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 الالئــــحة الداخـلية لوحـــدة ضــمان الـجودة 
 

 

 

 - : داريةالئحة اإل: ال أولا  •

 

 

 

 - : قـرار انشاء وحــدة ضمان الجـودة : البند األول 

وقد تم  م   2016عام    جامعة جنوب الوادي –العالج الطبيعي تأسست وحدة ضمان الجودة بكلية 

كلية الدارى يختص بمتابعة وتقويم األداء داخل الكلية بموجب قرار مجلس ككيان إإعتماد الوحدة 

   .م  2016/     5/       9   بتاريخ

 

 

 

 

 - : رؤية وحـــدة ضمان الجودة :البند الثاني 

تحقيق  تتطلع وحدة ضمان الجودة إلي حصول الكلية علي اإلعتماد األكاديمي و المؤسسي و 
   التطوير المستمر لألداء.

 
 

 

 

 - رسالة وحــدة ضمان الجـودة : : البند الثالث

وذلك عن طريق  داء الكلية جودة الشاملة والتطوير المستمر ألتسعى وحدة ضمان الجودة لتحقيق ال
متابعة تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية و المؤسسية و متابعة الخطة اإلستراتيجية للكلية 

 . تعليمية و بحثية و خدميةبما تتضمنها من أنشطة  
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 - : هداف وحدة ضمان الجودةأ:   البند الرابع

 
   .لية تحديثها أللكلية و جية ي اتسترهداف األ أل توثيق الرؤية والرسالة وا -1
داري والعاملين  عضاء الجهاز اإل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعتماد بين اإل والجودة ضمان نشر ثقافة  -2

   .نجاز المهامإداء ويدعم  في األ وطالب الكلية مما يحقق التميز 
   .البحثية والمجتمعية و  عليمية نشطة التجية من خالل ضمان جودة األ يستراتهدافها األ أتحقيق رسالة الكلية و -3
ها الكلية بما ينعكس علي مستوي الخرجيين وقدارتهم  تكاديمية التي منحتحسين جودة ونوعية البرامج األ  -4

   .التنافسية 
   . لية للتعامل معهاأمتابعة شكاوي الطالب وكذلك وضع نظام لتلقي و -5
   . ستاذ الدكتور عميد الكليةلي األ إمان الجودة بالكلية ورفعة داء وضعداد التقرير السنوي لتقويم األ إ -6
   .ستمراريتها إلتحقيق نظم المراجعة الداخلية و  ليات الالزمةتطبيق األ  -7
  –عضاء هيئة التدريس أمعاوني  -عضاء هيئة التدريس أ)  عمل قاعدة بيانات كاملة للكلية تتضمن السادة -8
توصيف البرامج    -الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية  -برامج الكلية   -طالب الكلية   -ظفي الكلية والعاملين  مو

   . تحديد المستفدين من خريجي الكلية ومتطالبتهم (  -والمقرارات  
   . فسية في كافة التخصصات التابعة للكليةاعالء قيم التميز والقدرة التن إ -9

ماد وتأهيل الكلية للحصول علي  عتة لضمان الجودة واإل الهيئة القوميستيفاء شروط ومتطلبات إضمان  -10
 .عتماداإل 
   . حتياجات المجتمعإل  نشاء برامج جديدة وفقا  إقتراح إكسب ثقة المجتمع في الخريجين و -11
قة  لكسب رضاء وث وكيفا   رفع مستوي المشاركة المجتمعية للكلية بما يضمن تقديم خدمات متميزة نوعا   -12

   . المستفدين
   .في مجال خدمة المجمع وتنمية البيئة ورفع وزيادة التواصل بين الكلية وخريجيها  داء الكلية تنظيم أ -13
لي  إ وصول   التحسين والتطوير المستمردارة مختلفة من خالل تقارير التقييم إل دارات الداء اإل أ تعظيم  -14

