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 مقدمة
 

 

 

 

بالقةةاةر ، بقةةرار راةةيه الة  وريةةة  ،ر بالفيوم، عن كليةةة اآلثةةار ا مكلية اآلثااستقلت 

ةةوم، وكان ذلك بعةةد باستقالل فرع كلية اآلثار بالفي م،27/6/2005الصادر بتاريخ  193رقم 

 م، بإنشاء ةا عة الفيوم.  2005 اره  7، في 84صدور القرار الة  وري رقم 

 -لقةةاةر  بةةالفيوم، و ةةن ثةةم كليةةة اآلثةةارويعكه قةةرار شنشةةاء كليةةة اآلثةةار بفةةرع ةا عةةة ا

 ةا عة الفيوم، تعبيرًا عن االةت ام بتراث  صر، بوةه عام، وبتراث الفيوم، بوةه خاص.

ال ةةام ا ةراث، وكةةذلك دورةةة ةل ةةذا التةة  ، يةانب ا كاديةة ةالةةة  ،د ةة الوليةة ةوتحتضن ةذه الكليةة 

عةةداد قةيةةال قةةادر  علةةي تح ةةل عةةبء الع ةة ةفةةي نشةة  ل ا ثةةري، فةةي  صةةرنا ر الةةوعي ا ثةةري، واد

 الحبيبة.

م، صةةدر قةةرار السةةيد ا سةةتاذ 1994ففةةي السةةابل والعشةةرين  ةةن شةة ر ق سةة ه عةةام 

، بإنشةةاء كليةةة اآلثةةار بفةةرع ةا عةةة القةةاةر  29الدكتور/ رايه ال ةله ا على للةا عات رقم 

 م.1994/1995بالفيوم، وقد بدقت الدراسة ب ا اعتبارًا  ن العام الةا عي 
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ةا عة الفيوم، بناء  وافقة  ةلةةه كليةةة  -شاء وحد  ض ان الةود ، بكلية اآلثاروقد تم شن

م، و وافقةةةة راةةةيه الةا عةةةة 2007/ 11/ 12( بتةةةاريخ 28اآلثةةةار ةا عةةةة الفيةةةوم بةلسةةةته رقةةةم  

لسةةةنة  (438رقةةةم   ةا عةةةة الفيةةةومراةةةيه  قةةةراروذلةةةك بنةةةاء علةةةى . م2007/ 11/  19بتةةةاريخ 

ركز ض ان الةود  واالعت اد والتخ ي  االستراتيةي لةا عةةة م، بشأن تشكيل  ةله شدار   2006

بتةةةةاريخ  تعيةةةةين  ةةةةدير و نسةةةةقي ا قسةةةةام للوحةةةةد  علةةةةىالفيةةةةوم وعلةةةةى  وافقةةةةة راةةةةيه الةا عةةةةة 

م، بتعيةةين  ةةديرا لوحةةد  ضةة ان 1/2008/ 13م، وب وافقة رايه الةا عة بتاريخ 19/11/2007

 ض ن ال يكل التنظي ي للكلية.وةي تدرج كوحد   لةود  كلية االثار ةا عة الفيوم،

ةا عةةة الفيةةوم،  -، لوحةةد  ضةة ان الةةةود ، بكليةةة اآلثةةار التنفيذيةةةوضةةل الالاحةةة  وقةةد تةةم

. م2013 - 2012وذلك في العةام الةةةا عي   ض ن الالاحة التنفيذية للوحد (، بواس ةة الوحةد ،

م،  بقةةرار 2019 -2018، بواسةة ة الوحةةد ، فةةي العةةام الةةةا عي التنفيذيةةة الالاحةةة تحةةديثتةةم و 

، التنفيذيةةة الالاحةةة تحةةديثتةةم ك ةةا  م(.2019/ 6/ 11، ال نعقةةد بتةةاريخ 94 ةلةةه الكليةةة رقةةم 

بقةةرار  ةلةةه الكليةةة رقةةم وحةةدثت الالاحةةة م، 2019 -2018بواس ة الوحد ، في العةةام الةةةا عي 

   .م2020 /10 /18ال نعقد بتاريخ  (111 

 ةا عة الفيوم. -د  ض ان الةود ، بكلية اآلثار لوح، التنفيذيةالالاحة وفي ا يلي،  واد 

 واهلل ال وفق.                                                                
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 الوحدة:  تابعية(: 1مادة ) 

جامعة الفيوم هى إحدى الوحدات التابعةةة يايةةا لمركةة  ضةةمان  –وحدة ضمان الجودة بكلية اآلثار 
دالجودة   ريا لعميد الكلية.اوالتخطيط اإلستراتيجي بجامعة الفيوم، وا 

 إلنشاء الوحدة: الشكل القانوني (: 2مادة ) 

باةةاد مواي ةةة مجلةةةا كليةةة اآلثةةةار جامعةةة الفيةةةوم، -تةةم إاءةةاد وحةةةدة ضةةمان الجةةودة، بكليةةةة اآلثةةار 
/  19ي  ومواي ةةة رسةةيا الجامعةةة بتةةار  2007/ 11/ 12( بتةةاري  28جامعة الفيةةوم بجلسةةتم ر ةةم  

