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قائمة المحتويات  

 الصفحة المحتوى
الرؤيــة 

الرســالة 

 األهداف

 مقدمة

 
 

 الالئحة الداخلية
 4 ):الشكل القانوني1مادة (
 4 ):رؤية الوحدة2مادة (
 5 ):رسالة الوحدة3مادة (
 5 ):أهداف الوحدة4مادة (
 5 مسئوليات وحدة ضمان الجودة :)5مادة(
 7 معايير انتقاء فريق العمل بالوحدة : )6مادة(

 7 تشكيل مجلس إدارة الوحدة : )7مادة (
 10  اجتماعات مجلس ادارة الوحدة :)8مادة(

 10  المسئولون االداريون للوحدة :)9مادة (
 10  اعتماد الوحدة و برامجها الدراسية:)10(مادة 
 10 مراقبة جودة عمل الوحدة: )11مادة(
 12 اختصاصات الوحدة: )12مادة(

 20 لوحدة ا حوافز أعضاء مجالس إدارة :)13مادة (
 20  اإلنفاق على أنشطة الوحدة:)14مادة (
 21  المسئول اإلداري للوحدة:)15مادة (
 21 ): النظام المالى لوحدة ضمان الجودة16مادة (
 22 ):مصادر التمويل17مادة (
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 22 آلية الصرف:)18مادة (
 22  اعتماد الكلية:)19ادة (م

 23 ): المخازن والمشتريات20مادة (
 23  سريان الالئحة: )21مادة (

 

 

!

!

كلية رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى التمريض بين  الجامعات 
 المصرية واالقليمية والعالمية .

!

!

تقديم سلسة متصلة من البرامج التعليمية المتميزة العداد كوادر 
تمريضية مؤهلة لمتطلبات سوق العمل تسهم فى تطوير البحث العلمى 

 وتلبية احتياجات المجتمع .

 

 

تأهيل الكلية لالعتماد األكاديمي طبقا الهدف االستراتيجي األول:  -١
 لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

زيادة القدرة التنافسية للطالب طبقا الهدف االستراتيجي الثاني:  -٢
 الحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا.

 توفير بيئة تعليمية داعمة لالبتكار واالبداعالهدف االستراتيجي الثالث:  -٣
تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق الهدف االستراتيجي الرابع:  -٤

 مع احتياجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.
تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع الهدف االستراتيجي الخامس:  -٥

 وتنمية البيئة
 التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسالهدف االستراتيجي السادس:  -٦
 كفاءة الجهاز اإلداري لتفعيل دوره الهدف االستراتيجي السابع: تطوير -٧

 فى إدارة عمليات التنمية.

 الرؤيــة
 

!الرســالة
 

!االهداف االستراتيجية
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ℷ↾↪ⅤℰⅧ↩ℰℷⅡ℮⇆↩ℰ 

!ℷ↖↭ℱ⅜!ⅻ↽Ⅻ↮⅕↩ℰ!ℷ↾↪↦ℴ!ℶⅦ↸ℊℰ!↯ℱ↮ⅼ!ℶⅧⅠ↸↩

Ⅺ↸↶↲↭Ⅶ!

!
.; ℷ↭Ⅷ↢↭ 

مطلب اساسى للتقدم للحصول على االعتماد و كلية اللوحدة ضمان الجودة بتعتبر الالئحة الداخلية 

ايضا لتسيير التعامالت بين اعضاء مجلس ادارة الوحدة وباقى االقسام العلمية واالداريين بالكلية فكان 

الالئحة الداخلية الخاصة بوحدة  ضمان الجودة واالعتماد لزاما على اعضاء مجلس ادارة الوحدة اعداد

بالكلية بحيث تتوافق مع الالئحة الداخلية لمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحقق الغرض المنشود منها 

!وبما يتوافق أيضا مع رسالة واستراتيجية الجامعة من اجل ضمان الجودة والوصول لالعتماد.
 

↷ℰ!ℶⅧⅠ↸↪↩!ℷ↾↪ⅤℰⅧ↩ℰ!ℷⅡ℮⇆↩ℰ!↰↮ⅽ⅕⅔Ⅶℰ↸ℍ!

!.; ℷ↾↩ℱ⅕↩ℰ

!

*!ℶⅦℱ↭1;);↼↱↸↱ℱ↢↩ℰ!↨↦ⅵ↩ℰ!

إنشأ وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التمريض جامعةدمنهور ، وتعامل كوحدة مستقلة وتتبع عميد 

2007/ 11/12الكلية إداريًا ومركز ضمان الجودة بالجامعة فنيًا وتم األعتماد فى   

*!ℶⅦℱ↭2;ℶⅧⅠ↸↩ℰ!ℷ↽ℨⅪ;)!

و رفع كفاءة العملية البحثية، عمليتى التعليم والتعلم تحسين مستوى األداء بالكلية والمتابعة المستمرة ل

وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يتفق مع المعايير القياسية لجودة التعليم و التعلم بهدف الحصول على 

 االعتماد. 

!
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*!ℶⅦℱ↭3;ℶⅧⅠ↸↩ℰ!ℷ↩ℱⅰⅪ;)!

إحداث التطوير والتميز في و االعتماد بكلية التمريضعلى نشر ثقافة الجودة و  وحدة ضمان الجودة تعمل

 .البحث العلميلبرامج التعليمية و خدمة المجتمعو االرتقاء بمستوي ا

*!ℶⅦℱ↭4;ℶⅧⅠ↸↩ℰ!↛ℰⅧ↵Ω;)!

درجة ورفع العملية التعليمية والبحثية واإلدارية واالستشارية للكلية ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية 

  مجاالتوفي خدمة المجتمع المحلي وفتحالمستمرة مساهمة المؤسسة في خطة التنمية القومية ا

 وحدة ضمان الجودة . لذلك تهدفللتعاون مع كافة أطراف المجتمع المعنية بعملية تطوير وجودة التعليم

 ما يلى:واالعتماد إلى 

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية .١

 نشر ثقافة الجودة بالكلية .٢

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس فى مجال الجودة .٣

 استيفاء معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى ( االدلة والمؤشرات ) .٤

 ادارة  الدراسة الذاتية للكلية  .٥

 تقويم جودة الكلية من خالل تطبيق المراجعات الداخلية  .٦

 متابعة اعمال اللجان بالوحدة لتنفيذ خطتها الموضوعة .٧

!المشاركة الفعالة  في التقدم لمشاريع التطوير المقدمة من الهيئة القومية ضمان الجودة  واالعتماد.

*ℶⅦℱ↭5)!ℶⅦ↸ℊℰ!↯ℱ↮ⅼ!ℶⅧⅠ↷!ℸℱ↾↩↸ℯⅱ↭

!. !Ωℷⅱⅰ℩ℍℰ!↳ℱ℀!;

 ووضع اليات العمل المشتركة بين وحدة ضمان تفعيل أداء وحدات التدريب والتقويم •

 الجودة وكافة الوحدات االخرى بالكلية .

 تأهيل الفرق المختلفة للقيام بدورها فى عملية التحسين . •

 االستثمار االمثل للخبرات فى مجال ضمان الجودة واالعتماد . •

 الذاتية الدورية  وكتابة التقارير تقويم االداء  •

 .ومعايير االعتماد للشروط ء التقدم لالعتماد فى حالة استيفا •

وضع خطط التحسين فى ضوء نتائج المراجعات ومنظومة قياس االراء للفئات الداخلية   •
 والخارجية المستهدفة .
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!Ⅎ↺↪℡ℰ!↔↮⅕”ℰ!↳ℱ℀!.!;!

