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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 الجودة  ضمان لوحدة والمالية  اإلدارية الالئحة

   رسـهـالف

 المحتوى صفحة.

 مقدمة 2

 
 للوحدة اإلدارية ئحةالال  :أوال 2

 
 الجودة ضمان وحدة إنشاء قرار ( (1مادة 2

 
 الجودة ضمان وحدة ( رؤية  (2مادة  2

 
 الجودة ضمان وحدة ( رسالة (3مادة 2

 
 الجودة                                                                                             ضمان وحدة أهداف -أ ((4مادة  2

 
  الجودة ضمان وحدة مهام -ب  ((4مادة  4

 األكاديمية فى منظومة الجودة دورالقيادات  -ج ((4مادة  5

 
 الكلية عميد  ومسئوليات  مهام -أولا                    5

ا                   6  والطالب  التعليم لشئون الكلية وكيل مهام -ثانيا

ا                   6  والبحوث  العليا للدراسات  الكلية وكيل مهام -ثالثا

ا                   6  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل مهام -رابعا

ا                    7  األقسام العلمية  رؤساء مهام -خامسا

 للوحدة التنظيمى ( الهيكل(5 مادة 8

 
ا  الوحدة إدارة مجلس (6) مادة 9  الجامعة بمجلسوالمعتمد  المقترح للتشكيل طبقا

 
 الوحدة إدارة مجلس ختصاصات إ( 7) مادة 10

 
11  ونائبه الوحدة مدير واختصاصات  ختيارإ ( معايير8) مادة 

 
21  بوحدة ضمان الجودة النوعية(/الفنيةالداخلية )( اللجان 9) مادة 

 
21  الجودة ضمان بوحدة الفنية اللجان تشكيلأول:  

 
31  بوحدة ضمان الجودةالنوعية( /الفنيةالداخلية ) اللجان اختصاصات ثانيا:  

 
81  الجودة ضمان منظومة تطبيق فى بالكلية المستهدفة الفئات  ومهام ( دور10مادة ) 

 للوحده المالية ئحةالال :ثانيا 20

 
 الجودة ضمان المالي لوحدة ( النظام11) مادة 20

 
 الجودة ضمان لوحدة الداخلية ئحةلالا سريان ( 12 (مادة 20

 
 وإعتمادات الآلئحة  ضمان الجودةبيانات مدير وحدة  21
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
    

 

 ــةدمــقـم

ية  مرتكزات الجودة  ضممان  لوحدة   ر ومعايي الجودة  منظومة  تطبيق  لمتابعة إليها  اسمتندت  أسماسم 

 :فى  تتمثل  اإلعتماد

 والدولية  واإلقليمية المحلية الساحة على والتكنولوجي التطورالعلمي مواكبة .1

 .التخصص  مجال فى العلمي والتطور العمل سوق بمتطلبات  األكاديمية البرامج ربط على التأكيد  .2

 المقدم  والسمتفادة    التعليم  جودة  ع   المسمتفيدي  آراء  وقياس    بالمؤسمسمة  الشمامل األداء   وتقييم    قياس .3

 والمقررات الدراسية  التعليمية في تطوير البرامج  الراجعة  التغذية م  

 .بالكلية والتحسي  التطوير خطط وضع المستفيدي  فى مشاركة .4

 ةـ دارياإل ةـئح الال  :أوالا 

 الجودة ضمان وحدة إنشاء قرار  :1)مادة )

 2010-4-17بتاريخ   216بقرار مجلس كلية  مجلس موافقة على الجودة بناء ضمان وحدة أنشاء تم

 الجودة ضمان وحدة رؤية  :(2مادة )

  المسممتو  على  واألكاديمي  المؤسممسممي  العتماد   ومعايير الجودة  ضمممان  نظم  تطبيق فى  والتمييز الريادة

 .واإلقليمي المحلى

 الجودة ضمان وحدة رسالة :(3) مادة

 المؤسمممسمممي لألداء المسمممتمر  والتحسمممي   الرتقاء فى  واإلسمممهام  والعتماد  الجودة  معايير  تطبيق  متابعة

المجتمعية    واألطراف  المستفيدي   طموحات   وتحقيق  البيئة  وتنمية  المجتمعية  والمشاركة  والبحثي  والتعليمي

 . الخريج ومستو  التعليم جودة فى العالقة  ذات 

 الجودة منظومة في األكاديمية دورالقياداتوحدة ضمان الجودة و مهام /أهداف (:4) مادة

 الجودة ضمان وحدة أهداف -أ (:4) مادة

 .بالكلية الجودة لضمان مستمر داخلى نظام إنشاء .1

 .الكلية مجتمع وخارج داخل الجودة ثقافة وتعزيز نشر .2
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 .إنجازها مستو  ومتابعة للكلية الستراتيجية الخطة تنفيذ   متابعة .3

 .التنفيذ ية الخطة إنجاز يعكس بما الدورية التقارير توثيق مبدأ تأكيد  .4

 .بالكلية التطوير خطط تحقيق متابعة .5

 .التعليمية الفاعلية جودة وتحقيق المؤسسي األداء تحسي  .6

 جودة  تحسمممي   يحقق  المسمممتفيدي  بما م  الراجعة  التغذية ضممموء فى  التصمممحيحية اإلجراءات  اقتراح .7

ت الداعمة المؤسسي الكلية، واألداء تقدمها التى التعليمية البرامج  .التعليمية للعملية والتسهيال 

  جميع فى للبرنامج والمقررات  الخارجي  معاييراختيارالمقييم   تحديد  آلية  وضمع الشمفافية فى مبدأ إعمال .8

 .التحسي  والتطوير فى عمليات  المقييم   آراء م  الستفادة سبل وتفعيل التخصص، مجالت 

 البكمالوريوس ومعمايير أكماديميمة   لمرحلمة القوميمة  الهيئمة م   الصممممادرة المعماييراألكماديميمة القوميمة  تبنى .9

 والمقررات   البرامج  لتوصيف  دوري وتحديث     ومراجعة إعداد   العليا ومتابعة الدراسات   قياسية لبرامج

 .ضوئها فى

اء  .10 ا   مراجعتهما  إجراءات   ومتمابعمة  العتمماد   ملفمات   وثمائق  إسممممتيفم   الجودة  ضممممممانز  مرك  وم   داخليما

 .بالجامعة

 ولجمان الجودة  بمالوحمدة  الفنيمة  اللجمان  ألعضمممماء الجمماعي والعممل  اآلراء تبمادل م  السممممتفمادة  تعظيم  .11