 للكلية. التاظيميل هيكضمن ال ،تدرج كوحدةهي و م  2007/ 11

 : رؤية الوحدة(: 3مادة ) 

 والدولي. ،واإل ليمي ،المحلي :عتمادالوصول لال

 : الوحدة (: رسالة4مادة ) 

 ،اة هةةةة مةةةةا رسالت  تفةةةة ي بمةةةةا  ،مىي واألكةةةةاد ي،المؤسسةةةة  عتمةةةةادوتأهيةةةةل الكليةةةةة لال ،التطةةةةوير المسةةةةتمر
 ،ة الجامعةةةةةة  ةةة ة ب ث ة مةةةةن أجةةةل كسةةة  ؛ةة يةةة ة اية بالءف مة تسةةة ي  ،دي اة يةةةى إطةةةةار محةةة  ،ةة يةةة ة ج ة اتي ر ة ا اإلست ة دايهةةة ة وأه

 ةيةةةة ذي وخطةةةةة تاف، محةةةةددة ةي ج ي مةةةةن خةةةةالل إسةةةةترات  يهةةةةا،ج ي يةةةةى خر  ؛يمة يةةةة واإل ل ،ا المحلةةةةىة والمجتمةةةة 
 المجتما. ةتامي  يي همتهاومسا ،ةي ايسالتا  ةي لدعم  درة الكل ؛واضحة
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 : أهداف الوحدة(: 5مادة ) 

  مةةةةا معةةةةايير الهيسةةةةة ة فةةةة ة مية، تت ة يةةةة ة ة التعلة وير العمليةةةة ة لتطةةةة  ،ورةة ومتطةةةة  ،ت حديثةةةةةآليةةةةا اعتمةةةةاد  .1
 داف الكلية.ة الة وأهة بما يح   رس ؛عتمادودة واالة ان الج ةة ية لضمةة ال وم

وتأهيةةل الكليةةة  ،عتمةةادستيفاد ءةةروط ومتطلبةةات الهيسةةة ال وميةةة لضةةمان الجةةودة واالاضمان   .2
 .عتمادللحصول على اال

ووضا خطةةط للتحسةةين  ،و درتها المؤسسية ،لفاعلية الكلية التعليمية ،لمتابعةضمان جودة ا  .3
 ستمرارية.واال

 داخل الكلية. ،عملية التعلم وتحسين مخرجات، تطوير  .4
 .ةي بالكل مي يى مخرجات التعل ي،وال وم يريا مستوى ث ة المجتما المحل  .5
لمواكبةةةةة  الفيةةةةوم؛ بجامعةةةةة ،والتخطةةةةيط االسةةةةتراتيجيالتواصةةةةل مةةةةا مركةةةة  ضةةةةمان الجةةةةودة   .6

 .عتماداظم ضمان الجودة واال  ي يي مجال تطب ، المستحدثات
 ؛عتمةةاداال ريي لةةاظم ضةةمان الجةةودة ومعةةا ،ةيةة بالكل ،داراتواإل ،ةيةة األ سةةام العلم ذيةة متابعةةة تاف  .7

 .ةي مي التعل ةي العمل خدمي بما 
 .ةالمستهدية، بالكلي الفسات  اي لجم ،األداد الكلي مي ت و   .8
 .ةي وضمان الجودة الءاملة بالكل ،ري التطو  ةي عمل ةاستمراري  لضمان ؛مؤهلةإعداد كوادر   .9

مةةةن  ؛يةةةى المجةةةاالت المختلفةةةة ،ةيةةة مي كمؤسسةةةة تعل ،ةيةةة ألداد الكل ،الةةةذاتي المسةةةتمر ميةةةي الت  .10
 وخدمة المجتما. ،وأبحاث ،مي تعل

 : اهليكل التنظيمي للوحدة(: 6مادة ) 

، كمةةا هةةو موضةةش  بالءةةكل معةةة الفيةةومجا –بكليةةة اآلثةةار ،وحةةدة ضةةمان الجةةودةالهيكل التاظيمةةي ل
 التالي(:
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 : تشكيل جملس اإلدارة(: 7مادة ) 

علةةى الاحةةو ، باةةاد علةةى إ تةةرا  مةةدير الوحةةدة ،ب رار من مجلةةا الكليةةة ،يءكل مجلا إدارة الوحدة
 التالى:

 ع يد الكلية  رايه  ةله اإلدار (. ▪
  دير الوحد   نااب رايه  ةله اإلدار (. ▪
  دير الوحد .نااب  ▪
 وكالء الكلية. ▪
 رؤساء ا قسام ا كادي ية. ▪
  دير الكلية. ▪
 .الخاص( - الحكو ي عن سوق الع ل ون  ثل ▪
  نسق شداري الوحد . ▪
 الخريةين و الب الدراسات العليا(. -هالبكارلوريو   الب العن  ون  ثل ▪

 :  تشكيل اجمللس التنفيذي للوحدة(: 8مادة ) 

علةةى  ،باةةاد علةةى إ تةةرا  مةةدير الوحةةدة ،ب ةةرار مةةن مجلةةا الكليةةة ،يءةةكل المجلةةا التافيةةذد للوحةةدة
 الاحو التالى:  

