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:مقدمة  

تم إنشاء لجنة معايير الجودة واإلعتماد بكلية اإلعالم متزامناً مع إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة 

وذلك بصياغة الئحة التعليم واإلعتماد، ثم تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية وتخصيص مقر لها بالكلية 

، وتم تحديث الآلئحة  45/41/2145بتاريخ ( 54)م إعتمادها بمجلس الكلية رقم داخلية للوحدة، ت

ثم تم عمل الئحة موحدة لجميع الكليات على . 49/2/2148 بتاريخ( 89)وإعتمادها بمجلس الكلية رقم 

 .48/44/2121بتاريخ ( 14)مستوى الجامعة فرع العريش وإعتمادها بمجلس الجامعة رقم 

ً الهتماموإنشاء وحدة لضمان الجودة ما هو إال ترجمة  إدارة الجامعة وأعضاء هيئة  حقيقية وإنعكاسا

التدريس وإدارة الكلية بجودة العملية التعليمية والعمل على وضع خطوات فعالة ومنظمة لضمان التحسين 

 .المستمر للوصول بها إلى مرحلة اإلعتماد وإعداد خريج قادر على مواكبة التطوير العلمى والتكنولوجى

 

 :تمهيد

م واإلعتمةاد والقةرار علىبإنشاء الهيئةة القوميةة لضةمان جةودة الةت 2112لسنة ( 92)بعد صدور القانون رقم 

م العةالى الصةادر علىذية وبفحص دليل إعتماد مؤسسةات الةتفىبالئحته التن 2111لسنة ( 24)الجمهورى رقم 

 الجةودة بالكليةات علةىرئيس الجامعة بتعيةين مةديرو وحةدات ضةمان / د.وبقرار أ  2118فى أغسطس سنة 

مةن بةين أعضةاء  و نةوابهم عة بعد العرض على مجلس الكليةة علةى أن يكةون مةديرو الوحةداتالجام مستوى

 لية ولمدير الوحدة الحة  فةى ترحةي هيئة التدريس بالكليات المعنية ولهم خبرة فى نظم ضمان الجودة الداخ

 .عضو من أعضاء هيئة التدريس نائبا له بنفس الشروط المذكورة لمدير الوحدة 

الالئحة الداخلية الموحدة لوحدات 

 ضمان الجودة

جامعة سيناء  اتبكلي  
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                                       :                                                                                الشكل القانوني (4) مادة

( 41)بقرار مجلس الجامعة بجلسة رقةم  2118جامعة سيناء عام  –تأسست وحدات  ضمان الجودة بكليات 

العمل القائمة على مشروع إنشةاء نظةام داخلةى للجةودة بالجامعةة  حيث قامت مجموعة 2/44/2118بتاريخ 

 . الجامعة مستوى علىبصياغة الئحة داخلية موحدة  للوحدات لجميع الكليات 

عميةد الكليةة مباحةرة ، وهةى المسةئولة عةن / د .وتعامل وحدة ضمان الجودة بكل كلية كوحدة مستقلة تتبع أ

يها كافة الوثائ  واألدلةة الخاصةة بالممارسةات التطبيقيةة إلدارة الجةودة إدارة الجودة داخل الكلية وتتوافر لد

 . بكل كلية

 :                                                                                                                   رؤية و رسالة الوحدة( : 2)مادة 

 
  رؤية الوحدة :

ضمان الجودة ذات طابع متميز فى إدارة الجودة الداخلية بما يؤهل الكلية لإلعتماد أن تكون وحدة 

 فى الكلية وضع علىم واإلعتماد، و بما يعمل علىاألكاديمى فى ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة الت

 .ى اإلقليم و ىالوطن ىالمستو على المتميزة كلياتال مصاف

   رسالة الوحدة: 
م من خالل اإلرتقاء بكفاءة أعضاء علىضمان الجودة بالكلية الدعم الفنى للنهوض بجودة الت تقدم وحدة 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والحفاظ على مستوى متميز من جودة المراف  

والوصول بالبحث العلمى واألنشطة األكاديمية وخدمة  ،والخدمات فى ضوء المعايير المرجعية القياسية 

 .المجتمع إلى الدرجة المؤهلة لالعتماد األكاديمى للكلية فى ظل القيم األخالقية الراقية

