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/كلمة العميد  

السادة الزمالء               

 تحية طيبة وبعد،،،

 

يشهد التعليم فى مصر حاليا تطورا كبيرا يفرض علينا الكثير من التحديات فى 

التعليم التقليدي كافياً كافة المجاالت و خاصة فى مجال التعليم الجامعى فلم يعد 

ة بالتركيز على  الجود، و هذا ما تهدف اليه لمواكبه التطورات العلمية الحديثة 

بالمنافسة و يحقق المواصفات الدولية  آليات للوصول إلى مستوى يليقتطبيق 

 .للتعليم

 و أنشأتاكتوبر نظام فعال للجودة الداخلية  6ارست كلية الهندسة بجامعة لذلك 

لألرتقاء بمستوى ة لتقديم خدمة تعليمية متميزة وحدة ضمان الجودة بالكلي

الهيئة القومية  للحصول على اعتماد وكذلك تسعى كليتنا حالياً جين، يالخر

 .للجودة

 

 

 العميد

عبد الغنى محمد عبد الغنى. د.أ          
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/كلمة مدير الوحدة  

السادة الزمالء                  

 تحية طيبة وبعد،،،

 

تيجيا فى النظم التعليمية اأصبح اإلهتمام بجودة التعليم مطلبا ملحا و خيارا إستر

              يير ضمان الجودة ضمانا لمصداقية اكافة، فأصبح من الضرورى إرساء مع

يمكنه المنافسة فى سوق  على ان الخريج للتأكيدو فاعلية العملية التعليمية 

القدرة علي التطوير الذاتي العمل المحلى و األقليمى و الدولى و كذلك 

إليه عملية الجودة  تهدفوالمنافسة والتعاون والتحسين المستمر وهذا هو ما 

 .بأهدافها ومعاييرها المختلفة 

بذلوا اجالء  أساتذةية الهندسة علي يد ولهذا انشأت وحدة ضمان الجودة في كل

إعداد االرتقاء بالعملية التعليمية من خالل في سبيل  الكثير من الجهود

ت التقدم في مختلف المجاالتالئم التوصيفات للمقررات والبرامج الدراسية حتي 

 .ة يالهندس

تسعى وحدة ضمان الجودة الى التميز فى نظام الجودة الشاملة ونشر كما 

، و تحقيق المشاركة المجتمعية الثقافة فى الكلية ومتابعة األداء للعملية التعليمية 

بين الكلية و المؤسسات الخارجية مما يسهم فى سد الفجوة بين التعليم النظرى 

 . و احتياجات سوق العمل

 

دير الوحدةم  

شروق أسامة إبراهيم فؤاد. د  
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 :مقدمة 
 أكتوبر 6جامعة  –كلية الهندسة واضحة لعلى رؤية ورسالة ا الكتيب ذه يشمل

حيث تقوم للتعريف بالمفاهيم العامة واآلليات لضمان جودة الفاعلية التعليمية 
الكلية بإعداد خرجيين منافسين محليًا واقليمًا وذلك لمواكبة التعليم المتطور على 

 .الصعيدين المحلى واالقليمى 
 NARS))برامج المعايير القومية االكاديمية لويرجع ذلك الى تبنى الكلية 

  .الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد والعمل بها
ويوضح هذا الدليل الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة واختصاصات الوحدة 
واختصاصيات مجلس ادارة الوحدة واختصاصيات مدير الوحدة كما يوضح 

 بالوحدة المجلس التنفيذى للوحدة ومهامه واختصاصياته واللجان الداخلية
 .ن االدارية للوحدةوالشئو 
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 :نبذة عن كلية الهندسة 
 خاصة جامعة أول وهى ، أكتوبر 6 جامعة كليات احدى هى الهندسة كلية

رقم  الجمهورى بالقرار تأسست والتى اإلنشاء حيث من العربية بجمهورية مصر
 6996 سنة منذ العربية الجامعات باتحاد الجامعة عضو ، 6996 لسنة (342)