 بناء رأى داعم قوى ومؤثر للجودة بين أطراف المجتمع المحلى . •

إشراك أطراف المجتمع المحلى فى عمليات التقييم الذاتى والتحليل ومراجعةوفحص خطط  •

 التحسين .

 باتخاذ القررات ودعمهم للكلية ومشاركتهم استثمار األطراف الفاعلة فى المجتمع المحلى  •

. 

 .بالمجتمع عقد ندوات انشر فكر وثقافة الجودة  •

دراسة احتياجات ومشكالت المجتمع المحلى ودراج النتائج بمحتوى المقررات والتدخل  •

 من خالل انشطة ومسئولية الكلية المجتمعية لحلها .

ضمان الجودة .!↕⇆↡Ⅽ↥Ⅻ₩!ℶⅦ↸ℊℰ!↯ℱ↮ⅼ!ℶⅧⅠ↷!ℷ!ج

 بالجامعة .
 يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة باالتى :-  •

متابعة أداء وحدات ضمان الجودة بالكليات وكتابة تقارير عنها ُيقدم للسيد االستاذ  -١

 الدكتور رئيس الجامعة 

 المشكالت التى تعوق الجودة من خالل رصد مركز ضمان الجودة تتجمع لدى إدارة  -٢

 إدارات الجودة لهذه المشكالت إليجاد الحلول لها.

وضع الية للمسائلة والمحاسبة من قبل مركز ضمان الجودة على وحدات ضمان الجودة  -٣

وبناءا علية تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بوضع االجراءات التنظيمية فى حالة 

وجود قصور بالتقارير الخاصة بالمركز او تعزيز الوضع الراهن فى حالة استيفاء 

 المتطلبات التى يضعها مركز ضمان الجودة .
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*ℶⅦℱ↭6)↠↽Ⅻ↝!Ỳℱ↢⅕↱ℰ!₤↽ℱ↖↭!

;ℶⅧⅠ↸↩ℱℴ!↨↮↖↩ℰ 

توافر السمات الشخصية القيادية .  -٤

وأساليب التقويم الذاتى وخطط تحسين للجودة واالعتماد  بالمعايير القومية لدية خبرة -٥

األداء . 

إجادة الحاسب اآللى .  -٦

اإللمام بمهارات التدريب .  -٧

 الجودة . بأعمال معرفة كافة القوانين والقرارات المتعلقة  -٨

 القدرة على التواصل مع المجتمع المحلى المحيط  -٩

 

*!ℶⅦℱ↭7ℶⅧⅠ↸↩ℰ!ℶⅪℰⅦK!Ⅿ↪ℏ!↨↾↦ⅵ⅔): 

 اعضاء يراسهم عميد الكلية ويتم تعيين مدير تنفيذى للوحدة 9يشكل مجلس االدارة وعددهم 

 ) ادارى ويتم تعين هيئة 1 ) هيئة تدريس  و ( 4 ) هيئة معاونة  و ( 2بخالف سبعة اعضاء منهم   ( 

 ادارية داخلية لتنسيق العمل داخل الوحدة 

ويتم تعين عدد من واحد الى اثنين  نواب حسب مؤقتديات العمل من اعضاء هيئة تدريس اعضاء 

!.مجلس ادارة الوحدة 
 

↻Ⅹ↾↞↲⅕↩ℰ!Ⅻ↽Ⅷℍℰ!ℸℱⅸℱⅹ⅕Ⅴℰ 

 تسيير العمل اليومي للوحدة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. .١

 إعداد تقارير أنشطة الوحدة. .٢

 اعداد تقارير دورية ربع سنوية إلى مركز ادارة الجودة واالعتماد بالجامعة. .٣

 حضور اجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة.  .٤

 التوقيع على المكاتبات والخطابات الخاصة بالوحدة. .٥

اقتراح تشكيل الهيكل التنظيمى واالدارى للوحدة واختيار اعضاء هيئة التدريس بالكلية  .٦

 من ذوى الخبرة فى مجال الجودة وذلك بناءا على معايير محددة فى دليل المراجعة على 

 االشراف االدارى والفنى على العاملين بالوحدة  . .٧
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 : اجتماعاتمجلسادارةالوحدة) 8مادة(

يجتمعمجلسادارةالوحدةبدعوةمنالمديرمرةعلىاالقلكلشهراوبناعلىطلباغلبيةاالعضاءوتكوناجتماعاتةصحية

بغالبيةاالعضاءواذاتساوتاالصواتيرجحالجانبالذىمنهالمديروتسقطعضويةمجلساالدارةعنالعضوالذىيتخلفعن

. الحضورثالثجلساتمتتاليةدونعذرمقبولةتدونمحاضرالجلساتفىسجلخاصيوقععليهمنالمدير
 

 
 : المسئولوناالداريونللوحدة ) 9 ( مادة

 . يكونمسئوالعنالشئوناالدريةوتطبيقاللوائحاالداريةوالماليةانوجدتللوحدةيعينمسئوالدارى

 
 

 : اعتمادالوحدةوبرامجهاالدراسية ) 10 ( مادة
  فىحالةابداء

كليةرغبتهافىالتقدملطلباالعتمادالمؤسسىاواالكاديمىللبرامجالدراسيةالىجهةداخليةاوخارجيةيتخذالقرارال

 . منمجلسادارةالوحدةواعتمادالعميدوبقومالمركزبمعاونةالكليةمنخاللتعريفهابوسائلواجراءاتالتقدملالعتماد

 
  :مراقبةجودةعماللوحدة)11مادة(

لعميد تقديماقتراحوحدةيمكنلمجلسادارةال

 .مشابهةداخليةاوخارجيةعلىنفقةالجامعةوحداتبطلبمراقبةخارجيةمنالكلية
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!↨↮↖↩ℰ!ⅿℵⅼ!ℸℱ↾↩ℤ

ℶⅦ↸ℊℰ!↯ℱ↮ⅼ!ℶⅧⅠ↸ℴ!

Ⅺ↸↶↲↭Ⅶ!ℷ↖↭ℱ⅜!. !ⅻ↽Ⅻ↮⅕↩ℰ!ℷ↾↪↦ℴ!

يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لالجتماع عن طريق ):1(بند/  -١٠

 خطابات رسمية او بريد الكتروني.نشر 

عند تغيب أي رئيس لجنة أو عضو بالوحدة عن الحضور ثالث اجتماعات ):2(بند / -١١

متتالية للوحدة دون اعتذار مكتوب، يعتبر ذلك تخليًا منه عن المهام الموكلة إليه ويذكر 

 ذلك في تقييم األداء الشهري الذي تعده لجنة المراجعة الداخلية. 

على جميع أعضاء الوحدة تقديم تقرير شهري عما قاموا بإنجازه من مهام ):3(بند/ -١٢

خالل هذا الشهر. وإذا تعثر إتمام بعض المهام أوكلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب 

إبالغ رؤساء اللجان ورئيس الوحدة بأي عقبات فور ظهورها حتى يتسنى مناقشها 

واتخاذ ما يلزم للتعامل معها.    