   .مستوي الجودة المطلوب 
   . كاديميةغير األ وكاديمية نشطة الكلية األ التقويم الداخلي والخارجي أل فعيل  ليات لتأوضع  -15
   .دارة المشروعات بالجامعة إاصل التام مع مركز ضمان الجودة و التو -16
اللجنة القومية لضمان الجودة   ها ية والدولية التي تنظممقليفي المؤتمرات المختلفة واإل  علية المشاركة الف -17

   .والعتماد

 

 

 - مهام وحدة ضمان الجودة :البند الخامس : 
 

نشطة الكلية  أوالمراجعة الداخلية بهدف ضمان جودة    لية التي يتم من خاللها التقييمتمثل وحدة ضمان الجودة األ 
دائها ويتضمن ذلك تحديد نقاط القصور  أ ناصر المؤثرة فيها وتحسين مستوي التعليمية والبحثية والخدمية والع 

   .والمعوقات والتعرف علي الممارسات الجيدة ووضع مقتراحات للتحسين المستمر بهدف الحصول علي العتماد
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 - :دة ـوحـالتنظيمي لل : الهيكل  سادسالالبند 
 

 
 
 
 

 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  لجنة الدعم الفنى

 و التدريب
لجنة المراجعة 

 الداخلية

لجنة القياس 

 وتقويم الداء

 عميد الكلية

 رئيس مجلس الدارة

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم و الطالب

نائب رئيس مجلس        

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

       

 منسقى المعايير     
 

 لجان فنية بالوحدة   

ممثلى القسام 

 العلمية

 السكرتارية           

 مدير وحدة ضمان الجودة         

 وكيل الكلية

 المجتمعالبيئة و  لشئون
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 - مما يلى : لوحدة ضمان الجودة بالكلية  يتكون الهيكل التنظيمي 

 
   -: دارة الوحدةمجلس إوالً : أ

 
 - : دارة الوحدةمجلس إ ل يتشك   ( : 1المادة ) 

 
 .(دارةرئيس مجلس اإل)عميد الكلية  .1
 .)نائب رئيس مجلس اإلدارة( وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .2
 البيئة و المجتمع )نائب رئيس مجلس اإلدارة(. وكيل الكلية لشئون .3
  .وحدة ضمان الجودةمدير .4
 الوحدة.نواب مدير  .5
 السادة منسقي المعايير. .6
 السادة رؤساء األقسام بالكلية. .7
 .الفنية  السادة رؤساء اللجان .8
 

 أ.د / أمير صالح .                عميد الكلية .          -رئيس مجلس اإلدارة :

   أ.د / وائل شندي .                وكيل الكلية .   -نائب رئيس مجلس اإلدارة :

 .               وكيل الكلية. أ.د / أحمد إبراهيم                                    

                               د / نهاد أحمد يونس .        -مدير وحدة ضمان الجودة :

 د / فاطمة الفقي.   -وحدة ضمان الجودة : مديرنائب 

                             د / محمد عصام خلف .                                         

 - السادة منسقي المعايير :

               التخطيط اإلستراتيجي .                                        & د / رحاب صابر. .   فاطمة الفقي د /  - 1       
 القيادة و الحوكمة .   محمود صبري.        & د /   .أيمن المتولي المكاكي /د  - 2       
 إدارة الجودة . نظام                         د / محمد عصام .   &.   د / نهاد أحمد - 3       
 أعضاء هيئة التدريس .           .& د / عبد الرزاق عبد النعيم  .محمد سرحان /د  - 4       
 الموارد المالية و اإلدارية .                        & د / سالم علي..   محمود الشاذليد /  - 5       
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 التدريس و التعليم .        & د / شيماء يوسف..  علي محمد حسند /  - 6       
 

 .  ينج الطالب و الخري                & د / محمد جمال.. د / أحمد سمير - 7       
     التعليمية .البرامج المعايير األكاديمية و    & د / منال محمد.       .  إبراهيم إسماعيلد /  - 8       
 المشاركة المجتمعية و التنمية البيئية .    & د / أحمد عبد الفضيل.    .هنادي عبد للا د /  - 9        
 الجهاز اإلداري .                                .عمرو محي الديند /  - 10     