 .باألقسام

 .الوحدة لجميع أنشطة الدور  للتحديث   خاضعة معلوماتية قاعدة إنشاء  .12

تقييم جودة   المدراسمممميمة ونتمائج  والبرامج  للمقررات   تقويم الطالب   تحليمل جئنتما  م   تعظيم السممممتفمادة .13

 التحسممممي  واتخماذ اإلجراءات   خطط  وضممممع  فى  المسممممتفيمدي   م   والتغمذيمة الراجعمة  المتحمانيمة  الورقمة

 .ضوئها فى العلمية باألقسام زمةالتصحيحية الال

  كلية  خريج مواصمممفات   تحقيق فى  يسممماهم  بما  والتحسمممي   التطوير  خطط  تنفيذ   لمتابعة آليات   وضمممع  .14

 .األكاديمية المتبناة المعايير الصيدلة واستيفاء

  والبحثيمة  التعليميمة  العمليمات   فى  وتطبيقماتهما  الجودة  منظوممة  فى  المشممممماركي   قمدرات   وتنميمة  بنماء  .15

 .معايير العتماد  لتحقيق متطلبات  والمجتمعية

 .بالكلية الجودة ضمان التطويرالمستمرلممارسات   .16
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 الجودة ضمان وحدة مهام -ب (:4) مادة

  للتنفيذ    واإلطارالزمنى  التنفيذ    مسمئولية  )تحديد  العناصمر مكتملة الجودة  ضممان لوحدة  عمل خطة  وضمع .1

 .تنفيذ ها ومتابعة ومعلنة منها(، موثقة إنجازه تم لما التقاريرالدورية وإعداد 

  جميع فى  المسمتفيدي  م  الراجعة التغذية  ضموء فى وضمع    التى  والتحسمي   التطوير خطط  تنفيذ    متابعة .2

 .والمؤسسي( واألداء األكاديمي المجتمعية والمشاركة والبحثية التعليمية العملية (بالكلية المجالت 

 التى  والصمممعوبات  المشممماكل  ومناقشمممة الجودة  ضممممان  نظم  تطبيق مجال فى  التحديث ات   على الوقوف .3

 م   الكليمة  موقف  لعرض   الكليمة    مجلس  اجتمماعمات   الوحمدة  ممدير  حضممممور طريق  ع   الوحمدة تواجههما

 لجودة التيا  وحمدات  المدوريمة لممديري  حضممممور الجتمماعمات   خالل م   الجودة، وكمذلم   منظوممة  تطبيق

 بالجامعه. الجودة تعقد بمركزضمان

 منهاه  إنجاز  تم لما الدورية  المتابعة  تقارير  ومناقشمة للكلية،  السمتراتيجية للخطة  التنفيذ ية الخطة  متابعة .4

 .الكلية ومجلس العليا اإلدارة مع

 .الستراتيجية وأهدافها الكلية تحقيق رسالة متابعة .5

 .الجودة بالكلية ثقافة وتعزيز   يتعلق بنشر فيما والكتيبات  الملصقات، اإلعالنات  النشرات،  إعداد  .6

  نظم  تطبيق الكلية فى مجال  مجتمع  تدريبية لتأهيل ودورات   تعريفية  وجلسمممات  عمل  ورش  وعقد تنظيم   .7

 .ومعاييرالعتماد  الجودة

 القيادات   ،اءهيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضمم  العاملي ،  الطالب، مع  دورية ولقاءات   اجتماعات  عقد  .8

شممممركات  العمل، النقابات، )أصممممحاب  الخارجي  األكاديمية واإلدارية بالكلية والمسممممتفيدي  بالمجتمع

التطوير    وخطط الجودة  موضمموعات   ومناقشممة لعرض   ، الجهات البحثية ذات الصمملة والخريج(األدوية

 .معهم اآلراء ومشاركة

  إعداد مجال فى  بالكلية  واإلدارية العلمية  األقسممممام إليه  تحتاج الذ   الفني  والدعم  السممممتشممممارات   تقديم .9

 .م  وثائق الجودة ضمان نظم تطبيق يتطلبه ما وكل والمقررات  البرامج وتقارير توصيف

 فيما مركزضمممممان الجودة، ومراجعتها م  قبل  لتطبيقها  زمنى جدول  وضممممع  و  السممممتبيانات  إعداد  . .10

بغرض   الخريج(  صمممماحمم العممل،  لجميع المسممممتفيمدي  )الطالب، المدوري بعمليمة قيماس األراء  يختص 

 .دورية التعليمية بصفة والفاعلية المؤسسي تقويم األداء
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 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 واإلجراءات   المصمماحبة  التقارير  واصممدار  جئالنتا  وتحليل  عملية توزيع السممتبيانات   على  اإلشممراف  .11

 .الراجعة التغذية نتائج ضوء فى اتخاذها التصحيحية الواجم 

 القيادات   ومعاييراختيار الخارجى  معايير اختيارالمراجع  وضمممع  حول العلمية  األقسمممام مع  التواصمممل  .12

 .واعتمادها

الوحدة و تأكيد تواصمملها مع   عمل خطة ضمموء فى لمهامها  بالوحدة المشممكلة  الفنية اللجان  تنفيذ   متابعة  .13

 لجان الجودة باألقسام العلمية. 

  الفنية  المسمتحدثه واللجان  الوحدات   ومديري المعايير  منسمقي  وتقاريرانجاز الجودة  موضموعات   مناقشمة  .14

ا   المنعقمد   الوحمدة  إدارة  مجلس  فى  المتمابعمة  وتقمارير  بمالوحمدة  اللجمان  أداء لتقييم  مجلس الكليمة  وفى  دوريما

التنفيذية    خططهم فى لهم  المسممممئوليات المحددة واقع  للوحدة ولجان الجودة باألقسممممام العلمية م   الفنية

 .الموثقة

 .الجودة ضمان مركز المستمرمع التواصل  .15

  .الكلية األكاديمية و المؤسسية ألنشطة الداخلي والخارجي التقويم إجراءات  لتنفيذ آليات  وضع  .16

  واألطراف بي  الكلية  التواصممل  وتنمية البيئة ودعمية  المجتمع  المشمماركة مجال الكلية في  تحسممي  أداء  .17

 .المجتمعية والخريجي 

 .الكلية مجلس فى وإعتمادها ومناقشتها المؤسسي الذاتي للتقويم الدورية التقارير  إعداد   .18

 .الجودة بوثائق وممارسات  ومات علق الكلية ببيانات  للكلية اإللكترونى الموقع وتزويد  تحديث  متابعة  .19