  دير وحد  ض ان الةود   رايه ال ةله التنفيذي(. ▪
 نااب  دير وحد  ض ان الةود   نااب رايه ال ةله التنفيذي(. ▪
   نسقو ا قسام ا كادي ية. ▪
 رؤساء اللةان النوعية. ▪
 رؤساء ا قسام اإلدارية. ▪
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 التقويم.  دير وحد  ▪
  دير وحد  شدار  ا ز ات. ▪
  دير وحد  خد ة ال ةت ل. ▪
  دير وحد   تابعة الخريةين. ▪
  دير وحد   تابعة  شروعات ال شاركة ال البية فى  ةال الةود . ▪
 اإلعال ي. وال كتب نسق ال وقل اإللكتروني  ▪
 .MIS  نسق وحد  نظم ال علو ات اإلدارية ▪
  نسق شداري الوحد . ▪
 لوحد . دخل بيانات ا ▪
 سكرتير الوحد . ▪
   ثل عن ال درسين ال ساعدين. ▪
   ثل عن ال عيدين. ▪
 عضو   ثل عن سوق الع ل. ▪
 عضو   ثل عن ال ةت ل ال حلي. ▪
 تحاد  الب الكلية.ارايه  ▪
   ثل عن خريةى الكلية. ▪

 :واألعضاء من اخلارجالعلمية منسقو األقسام (: 9مادة ) 

لوحةةدة  دذيةة يةةى المجلةةا التاف ،عن األ سام مثابة ممثلينب  نويكواو  ،تحدد األ سام العلمية ماس يها
ويتةةولى ماسةة  كةةل  سةةم أمااةةة لجاةةة ت يةةيم البراةةامح والم ةةرر، كمةةا يحةةدد  ،ةيةة ضةةمان الجةةودة بالكل

 .باآللية التى يحددها المجلا ،مجلا الكلية األعضاد من الخارج
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 :  تشكيل املكتب اإلداري للوحدة(: 10مادة ) 

 لوحدة ضمان الجودة من: ،يوالفا المكتب اإلدارى  تءكلي 

  نسق شداري الوحد : ▪
 . ةيذيتنف ةيسكرتار  ▪
 .اناتيب ي دخل ▪
 الوحد .  حاسب ▪
 .ةيالكل ديع دةا عت يو  ،الوحد  ري درح ا قتي ،قخرى ق راف ▪

 :  تشكيل اللجان النوعية(: 11مادة ) 

 على الاحو التالي: ،لوحدة ضمان الجودة ،ُتءكل اللجان الاوعية

 لدراسة الذاتية والتقرير السنوي للكلية.لةنة شعداد ا ▪
 لةنة التخ ي  اإلستراتيةي. ▪
 لةنة ال تابعة وضب  الةود . ▪
 لةنة تقييم البرا ج وال قررات. ▪
 عم الفني.دلةنة التدريب وال ▪
 لةنة النشر واإلعالن والتوعية. ▪
 ال ؤسسي. عت ادلةان استيفاء  عايير اال ▪

 :  ائبهمعايري اختيار مدير الوحدة ون(: 12مادة ) 

مدير وحدة ضةمان  يتم اختيار ،إلى جااب المعايير الواردة يي كتيب التوصيف الوظيفي بالكلية
  تية:طب ًا للمعايير اآل ،الجودة وااسبم
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 قن يكون  ن ض ن قعضاء ةياة التدريه بالكلية. ▪
 قن يكون على رقه الع ل بالكلية. ▪
 م.والتقوي ،قن يكون قد حصل على دورات تدريبية في الةود  ▪
 قن يكون  ن ذوي الخبر  في  ةال ةود  التعليم. ▪
 قن يت تل ب  ارات اإلدار  والقياد . ▪
 خرين.تصال  ل اآلقن يت تل ب  ارات اال ▪

 دارة الوحدة واجمللس التنفيذي:إ اجتماعات جملس (: 13مادة ) 

 إدارة مجلةةا رسةةيا دعةةوة علةةى باةةاد ،األ ةةل علةةى ،ءةةهريجتمةةا مجلةةا إدارة الوحةةدة مةةرة كةةل  ▪
 .أو من ُيايبم ،دةالوح 

وال يكون االجتماع صحيحا إال بحضور أكثر من اصف أعضاد المجلةةا، ويةةرأا المجلةةا  ▪
 .ويحل محلم مدير الوحدة يى حالة غيابم ،(رسيا مجلا إدارة الوحدة عميد الكلية 

 .وتصدر  رارات المجلا بأغلبية األعضاد الحاضرين ▪
 للبةةدل وي ةةا وذلةة  ،ءةةهرمةةرة كةةل بحةةد أ صةةى  ،ويصرف بدل حضةةور جلسةةات مجلةةا اإلدارة ▪

 م ةةةرر بةةةدل اةةةا هإال إذا كةةةان  ؛عتمةةةد مةةةن المجلةةةا والُم تةةةر  مةةةن  بةةةل مةةةدير الوحةةةدةيُ  الةةةذد
 .  المختصة الجهات بمعرية

