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  دليل 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

الكليةرسالة    

الد  إمدداد سدول العمدل  بددمنهوربيطدى  الطد  التهدد  لليدة   – دمنهورنطالقاً من رسالة جامعة إ  

طباء بيطىين و باحثين مؤهلين علمياً و مهارياً من خالل بىامج تعليمية متطورة أقليم  بإلالمحل  و ا

من و الحد مدن آلحتياجات المجتمع من الغذاء اإلتنمية الثىوة الحيوانية و السمكية و الداجنة و تلبية 

 مىاض المعدية و المشتىلة و الملوثات البيئية.ألنتشار اإ

 

 

الكليةرؤية    

تصبح مىلزاً إبداعياً  أن بدمنهورللية الط  البيطى   تتطلع 

متفىداً ف  التعليم البيطى  و التشخيص المعمل  المىجعد  و 

نشددطة البحثيدددة لمجابهدددة المشدددكالت المجتمعيدددة و البيئيدددة ألا

داء و جددودة ألفدد  دقددة ا دمنهددورمدداً مددع طمددوة جامعددة غمتنا

 فضل.ألالمخىجات و التطويى المستمى نحو ا
 

 

الكلية رؤية    

أن تصبح  بدمنهورللية الط  البيطى   تتطلع 

ً متفىداً ف  التعليم البيطى  و  مىلزاً إبداعيا

نشطة البحثية ألالتشخيص المعمل  المىجع  و ا

ً مغلمجابهة المشكالت المجتمعية و البيئية متنا ع ما

داء و جودة ألف  دقة ا دمنهورطموة جامعة 

 فضل.ألالمخىجات و التطويى المستمى نحو ا
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 وحدة ضمان الجودة دليل
   

 الكليةرسالة 

ً من رسالة جامعة   بيطرى الى إمداد سوق العمل المحلى و االقليمى الطب ة التهدف كلي – دمنهورانطالقا

و باحثين مؤهلين علمياً و مهارياً من خالل برامج تعليمية متطورة لتنمية الثروة الحيوانية و  بيطريين بأطباء

المعدية و المشتركة  األمراض إنتشارو الحد من  األمنالسمكية و الداجنة و تلبية احتياجات المجتمع من الغذاء 

 و الملوثات البيئية.

 

 فهرس المحتويات

 الموضوع الصفحة

الكلية:       رؤية               أوالً  

الكلية:       رسالة               ثانياً  

           ثالثاً  :       أهداف  الوحدة  

رابعاً :   مهام وحدة ضمان الجودة بالكلية           

خامساً : الهيكل التنظيمى واالدارى لوحدة ضمان الجودة واالعتماد      

وصيف الوظيفى لهيكل الوحدةالتسادساً :       

 *  توصيف إختصاصات اللجان الفرعية 

 *  االقسام االدارية بالوحدة 

سابعاً : تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة      

ثامناً : إختصاصات مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة      
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أن تصبح مركزاً إبداعياً متفرداً فى التعليم البيطرى و التشخيص المعملى  بدمنهوركلية الطب البيطرى  تتطلع

ماً مع طموح جامعة االسكندرية فى غنشطة البحثية لمجابهة المشكالت المجتمعية و البيئية متناألالمرجعى و ا

 فضل.ألداء و جودة المخرجات و التطوير المستمر نحو األدقة ا

 

 

 

الى إمداد سوق العمل المحلى و  بدمنهوربيطرى الطب التهدف كلية  – دمنهورنطالقاً من رسالة جامعة إ        

طبىىاء بيطىىرين و بىىاحثين مىىؤهلين علميىىاً و مهاريىىاً مىىن خىىالل بىىرامج تعليميىىة متطىىورة لتنميىىة الثىىروة أقليمىىى بإلا

مىراض المعديىة ألنتشار اإمن و الحد من آلمن الغذاء احتياجات المجتمع إالحيوانية و السمكية و الداجنة و تلبية 

 و المشتركة و الملوثات البيئية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً : رؤية الكلية

الكليةثانياً : رسالة   

 ثالثاً : أهداف الوحدة



 

4 

 

 

 

داء لمدخالت و مخرجات العملية التعليمية ) هيئة لتعليمية من خالل قياس مؤشرات األتقويم العملية ا .1

 ... إلخ (. -الخريجون  –الطالب  –العاملون  –التدريس 

 ورش العمل ب من خالل تنظيم حلقات النقاش ونشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس و الطال .2

 الدورات التدريبية التى تعنى بتقويم االداء و ضمان الجودة.و

الدرجات إنشاء قاعدة معلومات و ملفات متكاملة لجميع البرامج الدراسية و المقررات الدراسية لكل  .3

المحلية و العالمية  العلمية التى تقدمها الكلية تمهيداً العتماد ما يتفق منها مع المعايير الدولية و الهيئات

 المختصة .

 متابعة تقويم االداء فى نظم التعليم الجامعى الجديدة بالكلية. .4

كليات ت المماثلة فى تبادل الخبرات و االفكار الخاصة بتطوير التعليم الجامعى مع المراكز و الوحدا .5

 االخرى بالجامعات المصرية و العربية و العالمية . الطب البيطرى

تقدمها الكلية و تقديم مقترحات  المكانيات و البرامج الدراسية التىتحديد جوانب القوة و الضعف فى ا .6

 للتغلب عليها .

ودة الداخلية و النمو المهنى تسهم فى تطبيق آليات ضمان الج إعداد و متابعة البرامج التدريبية التى .7

 العضاء هيئة التدريس بالكلية .

تصميم و إعداد نماذج االستمارات أو االدوات الالزمة للتقويم بحيث تتضمن معايير تقويم االداء فى  .8

 ضوء مفهوم الجودة.

الخبرات بما إيجاد قنوات إتصال مع الهيئات القومية و الدولية لضمان الجودة فى التعليم العالى لتبادل  .9

  . يطور االداء فى العملية التعليمية بكلية الطب البيطرى جامعة االسكندرية

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : مهام وحدة ضمان الوحدة بالكلية
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 ، أهدافها االستراتيجية و الخطة االستراتيجية للوحدة و توثيقها من مجلس الكلية. وضع رسالة الوحدة -1

 االدارى للوحدة و توثيقة من مجلس الكلية .وضع الهيكل التنظيمى و  -2

وضع آليات إنشاء نظام جودة داخلى بالكلية و يشمل االنشطة االكاديمية و الغير أكاديمية و االدارية ،  -3

 و توثيقها بمجلس الكلية .