 :أهداف الوحدة( 3)مادة 
 تمكين الكلية من تحقي  رسالتها وغاياتها اإلستراتيجية (4)

 الكلية  مستوى على معلىالت فى الجودة وضمان لالعتماد القومية المعايير تطبي   ضمان (2)
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 للكلية التابعة التخصصات كافة فى التنافسية والقدرة التميز قيم إعالء (3)

   و متابعة و تقييم تطبيقها الكلية فىاقتراح السياسات واآلليات التي تدعم تحقي  معايير الجودة   (5)

  م والبحوث وأنشطة خدمة المجتمع مع الوحدات المماثلة علىتبادل الخبرات واألفكار الخاصة بتطوير الت (4)

 فى الجامعات المختلفة واالستفادة منها فى التطوير المنشود 

 اقتراح استحداث وحدات تدعم متابعة تطبي  معايير الجودة  (2)

 . بالكلية ميةعلىالت العملية مخرجات فى المحلى واالقليمىا المجتمع ثقة اكتساب (1)

 المعايير والنماذج المستخدمة لتقويم األداءوضع النظم و  (9)

 تقديم الدعم الفني ألقسام و إدارات الكلية لمساعدتها على تطبي  معايير الجودة (8)

 مية و البحثية و الخدميةعلىتوصيف و توثي  األداء ألنشطة الكلية الت (41)

 بما المختلفة العمل وورش الندوات إعداد طري  عن منسوبى الكلية بين الجودة ثقافة و مفهوم نشر (44)

 األداء فى التميز يحق 

 تفعيل المشاركة الطالبية فى تطبي  معايير الجودة  (42)

  ميةعلىإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل مقومات المؤسسة الت فىالمساهمة  (43)

 :مهام وحدة ضمان الجودة بالكلية (:5)مادة 
 
 .وتوثيقها من مجلس الكلية ذيةفىالتن طأهدافها اإلستراتيجية والخطو  رسالة الوحدةرؤية ووضع  (4)

 .وضع الهيكل التنظيمي واإلدارو للوحدة وتوثيقه من مجلس الكلية (2)

من كاديمية وتوثيقه األغير يشمل األنشطة األكاديمية ولداخلي بالكلية الجودة النظام ضمان تفعيل  (3)

 .مجلس الكلية

األقسام المختلفة وتوثيقها التنسي  مع بلكلية ا لجميع أنشطة ةالداخلي لمراجعةوضع آليات لتفعيل ا (5)

 .مجلس الكليةمن 

على  أهدافها اإلستراتيجية ونشرها بالكليةورسالة الكلية، رؤية و وضع  فىدعم ومتابعة إدارة الكلية  (4)

 .نطاق واسع
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على االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس للتعريف بصياغة و تطبي   تقديم ورش عمل بناءً  (2)

م و علىمتطلبات الجودة مثل توصيف و تقرير البرامج و المقررات و استخدام النظم الحديثة فى الت

 .  التقييم وغيرها

بالتالي تحق  رسالة الجامعة وأهدافها  ومية تحق  رسالة الكلية علىالتأكد من أن المخرجات الت (1)

 .التوقيت الزمني المحدد لهاوااللتزام بالنماذج المطلوبة  معاإلستراتيجية 

 .نوية للتقييم الذاتي للكلية والتوقيت الزمني المحدد لهاسال متابعة ومراجعة التقارير (9)

 .الطالبية فى أنشطة الوحدةلمشاركة تفعيل اوضع آلية ل (8)

 .اإلداريين و  ر ثقافة الجودة على مستوى الطالب و أعضاء هيئة التدريسنشلوضع خطة عمل  (41)

تدريبيه  من داخل أو  طوضع خط الحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريين وادراسة  (44)

 .لتنمية قدراتهم خارج الكلية و الجامعة

مدى انعكاس ذلك على تقييم و  هو مراجعة تقارير ةمتابعة ترحي  المقيم الخارجي للبرامج الدراسي (42)

 .ميةعلىالعملية الت

 .ومجالس األقسام و اللجان الرئيسية مناقشة قضايا الجودة فى مجلس الكلية (43)

  .توطيد العالقة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة (45)