 

يتم إخطار مدير الوحدة رسميًا من قبل رؤساء اللجان واألعضاء عن أي سفر ):4(بند/  -١٣

لمدة تزيد عن أسبوع خارج أو داخل البالد قبل موعد السفر بأسبوع على األقل، وعلى 

أن يقدم تقريرًا إذا تزامن موعد السفر مع موعد تسليم نتائج المهام أو التقارير. ويشمل 

 التقرير ما تم إنجازه 

من مهام ومن يخالف ذلك يعتبر ذلك تخليًا منه عن مسئوليته تجاه الوحدة ويذكر ذلك  -١٤

 في تقييم األداء  الخاص به. 

تقوم لجنة المراجعة الداخلية بإعداد تقارير شهرية عن رؤساء اللجان ):5(بند/  -١٥

عن مجمل (ربع سنوي) وأعضاء الوحدة. كما تعد تقريرًا مجمعا كل أحد عشر أسبوعا 

األنشطة التي تمت والتي تعثرت إن وجدت وتقدمه للسيد مدير وحدة الجودة موضحًا 

 فيها أسباب التعثر والمسئول أو المسئولون عنه. 
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على جميع أعضاء لجان الوحدة ضمان االتصال ):6(بند/  -١٦

المستمر بينهم وبين رؤساء لجانهم لتسلم المهام وتسليم النتائج في الموعد المقرر لها 

وإذا حدث عكس ذلك يبلغ رؤساء اللجان رئيس الوحدة كتابة حتى يرفق ذلك بتقييم 

 األداء الشهري للعضو. 

 يحصل السادة رؤساء اللجان وجميع أعضاء وحدة الجودة عند الطلب على ):7(بند/  -١٧

 عن الفترة التي أمضوها في العمل التمريضشهادة من وحدة ضمان الجودة بكلية 

ونوعية العمل بالوحدة إلرفاقها بالسيرة الذاتية الخاصة بهم مرفقًا بها نتائج التقارير 

 عنهم وذلك لتقديهما إلى من يهمه األمر.  

 يقوم رئيس لجنة المراجعة الداخلية بعد التشاور مع مدير الوحدة بإبالغ ):8(بند/  -١٨

 جميع رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة بنتائج تقييم األداء الشهرية شخصيا لكل منهم. 

إذا رغب أي من رؤساء اللجان أو األعضاء استبدال أو االعتذار عن أحد أو ):9(بند/  -١٩

بعض أو كل المهام الموكلة إليه أن يتقدم بطلب لرئيس الوحدة قبل مرور ثلث المدة 

المقررة إلتمام هذه المهمة أو المهام حتى يمكن إعادة توزيعها وأن يرفق بطلبه 

 المبررات الداعية إلى ذلك. 

على مدير الوحدة أن يعمل على تذليل الصعوبات وأسباب التعثر في المهام ):10(بند/  -٢٠

 و من خالل التعاون مع إدارة الكلية تاإلمكانياقدر إمكانه وحسب المتوفر لديه من 

ممثلة في عميدها وأن يقدم الدعم والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان 

 حسن سير العمل. 

يجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بعدد من الطالب المتميزين بالنشاط ):11(بند/  -٢١

والمبادرة في إنجاز األعمال للمعاونة في توزيع وجمع االستبيانات ومساعدة اللجان في 

بعض األعمال الفنية بالوحدة نظير منح شهادات تقدير لهم على معاونتهم في أنشطة 
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 اوآل: لجنة التخطيط االستراتيجى 
 الهدف :

 WD� U�Ë ¨wFL�:«Ë w����«Ë wLOKF��« U�—Ëœ s� �F�Ë ¨WOMF*« ·«d�_« ULNF{Ë � „—U� ¨WMKF�Ë W�{«Ë W�ƒ—Ë W�U�— W��RLK�
ÆWF�U'« WO�O�«��« l� o���Ë ¨…œb� UÎ�«b�√ sLC�� cOHM�K� WK�U�Ë WOF�«Ë WO�O�«��« 

 
 مهام اللجنة :-  

±Æ ÆWOMF*« ·«d�_« ULNF{Ë � „—U�Ë ¨ÊU�MKF�Ë ÊU�bL�F� W��R*« W�ƒ—Ë W�U�— 
≤Æ  WOFL�:«  UF�u��« l� oH�� U0 WOFL�:« UN�O�u���Ë w����«Ë wLOKF��« U�—Ëœ fJF�Ë ¨W�{«Ë W��R*« W�U�—

ÆWF�U'« W�U�— oOI% � W�U�d�« rN��Ë ¨w�UF�« rOKF��«  U��R� s� 
≥Æ ÆWF�U'« WO�O�«��« l� o���Ë ¨d�UMF�« WKL�J�Ë …bL�F� W��RLK� WO�O�«��ô« WD)« 
¥Æ  U0 tz«d�≈ � W�b���*« qzU�u�«  œbF�Ë ¨WOMF*« ·«d�_« tO� „—U�Ë WO�—U)«Ë WOK�«b�« W�O��« q� w�O��« qOK���«
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ÆW�bN��*« W�H�«Ë qOK���« Ÿu{u* WKO�u�« W�¡ö� sLC� 
µÆ  ”UOIK� WK�U�Ë ¨W��R*« W�U�— oOI% � rN��Ë ¨w�O��« qOK���« vK� WOM��Ë ¨W�UOB�« W�{«ËË WMKF� W��RLK� WO�O�«��ô« ·«b�_«

ÆWD�K� ��e�« Èb*« � oI���«Ë 
∂Æ  ¨wIDM*« UNK�K��Ë WDA�_« cOHM�  U�u�Ë√ fJF�Ë ¨WO�O�«��ô« ·«b�_« oI% ��« WDA�_« sLC�� W�cOHM��« jD)«

Æ¡«œ_«  «d�R�Ë ¨WO�U*« WHKJ��«Ë ¨��e�« ‰Ëb'«Ë ¨cOHM��« WO�u��� UN� œb�Ë 

 ¡«œ_«  U�u��� oI%Ë ��e�« ‰Ëb�K� UÎI�Ë W�cOHM��« jD)« ÂbI� Èb� r�uI�Ë WF�U�* W�—Ëœ d�—UI� W��RLK�
W�bN��*« 

 
 

»�WL�u(«Ë …œUOIثانيا: لجنة   

 الهدف
 WO�UHA�«Ë WO�«bB*«Ë W�«eM�U� W��R*« Âe�K�Ë ¨WO�u{u� ��UF* UÎI�Ë UNz«œ√ rOOI�Ë UN�«—b� WOLM�Ë U�—UO��« r�� ¨WK�R�  «œUO� W��RLK�

 �u� U�Ë ¨UN�«b�√Ë UN��U�— oOI% sLC� U0 ªUN�DA�√ Ÿu�Ë r�� rzö� wLOEM� qJO� W��RLK�Ë ÆW�d�u� rO� s� U�öD�« WOMN*«  UO�ö�_«Ë
  UO�u��*« Õu{u� œb� ¨nzU�u�« qJ� o�u� 

:- مهام اللجنة  
 

±Æ  ‰Ë«b�u�dH�« R�UJ� oI% WO�UH�  «–  UO�¬Ë WMKF�Ë WO�u{u� ��UF* UÎI�Ë …—U�� W�—«œù«Ë WO1œU�_«  «œUOI�«
ÆWDK��« 

