي  اللجنه د. علياء اسماعيل    (1

 الصيدالنيات 

 بقسم الصيدالنيات يد مع ص. محمد رمزي   (1

 معيدة بقسم الصيدالنيات  ص. ابتسام البيلي    (2 قاقير سم العبقمدر   -عضو  د. فتحية الشعراوي   (2

 معيدة بقسم الصيدالنيات  د عماد   جهاص.  (3  

 معيدة بقسم الصيدالنيات  ص. نرمين رفعت    (4  
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

 

  5لـجــــنة رقـــم  

 اإلعالم  لنشر ولجنة ا

 

 : النوعية لجنةالومهام   ختصاصاتإ

ً ورقية كلال مجتمع  وخارج داخل الجودة افةقث نشر .1 ً  يا  .  وإلكترونيا

 بصورة   للكلية  اإللكترونى   الموقع  على   واإلعتماد  الجودة  تطبيقات  يخص  فيما  الكلية   بيانات  تحديث .2

هيئة    ألعضاء   العلمى  النشاط  وعن   ةليلك  بأنشطةا  لخاصة   والمعلوماتا  بالوثائق  دهيوتزو  دورية

 .العلمية  واإلصدارات افية ثقال  تكالندوات واللقاءا  والعلمية المجتمعية ومشاركتهم  التدري 

 .  الجودة بمنظومة الصلة ذات والندوات  الدورات عن  واإلعالم النشر .3

ً   ونشرها  الكلية   أنشطة  عن  نشرات  إعداد .4 بين  إلكترونيا   ية كلال  تمعجم  داخل  المستفيدين  وورقياً 

وتجهيز   ىمعالاإل  المحتوى  حسب  لنشرها  الوسائل  أنسب  واستخدام  اإلعالمية  المواد  وخارجها 

 .المستهدفة ئةوالف

يتعلق  أنشطة  عن   واإلعالم  النشر .5 فيما    وسوق  المجتمع  مؤسسات  بين   الجودة  نظم  بتطبيقات   الكلية 

 .األعمال  وريادة لعم ال حا صأ مع الكلية تعقدها  التى واللقاءات  التوظيف ملتقيات فى العمل

 اللجنهتشكيل فريق عمل 

  ة: ونأعضاء الهيئة المعا  أعضاء هيئة التدري : 

مدر  بقسم  -رئي  اللجنه  ي ظريف شادد.  (1

 الكيمياء الحيوية 

  العقاقيرمدر  مساعد بقسم  هير عبدالحليم. سم.م (1

استاذ مساعد بقسم -عضو  أ.د.م. هبه طه  (2

 الكيمياء الحيوية  

مدر  مساعد بقسم  علي اء أسم م.م. (2

   الفارماكولوجي

 معيد بقسم الميكروبيولوجي  ص. مروان هشام   (3  

 بقسم الكيمياء الحيوية  معيد سالم    أحمد .ص (4  
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

  6  لـجــــنة رقـــم

 المعايير لجنة منسقي 
 

 : النوعية لجنةومهام ال ختصاصاتإ

ً  وتحديثها الجودة ضمان مظن تطبيق  ومتطلبات   اإلعتماد معايير  وثائق  ستيفاءإ متابعة  .1   كل  دوريا

 فيما يخصه. 
 

بالكلية    المختلفة الفئات   لجميع ونتائجه  معيار كل مونمضتعريفية ب  لقاءات عقد متابعة المعايير ل .2

 .  طال ( إداريين،  يئة تدري ،اءهأعض طال ، (
 

 .  رالمعايي ملفات ستيفاءإ مدى  عن دورية تقارير إعداد .3

 نقاط القوة والضعف إلعداد الدراسة القاتية.  تعلق بي  مايير ف تقارير المعايتجميع   .4

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  : تدري لا أعضاء هيئة

 يدالنيات  استاذ متفرغ بقسم الص -رئي  اللجنه أ.د. وداد سكران    (1

 مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  استاذ  -عضو أ.م.د. محمد قطب  (2

 ير مدر  بقسم العقاق -عضو  د. حسن يحي  (3

 استاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية   -عضو سمر سعيد  .د.أ.م (4