ق مع وضع آليات لتفعيل التقويم الداخلى بالكلية لالنشطة االكاديمية و الغير أكاديمية بالكلية مع التنسي -4

 .المختلفة بالكلية و توثيقها بمجلس الكلية االقسام 

 دعم و متابعة ادارة الكلية فى وضع رسالة الكلية ، أهدافها االستراتيجية و نشرها بالكلية . -5

متابعة االنشطة االكاديمية بالكلية تشمل : وضع المعايير االكاديمية توصيف البرامج و المقررات  -6

البرامج و المقررات الدراسية و التأكد من أن المخرجات التعليمية تحقق رسالة الدراسية ، تقارير 

 الكلية التى توائم رسالة الجامعة و أهدافها االستراتيجية .

متابعة و مراجعة التقارير السنوية للتقييم الذاتى للكلية و التزامها بالنماذج المطلوبة و التوقيت الزمنى  -7

 المحدد لها.

ييم الطالب ، و تطويرها و توعية و تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التقييم نظم تقمتابعة  -8

 الجديدة .

أوسع من طالب الكلية ) السنوات الدراسية المختلفة طالب الدراسات العليا وضع آلية تتضمن مشاركة  -9

 الوحدة. ( فى نشاطات

و   Site visitsلزيارات الميدانية إدارة الكلية و االقسام المختلفة فى التحضير لدعم و متابعة  -10

 .   Follow up visitsزيارات المتابعة 

وضع خطة عمل لحمالت التوعية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة و التغيرات و التطورات التى  -11

 طرأت عليها على مستوى الطالب ، و أعضاء هيئةالتدريس ، و االداريين و المستفيدين.

و االقسام المختلفة لالحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس و االداريين  متابعة دراسة الكلية -12

 و ذلك لتنمية قدراتهم مع وضع خطة عمل تدريبية مع المتخصصين من داخل أو خارج الكلية.
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حسب المعايير  external evaluatorمتابعة ترشيح المقيم الخارجى للبرنامج الدراسى  -13

قارير التى يصدرها و مدى استجابة الكلية لها و انعكاس ذلك على العملية المعتمدة و مراجعة الت

 التعليمية .

مشروعات ضمان الجودة بالكلية و التنمية المستدامة لالداء على مستوى عال و معتمد من متابعة  -14

        الجودة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
واالعتماد الجودةخامساً : الهيكل التنظيمى واالدارى لوحدة ضمان   
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 تشكيل وحدة ضمان الجودة

 رئيس مجلس ادارة الوحدة -أوالً :

 عميد الكلية" قائم بعمل"               نبيل محمد بكيراالستاذ الدكتور / 

 مجلس االدارة  -ثانياً :

 وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث"                       عبدالجواد صالح الطحاوىأ.د/  -2

 " المدير التنفيذى للوحدة "                                      د على جودهموائل محد / أ.م.    -3

 االعضاء التنفيذين -ثالثاً :

 حازم محمد شاهين /دأ. -2     أ.د / عبدالرحمن ابو رواش  .1

 د. ايمن حسن  عبدالعزيز 4 عبدالوهاب السنوسىد/ أ.م.. 3

 معاونى أعضاء هيئة التدريس و االداريين -رابعاً :

 ايه عوض حزرط.ب /  -2 نهى  عبدالرحيم عوادط.ب/  - 1

 

 عتمانمحمود  -4                             محمد محمد  سرور –3       

 

 الطالب -خامساً :

 االء جمال -2                                                  مروان السكرى   -1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادساً : التوصيف الوظيفى لهيكل الوحدة
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 رئيس ادارة الوحدة: .1

يتولى عميد الكلية رئاسة مجلس إدارة الوحدة و يعين المدير التنفيذى ، مع أخذ موافقة مجلس الكلية و يقوم 

 تنفيذ أنشطتها المختلفة.بدعم الوحدة فى 

 مدير الوحدة : .2

يعين المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بقرار من السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية لمدة عام قابلة          

 للتجديد لعامين أخرين ) موافقة مجلس الكلية ( 

 -المؤهالت :

 أن يكون عضو هيئة تدريس ) يفضل استاذ ( -

 دة ضمان الجودة أن يكون عضو بوح -

 ال يشغل أى منصب ادارى بالكلية  -

له خبرة فى مجال التطوير و ضمان الجودة و تطبيق نظام الجودة فى منظومة االصالح القومى للتعليم  -

 الجامعى 

أن يكون قد إجتاز دورات تدريبية فى ضمان الجودة و التطوير و كيفية تطبيق نظمها فى التعليم  -

 الجامعى.

قادرة على التعامل بكياسة و تفهم مع ادارة الكلية ، اعضاء هيئة التدريس ، الطالب و يتميز بشخصية  -

 الموظفين العاملين على جميع المستويات بالمؤسسة التعليمية.

 

 

 

 

 -الواجبات و االختصاصات الوظيفية:

الوظيفية بدعم من السيد االستاذ الدكتور / عميد  ةو انجاز اختصاصات ةيقوم مدير الوحدة بواجبات -

 الكلية.
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مدير وحدة ضمان الجودة هو المنسق بين ادارة الكلية و اقسامها المختلفة و بين الكلية و مركز ضمان  -

 الجودة فى منظومة ضمان الجودة.

ناء على تشكيل الهيكل االدارى و التنظيمى للوحدة و اختيار أعضاء الوحدة من هيئة التدريس ب -

 خبرتهم فى هذا المجال إن وجدت.

 تحديد مهام أعضاء الوحدة. -

 إختيار المدير االدارى للوحدة و تحديد مهام وظيفتة و كذلك االداريين الفنيين و تحديد مهام وظائفهم. -

 االجتماع دورياً بأعضاء الوحدة. -

 االشراف فنياً و ادارياً على العاملين بوحدة ضمان الجودة. -

 .ةء العمل بالوحدة و اتخاذ االجراءات الالزمة النتظامة و انضباطمتابعة أدا -

 االجتماع دورياً بأعضاء الوحدة و منسقى ضمان الجودة بأقسام الكلية. -

 مراجعة التقارير الدورية لمنسقى ضمان الجودة بأقسام الكلية. -

ك بدعوة من ذلحضور جلسات مجلس الكلية كعضو من خارج الهيكل التنظيمى الرئيسى للمجلس و  -

 الجودة. و عرض التقارير الشهرية النشطة و انجازات وحدة ضمان السيد عميد الكلية 

االشراف على تقديم الدعم الفنى من الوحد القسام الكلية فى المراحل المختلفة من عمليةالتطوير و  -

 انشاء نظام جودة داخلى بالكلية.