 

 - السادة رؤساء األقسام بالكلية :

 رئيس قسم العلوم األساسية للعالج الطبيعي .             . أحمد إبراهيمأ . د /  - 1    
 رئيس قسم العالج الطبيعي لألعصاب .            أ . د / وائل شندي .   - 2    
 أيمن المتولي المكاكي .     قائم بعمل رئيس قسم العالج الطبيعي للباطنة . د /   - 3    
 قائم بعمل رئيس قسم العالج الطبيعي لصحة المرأة و الطفل .      نهاد أحمد يونس .        د /  - 4    

 قائم بعمل رئيس قسم العالج الطبيعي للعظام .د / محمد علي سرحان .     - 5   

 

 - :الفنية    و أعضاء اللجانالسادة رؤساء 

 -لجنة الدعم الفني و التدريب : - 1    

 وائل شندي . /أ.د  -
 نهاد أحمد يونس . د / -
 د / إبراهيم إسماعيل. -
 د / علي حسن.  -
 د / محمد عصام خلف .  -
   د / سالم علي شوري . -

 - لجنة المراجعة الداخلية : - 2   

 أ.د / أحمد إبراهيم.  -
 د / أيمن المتولي المكاكي .  -
 د / نهاد أحمد يونس . -
 د / أحمد سمير. -
 . عبد الرزاق عبد النعيم أحمد د / -
 محمد. د / منال  -
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 د / شيماء يوسف .  -

  

 -لجنة القياس و تقويم األداء : –  3  

 د / محمد علي سرحان .  -
 د / محمود الشاذلي .  -
 د / فاطمة الفقي .  -
 د / عمرو محمد محي الدين . -
 د / هنادي عبد للا.  -
 .أحمد محمد عبد الفضيلد /  -
 د / محمد جمال أبو اليزيد .  -
 د / رحاب صابر عبد الحميد .  -
 محمود صبري. د /  -
 
 

 .جمال فرفورأ /         -سكرتارية الوحدة : -  
 

 - : دارة الوحدةإختصاصات مجلس إ  ( : 2المادة ) 

غراض الوحدة في ضوء  أتحقق قرار السياسات وبرامج ونظم العمل التي إدارة الوحدة  إيتولي مجلس   -
   -طار القوانين واللوائح المنظمة وذلك علي النحو التالي : إية الجودة بالكلية والجامعة وفي  جيسترات إ

 ختصاصات والتوصيف العام لوجبات العاملين بها  داخلي للعمل في الوحدة وتحديد اإل وضع النظام ال -1
قرار نظم التفاعل التي تكفل حسن التعاون مع الجهات ذات العالقة بأنشطة تطوير التعليم العالي ونظم  إ -2

 ضمان الجودة والعتماد .  
لعمل ، وكذا التقارير الخاصة  النظر في التقارير المتقدمة بواسطة المدير التنفيذي للوحدة حول سير ا  -3
 قسام المختلفة للكلية .  باأل 
تخاذ  إا علي مجلس الكلية للموافقة علي  بول الهبات والتبرعات التي تقدم للوحدة وعرضهق قرار إ -4
   .جراءات المناسبة للموافقة عليها اإل 
دراسة ومراجعة رؤية ورسالة الكلية وفقا  للتطورات التي تستلزم ذلك وتطوير نظام العمل بما يحقق   -5

 رسالة الكلية . 
 فيذي للوحدة ، يكون قل كل شهر بناءا  علي دعوة من المدير التن علي ال  دارة مرةيجتمع مجلس اإل  -6
ئع كل جلسة بتحرير محضر  وقا ثباتإ( ويتم  %   51 )عضاء المجلس أغلبية أجتماع صحيحا  بحضور اإل  