 تؤهل التى والمهارات من المعارف متميز مستوى إلى الماسة للحاجة ونظًرا
 الضرورى كان منف الشديدة بالمنافسة يتسم الذى العمل سوق دخول إلى صاحبها

كل  والثقافية التعليمية سياستها تغطى خاص طابع ذات متميزة جامعةال كونت نأ
 .العملية حياته فى النجاح إلى يسعى لمن تتوافر نأ يجب التى الجوانب

 :الكلية رسالة
 خرجين على مستوى متميز تؤهله  بإعداد أكتوبر 6 بجامعة الهندسة كلية تقوم

قليمياً  محلياً  للمنافسة  ، الحديثة والتقنية الهندسية التطورات لمواكبة ومؤهلة ، وا 
 المجاالت كافة في المجتمع وتطوير تنمية في المشاركة علي القدرة ولديهم

 مجاالتال فى علمية أبحاث وتقديم ، العمل سوق يتطلبها التى ، الهندسية
 .المهنية األخالقيات علي التأكيد مع ، تطبيقيةال هندسيةال

 :للكلية المستقبلية الرؤية
 ، المتطور الجامعي التعليم في رائدة أكتوبر 6بجامعة  الهندسة كلية

 ؛ واإلقليمي المحلي الصعيدين علي العلميالبحث  مجاالت في ومنافسة
 . المجتمع ورقي خدمة في يسهم بما
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 :المرجعية األكاديمية المعايير
 المرجعية األكاديمية القومية المعايير برامجها جميع فى الهندسة كلية تتبنى

(NARS)اإلصدار( واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من الصادرة 
 .والتى تحدد مواصفات الخريج ، ) 3009 أغسطس  -الثانى

 :الكلية أقسام

 والبناء التشييد هندسة. 
 الميكاترونيات هندسة. 
 شعبة  –شعبة اإللكترونيات و اإلتصاالت )  :ةالكهربي الهندسة

 (.القوى و اآلآلت الكهربية 
 المعمارية الهندسة.  

 : العلمية الدرجة معادلة
 األعلى المجلس ورئيس العالى التعليم وزير الدكتور األستاذ السيد أصدر

 : التالية القرارات للجامعات
 البكالوريوس درجة معادلة بتجديد 8/9/3062 بتاريخ) 366 (رقم القرار :والً أ

 الهندسة يتخصص فى أكتوبر من السادس بجامعة الهندسة كلية تمنحها التى
 المصرية الجامعات الجامعات تمنحها والتى والبناء التشييد وهندسة المعمارية
 فى التنفيذية والئحته 6993 لسنة( 49) رقم الجامعات تنظيم لقانون الخاصة

 . المناظرة التخصصات
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 التى درجةالبكالوريوس معادلة بتجديد 3/9/3064 بتاريخ (326) رقم القرارً: نياثا
 الهندسة ( تخصصات فى أكتوبر من السادس بجامعة الهندسة كلية تمنحها
 الحاسب هندسة - الكهربية واالتصاالت االلكترونية الهندسة شعبة  الكهربية
 تنظيم لقانون الخاصة المصرية الجامعات تمنحها والتى ) الميكاترونيات وهندسة

 . المناظرة التخصصات فى التنفيذية والئحته  6993 لسنة( 49) رقم الجامعات
 
 :الوحدة  ورساله وأهداف رؤية 2

 :الرؤية 
اكتوبر إلى التميز فى نظام الجودة  6تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة 

الشاملة ونشر الثقافة ، والوصول بجميع أقسام الكلية إلى مرحلة اإلعتماد األكاديمى 
والحفاظ عليه بما يتناسب مع رؤية الجامعة ومركز ضمان الجودة  بحيث تكون رائدة 

