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ة  مل كاف ذي یش الم وال ھده الع ذي یش ل ال وجي الھائ ي والتكنول دم العلم ر التق ي عص ف

اة، ین  مجاالت الحی ة ب ز متقدم ل مراك ا لتحت ن أدائھ ور م ة أن تط اول المؤسسات التعلیمی تح

ى  ائم عل ل الق ي العم ان ف وى االتق د س ن تج ة، ول ة واإلقلیمی تویات المحلی ى المس ا عل نظرائھ

ً لتحقی دیث سبیال ار والتح وم االبتك ى أن مفھ د عل ع التأكی دافھا االستراتیجیة، م ا وأھ ق غایاتھ

ال رسول هللا الجودة لیس بجدید، فق ْ ): "ص(د ق ن َ ً أ ال َ م َ ْ ع م ُ ك دُ َ َح لَ أ ِ م َ ا ع َ ذ ِ بّ إ الى یُحِ َ ع َ َ ت َّ ّ هللا ِن إ
ھُ  َ قِن ْ  ".یُت

ال اض األطف ة ری ادة كلی ن قی ً م ور وإیمانا ة دمنھ دریس  جامع ة الت ة أعضاء ھیئ وكاف

ة و ة المعاون ادیموالھیئ ررات واألداء األك رامج والمق ویر الب ة تط ة، بأھمی ة اإلداری ي الھیئ

ة  ة كاف د وضعت الكلی ة، فق ة والمجتمعی ة والبحثی واإلداري الممیز في كافة المجاالت التعلیمی

ق  ة لتحقی ة الداخلی ة والرقاب ى للمتابع ام داخل ویر نظ دعیم وتط ریة لت ة والبش ا المادی إمكاناتھ

ة  ي كاف ودة ف ق الج ً لتحقی وال ودة وص ام الج ق نظ د تطبی وبین عن ة المطل اءة والفعالی الكف

  .االتالمج

ا  ة لھ ات الالزم ة المتطلب وفیر كاف ة وت ودة بالكلی دة ضمان الج وعلیھ فقد تم إنشاء وح

ي  ل التنظیم للقیام بدورھا بأعلى قدر من الكفاءة والمھنیة، وتتبع مباشرة عمید الكلیة في الھیك

اییر ا نظم والمع ً لل ا ة وفق ودة بالكلی ى لضمان الج دة بإنشاء نظام داخل وم الوح ة، وتق ي للكلی لت

  .حددتھا الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

     

  رؤیة ورسالة الكلیة :أوالً 

  :رؤیةال

اظرة  ام المن ات واألقس ین الكلی زة ب ة متمی ل مكان ة لیحت ریج الكلی اء بمستوى خ االرتق

ً وإقلیمیاً    .محلیا

  عمید الكلیة                 
  زینب عالم/ د.أ                   
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The Vision: 

Promoting the graduate's level of performance to occupy a privileged position 

among peer colleges and departments locally and regionally. 

  :ةسالرال

ن  ة، م ة األكادیمی اییر القومی ً فى ضوء المع ً ونفسیا ً ومھنیا إعداد خریج مؤھل أكادیمیا

رامج مع دیم ب وث خالل تق داد البح تمر، وإع ویر المس ذاتى، والتط تعلم ال رص ال یح ف دة تت تم

 .ةقلیمیاإلوالمحلیة العلمیة، والمشاركة المجتمعیة، وفق متطلبات سوق العمل، للمنافسة 

The Mission: 

   Preparing an academically, professionally and psychologically qualified 

graduate in the light of the National Academic Standards through providing accredited 

programs that allow: 

 Self-learning opportunities. 

 Continuous development. 

 Scientific researches. 

 Community participation. 

    This takes place according to the labor market demands to compete locally 

and regionally. 

  النظام األساسي: ثانیاً 

  ):  ١(مادة 

اض  ة ری ا كلی دة لضمان الجودة، مقرھ یُنشأ بكلیة ریاض األطفال جامعة دمنھور وح

ً ألحكام القانون    .٢٠٠٧لسنة  ٢٥والئحتھ التنفیذیة رقم  ،٢٠٠٦لسنة  ٨٢األطفال، طبقا

  ): ٢(مادة 



 
كلیة ریاض األطفال جامعة دمنھور – الالئحة الداخلیة لوحدة ضمان الجودة   

 

http://www.damanhour.edu.eg/ 5 
 

ق  یالً تتحق وارد تفص و ال ى النح ة عل ى للكلی ل التنظیم دة بالھیك ة الوح ل  تبعی ي دلی ف

  :الوحدة، وعلى وجھ الخصوص

  .جتماعات مجلس الكلیةمدیر التنفیذى بتمثیل الوحدة فى ایقوم ال) أ(

ً من ، وعضویةة عمید الكلیةیتم تشكیل مجلس إدارة للوحدة برئاس) ب(  :كال

 للوحدة المدیر التنفیذي.  