في سجل خاص ويرفع محضر الجلسة للعرض علي   هحتفاظ بدارة واإل من رئيس مجلس اإل  هعتمادإالجلسة و
   .مجلس الكلية

جية الجودة بالكلية  ي ستراتإر التنفيذي للوحدة والمنبثقة من دراسة لخطط العمل التنفيذية المقدمة من المدي -7
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 . مكانيات الالزمة للتنفيذمهيدا  للموافقة عليها وتوفير اإل ت
 
  
القوانين  شراف علي القواعد المالية المنظمة لعمل الوحدة من خالل محاسب الوحدة وبما يتفق مع اإل  -8

   . العامة للجامعة في هذا الشأن
لف جنية وتكون في عهدة محاسب الوحدة  أ يص سلفة مستديمة لتزيد عن مبلغ دارة تخصلس اإل يجوز لمج -9

 موال السلفة المستديمةأتستخدم  ل أن  قات النثرية المختلفة مع مراعاة  ويصرف منها علي النف 
ن ترد  أتعاضة هذة السلفة قرب نفذها علي  س إحكمها ويتم  جور وما فيو األ أكافأت  مغراض صرف الأفي 

   .المبالغ المتبقية بدون صرف في نهاية السنة المالية 
   .عضاءتحديد قيمة بدل حضور الجلسات لأل  الحق في دارة لمجلس اإل  -10
والعاملين والداريين   هفيذي للوحدة ونائبنالشهرية للمدير الت   تحديد قيمة المكافأةالحق في  دارة جلس اإل لم -11
   .بها
وزيع مكافأة تشجعية للعاملين  ت  الحق في قتراح المدير التنفيذي للوحدةإدارة بناء علي  لمجلس اإل  -12
   .داريين بالوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة الوحدةواإل 
   . ير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدةارعتماد التقإ -13
   . عتماد العقود بالتفاقات مع المتعاملين مع الوحدةإ -14
   .دارية والمالية والفنية الخاصة بالوحدةعتماد اللوائح اإل إ -15
التي يعرضها مجلس   لوائحداريين والعاملين بالوحدة في ضوء الجور والمكافأت للفنيين واإل عتماد األ إ -16
   .دارة الوحدة إ

ختصاصة  إر الوحدة عرضة من مسائل تدخل في  و مديأدارة مجلس اإل لرئيس  ا يترائالنظر في كل ما   -17
   . دارة الوحدةإعلي مجلس 

   . جتماعات وندوات ومؤتمرات بالتعاون مع الجهات الخري الموجودة بالجامعات وخارجهاإ عقد  -18

 

   -: ( : إختصاصات مدير الوحدة 3المادة ) 

 -: ضمان الجودةوحدة ل التنفيذي مديرال - أ

موافقة مجلس الكلية ( ممن لهم  مع ين مدير تنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية ) ي بتعقرار يصدر عميد الكلية 
ختيار  إالحق في  (المدير التنفيذي    )  هويكون ل ث سنوات قابلة للتجديد الخبرة والمؤهالت المناسبة لذلك لمدة ثال 

   . معاونين له ) نواب المدير التنفيذي ( ثنانعدد إ

 
 

  -: ت ومتطلبات الوظيفة المؤهال - ب

   . عضاء هيئة التدريس بالكليةأن يكون من بين أيجب  -1
   . ن تتوافر لدية خبرة في مجال التطوير وضمان الجودة بالضمان العاليأيجب  -2
   .لوحدة ضمان الجودة  الجامعة عند تعيينة مديرا  و  أداري بالكلية إي منصب أ يشغل   ن ل أيفضل ب -3
   . دارة وحدة ضمان الجودة بالكليةإن يكون له خبرة سابقة كعضو مجلس أيفضل  -4
الطالب  وعضاء هيئة التدريس أودارة الكلية إرة علي التعامل بكياسة وتفهم مع يتميز بشخصية قاد -5
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   . سة التعليميةوالمواظفين والعاملين علي جميع المستويات بالمؤس 