 سم العقاقيرقباعد سم استاذ –عضو  أ.م.د. هيثم علي  (5

 ء الحيوية  مدر  بقسم الكيميا  -عضو  أ.م.د. رانيا صفاء  (6

 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. محمد سعيد ماضي   (7

 لوجي  رماكوفاالبقسم استاذ مساعد  –عضو  أ.م.د. شهيرة نوفل   (8

 مدر  بقسم الكيمياء التحليلية   -عضو د. مروة عز   (9

 الفارماكولوجي  بقسم  اذاست –عضو  أ.د. انجي المرسي   (10

 الحيوية  الكيمياء  مساعد بقسماستاذ  -عضو أ.م.د. هشام رأفت   (11

 مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  استاذ  -عضو أ.م.د. هبه طه   (12

 بقسم الكيمياء التحليلية   اعدتاذ مسسا -عضو أ.م.د. منى الشاهد    (13
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

  7لـجــــنة رقـــم  

 لجنة المراجعة الداخلية 
 

 : النوعية لجنةم الومها تصاختصا إ

 .  ألقسام العلميةلية لالداخ مراجعةال لنظام معتمدة  آليات وضع .1
 

  متهامالء  ومدى  ،دراسي    فصل  لكل  مرحلتي البكالريو  والدراسات العليا  مقررات  توصيف  مراجعة .2

التى  المعايير  مع الداخلي  الكلية    تتبناها  األكاديمية  المراجع  لنموذج   ىدمو   (  (Check Listوفقا 

 .المختصة المجال   من  لالعتماد تمهيداً  والمقررات البرامج  توصيف نماذج اء يفستإ
 

  ألقسام  عدهات  والتى  دراسي  فصل  لكل  مرحلتي البكالريو  والدراسات العليا  مقرراتتقارير  مراجعة .3

التقاريرنماذ  ستيفاءإ  مدىو  العلمية الداخلي    ج  المراجع  لنموذج    تمهيداً    (Check  List)وفقا 

 .  المختصة المجال  من  تمادلالع
 

لأل .4 الداخلية  اللجان  فيما يخص  المراجعة على  العلمية  برامج )مصفوفات(  قسام  العليا من  الدراسات 

  (Check داخليراجع الوفقا لنموذج الم  وتقارير(- ومقرارات )توصيف 

(List  ًالمختصة المجال  من  لالعتماد تمهيدا  .      

    (.(Check Listوفقا لنموذج المراجع الداخلي قسام العلمية لألرارات راجعة محتويات ملفات المقم .5

 اللجنهتشكيل فريق عمل 

 اقير قسم العقاستاذ و رئي   -رئي  اللجنه أ.د. ربا  الديب     (1

 مساعد بقسم الكيمياء العضوية استاذ  -وعض مي  أ.م.د. رانيا حل (2

 قيربقسم العقااستاذ مساعد  –عضو    ريهام رجائيأ.م.د.  (3

 الفارماكولوجي  بقسم استاذ مساعد  –عضو  .د. عبير الخولي أ.م (4

 الممارسة الصيدلية مدر  بقسم  -عضو  د. سارة محمد   (5

   بقسم الكيمياء الحيويةمدر   -عضو  د. هناء بسكال   (6

 لصيدالنيات مدر  بقسم ا -عضو  لياء عدلي    د. ع (7

 الصيدليةلكيمياء مدر  بقسم ا -عضو      عال عبدالرشيدد.  (8

 مدر  بقسم الكيمياء التحليلية   -عضو د. مروة ابراهيم   (9

 الميكروبيولوجي مدر  بقسم  -عضو  د. والء حسن  (10
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 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

  8لـجــــنة رقـــم  

 لجنة المعلومات واإلحصاء  
 

 : النوعية لجنةهام الوم اصاتختصإ

هيئة    أعدادالطال  (  ة المختلف  بالفئات   البيانات الخاصة   جميعلت  المعنية  واإلدارات  األقسام  مع   التواصل .1

 المختلفة.  اإلدارات من  موثقة  البيانات هقه أوراق  تكون أن على   .. ) اإلداريين التدري 

 

وأعداد  معامل  مشتمالت  عن  بياناتتجميع   .2 أقسام  والمعدات  األجهزة  ترات، والكمبي  الكلية   بجميع 

 .واإلداراية األكاديمية  الكلية

دورية   إعداد .3 وغيرها    ومستلزمات   ومعدات  أجهزة  من  األعداد  تناقص  أو   تزايد  مدى   توضح  تقارير 

