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 فريق إعداد ومراجعة الالئحة  

 اإلشراف العام على إعداد الالئحة 

 

 رئيس الجامعة   : الوظيفة               أحمد عطية سعدة / أد   :االسم
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 فريق اإلعداد
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َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن "

َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم 
 " َتْعَمُلونَ 

  812: التوبة 

 َصَدَق اهلل الَعِظيم 
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 الهيكل التنظيمى
 بكلية التربية  لوحدة ضمان الجودة 

أكتئئوبر   ئئئر مشئئار مشئئروظ منشئئا  نظئئئام  6أنشئئئو وحئئدة ضئئمان الجئئودة بكليئئئة التربيئئة جامعئئة 
داخلئئر للجئئودة بالكليئئة  وعئئد  وضئئإل النظئئام الدارت والهيكئئل التنظيمئئر للوحئئدة شب  ئئا لمواصئئ او مركئئ  

 .ضمان الجودة والعتماد بالجامعة 
وتتبئئإل وحئئدة ضئئمان الجئئودة عميئئد الكليئئة مباشئئرة  كمئئا تخضئئإل لشئئرا  مركئئ  ضئئمان الجئئودة 

جتماعئئاو مجلئئا مدارة وحئئدة ضئئمان الجئئودة ملئئى مجلئئا الكليئئة ابالجامعئئة  حيئئم يئئتم ر ئئإل موضئئوعاو 
ومرك  ضمان الجودة بالجامعة و  ا  للهيكل التنظيمى للكلية  تشارك الوحدة  ر عرض ومناعشة عضئايا 

مئن خئالل وجئود أعضئا  مئن المجلئا التن يئ ى ( مجلئا الكليئة)على مستوى المجئالا الرسئمية  الجودة
 .للوحدة ضمان الجودة  ر تشكيل ه ه المجالا

   د .نشائها دورها  ى نشر ث ا ة الجودة من خئالل اجتماعئاو دوريئة برئاسئة امتمارا الوحدة من
 .عميد الكلية

 لمعر ئة  الدوريئة جتماعئاو اللجامعئة عئن شريئق اتوجد صئلة وثي ئة بئين وحئدة ضئمان الجئودة با
 .آخر التشوراو  ى عمل الوحدة
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 رؤية وحدة ضمان الجودة رؤية مركز ضمان الجودة واالعتماد
تح يق التمي  والرياده  ر مجال جودة وتشوير التعليم    

العالر وتأهيل الجامعة لكر تحصل على ص ة متمي ة 
والحصول  المصرية والعربيةوهوية من ردة بين الجامعاو 

 العالمية الهيئة ال ومية والهيئاو على اعتماد

وم رراتها سعيا لتجويد مخرجاتها  االرت ا  ببرامج الكلية 
وتأهيل الكلية  التعليمية وتلبية احتياجاو المجتمإل

 لالعتماد 

 رسالة وحدة ضمان الجودة  :رسالة مركز ضمان الجودة واالعتماد
نشر  كر الجودة بالجامعة ومتابعة دعم الدراساو ال اتية  

بكلياتهئا والتأكئئد مئئن أن المعئئايير اةكاديميئئة المسئئتمدة مئئن 
رسئئئئئالة الجامعئئئئئة تئئئئئم تعري هئئئئئا وتح ي هئئئئئا بمئئئئئا يتوا ئئئئئق مئئئئئإل 

المناظرة لها عوميا أو عالميا   وان مستوى جودة  المعايير
ر تعتبئئئئئئ  ئئئئئئرل الئئئئئئتعلم واةبحئئئئئئام والمشئئئئئئاركة المجتمعيئئئئئئة

مالئمئئة وتسئئتو ى توععئئاو مختلئئ  أنئئواظ المسئئت يدين مئئن 
وكئئئئئئ ا اكتسئئئئئئاع ث ئئئئئئة المجتمئئئئئئإل  ئئئئئئر خريجئئئئئئر . الجامعئئئئئئة 

   الجامعئئئئة و لئئئئك باالعتمئئئئاد علئئئئى مئئئئوارد بشئئئئرية متميئئئئ ة
ومتمكنئئئئئة وبنئئئئئا  علئئئئئى آليئئئئئاو ت ئئئئئويم معتئئئئئر  بهئئئئئا عوميئئئئئا 