≤Æ  s�uJ� vK� qLF�«Ë UN�«—b� WOLM� r�� WKL�;«Ë WO�U(«  «œUOI�« …b�b� —œ«u� Æ «œUOI�« s� 
≥Æ  Æw��R*« ¡«œ_« 5���� ZzU�M�« Âb����Ë ¨rOOI��« WOKL� � WOMF*« ·«d�_« „—UA�Ë ¨WO�u{u�  «œUOI�« ¡«œ√ rOOI� ��UF�
¥Æ  ÆW��R*«  öJA� l� q�UF�K� WK�U�  UO�¬ W��R*« …—«œù 
µÆ sKF� W�d�u� rO� W��RLK�…ÕU��Ë … eOOL��« Âb�Ë W�œUF�«  U�—UL*«Ë WO�UHA�« ÊULC� WK�U�  UO�¬Ë ¨5OMFLK� 

ÆW��R*« œ«d�√ 5� WOMN*«  UO�ö�_« oO�D�Ë 
∂Æ  ÆUN��b%Ë UN�O�«bB� W��R*« sLC�Ë ¨UN�DA�√ dzU� wDG�Ë WK�U� W��R*« s� WMKF*«  U�uKF*« 
∑Æ  UN��U�— oOI��� W�“ö�« WO�U�_«  «—«œù« sLC��Ë ¨UN�UA�Ë W��R*« r�( rzö�Ë sKF�Ë bL�F� wLOEM��« qJO�«

ÆUN�«b�√Ë 

 ¨ UO�u��*«Ë  UDK��« 5� R�UJ��« oI�Ë ¨wLOEM��« qJONK� UÎI�Ë  U�UB��ô«Ë  UO�u��*« œb�Ë ¨sKF�Ë bL�F� wHO�u�« nO�u��«
WHK��*« nzU�uK� »«b��ô«Ë qIM�«Ë 5OF��«  ôU� � Âb����Ë 

 
 

دارة الجودة والتطويراثالثا: لجنة   
.الهدف:  
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 ¡«d�S� Âe�K�Ë ¨r�b�« q�� …œUOI�« t� d�u� …œu'« …—«œù ÂUE� W��RLK�
 WF�«d*«Ë r�uI��« ZzU�� Âb����Ë ¨¡«œ_« …œu� ÊULC� WO�—U)«Ë WOK�«b�«  UF�«d*U� 5F���Ë ¨dL���Ë q�U� w�«– r�uI�

¡«œ_« d�uD� � 

:المهام  

±Æ  s� ÊuK�2 UNO� „—UA�Ë ¨WLzö*«  «eON���«Ë WK�R*« —œ«uJ�« U� d�u�� …œu'« ÊULC� …b�Ë W��RLK�
 Æ…œbF�*« ÂUN*« WODG��  «—UN*«Ë  «�)« s�U�� v�«d�Ë W��R*U�  U�H�« nK�� 

≤Æ  U�OLOEM� öJO� sLC�� …œu'« ÊUL{ …b�u�WOK�«b�« W�zö�« …b�u�« W�ö� œb%Ë ¨W�{«Ë  U�ö�Ë WOF�� «–
WF�U'U� …œu'« ÊUL{ e�d0  ÆUN�DA�√ b�U��Ë U�—Ëœ qOFH� � rN�� U0 ¨

≥Æ  ÆUN�DA�_  U�UO� b�«u�Ë ¨UN�UA� s� W�uM�d�—UI�uDD� …œu'« ÊUL{ …b�u�
¥Æ Ë ¨WLzö�  «Ëœ√Ë ¨WO�u{u� ¡«œ√  «d�R� Â«b���U� W�—Ëœ WHB� r�� W��R*« WDA�√ r�uI� WOK�«œ  UF�«d�

ÆWO�—U�Ë 

  «¡«d�ù« –U�«Ë jOD���« tO�u� � UNM� œUH����Ë ¨WO�d�« UN��U� �Ë 5OMF*« l� gÓ�UM�� W��R*« WDA�√ r�uI� ZzU��
d�uD��«Ë WO�O�B��« 

 
 
 
 

اعضاء هيئه التدريس والهيئه والمعاونه:رابعا: لجنة   
 الهدف:

‰ U0Ë ¨W�bI*« WOLOKF��« Z�«��«  U�KD�� l� V�UM�� U0 ¨rNO�ËUF�Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√ s� q�R*«Ë �UJ�« œbF�« W��R*
 OOI�� Âe�K�Ë ¨rNO�ËUF�Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√  «—UN�Ë  «—b� WOLM� vK� W��R*« qLF�Ë ÆUN�«b�√Ë UN��U�— oOI% s� UNMJ1

ÆrNz«—¬ ”UO� ÊUL{Ë rNz«œ√ 
 

 المهام:
±Æ  WOF�d*«  ôbF*« l� oH�� WOLKF�« ÂU��_«Ë W��R*« Èu��� vK� »öD�« �≈ W�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√ W���

ÆW��R*U� W�bI*« WOLOKF��« Z�«��« WFO��Ë ŸuM� 
≤Æ  ÆW�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√ � izUH�« Ë√ e�F�« l� q�UF�K�  UO�¬ W��RLK�
≥Æ   ÆUN��—b� � Êu�—UA� ��« WO�«—b�«  «—dILK� rzö� f�—b��« W�O� ¡UC�_ wLKF�« hB���«
¥Æ  U���Ë W�—«œù«Ë WO����«Ë WO��—b��« ÂUN*U� ÂUOI�« W�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�_ `O�� qLF�« ¡U��√

 Æ…¡UHJ�
µÆ  cOHM�� WLzö*«  «¡«d�ù« c����Ë ¨W�—Ëœ …—uB� œb% W�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�_ WO��—b��«  U�UO��ô«
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  ÆW�� qJ� WO��—b��«  U�UO��ô« �K� ��« Z�«��«
∂Æ  rNA�UM�Ë ¨rOOI��« ZzU�M� …œUOI�« r�dD�Ë ¨WO�u{u� W�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√ ¡«œ√ rOOI� ��UF�

Æ¡«œ_« 5���� ZzU�M�« Âb����Ë ¨…—ËdC�« bM� UNO� 
  �« s� …œUH��ô«Ë ¨UN��«—b� W�“ö�«  «¡«d�ù« –U�«Ë W�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√ ¡«—¬ ”UOI� W��UM� qzU�Ë W��RLK�

WO�O�B��«  «¡«d�ù« –U�« 
 

الجهاز اإلداري -  لجنة : خامسا  
 الهدف :- 

 oOI% qHJ� U0 ¡«œ_« …¡UHJ� r���Ë W��R*« WDA�√ WFO��Ë r�� l�  ö�R*«Ë œbF�« YO� s� rzö� Í—«œ≈ “UN� W��RLK�
ÆrNz«—¬ ”UO� ÊUL{Ë rNz«œ√ rOOI�� Âe�K�Ë Áœ«d�_ …dL��*« WOLM��« vK� W��R*« ’d%Ë ¨UN�«b�√Ë UN��U�— 

 ≠∫ WM�K�« ÂUN� 
±Æ  vK� rN�«—b�Ë rN�ö�R* UÎI�Ë Êu�“u� ÊuK�UF�«Ë ¨W��R*« WDA�√ WFO��Ë r�� l� rzö� Í—«œù« “UN'«