 . الجودة والوصول بالكلية لإلعتماد الدولى فى تصميم وتطبيق نظم ضمان 

 :الرسالة 
الجودة في  أكتوبر بنشر ثقافة 6تلتزم وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة 

مجتمع الكلية ومتابعة األداء ومراقبة تطبيق أنظمة الجودة والتحسين المستمر للعملية 
 . اإلستراتيجية  الجامعة وأهدافهاالكلية و  التعليمية والبحثية ، بما يتوافق مع رسالة
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 :األهداف 
  وفاعلية نظم إدارة الجودة ورفع الوعى بمفهوم تقويم األداء نشر ثقافة الجودة

  .المستمر الداخلية والتطوير
  من خالل تأهيلها للحصول  الكليهالعمل على دعم و تبنى تطبيقات الجودة فى

 .على اإلعتماد فى النواحى اإلدارية والتنظيمية
 للمتابعة الداخلية من خالل نظام إلكترونى  وضع نظام ومعايير . 
  كسابهم  واليات ضمان فى مجال نظم الخبراتدعم وبناء القدرات البشرية وا 

 .الجودة 
 تتم داخل الكلية  انشاء قاعدة للبيانات وتوثيق المعلومات واالنشطة التى. 
 

الموحدة لمركز ضمان الجودة بالجامعة و وحدات ضمان الجودة بالكليات  ةفى ضوء اللئح
تم تحديد إختصاصات الوحدة و آليات ، أكتوبر 6الصادرة من مركز ضمان الجودة جامعة 

 .عملها على النحو التالى

 :ضمان الجودة  ةالهيكل التنظيمى لوحد 3
 : التنظيمي للوحدة من مجلسينيتكون الهيكل 

 اعتماد السياسات والخطط مجلس اإلدارة ويختص برسم و  : األول
 . واآلليات

 المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات : لثانيا. 
 . لجان ، كما سيلي ذكره خمسوتشتمل الوحدة على 
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 :وحدة ضمان الجودة  اختصاصات 3/1

 البرامج المصممة من قبل مركز ضمان و  األدوات واآللياتوتطبيق  استخدام
وضمان الجودة بشقيها األكاديمي  الجودة بالجامعة من اجل تقويم األداء

 .معايير االعتماد القوميةل اً وفقوالمؤسسي بالكلية 
  ذلك بالجودة على مستوى الكلية، وك الجامعة فيما يختص إستراتيجيةتطبيق

 . هات الصادرة عن إدارة مركز ضمان الجودة بالجامعة بهذا الخصوصالتوج
  وضمان الجودة الداخلية األداءلتقويم  أنظمة معلومات متكاملةإنشاء. 
  وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية  األداءمتابعة أنشطة تقويم

 .المختلفة 
  إلى  قارير دوريةتتحليل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة، وتقديم

 . بالجامعةضمان الجودة  مركز
 ستشارية لقأقسام االخدمات الو  اإلرشاديةدلة التوعية والتدريب واأل تقديم

 .العلمية المختلفة بالكلية فيما يتعلق بضمان الجودة واالعتماد
  ة بالكلية على تهيئة تخصصاألقسام العلمية واإلدارات المالعمل مع كافة

عدادهاالكلية   . لالعتماد وا 
  واعتماده من وضمان الجودة بالكلية  األداءإعداد التقرير السنوي لتقويم

 .إلى مركز ضمان الجودة بالجامعةورفعه األستاذ الدكتور عميد الكلية 
 المجتمع الخارجي المستفيد من الكلية،  إقامة عالقات مباشرة وقوية مع

وضمان الجودة من  األداءكافة الجهات المعنية بقضايا تقويم  وكذلك
 .خالل مركز ضمان الجودة
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 عميد الكلية

 (رئيس مجلس إدارة الوحدة)