بأقسام الكلية االكاديمية و   Internal Auditing Systemاالشراف على نظام التقويم الداخلى  -

 االدارية و مراجعة التقارير الموثقة الخاصة بها.

االشراف على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة و كيفية تطبيقها و تطوير هذة الحمالت  -

 حسب احتياجات الكلية.

يبية فى مجال الجودة و التطوير فى ورش العمل و الدورات التدر الندوات، المشاركة فى المؤتمرات ، -

 التعليم الجامعى.   

-  

 

 منسق ضمان الجودة بالكلية: .3

 يقوم رئيس القسم المعنى بترشيح منسق لضمان الجودة ) عدد المرشحين حسب حجم العمل بالقسم ( من ذات

 التخصص لمدة عام قابل للتجديد لعامين آخرين . يوثق الترشيح بموافقة مجلس القسم.
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 المؤهالت:

 مدرس ( –استاذ مساعد  –أن يكون عضو هيئة تدريس بالقسم المعنى ) استاذ  -

 لدية دراية و معرفة بمنظومة ضمان الجودة و التطوير بالتعليم العالى.أن يكون  -

 يتم ترشيحة من قبل رئيس القسم و بموافقة مجلس القسم ) بقرار موثق (. -

 لضمان الجودة و التطوير التعليم العالى. ان يكون قد حضر و اجتاز ورش عمل تدريبية -

يتميز بشخصية قادرة على التعامل بكياسة و تفهم مع اعضاء هيئة التدريس ، الطالب و الموظفين  -

 العاملين على جميع المستويات بالؤسسة التعليمية.

 الواجبات و االختصاصات الوظيفية :

 و وحدة ضمان الجودة بالكلية. هو همزة الوصل أو حركة االتصال ما بين القسم المعنى -

  Internal auditing teamهو احد اعضاء فريق التقويم الداخلى بالقسم  -

 يشارك فى جميع االنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية . -

 يراجع و يتابع توصيف البرامج و المقررات الدراسية بالقسم . -

 للكلية تحت اشراف وحدة ضمان الجودة.يشارك فى مراجعة التقرير السنوى للتقويم الذاتى  -

 الجودة. يتابع نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقاً لخطة العمل التى تقرها وحدة ضمان -

 يتابع و يراجع خطة العمل الخاصة باالحتياجات التدريبية بالقسم المعنى. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف اختصاصات اللجان الفرعية
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 لجنة التخطيط االستراتيجى .1

 -اللجنة:مهام 

 موثقة.طة االستراتيجية للكلية معتمدة ووثيقة الخ .1

وثيقة التحليل البيئى ) البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة متضمنة مصفوفة مجاالت القوة و الضعف /  .2

 الفرص و التهديدات ( .

 –اعضاء هيئة التدريس  –وثائق مشاركة االطراف المختلفة داخل و خارج الكلية  ) الطالب  .3

 خريجون ( فى التحليل البيئى. –جهات داعمة  –جهات التوظيف  –رجال االعمال  –لعاملين ا

 نص الرؤية و الرسالة و االهداف االستراتيجية للكلية معتمدة و موثقة. .4

 وسائل نشر و اعالن الرؤية و الرسالة و االهداف االستراتيجية داخل و خارج الكلية. .5

ى الرؤية و الرسالة و االهداف االستراتيجية داخل و خارج وثائق مشاركة االطراف المختلفة ف .6

 الكلية.

 –خدمة المجتمع و تنمية البيئة  –البحث العلمى  –وثيقة معتمدة لسياسات الكلية فى مجاالت التعليم  .7

 سياسات مالية ... الخ.

 وسائل نشر و اعالن سياسات الكلية فى المجاالت السابقة. .8

 تلك السياسات. خطة الكلية لمراجعة و تحديث .9

 –لتطبيق استراتيجية الكلية متضمنة االنشطة و المهام المطلوبة   Action planوثيقة الخطة التنفيذية  .10

التمويل  –مؤشرات االنجاز  -المخرجات   –الفترة الزمنية للتنفيذ  –مسئولة التنفيذ  –آليات التنفيذ 

 الالزم .

 تراتيجية الجامعة.وثيقة بمجاالت ارتباط استراتيجية الكلية باس .11
الوضع التنافسى الحالى و  –وثيقة تتضمن السمات المميزة للكلية و دورها فى خدمة المجتمع  .12

 الدولى . –االقليمى  –المستقبلى للكلية مقارنة بالكليات المناظرة على المستوى المحلى 

 
 

 

 

 لجنة الهيكل التنظيمى  .2

 -مهام اللجنة:

 (  ةمعتمد و معلنوثيقة الهيكل التنظيمى للكلية )  .1
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 ) إذا كان ينطبق (اجراءات تحديث الهيكل التنظيمى  .2

 التوصيف الوظيفى و تحديد المسؤليات للقيادات االكاديمية و التنفيذية. .3

 –الدراسىات العليىا  –قائمة االدارات المتخصصة بالكليىة معتمىدة و معلنىة ) ادارة شىئون الطىالب  .4

 الخدمات المجتمعية ... الخ ( . –الثقافية االدارة المالية و الحسابات العالقات 

خطىة  –قرار اعتماد وحدة ادارة االزمات و الكوارث متضمن الموارد البشرية و المادية الالزمىة  .5

و تىىدريب افىىراد الكليىىة المعينىىين علىىى  –تىىدريب افىىراد الوحىىدة و تنميىىة قىىدراتهم فىىى هىىذا المجىىال 

 التعامل معها.الخطط الموضوعة لالزمات و الكوارث و كيفية 

 قرار اعتماد وحدة ضمان الجودة بالكلية و هيكلها التنظيمى ) موثق و معلن (. .6

 قرار الئحةالوحدة و مجلس إدارتها ) موثق و معلن (. .7

 ملفات و مسئوليات و انشطة الوحدة ) موثق و معلن (. .8

لمجىىالس محاضىر و جلسىات مجلىس ادارة الوحىدة و تقىارير مناقشىىة قضىايا الجىودة علىى مسىتوى ا .9

 الرسمية للكلية.