 .بالش ا ية   وعالميا من خالل مشار عمل مست ل ويتسم

 

 

  

يمر والدارت وتجويده وتو ير بيئة تشوير العمل اةكاد
تنعكا آثارها على ك اياو الشالع   داعمة لإلبداظ

وتشبيق نظام . وتبنى المعايير اةكاديمية.التعليمية
 . المتابعة   وت عيل الخشش والتوعية
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:أهداف مركز ضمان الجودة واالعتماد  أهداف  وحدة ضمان الجودة 
الوعر  ر مجتمإل الجامعة نشر ث ا ة الجودة ور إل -      (

 .بأهمية وبآلياو توكيد الجودة 
تهيئة كلياو الجامعة لمرحلة التشوير وصوال ملى     -(2

( خارجية / مراجعاو داخلية ) ضمان الجودة واالعتماد 
 . اةدا  بعد االعتماد  واستمرار متابعة تشوير وتحسين

هدا ها التح ق من أن المناهج التعليمية ككل تح ق أ -    (3
من خالل ت ويد الشالع بالمعر ة والمهاراو وال يم 

الال مة لكل خريج ةدا  مهمته  ر الحياة بنجاح بما 
 . يت ق مإل رسالة الجامعة وأهدا ها التعليمية 

التأكد من أن المعايير اةكاديمية المستمدة من رسالة     -(4
أكتوبر تم تعري ها وتح ي ها بما يتوا ق مإل  6جامعة 

 . معايير المناظرة لها عوميا أو عالميا ال
ر إل مستوى جودة  رل ومصادر التعلم وتشوير  -    (5

اةبحام و يادة المشاركة المجتمعية والتأكد من أنها 
تستو ى توععاو مختل  أنواظ المست يدين من خدماو 

 .الجامعة 
تشوير اةدا  االكاديميى ةعضا  هيئة التدريا  -    (6

المعاونة وت ويدهم بالمعار  المتجددة والتدريع والهيئة 
 .على الت نياو التعليمية 

والتأكد  تشوير نظم ال يادة والدارة بكلياو الجامعة -    (7
ك ا تها لدارة اةنششة اةكاديمية ال ائمة وعدرتها  من

 .على االستجابة للتحسين والتشوير 

 . نشر ث ا ة الجودة  ر الكلية .

 .ت ويم مستوى اةدا   ر الكلية     ·

 متابعة أعمال الجودة واالعتماد  ر الكلية  ·

تح ي  أعضا  هيئة التدريا لتجويد أعمالهم وصوال بها ·
 .ملى جودة المخرج

ت ديم الدعم والمساعدة لجميإل العاملين  ر الكلية  ·
 . لتشبيق الجودة

 .و والحصا او الال مة لمتابعة العملعمل االستبانا ·

التنسيق مإل الجهاو  او العالعة لعامة دوراو تدريبية · 
 .ةعضا  هيئة التدريا 

معامة ل ا او مستمرة مإل الشلبة والخريجين للوعو  · 
 .على ن اش ال وة والضع  

والمراجعين الخارجيين لمتابعة   تنظيم  يارة الخبرا   ·
 .ا وم رراتهاوخششه برامج الكلية 

 .اعتراح الخشش والبرامج التر ترت ر بمستوى العمل .

المنبث ة عن الخشة  معداد الخشة االستراتيجية للكلية   ·
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داخلية وخشش متابعة الت ويم ال اتر والت ارير ال -    (8
 .التحسين بالكلياو وت عيل تن ي ها وصوال ملى الجودة 

التأكد من تواجد خشواو  عالة و ورية تتخ   -    (9
بالكلياو لتع ي  مواشن ال وة و معالجة ن اش الضع  

 .داخلها
معداد عاعدة للبياناو وتوثيق المعلوماو واةنششة  -

 . التر تتم داخل جميإل الكلياو 

 

 .االستراتيجية للجامعة

والم رراو المشب ة  الشرا  على ت ويم برامج الكلية  ·
المختل ة وتشويرها   ر ضو    حاليا  ر اةعسام

المستجداو الحديثة وحاجة سوق العمل  مإل االست ادة 
 .من التجارع والخبراو العالمية المتمي ة  ر ه ا الشأن

تشوير برامج الكلية وتحديثها لتتوا م مإل المعايير ·
 .ايير االعتمادالعالمية ومع

معداد الدراساو ووضإل الخشش الال مة لعادة هيكلة  ·
 .الخشش الدراسية  ر الكلية

 .الشرا  على تن ي  الخشة الدراسية  ر الكلية .