ثالثة أعضاء 
هيئة تدريس 

من ذوي 
 الخبرة

رؤساء 
األقسام 
 العلمية

وحدة مدير 
ضمان 
 الجودة

وكيل الكلية 
لشئون 

الدراسات 
العليا 

 والبحوث

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

  القيام بنشاط إعالمى واسع داخل الكلية والمجتمع لترسيخ مفهوم تقويم األداء
 .والتطوير المستمر

 
 :مجلس إدارة الوحدة  3/2

بقرار ( بحيث يكون العدد فردي)يشكل مجلس إدارة الوحدة من تسعة أعضاء على األقل 
:ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي من عميد الكلية لمدة  

  رئيساً                                                   عميد الكلية 
أعضاء                                                 وكالء الكلية   

عضو                                            مدير وحدة الجودة   
أعضاء                                       العلمية ء األقسام رؤسا  

أعضاء                    ي الخبرة و ثالثة أعضاء هيئة تدريس من ذ  
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 3/3 اجتماعات مجلس إدارة الوحدة :
،  (رئيس مجلس إدارة الوحدة)بدعوة من عميد الكلية  يجتمع المجلس مرة واحدة شهرياً 

يدعو الجتماعات المجلس أعضاء من الخارج، أو أعضاء من الهيئة المعاونة وله أن 
 . و االعتراض على قرارات المجلسأيكون لهم حق التصويت  أندون  والطالب

 

 4/3  اختصاصات مجلس إدارة الوحدة :
  إقرار ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف

 .يضعهاوالخطط التي المركز 
  لقأنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لمركز  والمكافآتاقتراح الحوافز

 .ضمان الجودة بالجامعة 
  إلى مركز ضمان الجودة  قبل رفعه التقرير السنوي للوحدة واعتمادمراجعة

 .بالجامعة
  مركز  إلى هالتقرير السنوي للكلية ورفع أومراجعة ملف االعتماد قبل التقدم

 .لجودة بالجامعةضمان ا
  تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال

 . والتي يحددها مجلس اإلدارة

 : مدير وحدة ضمان الجودة 3/5
ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة  وحدةقرارًا بتعيين مدير  عميد الكليةيصدر 
 : طبقًا للمعايير التالية بالكليةالتدريس 
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 في  درجة علمية مناسبةالعمل، وحاصاًل على  رأس على تدريس هيئه عضو
 .تخصصات الكلية ىأحد

 سنتين عن تقل ال لمدةبالكلية  التدريس هيئة أعضاء من عضواً  يكون أن 
من لديه خبرة سابقة بأعمال الوحدة كأن يكون  ويفضل)الفعلي،  العمل من

 (.عضوًا سابقًا بالوحدة
 بمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي، وبالمعايير على دراية كافية  يكون أن

 .الكلية اتفي تخصص( القومية والعالمية)األكاديمية المرجعية 
  مؤسسات التعليم العالي في مراجعةالالحصول على دورات. 
 ــ  . ITالخبرة في التعامل مع نظم ال
  للوحدة مديرا تعيينه عندال يشغل منصب إداري بالكلية. 
 دارة الوقت والفريق  يتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على القيادة وا 

 .والموارد
 مشهود له بالمصداقية وااللتزام والعمل الجاد. 
 أعضاءالكلية،  يتميز بشخصية قادرة على إقامة العالقات الطيبة مع إدارة 

 .بالكليةالطالب والموظفين العاملين و هيئة التدريس، 
 قانونية مسائله ألي يتعرض لم. 