تقىىارير المىىراجعين  –الوسىىائل التىىى تتبعهىىا الوحىىدة لممارسىىة أنشىىطتها ) وثىىائق التغذيىىة المرتجعىىة  .10

 (مستندات التدفق الداخلى .... –الخارجيين 

 التوصيف الوظيفى لجميع وظائف الكلية االكاديمية و التنفيذية ) معتمد و موثق و معلن (. .11

 

 

 

 

 

 

 الحوكمةلجنة القيادة و  .3

 -مهام اللجنة:

 ر القيادات االكاديمية ) معتمدة و معلنة (.وثيقة معايير اختيا .1
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 وسائل مشاركة اعضاء هيئة التدريس فى اختيار القيادات االكاديمية. .2

عىىاملين  (  –طىالب  –اداريىين  –نتىائج استقصىاء ) اسىتبيانات ( االطىراف المعنيىة ) هيئىة التىدريس  .3

 بالمؤسسة .حول نمط القيادة 

المحاضر الرسمية لمجالس الكلية حول مناقشة قضايا التعليم و التعلم و تطىوير البىرامج و القىرارات  .4

 التى تكفل فاعلية االداء.

خطىىىة تىىىدريب تنميىىىة المهىىىارات االداريىىىة للقيىىىادات االكاديميىىىة متضىىىمنة عىىىدد البىىىرامج أو الىىىدورات  .5

 معلنة (.التدريبية و نسبة الحاصلين عليها ) موثقة و 

قاعدة بيانات المؤسسة تتضمن مختلف االدارات و نظىم المعلومىات االداريىة و القانونيىة ) اللىوائح و  .6

 القوانين ( و نظام حفظ و استدعاء الوثائق.

الوسائل المتبعة و االليات و القرارات المتخذة من قبل القيادات االكاديمية لدعم نظم الجىودة الداخليىة  .7

 الدعم االدارى (. –لمعنوى بالمؤسسة ) الدعم ا

آليىات و مسىؤليات  –خطة موثقة و معلنة لتنميىة المىوارد الذاتيىة للمؤسسىة تتضىمن مصىادر التمويىل  .8

 مؤشرات تقييم االداء . –التنفيذ و المتابعة 

مشىروعات  –وثائق تعزيز العالقات العامة مع القطاعات االنتاجية و الخدمة فى المجتمع ) اتفاقيات  .9

 بروتوكوالت ... ( موثقة و معلنة –خدمات متخصصة  –ستشارات تقديم ا –

 –قائمىىة الوحىىدات ذات الطىىابع الخىىاص و دورهىىا فىىى تنميىىة المىىوارد ) متضىىمنة دعىىم االمكانيىىات  .10

بىىرامج التىىرويج و التسىىويق لمنتجىىات و  –ربىىط المكافىىات باالنتىىاج  –التحريىىر مىىن الىىروتين االدارى 

 خدمات هذة الوحدات (.

مستخدمة لتقييم كفاءة ادارة المؤسسة و القيادات االكاديمية ) موثقة و معلنىة ( و مجىاالت ) اآلليات ال .11

 قرارات ( االستفادة من نتائج التقويم .

أهىىدافها ( و وسىىائل دعىىم  –أنواعهىىا  –مشىىروعات التطىىوير التىىى حصىىلت عليهىىا المؤسسىىة ) عىىددها  .12

 عات و تطبيق نتائجها.القيادات االكاديمية لمتابعة و استمرارية تلك المشرو

 

 

 

 لجنة المصداقية و االخالق -3

 -مهام اللجنة:
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ف و يلأزام بحقىوق الملكيىة الفكريىة ) التىقائمة االجراءات ) موثقة و معلنة ( التى تتبعهىا المؤسسىة لاللتى .1

 النشر (.

 مطبوعات ( –لقاءات  –وسائل نشر ثقافة الملكية الفكرية بالمؤسسة ) ندوات  .2

 الطالب –العامليين  –الممارسات العادلة و عدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس آليات تطبيق  .3

 و تشمل:

وثائق معتمدة لتوزيع اعبىاء االشىراف و التىدريس و الحىوافز و المكافىات و التعينىات العضىاء  -أ

 هيئة التدريس .

 وثائق معتمدة لتوزيع اعباء العمل و الحوافز بين االداريين و العاملين. -ب

 معتمدة للمساواة بين الطالب فى فرص التعليم و التقويم.وثائق  -ت

آلية معتمدة و معلنة لتلقى الشكاوى و المقترحات و االستجابة لها و القىرارات المتخىذة فىى شىأن الشىكاوى  .4

 و إخطار الشاكى بنتيجة المتابعة ) نماذج فعلية (.

 سة.دليل موثق و معلن الخالقيات المهنة و الوظائف المختلفة بالمؤس .5

مطبوعىات  –الوسائل المستخدمة فى نشر المعلومات عن المؤسسة موثقة و معتمدة ) الموقىع االلكترونىى  .6

 مسئولة ...( اتجه –إعالنات  –أدلة  –

 وسائل متابعة صحة المعلومات و مصداقيتها. .7

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجهاز االدارى .4

 -مهام اللجنة:

 االدارية ) معتمدة و معلنة (.وثيقة معايير اختيار و تعيين و ترقية القيادات  .1
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 –تقارير متابعة  –اءات صالتدريبية للعاملين بها ) استقوسائل المؤسسة لتحديد االحتياجات  .2

 دراسة االحتياجات باالستعانة بخبير...(.

خطة معتمدة و معلنة للتدريب المستمر بناء على االحتياجات ) تتضمن عدد و أنواع البرامج و  .3

نسبة الحاصلين  –المستهدفين  –المخصصات المالية  –المتاحة للعاملين سنوياً الدورات التدريبية 

 تقييم االداء...(. –على الدورات 

 قاعدة بيانات ) أو سجالت ( بالمؤهالت و الخبرات المتاحة من العاملين بالمؤسسة . .4

الحوافز  وثيقة معتمدة و معلنة لسياسة المؤسسة فى توزيع أعباء العمل على االدارات و ربط .5

 باالنتاج.

قوائم موثقة باالمكانيات و التسهيالت و التجهيزات و وسائل االتصال المتاحة الالزمة لتوفير  .6

 ظروف عمل مالئمة لالداريين.

 وثيقة معايير تقييم اداء القيادات االدارية و العاملين ) معتمدة و معلنة (. .7

 معتمدة و معلنة (.وسائل قياس و تقييم مستوى الرضا الوظيفى للعاملين )  .8

 القرارات المتخذة لزيادة مستوى الرضا الوظيفى للعاملين ) نماذج موثقة (. .9

استبيانات قياس رضاء القيادات االدارية و العاملين و نتائج تحليلها و االجراءات التصحيحية  .10

 المتخذة بناء على نتائج التحليل.