 :الجودة منظومة في األكاديمية دورالقيادات  -ج (:4) مادة

 :الكلية عميد ومسئوليات مهام -أوالا 

 .الدورية للجودة الجتماعات  لحضور اإلدارة مجلس أعضاء دعوة .1

 .الجودة بموضوعات   المتعلقة الكلية  مجلس وتوصيا ت  اإلدارة مجلس قرارات  تنفيذ  متابعة .2

 والعتماد والتطوير. الجودة ضمان نظم بمتطلبات  الخاصة والوثائق المستندات  اعتماد  .3

 للكلية.  اإلستراتيجية للخطة  التنفيذية الخطة تنفيذ  ومتابعه تقارير تقييم اآلداء مناقشة .4

 .تواجهها قد  التى وتذليل الصعوبات  الجودة ضمان وحدة ر عمليتيس .5

 .بكفاءة الوحدة استمرارية عمل لضمان والمالي المعنوي تقديم الدعم .6



 كـلــية الصــيدلـة
Faculty of Pharmacy 

    

 

 

 

Page 6 of 21 
 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
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ا   :والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مهام -ثانيا

 .والطالب  التعليم بشئون الخاصة بالوثائق الوحدة  إمداد  .1

 للطالب  تقدم  التى  المستفيدي  م  الرعاية  وأعداد   الطالبية  باألنشطة الخاصة  والمعلومات   تقديم البيانات  .2

 .بأنواعها

  البكممالوريوس  بمرحلممة  التعليميممة  العمليممة  فى  الجودة  متطلبممات   تفعيممل  فى  العلميممة  األقسمممممام  متممابعممة .3

  بتقديم  والتزامهم  الطالب   توصمممميف المقررعلىل) معيني  ومنتدبي  (القائمي  بالتدريس واسممممتعراض 

 نهاية الفصل الدراسي. فى تقريرالمقررالدراسي

 الدراسي. المقرر ميتقو ات استبيان إلى بالرجوع المنتدبي  األساتذة تقييم أداء .4

 .للعملية التعليمية بالكلية الداعمة الت يالتسه توفير متابعة .5

 ذل . ع  لحلها واإلعالن الالزمة اإلجراءات  واتخاذ  المختصة اللجنه مع الطالب  شكاو  فحص  .6

ا   :والبحوث  العليا للدراسات الكلية وكيل مهام -ثالثا

  نسممممبة  ع   دوري  الوحدة بتقرير وإمداد  العلمية  واألقسممممام للكلية المعتممدة  البحثيمة الخطمة  تنفيمذ   متمابعمة .1

 .اإلنجاز

  واستعراض   العليا، العملية التعليمية فى الدراسات   فى  الجودة  متطلبات   تفعيل  فى  العلمية  األقسام  متابعة .2

بممالمتممدريمس وممنمتممدبميم  (المقممائممميم   المممقمررعملمى) ممعميمنميم   بمتمقممديمم    والمتمزاممهمم  المطمالب   تموصمممميمف 

 نهاية الفصل الدراسي. فى تقريرالمقررالدراسي

 .العليا بالدراسات  بالبيانات واإلحصائيات الخاصة الوحدة  إمداد  .3

 .العلمية  واألنشطة المكتبة ببيانات ع  الوحدة  إمداد  .4

 .العلمية بالكلية والندوات  المؤتمرات  عقد  متابعة .5

ا   :البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل مهام -رابعا

 وتنمية البيئة. المجتمع خدمة خطة أنشطة تنفيذ  ع  بتقرير   الوحدة  إمداد  .1

 .الصرف الذاتية وبيان ببنود  اإلنتاجية والموارد  الوحدة أنشطة ع  موثقة ببيانات  الوحدة  إمداد  .2
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

 تحم  مسممممئوليتمه    تقع  التي  للوحمدات     التنفيمذيمة  المدوريمة للخطط  المتمابعمة  بتقمارير  الوحمدة  إممداد  .3

  لمذاتيمةا  تنميمة الموارد  وحمدة المعلوممات  –تكنولوجيما   والكوارث، وحمدة  الخريجي ،  إدارةاألزممات لجنمة(

 وغيرها(.

 خطط  وضمممع  و تقدمها الكلية  التي  الخدمات   ع   الخارجى المجتمع المسمممتفيدي  فى  آراءقياس    متابعة .4

 .للتحسي  وتطوير األداء

 .تنافسية الخريج الكلية ودعم مع المجتمع تواصل لدعم فعالة خطط وضع .5

ا   :العلمية األقسام رؤساء مهام -خامسا

والمقررات )مرحلتي    البرامج )دراسمات عليا(أعضماءهيئة التدريس لتوصميف   متابعة  اسمتيفاء إعداد  .1

التقماريرالمدوريمة لبرامج    لهما، إعمداد   المدوري  والمراجعمة والتحمديمث   البكمالوريوس والمدراسممممات العليما(

 الدراسات العليا وللمقررات للمرحلتي .

 وحدة  مع  تواصملهم  وتأكيد  العلمي  بالقسمم الجودة  فريق  للدراسمات العليا، وتشمكيل  البرنامج  منسمق تحديد  .2

 .الجودة ضمان

 .الراجعة التغذية ضوء فى والمقررات  تطويرالبرامج خطط تنفيذ  متابعة .3

 .معهم التواصل ودعم تحديد المستفيدي  الخارجيي  .4

 .والهيئة المعاونة هيئة التدريس أعضاء ألداء التقييم الدور  .5
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

 الجودةلوحده ضمان  الهيكل التنظيمى: (5)  مادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25/2/2007بتاريخ  333رقم  بمجلس الجامعة المعتمدتم التعديل بناء على التشكيل 
 21/3/2022بتاريخ  405وإعتماده بمجلس كليه رقم  مارسوتم عرضه بمجلس الوحدة لشهر 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 الوحدة   إدارة مجلس(: 6) مادة

 الوحدة إدارة مجلس أوالا:  تشكيل

ا  الوحدة  إدارة مجلس  تم تشمممكيل   وتم  ،  25/2/2007بتاريخ    333بمجلس الجامعة رقم  المعتمد للتشمممكيل   طبقا

  وتأسمممميس  تجهيز  وتم  2019/  23/11  يخبتار  367 الكلية رقم مجلس فى الوحدة  تشممممكيل مجلس إدارة  إعتماد 

تم    هعلي  بناءو.  (الدور األول بمبنى كلية الصممميدلة بالحرم الجامعي بعي  حلوان  مقرها) الجودة   ضممممان وحدة

بتماريخ    401بقرار مجلس الكليمة رقم    الممذكور  النحو  علي  الجودة  ضممممممان  وحمدة  ادارة  مجلس  تشممممكيمل