 .بالكلية

والتطور  ببيانات  خاصة  وإحصاءات  بيانات  قاعدة  إعداد .4 هيئة    واعضاء   الطال   أعداد  فى  الكلية 

  .دارةإ بكل  الجهازاإلداري وأعضاء المعاونة والهيئة لالعم  أ ر التدري  على

 الجودة  ضمان دةوح  لعمل  الداعمة للدراسات بيانات  اعدةق إعداد .5

 تشكيل فريق عمل اللجنه

  أعضاء الهيئة المعاونة:   : أعضاء هيئة التدري 

بقسم   أستاذ -رئي  اللجنه أ.د. سوزان أديب  (1

 العقاقير

 يدالنيات قسم الصبمعيد  ص. نديم أشرف    (1

  وجي  الفارماكولمعيدة بقسم  عادل   ص. اسراء  (2 مدر  بقسم العقاقير  -عضو  د. نجوان جبر  (2

  ص. فاطمة الزهراء   (3  

 اء العضوية الكيميمعيدة بقسم  ص. سهام يسري   (4  

  ص. نعمة أحمد    (5  

 الكيمياء التحليلية  معيدة بقسم  ص. بسمة توفيق   (6  

 الكيمياء الحيوية  دة بقسممعي ص. نادية عمر   (7  

مياء مدر  مساعد بقسم الكي م.م. اسراء أمجد  (8  

 الصيدلية 

   الفارماكولوجيبقسم معيد  م ص. مهند حك (9  
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  9لـجــــنة رقـــم  

 لطال  لجنة ا

 : النوعية لجنةومهام ال ختصاصاتإ

  واالجتماعي  اليالم  دعموال  مي للتعل  الالزمة  واإلمكانات  الوسائل   توافر  ومديالطالب    ظروف   دراسة .1

 . للطالب
 

المقتراحاو   الطالب   شكاوى   متابعةة  لجن   فى   المشاركة .2 وتقديم  الطالب   الت مشاكلا  لحل   تدراسة  وتهيئة 

   .المشاكل طرح فى لموضوعيةوا  والتوثيق  التخطيط آليات وسط  للعمل
 

عم مشاركة ود   ينهم ب   الجودة  نشرثقافة  بهدف   االجتماعي   التواصل  وسائط   خالل   من   الطلبة   مع  التواصل .3

 .  الطالب فى تطوير المقرارات والبرامج
 

  ائرينالز  بالتواصل مع   المؤتمرات  تنظيم   وفى  دةالجو   شطة وأن   فى أعمال   الفعالة  المشاركة   روح  غرس .4

 اإلقليمية والدولية.  والفعاليات  هامش المؤتمرات على  ستضافتهما فترة وتيسير 
 

 .الطالب  بين الجودة رثقافةلنش والنشرات الملصقات إعداد فى المعاونة .5

 تشكيل فريق عمل اللجنة

  أعضاء الهيئة المعاونة:   أعضاء هيئة التدري : 

مدر  بقسم   -رئي  اللجنه اء محمود  د. شيم (1

 الميكروبيولوجي 

مدر  مساعد بقسم  ابراهيم   م.م. فار  (1

  الصيدالنيات 

  ص. سارة عالء  (2 العقاقير مدر  بقسم  ى مزيون   د. هد (2

 الكيمياء الحيوية معيدة بقسم  ص. جليلة جمال   (3 الكيمياء التحليلية مدر  بقسم  شعبان  د. أمير (3

 الكيمياء الحيوية معيدة بقسم  عالء    ص. صفا (4  

 عيدة بقسم الصيدالنيات م ص. سلمى علي   (5  األداريين: 

  ص. نعمة عبدهللا    (6 شبا  قسم رعاية ال احمد شوقي  (1

 معيدة بقسم الصيدالنيات  يمان محمد   ص. ا (7   قسم شوؤن الطال محمد لبيب   (2

   قسم شوؤن الطال   أحمد ابوالقاسم   (3

   :ممثل الطال  

 أمين اتحاد الطال    مصطفى ابراهيم رمضان   
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 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

  10ـم  لـجــــنة رقــ

 لجنة متابعة أعمال الجودة 

 

 النوعية:  لجنةومهام ال ختصاصاتإ

 ايير الذير مستوفاة: ومية لإلعتماد وعلى األخص المعيئة القمتابعة ما جاء من مالحظات بتقرير اله