معداد المواص او والمعايير الال مة  ر بنا  خشة  .
 الكلية

 
 روية كلية التربية (8)أكتوبر  6رؤية جامعة 

أن تكون صرحا متمي ا اكتوبر  6تسعى جامعة 
 .ورائدا للتعليم الجامعى معليميا وعالميا

أكتوبر ةن تكون  6تسعى كلية التربية جامعة   
من ال مم التربوية تعليميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا 

 ومحليًّا وعربيًّا 

                                                           

 وموقع الجامعة  .أكتوبر 6بجامعة  مركز ضمان الجودة : المصدر  (8)
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 رسالة كلية التربية أكتوبر 6رسالة جامعة 

الخاصة أكتوبر أولى وأكبر الجامعاو  6تعد جامعة 
 ى مصر والتى تضم مجتمعا شالبيا متعدد الث ا او  

وتهد  . بالضا ة ملى عاعدة خدمية شاملة ومتكاملة
رسالتنا ملى معداد خريجين على أعلى مستوى من 
الك ا ة والمهارة الال مة لمتشلباو سوق العمل المحلى  
و العليمر و لك من خالل ت ديم برامج تعليمية  ت وم 

جودة  وترتك  بشكل رئيسى على على أسا ال
المشاركة ال اعلة للشالع  وك لك تو ير البيئة التعليمية 

كما . الداعمة لعملية التدريع و رل التعلم المستمر
 تلت م الجامعة بدورها  ى دعم وت ديم االبحام التشبي ية

 .و الخدماو المجتمعية المتمي ة

أكتوبر بتخريج  6تلت م كلية التربية جامعة 
لمين عادرين على تلبية متشلباو سوق العمل مع

نتاج  تبعا للمعايير ال ومية بالتحديم للبرامج وا 
بحوم علمية تنا سية وت ديم خدماو مجتمعية 
متمي ة  ر مشار من ال يم  واةخالعياو 

 .المجتمعية 
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 مواد الئحة وحدة ضمان الجودة
 6من أجل تنظيم العمل بوحدة ضمان الجودة  بكلية التربية جامعة        
أضحى من الضرورى وضع الئحة الستيفاء هذا الغرض ، وقد  اكتوبر 
 :الالئحة  على المواد اآلتية المقررة لنظام العمل بالوحدة هذه  تاعتمد

 
 .الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للوحدة( 8)مادة 

التوا ق مإل رؤية تح يق   يهايراعى   رؤية ورسالة وأهدا  مسترتيجيةللوحدة    
  .بها ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد  مرك ورسالة وأهدا  الكلية و الجامعة و 

 .ضمان الجودة  وحدةالهيكل التنظيمي ل( 1)مادة 
يتكون الهيكل التنظيمر للوحدة من مجلسين أيضا  اةول مجلا الدارة ويختل 
برسم واعتماد السياساو والخشش واآللياو والثانر المجلا التن ي ت وي وم بتن ي  

 .   كما سيلر  كره(على اةكثر)ال راراو  وتشتمل الوحدة على سبعة لجان  رعية 

     .اختصاصات وحدة ضمان الجودة( 3)مادة 
استخدام وتشبيق اةدواو واآللياو والبرامج المصممة من عبل مرك  ضمان * 

وضمان الجودة بش يها اةكاديمر  جل ت ويم اةدا أالجودة بالجامعة من 
 .و ق معايير االعتماد ال وميةوالمؤسسر بالكلية 
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  وك ا ا يختل بالجودة على مستوى الكليةالجامعة  يم مستراتيجيةتشبيق * 
 . التوجيهاو الصادرة عن مدارة مرك  ضمان الجودة بالجامعة به ا الخصول