 .تقديم تقرير سنوى عن نشاط الوحدة لمركز ضمان الجودة بجامعة سيناء (44)

 :لوحدة ضمان الجودةتشكيل الهيكل التنظيمي  (4)مادة
 
من األعضاء المتميزين من هيئة التدريس  ذيةفىلتنيتم تشكيل مجلس إدارة الوحدة وكذا أعضاء اللجان ا      

مدير  اقتراحبناء على  لالعتمادوالهيئة المعاونة واإلداريين سنوياً ويتم عرض التشكيل على مجلس الكلية 

يح  لمدير و . للوحدة بصفة دائمة سكرتارية وعامل كما يتم تعيين  و موافقة عميد الكلية ،  الوحدة

ً لمتطلبات  اختيارالوحدة  أسماء أخرى لضمها للعمل بالوحدة وعرضها على مجلس الكلية إلقرارها وفقا

 .العمل بالوحدة
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 :الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة
 أوال: مجلس اإلدارة:

 
 (اإلدارة رئيس مجلس )                                                     عميد الكلية   

 (نائب رئيس مجلس اإلدارة )                            بالكلية   مدير وحدة ضمان الجودة 

                           (أعضاء)                                  وكالء الكلية    

    (أعضاء)                                   رؤساء األقسام العلمية بالكلية 

       (عضواً )                               نائب مدير وحدة ضمان الجودة 

 (أعضاء)         من أعضاء هيئة التدريس بالكلية                    ثنانإ 

  (أعضاء)  بالكليةألعضاء هيئة التدريس إثنان من أعضاء الهيئة المعاونة 

                                             (  عضواً )     المدير اإلدارو للكلية 

                  ( أعضاء)                               إثنان من طالب الكلية       

 (عضواً )                                         ممثل من المجتمع الخارجى  
 

 :اإلدارة مجلس اتإجتماع
األعضةاء  أغلبيةة طلةب علةى بنةاء أو حهر كل األقل على مره واحدة رئيسه من بدعوة اإلدارة مجلس يجتمع     

 وإذا الحاضةرين أصةوات بأغلبيةة قراراتةه وتصةدر األعضةاء ، أغلبيةة صةحيحة بحضةور اجتماعاته ، وتكون

ه علىة ويوقةع خةا  سةجل فةى الجلسةات وتةدون محاضةر الرئيس ، منه الذو الجانب يرج  األصوات تساوت

 . اإلدارة مجلس ورئيس الوحدة مدير كل من

 

 :ذو للوحدةفىالفري  التن: ثانيا 

 (نائب رئيس مجلس اإلدارة ) مدير وحدة ضمان الجودة  -4

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة -2

 :اللجان -3
يتم ترشيح أعضاء اللجان المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن لديهم الدراية بأعمال و

أن تتعامل بحكمة و كياسة مع زمالئهم من أعضاء هيئة التدريس  علىالجودة و الشخصية القادرة 

 :بالكلية و يعتمد التشكيل من مجلس الكلية ، و تشمل هذه اللجان 

 لداخليةلجنة المراجعة ا --

 لجنة متابعة المعايير --

 لجنة منسقى الجودة باألقسام  --

 لجنة التدريب والتوعية واإلعالن --



7 
 
 

 لجنة اإلستبيانات والتغذية الراجعة --

 و أو لجان أخرو يقترح مجلس اإلدارة إضافتها و يعتمدها رئيس الجامعة 

 ثالثا : اإلداريون:

السكرتارية*   

  مسئول تقنية المعلومات*

 
 :عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة(  2)مادة 

ويقوم مدير الوحةدة بحضةور ،  ال يتجزأ من مركز ضمان الجودة بالجامعة تعتبر وحدة ضمان الجودة جزء

االجتماعةات الشةةهرية للمركةز لمناقشةةة الموضةوعات التةةى تخةص الجةةودة وتقةديم تقةةارير دوريةة عةةن مةةاتم 

 .إنجازه بالوحدة

 :اإلدارة مجلسإختصاصات (1)مادة 
 .فىالنظام الداخلي للعمل بالوحدة وتحديد االختصاصات والتوصيف الوظي إرساء واعتماد( 4)