20/12/2021  

 :التالى النحو على إدارةالوحدة مجلس يتشكلو

 (رئيسأ)أ.د / عميد الكلية                     .1

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

 أ.د/ نائم مديروحدة ضمان الجودة   .3

 )عضوا(  ن الطالب  وكيل الكلية لشئو .4

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

 للدراسات العليا و البحوث  )عضوا(  الكلية وكيل .6

  بالتناوب(  3ممثلي  م  رؤساء القسام العلمية ) الحد القصي عدد  .7

 امي  الكلية      .8

 عضو مجلس الكلية(و بالسم) ممثل م  المجتمع الخارجي م  الطراف ذوي العالقة بالكلية .9

 امي  اتحاد الطالب بالكلية   .10

  دعوة م  يراة لحضور ادارة الوحدةويمك  أ.د / عميد الكلية   .11

 الوحدة إدارة مجلس اجتماعات ثانياا:

ول    لوحمدةا  إدارة  رئيس مجلس  دعوة  على بنماءا   األقمل شممممهرعلى  كمل  مرة  الوحمدة  إدارة  مجلس يجتمع -

ا إل الجتماع يكون  . المجلس أعضاء نصف م  أكثر بحضور صحيحا

 تحد  أ  رر   غيدلهد  حدللد)  فى محلد   ويحد   الوحداة   إاارة عميدااللليد) ئرسيس مجلس  المجلس رأسي -

 .الللي) ولالء السلاة يللف  من من
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

 الوحدة إدارة مجلس اختصاصات (:7مادة )

 :ما يأتي اإلدارة يتولى مجلس

  التنفيذية التى تضمم   البرامج  ووضمع  بالكلية، الجودة  ضممان  منظومة  لتطبيق العامة  إقرارالسمياسمات  .1

 .الوحدة تحقيق أهداف

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

 وتقارير متابعة تنفيذ    والبرامج الذاتية والتقارير السممنوية للمقررات  والدراسممة  السممنو  التقرر  اعتماد  .3

 .الجودة بالجامعة مركزضمان الى تمهيداا لرفعها الفنية والفرعية للوحدة، واللجان الوحدة أنشطة

 .بالوحدة التنفيذي الفريق ألعضاء والمكافآت  الحوافز اقتراح .4

 .الوحدة لتحقيق أهداف الموضوعة العامة السياسات  متابعة .5

 .اإلدارة مجلس يصدرها التى القرارات  تنفيذ  متابعة .6

 .مديرالوحدة يقترحها التنفيذية التى الخطة ميزانية أنشطة اعتماد  .7

والهيئمة    أعضمممماءهيئمة التمدريس  م  لتنفيمذ األنشممممطمة  الوحمدة تحتماجهم  م   كمل  تكليف  رات قرا  اعتمماد  .8

 .والطالب  اإلدار  الجهاز وأعضاء المعاونه

 الحلول  عووضم وتحقيق أهدافها  خطتها  تنفيذ   وتعوق الوحدة  تواجه  التى  والصمعوبات  المشماكل  مناقشمة .9

 .للوحدة المطلوب  الدعم وتقديم لها المناسبة

ا  تنفيذ  متابعة  .10  .الكلية واحتياجات  التطوير لمتطلبات  الخطةاإلستراتيجية وفقا

 .ميزانية لها تخصيص  حالة تنفيذها فى ت م التى النقدية لألنشطة وتسوية المبالغ صرف اعتماد   .11

التوصميات باإلجراءات التصمحيحية    واتخاذ   المسمتفيدي   م  الرأ  إسمتقصماءات   ج ئنتاتقارير اسمتعراض  .12

 .الكلية مجلس على لعرضها لتطويرتمهيداا للتحسي  وا

 .الجودة ضمان والمالية لوحدة اإلدارية حةئوالال والوظيفي التنظيمي الهيكل اعتماد  .13

الى   صممممورة  وإرسممممال الكليمة  مجلس  على  للعرض  تمهيمداا  إلدارة  محماضممممرمجلسمممما  وتوثيق اعتمماد  .14

 .الجودة مركزضمان

 .للوحدة الداعمة / الفنية( ةنوعيال) الداخلية واللجان للوحدة التنفيذي الفريق أعضاء تعيي  د  اعتما .15
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

 ونائبه  الوحدة مدير وإختصاصات اختيار معابير (:8مادة  )

  الوحدة مدير تعيين أوال:

عمامي  قمابلمة للتجمديمد   لممدة  الكليمة    مجلس  بمالكليمة بقرارم   هيئمة التمدريس  أعضمممماء  بي   م   يعي  ممديرالوحمدة

 المجلس بترشيح م 

 دهمديرالوح نائب تعيين: ثانيا

عمامي  قمابلمة للتجمديمد   لممدة    الكليمة  مجلس  بمالكليمة بقرارم   هيئمة التمدريس  أعضمممماء  بي   م   يعي  ممديرالوحمدة

 س. المجل بترشيح م 

 .غيابه حال فى محله ويحل اختصاصه تقع فى التى األعمال إتمام فى مديرالوحدة مساعدة م ئالنا مهام كونت

 الجودة ضمان وحدةمدير  ونائب مدير إختيار معايير: ثالثا

 :التالية المعايير ضوء فى ونائبه الجودة وحدةضمان مدير لمنصم  اختيارالمرشحي  يتم

 .ومعاييرالعتماد  الجودة ضمان نظم تطبيق مجال فى الخبرة .1

 . الجودة أومركزضمانالقومية  الهئية م  الجودة مجال فى تدريبية دورات  على الحصول .2

 . بالكلية الفئات  جميع مع التواصل على القدرة .3

 . العمل ومجموعات  قيادة فرق القدرةعلى .4

 .العمل فى المسئولية والدقة تحمل .5

 . الطيبة والسمعة النزاهة .6

 .التعليم والتقويم الذاتي جودة ومتطلبات  ألنظمة والمعرفة الفهم .7

 . المعلومات  الحديثة وتكنولوجياالتقنية  استخدام على القدرة .8

 . الستمرارية والقدرةعلى الفعالة المشاركة .9

ا   الجودة ضمان وحدة مدير ومهام  اختصاصات :رابعا

  التى العامة  السمممياسمممة إطار اإلدارية والفنية والمالية فى  األمور  تصمممريف الجودة  ضممممان وحدة مدير  يتولى

 :التالية الختصاصات  خاصة بصفة ويتولى وقراراته، اإلدارة مجلس يضعها

 .بالوحدة اليومي والفنى اإلدار  تسييرالعمل .1
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

 .الوحدة إدارة مجلس قرارات  تنفيذ  متابعة .2

 .ضمان الجودة بالجامعة مركز لد  الوحدة تمثيل .3

 تحقيق أهداف  تضممم   التى  التنفيذية الخطط  بالكلية ووضممع الجودة  لضمممان العامة السممياسممة اقتراح .4