 
 

  -: مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة مهام ال - ج

دارة  إطار سياسات وقرارات مجلس  إ ي دارية فاإل ومورها وشئونها الفنية أ ي المدير التنفيذي للوحدة تصريفيتول
 ختصاصاتة الوظيفية والتي تشمل ما يلي :  إ الوحدة بأداء 

عضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في مجال  أختيار إللوحدة وداري تشكيل الهيكل التنظيمي واإل  -1
   .عضاء الوحدة أة وتحديد المهام الوظيفية لجميع  الجود

   . دارة الوحدةإلدورية والطارئة لمجلس  جتماعات االدعوة لل  -2
    . داريين (اإل  - عضاء الوحدة ) هيئة التدريس بأ جتماع دوريا  اإل  -3
   . داري علي العاملين بالوحدةالفني واإل شراف  اإل  -4
ليات للتقويم الداخلي  أ مع وضع  نضباطوإتخاذ اإلجراءات الالزمة للنتظام واإل داء العمل بالوحدة أمتابعة  -5

   .والخارجي 
قسام الكلية في  أة التدريس بالكلية الذين يمثلوا عضاء هيئأمع منسقي ضمان الجودة من   ىجتماع الدوراإل  -6

   . مان الجودةوحدة ض
   . مراجعة التقارير الدورية لمنسقي ضمان لجود بأقسام الكلية -7
نشاء  إالتطور و  لفة من عمليةتلمخ اقسام الكلية في المراحل  ي تقديم الدعم الفني من الوحدة أل شراف علاإل  -8

   .عليها داء حسب المعايير المتفق األ ستمرارية في  نظام ضمان جودة داخلي وكذلك متابعة اإل 
ضاء هيئة  عأمستوي الطالب وجميع العاملين )  شراف علي حمالت التوعية بثقافة الجودة علي اإل  -9

   .داريين ( بالكليةالمواظفين اإل   -التدريس 
 . المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل  -10
   .قتراح صرف المكافأت والحوافز للعاملين ورفعها الي عميد الكلية إ -11
   . ستمرارية العمل بالجودة والعتمادإ ر تمويل غير تقلدية للوحدة يضمن قتراح مصادإ -12
   .دارةفيها مجلس اإل  هخري التي يفوضختصاصات األ اإل  -13
 والمشاكل  اللمهام المنوط به  دارة عن تطوير العمل بالوحدة وفقا  تقديم تقارير دورية لمجلس اإل  -14

   .والعقبات التي تواجه 
للمجلس وذلك بدعوة من   ي حضور جلسات مجلس الكلية كعضو من خارج الهيكل التنظيمي الرئيس -15

   .نجازات وحدة ضمان الجودة إ نشطة والسيد عميد الكلية وعرض التقارير الشهرية أل 
ية  قسام العلمتصال باأل ر العمل التنفيذي بما في ذلك اإل يالمدير التنفيذي للوحدة له كافة الصالحيات لتسي -16
   .طار الصالحيات المفوض فيها من قبل عميد الكلية إ درية بالكلية وذلك في واإل 
لدورية لمديري الوحدات بمركز ضمان اجتماعات جتماعات التي يدعي لها كاإل تمثيل الوحدة في اإل  -17

   .بأنشطة ضمان الجودة   ةالصل ات المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذلة والجودة والهيئات ذات ص
   ة.معات بالج ادارة المشروعإنسيق مع وحدة ضمان الجودة ووحدة الت -18
   . ير العمل بالوحدةي عداد الخطط الالزمة لتسإ -19
كاديمية  قسام بالكلية األ أب   Internal Auditing Systemشراف علي نظام التقويم الدخلي  اإل  -20

   .الخاصة بها ومراجعة التقارير الموثقة 
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 -: ختصاصات نائب مدير الوحدةإ  :(  4المادة ) 