أخق  .1 اللتى  المالحظات  إستيفاء  المتابعة  على  اآلليات  ت  من  اإلستراتيجي(  )التخطيط  األول  معيار 

 آلجراءات التصحيحية.  التنفيقية وا

والتطوير( .2 الجودة  )إدارة  الثالث  المعيار  على  أخقت  اللتى  المالحظات  إستيفاء  اآل  متابعة  ليات  من 

 صحيحية.  التنفيقية واآلجراءات الت 

)المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية(  السابع    متابعة إستيفاء المالحظات اللتى أخقت على المعيار .3

 يقية واآلجراءات التصحيحية.  من اآلليات التنف 

   .االعتمادللتقدم لتجديد  معاييرال ملفاتبقية  ستيفاءإ مراجعة .4

 العلمية والسادة الوكالء كل فيما يخصه.   ارير السنوية من رؤساء االقسامم التقمتابعة إستال .5

 

 اللجنهتشكيل فريق عمل 

  عضاء هيئة التدري : أ

 العقاقير مدر  بقسم   -رئي  اللجنه هبه السيد ابواليزيد  د.  (1

 العقاقير مدر  بقسم  -عضو   نجوان جبرد.  (2

 يات  لصيدالنامدر  بقسم  -عضو  رغده عبدالمنعم د.  (3

 العقاقير در  بقسم م -عضو د. فتحيه الشعراوي  (4

 بيولوجي الميكرومدر  بقسم  -عضو د. سلوان حامد  (5

 الفارماكولوجي بقسم مدر   –عضو    د. شيماء كمال  (6
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هام القيادات االكاديمية واالدارية وأعضاء هيئة التدري  دور وم

 جودةوالعاملين والطال  فى تطبيق وتعزيز نظم ضمان ال

مان تحقي  ق وتطبي  ق نظ  م ض  مان الج  ودة ومع  ايير االعتم  اد بالكلي  ة يج  ب التأك  د م  ن إلم  ام لض   

ال  وكالء ورؤس  اء المج  الس ي  ة بالكلي  ة .أ.د. عمي  د الكلي  ة  الس  ادة ألكاديمام  ن القي  ادات مس  ئولين جمي  ع ال

ة م ومعرف    العلمي   ةأ وأعض   اء هيئ   ة الت   دريس ورؤس   اء األقس   ام اإلداري   ة والع   املين والط   الب ب   دوره

دوري  ة المس  ئوليات الت  ي تق  ع ف  ي مج  ال اختصاص  اتهم حت  ى ي  تم تجهي  ز المس  تندات والتق  ارير الس  نوية ال

ت  م تحقيق  ه وإنج  ازل م  ن الخط  ط  وتقي  يم للوض  ع الح  الي للكلي  ة وتحدي  د م  ا مطلوب  ة والمتض  منة وص   ال

        .لالعتماد للتقدم  اإلستراتيجية التي وضعتها الكلية للتحسين في مختل  المجاالت وإعداد الكلية

 ييل وبناءا على ما سبق تتلخص األدوار والمسئوليات وفقا لالختصاصات فيما

 :أ.د/ عميد الكليةمهام   .1

مان الجودة بالكلية وإرسال صورة م ن المحض ر بع د اعتم ادل إل ى عقد االجتماع الشهري لمجلس إدارة  وحدة ض (1

 صورة من هذل المحاضر.لكلية بمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحتفظ الوحدة با

ألقس ام اإلداري ة بالكلي ة و ل ل بالمتابع ة وكالء واال متابعة عملية إنجاز المهام المطلوبة من األقسام العلمية والسادة (2

لوحدة للوقوف على المشكالت والعقبات التي تواجه الوحدة واتخ ا  اإلج راءات الفوري ة لحله ا المستمرة مع مدير ا

ر في عملية إعداد المستندات والتق ارير لتق ديم التقري ر الس نوي/ الدراس ة الذاتي ة وب اقي أي تأخيتجنبا إلى حدوث  

 لمستندات في الوقت المحدد.قارير واالت

المق ررات   تق ارير  سالة والرؤية بع د المراجع ة   توص ي  الب رامج   توص ي اعتماد المستندات والتقارير .الر (3

 اسة  اتيةأ.نوي/ درالمقررات والبرامج   التقرير الس

عم ل واللق اءات عل ى وورش ال بي ةالتنسيق مع وحدة الجودة بالكلية لوضع خطة تدريبية لع دد م ن ال دورات التدري (4