 .ذ مهام الجودةفىتشكيل اللجان الخاصة بتن إعتماد( 2)

 الجودة تطبي  نظم ضمانفى  هإنجاز مهامه وتذليل الصعاب التي تواجه فىمعاونة مدير الوحدة ( 3)

  .بالكلية

لدراسة الذاتية والتقرير السنوو للكلية وخطط العمل للتطوير تمهيداً للعرض لالتقارير النهائية  إعتماد( 5)

 .على مجلس الكلية 

 .التقارير الدورية عن سير العمل بالوحدة إعتماد( 4)

 .العقود واالتفاقات التي تبرمها الوحدة مع الغير إعتماد( 2)

 .اللوائ  المالية واإلدارية للوحدة إعتماد( 1)

 .المجلس علىمدير الوحدة يعرضها التي األخرى المتعلقة بضمان الجودة الموضوعات  فىالنظر ( 9)

 .الخطة السنوية للوحدة إعتماد( 8)

 :اإلدارة مجلسإختصاصات رئيس (9)مادة
 
 .لحضور االجتماعات اإلدارةدعوة أعضاء مجلس  (4)

 .مجلس اإلدارةذ قرارات فىمتابعة تن (2)

 .اإلدارةمجلس  علىعرض الموضوعات  (3)
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  المفاضلة  المنصب وفقاً للشروط و معايير من بين المتقدمين لشغلمدير وحدة ضمان الجودة  ترحي  (5)

و العرض علي مجلس الكلية و بناء علي توصية لجنة االختيار المشكلة بقرار من عميد الكلية  

 .للموافقة

المنظمة  اللوائ  ضوء فى و الوحدة إدارة مجلس موافقة على بالوحدة بناءً  عاملينلل المكافآت إعتماد (4)

 .بالجامعة

 مادة)8( إختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة:

 .حالة غيابه فىيحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة  (4)

      مجلس الكلية  فىكافة النواحي المتعلقة بقضايا الجودة من خالل مشاركته  فىل وحدة ضمان الجودة يمثت (2)

      الجهات الخارجية  -الجامعة)واللجان الرئيسية بالكلية، وكل ما يتعل  بقضايا الجودة خارج الكلية      

 (.المماثلة

 .ما يتعل  بموضوعات الجودة بالكليةفىالمختلفة  األقسامالتنسي  بين إدارة الكلية و  (3)

 علىهذا المجال وعرضها  فىخبراتهم  علىبناءا  اإلداريينترحي  أعضاء الوحدة من هيئة التدريس و  (5)

 .للموافقة اإلدارةرئيس مجلس 

 .لوحدةبا اإلداريينتحديد مهام  (4)

 .االجتماعات الدورية بفري  العمل ومنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلية ومراجعة التقارير المقدمة (2)

 .العاملين بوحدة ضمان الجودة علىفنيا وإداريا  والمتابعة اإلحراف (1)

 .وانضباطهاإلجراءات الالزمة النتظامه  واتخاذمتابعة أداء العمل بالوحدة  (9)

لعرضها علي مجلس الكلية  للعاملين بالوحدة ورفعها لعميد الكلية والمكافآتصرف الحوافز  اقتراح (8)

 .للموافقة

 .كل ثالثة أحهر علي األكثر العتمادها من مجلس الكلية عن إنجازات الوحدة إعداد تقارير (41)

 مادة )41( اختصاصات نائب مدير الوحدة:
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 .حالة غيابه فىالقيام بأعمال مدير الوحدة  (4)

 .مهامهكافة  فىمعاونة مدير الوحدة  (2)

 .وضع مقترح الخطة السنوية للوحدة ومراجعتها مع مدير الوحدة فى االحتراك (3)

 .الزمنية المحددة لذلك ذ طبقاً للخطط فىإحراف ومتابعة التن فىالمشاركة  (5)

 .جمع البيانات والوثائ  فىتسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان  (4)

 .متابعة سير العمل بالوحدة والملفات الخاصة بها (2)

 .إعداد التقارير الفنية وتقديمها لمدير الوحدة (1)

ير مراجعة التقرير السنوو المقدم من اللجان المختصة وإعداد الشكل النهائي له ومراجعته مع مد (9)