 -: نائب مدير وحدة ضمان الجودة  - أ

موافقة مجلس الكلية (  مع مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية ) القرار بتعيين نائب  يصدر عميد الكلية
علي ترشيح من المدير   مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك بناءا  لممن لهم الخبرة والمؤهالت المناسبة لذلك  

   .التنفيذي للوحدة 

 
 -: المؤهالت ومتطلبات الوظيفة  -ب 

   . عضاء هيئة التدريس بالكليةأن يكون من بين أيجب  -1
   . مجال التطوير وضمان الجودة بالضمان العالين تتوافر لدية خبرة في أيجب  -2
 . لوحدة ضمان الجودة  مديرنائب  ه و الجامعة عند تعيينأداري بالكلية إي منصب أ يشغل   ن ل أيفضل ب -3
   . دراة وحدة ضمان الجودة بالكليةإيكون لدية خبرة سابقة كعضو مجلس ن  أيفضل  -4
المواظفين  و عضاء هيئة التدريس والطالب أودارة الكلية إوتفهم مع   اسةيتميز بشخصية قادر علي التعامل بكي -5
   .العاملين علي جميع المستويات بالمؤسسة التعليمية و

 
   -: مهام نائب المدير التنفيذي - ج

   .قتراح الصرف والمكافأت إ فيما عدا  ه ختصاصاتإينوب عن مدير الوحدة في كافة   -1
   . ختصاصات الخاصة بهيعاون مدير الوحدة في اإل  -2
 . عداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للكليةإلي  عتماد وعشراف علي ملفات التقدم للاإل  -3

 

 

 

 -:نشطة الجودة بالكلية أدارة وتنفيذ إؤلة عن وثانياً : تشكيل اللجان النوعية )الفنية( المس

   -: هي كاألتيونشطة الوحدة أدارة وتنفيذ لجان رئيسية إل  ثالث  ويشمل

 . و التدريب   الدعم الفنىلجنة  -1
 . المراجعة الداخليةلجنة  -2
 . األداء  تقويمالقياس ولجنة  -3
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 - : بوحدة ضمان الجودة الفنيةاللجان    ختصاصاتمهام وإ  :(  1المادة ) 

   -: الدعم الفنى: لجنة  والً أ

   -: الهدف - أ

   .ةكليالضمان الجودة ب ةوعمل الزيارات الميدانية الدورية لوحد تقديم الدعم الفنى  -
 .نشر التوعية الهادفة لتصحيح مفاهيم ورفع ثقافة الجودة  -

 .وضع سياسات عامة وخطة تدريبية بناء على اإلحتياجات الفعلية لجميع القطاعات -

الخبرات بين المركز والوحدات التدريبية  عقد دورات تدريبية وورش العمل وحلقات نقاش بالتنسيق وتبادل  -

 .داخل وخارج الجامعة

 .وقياس أثر مردود التدريب  بالكلية تفعيل خطط وحدات التدريب    متابعة -

للفئات    الكلية  نشاء قاعدة بيانات مركزية للتدريب فى مجال ضمان جودة العملية التعليمية على مستوىإ -     
 . المستهدفة 

 

 -: التشكيل - ب

موافقة مجلس  مع / المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية )  رئيس مجلس اإلدارة قتراح من إتشكيل اللجنة ب
   .الدارة ( 

 

 -: الدعم الفنى ختصاصات لجنة إ - ج

 ة. كليالضمان الجودة ب  ةلوحددورية ال تقديم الدعم الفنى وعمل الزيارات الميدانية  -1
مشروعات التطوير وضمان الجودة وتقديمها للجهات  و صياغة مقترحات والتوعية بأليات وإجراءات  -2