 WHK��*« nzU�u�«ËoM�« l� q�UF�K�  UO�¬ b�u�Ë ¨WHO�u�« ÂUN� l� V�UM�� U0 ’ÆÁœ«d�√ � …œU�e�«Ë 

≤Æ � Ë ¨W�—Ëœ …—uB� œb% 5K�UFK� WO��—b��«  U�UO��ô«  �K� ��« Z�«��« cOHM�� WLzö*«  «¡«d�ù« c�
W�� qJ� WO��—b��«  U�UO��ô«Æ 

≥Æ  ZzU�M� …œUOI�« r�dD�Ë ¨WMKF�Ë WO�u{u� ��UF� sLC�� Í—«œù« “UN'« ¡UC�√ ¡«œ√ rOOI�� ÂUE� W��RLK�
 V�—b��« Z�«d� l{u�Ë W��U�LK� rOOI��« ZzU�� Â«b���« vK� ’d%Ë ¨…—ËdC�« bM� UNO� rNA�UM�Ë ¨rOOI��«

 Æd�uD��«Ë 

¥Æ  …œUH��ô«Ë ¨UN��«—b� W�“ö�«  «¡«d�ù« –U�«Ë Í—«œù« “UN'« ¡UC�√ ¡«—¬ ”UOI� W��UM� qzU�Ë W��RLK�
 ÆWO�O�B��«  «¡«d�ù« –U�« � ZzU�M�« s�

 
 
 

 سادسا  :لجنه الموارد الماليه والماديه:
 الهدف:

 UN��U�— oOI% s� UNMJ1 U0 ¨tL��Ë UN�UA� WFO�D� WLzö*« WL�«b�«  öON���«Ë W�œU*«Ë WO�U*« U�œ—«u� W��R*
ÆUN�OLM�Ë œ—«u*« pK� Â«b���« …¡UH� vK� ’d%Ë ¨UN�«b�√Ë 

 
 مهام اللجنة :-

 
±Æ  WOKFH�«  U�UO��ö� UÎI�Ë UN�F�“u� r��Ë ¨»öD�« œ«b�√Ë UN�UA� WFO�D� WO�U� W��RLK� WO�U*« œ—«u*«Ë U0
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 ÆUN�«b�√Ë UN��U�— oOI% s� W��R*« sJ1
≤Æ  ÆW��RLK� WO�«c�« œ—«u*« WOLM� ‰bF� …œU�“ vK� W�œ√ œu�Ë l� W�uM�� q�uL��« —œUB�
≥Æ  WFO�D� WLzö� UN�«eON&Ë t�ö�Ë ‘—u�«Ë q�UF*«Ë WO�«—b�« ‰uBH�«Ë  «d{U;«  U�U�Ë W��R*« w�U��

 Æw�U�*U� w�B�« ŒUM*« d�«u��Ë ¨»öD�« œ«b�_Ë W��R*« ◊UA�
¥Æ  ÆW�—Ëœ …—uB� r�� o�«d*«Ë WO����« WOM��«Ë  «bF*«Ë  ôü«Ë q�UF*«Ë  U�UI�« W�UO�
µÆ  ÆW��UM� W��R*« � WF��*« W�ö��«Ë s�_«  «¡«d�≈
∂Æ   UOKLFK�Ë W��RLK� w1œU�_« ◊UAMK� WLzö�Ë W��b� W�b���*« WO�u�uMJ��« rEM�«Ë œ—«u*«Ë ‰UB�ô« qzU�Ë

 l�u� W��RLK�Ë ¨UN� W�—«œù«≈ÆU��—Ëœ Àb�Ë q�U� w�Ë�J� 
 »öD�«  U�UO��« �K� ��«  U�b)«Ë  «eON���«Ë l�«d*«Ë V�J�« d�«u� YO� s� W��R*« ◊UAM� WLzö� W��J*«

Æ5OMFLK� W�U�� WOL�d�« W��J*«Ë ¨5��U��«Ë 
 

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية:: لجنة سابعا 
 الهدف:

 U0 …bL�F*« ��UF*« s� U��� Ë√ WOF�d*« WO�uI�« WO1œU�_« ��UF*« vM��� W��R*«V�UM�� b�Q��Ë ¨UN�«b�√Ë UN��U�— l� 
 �K� Ê√ vK� W��R*« ’d%Ë ªUN�U�KD�0 ¡U�uK� W�“ö�«  «¡«d�ù« c���Ë ¨UN�M�� ��« ��UF*« l� WOLOKF��« UN�«d� o�«u� s�

 UN�F�«d0 ÂuI�Ë ¨WO�«—b�«  «—dI*«Ë WOLOKF��« Z�«��« n��u�Ë ¨qLF�« ‚u�Ë lL�:«  U�UO��« W�bI*« WOLOKF��« Z�«��«
ÆW�—Ëœ …—uB� U�d�uD�Ë 

 
 

مهام اللجنة :- 

١.  W��R*« W�U�— l� o�«u�� ¨WO�d�« f�U:« ‰ö� s� W��R*« UN�M�� ��«WOF�d*«WO1œU�_« ��UF*«
ÆUN�«b�√Ë 

٢. ÆW��R*« W�U�— tOK� ÍuDM� U* UÎI�Ë qLF�« ‚u�  U�KD�* WLzö� WOLOKF��« Z�«��« 
٣. Æ…UM��*« WOF�d*« WO1œU�_« ��UF*« l� Z�U�d� qJ� rKF��« Z�«u� o�«u��Ë ¨…bL�F�Ë WH�u� WOLOKF��« Z�«��« 
٤.  wLOKF� Z�U�d� qJ� rKF��« Z�«u�o��� f�—b��« ‚d� `{u�  «—dI*« nO�u�Ë ¨WO�«—b�« t�«—dI� l� 

ÆrKF��« Z�«u� oI% ��« r�uI��«Ë 
٥. Æ5O�—U)«Ë 5OK�«b�« 5F�«d*« W�—UA0 W�—Ëœ …—uB� UN�F�«d� r�� WO�«—b�«  «—dI*«Ë WOLOKF��« Z�«��« 

b�R� U0 WOLOKF��« Z�«��«Ë WO�«—b�«  «—dILK� W�uM� d�—UI� W��RLK�  «—dILK� sKF*« nO�u��U� Â«e��ô«  ¨WO�«—b�«
ÍË]◊Æd�uD��«Ë 5����« jD� l{Ë � UNM� W��R*« bOH���Ë ¨ÊuOMF*« UNOK� l�  
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  التدريس والتعلم: لجنةثامنا 
 الهدف

 UN�F�«d� r�� r�uI��«Ë rKF��«Ë f�—b�K� WO�O�«��« W��RLK� oI% sLC� U0 W�—Ëœ …—uB� U�d�uD�Ë
 rKF��«Ë f�—b��« ‚d� W�¡ö� vK� W��R*« ’d%Ë ÆUN�«b�√Ë UN��U�— oOI% � rN��Ë ¨WO1œU�_« ��UF*«