 لجنة الموارد المالية و المادية  .5

 -مهام اللجنة:

 الموازنة المالية السنوية للمؤسسة ) تقرير معتمد (. .1

 –االضىاءة و التهويىة  –قاعدة بيانات ) سىجالت ( لمبىانى المؤسسىة تتضىمن التصىميم و المسىاحة  .2

 الصالحية لالستخدام ... –وسائل االمن و السالمة 

 ق الخطة .خطة سنوية موثقة و معتمدة لدعم و صيانة البنية التحتية و المرافق و آليات تطبي .3

 كتيب يحتوى االماكن و التسهيالت المتاحة لممارسة االنشطة الطالبية . .4

قاعىىدة بيانىىات ) سىىجالت ( بالمعامىىل المتاحىىة و تجهيزاتهىىا و معىىداتها و صىىالحيتها لالسىىتخدام و  .5

 صيانتها و تحديثها.

 .كتيب )نشرة ( عن وسائل االتصال الحديثة و تكنولوجيا المعلومات المتاحة بالمؤسسة .6
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المراقبىة و  –تقرير حىول مسىتوى المىوارد المتاحىة يتضىمن : أولويىات اسىتخدام المىوارد المتاحىة  .7

 التقويم المستمر لكفاءة االستخدام و نتائج التقويم.

مخرجاتها  –مهامها  –أهدافها  –كتيب عن الوحدات ذات الطابع الخاص يتضمن : رسالة الوحدة  .8

 خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات . –

 ة المشاركة المجتمعية و تنمية البيئةلجن .6

 -مهام اللجنة:

الخطة السنوية لبرنامج خدمة المجتمع و تنمية البيئة طبقاً الحتياجات المجتمع المحيط ) موثقة و معلنىة  .1

.) 

الهيكىىل التنظيمىىى و تحديىىد  –قىىرار انشىىاء وحىىدة اداريىىة خاصىىة بالخىىدمات المجتمعيىىة و شىىئون البيئىىة  .2

 الوحدة.المسئوليات الفراد 

 قاعدة بيانات ) سجالت ( خاصة باالنشطة و الخدمات المجتمعية . .3

 مستندات تفعيل مشاركة االطراف المجتمعية و تشمل : .4

  ملتقىى  -بروتوكوالت التعاون   –محاضر مجلس الكلية الخاصة بمشاركة أطراف المجتمع المدنى

 التوظيف .

  التدريب الميدانى للطالب .  –لطالب قوافل ا –توفير فرص عمل الخريجين  –عيد الخريجين 

 مستندات مساهمة الطالب و أعضاء هيئة التدريس فى برامج خدمة المجتمع و تنمية البيئة . .5

نماذج استبيانات قياس رضاء منظمات سىوق العمىل و المجتمىع الميىدانى عىن اداء المؤسسىة و مسىتوى  .6

 خريجيها.

رضىاء االطىراف المجتمعيىة و االجىراءات التصىحيحية نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بتقييم مسىتوى  .7

 المتخذة فى الصدد بناء على التقييم .

 

 

 لجنة التقويم المؤسسى و ادارة الجودة .7

 -مهام اللجنة:
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تقىىىارير تقىىىويم  –التقريىىر الىىىذاتى السىىىنوى عىىىن االداء الكامىىىل للمؤسسىىىة ) اخىىىر اصىىىدار معتمىىىد (  .1

 التصحيحية المتخذة بناء على التقويم. االجراءات –المراجعين الداخلية و الخارجية 

 الخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد بالمؤسسة. .2

 التقرير الفنى ) الربع سنوى ( لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد ) اذا كان ينطبق (. .3

المؤسسة و ما تىم تنفيىذة مىن محاضر مجلس الكلية الخاصة بمناقشة مؤشرات التقويم الذاتى الداء  .4

 خطة التطوير المستمر.

محاضر وحدة ضمان الجودة و الفريق االدارى و التنفيىذى لمشىروع التطىوير المسىتمر و التأهيىل  .5

 لالعتماد.

 –لقىىاءات    –تقىىارير المىىراجعين    –آليىىات التقىىويم الىىذاتى للمؤسسىىة  ) اسىىتبيانات المسىىتفيدين   .6

 ندوات ( و نتائج التقويم.

 ئمة التحسينات ) االنجازات ( التى تم تنفيذها بناء على نتائج التقويم الذاتى .قا .7

حىوافز المشىاركين فىى نظىام  –حمالت التوعية الخاصة بضرورة التطويلر و التغييىر و التحىديث  .8

 نشر الممارسات اليدة. –الجودة 

 .دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل طبقاً الستطالعات رأى المستفيدين  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الطالب و الخريجون .8

 -مهام اللجنة:
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 وثيقة سياسات المؤسسة لقبول و تحويل الطالب ) معتمدة و معلنة (. .1

 أخرى (. –االرشاد  –دليل الطالب  –وسائل نشر و اعالن السياسات ) الموقع االلكترونى  .2

 استبيانات قياس رضاء الطالب عن سياسات القبول و التحويل و نتائجها. .3

 خطة معتمدة و معلنة للدعم و االرشاد الطالبى طبقاً لالحتياجات الفعلية للطالب تتضمن : .4

أسىاليب اكتشىىاف الطىالب المتفىىوقين و  –الرعايىة الصىىحية  –الىدعم المىىادى  –) الىدعم االكىىاديمى  .5

الىىدعم المىىالى  –رعايىىة الطىىالب الوافىىدين  –نظىىم ارشىىاد و توجيىىة الطىىالب الجىىدد  –المتعثىىرين 

 المستحقين للمنح الدراسية ...(. للطالب

دليل الطالب يتضمن معلومات كافية عن المؤسسة و برامجها التعليميىة و خىدمات الىدعم الطالبىى  .6

. 

االقسىىام العلميىىة و الىىدرجات التىىى  –دليىىل االرشىىاد االكىىاديمى " يتضىىمن نظىىام القبىىول بالمؤسسىىة  .7

المقىىررات االجباريىىة و  –راسىىية الرسىىوم الد –خطىىوات التسىىجيل للطىىالب المسىىتجدين  –تمنحهىىا 

جداول الدراسة و االمتحانات لجميىع المسىتويات و االقسىام و التخصصىات المختلفىة  –االختيارية 

 برامج و خدمات رعاية الشباب و الخدمات الطالبية". –قواعد االمتحانات  –

 استبيانات قياس و تقييم رضاء الطالب عن خدمات الدعم و االرشاد الطالبى. .8

 مسؤليتها و الخدمات التى تقدمها. –ة أو كتيب عن وحدة خدمات الخريجين نشر .9

 قواعد بيانات ) سجالت ( الخريجين و التوجة الوظيفى. .10

 قائمة برامج اعداد الطالب و الخريجين لسوق العمل . .11

 الكتاب السنوى للخريجين و ملتقى التوظيف السنوى. .12

 ينطبق(.كتيب أو نشرة عن رابطة الخريجين ) إذا كان  .13

 

 

 

 لجنة المعايير االكاديمية .9

 -مهام اللجنة:
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لقىاءات  –نىدوات  –قائمة برامج توعية اعضاء هيئة التدريس بالمعايير االكاديمية ) ورش العمىل  .1

 مناقشات مفتوحة ...( –

 قوائم المعايير االكاديمية القياسية القومية لجميع التخصصات بالمؤسسة. .2

 االقسام حول اجراءات تبنى المعايير االكاديمية.محاضر مجلس الكلية و مجالس  .3

وسائل و اجراءات موثقة اتخذتها المؤسسة لتوفير المتطلبات الالزمىة لتطبيىق المعىايير االكاديميىة  .4

 القياسية.