 .المانحة
 .لمشروعات التطوير وضمان الجودة بالجامعة المتابعة الفنية لتفعيل الخطط التنفيذية  -3
 .إعداد تقارير الدعم الفنى بصفة دورية -4
 .لكلية باإلحتياجات التدريبية لكل أعضاء هيئة التدريس والداريين با إنشاء قاعدة بيانات خاصة  -5
 . لكلية وضع خطط التوعية والتدريب بمركز ضمان الجودة بناء على دراسة اإلحتياجات با  -6
 . وضع معايير إختيار المدربين -7
 .الجودةتنفيذ خطط التوعية والتدريب لمركز ضمان  -8
 .التدريب قياس اثر الرضا ومردود  -9

 .تقييم اإلمكانيات المتاحة للتدريب بمركز ضمان الجودة ووضع خطط لتطويرها ودعمها فنياوماليا -10
 . تقييم جودة برامج التوعية والتدريب كما  وكيفا   -11
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   -: المراجعة الداخلية: لجنة  ثانياً 

 - الهدف : - أ

دارة  يدين وتنفيذ فلسفة إ والمستف لرضاء األعضاء فراد والمسح الشامل التقويم الذاتي لألداء التنظيمي للكلية واأل 
   .لية محددة للمتابعة والمراجعة الداخلية ويات داخل الكلية من خالل صياغة أالجودة الشاملة علي كافة المست

 
  -: التشكيل - ب

موافقة  مع / المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية )   تشكيل هذة اللجنة بإقتراح من رئيس مجلس اإلدارة
   .مجلس الدارة ( 

 
   -: المراجعة الداخليةختصاصات لجنة إ - ج

 ة. كليالضمان الجودة ب ةوحدوضع خطة تنفيذية سنوية للمراجعة الداخلية لتقييم أداء   -1
الخدمات المجتمعية    –البحثية   –نشطة الكلية ) التعليمية لفنية بالوحدة والتي تتابع كافة أ عمال اللجان امتابعة أ -2
 . المؤسسية(  –
 . عة مصحوبة بالمقترحات والتوصيات إلي المدير التنفيذي للوحدة متابالعمال التقييم ورفع التقارير الخاصة بأ -3
نها  اوزوتحديد أ جمة عناصر التقويم الواردة من األقسام العلمية واإلدارية المختلفة إلي مقاييس رقميةتر -4

 . النسبية لكل منها  وزاناأل النسبية وتفريغ وتحليل جميع بيانات عناصر التقويم في ضوء 
 . التقويم والترتيب لكل قسم علمي وإداريتحديد المجموع الكلي لدرجات  -5
ع وحجم اإلنحرافات  ائج التقويم مع بيان نوة بنتينإخطار إدارة الكلية واألقسام العلمية واإلدارية المختلفة المع -6

 .نة قرارها مع مقترحات بالحلول الممكعن المعايير التي تم إ
اد وتوثيق التقرير  عدعة إبمتا فة في ضوء نتائج التقويم المستمر التغذية الراجعة للكلية ولجان الوحدة المختل  -7

 . السنوي للكلية 
 

 

   -: داءاأل  القياس وتقويم: لجنة   ثالثاً 

 - : الهدف - أ

 . نشطة ضمان الجودة والتطوير المستمر للعملية التعليمية أ داء وأمتابعة  -

ستشارى من أعضاء هيئة تدريس ممن يتوافر  ان الجودة باإلستعانة بالفريق اإل ضم ةرفع كفاءة العاملين بوحد -

 .لديهم الخبرة فى أنشطة تطوير التعليم وإرساء نظم ضمان الجودة
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 -التشكيل : - ب

موافقة  مع / المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية )   تشكيل هذة اللجنة بإقتراح من رئيس مجلس اإلدارة
   .مجلس الدارة ( 

 

   -: داءاأل القياس وتقويمختصاصات لجنة إ - ج

 .بتقاريرالدعم الفنى والمراجعة الداخلية لمركز ضمان الجودةة إمداد الكلي -1

دارة مركز ضمان الجودة للعرض على  إالفنى والمراجعة الداخلية لمجلس رفع تقارير بنتائج أنشطة الدعم  -2

 .تخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ توصيات هذه التقاريرإ و الكليةمجلس  