 Z�«d� WOFL�:«  UN'« W�—UA0 ÂbI�Ë ¨w�«c�« rKF��« ’d� W�ON� vK� qLF�Ë ¨W�bN��*« rKF��« Z�«uM� r�uI��«Ë
 œ—«u*« Z�«��« pK�� d�u�Ë ¨Z�d)«  UH�«u� oOI��� W�“ö�«  «—UN*« »öD�« »U��≈ � rN�� ��« V�—b��«

 W��R*« ’d%Ë ÆU�d�uD�Ë UN�OK�U� rOOI� vK� ’d%Ë ¨UNOK� ·«d�ù« W�b�Ë U�cOHM� …œu� sLC�Ë WLzö*«
W�uM��  «Ëœ√Ë VO�U�√ Â«b���U�Ë ¨W�«b�Ë WO�u{u0 »öD�« r�uI� vK� 

 مهام اللجنة :-

±Æ ÆW�bN��*« rKF��« Z�«u� rzö�Ë WOF�d*« WO1œU�_« ��UF*« l� o��� r�uI��«Ë rKF��«Ë f�—b�K� WO�O�«��« W��RLK� 
≤Æ  Æ»öD�« Èb� n�u��«  «—UN�Ë w�«c�« rKF��«  «—UN� »U���« r�b� r�uI��«Ë rKF��«Ë f�—b��« WO�O�«��« oO�D�
≥Æ   UO�ü«U�cOHM�� d�«u��Ë ¨wLOKF��« Z�U��K� W�bN��*« rKF��« Z�«uM� UÎI�Ë WH��u�Ë WLLB� »öDK� V�—b��« Z�«d�

 ÆW�“ö�« œ—«u*«Ë
¥Æ  W�uM�� VO�U�Q� r�� V�—b��« � »öD�« ¡«œ√ r�uI�ËÆW�bN��*« rKF��« Z�«u� l� o�«u�� U0 
µÆ ÆÁœ—«u�Ë t�«Ëœ√Ë V�—b��« WO�¬ d�uD� � ZzU�M�« Âb����Ë ¨WO�u{u�  «d�R�Ë  «Ëœ√ Â«b���U� r�OI� V�—b��« WOK�U� 
∂Æ  ÆUN�UO� ·bN��*« rKF��« Z�«u� l� W�“«u�� »öD�« r�uI� Ÿ«u�_ WBB�*«  U�—b�«
∑Æ  ÆUN��d� sLC� U0 UNF�“u�Ë UN���Ë UNF{Ë s�Q��  U�U���ô«Ë ¨W�«b�Ë …¡UHJ� —«b� »öD�« r�uI� WOKL�
∏Æ ¬ Æ¡U�b��ö� WK�U�Ë WM�R� ZzU�M�U� �UH��ô«Ë  U�—b�« b�—Ë l{Ë W�œË `O�B��« W�«b� sLC� »öD�« r�uI�  UO�
πÆ  ÆrNLKF� r�b� r�uI��« � rNz«œ√ s� »öDK� WF�«d�« W�cG��«

±∞Æ Ær�uI��«Ë rKF��«Ë f�—b��« WO�O�«��«Ë WOLOKF��« Z�«��« d�uD� � UNM� œUH��� »öD�« r�uI� ZzU�� 

±±Æ  ÆUNIO�D� W��«d*  UO�¬ b�u�Ë ¨WMKF�Ë WI�u� r�uI��« ZzU�� s� »öD�«  ULKE� l� q�UF��« b�«u�

 
 تاسعا : لجنه الطالب والخريجون:

 الهدف:

 Æs�b�«u�« »öD�« »c� vK� qLF�Ë ¨U��—Ëœ UN�F�«d� r�� »öD�« ‰u�I� W�œU�Ë WMKF� b�«u� W��RLK� W��R*« Âe�K�Ë
»öDK� œU�—ù«Ë r�b�« r�bI��¨ ¡«—¬ ”UO� vK� ’d%Ë ¨WO�öD�« WDA�_« l�A�Ë ¨—«dI�« lM� � rN��—UA� qHJ�Ë 

Æ5�d)« l� q�«u��« W�—«dL��« vK� qLF�Ë ¨»öD�« 
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 المهام:

±Æ ÆWMKF�Ë W�œU�Ë W�{«Ë  UBB���«Ë WOLOKF��« Z�«��« vK� »öD�« l�“u�Ë q�u%Ë ‰u�� b�«u� 
≤Æ Æs�b�«u�« »öD�« »c' WK�U� VO�U�√ W��RLK� 
≥Æ Æ…œbF�� qzU�u� t� »öD�« n�dF� r��Ë U�O��Ë U�O�UL��«Ë U��œU� »öD�« r�b� ‰UF�Ë q�UJ�� ÂUE� W��RLK� 
¥Æ Æ�N*« tO�u��«  U�b� r� ÂbI�Ë »öDK� w1œU�_« r�bK� ‰UF� ÂUE� W��RLK� 
µÆ   «¡UA�ù« W�¡ö� …U�«d�Ë w�öD�« lL�:« � W�U)«  U�UO��ô« ÍË– Z�b� WK�U�  UO�¬ W��RLK�

Æ «eON���«Ë 
∂Æ  ÆWKB�«  «– ÊU�K�« � »öDK� qO�9 œu�Ë
∑Æ ·«d�ù«Ë  «eON���«Ë s�U�_« YO� s� WLzö*« œ—«u*« W��R*« U� d�u�Ë ¨W�uM�� WO�öD�« WDA�_«Æ 
∏Æ  � ZzU�M�« s� …œUH��ô«Ë UN��«—b� W�“ö�«  «¡«d�ù« –U�«Ë ¨»öD�« ¡«—¬ ”UOI� W��UM� qzU�Ë W��RLK�

ÆWO�O�B��«  «¡«d�ù« –U�« 
πÆ ÆW�—Ëœ …—uB� Àb% rN� W�U�  U�UO� b�«u�Ë ¨rNF� q�«u��«Ë 5�d)« WF�U�*  UO�¬ W��RLK� 

±∞Æ  d�u� W��R*«qLF�« ‚u�  «—uD��Ë  U�UO��ô UÎI�Ë dL��*« rOKF��«Ë WOMN*« WOLM�K� Z�«d�Æ 
 

∫wLKF�« Y���« tM'  ≠∫ «d�U� 

∫·b�« 

 sJ9 ��« W�“ö�« œ—«u*« WOLM�Ë ��u� vK� W��R*« ’d%Ë ¨WF�U'« WD� l� o��� WO�� WD� W��RLK�
 ¨Àu���« ‰U� � WHK��*«  UBB���« 5� W�—UA*«Ë ÊËUF��« l�A�Ë ¨w����« ◊UAM�U� ÂUOI�« s� 5��U��«

ÆWOLKF�« WDA�ú� U�L�«œ U��UM� oK�Ë 
 

∫ÂUN*« 
 

±Æ  ¨jO;« lL�:«  U�UO��«Ë WO�uI�«  UN�u��U�Ë WF�U'« WD� j��d�Ë WI�u� wLKF�« Y���« WD�
ÆW��R*«  U�UJ�≈ l� V�UM��Ë 

≤Æ ÆUNIO�D� W��«d�Ë wLKF�« Y���«  UO�ö�Q� w�u�« dAM� WK�U�  UO�¬ W��RLK� 

≥Æ  � W�—UALK� vF��Ë ¨q�uL��« —œUB� WOLM� vK� W��R*« qLF�Ë ¨wLKF�« Y���« WDA�_ WO�U� W�U�*« œ—«u*«
 ÆWO�ËœË WOLOK�≈Ë WOK�  U��R� s� W�u2 WO��  U�ËdA�

¥Æ Ë ¨ÁeOH%Ë wLKF�« Y���« r�b� WKFH� VO�U�√Ë ŒUM� d�«u�‰Ë 5��U��«  «—b� WOLM�‰ 5� W��A*« ÀU�_« r�œË lO�A�
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 ÆWOIO�D��« ÀU�_«Ë WHK��*«  UBB���«
µÆ  Æf�—b��« W�O� ¡UC�√ œb� l� V�UM��Ë ¨dL��� u/ � W��RLK� w����« ÃU��ù«
∂Æ  ÆWO����«Ë WOLKF�«  «d9R*«Ë  U�ËdA*«Ë WDA�_« � Êu�—UA� »öD�«Ë W�ËUF*« W�O�«Ë f�—b��« W�O� ¡UC�√
٧. ÆÍ—Ëœ ÆWOLKF�« WDA�_«Ë Àu��K�  U�UO� b�«u� W��RLK� 

 
 

 الحادى عشر :- لجنه الدراسات العليا:

 الهدف:

 s� …—œUB�« WO�UOI�« ��UF*« l� o�«u�� ¨WO1œU�√ ��UF� U� ¨UOKF�«  U�«—bK� W�uM�� Z�«d� ÂbI� W��R*«
 UNF�«d�Ë ¨UOKF�«  U�«—b�« Z�«d� W��R*« n��u��Ë ÆUN�«b�√Ë W��R*« W�U�— oOI% � rN�� U0Ë ¨W�O�«

 s� b�Q��Ë ¨U��—Ëœ U�—uD�Ë‚U��« —œUB� d�u�Ë ¨t�«—dI� l� wLOKF� Z�U�d� qJ� W�bN��*« rKF��« Z�«u� 
ÆrNz«—√ ”UO� vK� ’d%Ë »öD�« r�uI�� W�œU�Ë WO�u{u�U�LE� dI�Ë ¨WHK��*« rKF��« 

 
 المهام:

 
±Æ  Z�Ë��« r��Ë ¨qLF�« ‚u�  «�G�� q�UI�Ë ¨W��R*« W�U�— oOI% � rN��Ë ¨W�uM�� UOKF�«  U�«—b�« Z�«d�

ÆU�OLOK�≈Ë U�OK� U� 

≤Æ  WO�UOI�« ��UF*« l� o�«u��Ë WO�d�« f�U:« ‰ö� s� …UM��� WO1œU�√ ��UF� UOKF�«  U�«—b�« Z�«�� 
 ÆW�O�« s� …—œUB�«

≥Æ  ��UF*« l� Z�U�d� qJ� W�bN��*« rKF��« Z�«u� o�«u��Ë ¨…bL�F�Ë WH��u� UOKF�«  U�«—b�« Z�«d�WO�UOI�« Æ
¥Æ  wLOKF� Z�U�d� qJ� rKF��« Z�«u�o��� Ær�uI��«Ë f�—b��« ‚d� `{u�  «—dI*« nO�u�Ë ¨t�«—dI� l� 
µÆ WOLOKF��« Z�«��«Ë WO�«—b�«  «—dILK� rKF��« Z�«u� oI% W��UM� f�—b� ‚d� W��RLK�Æ 
∂Æ  oOI��� WLzö� UOKF�«  U�«—b�« Z�«d� � WO����«Ë WOLOKF��« WOKLFK� W�“ö�«  öON���«Ë  U�UJ�ù«Ë œ—«u*«

 ÆrKF��« Z�«u�
∑Æ  rKF��« Z�«uM�UOI� WLzö�Ë W�uM�� VO�U�√ Â«b���U�Ë W�«bF�«Ë WO�u{u*U� r��� UOKF�«  U�«—b�« »ö� r�uI�

 ÆW�bN��*«
∏Æ Æ5O�—U)«Ë 5OK�«b�« 5F�«d*« W�—UA0 W�—Ëœ …—uB� UN�F�«d� r�� WO�«—b�«  «—dI*«Ë WOLOKF��« Z�«��« 

πÆ   «—dILK� W�uM� d�—UI� W��RLK�WO�«—b�«b�R� U0 WOLOKF��« Z�«��«Ë  «—dILK� sKF*« nO�u��U� Â«e��ô« 
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 Æd�uD��«Ë 5����« jD� l{Ë � UNM� W��R*« bOH���Ë ¨WO�«—b�«
±∞Æ  b�u�Ë ¨U�d�uD� ÷dG� U��—Ëœ UN�F�«d� r��Ë WMKF�Ë …œb� UOKF�«  U�«—b�« � ·«d�ù«Ë qO����«  UO�¬

ÆhB��K� UÎI�Ë qzU�d�« vK� wLKF�« ·«d�ù« l�“u�� W�œU�Ë WO�u{u�  U�UL{ 

 …œUH��ô«Ë UN��«—b� W�“ö�«  «¡«d�ù« –U�«Ë ¨UOKF�«  U�«—b�« »ö� ¡«—¬ ”UOI� W��UM� qzU�Ë W��RLK�
ÆWO�O�B��«  «¡«d�ù« –U�« � ZzU�M�« s� 

 
 الثانى عشر :- لجنه المشاركه المجتمعيه وتنميه البيئه:

 الهدف:

jO;« UNFL��  U�u�Ë√Ë  U�UO��« WO�K� vK� ’d% W��R*«¨ W��R*« ÂuI�Ë ÆW�O��« WOLM� vK� qLF�Ë 
  U�b)« s� lL�:« ¡«—¬ ”UO� vK� ’d%Ë ¨WHK��*« UN�DA�√Ë —«dI�« lM� � WOFL�:« W�—UA*« qOFH��

 ÆUN�bI� ��« WDA�_«Ë
 

 المهام:
±Æ ‰W�O��« WOLM�Ë lL�:« W�b) WKFH� WD� W��R*Æ 
≤Æ   ÆW�O��« WOLM�Ë lL�:« W�b� ‰U� � WK�UH�U�UO� W��RLK�
≥Æ  U�UO��« �K� lL�:« W�b�Ë UN� WDO;« W�O��« WOLM�� WN�u� W�uM�� WDA�√ W��RLK� Á Æt�U�u�Ë√Ë
¥Æ ÆUN�«d� cOHM�Ë W��R*« œ—«u� r�œË —«dI�« lM� � WOFL�:« ·«d�ú� q�U� qO�L��  UO�¬ W��RLK� 

µÆ WO�O�B��«  «¡«d�ù« –U�« � ZzU�M�« s� …œUH��ô«Ë lL�:« ¡«—¬ ”UOI� W��UM� qzU�Ë W��RLK�Æ 
 

النظام المالي لمركز ضمان الجودة 
 

: الوحدةحوافز أعضاء مجالس إدارة ) 13مادة (
يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور الجلسات والقيام باألعباء الموكلة إليهم بما يحدده 

 . الوحدةمجلس الجامعة في قرار تشكيل مجلس إدارة 
 

: ة) اإلنفاق على أنشطة الوحد14مادة (
 باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط يتم اعتماده من عميد الكلية لتوفيرها بما لوحدةيقوم مدير ا