ييمةةةا عةةةدا بةةةدل  ،جتماعةةةات المجلةةةا التافيةةةذد للوحةةةدةاوتسةةةرد كةةةل أحكةةةام تلةةة  المةةةادة علةةةى  ▪
أو ااسبةةم يةةي حالةةة  ،لوحةةد حيةةث يةةرأا جلسةةاتم مةةدير ا ؛حضةةور الجلسةةات ورساسةةة المجلةةا

   .غيابم
يةةةي حالةةةة وجةةةود مصةةةادر  ،ويجةةةو  تحديةةةد بةةةدل حضةةةور جلسةةةات للمجلةةةا التافيةةةذد للوحةةةدة ▪

 بااد على إ ترا  مدير الوحدة.   ؛ويحدد  يمتم مجلا الكلية ،لتمويل الوحدة
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 مهام وحدة ضمان اجلودة: (: 14مادة ) 

ضاامان اجلااودة بالكليااة  تنسيق العمل بني مجيع املشاااركني ت تفعياال أنشاا ة  -1
 وذلك لتحقيق االتي:

 واإلدارية بالكلية، وجودة خدمة المجتما والبيسة.   ،ضمان الجودة األكاديمية ▪
وأسةةةاليب اإلدارة،  ،يكةةةلهو والتةةةي تءةةةمل: الرسةةةالة،  ؛داد أاءةةةطة الكليةةةةت يةةةيم ذاتةةةي سةةةاود أل ▪

، جةةةودة يةةةرل الةةةتعلمو والبةةةرامح التعليميةةةة،  ،المعةةةايير األكاديميةةةةو يسةةةة التةةةدريا، هأعضةةةاد و 
دارة الجودة، و مءاركة المجتما، و البحوث العلمية، و  وذلةة  لتحديةةد ا ةةاط ال ةةوة  ؛خطةةة العمةةلو ا 

 وا اط الضعف.
والعمةةل علةةى تع يةة  ا ةةاط  ،للعمةةل علةةى معالجةةة ا ةةاط الضةةعف ؛متابعة تافيةةذ خطةةة التحسةةين ▪

 ذ  الخطة.هووضا ضوابط لمتابعة  ،ال وة

 ةها من جملس الكلياعتمادلية للوحدة و. تكوين اللجان الفنية الداخ2

 داء يشمل:. وضع نظام لتقييم وتليل األ3

ال يةةةةادات ، و يسةةةةة التةةةةدريا ومعةةةةاوايهمهصةةةةياغة ووضةةةةا امةةةةاذج لت يةةةةيم أداد جميةةةةا أعضةةةةاد  ▪
 وجميا العاملين بالكلية. ،واإلدارية ،األكاديمية

 وضا اظام تحليل استمارات ت ييم العملية التعليمية يي الكلية.   ▪
   د.ت ييم األداد األكاديمي واإلدار  وضا اظام لتحليل اماذج ▪
خةةالل عااصةةر الت يةةيم  مةةن ،وضا اظام يضمن مءاركة الجميا يي العملية التعليمية بالكليةةة ▪

 الذاتي الساود.
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. دعم فني لألقسام لنشر فكر اجلودة بني مجيع العاملني بالكلية يضمن استيفاء  4
 العناصر التالية:

 ودة بكل  سم من األ سام. تحديد ماس  للج  ▪
 مساعدة األ سام يي إعداد ت ارير الت ييم الذاتي الساود والدورد.  ▪
مسةةاعدة األ سةةام يةةي إعةةداد توصةةيف البةةرامح الدراسةةية والم ةةررات، وكتابةةة الت ةةارير للم ةةررات  ▪

 والت ويم. ،والت ييم ،وكذل  ال ياا ،والبرامح الدراسية

 :عتمادتدريب لضمان اجلودة والتاهيل لالوال  ة. العمل على استمرار التوعي5

 ،ميهومعةةةاوا  ،يسةةةة التةةةدرياهبةةةين أعضةةةاد  ،يةةةي الكليةةةة ،اءةةةر الةةةوعي الخةةةال بث ايةةةة الجةةةودة ▪
 واإلداريين. ،والطالب

 ا الجودة.  بهالتي تعمل  ،يي كل المجاالت ،لة عمالوورش  ،يةة دريب ة د الدورات الت ة ع  ▪
مةةن خةةالل ع ةةد دورات يةةي مجةةال  ؛دريايسةةة التةة هإعةةداد كةةوادر مةةن المتةةدربين مةةن أعضةةاد  ▪

 إدارة الجودة.
لدراسةةةية لكيفيةةةة إعةةةداد توصةةةيف البةةةرامح ا ،يسةةةة التةةةدرياهع ةةةد الةةةدورات التدريبيةةةة ألعضةةةاد  ▪

 وكذل  طر  ال ياا والت ويم. ،ارهوالم ررات، وكتابة ت اري 

 :   اختصاصات جملس إدارة الوحدة(: 15مادة ) 