 .الوحدة

 .الداعمة بالوحدة الفنية اللجان دور وتفعيل تنفيذه ومتابعة بالكلية، الجودة لنشرثقافة اقتراح نظام .5

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

 .اإلدارة على مجلس  لعرضها  المستحدثة والوحدات   الفنية  للجان الدورية  التقارير إعداد   على اإلشراف .7

 الى  الوحمدة ثم  إدارة مجلس الى ورفعهما  المدوريمة  التقمارير  إعمداد   ومتمابعمه للكليمة  السممممنو  التقرير إعمداد  .8

 .الكلية مجلس

 .اإلدارة مجلس على وعرضها الميزانية السنوية للوحدة  إعداد  .9

 .(واألقسام العلمية والطالب  واإلداريي  أعضاء هيئة التدريس( الوحدة عمل فريق بي  التنسيق .10

 الجودة ضمان وحدةل (الداخلية )النوعية / االفنية  اللجان (:9مادة )

 : تشكيل اللجانأوالا 

إلى إرشادات مركز ضمان الجودة وتتسمى بمسميات وحدات مركز ضمان    إستناداا   الفنية بالوحدة  تُشَكل اللجان

  على  . والتشكيل المحدث الكلية مجلس  م  قرارويعتمد التشكيل ب ،الوحدة  عمل تحقيق خطة  يضم   وبماالجودة 

 :النحوالتالى

  العلمية القسام منسقى لجنة .1

 الفني الدعم لجنة .2

 اآلداء تقويم و القياس لجنة .3

 التدريم  لجنة .4

 عالمواإل النشر لجنة .5

 المعايير منسقى لجنة .6

 الداخلية المراجعة لجنة .7

   والحصاء المعلومات  لجنة .8

 الطالب  لجنة .9

 الجودة أعمال متابعه لجنة  .10
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

ا   بوحدة ضمان الجودةالفنية( /يةنوعال)  الداخليةاللجان   : اختصاصات ومهامثانيا

 ممثلي األقسام العلمية   لجنة (:1رقم ) لجنة 

  ء استيفإ  متابعةحدة ضمان الجودة لتمام المهام الخاصة بو اللجنة هى حلقة الوصل بي  القسم العلمى و (1

وتسليم    العلمي  بالقسم  مراجعتها  إتمامالتاءكد م   وة البكالوريوس  مرحل  مقررات برامج و ل األقسام العلمية  

 .تقارير ومحاضر المراجعات والمناقشات الى معيار المعايير الكاديمية والبرامج التعليمية والوحدة 

 

التى   لمالحظات األقسام العلمية ل  ستيفاءالتأكد م  إو والمقررات الكاديمية   لبرامجالمراجعة المستمرة ل (2

 :   خاللتصل للقسم م  

 لمية.  باألقسام العالداخلية  المراجعةان لج •

   .بالكلية الجودة ضمان وحدةلجنة المراجعة الداخلية ب •

يخص  مركز • فيما  )وذل   بالجامعة  الجودة   ومصفوفاتها  والمقررات   البرامج  توصيفات ضمان 

 (. التقويم المحدثة  واساليم  والتعلم التدريس واستراتيجيات 

 المراجع الخارجى للبرنامج و القسم العلمى.    •

 .الالزمة التعديالت  إجراء بعد  واعتمادها والداخلية  الخارجية تقاريرالمراجعة استيفاء -3

 الدعم الفني والمراجعة لجنة   (:2رقم ) لجنة

ا   الفنى  الدعم  تقديم (1 واألقسام    والطالب   اإلداري  والجهاز  والوحدات   اللجان  لمختلف  لالحتياجات   وفقا

 .والمسئؤليات  للمهام داءاآل جودة لضمان العلمية

 

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

 

 .   الدورية   والتقارير الذاتية الدراسة إعداد  ولجان بالمعايير المنوطة المختلفة للجان الفنى الدعم تقديم (3
 

ذات   واألطراف  للخرجي   الجودة  مجال   فى  الفنى  الدعم  تقديم (4   بمجالت   العالقة  المجتمعية 

 . بالكلية التطوير خطط فى مشاركتهم  لتحفيز التخصص 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

  لجنة القياس وتقويم اآلداء ( :3رقم ) لجنة

  التى  العمل  التدربية وورش الدورات  م   المردود   بقياس الخاصممممة  والتقارير  البيانات   وتحليل  رصممممد  (1

  .التدريم  لجنة / أعدتها وحدة

 والمقررات  الدراسمية  البرامج  وتحسمي   تعزيز  التطوير وخطط  مشمروعات  مردود   لقياس آليات   وضمع (2

 .التعليمية على الفاعلية

  الخريجي )  بأنواعها  ستطالع الرأ إ  ستقصاءات إو  تطبيق اإلستبيانات ب  الخاص   الزمنى  الجدولمتابعة   (3

  المؤسسى  داءباآل  فيما يتعلق  (النهائيةوات  السن  وطالب  العالقة ذات   اف المجتمعيةواألطر العمل  وأصحاب 

 . المقدمة المجتمعية التعليمية والبحثية والخدمة والعملية

ا  بالكلية والخدمية والبحثية العمليات اإلدارية والتعليمية تقييم جميع (4   .المستفيدي  م  دوريا

  األكاديمي داءاآل  تقييم  سمتبيانات إ  وتقارير  نتائج  وتحليل  والخارجية الداخلية األطراف  جميع  قياس آراء (5

 كل فيا يخصه.  ومناقشتها عرضهال التقارير والمؤسسي وإعداد  واإلداري

  .المساعدة والخدمات  التسهيالت  وكفاية كفاءة تقييم مد  قياس تقارير رصد  (6

 .المجالت  مختلف فى الكلية تقدمها التى الخدمات  والخارجي ع  الداخلي المجتمع آراء قياس وتحليل (7

تسمليم تقارير نتائج اإلسمتبيانات لألقسمام العلمية بالكليةحتى تسمتطيع أخذ اإلجرآت التصمحيحية الالزمة  (8

 ن الوحدة النوعية كل فيما يخصه. وللجا (action plans))خطط التحسي ( 

  التدريبلجنة   :(4رقم )لجنة 

  المسمتهدفة  للفئات  التدربية  اإلحتياجات  دراسمة ضموء فى العناصمر التدريبية للكلية مكتملة الخطة  وضمع (1

 الجهاز والهيئة المعاونة، أعضمممماء أعضمممماء هيئة التدريس واإلدارية، الطالب   األكاديمية بالكلية )القيادات 