  المدیر التنفیذي للوحدةنائب. 

 عضویة ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة.  

 أمین الكلیة. 

 عضویة اثنان من أعضاء الھیئة المعاونة بالكلیة. 

 عضویة طالبة أو أكثر من طالبات الكلیة. 

 أو أعضاء المجتمع المدني ومن یدعوھم المجلس من اإلداریین.  

 ً یس من بدعوة  ،الكلیة نعقاد مجلسقبل اویجتمع المجلس شھریا عمید الكلیة بصفتھ رئ

دة قتراح المدیر التنفیذية أو بناء على امجلس اإلدار ویختص  .للوحدة أو أغلبیة أعضاء الوح

   .المجلس بمساعدة الوحدة في تحقیق أھدافھا وإنجاز مھامھا بكفاءة

  :)٣(مادة 

ل ال ى التواص دة عل رص الوح ودةتح مان الج ز ض ة ومرك تظم بالجامع ا من ، بھ

  .یسیة للمدیرین والمنسقین بالوحدةوالمنتفعین والمجتمع المدنى، وذلك باعتباره أحد المھام الرئ

  أھداف الوحدة: ثالثاً 
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  ):   ٤(مادة 

  :تسعى الوحدة إلى تحقیق األھداف التالیة

   .نشر ثقافة الجودة بین أعضاء ھیئة التدریس والطالبات والعاملین بالكلیة .١

  والرسالة واألھداف االستراتیجیة للكلیةتحدید الرؤیة  .٢

  إنشاء قاعدة بیانات متكاملة للكلیة .٣

 .تدریب كوادر من أعضاء ھیئة التدریس كمدربین في مجال إدارة الجودة .٤

متابعة عملیات توصیف المقررات والبرامج الدراسیة وتحدید جوانب القوة والضعف  .٥

  .ب علیھافیھا وتقدیم المقترحات والوسائل المناسبة للتغل

ي وضع  .٦ ا یساعد ف ویم بم ة للتق تصمیم وإعداد نماذج االستمارات أو األدوات الالزم

  نظام للتقویم والمتابعة بالكلیة

ادل  .٧ یم الجامعي لتب ي التعل د الجودة ف ة بتوكی فتح قنوات اتصال مع المؤسسات المھتم

 .الخبرات وتعظیم الفائدة

  .متابعة مشروعات التطویر بالكلیة .٨

  .مبدأ المشاركة المجتمعیة من أجل التحسین المستمر ودعم نتائج الجودةتشجیع  .٩

ات . ١٠ ة متطلب ى تلبی ة عل درة خریجات الكلی تمر لضمان ق دعم عملیات التحسین المس

  سوق العمل والتمتع بمیزة تنافسیة عالیة

 .إعداد التقریر السنوي والدراسة الذاتیة للكلیة. ١٢

 .الحصول على االعتماد. ١٣

  نظام العمل: ابعاً ر

   ):٥(مادة 

  : یتولى إدارة الوحدة

  :المدیرون  ) أ(



 
كلیة ریاض األطفال جامعة دمنھور – الالئحة الداخلیة لوحدة ضمان الجودة   

 

http://www.damanhour.edu.eg/ 7 
 

 المدیر التنفیذى. 

 التنفیذي نائب المدیر. 

  :اللجان مقررو  ) ب(

 لجنة التنسیق مع األقسام العلمیة مقرر. 

  لجنة الدعم الفنيمقرر. 

  لجنة القیاس وتقویم األداءمقرر. 

  لجنة التدریب واإلعالممقرر. 

  والدراسات العلیالجنة البحوث مقرر. 

  لجنة تكنولوجیا التعلیممقرر. 

  :الوظائف اإلداریة  ) ج(

 سكرتیر الوحدة. 

 محاسب الوحدة. 