، التةةى تح ةة  أغةةراد الوحةةدة ،واظةةم العمةةل ،والبةةرامح ،ساتاي مجلا إدارة الوحدة إ رار الس تولىي 
وذلةة  علةةى  ،واللةةواسش الماظمةةة ني والجامعةةة، ويةةى إطةةار ال ةةواا  ةي الجودة بالكل ةي ج ي يى ضود إسترات 
    الاحو التالى:
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 . والتوصيف الوظيفي ،ديد االختصاصاتوتح ،وضل النظام الداخلي للع ل بالوحد  ▪
 . عت ادالةود  واال ام تشكيل اللةان الخاصة بتنفيذ   ▪
 . ةا  ن  ةله الكليةاعت ادقبل  ،حد عن سير الع ل بالو  ،النظر في التقارير الدورية ▪
 . ةا  ن  ةله الكليةاعت ادقبل  ،غيرا الوحد   ل ال التي تبر  ،النظر في العقود واالتفاقات ▪
 

 ؛ الية ال نظ ة لع ل الوحد واإلشراف على القواعد ال ،النظر في اللوااح ال الية واإلدارية للوحد  ▪
قبةةل وذلةةك  ،فةةى ةةةذا الشةةأن ،وب ا يتفق  ةةل القةةوانين العا ةةة للةا عةةة ، ن خالل  حاسب الوحد 

 ةا  ن  ةله الكلية.  اعت اد
ةةةا  ةةن اعت ادقبةةل  ،بنةةاء علةةى اقتةةرا   ةةدير الوحةةد  ،ا ةةةور وال كافةةلت للعةةا لين بالوحةةد  شقةةرار ▪

  ةله الكلية. 
  .  ةله الكليةعلى  ض االتى يرى  دير الوحد  عر  ،ا خرىالنظر فى ال وضوعات  ▪
 . الخ ة السنوية للوحد  اعت اد ▪

 مهام رئيس جملس اإلدارة:(: 16مادة ) 

   ورساسة جلساتم. ،اع اددعوة المجلا لال  .1
ويةة  معةةايير محةةددة  ،مةةن بةةين أعضةةاد هيسةةة التةةدريا بالكليةةة ،تعيةةين مةةدير الوحةةدة وااسبةةم  .2

 ومعلاة.
ود المتعل ةةةة بتعامةةةل الوحةةةدة مةةةا التيةةةر، علةةةى أن ُتعةةةرد علةةةى مجلةةةا الكليةةةة تو يةةةا الع ةةة   .3

 .عتمادلال
 عن اءاط الوحدة.د، الاظر يى الت رير الساو   .4
 أو المؤتمرات الماع دة من  بل الوحدة. ،والادوات ،رعاية اإلجتماعات  .5
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 :( نائب رئيس جملس اإلدارة)مهام مدير الوحدة (: 17مادة ) 

، ويتةةةةولي للوحةةةدة ( مةةةن الالسحةةةة التافيذيةةةةة16، 12طب ةةةًا ألحكةةةام المةةةةادتين  ُيعةةةين مةةةدير الوحةةةةدة 
ولةةم  ،و راراتةةم ،دارةيةةي اطةةار السياسةةة العامةةة لمجلةةا اإل ؛والفايةةة ،تصريف أمور الوحةةدة االداريةةة

 تي:خصول اآلعلي وجم ال

 ورااسة شةت اعاته. ،للوحد  لالنعقاد يدعو  الفريق التنفيذ  .1
 لتحقيق برا ج الع ل بالوحد . ،سن ا داء، والقواعد ال نظ ةوضل النظم الالز ة لح  .2
  تابعة عرض و ناقشة  وضوعات الوحد  على  ةله الكلية واللةان ال نبثقة  ن ا.  .3
 للوحد . يوالتنفيذ يشقترا  صرف ال كافأت والحوافز  عضاء الفريق اإلدار   .4
 ه واإلشراف على العا لين بالوحد . والتوةي ،واقترا  تشكيل اللةان ،شعداد خ   الع ل الالز ة  .5
التخةةاذ االةةةراءات  ؛التنسةةيق بةةين شدار  الكليةةة وا قسةةام ال ختلفةةة وبةةين وحةةد  ضةة ان الةةةود   .6

 داء ال ؤسسي.في ضوء تقارير تقييم ا  ،التصحيحية
شن  ،ال ةةةال ةةةذافةةى   مبناء على خبرات ؛ياة التدريه واإلداريينة ن  ،اختيار قعضاء الوحد   .7

 وةد. 
 از اإلداري والفني للوحد .  قعضاء الة   امتحديد   .8
و راةعةةة التقةةةارير  ،و نسةةقي ضةة ان الةةةود  بأقسةةةام الكليةةة ،االةت ةةاع دوريةةا بفريةةق الع ةةةل  .9

 ال قد ة. 
والتأكةةد  ةةن   ابقتةةه لخ ةةة ع ةةل الوحةةد ، والتنسةةيق بةةين  ، تابعةةة شنةةةاز ا ع ةةال اليو يةةة  .10

 داء الدوري للوحد .واةراء تقييم ا  ،د اعضاء الفريق التنفيذي والعا لين بالوح
ام اللةةةان التنفيذيةةة   ل اً وفق ،عن ت ور الع ل بالوحد  ،دار تقديم تقارير دورية ل ةله اإل  .11