  تنفيذها  لمتابعة  ليات آ  ووضع المستهدفة  الفئات   جميع  ونشرها بي   وإعالنها  اإلداري والخريجي ( واعتمادها

ا   .المعتمد  الزمني لإلطار وفقا

 .فئة لكل تنفيذه تم الذ  التدريم  ومردود  بقياس أثر خاص  معتمد  سنوي إصدارتقرير (2
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  التدريبية المادة  التدريبية وتحضممممير الدورات  نعقاد إ  لتنظيم  المختصممممة التدريم   جهات  مع  التواصممممل (3

 اإلفمادات   إصممممدار  ومتمابعمةالخ(   ....تقييم المدورة  اسممممتبيمان  توقيع، كشمممموف(بهما   المرتبطمة  العممل وأوراق

 التدريبية. الدورات  حضروا الذي  المتدربي  وشهادات 

  ع   دور   تقرير وإصممدار  المجتازي ،  وأسممماء التدريبية المنفذة  للبرامج  بالوحدة  بيانات   قاعدة إنشمماء (4

 .العمل رأس على العدد الفعلي إجمالي إلىة منسوب المستهدفة الفئات  م  فئة كل م  المتدربي  نسبه

  لجنة النشر واإلعالم  :(5رقم )لجنة 

ا ية الكل مجتمع وخارج داخل الجودة افةقث نشر (1 ا  ورقيا  . وإلكترونيا

  بصممممورة  للكليمة اإللكترونى الموقع  على واإلعتمماد   الجودة  تطبيقمات   يخص   فيمما  الكليمة بيمانمات   تحمديمث  (2

هيئة    ألعضممماء العلمى النشممماط  وع  الكلية بأنشمممطة الخاصمممة والمعلومات   بالوثائق  دهيوتزو  دورية

 .العلمية واإلصدارات  الثقافية كالندوات واللقاءات  والعلمية المجتمعية ومشاركتهم التدريس

 . الجودة بمنظومة الصلة ذات  والندوات  الدورات  ع  واإلعالم النشر (3

ا   ونشممممرها الكلية  أنشممممطة  ع   نشممممرات   إعداد  (4 ا بي   إلكترونيا  الكلية  مجتمع داخل  المسممممتفيدي   وورقيا

  والفئة  اإلعالمى  المحتو  حسمم  لنشمرها  الوسمائل أنسمم   واسمتخدام  اإلعالمية  المواد   وخارجها وتجهيز

 .المستهدفة

  وسمموق  المجتمع مؤسممسممات   بي  الجودة  نظم  بتطبيقات   الكلية فيما يتعلق أنشممطة  ع   واإلعالم النشممر (5

 .األعمال وريادة العمل أصحاب  مع الكلية تعقدها التى واللقاءات  التوظيف ملتقيات  فى  العمل

  لجنة منسقي المعايير  :(6رقم )لجنة 

ا   وتحديثها الجودة ضمان نظم تطبيق ومتطلبات  اإلعتماد   معايير وثائق ستيفاءإ متابعة (1   كل دوريا

 فيما يخصه.
 

بالكلية  المختلفة الفئات  لجميع ونتائجه  معيار كل بمضمونتعريفية  لقاءات  عقد متابعة المعايير ل (2

 . طالب( إداريي ،  أعضاءهيئة تدريس، طالب،(
 

 ر. المعايي ملفات  ستيفاءإ مد  ع  دورية تقارير إعداد  (3

 

 تجميع تقارير المعايير فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف إلعداد الدراسة الذاتية.  (4
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  لجنة المراجعة الداخلية  :(7رقم )لجنة 

 الداخلية لألقسام العلمية.  مراجعةال لنظام معتمدة آليات  وضع (1
 

 مالءمتها  ومد   دراسي ،   فصل لكل  مرحلتي البكالريوس والدراسات العليامقررات    توصيف  مراجعة (2

  ستيفاء إ  مد (  و(Check Listوفقا لنموذج المراجع الداخلي  الكلية    تتبناها  األكاديمية التى  المعايير  مع

 .المختصة المجالس م  لالعتماد  والمقررات تمهيداا  البرامج توصيف نماذج

 

  ألقسام   عدهات  والتى  دراسي  فصل  لكل   مرحلتي البكالريوس والدراسات العليا  تقاريرمقررات   مراجعة (3

 لالعتماد  تمهيداا   (Check  List)ج التقارير وفقا لنموذج المراجع الداخلي نماذ  ستيفاءإ مد و العلمية

 .  المختصة المجالس م 

)مصفوفات(   (4 برامج  م   العليا  الدراسات  يخص  فيما  العلمية  لألقسام  الداخلية  اللجان  على  المراجعة 

  (Check وتقارير( وفقا لنموذج المراجع الداخلي- ومقرارات )توصيف 

(List  المختصة المجالس م  لالعتماد  تمهيداا  .    

 (.  (Check Listذج المراجع الداخلي وفقا لنمولألقسام العلمية مراجعة محتويات ملفات المقرارات  (5

  لجنة المعلومات واإلحصاء  :(8رقم )لجنة 

هيئة    أعدادالطالب (  المختلفة  بالفئات  البيانات الخاصمة  لتجميع  المعنية واإلدارات   األقسمام مع  التواصمل (1

 المختلفة. اإلدارات  م  موثقة البيانات  هذه أوراق تكون أن على  .. ) اإلداريي  التدريس

 الكلية  بجميع أقسمام  والمعدات   األجهزة  ترات،والكمبي الكلية وأعداد  معامل  مشمتمالت   ع   بيانات تجميع   (2

 .واإلداراية األكاديمية

وغيرها    ومسمممتلزمات  ومعدات  أجهزة م  األعداد   تناقص  أو  تزايد  مد   توضمممح  تقارير دورية  إعداد  (3

 .بالكلية

هيئة    واعضمممماء  الطالب  أعداد  فى  الكلية والتطور  ببيانات   خاصممممة وإحصمممماءات   بيانات   قاعدة  إعداد  (4

  .دارةإ بكل الجهازاإلداري وأعضاء المعاونة والهيئة العمل رأس التدريس على

 .الجودة ضمان وحدة لعمل الداعمة للدراسات  بيانات  قاعدة  إعداد  (5
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  لجنة الطالب  :(9رقم )لجنة 

  والجتماعي  المالي  والدعم  ميللتعل  الالزمة  واإلمكانات   الوسائل  توافر  الطالب ومدي  ظروف  دراسة (1

 . للطالب 
 

وتهيئة الطالم    الت لمشاكدراسة وتقديم المقتراحات لحل او  الطالب   شكاو   متابعةة  لجن  فى  المشاركة (2

  .المشاكل طرح فى والموضوعية والتوثيق  التخطيط آليات  وسط للعمل
 

ودعم مشاركة    بينهم  الجودة  نشرثقافة  بهدف  الجتماعي  التواصل  وسائط  خالل  م   الطلبة  مع  التواصل (3

 الطالب فى تطوير المقرارات والبرامج.  
 