 .اعتمادهو  لمناقشتهمجلس الكلية  علىالوحدة قبل عرضه 

 :لجنة المراجعة الداخلية اختصاصات  (44)مادة 
 المراجعةعلى استيفاء معايير االعتماد (4)

 المقررات الدراسية باالقسام المختلفة اتالبرامج و ملف وثائ  مراجعة (2)

 NORMS مراجعة تحق  المعايير القياسية المرجعية (3)

 إدارة االمتحانات فىاإلجراءات المتخذة أعمال الكنترول ومراجعة  (5)

 مراجعة التقرير السنوى (4)

 مجلس االدارة ذ االجراءات التصحيحية علىفىعرض نتائج المراجعات ومتابعة تن (2)

 

  :اختصاصات لجنة متابعة المعايير( 42)مادة

بكل معيار وفقا لمعايير االعتماد متابعة وتجهيز جميع الوثائ  والمعلومات والبيانات الخاصة استكمال و  (4)

 .م واالعتمادعلىالمعدة من قبل الهيئة القومية لجودة الت

 .دراسة مدى تواف  مخرجات الكلية ووثائقها مع متطلبات االعتماد (2)

 .التقارير السنوية للمعايير والدراسة الذاتية و مراجعة إعداد (3)

 .الدراسة الذاتيةفى إعداد الوثاق الداعمة للمعايير  (5)

 .المراجعة الدورية لملف االعتماد والتحديث المستمر للوثائ  الداعمة (4)
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 :اختصاصات لجنة التدريب والتوعية واإلعالن (43)مادة

 .نشر ثقافة الجودة وأهمية التدريب والتأهيل المستمر فى مجتمع الكلية (4)

وأعضةاء هيئةة تةدريس وإداريةين  تحديد االحتياجات التدريبية للفئات المختلفة بالكلية من قيادات أكاديميةة (2)

 .العتمادالتهيئة لو وطالب فى مجال نظم ضمان الجودة

تشةةمل علةةى بةةرامج تدريبيةةة  المبنيةةة علةةى االحتياجةةات التدريبيةةة بحيةةث السةةنوية إعةةداد الخطةةط التدريبيةةة (3)

 .الفئات وورش عمل ومؤتمرات وندوات ونشرات موجهة إلى جميع

 .امج التدريبية المتاحة من قبل الجامعةاالستفادة التامة من البرالعمل على  (5)

 .ذ الخطط التدريبيةفىتفعيل ومتابعة تن (4)

  .للتغذية الراجعة و تحليلها إحصائيا إعداد النماذج الالزمة من خاللتقويم أداء البرامج التدريبية  (2)

 .تقديم التقارير الدورية والسنوية عن البرامج التدريبية (1)
 

 :االستبيانات و التغذية الراجعةاختصاصات لجنة إعداد (45)مادة
   .احتياجات الكلية علىانات المطلوبة بناء يإعداد دراسة لالستب-4

  :ذلك أمثلةالمستهدفة ومن  الفئات علىحتياجات وتوزيعها اال علىبناء  االستبياناتتصميم العديد من  -2

 انات دورية لتقويم المقررات الدراسية و االمتحاناتياستب  

 هيئة التدريس و اإلداريين ألعضاء فىلقياس الرضا الوظيانات ياستب  

 أعضاء هيئة التدريس و اإلداريين عن نمط القيادة ءانات لقياس رضاياستب.  

 .انات وكتابة التقارير الخاصة بكل استبيانيتحليل نتائج االستب -3

 .للتحسيناقتراحات و حلول ب عرض النتائج على إدارة الكلية بعد كتابة التوصيات-5

 .انات بناء على النتائج المتوصل إليهايتحديث االستب-4

 .متابعة اإلجراءات التصحيحية-2

 . تقديم تقارير دورية و اعتمادها من مجلس الكلية-1

 .إعداد خطة العمل السنوية-9

  :الجودة باألقسام العلميةمنسقو ( 44)مادة
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( باألقسامعدد المرححين حسب حاجة العمل )القسم المعني بترحي  منسقو ضمان الجودة مجلس يقوم رئيس 

التعامل بحكمة و كياسة و احترام و  علىمن بين من لديهم القدرة و  من ذات التخصص ان يكونوا و يفضل، 