  مھام المدیرین: خامساً 

  ):  ٦(مادة 

 :مھام المدیر التنفیذي  ) أ(

دة  .١ یس مجلس إدارة الوح ى رئ الموافقة على خطط ونظم وبرامج اللجان وعرضھا عل

 .لالعتماد

ة أو تصال باأو غیرھم من أعضاء الوحدة باال ةالوحدتصال أو تكلیف منسقو اال .٢ لجامع

 .واإلعداد للزیارات والتقاریر بالتعاون مع النائبالمركز 

ات  .٣ یم، والھیئ ودة التعل مان ج اد وض ة لالعتم ة القومی ع الھیئ تمر م ل المس التواص

  .والجھات ذات الصلة
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ال اال .٤ س اإلدارةتص رئیس مجل ة( ب د الكلی س ) عمی اع مجل داد الجتم دعوة أو اإلع وال

  .الوحدةومتابعة أنشطة إدارة الوحدة الشھري أو الطارئ بغرض تطویر 

ةالالدعوة واإلشراف على ا .٥ دة بالكلی ورئاسة مجلس  ،جتماع الدوري أو الطارئ للوح

  .عتذار العمیدعند ا الوحدة

دة أو  شھریاً إعداد واإلشراف على التقاریر المقدمة من الوحدة  .٦ س إدارة الوح ى مجل إل

ة ة أو الجامع س الكلی دة  ،مجل ازات الوح منھا إنج دیاتویض اریر  وتح ل، والتق العم

  .لیة والسنویة بالتعاون مع النائبالدوریة الفص

ب  ،من جھة إعداد وإعتماد الالئحة المالیة :اإلشراف على النواحي المالیة للوحدة .٧ وطل

دة وتطویر مواردھاوصرف اإلعتمادات المالیة المخ ین  صصة للوح ع أم اون م بالتع

ة دة ،الكلی ة للوح ات المالی ظ الملف ف  ،وحف ھ یكل ار فإن ذا اإلط ي ھ ئولوف الي  المس الم

 ً  شھریاً  ویتلقى منھ تقریراً  ،للعمل والتطویر للوحدة والفریق المعاون لھ بما یراه مناسبا

  .تفعیلھ وإعتماده من عمید الكلیةللموقف المالي لعرضھ و

ظ ا .٨ دهوراق أعتماد وتوثیق وتصنیف وحف ع أعضاء الوح اون م دة بالتع یم الوح ، وتنظ

  .من خالل سكرتیرھاتداول واستدعاء وثائق وأوراق الوحدة 

دم  ةتقییم ھیكل الوحدة ولجانھا ومھامھا بالتعاون مع رئیس مجلس اإلدار .٩ ب، ویق والنائ

ى  أن إل ذا الش ي ھ اریر ف ن تق زم م ا یل ةم د الكلی س ومج عمی ب اإلدارةل ف نائ ، ویكل

  .فیما یخص الوحدة ولجانھا وعملھا المدیر بالقیام بالتقییم

  ):  ٧(مادة 

 :مھام نائب المدیر التنفیذي) ب(

  .مقام المدیر التنفیذي عند غیابھ یقوم .١
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ة، وضمان الجودة  ومركزالتنسیق بین الوحدة  .٢ د بالجامع ف أح زم أو یكل ھ یلت ذلك فإن ل

دةأعضاء الوحدة أو أكثر بحضور  ة بالوح ل المتعلق ا الدورات وورش العم دیم م ، وتق

ذي، أیلزم من عون طارئ للجان  دیر التنفی س اإلداره أو الم یس مجل ھ رئ ھ ب و ما یكلف

 .لمدیر التنفیذيلوالتعاون مع المدیر المالي وتقدیم التقاریر عن ذلك 

یس مجلس یشارك بصفتھ  .٣ ا رئ ھ بھ ي یكلف اریر الت ة أو التق اریر الدوری داد التق ي إع ف

   .األداره أو المدیر التنفیذي

 .متابعة أعمال اللجان النوعیة بالوحدةیشارك بصفتھ في  .٤

 : عن یتولى مسئولیة لجنة التقویم المؤسسي، لذا یكون مسئوالً  .٥

  من رئیس مجلس اإلشراف على برامج التقییم أو ما یكلف بھ في ھذا الشأن

  .أو المدیر التنفیذي أو ما یتعاون فیھ مع لجان الوحدة ةاإلدار

 سواء في  ،التعاون وتیسیر وتقدیم ما یلزم من تداول واستدعاء بیانات ومعلومات

 ةاإلعداد للزیارات أو التقاریر أو مھام  اللجان أو ما یكلفھ بھ رئیس مجلس اإلدار

  .أو المدیر التنفیذي

 أو المدیر التنفیذي في مجال تنفیذ خطة  ةیكلفھ بھ رئیس مجلس اإلدار القیام بما

  .الوحدة وخطط العمل والتدریب بھا

  مقرري اللجانمھام : اً سساد

  : )٨(مادة 

  : یختص مقررو اللجان بالمھام التالیة

، یختار مقرر اللجنة من یعاونھ في مھامھا وتنفیذ نظمھا وبرامجھا من الوحدة وخارجھا  .١

 .یتضمن ذلك طالبات الكلیة على أن
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الخطة العامة للجنة وخطط النظم والبرامج التي تقوم على اإلشراف ومتابعة وتقییم   .٢

  :عن یكون مسئوالً فإنھ تنفیذھا، وفي سبیل ذلك 

 وما یكلفھ بھ رئیس  ،تمثیل اللجنة واإلتصال الخارجي فیما یخص مھام اللجنة

  .أو نائبھ والمدیر التنفیذي ةمجلس اإلدار

  توزیع المھاموتحدید مواعید العمل باللجنة. 