الجميع لنظم الجودة وتطبيقاتها ف ي المؤسس ة التعليمي ة ونش ر لةقاف ة   مدار الفصل الدراسي للتأكد من إيضاح وفهم

   أعضاء هيئة التدريس وجميع الفئات المستهدفة .داخلي/ خارجيأ.لعاملينالجودة وأهداف الوحدة بين الطالب   ا

ارير الب رامج وإدارات الكلية لتطبيق خط ط التط وير والتحس ين الت ي وردت بتق   العلمية  سامالمتابعة المستمرة لألق (5

 والتقرير السنوي وإنها تتم فعليا وفقا لجدول زمني معلن.

 .هقا للجدول الزيارات المتفق عليكلية وفتسهيل زيارة المراجعين النظراء لل (6
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 :مهام أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطال   .2

ئي ة   نم ا ا االمتحان ات   لج ان أ   بمحاض ر اللج ان الةنا2 1لجداول الدراسية .الفصل الدراس ي  لوحدة بااد اإمد  (1

 الممتحنين ونتائج امتحانات الطالب في جميع المقررات لجميع البرامج .

ام ل م ع التعدة بمستندات خاصة بشئون التعليم والطالب مةل: آلية التعامل مع ش كاوى الط الب   كيفي ة اد الوحإمد  (2

التكافل اإلجتماعى ومدى استفادة الطالب منة     لتماسات الطالب والتظلمات الخاصة بالنتائج  بيانات عن صندوقا

المتعةرين الرحالت التعليمية والزيارات الميدانية  الطالب  السياسة المتبعة لتكريم الطالب المتفوقين وكيفية مساعدة  

 هاأ. سياسات القبول والتحويل  ....وغير

 لوحدة بدليل الطالب المعدل.إمداد ا (3

الطالبية بالكلية واألنش طة الطالبي ة و األس ر ولج ان اتح اد الط الب   المس ابقات   تقديم البيانات الخاصة بالرعاية (4

 بيان بالجوائز التي فاز بها الطالب في المسابقات   .. وغيرها.ليةأ   الطالبية .خارا وداخل الك

بتدريس ه  ين من أعضاء هيئ ة الت دريس بنم و ا توص ي  المق رر ال ذين يقوم ونالمنتدب سادةمتابعة عملية إمداد ال (5

ريس بوض ع م بالت د بالكلية متضمنا النتائج التعليمية المستهدفة الت ي يحققه ا المق رر للبرن امج ليق وم المنت دب الق ائ

يمي ة المس تهدفة ئج التعللنت االموضوعات وتحديد أساليب التدريس وط رق التقي يم المس تخدمة بم ا ي رتبط ويحق ق ا

ة من توصي  المقرر إلدارة الكلية مس توفاة التوقي ع. ك ذلل متابع ة للمقرر الذي حددل البرنامج وتسليم صورة كامل

 كل فصل دراسي. ي نهايةإعداد السادة المنتدبين لتقرير المقرر ف

 نوي وإرسالهقرير السالت إعداد البند الخاص بالتعليم والتعلم  وجودة فرص التعلم الوارد بنمو ا (6

 تقرير السنوي / الدراسة الذاتية.لوحدة ضمان الجودة حتى يمكنها استكمال إعداد ال (7

ين ب دءوا  البرن امج   أع داد الب ال ذ إمداد الوحدة باإلحصائيات الخاصة بأع داد الط الب المس تجدين   أع داد الط  (8

أ  إعداد الطالب الواف دين وغيره ا م ن 2ترم  -عةلرابالطالب في كل فرقة   إعداد الطالب الخريجين .من الفرقة ا

 عملية التعليمية.اإلحصاءات المرتبطة بال

ل زمني وما تم تحقيقه قا لجدوإمداد الوحدة باستراتيجيات التعليم والتعلم المقترحة الخاصة بشئون التعليم والتعلم وف (9

 .ا إن وجد منه من خطة العام السابق والمعوقات التي حالت دون اكتمال تحقيق بعض 

م وال تعلم .معام ل   قاع ات مجه زة بوس ائل تعليمي ة إعداد تقرير دوري عن مدى كفاية اإلمكانيات المتاح ة للتعل ي (10

  ...الخأ.