 نماذج من توصيف و تقرير البرامج حول مقارنة ما يتم تقديمة مع المعايير االكاديمية المتبناة. .5

 لية و الخارجية حول توافق البرامج التعليمية مع المعايير االكاديمية.تقارير المراجعة الداخ .6

 تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية لقياس و متابعة مدى تطبيق المعايير االكاديمية المتبناة. .7

 لجنة البرامج التعليمية / المقررات الدراسية .10

 -مهام اللجنة:

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس. .1

ملفىىات البىىرامج الدراسىىية ) يتضىىمن ملفىىات البرنىىامج : توصىىيف و تقريىىر البرنىىامج و المقىىررات  .2

 الدراسية ( المعتمدة.

 قائمة بالوسائل التعليمية المستخدمة فى التعليم لكل برنامج دراسى. .3

 قائمة بالكتب و المراجع المستخدمة لكل برنامج دراسى . .4

 أدلة البرامج التعليمية )كتيبات (. .5

المراجعين الخارجين للبرامج التعليمية متضمنة مىدى مالئمىة البىرامج للتطىور العلمىى فىى  رريتقا .6

مجىىال لتخصىىص ، مالئمىىة هيكىىل البرنىىامج و نوعيىىة المقىىررات ، طىىرق التىىدريس و التقيىىيم غيىىر 

 التقليدية .

تىاطوير وسائل استطالع رأى المستفيدين و االطراف المعنية فىى البىرامج التعليميىة و مالءمتهىا لل .7

 فى مجال التخصص و احتياجات سوق العمل.

نماذج استبيانات و نتىائج تقيىيم المقىررات الدراسىية بواسىطة الطىالب ، و االجىراءات التصىحيحية  .8

 المتخذة بناء على نتائج التقييم.
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 لجنة التعليم و التعلم و التسهيالت المادية للتعلم .11

 -مهام اللجنة:

التعلم ) التقليدية و غير التقليدية ( موثقة و معتمدة و معلنة لجميىع اعضىاء قائمة باساليب التعليم و  .1

 هيئة التدريس و الطالب .

 –الكترونىى  –نماذج الساليب التعليم غير التقليدية على مستوى البرامج و المقررات ) تعلم ذاتىى  .2

 نشط ...( –تفاعلى 

و البرامج التعليميىة ) عينىة مىن اعمىال  قائمة بمجاالت و مصادر التعلم الذاتى على مستوى الكلية .3

 الطالب (.

 عينات (. –قائمة المقررات االلكتروزنية ) احصائيات  .4

نشىىرات او مطبوعىىات حىىول سياسىىات المؤسسىىة فىىى التعامىىل مىىع مشىىاكل التعلىىيم ) الكثافىىة العدديىىة  .5

دريس زيادة أو نقص اعضاء هيئة الت –ضعف الموارد المتاحة  –الدروس الخصوصية  –الزائدة 

 الكتاب الجامعى ...(. –

لية االشراف و المتابعىة آعلى مستوى البرامج التعليمية و  قائمة ببرامج التدريب الميدانى للطالب .6

 .قييمو الت

 االطراف المجتمعية فى برامج تدريب الطالب و المشاركة فى تقييمهم. وثائق مشاركة .7

 الميدانى .نتائج استطالع اراء الطالب حول برامج التدريب  .8

 نماذج من الكتب الدراسية الخاصة باعضاء هيئة التدريس ) عينة ممثلة للبرامج و المقررات (. .9

الئحىة نظىام تقيىيم الطىالب و تحديىد مواعيىد االمتحانىات و اعىالن النتىائج و قواعىد نظىام الرأفىىة و  .10

 قرارات تشكيل لجان التصحيح .

 ادارة االمتحانات.نظام الكونترول و آلية االجراءات المتخذة فى  .11

 عينة من أوراق االمتحانات ممثلة للبرامج و المقررات و االجابة النموذجية لها. .12

 آلية تلقى شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات و البت فيها ) نماذج فعلية (. .13

 –معامىل اللغىات  –قاعدة بيانىات ) قىوائم ( مسىاعدات التعلىيم و الىتعلم تشىمل : محطىات التجىارب  .14

 المطاعم... –المالعب  –الحاسب  معامل
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االضىاءة  –قاعدة بيانات ) سجالت ( قاعات المحاضرات و الفصول الدراسية تشمل : المسىاحات  .15

 اعداد الطالب... –تكنولوجيا التدريس  –وسائل االيضاح  –التهوية  –

 ..الصيانة. –المعدات  –التجهيزات  –قاعدة بيانات ) سجالت ( المعامل تشمل : االجهزة  .16

المراجىع  –التجهيىزات  –قاعدة بيانات المكتبة تتضمن : مساحة القاعىات بالنسىبة العىداد الطىالب  .17

 –مواعيىد العمىل  –العىاملين بالمكتبىة  –تكنولوجيىا المعلومىات  –خىدمات التطىوير  –و الدوريات 

مسىىتوى رضىىاء  –وسىىيلة تلقىىى الشىىكاوى  –تسىىجيل المتىىرددين  –الخىىدمات المقدمىىة للمتىىرددين 

 مستفيدين ....ال

 استبيانات و نتائج استطالع رأى الطالب حول البنود السابقة للتسهيالت المادية للتعليم و التعلم . .18

 لجنةأعضاء هيئة التدريس .12

 -مهام اللجنة:

الىدرجات  –التخصصىات  –قاعدة بيانات اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة تشمل : االعداد  .1

عىدد سىاعات العمىل فىى مجىاالت التىدريس و  –تشىارك فىى تدريسىها  المقررات التى –االكاديمية 

 –المناقشىات المفتوحىة  –النىدوات  –االشتراك فىى المىؤتمرات  –البحث العلمى و خدمة المجتمع 

االرشىاد االكىاديمى  –االشراف على الدراسات العليىا  –المحاضرات العامة داخل و خارج الكلية 

 الساعات المكتبية. –

 ذاتية متضمنة قائمة االبحاث المنشورة .السيرة ال .2

خطىىة المؤسسىىة لالسىىتفادة مىىن اعضىىاء هيئىىة التىىدريس المتفىىرغين و غيىىر المتفىىرغين ، و مالئمىىة  .3

 التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس للمقررات التى يشارك فى تدريسها ) معتمدة و معلنة (.