ائري   الزبالتواصل مع    المؤتمرات   تنظيم  وفى  الجودة  وأنشطة  فى أعمال  الفعالة   المشاركة  روح  غرس (4

 اإلقليمية والدولية.  والفعاليات  هامش المؤتمرات  على استضافتهم فترة وتيسير
 

 .الطالب  بي  الجودة  لنشرثقافة والنشرات  الملصقات  إعداد  فى المعاونة (5

 

 لجنة متابعة أعمال الجودة  :(10رقم )لجنة 

 متابعة ما جاء من مالحظات بتقرير الهيئة القومية لإلعتماد وعلى األخص المعايير الغير مستوفاة: 

متمابعمة إسممممتيفماء المالحظمات اللتى أخمذت على المعيمار األول )التخطيط اإلسممممتراتيجي( م  اآلليمات    (1

 التنفيذية واآلجراءات التصحيحية. 

عيمار الثمالمث )إدارة الجودة والتطوير( م  اآلليمات متمابعمة إسممممتيفماء المالحظمات اللتى أخمذت على الم (2

 التنفيذية واآلجراءات التصحيحية. 

متابعة إسممتيفاء المالحظات اللتى أخذت على المعيار السممابع )المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية(   (3

 م  اآلليات التنفيذية واآلجراءات التصحيحية. 

  .العتماد للتقدم لتجديد  معاييرال ملفات بقية  ستيفاءإ مراجعة (4

 متابعة إستالم التقارير السنوية م  رؤساء القسام العلمية والسادة الوكالء كل فيما يخصه. (5
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 الجودة ضمان منظىومة تطبيق فى بالكلية المستهدفة الفئات ومهام دور (:10مادة )

 أعضاءهيئةالتدريس :أوالا 

التى   األبحاث   وعناوي    باألنشمطة  الملف  وتدعيم مسمتمرة  بصمفة  بالوحدة  المقررالموجود  ملف اسمتكمال .1

 .وغيرها السنة أعمال درجات  اإلجابة، نماذج المتحانات، الطالب، م  تطلم 

 .دراسي فصل كل أول فى الطالب  مع المقرر توصيف ومناقشة عرض  .2

 أن  قبل للمراجعة  الدراسي الفصل  نهاية فى العلمي وتسليمه لرئيس القسم المقرر  تقرير  إعداد   استكمال .3

 .الوحدة إلى سلمي

األول    اللقماء  فى  بهما  الطالب   وإعالم  الطالبيمة وتفعيلهما  المكتبيمة والريمادة  السممممماعمات   بجمدول  اللتزام .4

 . القسم م  القريبة اإلعالنات  لوحة فى وإعالنها

المنشمورة   العلمية  األبحاث  و  حضمرها التدريبية التى  والدورات   باألنشمطة  الذاتية وبيان السميرة تحديث  .5

ا  ا   داخليما ا   بهما  لجودة  وحمدةا وتزويمد   بهما  قمام  التى وخمارجيما التى    لتمدريبيمة بمالمدوراتما  بيمان  وإعمداد   سممممنويما

 ت القدرا لتنمية حضرها

  وحمدة  تنظمهما  التى واإلعتمماد   بمالجودة  المتعلقمة  واللقماءات   العممل  ورش  و التمدريبيمة  حضممممورالمدورات  .6

 . بالجامعة الجودة ومركزضمان بالكلية ضمان الجودة

  المدرجمات،   توزيع  الثنمائيمة،  اللجنمة  أعضممممماء  الثنمائيمة ،توزيع  اللجمان  امتحمانمات   بجمداول  اللتزام .7

 . الثنائية وتسليم تقريراللجنة تحضيرنموذج اإلجابة

 . المشاركةفىتقديممقترحاتوخططتطويرالمقرروالبرنامج .8

 . بالكلية الجودة ضمان وحدة أنشطة فى الفعالة المشاركة .9

اسممتبيان  (المقرر  عملية تقويم فى  دورهم  أهمية  وتوضمميح  الطالب  إلى الجودة  ثقافة  نقل فى المشمماركة .10

 العمل  سمموق  متطلبات ق  يحق بما الدراسممي  تطويرالبرنامج فى  الحيوي  تقويم مقرر دراسممي( ودورهم

 .التخصص  مجال فى والتكنولوجى التقدم العلمي ويواكم 
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ا    :بالكلية الجهازاإلداري وأعضاء الكلية مديرعام/أمين: ثانيا

وتوزيعهم على    العممل  رأس على  والعممال الموظفي   عمداد )أ  الجهمازاإلداري ع   ببيمانمات   الوحمدة تزويمد  .1

ا  األقسام  الوظيفي لهم(. فيللتوص اإلدارية وفقا

ا،   الكلية  إدارات   م   إدارة كل  موظفي حضممرها  التي  التدريبية الدورات   يوضممح عدد   بيان  تقديم .2 سممنويا

م   (  لعمل  فىا أدائه  تحسممي   على  انعكاسممها  ومد   الدورات  هذه م   الفعلية  السممتفادة  مد  وتوضمميح 

 بالكلية. اإلدارية األقسام رؤساء مع تقييم( بالتنسيق وسائل خالل

ا   حضممممورهما  في  الكليمة  موظفي  يرغمم   التى  التمدربيمة  المدورات   ع   عمام  نهمايمة كمل  في  بيمان  تقمديم .3   وفقما

نشممممر ثقافة   مجال في  العمل  ورش عدد   وتحديد   إدارة،  كل  تخصممممص   مجال  في ألهميتها  إلحتياجاتهم 

 . لنعقادها المناسم  والموعد  بالكلية تنظيمها التي يمك  الجودة

رؤسماء   طريق  ع ) الكلية  إدارات  م   إدارة كل في  والتحسمي   للتطوير  للتنفيذ  زمنية قابلة  خطة  وضمع .4

 اإلدارية(. األقسام

ضمممح  بتقرير الوحدة  إمداد  .5 ومد     الموظفي   وتخصمممصمممات   إدارة  بكل الموجودة كفاية األعداد  مد   يو 

 . دارياإل لقسماب العمل لمتطلبات  ذل  مناسبة

  إسممممتكممال وإحصممممائيمات حتى يمك   بيمانمات   م   مماتحتماجمه  بكمل  بمالكليمةالجوده   ضممممممان  وحمدة  إممداد  .6