 .وضمان الجودة الداخلية اةدا منشا  نظم معلوماو متكامل لت ويم * 
سام العلمية والدارية وضمان الجودة باةع اةدا متابعة أنششة ت ويم * 

 .المختل ة
ت ارير دورية ملى لجودة  وت ديم تحليل نتائج أنششة ت ويم اةدا  وضمان ا* 

 . بالجامعةضمان الجودة  مرك 
ستشارية لقأعسام االخدماو الو  الرشاديةدلة التوعية والتدريع واة ت ديم* 

 .العلمية المختل ة بالكلية  يما يتعلق بضمان الجودة واالعتماد
العمل مإل كا ة اةعسام العلمية والداراو المختصة بالكلية على تهيئة الكلية * 

عدادها  . لالعتماد وا 
واعتماده من وضمان الجودة بالكلية  اةدا معداد الت رير السنوت لت ويم * 

 .الجامعةب ضمان الجودة ملى مرك ور عه اةستا  الدكتور عميد الكلية 
المجتمإل الخارجر المست يد من الكلية   مإلمعامة عالعاو مباشرة وعوية * 

وضمان الجودة من خالل  اةدا كا ة الجهاو المعنية ب ضايا ت ويم  وك لك
 .والتأهيل لالعتماد بالجامعة  مرك  ضمان الجودة

 واسإل داخل الكلية والمجتمإل لترسيخ م هوم ت ويم اةدا  معالمرال يام بنشاش * 
 .والتشوير المستمر
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 .مجلس إدارة الوحدة( 4)مادة 
( بحيم يكون العدد  ردت)عة أعضا  على اةعل لوحدة من سبيشكل مجلا مدارة ا

 :ب رار من عميد الكلية لمدة ثالم سنواو عابلة للتجديد و لك على النحو التالر

 رئيسا                عميد الكلية 

 أعضا               وكال  الكلية 

 عضو               مدير وحدة الجودة 

 أعضا     (ثالثة على اةكثر  وبالتناوع)العلمية رؤسا  اةعسام 

 أعضا     ت الخبرة على اةكثر و ثالثة أعضا  هيئة تدريا من  

 
 

 عميد الكلية

 (رئيس مجلس إدارة الوحدة)
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 .مجلس إدارة الوحدةاجتماعات ( 2)مادة 
رئيا )بدعوة من عميد الكلية  يجتمإل المجلا مرة واحدة على اةعل شهريا      

أعضا  من الخارج  أو  وله أن يدعو الجتماعاو المجلا  (مجلا مدارة الوحدة
أعضا  من الهيئة المعاونة والشالع دون أن يكون لهم حق التصويو أو 

 . االعتراض على عراراو المجلا

 .اختصاصات مجلس إدارة الوحدة( 6)مادة 
أهدا  الوحدة وبما يتوا ق مإل أهدا  معرار ومتابعة الخشش التر تح ق  .1

 .المرك  والخشش التر يضعها
اعتراح الحوا   والمكا آو لقأنششة المتمي ة للعاملين بالوحدة ور عها  .2

 .لمرك  ضمان الجودة بالجامعة 
مراجعة واعتماد الت رير السنوت للوحدة عبل ر عه ملى مرك  ضمان الجودة  .3

 .بالجامعة
الت دم أو الت رير السنوت للكلية ور عه ملى مراجعة مل  االعتماد عبل  .4

 .مرك  ضمان الجودة بالجامعة
ت ويض مدير الوحدة  ر بعض االختصاصاو التر لها ص ة االستعجال  .5

 . والتر يحددها مجلا الدارة
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 مدير وحدة ضمان الجودة( 7)مادة 
يصدر عميد الكلية عرارا  بتعيين مدير وحدة ضمان الجودة من بين أعضا  هيئة 

 : التدريا بالكلية شب ا  للمعايير التالية
 العمل  وحاصال  على درجة علمية مناسبة  رأا على تدريا هيئه عضو

 . ر أحد تخصصاو الكلية
 ينسنت عن ت ل ال التدريا بالكلية لمدة هيئة أعضا  منعضو ا  يكون أن 

من لديه خبرة ساب ة بأعمال الوحدة كأن  وي ضل)العمل ال علر   من
 (.يكون عضوا  ساب ا  بالوحدة