 

 الوحدةسنوات قابلة للتجديد وأن يكون مدير  2على أن يكون قرار التعيين لمدة وذلك 
.الكليةعضو أساسي في تشكيل مجلس   
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  6/2 اختصاصات مدير الوحدة :
 متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة. 
 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة. 
 على مجلس اإلدارة اوحدة وعرضهاقتراح تشكيل لجان لل. 
 ألنشطة الوحدة ومتابعتها، ومتابعة عمل لجان  وضع خطة للعمل التنفيذي

 .الوحدة
 التخاذ  الجودة ضمان وحدة وبين المختلفة واألقسام اإلدارة بين التنسيق

 .األداء تقييم تقارير ضوء في التصحيحية اإلجراءات
 ومراجعة التقارير ومسئولي اللجان بالوحدة العمل ريقبف دورياً  االجتماع 

 .المقدمة
 الوحدة،  عمل لخطة مطابقتها من والتأكيد اليومية األعمال إنجاز متابعة

جراء بالوحدة والعاملين التنفيذي الفريق أعضاء بين والتنسيق األداء  تقييم وا 
 . للوحدة الدوري

 في الوحدة وعرضها على مجلس  إعداد التقارير الدورية عن األنشطة المنفذة
 .اإلدارة ورفع نسخة منها لمركز ضمان الجودة بالجامعة

 على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقها  اإلشراف
 .الحمالت حسب احتياجات الكلية هذهوتطوير 

  مجال  فيالمؤتمرات ،الندوات وورش العمل والدورات التدريبية  فيالمشاركة
   .الجامعيالتعليم  فيدة والتطوير الجو 

 اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد الكلية. 
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 ة إلى مركز ضمان إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلي
 .الجودة بالجامعة

 الوثائقالستيفاء  التنفيذي العمل لتسيير واإلدارية العلمية األقسام مع التواصل 
 .بتحقيق كافة معايير االعتماد خاصة وخطط رتقاري المطلوبة من

 المجالس واللجان  علي الجودة موضوعات ومناقشة عرض متابعة
  .تمثيل الوحدة أمام الغيرو ،  المتخصصة بالكلية

 مجلس اإلدارةفيها  االختصاصات األخرى التي يفوضه  

 : واختصاصاتهومهامه المجلس التنفيذي للوحدة  3/7

: يشكل المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء على األقل  
رئيساً                                          مدير الوحدة     

أعضاء                                        اللجانرؤساء   
أعضاء                      من ذوى الخبرة والمعنيين وثالثة  

أعضاء                                        ثالثة طالب   
وترفع محاضر ، بدعوة من مدير الوحدة ويجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة شهرياً 

.االجتماعات على مجلس إدارة الوحدة العتمادها  

 ويختص المجلس التنفيذي بالمهام التالية:
  يتوافق مع أهداف تنفيذ ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما

 .المركز وخططه
 إعداد لتقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس إدارة الوحدة . 
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 المجلس التنفيذي للوحدة

 مدير الوحدة

 ثالثة طالب 
ثالثة من ذوي 

 الخبرة
 رؤساء اللجان

لجنة المراجعة الداخلية 
 وإعداد التقارير

 لجنة تطوير
/  البرامج / المناهج  

 المعامل

لجنة  التخطيط والمتابعة 
 وتقويم األداء

لجنة نشر ثقافة الجودة 
 و إستطالع الرأى

لجنة التدريب والدعم 
الفني والمسئولية 

 المجتمعية

  التقرير السنوي للكلية ورفعة إلى  وكذلكقبل التقدم  االعتمادإعداد ملف
 . مجلس إدارة الوحدة

  تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال
 .المجلس التنفيذيوالتي يحددها 
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 8/3 اللجان الداخلية بالوحدة :
تتضمن اللجان ، أساسية لجان  خمستشتمل وحدة ضمان الجودة بالكلية على 
:المكونة لوحدة الجودة والتطوير ما يلي  

 :لجنة التدريب والدعم الفني والمسؤلية المجتمعية  3/8/1
ة من أعضاء هيئة يكل العاملين بالكل تسعي هذه اللجنة إلي رفع كفاءة

التدريس والهيئة المعاونة وكذلك اإلداريين بكل أقسام الكلية ، مع تحديد 
التقارير الدورية  و تقييمإحتياجات التدريب للفئات المختلفة بالكلية 