يقوم وا بتدريس ها   ء هيئة التدريس لتوصي  المق ررات الت يم أعضامتابعة رؤساء األقسام العلمية للتأكد من استال (11

ذلل التأكيد على رؤساء األقس ام العلمي ة عل ى ض رورة إع داد دراسي وكل الوعرضها على الطالب في أول الفص

 الدراسي وتجميعها ثم تسليمها للوحدة. اء هيئة التدريس لتقرير المقررات في نهاية الفصلأعض
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 : لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى الكلية  مهام أ.د/ وكيل   .3

وكذلل الخطة البحةية للكلية والتحقق م ن ارتباطهم ا مع ا   العلمية  قسامإمداد الوحدة بالخطط البحةية المعتمدة من األ (1

 كذلل إم داد وقا لرسالة الكلية ولمتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وان  لل مرتبط بالخطة البحةية للجامعة  تحقي

علمي في لتقدم الكب اباآللية التي استخدمت للتحقق من أن الخطة البحةية للكلية تحقق متطلبات المجتمع وتوا الوحدة

 مجاالت التخصص المختلفة.

دد الطالب الملتحقين بالدراسات العليا في التخصصات المختلفة بكل برن امج .دبل وم   إمداد الوحدة ببيان يوضح ع (2

 اد الخطط البحةية والرسائل العلمية   لكل برنامج.ذلل أعد ماجستير   دكتورالأ وك

 المشترك و البعةات .داخلية وخارجيةأ.األشراف ية وإعداد بيان يوضح عدد المهمات العلم (3

 عضاء هيئة التدريس المشاركون في المؤتمرات العلمية .خارجية وداخليةأ. إعداد بيان يوضح عدد أ (4

مساهمات الجامعة في نشر األبحاث وحضور مؤتمرات .خارجي ة وداخلي هأ فيدين بإمداد الوحدة ببيان بأعداد المست (5

 العلمي بالكلية.م البحث لدع وبروتوكوالت التعاون

علمية الت ي ت م مناقش تها وع دد ال ذين منح وا درج ات علمي ة .دبل وم   إمداد الوحدة ببيان يوضح بأعداد الرسائل ال (6

 في كل مرحلة لكل مجال من مجاالت التخصص.ألخيرة ماجستير   دكتورالأ خالل الةالث سنوات ا

الدراسية التي يقوموا بتدريسها و لل بالمتابعة م ع   المقررات رير  متابعه إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصي  وتق (7

 قسام العلمية بالكلية.رؤساء األ

 ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع بيانات الدراسات العليا وتجديدها بصفة مستمرة. (8

الكت ب ل لشراء عتمد لوحدة ببيانات عن المكتبة .أعداد الكتب في التخصصات المختلفةأ   الدعم المالي الذي اإمداد ا (9

   ومدى كفاية اإلمكانيات المتاحة بالمكتبة.

ند الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية الوارد بنمو ا التقري ر الس نوي/ الدراس ة الذاتي ة وإرس اله للوح دة إعداد الب (10

 الوحدة من تجهيز التقرير في صورته النهائية.تتمكن  حتى

 : لبيئةوتنمية اتمع مهام أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المج  .4

ن خدمة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة داخ ل الكلي ة وخارجه ا . إمداد الوحدة ببيانات موثقة عن خطة وأنشطة وكالة شئو (1

 قيات   االستشارات  ....الخأ.  اتفا اجتماعات  الدورات التدريبية   الندوات   لقاءات   

جتماعات مج الس إالطابع الخاص            .  حدات  ات الو  إمداد الوحدة ببيان موثقه عن أنشطة الوحدة اإلنتاجية / (2

 اإلدارة  ..الخأ.

ض م ن به ا وبع   إنشاء مكتب أو أدارل الخريجين وإمداد الوحدة بقرار إنشاءها والهيكل اإلداري والمهام التي تق وم (3

 مالها وإنشاء قاعدة بيانات لطالب السنة النهائية والخريجين وتحديد وجهات عملهمأ.أع
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

خدم ةأ و ل ل بعم ل اس تبيان آو ع ن ن أن الخدمات التي تقدمها الكلية تحقق رضا العميل .متلقي الالدوري مأكد  الت (4

  .طريق مخاطبات من الجهات المتلقية للخدمة للتعرف على آرائهم

ش أن ر والتحسين في الخدمات المقدمة. وترسل للوحدة اآللية والتق ارير الت ي اتبع ت ف ي ه ذا الللتطوي  ومقترحاتهم (5