يراه من ميزانية الكلية. 
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: وحدة) المسئول اإلداري لل15مادة (
 يكون للوحدةوفى صلبها ادارى يعين مسئول إداريعميد الكلية جميع التشكيالت تصدر من  -

مسئوًال عن الشئون اإلدارية وتطبيق اللوائح اإلدارية والمالية إن وجدت. كذلك يحدد حافزَا 
. وحدةشهريًا للمسئول اإلداري لل

 يتم تعيين مسئول مالى للوحدة . -
 
 
 
 
 

 ضمان الجودة وحدة): النظام المالى ل16مادة (
يكون للوحدة موازنة مالية سنوية يعتمدها مجلس اإلدارة ، وتكونالسنة المالية للوحدة تحت  .١

إشراف المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودةتقوم الوحدة باعداد الحساب الختامي خالل ثالثة شهور 
من انتهاء السنة المالية لعرضها على مجلس اإلدارة و تخضع جميع التقارير المالية لمراجعة 

 األجهزة المختصة في الكلية .
يفتح للوحدة حساب خاص في البنك الذي يختاره مجلس اإلدارة من بين البنوك المعتمدة ، و  .٢

 ال يجوز الصرف منه إال في النواحي التي تتفق مع أغراض الوحدة .
 و تتكون موارد المركز  من : .٣
 جنيها يتم إرسالة للجامعة 20طابع الجودة للطالب وقدرة وحدة  من المبالغ التي تخصصها الجامعة لل •

من إجمالى الواردات  %25وتحصل الكلية على  

التبرعات و الهبات التي يقبلها مجلس اإلدارة و يوافق عليها مجلس الكلية و الجامعة .  •

فوائد الودائع لدى البنوك ـ إن وجدت ـ .  •

. ان وجدت حصيلة بيع المطبوعات و غيرها من المواد العلمية  •

أية موارد أخرى ناتجة عن نشاط المركز .  •

 

 تشمل نفقات المركز ما يلي : .٤
 و للذين يؤدون خدمات وحدةاألجور و المكافأت و الحوافز و ما في حكمها التي تصرف للعاملين بال •

 .وحدةلواجبات ال

نفقات عمليات المتابعة و التقييم وفقًا لواجبات الوحدة .  •

نفقات الندوات العلمية و حلقات التوعية و ورش العمل الخاصة بضمان الجودة و المؤتمرات ذات الصلة و  •

المصروفات الجارية المختلفة . 

األجهزة و األدوات الالزمة لتنفيذ العمل بالوحدة .  •

يكون الصرف من أموال الوحدة المودعة بالبنك المعتمدة بموجب شيكات موقعًا عليها من  .٥
 المدير التفيذي للوحدة توقيع أول ، و المسئول المالي توقعي ثان .
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تحتفظ الوحدة بمواردها من النقد األجنبي -إن وجدت- في حساب  .٦
 خاص بالبنك المعتمد و تخصص هذه الحصيلة ألغراض للوحدة .

اجور مكافأت زيارات الدعم الفنى للكلية وكذلك تطوير الخطة االستراتيجية للكلية  .٧
 ومتابعتها.

 
:):مصادر التمويل17مادة (  

 ميزانية تكفى للقيام بالمهام واألدوار المنوطة به لتحقيق رسالته. ويتصرف وحدةيرصد لل -

 فى ميزانيته فى حدود ما يلزم لتنفيذ أعماله ويديرها بنفسه ويخضع التصرف فى تلك األموال وحدةال

 ألحكام هذه الالئحة مع تطبيق القواعد واللوائح المالية واإلدارية وحدةوادارتها ونظام المحاسبات بال

الخاصة بجامعة دمنهور. 

 تشمل كافة وحدة بإعداد مشروع للميزانية السنوية للكلية ضمان الجودة بالوحدةيقوم مدير  -
 بالمهام واألنشطة المنوط بها ويتم عرضها على مجلس إدارة وحدةأوجه اإلنفاق المطلوبة لقيام ال

إلقرارها ثم يتم اعتمادها من رئيس الجامعة. وتقوم الجامعة بتدبير الموارد المالية الالزمة وحدةال
 السابق اعتمادها. وحدة ضمان الجودة بناءا على الخطة السنوية ألنشطة الوحدةلإلنفاق على أنشطة 

المشروعات الممولة من الخارج عن طريق وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي  -
لدعم مراكز ضمان الجودة بالجامعات. 

 التبرعات والهبات واإلعانات العينية والمادية المقدمة من األفراد أو الجهات وحدةقبل الت -
 المختلفة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.

 جنيها على ان يورد للجامعة وتاخد الكلية 20تاخذ الكلية طابع جودة من الطالب بمقدار  -
 % من المقدار الكلى.25

 
آلية الصرف:) 18مادة (  

جنية ألعضاء  200جنية للمدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة و  300تصرف مكافأة شهرية  -

مجلس اإلدارة.  

مدير الوحدة من حقة كل شهر استضافة عضو من المجلس التنفيذى لحضور مع مجلس  -
  . جنية  200االدارة مقابل مبلغ وقدرة 

 
  ) اعتماد الكلية :- 19مادة (

في حالة إبداء الكلية رغبتها في التقدم لطلب االعتماد يتخذ القرار من مجلس إدارة الوحدة واعتماد 

 من خالل تعريفهم بوسائل التقدم ة بمعاونة الكليالوحدةالعميد وتقوم لجنة االعداد لالعتماد من 

وإجراءات االعتماد. 
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): المخازن والمشتريات:20مادة (  

، أو المعارة أو الوحدة جميع األجهزة والمعدات واألدوات والمهمات التي تشترى من حساب  •

المهداه إليه من الجامعة أو أي جهة أخرى يتبع في شأنها القواعـد واإلجراءات المخزنية المقررة 

وفـقـًا لالئحة المخازن الحكومية .  

تفتح دفاتر لإلضافة أو الصرف ويتم القيد فيها طبقًا لالئحة المخازن ويخصص مكان كمخزن  •

.                                                 كليةل ا بمخازنوحدةمستقل لمهمات ومتعلقات ال

.   كتابيا أو من يفوضهوحدةال يجوز صرف األصناف من المخازن إال بإعتماد مدير ال •

ويتم تحديثها فى حال تطبيق نظام  نماذج الدفاتر واإلستمارات الحكومية، وحدةتستخدم مخازن ال •

 االيزو . 

يتم حفظ المستندات المالية لمدة خمسة أعوام مالية كاملة، وتحفظ جميع الدفاتـر والسجالت لمدة  •

خمسة عشر عامًا عدا دفاتر العهدة التي يتم تجديدها.  

 بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من مدير للوحدةيتم فحص جميع المشتريات الواردة  •

، ويجوز عند الضرورة قبول المشتريات التي تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه دون أن تفحصها وحدةال

لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول الفني والمسئول عن المخازن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة 

 والعـينات المعتمـدة، ومطابقة من حيث النوع والغـرض المطلوب ألجلـه.

 : سريانالالئحة ) 21(مادة
 

 تسرىاحكامهذهالالئحةمنتاريخموافقمجلسالجامعةعليها
 
 
 
 
 
 
 

 مدير وحده ضمان الجوده                                                          عميد الكليه
 د/دعاء الدمرداش                       ا.م.د/إيناس إبراهيم

 