 . والسنوية عن البرامج التدريبية

 :اللجنة  مهام عمل
اللجنة و ايضا الرضا  توعية المجتمع الداخلي والخارجي بمهام -

 .المجتمعي عن مواصفات الخريج 
ع فئات المجتمع بالكلية طبقًا ياعداد االحتاجات التدريبية لجم -

 .لإلحتياجات الفعلية السنوية 
حصر االحتياجات التدريبيه و اإلشراف علي لجان التدريب والتأكد  -

 .من الجدية وتحقيق االستفادة 
ن والمتدربين في كل دورة بغرض استطالع و تحليل  آراء المدربي -

 .الوصول إلي أفضل النتائج 
 .التواصل مع الجهات الخارجية لدعم و تفعيل وضع الكلية -
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 .متابعة تنفيذ خطة البحث العلمى -

  :نشر ثقافة الجودة و إستطالع الرأىة لجن

قياس مدي رضا الطالب  نشر ثقافة الجودة و  تسعي هذه اللجنة إلي
التي تقدمها الكلية ومدي توافر اإلحتياجات الالزمة عن الخدمات 

بالكلية لإلرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بناء علي خطة زمنية لنشر 
وعرضها علي وحدة  مجموعة من االستبيانات وتحليلها وتقييم نتائجها
 . الجودة إلتخاذ الالزم من اإلجراءات التصحيحية 

 
 لجنة ال مهام عمل: 
 .الجودة من خالل عقد عدد من اللقاءات بالكليةنشر ثقافة  -
اعداد وتوزيع نشرة دورية تحتوي علي مفاهيم الجودة وأهميتها في  -

تطوير الكلية وأهميتها بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم 
 .والعاملين والطالب

اإلشراف على إصدار و طبع اإلصدارات الخاصة بالوحدة و الكلية و  -
 .ملف اإلعتمادإخراج و طبع 

جمع وتحليل البيانات باالستعانه باالدلة و النماذج المعدة و المعتمدة  -
 .مثل االستبيانات و البطاقات و تحليلها وفقا لمؤشرات األداء 
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تقييم أداء مدي رضا أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و  -
 العاملين

 .تي تقدمها الكلية تقييم مدي رضا الطالب عن الخدمات المختلفة ال -
 .متابعة و تحديث الموقع اإللكترونى للكلية -
 .تصميم النماذج المطلوبة لعمليات إستطالع الراى -

  :وتقويم األداء لجنة التخطيط والمتابعة 3/8/3
قياس مدي تقبل المستفيدين من سياسات الكلية تسعي هذه اللجنة إلي 

بتقييم أداء تلتزم اللجنة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الكلية كما 
كل القيادات ومتابعة مدي توافر اإلحتياجات الالزمة للعملية التعليمية 

 .  ومتابعة تحسين سياسة المؤسسة علي جميع المستويات الوظيفية
 
 اللجنة  مهام عمل: 
 .تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والعاملين  -
 . تقييم أداء اإلدارات المختلفة و القيادات األكاديمية و االدارية -
تصميم الخطة اإلستراتيجية ومتابعتها و قياس القيمة المضافة  -

 . واالنحراف بالخطة
متابعة خطط التطوير و التحسين بالمؤسسة علي جميع المستويات  -

 . الوظيفية
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 .قياس مؤشرات األداء الكلي للكلية  -
 .نماذج المطلوبة لعمليات التخطيط و تحليلها تصميم ال -

 

 :المعامل/  البرامج/ تطوير المناهجلجنة  3/8/4
تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المناهج والبرامج و تسعي هذه اللجنة إلي 

بتحقيق لتزم اللجنة كما ت المعامل بما يتوافق مع أهداف وحدة الجودة
بحيث تكون محققة للتطوير المعايير األكاديمية للبرامج والمقررات 

العلمي ومتطلبات سوق العمل ومتابعة خطة التحسين والتطوير و كذلك 
لتدعيم االمكانيات العلمية  تحديد حاجة المعامل للصيانة أو اإلستبدال