يوث  الترحي  بموافقة  و ، تفهم مع إدارة الكلية و أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و العاملين و الطالب

دورات تدريبية لضمان الجودة أو على استعداد لحضور  أجتازقد  ان يكون المرح  ، و يفضلمجلس القسم

 .م العاليعلىوالتطوير بالت

 :صاتاالواجبات واالختص

 .ضمان الجودة بالكلية وحدةحلقة االتصال ما بين القسم المعني و مه (4)

 .جميع االنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية فى المشاركة (2)

  بالقسم  اعلىتقرير المقررات والبرامج لمرحلتي البكالريوس والدراسات الوتوصيف  متابعة و مراجعة (3)

 .ضمان الجودة بالكلية لوحدةويسلمها  المعنى

 .مصفوفة المقررات ومصفوفة نواتج التعلم المستهدفة للمقرر أعداد (5)

 .مراجعة التقرير السنوو بالقسم  فىالمشاركة  (4)

 .نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقا لخطة العمل التي تقرها وحدة ضمان الجودة متابعة (2)

 .الجودةضمان مجال  فىبتوعية أعضاء القسم بخطط وسياسات الكلية  القيام (1)

 .خطة العمل الخاصة باالحتياجات التدريبية بالقسم المعني مراجعةو متابعة (9)

الجودة و  ضمان مجال فىوورش العمل والدورات التدريبية  ،الندوات ،المؤتمرات فىالمشاركة  (8)

 .م العالي علىالت فىالتطوير 

 

 :اإلداريون( 42)مادة 

 اختصاصات السكرتارية: أوالً 

 .أعمال الصادر والوارد بالوحدة  (4)

 .أعمال الحفظ والتنظيم للملفات (2)

 .وإرسال الفاكس البريد االكترونىاستخدام  (3)

 .بالوحدة مهام العمل المطلوبة بإتمامإجراء االتصاالت الخاصة  (5)
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 .أعمال الحاسب اآللي الروتينية الخاصة بالوحدة  (4)

 ً  :اختصاصات مسئول تقنية المعلومات: ثانيا

 .ي نصور رسم بيا فىتفريغ وتحليل االستبيانات ووضعها  (4)

 .كترونيةصورة ال فىر الجودة يثائ  معايوكل ملفات و أرحفة (2)

 .بالكليةوالخدمات المجتمعية  واإلداريةمية والبحثية علىالت األنشطةإنشاء قاعدة بيانات لكل  (3)

 .لوحدة ضمان الجودةلكتروني للكلية اإل موقعتخصيص جزء بال (5)

 . بكل ما هو جديد وتغذيتهبصورة دورية  الخا  بوحدة ضمان الجودة موقعجزء التحديث  (4)

 

 :الوحدةتنظيم العمل داخل (  41)مادة 

ذو لمناقشة األمور الخاصة بضمان الجودة بالكلية وأعمال فىأعضاء الفري  التنيدعو مدير الوحدة ( 4)

 .اللجان إلستيفاء ومتابعة المعايير  

 اعتذارمتتالية للوحدة دون  اجتماعاتعن حضور ثالث ذو فىأعضاء الفري  التنعند تغيب أحد ( 2)

 .يعتبر ذلك تخليا منه عن المهام الموكلة إليه, مكتوب

عما قاموا بإنجازه من مهام خالل هذا  ربع سنووتقديم تقرير ذو فىالفري  التنجميع أعضاء  على( 3)

 مديرو مجلس اإلدارةكلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب إبالغ  أووإذا تعثر إتمام بعض المهام  الشهر

 .ما يلزم للتعامل معها واتخاذمناقشتها  يتسنى حتىبأو عقبات فور ظهورها ( كتابيا)الوحدة

 أسبوععن أو سفر لمدة تزيد عن ذو فىالفري  التنيتم إخطار مدير الوحدة رسميا من قبل أعضاء ( 5)

  .األقل على بأسبوعخارج البالد قبل السفر 

لتسلم المهام ير الوحدة ورؤساء اللجان مع مدالمستمر  ذو التواصلفىالفري  التنجميع أعضاء  على( 4)

 .ذلك يبلغ رؤساء اللجان مدير الوحدة كتابة ما يخالفلها وإذا حدث  ةالمقرر اعيدالمو فىوتسليم النتائج 