 على دراية كا ية بمعايير االعتماد البرامجر والمؤسسر   يكون أن
 . ر تخصل الكلية( ال ومية والعالمية)وبالمعايير اةكاديمية المرجعية 

  التعليم العالرالحصول على دوراو المراجعة  ر مؤسساو. 
 الخبرة  ر التعامل مإل نظم الئئIT .  ( والتكنولوجر المعلوماو) 
  للوحدة مديرا تعيينه عند بالكليةأال يشغل منصع مدارت. 
  دارة الوعو وال ريق يتمتإل بمهاراو مدارية من حيم ال درة على ال يادة وا 

 .والموارد
 مشهود له بالمصداعية وااللت ام والعمل الجاد. 
  معامة العالعاو الشيبة مإل مدارة الكلية  يتمي  بشخصية عادرة على

 .أعضا  هيئة التدريا  والشالع والموظ ين العاملين بالكليةو 
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 عانونية ةلمسا  ةت يتعرض لم. 
سنواو عابلة للتجديد وأن يكون مدير  3و لك على أن يكون عرار التعيين لمدة 

 .الكليةعضو أساسر  ر تشكيل مجلا  الوحدة

   .وحدة ضمان الجودة اختصاصات مدير ( 1)مادة 
 متابعة تن ي  السياساو العامة الموضوعة لتح يق أغراض الوحدة. 
 متابعة تن ي  ال راراو التر يصدرها مجلا الدارة. 
 اعتراح تشكيل لجان الوحدة وعرضه على مجلا الدارة. 
 التن ي ية ةنششة الوحدة ومتابعتها  ومتابعة عمل لجان  وضإل خشة العمل

 .الوحدة
 التخا   الجودة ضمان وحدة وبين المختل ة واةعسام الدارة بين التنسيق

 .اةدا  ت ييم ت ارير ضو   ر التصحيحية الجرا او
 ومراجعة الت ارير ومسئولر اللجان بالوحدة العمل ب ريق دوريا   االجتماظ 

 .الم دمة
 الوحدة   عمل لخشة مشاب تها من والتأكيد اليومية اةعمال منجا  متابعة

جرا  بالوحدة والعاملين التن ي ت ال ريق أعضا  بين والتنسيق  ت ييم وا 
 . للوحدة اةدا  الدورت

 وعرضها على  معداد الت ارير الدورية عن اةنششة المن  ة  ر الوحدة
 .مجلا الدارة ور إل نسخة منها لمرك  ضمان الجودة بالجامعة
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  الشرا  على تصميم حمالو التوعية لنشر ث ا ة الجودة وكي ية تشبي ها
 .وتشوير ه ه الحمالو حسع احتياجاو الكلية

  المشاركة  ر المؤتمراو  الندواو وورش العمل والدوراو التدريبية  ر
   .ر  ر التعليم الجامعرمجال الجودة والتشوي

 اعتراح صر  المكا آو والحوا   للعاملين ور عها ملى عميد الكلية. 
  مبالغ عراراو مجلا مدارة الوحدة بواسشة عميد الكلية ملى مرك  ضمان

 .الجودة بالجامعة
 الستي ا  التن ي ت العمل لتسيير والدارية العلمية اةعسام مإل التواصل 

 .بتح يق كا ة معايير االعتماد خاصة وخشش ت ارير المشلوبة من الوثائق
 واللجان   المجالا على  الجودة موضوعاو ومناعشة عرض متابعة

  .المتخصصة بالكلية
 االختصاصاو اةخرى التر ي وضه  يها مجلا الدارة. 
 تمثيل الوحدة أمام الغير. 
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 .المجلس التنفيذي للوحدة ومهامه واختصاصاته( 9)مادة 
 : يشكل المجلا التن ي ت من تسعة أعضا  على اةعل

 رئيسا                  مدير الوحدة 
 أعضا            اللجانرؤسا  
 أعضا        من  وى الخبرة والمعنيين (على اةكثر) وثالثة

 أعضا          (على اةكثر)ثالثة شالع 
  بدعوة من مدير الوحدة ويجتمإل المجلا التن ي ت مرة واحدة على اةعل شهريا  