ها  المستندات والتقاريرالمطلوبة التعليم واإلعتماد    جودة  لضمان  الهيئة القومية  م  قبل  للمراجعة  تجهيز 

  الهيئة المعاونة  أعضممماء أعداد  العلمية،  ودرجاتهم  وتخصمممصممماتهم   عدد اعضممماءهيئة التدريس:  مثل

عدد  علمي بالكليمة، قسممممم بكمل  الخماصممممة  المعمامل  المعمامل،  وأمنماء   يبيمان بالفني  والطالب للمرحلتي ،

  إجراءات  توزيعهما،  وأمماك   بمالكليمة  النم    نقماط  كمبيوتر،عمدد   أجهزة  م  ومماتحتويمه  معماممل الكمبيوتر

  ع همايتوز وبنود   للكليمة السممممنويمة  الموازنمة  بمالكليمة،  بماألجهزة  الخماصممممة الصمممميمانمة  وعقود  الصمممميمانمة

 ) الخ -------والمنصرف

 المخارج  وتوضمميح  بالكلية  واألمان  األم   خطة  ومتابعة  بها  إعالنات   وضممع  يمك   التي  تحديد األماك  .7

معامل   لجميع  وخاصمة  بالكلية  واألمان  األم   وسمائل  لتوفير  مبنى )الطوارئ( وإتخاذاإلجراءات  كل في

 .واإلدارات  الكلية

ا   الطالب: ثالثا

الجودة   ضمممان وحدة إدارة لمجلس الشممهرية  جتماعات لا  (الطالب  تحاد ا  أمي ) الطالب   حضممورممثل .1

 .المستحدثة الوحدات  ادارة ومجالس

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

بعنمايمة   والبرنمامج )مملءاإلسممممتبيمان  المدراسمممميمة  المقررات  تقويم  عمليمة  في  الهمام  لمدورهم  الجيمد   الفهم .3

 .والتحسي  التطوير عمليات  في وآرائهم (واهتمام
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ا   يةـالـالم  ةـئحالال  :ثانيا

 الجودة ضمان لوحدة المالي النظام (:11مادة )

 داخل المختلفة اإلدارات  شمأن  شمأنه الكلية  عميد  مباشمرة  يتبع  كيان هي  بالكلية الجودة  ضممان وحدة  األول: البند

  لحتياجاتها تخصمممصمممها الكلية التى  الميزانية    ضمممم   تخصمممص   سمممنوية  ميزانية للوحدة  يكون  وبالتالى الكلية

 العمل  وورش  المختلفة )المتابعة والتقييم والتوعية  أنشممطتها  على  والصممرف  بمهامها  لقيامللتسممتطيع ا  السممنوية،

  ومجلس الجامعة. الكليةمجلس  م ميزانية ال تعتمد  أن علىو وغيرها( الالزمة، المطبوعات  وإعداد 

اإلسمممتراتيجية    الخطة  مشمممروعات  خالل م  الجودة  ضممممان  وحدة أنشمممطة  على الصمممرف  يمك  :الثاني البند

ة وعلى أن يحدد المبلغ للصممرف م  ميزانية مشممروع  بعينه )م  مشمماريع  الكلي  عليها تحصممل  التى  بالجامعة

مشماريع تدعم إسمتمرارية منظومة الجودة( وعلى أن يتم إعتمادها م  مجلس الكلية تخص الفاعلية التعليمية أو 

 .ومجلس الجامعة

والمديرالتنفيذي   المالي المحاسمممم   يقوم الجودة،  ضممممان لوحدة  ميزانية سمممنويه    اعتماد  حالة فى  :الثالث البند

المالية   السممنة  انتهاء م  شممهور  ثالثة  خالل  الختامى والحسمماب  للوحدة المركزالمالي  تقريرع  بإعداد  للوحدة

 .والجامعة الكلية م  المختصة األجهزة لمراجعة المالية التقارير جميع وتخضع اإلدارة مجلس لعرضهاعلى

اإلدارة  مجلس عليها يوافق  والتي هيئات  أو أفراد  م  المقدمة والهبات  التبرعات  قبول يجوز :الرابع البند

 للوحدة المخصصة للموارد  الوحدة نشاط ع  ناتجة  أخر  موارد  أ  وتضم الجامعة، الكلية ومجلس ومجلس

 .ل بعد اإلفادة بموافقة رئيس الجامعة إوعلى ال يتم القبول 

إدارة  والقواني  نظير وائحلل  اوفقا شهرية رمزية لمديرالوحدة مكافأة قيمة  اإلدارة  مجلس يحدد  :الخامس البند

 . 2020/ 12/ 21بتاريخ   386رقم  موافقة مجلس الكلية بقرار وذل   الوحدة أنشطة

أخذ  بعد  (للكلية الذاتية الموارد  (الخاص  الطابع ذات  إيرادالوحدة م   %1نسبة يخصص  :السادس البند

)مجلس رقم وذل  بقرار موافقة مجلس الكلية  الوحدة أنشطة على للصرف بالجامعة  المعنية الجهات  موافقة

 . )2020/ 12/ 21بتاريخ   386

 الجودة ضمان لوحدة الداخلية الالئحة سريان (:12مادة )

األمر   اقتضمممى إذا  للمراجعة  وتخضمممع الكلية مجلس  م   اعتمادها  تاريخ م   اعتباراا  الآلئحة هذه  بأحكام يعمل

ا   .للمستجدات  ووفقا
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

 ضمان الجودة:بيانات مدير وحدة 

 حجاج محمد أ.د/ ايمان جابر     األسم:  

 Eman.G.Haggag@pharm.helwan.edu.eg : البريداإللكترونى

                                      00201000023022  ل:المحمو رقم

 الدور األول بمبنى كلية الصيدلة بالحرم الجامعي بعي  حلوان :مقرالوحدة

 www.cultural.relation.com@yahoo.com :للوحدة البريداإللكترونى

 28162401        :أرضي تليفون

 /http://www.helwan.edu.eg/Pharmacy-Ar للكلية: اإللكترونى الموقع

   :قرار مجلس الكلية باعتماد الالئحة اإلدارية والمالية لوحدة ضمان الجودة ▪

 (21/12/2020 بتاريخ 386 )مجلس رقم

قرار مجلس الكلية باعتماد النســـخة النهائية للالئحة اإلدارية والمالية لوحدة ضـــمان الجودة   ▪

 . ( 18/4/2022بتاريخ    رقم  407  )مجلسدة بالجامعة وبعد التحديث ومراجعة مركز ضمان الج

     

 يعتمد،،،،       مدير وحدة ضمان الجودة

 حجاج محمد أ.د/ ايمان جابر
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