تدريس و الهيئىة المعاونىة ) معتمىدة خطة المؤسسة للتعامل مع العجز / الفائض فى اعضاء هيئة ال .4

 و معلنة (.

 وثيقة معتمدة و معلنة بسياسات و قواعد تعيين هيئة التدريس و الهيئة المعاونة. .5

 قائمة تحديد االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة. .6

الفعلية تشىمل : عىدد و  خطة المؤسسة لتدريب اعضاء هيئة الندريس و معاونيهم وفقاً لالحتياجات .7

االداء و فاعليتىىة  –معىىايير التقيىىيم  –آليىىات التنفيىىذ  –الفئىىة المسىىتهدفة  –نوعيىىة البىىرامج التنفيذيىىة 

 قياس االثر الذى احدثة التدريب فى االداء. –التغذية الراجعة من المتدربين  –التدريب 

و معىىاونيهم و تشىىمل : االلتىىزام قائمىىة موثقىىة و معلنىىة بمعىىايير تقيىىيم اداء اعضىىاء هيئىىة التىىدريس  .8

المسىاهمة فىى انشىطة الريىادة الطالبيىة و البحىث  –بجداول التىدريس و االنشىطة العلميىة االخىرى 
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االنشطة المحلية و القومية و العالمية . باالضافة الى آلليىات المؤسسىة  –العلمى و خدمة المجتمع 

 دريس و معاونيهم بنتائج التقييم.لربط الحوافز بمستويات االداء و اخطار اعضاء هيئة الت

اسىىتبيانات اسىىتطالع راى و قيىىاس و تقيىىيم مسىىتوى الرضىىا الىىوظيفى العضىىاء هيئىىة التىىدريس و  .9

 معاونيهم ، و االجراءات التصحيحية المتخذة للمحافظة على الرضا الوظيفى ) نماذج واقعية(.

 لجنة البحث العلمى و االنشطة العلمية .13

 -مهام اللجنة:

المؤسسة للبحث العلمى مرتبطة بخطة الجامعة و احتياجىات المجتمىع و التوجيهىات القوميىة خطة  .1

 مؤشرات النجاح ) معتمدة و معلنة (. –الفترة الزمنية  –متضمنة االنشطة و آليات التنفيذ 

 وثائق التخطيط البحثية لالقسام العلمية بالمؤسسة ، و الخطط البحثية المشتركة بين االقسام. .2

ببىىرامج تنميىىة القىىدرات البحثيىىة و كتابىىة المشىىروعات البحثيىىة العضىىاء هيئىىة التىىدريس و  قائمىىة .3

 معاونيهم.

قائمىىة المشىىروعات البحثيىىة و بروتوكىىوالت التعىىاون البحثىىى للمؤسسىىة مىىع المؤسسىىات المحليىىة و  .4

 االقليمية و العالمية .

  قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة. .5

 بالمؤسسة ) اذا كان ينطبق (.المجلة العلمية الخاصة  .6

 قائمة المراكز و الوحدات البحثية بالمؤسسة التى تقدم خدمات بحثية و تطبيقية. .7

نماذج فعلية لمسىاهمة البحىث العلمىى فىى دعىم و تطىوير العمليىة التعليميىة ) مشىاركة الطىالب فىى  .8

 ...(.برامج و مقررات دراسية متطورة  –مشروعات بحثية و مؤتمرات و ندوات علمية 

وسىىائل  –مصىىادر التمويىىل الىىذاتى  –خطىىة المؤسسىىة لتمويىىل البحىىث العلمىىى ) الموازنىىة السىىنوية  .9

 جذب التمويل (.

كتيىىب سىىنوى النشىىطة المؤسسىىة العلميىىة يشىىمل تنظىىيم أو المشىىاركة فىىى المىىؤتمرات و النىىدوات و  .10

ئةالتدريسش فىى و دعم المؤسسة لمشاركة اعضاء هي –ورش العمل المحلية و االقليمية و الدولية 

عضىوية الهيئىات  –التعاون مع المنظمات البحثية المحلية و االقليمية و الدولية  –االنشطة العلمية 

 تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المناظرة اقليمياً و دولياً. –الدولية 

 لجنة الدراسات العليا .14

 -مهام اللجنة:
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 فى الدراسات العليا. كتيب الجراءات التسجيل و االشراف االكاديمى .1

 الئحة الدراسات العليا ) معتمدة و معلنة (. .2

 المعايير االكاديمية القياسية ) قومية أو عالمية ( للبرامج / المقررات الدراسية . .3

ملفىىات البىىرامج الدراسىىية المعتمىىدة ) توصىىيف و تقريىىر البىىرامج و المقىىررات الدراسىىية ( لبىىرامج  .4

 الدكتوراة. –الماجستير  –الدبلوم 

 قائمة بالكتب و المراجع العلمية المستخدمة فى كل برنامج / مقررات . .5

تقىىارير المراجعىىة الداخليىىة ) لجىىان الجىىودة ( للبىىرامج / المقىىررات الدراسىىية و مالءمتهىىا للتطىىور  .6

 التخصص و طرق التدريس و التقييم . العلمى فى مجال

 الدراسية .تقارير المراجعين الخارجية للبرامج / المقررات  .7

 نظام تقييم الطالب، تحديد مواعيد االمتحانات واعالن النتائج ، قرارات تشكيل لجان التصحيح .  .8

 نظام الكنترول و ادارة االمتحانات و آلية االجراءات . .9

 عينة من أوراق االمتحانات ممثلة للبرامج / المقررات الدراسية و االجابة النموذجية لها. .10

 ب من نتائج االمتحانات و البت فيها ) نماذج فعلية (.آلية تلقى شكاوى الطال .11

 استبيانات ) استطالع رأى ( قياس و تقييم مستوى رضاء طالب الدراسات العليا. .12

 

 

 

 

 لجنة التقييم المستمر للفاعلية التعليمية .15

 -مهام اللجنة:

 خطة التطوير و التقويم المستمر للفاعلية التعليمية ) معتمدة و معلنة (. .1

 آليات تطبيق الخطة من خالل وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة . وثائق .2

 وثائق مشاركة االطراف المجتمعية فى تنفيذ و تقويم الفاعلية التعليمية بالمؤسسة . .3
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نماذج و وثىائق مناقشىة تقيىيم الفاعليىة التعليميىة مىع ادارة الكليىة و بىاقى المسىتفيدين و االجىراءات  .4

 االداء.التصحيحية المتخذة لكفاءة 

كتيىىب عىىن النظىىام الىىداخلى الدارة الجىىودة بالمؤسسىىة و آليىىات تنفيىىذة و مؤشىىرات التقيىىيم المسىىتمر  .5

 لكفاءة االداء.