 .مجلا مدارة الوحدة العتمادهاملى وتر إل محاضر االجتماعاو 

 :ويختص المجلس التنفيذي بالمهام التالية
   تن ي  ومتابعة الخشش التر تح ق أهدا  الوحدة وبما يتوا ق مإل أهدا

 .المرك  وخششه
 دةمعداد وتن يح الت رير السنوت للوحدة ور عه ملى مجلا مدارة الوح . 
   الت رير السنوت للكلية ور عة ملى  وك لكعبل الت دم  االعتمادمعداد مل

 . مجلا مدارة الوحدة
  ت ويض مدير الوحدة  ر بعض االختصاصاو التر لها ص ة االستعجال

 . والتر يحددها المجلا التن ي ت
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 اللجان الداخلية بالوحدة( 81)مادة 
ون لكل لجان أساسية  ويك( خما)على  بالكلية تشتمل وحدة ضمان الجودة

تحددها الوحدة بالتنسيق مإل مدارة ( ن على اةكثرلجنتي)وحدة الحق  ر مضا ة 
الكلية  و لك حسع شبيعة العمل  ر الكلية  وبحيم ال يتجاو  عدد لجان وحدة 

 (.سبإل لجان على اةكثر)الجودة والتشوير 
 :ما يلي تتضمن اللجان المكونة لوحدة الجودة والتطوير

 والمسئولية المجتمعية  والدعم الفنيالتدريب لجنة  .8
 : مثال لمهام اللجنة

وأيضا  الرضا  وأهميتهاتوعية المجتمإل الداخلر والخارجر بمهام الوحدة 
حصر  –المجتمعر عن مواص او الخريج ومخرجاو ووظائ  المؤسسة 

الشرا  على مخراج وشبإل المشوياو  –التدريبية  االحتياجاو
خراج وشبإل مل   وكل  االعتمادوالصداراو الخاصة بالوحدة والمؤسسة وا 

التواصل مإل الجهاو الخارجية  –ما يمثل المؤسسة من أداة ومشبوعاو 
التواصل مإل مكتع متابعة الخريجين  -لدعم وت عيل وضإل المؤسسة

الوا دين للمشاركة  ر ت ويم عملياو المتابعة ورضا الخريجين وخصوصا  
منهم وت ليل الع باو والتوعية بمهام لجنة أخالعياو البحم العلمر 

ومؤسستها ونشر  الموحد للجامعة اةخالعر ر ضو  الميثاق  بالمؤسسة
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تبنيها صر ال يم المشتركة المشلوع لعمل وحا عيممنظومة ال يم بما يدعم 
  .وأهدا هابالخشة الستراتيجية لت عيل سياساو المؤسسة بما يح ق رسالتها 

   الطالبلجنة تقويم  .1
 :مهام اللجنة

ن لم  باالستعانةجمإل وتحليل البياناو  باةدلة والنما ج المعدة والمعتمدة وا 
والبشاعاو  االستبياناو: يوجد تصمم اةدواو واةدلة ويتم اعتمادها مثال

دارتهاوتحليلها و  ا لمؤشراو اةدا  وتو ير البياناو والمعلوماو   وا 
 . بالمؤسسة بالتعاون مإل وحداو نظم المعلوماو 

    وتقويم األداء لجنة التخطيط والمتابعة .3
 :مهام اللجنة

ال يمة المضا ة واالنحرا  تصميم الخشة الستراتيجية ومتابعتها وعياا 
ومتابعة دمج التغ ية الراجعة سنويا  ومتابعة خشش التحسين  بالخشة

  وتصميم النما ج المشلوبة بالمؤسسة على جميإل المستوياو الوظي ية
 . لعملياو التخشيش وتحليلها
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 البرامج/ تطوير المناهجلجنة  .4
 :مهام اللجنة

بما يح ق  ت ديم الدعم ال نر لعداد توصي  وت ارير البرامج والم رراو
للبرامج التأكد من المراجعة اةكاديمية  –المعايير اةكاديمية المرجعية

متابعة معداد وتن ي  خشش  –واعتمادهاوتوثي ها  وخارجيا   داخليا  والم رراو 
تحسين الم رراو ومن ثم دمجها بخشة تحسين البرنامج والتأكد من دمجها 