 داء ال ؤسسي الدورية.وتقارير تقييم ا  ،ام بالوحد ، وال شاكل التي تعوق القيام بال 
داريا على الفريق التنفيذياإلشراف فني  .12   لين بوحد  ض ان الةود . العاو  ،ا واد
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لةةةان الةةةود   –اةت اعةةات  ركةةز ضةة ان الةةةود  ز  ال عنيةةة  ةة ت ثيةةل الكليةةة ق ةةام كافةةة ا ة  .13
كاالةت اعةةات الدوريةةة  ،ا ةة يةةدعى ل يوكذلك ت ثيةةل الكليةةة فةةى االةت اعةةات التةة  (،العليا بالةا عة

 .ةاو ير  ،والةا عة ،ل ديرى الوحدات ب ركز ض ان الةود 
ا الي  ركز ضةة ان الةةةود  بالةا عةةة  لارساد و  ،ا  ن  ةله الكليةةعت ادال ،اريرالتقدم بالتق  .14

 لل راةعة.
 ينوب عن رايه  ةله شدار  الوحد  في حالة  يابه.   .15
 ،الستيفاء الوثااق ال  لوبة ،لتسيير الع ل التنفيذي ؛التواصل  ل ا قسام العل ية واإلدارية  .16

 .عت ادفي  ةال الةود  واال ،العل ية توخ   خاصة بال ةاال ، ن تقارير
 ذات الصلة بأنش ة ض ان الةود .  ؛وقنش ة التوعية ،وال ؤت رات ،ال شاركة فى الندوات  .17
 ا  ن  ةله الكلية. ةاعت ادو  ،علي  ةله االدار   اوعرض ،عداد  وازنة سنويه للوحد ش  .18

   اختصاصات نائب مديرالوحدة:(: 18مادة ) 

، 12طب ةةًا ألحكةةام المةةادتين   ،ين أعضةةاد هيسةةة التةةدريا بالكليةةةمةةن بةة  ،ُيعةةين ااسةةب لمةةدير الوحةةدة
 ويكون لم األتي: ،للوحدة ( من الالسحة التافيذية16

 واإلشراف على الع ل بالوحد .  ،ال عاونة فى شعداد خ   الع ل الالز ة  .1
 .الوحد  نيوب ،وا قسام ال ختلفة ةيشدار  الكل نيب قيال شاركة فى التنس  .2
  . والتوقيل ،ال الية ا  ور عدا في ا   ام؛فى كافة ال، ابهيالوحد  حال   ري حل  د حلي  .3

    األقسام:  ي اختصاصات منسق(: 19مادة ) 

 كأعضاد يي المجلا التافيذد بالوحدة.   ،حضور اجتماعات الوحدة  .1
 والادوات.  ،حضور ورش العمل  .2
 حضور مجلا ال سم.   .3
 كأمااد اللجاة.   ؛حضور مجلا لجاة ت ييم البراامح والم رر  .4
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 ،مةةن ال سةةم هةةااعتمادإعداد وتحضةةير أجاةةدة العمةةل بلجاةةة ت يةةيم البراةةامح والم ةةرر، ومتابعةةة   .5
 ا إلي وحدة ضمان الجودة.هوتسليم

 تاسي  العمل بين أعضاد يري  العمل التافيذد بال سم.   .6
 ا.  هيسة التدريا يي توصيف الم ررات وت ييمهتذليل الع بات ألعضاد   .7
رير اوت ةةةة  ،للةةةةتمكن مةةةةن جمةةةةا توصةةةةيفات ؛يسةةةةة التةةةةدرياهمةةةةن أعضةةةةاد  ،ماتةةةةدبينمراسةةةةلة ال  .8

 الم ررات. 
 ،ومساعدة ومءورة رسةةيا ال سةةم ،الذد يعد ما يري  العمل ،ت ديم م تر  بتوصيف البراامح  .9

 يم البراامح والم رر.ي إلي لجاة ت 
 ،لإلطةةةةالع علةةةةي سةةةةير العمةةةةل ؛تاسةةةةي  اجتمةةةةاع دورد مةةةةا رسةةةةيا ال سةةةةم ويريةةةة  العمةةةةل  .10

للةةةتمكن مةةةن  ؛ة المءةةةاكل والمعو ةةةات، مةةةا أعةةةالم الوحةةةدة بالاتةةةاسح االيجابيةةةة والسةةةلبيةهةةة ومجاب 
 تطبي  آلية تح ي  وتطبي  سياسة الجودة بال سم.