قائمىىة بىىرامج التوعيىىة لنشىىر ثقافىىة الجىىودة بىىين أعضىىاء هيئىىة التىىدريس و معىىاونيهم و الطىىالب و  .6

 ...(.تمطبوعا –لقاءات  –ندوات  –االداريين و العاملين ) مؤتمرات 

 ثائق معتمدة و معلنة الليات المسائلة و المحاسبة و تقييم االداء لجميع العاملين بالمؤسسة و .7

نتىائج اسىتطالع الىرأى حىول كفىاءة القيىادات و  –) استمارات كفاءة االداء العضاء هيئة التدريس  .8

ليميىة و نتائج استطالع رأى الطالب و المستفيدين االخرين حول العملية التع –االدارات المختلفة 

 نظم الدعم و االرشاد الطالبى...(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير الوحدة و تتولى الجانب االدارى التنفيذى فى العمل داخل يشرف عليها المدير االدارى للوحدة بتكليف من 

 الوحدة من خالل االقسام التالية :

 -بالوحدة :قسم السكرتارية و االعمال االدارية . 1

  االعمال الكتابية داخل الوحدة .تنفيذ 

 . تنفيذ االعمال االدارية التى يحددها مدير الوحدة 

 . توثيق محاضر و اجتماعات مجلس إدارة الوحدة و إالدارات الفرعية داخل الوحدة 

 . استالم و تسجيل الصادر و الوارد الخاص بالوحدة 

 االقسام االدارية بالوحدة
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  باالرشيف .حفظ القرارات و التعليمات الواردة 

 . توثيق أنشطة الوحدة و تصنيفها 

  ملف االدلة ،محاضر الجلسات  ، ملف االجتماعات ، ملفات الوحدة ) ملف الالئحةإعداد ، 

ملف تحليل نتائج و ملف إعداد التقارير  ، ملف الندوات ، اللقاءات ، ورش العمل ،النشرات 

 االستبيانات (.

 داخل الوحدة .اد التقارير الالزمة لالجتماعات إعد 

 -قسم العاملين بالوحدة:. 2

 . تطوير و متابعة أداء الموظفين العاملين داخل الوحدة 

 . تقييم أداء العاملين من موظفى الكلية فى الوحدة 

 للوحدة . تطوير الخدمات التى يقدمها الجهاز االدارى 

 . تسكين العاملين بالوحدة 

 . تطبيق الهيكل االدارى بالوحدة 

 

    -الشئون المالية بالوحدة :قسم . 3

 إعداد الموازنة السنوية للوحدة . 

 . توفير االحتياجات المالية للوحدة 

 . االشراف على الصرف من بنود موازنة الوحدة 

 . توفير االحتياجات المالية لسير عمل الوحدة 

 . مراقبة أوجة و بنود الصرف داخل الوحدة 

 المالية و الحسابية .حة االجراءات االشراف على تنفيذ الئ 

  -قسم المشتريات و المخازن :. 4

 . القيام بدراسة و تحليل كافة طلبات الشراء المستلمة من االقسام االخرى للوحدة 

 . دراسة و تحديد االحتياجات المادية و التجهيزات الالزمة لقيام الوحدة بعملها 
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  االحتياجات المطلوبة .التنسيق مع قسم الشئون المالية فى توفير و جلب 

 . توفير الخدمات المطلوبة داخل الوحدة 

 . شراء المستلزمات الضرورية لضمان سير العمل 

  التنسيق مع القسم االدارى فى جهود الصيانة و شراء قطع الغيار لالجهزة المستخدمة داخل

 الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إقرار السياسات و برامج و نظم العمل التى تحقق أغراض الوحدة فى ضوء استراتيجية  يتولى مجلس االدارة 

 الجودة بالكلية و الجامعة ، و فى إطار القوانين و اللوائح المنظمة ، و ذلك على النحو التالى :

 لواجبات العاملين به  وضع النظام الداخلى للعمل فى الوحدة و تحديد االختصاصات و التوصيف العام

. 

 . االشراف على القواعد المالية المنظمة لعمل الوحدة 

 . إقرار نظم التفاعل مع الجهات ذات العالقة بأنشطة تطوير التعليم العالى ، و نظم ضمان الجودة 

 . إقرار الهيكل التنظيمى و االدارى للوحدة 

 . إقرار الخطة السنوية للوحدة 

  الوحدة و أهدافها .بحث و إقرار رسالة 

 ثامناً : إختصاصات مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
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  من أنشطة أكاديمية و غير أكاديمية  ةبما يضمإقرار آليات إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة فى الكلية

 فى جميع أقسام الكلية االكاديمية منها و االدارية .

 . إقرار آليات التقويم الداخلى فى الكلية بما يتضمنة من أنشطة أكاديمية و غير أكاديمية 

 شطة الوحدات الفرعية لوحدة ضمان الجودة . وفق الخطة االستراتيجية لكل إدارة .متابعة أن 

  و متابعة الكلية و االقسام فى التحضير للزيارات الميدانية و زيارات المتابعة .دعم 

  متابعة ترشيح المقيم الخارجى للبرنامج الدراسى حسب المعايير المعتمدة و إقرار التقارير التى

 استجابة الكلية لها و انعكاس ذلك على العملية التعليمية . يصدرها و مدى

 الجودة بالكلية . متابعة مشروعات ضمان 

  الوحدات الفرعية لوحدة ضمان الجودة فى الكلية . على أنشطةالموافقة 

 . االجتماع الدورى 

 . مراجعة التقارير الدورية لمنسقى ضمان الجودة بأقسام الكلية 

  التقرير السنوى للتقويم الذاتى للكلية .مراجعة و إقرار 

 . اقتراح الحوافز و المكافات لالنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة و رفعها الى عميد الكلية 

 تصاصات التى لها صفة االستعجال و التى يحددها مجلس االدارةتفويض مدير الوحدة فى بعض االخ. 

  المقدمة للوحدة و رفعها إلى عميد الكلية .اقتراح قبول الهبات و المنح و المعونات 
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