   .التقييم المستمربيق نتائج أنشطة وحدة المتابعة ودراسة مؤشرات اإلستجابة والمقاومة لتط  -3

 

 
 
 

   -: المهام الوظيفية للفريق التنفيذي المعاون لوحدة ضمان الجودة( :   2المادة ) 
 

 -: الفريق التنفيذى المعاون لوحدة ضمان الجودة 

   - :و تشمل دارة ابلة للتجديد بعد موافقة مجلس اإل عضاء المعاونيين بعقود مؤقتة سنوية قيتم تعيين األ 

 . سكرتارية الوحدة  - أ 
 مسئول الشئون المالية.  - ب
 مسئول التوريدات.  - ج 

 
 
 

 -المهام الوظيفية لسكرتارية الوحدة :أوالً : 

بالغها للجهات  من ينوبه وتلقي التوجيهات بشأنها وإو الموضوعات علي المدير التنفيذي أ تنظيم وعرض  -
   . المختصة

   . الموضوعات الفنية التي يري المدير التنفيذي بحثهابحث  تنسيق العمل في   -
 . عمال السكرتارية المطلوبة القيام بجميع أ -
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 - المهام الوظيفية للمسئول عن الشئون المالية بالوحدة :ثانياً : 

  .متابعة المبالغ المخصصة لكل بند من بنود ميزانية الوحدة / المشروع  -
   .السابقة بناءا  علي التدفقات النقدية المتاحةجراءات  إتمام اإل  -
   .جراءات القانونية والقواعد المنظمة للصرف للمتابعة صرف المبالغ طبقا   -
   .عداد الموازنات والتقارير المالية المطلوبة وتقديمها للجهات الطالبة في توقيتاتها إ -
   .ة وتحديثها حتفاظ بالبيانات الماليإستكمال السجالت المحاسبية واإل  -
   .دارة الجامعة بخصوص تنظيم عملية الصرفاللوائح والتعليمات الصادرة من إ تنفيذ  -
   .فضل لتنظيم الجوانب المالية دي إلي طرق أقتراحات والتوصيات التي تؤتقديم اإل  -
 . عمال تتعلق بالجانب المالي ضمن نطاق مهام الوحدةام بما يكلفة به مدير الوحدة من أالقي -
  

 
 

 -المهام الوظيفية لمسئول التوريدات بالوحدة : ثالثاً :
  .حتياجات الوحدة / المشروع اإلشراف علي الشراء لجميع إ -1
ذا الغرض بقرار من مدير  شراف علي فحص جميع المشتريات الواردة للوحدة بواسطة تشكيل لجان لهاإل  -2

   .دارة ) عميد الكلية ( الوحدة وإعتماد رئيس مجلس اإل 
   . لي مع تكويدهاأل عداد قوائم المشتريات المطلوبة علي الحاسب اإ -3
   . ستكمال مواصفات المعدات المطلوبةإ -4
   .عداد وثائق المناقصات إ -5
   .للقواعد المنظمة لذلك  عداد العقود وفقا  قدمة وإتقديم العروض الم -6
   .متابعة تنفيذ العقود المبرمة -7
   .ختبارهاوالتخليص لها وتخزينها وإواردة ستقبال المعدات الإ -8
   . ختبارها وتركيبهاعدات الواردة للكلية والتخليص لها وتخزينها وإشراف علي نقل الماإل  -9

   .خري تطلب منه في نطاق مهام الوحدة تنفيذ أي مهام أ  -10

 
 

 

 - : سريان الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة : البند التاسع
 

  مر ووفقا  قتضى ال إمجلس الكلية وتخضع للمراجعة اذا  عتمادها من إمن تاريخ  عتبارا  إالالئحة   هيعمل بأحكام هذ
 .  للمستجدات 

 
 

 عميد الكلية                 يعتمد,,,                                                                       
 أ.د / أمير صالح                                                                                           1/10/2018
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