معداد اآللياو المناسبة لتشوير المناهج واللوائح  -سنويا  بخشش المؤسسة 
اعتراح أوجه تشوير الخشش  -الدراسية بما يت ق مإل رسالة الكلية وأهدا ها

الدراسية لقأعسام العلمية بالكلية وتحديثها دوريا بحيم تكون مواكبة للتشور 
التنسيق مإل اةعسام العلمية لوضإل تصور  -العلمر ومتشلباو سوق العمل

كساع الشالع مهاراو الريادية  self learningجيإل  التعلم ال اتر لتش   وا 
 . عمل خشة استرتيجية التعليم والتعلم للكلية  -والتوظ 

عداد التقارير  .2  لجنة المراجعة الداخلية وا 
 :مهام اللجنة

باةدلة والنما ج الخاصة ب لك  باالستعانةال يام بعملياو الت ويم المؤسسر 
بصورة دورية و  ا   مرك  ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد والمعدة من عبل

معداد الت ارير الشهرية والنص  سنوية  –لمؤشراو اةدا  المت ق عليها 
معداد ت رير الدراسة  –ت ويم خشش المؤسسة وت ارير المتابعة  –والسنوية 
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وضإل التوصياو الخاصة  –معداد الت رير السنوت للمؤسسة  –ال اتية 
ودة اةدا  والتشوير المستمر و  ا لما تم دراسته من باعر اللجان بضمان ج

معداد وتجميإل مكوناو مل  الت دم  –كتشوير الخشش واللوائح وغيرها 
حصول المؤسسة على  و ر حالةبالتعاون مإل باعر اللجان  لالعتماد
 . االعتماد الستمرارية ا أساسيًّامتشلب  تعد ت رير المتابعة السنوت  االعتماد

  .للجان السابقة على األكثر يمكن إضافة  لجنتين   .6
ويح ق رسالتها  الوحدةاللجان بما يخدم أهدا  ه ه  اختصاصاود حد  ت  

بعد مراجعتها ويتماشى مإل شبيعة الكلية  و لك الستراتيجية  وأهدا ها 
 .ضمان الجودة بالجامعة مرك واعتمادها بمجلا مدارة الوحدة و 

 رؤساء اللجان الداخلية بالوحدةاختصاصات ( 88)مادة 
   بما يت ق و  الوحدة متابعة تن ي  المهام الرئيسية الموضوعة لتح يق أهدا

أكتوبر ويح ق رسالة وأهدا   6مإل رسالة وأهدا  المرك  بجامعة 
 .الجامعة

 ضمان الجودة بالجامعة مرك  ي  ال راراو التر يصدرها مدير متابعة تن. 
  التن ي ية لتن ي  مهام اللجنة ومتابعة  رق العملمعداد خشة العمل. 
 والسنوية عن عمل اللجنةالدورية  معداد الت ارير. 

 .الشئون اإلدارية للوحدة( 81)مادة 

http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=794&id=795
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على النحو  همسئول عن الشئون الدارية  وتكون اختصاصات للوحدةيكون 
  : التالر
مإل  للوحدةال يام بجميإل اةعمال والمهام الدارية ومتابعة الشئون المالية * 

  .الدارة المالية بالجامعةالمرك  و 
 .بالوحدةال يام بكا ة أعمال السكرتارية الخاصة * 

 .ةاإلنفاق على أنشطة الوحد( 83)مادة 
ا  و لك اعتمادهيتم و ي وم مدير الوحدة باعتراح المي انية التر يتشلبها كل نشاش 

 ر مشار المؤشراو التر يو رها مرك  ضمان الجودة بالجامعة  ويعرضها عميد 
 .الجامعة لمناعشتها واعتمادها رئياعلى ( رئيا مجلا مدارة الوحدة)الكلية 

 
 أحكام عامة ( 84)مادة 

بال وانين يشبق  يما لم يرد  ر شأنه نل خال به ه الالئحة ال واعد الواردة  .1
 .أكتوبر 6العاملة بجامعة  واللوائح

 . عليها أكتوبر 6تسرى أحكام ه ه الالئحة من تاريخ موا  ة مجلا جامعة  .2
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