وحدة الإفادة من على الجودة عند الطلب  ضمان يحصل السادة رؤساء اللجان وجميع أعضاء وحدة ( 2)

 .العمل ونوعية العمل بالوحدة إلرفاقها بالسيرة الذاتية الخاصة بهم فىبالكلية عن الفترة التي أمضوها 

 مدير الوحدة أن يقدم الدعم والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سير العمل على( 1)

المهام قدر إمكانه وحسب المتوفر لديه من اإلمكانات  فىتذليل الصعوبات وأسباب التعثر  علىأن يعمل و 

 .عميدها فىخالل التعاون مع إدارة الكلية ممثلة ومن 

 .تقوم الوحدة بتصميم دفاتر خاصة بأعمال الصادر والوارد والمتابعة( 9)



13 
 
 

 

 :ميزانية الوحدة(  49)مادة 

 ويتم صرف جميع  ، يتم تحديد ميزانية الوحدة ضمن الميزانية المحددة بكل كلية من قبل الجامعة

من مخازن الكلية بعد إلخ ...... مستلزمات الوحدة  مثل الدفاتر وأوراق الطباعة ومستلزمات التصوير

 .موافقة عميد الكلية

  مكافأة حهرية يحددها رئيس الجامعة ، و ذلك نظير األعمال التي يقوم بها  علىيحصل مدير الوحدة

أنشطة  فىرؤساء اللجان ومعاونيهم ممن ساهموا و ذوفىلفري  التنأعضاء ا يحصل السادةو ، بالوحدة

 تقدر، و  إنجازها بنجاح فىحاركوا  أومكافأة عن المهام التي أنجزوها  على الوحدة مستوى على الجودة

رئيس مجلس )يرفع األمر لعميد الكلية و ، اقتراح من مدير وحدة الجودة بالكلية على بناءً  هذه المكافأة

للوائ   وفقاً  و ذلك رئيس الجامعة للموافقة واالعتماد/ د.عرضه على أالمقترح و  علىللموافقة (  ارةاإلد

 .المالية بالجامعة

   (:48)ادة م
 .يبين الشكل المرف  الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة بالكلية 

   (:21)ادة م
 .الجامعة  مجلسمن  واعتمادهاها علىمن تاريخ  الموافقة إعتباراً تسرو أحكام هذه الالئحة 
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 ضمان الجودة       الهيكل التنظيمي لوحدة      

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

(رئيس مجلس اإلدارة)عميد الكلية    

  الوحدة مدير

(التنفيذى المدير)  

 

 

 

اللجان التنفيذية  سكرتارية الوحدة

 ألنشطة الجودة

لجنة المراجعة الداخلية -4  

 
  
 
 

 

 

 

لجنة منسقى الجودة باألقسام -3  

  
 

 

 

 

لجنة التدريب والتوعية واالعالن -5  

  
 

 

 

 

لجنة االستبيانات والتغذية الراجعة -4  

  
 

 

 

 نائب مدير الوحدة

اإلدارة مجلس  

(رئيسا  )الكلية  عميد-  
(لرئيسا  لنائب)بالكلية مدير وحدة ضمان الجودة -  
(أعضاء)وكالء الكلية-  
(أعضاء)العلمية بالكلية رؤساء األقسام-  
(عضوا  )نائب مدير وحدة ضمان الجودة-  
(أعضاء)إثنان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية-  
ألعضاء هيئة  عضاء الهيئة المعاونةإثنان من أ-

(      أعضاء) بالكلية التدريس  
(عضوا  )المدير اإلداري للكلية-   
(أعضاء)إثنان من الطالب -  
  (عضوا  )ممثل المجتمع الخارجي-

لجنة متابعة المعايير -2  

 
  
 
 

 

 

 

إدارة الجودة  -القيادة والحوكمة-التخطيط االستراتيجى

 -أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -والتطوير

المعايير  –الموارد المالية والمادية -الجهاز االدارى

التدريس  والتعلم والتقويم  -األكاديمية والبرامج التعليمية

 -البحث العلمى والنشطة العلمية -الطالب الخريجون -

المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -الدراسات العليا  

 
 

 

 

 