 .ألقسام الكلية 

 
 اللجنة  مهام عمل: 

 .مراجعة نتائج تقارير البرامج والمقررات  -
 .لمختلفة فحص ملفات المقررات الدراسية ا -
 . المراجعة الدورية لتوصيف المقررات وتنفيذ خطط التحسين -
إعداد اآلليات المناسبة لتطوير المناهج و اللوائح الدراسية بما  -

 .يتفق مع رسالة الكلية و أهدافها
التأكد من أهمية تطوير المقررات والتجديد من استخدام وسائل  -

 .جديدة ومتطورة لتوصيل المعلومة 
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إعداد تقرير سنوي عن حالة المعامل وتحليل األسباب وتقديم  -
 .مقترحات عن اإلجراءات التصحيحية 

 .متابعة وتقييم المعامل بهدف تحقيق خدمة المجتمع  -
 بعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  تحسين ومتا وضع خطط تعزيز و -

 

عداد التقارير 3/8/5   :لجنة المراجعة الداخلية وا 
اللجنة إلي اعداد التقارير الذاتية والتقارير السنوية وتخطيط تسعي هذه 

إجراء وتنفيذ المراجعات الداخلية علي جميع األنشطة بالكلية مع عرضها 
واعتمادها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية كما تلتزم اللجنة بوضع 
عداد تقاري ر الخطط السنوية للمراجعات الداخلية لكل األقسام بالكلية وا 
 .بنتائج التقييم الكلي للكلية ووضع خطط التعزيز والتحسين ومتابعة تنفيذها 

 اللجنة  مهام عمل: 
 .إعداد الدراسة الذاتية والتقارير السنوية  -
تخطيط إجراء وتنفيذ المراجعات الداخلية دوريًا علي جميع  -

 .األنشطة بالكلية للتحقق من تنفيذ أنشطة الجودة 
رؤساء األقسام ومديري اإلدارات بالكلية والمسئولين متابعة قيام  -

 .عن إدارة النشاط بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية 
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مراجعة نتائج التقييم الكلي للكلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  -
 . التصحيحية

وضع التوصيات الخاصة بضمان جودة األداء و التطوير  -
 .المستمر

لتعلم ، أوقات و طرق التقويم و متابعة مالحظة أساليب التعليم و ا -
 . توقيتات اإلختبارات

 9/3 اختصاصات رؤساء اللجان الداخلية بالوحدة :

  بما يتفق مع و  الوحدة،متابعة تنفيذ المهام الرئيسية الموضوعة لتحقيق أهداف
 .الجامعة وأهدافأكتوبر ويحقق رسالة  6رسالة وأهداف المركز بجامعة 

  ضمان الجودة بالجامعة القرارات التي يصدرها مدير مركزمتابعة تنفيذ. 
 إعداد خطة العمل التنفيذية لتنفيذ مهام اللجنة ومتابعة فرق العمل. 
 والسنوية عن عمل اللجنةالدورية  إعداد التقارير . 

 
 : الشئون اإلدارية للوحدة 3/10
:على النحو التالي اعن الشئون اإلدارية، وتكون اختصاصاته ةلوحدة مسئولاكون ت  

  للوحدة مع المالية متابعة الشئون القيام بجميع األعمال والمهام اإلدارية و
 .المركز واإلدارة المالية بالجامعة

  بالوحدةالقيام بكافة أعمال السكرتارية الخاصة. 
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 11/3 اإلنفاق على أنشطة الوحدات:
ا، وذلك في يتم اعتمادهو يقوم مدير الوحدة باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط 

ي يوفرها مركز ضمان الجودة بالجامعة، ويعرضها عميد الكلية ذإطار المؤشرات ال
.على رئيس الجامعة لمناقشتها واعتمادها( رئيس مجلس إدارة الوحدة)  
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