ا ابةةات، و ارة الدولةةة لءةةسون اآلثةةار، خةةريجين،  ؛االتصةةال بالمسةةتفيدين مةةن سةةو  العمةةل  .11
 لجان الفرعية للوحدة.وعمل استمارات استبيان، وذل  عن طري  ال ؛أولياد أمور

داريين. ،طالبو ، ، ومعاوايهمة تدرياهيس  أعضاد ؛اءر ث اية الجودة بال سم  .12  وا 
 لعمل كتاب دليل الطالب. ؛جما معلومات ما الفري  التافيذد عن ال سم  .13

    مني اتاد ال الب(:أ اختصاصات ممثل ال الب ) (: 20مادة ) 

  .  ةي لكلاطالب  ني ب  ،اءر ث اية الجودة ىالعمل عل  .1
 الطالب.   اني يي عمل استب  المءاركة  .2
اظةةام   يةة تطب  لي يةةي سةةب  ؛ةيةة واللجةةان الفرع، مةةن  بةةل الوحةةدة ،باألعمةةال التةةي تسةةاد لةةم اميةة ال   .3

 .ةي الجودة بالكل
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    وحدة:للداري اإل نسق امل مهام (: 21مادة ) 

   .من بين اإلداريين بالكلية ،ُيعين ماس  إدارد للوحدة ▪
 :ما يلي اصبُيءترط ييمن يت لد هذا الم ▪

قو قن يكةةون قةةد سةةبق لةةه الع ةةل بوحةةد  ضةة ان  ،قن يكةةون حاصةةاًل علةةى دورات فةةي الةةةود   -
 .الةود 

 .والكتابية ،لديه خبره با ع ال اإلداريةقن يكون   -
 كما يلي: لوحدةلدارد اإلماس  ال مهامتكون  ▪

د  وا قسةةام ويكون حلقة وصل بين الوحةة  ،   ته الرايسة ةي تنسيق ا ع ال اإلدارية للوحد  -
 اإلدارية بالكلية.

وخةةارج  ،داخةةل ،وصادر ، وارد ال ختلفة ة اتلل ؛وال وضوعات ،ال كاتباتو  ،التأشيرات  تابعة -
   .الكلية(

     مهام سكرتارية الوحدة:(: 22مادة ) 

 الوحدة.  ري الم ابالت الخاصة بمد مي تاظ ▪
تابعةةة الموضةةوعات وم ،الوحةةدة ري التةةى تةةرد لمكتةةب مةةد ،الموضةةوعات ايةة وعةةرد جم دراسةةة ▪

 .  اهالتى تصدر ما 
 الوحدة.   ري مد اهطلب ي التى  ،اااتي والب  ،المذكرات إعداد ▪
 .   المختلفة اتهللج  ؛والموضوعات ،المكاتبات مي وتوج  ،راتي التأء ذي تاف ▪
 واللجان الخاصة بالوحدة.  ،اجتماعات المجالا مي تاظ ▪
 بالوحدة.   الخاصة ؛ري والتصو  ،والطبا، والاس  ،ري بأعمال التحر  امي ال  ▪
 الوحدة.  ري  بل مد من بها في التكل تمي  يبكاية األعمال األخرى المماثلة الت  امي ال  ▪
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 :مهام مدخل البيانات (: 23مادة ) 

 إدخال البيااات على المو ا اإلليكترواي للوحدة. ▪
 تتذية  واعد بيااات الوحدة. ▪
 من  بل الطالب. ،روايةوالم ررات اإلليكت  ،المسسول عن متابعة ملئ بيااات ت ارير البرامح ▪
 إاءاد  واعد البيااات. ▪

 : حماسب الوحدةمهام  (: 24مادة ) 

رسةةال ،إعةةداد مءةةروع موا اةةة الوحةةدة ▪ بعةةد  ،الموا اةةة ذيةة ومتابعةةة تاف ،ةيةة المعا  اتهةة الج  إلةةى اهوا 
 ها.اعتماد

 ،والموا اةةةةةات ،االسةةةةةتح ا ات مجةةةةةاالت يةةةةةى اهةةةةة ل ب و واللةةةةةواسش المعمةةةةة  ،ني أحكةةةةةام ال ةةةةةواا  ذيةةةةة تاف ▪
 .ةالختامي  والحسابات

 .  واالستح ا ات ،ادات صرف المطالباتواتخاذ إجر  ،ةي الحساب  اتي التسو  إجراد ▪
 . ةي المال اتي إلثبات العمل ،السجالت الال مة إمسا  ▪
رسالم إلى ال ،الحساب الختامى للوحدة إعداد ▪  .  ةالمعاي  اتجهوا 
 دة.بالوح  ني للعامل ؛والمكايآت ،واألجور ،المصرويات الخاصة بالمرتبات مراجعة ▪

 :ةمهام جلان الوحدة النوعي(: 25مادة ) 

 بالكلية من:لوحدة ضمان الجودة  ،لجان الاوعيةكل لجاة من التتءكل 

 (.ساً يرا  نسق البرنا ج  ▪
 يفةة  ،  ةةثاًل للبرنةةا ج كةةونيك نسةةق لشةةاون الةةةود  للبرنةةا ج، و  ،هيالتةةدر  اةةةةيقعضةةاء  قحةةد ▪

 .ةيلوحد  ض ان الةود  بالكل يذيال ةله التنف
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  ن قعضاء ةياة التدريه. ،على ا قل ،عضوان ▪
 . هيتدر  اةيةقعضاء  ي ن  عاون عضو ▪
 على ا قل  ن اإلداريين بالكلية. عضو ▪
 و البة عن كل برنا ج.   الب ▪
 .ةيالكل دي ن ع  عت دي ،الوحد  ريباقترا   ن  د ،شضافة ق راف قخرى للةنة ةوزي ▪