 ذي يوضح رأى المستفيدين ومقترحاتهم.ان أو تقارير من المستفيدينأ  وصورة من  التقرير النهائي الستبي.اإل

مج ال توظي   الخ ريج   تب ادل يئ ة ف ي  إمداد الوحدة بمس اهمات وكال ة الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة الب (6

 وثقةأ.تقارير مين .الزيارات الطالبية  أهم ما أسفر عنة اللقاء السنوي للخريج

ا إع داد التقري ر الس نوي / الدراس ة الذاتي ة وإرس اله إل ى إعداد البند الخاص بالمشاركة المجتمعي ة ال وارد بنم و   (7

 الذاتية في صورتها النهائية. الدراسةالوحدة لتتمكن الوحدة من تجهيز التقرير السنوي/ 

 :مهام رؤساء االقسام العلمية  .5

توص ي  نة المراجعة الداخليةأ ومتابعة استالم أعضاء هيئ ة الت دريس لررات .لجالمقمراجعة توصي  البرنامج و (1

 المقرر وعرضه على الطالب في أول الفصل الدراسي.

تبيان بالكمبيوتر وتسجيل النتائج في نمو ا تقرير المقرر ات االستحديد منسقين من القسم للعمل بالوحدة لتفريغ بيان (2

 تكمال إعداد تقرير المقرر.دريس السالت وإعادة توزيع على أعضاء هيئة

لتقرير المق رر ف ي نهاي ة الفص ل الدراس ي بع د ت دوين تقي يم الط الب للمق رر   متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس (3

النه ائي للمق رر  ووض ع خط ط التحس ين المقترح ة   تجمي ع تق ارير   المتحانوتدوين إحصائيات الطالب لنتائج ا

  .من القسم العلمي د مراجعةة بعالمقررات وتسليمها للوحد 

الخريجين لتوزيع استبيان تقييم البرنامج  كذلل تقييم توصي  البرنامج تحديد المستفيدين في سوق العمل وعدد من  (4

 .الذي تم اختيارل وفقا لمعايير معتمدة وضعتها وحدة ضمان الجودةلخارجي بما يحقق رسالة الكلية من المقيم ا

 مل والخريج. لعمل التفريغ اإلحصائي وتحليل آلراء المستفيدين من سوق الع ن القسم هيئة تدريس متحديد أعضاء  (5

إنج ازل م ا ت م  إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسين البرنامج وفقا لجدول زمني واقعي وتوضيح في تقرير البرنامج (6

 من خطة العام السابق ومعوقات التنفيذ إن وجدت.

إن   التعديل أو اإلضافة لما هو موضح بتوصي  البرنامج س ابقا عل ى  في حالة  عية الخارجيةاختيار المعايير المرج (7

 يتم اعتمادل في المجالس الحاكمة ويرسل للهيئة القومية العتماد.

لقومية للجودة واالعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وتجهيزل في الصورة لهيئة اإعداد تقرير البرنامج وفقا لنمو ا ا (8

 ة .النهائي

 ارير في مجلس القسم قبل إرسالها للوحدة.ميع التقعتماد جإ (9

 هيئة التدريس لمتابعة استكمال مل  المقرر الذي يقوم بتدريسه الموجود بالوحدة.التأكيد على أعضاء  (10
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 :مهام أعضاء هيئة التدري   .6

طل ب م ن بحاث الت ي تال مل  المقرر الموجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم المل  بالفروض وعناوين األستكمإ (1

 يرها .لطالب   االمتحانات  نما ا اإلجابة   درجات أعمال السنة  وغا

 أ.2 1عرض ومناقشة توصي  المقرر مع الطالب في أول الفصل الدراسي . (2

قب ل أن يس لم إل ى  رئيس القسم العلمي في نهاية الفص ل الدراس ي للمراجع ةسليمه لاستكمال إعداد تقرير المقرر وت (3

 الوحدة.

اإلعالنات القريبة  إعالنها في لوحةعات المكتبية وتفعيلها وأعالم الطالب بها في اللقاء األول ودول الساااللتزام بج (4

 من القسم.