 قین وغیرھا من وتلقي وحفظ محاضر الجلسات وتقاریر المنس ،اختیار أمین اللجنة

 .تقاریر تخص اللجنة

 وما یكلف  ،كالورش والزیارات والندوات :إعداد التقاریر عن األنشطة الخارجیة

  .دیمھا في اجتماعات الوحدةبھ من تقاریر وتق

  على اختیار وتقییم الكوادر باللجنة من المعیدین والمدرسین المساعدین یشرف

 .دون اإلخالل بسیر وانتظام العمل في اللجان األخرى للوحدة ،بالكلیة

 یتعاون مع نائب المدیر في تسلیم وحفظ ما یخص اللجنة من بیانات. 

  ًاریر عن أو ما یكلف بھ من تق الشھري، في اجتماع الوحدة دوریاً  یقدم تقریرا

  .ادروسیر العمل وتنفیذ المھام وتقویم األعضاء والك

 على أن یأخذ ذلك  ،تنظیم حضور كل من لھ إقتراح بشأن مھام اللجنة وبرامجھا

 .بوقت كاف المستھدفونشكل ورقة عمل ویبلغ بھا 

  النظام المالي: اً بعسا 

  :)٩(مادة 
  :یتكون فریق المالیات بالوحدة من
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  .محاسب الوحدة  .١

 .وأعضاء لجنة المشتریات مدیر  .٢

 .ممثلون عن إدارة الحسابات واالستحقاقات والخزینة والمخازن  .٣

  ):١٠(مادة 

  : تتحدد مھام محاسب الوحدة على النحو التالي

  .الجھات المعنیة بالكلیةمتابعة الشئون المالیة للوحدة وتسویة حساباتھا، بالتعاون مع  .١

وقف المالى جتماع الوحدة، ویتضمن المفي اقریر المالى الدوري لمناقشتھ إعداد الت .٢

 .للوحدة وسبل تفعیلھ

أو ما یكلف بھ من  بالجامعة، الجودةمركز ضمان إعداد التقاریر المالیة المنتظمة إلى  .٣

 .تقاریر فى ھذا الشأن

ً  لتوثیقھا  والمستندات تسلیم األوراق .٤ المالیة مستوفاة إلى المدیر التنفیذى للوحدة تمھیدا

 .وحفظھا

ً فى اللجنة التى یتم تشكیلھا للمشتریاتیل .٥ ً أساسیا  .تزم بمھامھ بصفتھ عضوا

  ):١١(مادة 

وتسعى الى توفیر  ،ستخدام األمثل لمواردھا وتعظیم تلك المواردتلتزم الوحدة باال

، أو من خالل برامج الشراكة بالتعاون مع إدارة الكلیةموارد إضافیة من خالل أنشطتھا 

  .انین واللوائح والقرارات المنظمةإطار القوالمجتمعیة، وذلك في 

  ):١٢(مادة 
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یتم االلتزام بالقواعد المعمول بھا واللوائح فیما یتعلق بالمكافآت واالجتماعات 

  .وغیرھا، وذلك بعد موافقة واعتماد عمید الكلیة
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  الھیكل التنظیمي 

  لوحدة ضمان الجودة 

  جامعة دمنھور –كلیة ریاض األطفال 

  
  

  مدیر وحدة ضمان الجودة
  حسام سمیر عمر/ د

  عمید الكلیة  
  زینب دردیر/ د.أ

  

  

  ٢٠١٤ مارس ١١بتاریخ ) ٨(معتمد من مجلس الكلیة رقم 

  

  
 

  الھیكل التنظیمي 
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 جامعة دمنھور –لوحدة ضمان الجودة بكلیة ریاض األطفال 

  
      

  

  

      

  

  

  

  

  

  

 

  

  رئیس مجلس إدارة الوحدة
 عمید الكلیة/ د.أ

المدیر التنفیذي لوحدة ضمان 
 الجودة

 سكرتاریة الوحدة محاسب الوحدة

لجنة 
التنسیق 

مع 
األقسام 
 العلمیة

لجنة 
الدعم 
 الفني

لجنة 
القیاس 
وتقویم 
 األداء

لجنة 
التدریب 
 واإلعالم

لجنة 
البحوث 

والدراسات 
 العلیا

لجنة 
تكنولوجیا 

 التعلیم