.داخلي ا   رها واألبح اث العلمي ة المنش ورةالت ي حض تحديث السيرة الذاتي ة وبي ان باألنش طة وال دورات التدريبي ة   (5

اد بيان بالدورات التدريبية التي حضرها أعض اء هيئ ة وإعد   ويالجودة بها سنوخارجياأ التي قام بها وتزويد وحدة ا

 . FLDPلتنمية القدرات التدريس 

 حدةنظمها وحضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات المتعلقة بالجودة واالعتماد التي ت (6

 ضمان الجودة بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة. (7

جات   متحان موضح علية توقي ع أعض اء اللجن ة الةنائي ة   توزي ع ال درنمو ا االن الةنائية .االلتزام بجداول اللجا (8

 تحضير نمو ا اإلجابة   تسليم تقرير اللجنة الةنائيةأ.

 رنامج.رر والبالمشاركة في تقديم مقترحات وخطط تطوير المق (9

 المشاركة الفعالة في أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية. (10

قي يم المق ررأ ت  لطالب وتوضيح أهمية دورهم في عملية تقييم المقرر .اس تبياندة إلى ال ثقافة الجوالمشاركة في نق (11

نول وجي ي والتكعلم ودورهم الحيوي في تطوير البرنامج الدراسي بما يحقق متطلبات سوق العمل ويواكب التقدم ال

 .في مجال التخصص 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 :مهام أمين الكلية والعاملين .7

 في كل إدارة من إدارات الكلية. و العمالالموظفين تقديم بيان يوضح عدد  (1

ت التدريبية التي حضرها م وظفي ك ل إدارة م ن إدارات الكلي ة س نويا   وتوض يح تقديم بيان يوضح عدد الدورا (2

واإلجراءات التي تم االستعانة بها للتأكد من  لل .مة ل اس تبيان   وس ائل   الدورات مدى االستفادة الفعلية من هذل  

بطة بطبيعة عملهأ بالتنسيق  انعكاس ما تم التدريب علية على أداؤل في إنجاز المهام المرترفة مدى ألداء لمعتقييم ا

 مع رؤساء األقسام اإلدارية بالكلية.

ية التي يرغب موظفي الكلية في حضورها ألهميته ا ف ي مج ال التدريبتقديم بيان في نهاية كل عام عن الدورات   (3

مجال نشر ثقافة الجودة التي يمك ن تنظيمه ا بالكلي ة والموع د لعمل في  عدد ورش اوتحديد    –تخصص كل إدارة  

 لمناسب النعقادها.ا

األقس ام  ق رؤس اءوضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسين في ك ل إدارة م ن إدارات الكلي ة .ع ن طري  (4

 اإلداريةأ.

وظفين وم دى مناس بة  ل ل صص ات الم إدارة وتخإمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعداد الموجودة بكل   (5

 لمتطلبات العمل بكل قسم  إداري.

د وح دة ض مان الج ودة بالكلي ة بك ل م ا تحتاج ه م ن بيان ات وإحص ائيات حت ى يمك ن اس تكمال المس تندات إمدا (6

م ل تجهيزها للمراجع ة م ن قب ل الهيئ ة القومي ة لض مان الج ودة واالعتم اد مة ل: ع دد المعالمطلوب  والتقارير ا

مبيوتر   عدد نق اط ألن ت بالكلي ة علمي بالكلية   عدد معامل الكمبيوتر وما تحتويه من أجهزة ك  بكل قسم  الخاصة

ازن ة الس نوية للكلي ة وبن ود ة  المووأماكن توزيعها  إجراءات الصيانة وعقود الصيانة الخاصة ب األجهزة بالكلي 

 توزيعها والمنصرف ......الخ.

 متابعة خطة األمن واألمان بالكلية وتوضح المخارا في كل مبنىات بها ووضع إعالنحصر لألماكن التي يمكن   (7

 .الطوارئأ واتخا  اإلجراءات لتوفير وسائل األمن واألمان بالكلية وخاصة لجميع معامل الكلية واإلدارات.

 

 :مسئولية الطال  بالكليةمهام و .8

 لوحدة.إدارة ا رية لمجلسحضور ممةل الطالب .أمين اتحاد الطالبأ االجتماعات الشه (1

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

واهتم امأ وآرائه م ف ي   ناي ةبيان بعالفهم الجيد لدورهم الهام في عملية تقييم المقررات الدراسية والبرنامج .ملئ االس ت (3

 عمليات التطوير والتحسين.

 