 :لكليةالذاتية والتقرير السنوي ل  أوال: جلنة إعداد الدراسة

 :يلى بما اللجاة هذ تختل 

 شعداد التحليل البياي الرباعي للكلية. ▪
 وقوزان ا النسبية. ،تحديد نقا  القو  والضعف ▪
 ال ؤسسي. عت ادوالوثااق الخاصة بإستيفاء خصااص و عايير اال ،ة ل البيانات ▪
 و راةعة الدراسة الذاتية للكلية. ،صيا ة ▪
 ية.و راةعة التقرير السنوي للكل ،صيا ة ▪

   :ثانيا: جلنة التخ يط اإلسرتاتيجي

 :يلى بما اللجاة هذ تختل 

 فةةى ،ال ةت ةةل وخد ةةة ي،العل ةة  والبحةةث ،والتعلم التعليم ت وير ا يت لب التى االحتياةات تحديد ▪
 .العليا والدراسات ،البكالوريوه  رحلتى

 لضةة ان يةةةوآل سياسةةة ووضةةل ،اإلسةةتراتيةية  ادافةةة وق الكليةةة ورسةةالة رؤيةةة صةةيا ة  راةعةةة ▪
 .ال حي ة تت لبه ال تغيرات ل ا وفقا ،العناصر ذه ل ال ست ر التحديث

 .للكلية اإلستراتيةية افةدا  تحقيق شلى يتؤد التى واآلليات ،السياسات تحديد ▪
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 والبحةةث ،والةةتعلم ،التعلةةيم عناصةةر ة يةةل لت ةةوير ؛ةللكليةة  اإلسةةتراتيةية الخ ةةة تنفيةةذ  تابعةةة ▪
 ،السياسةةات واقتةةرا  ؛العليةةا والدراسةةات ،البكةةالوريوه ي رحلتةة  فةةى ؛ال ةت ةةل وخد ةةة ي،العل ةة 

 . والتحسين الت وير تض ن است رارية التى ؛واآلليات

 : جلنة املتابعة وضبط اجلودة.ثالثا

 :يلى بما اللجاة هذ تختل 

 – البحثيةةة – الكليةةة التعلي يةةة قنشةة ة كافةةة تتةةابل والتةةى ،بالوحد  الفنية اللةان قع ال  تابعة ▪
 ال ؤسسية. – ال ةت عية د اتالخ

 ال ختلفة. العل ية ا قسام داخل ،الداخلية ال راةعة لةان وقداء تشكيل  تابعة ▪
  ةةدير شلةةى والتوصةةيات بال قترحةةات  صةةحوبة وال تابعةةة التقيةةيم بأع ةةال الخاصةةة التقةةارير رفةةل ▪

 .الوحد 
  بالكلية. اال تحانات تقويم نظام ب تابعة الخاصة اللةنة تفعيل ▪

  وتحليل: اسةدر  -ق

 والخارةيين. الداخليين ال راةعين تقارير ▪
 لل قررات. ال الب تقييم ▪
 العليا. والدراسات البكالوريوه ب رحلتى جةال نا ت وير لةان تقارير ▪
  التوظيف. ت اة تقرير ▪
  واإلداريين. م و عاوني التدريه ياةة قعضاء آراء ▪
 ال سةةتقبلية التنفيذيةةة الخ ةة  وضةةل ىفةة  ا ةة ب يستفاد صور  فى والتحاليل الدراسات نتااج وضل ▪

 .عا ة بصفة الكلية وت وير ال ختلفة التعلي ية البرا ج لت وير السنوية
 القو يةةة ياةةة ال ل ت لبةةات  بقةةا والسةةنوية سةةنوية الربةةل التقةةارير وكتابةةة شعةةداد فةةى ال شةةاركة ▪

 .للكلية السنوى التقرير وتوثيق شعداد و تابعة الةود  لض ان
  واإلدارية. ا كادي ية والقيادات اإلدار  وقفراد التدريه ياةة ضاءقع ا داء تقييم ▪
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 .والتحسين ،للتعزيز  قترحات ووضل، ا وتقوي  ،والسياسات الخ   تنفيذ  تابعة ▪

 : اآلتيي ا ف يتوافر سنوية خ ة تقديم -ب

   ا.ب القيام الوحد  تعتزم التى ا نش ة لة يل وصف ▪
 ا نش ة. تلك تنفيذ آليات ▪
 .تنفيذال ز ن ▪
  ة.نش ا   ن نشا  لكل النةا   ؤشرات ▪
 .الالز ة ال يزانية ▪
  ة.للخ  الدوري التقييم ال تابعة آليات ▪

 رابعا: جلنة تقييم الربامج واملقررات.

 :يلى بما اللجاة هذ  تختل

 :ا كادي ى الت وير– ق

 اإلةةةراءات واتخةةاذ ،ةالتعلي يةة  لبرا ة ةةاة،  رةعيةة  قياسةةية قكادي يةةة ل عةةايير الكليةةة تبنةةى  تابعة ▪
 .الكلية دافةوق رسالة يحقق ب ا ؛ا تحقيق تض ن التى

 قكادي ية  عايير  ن الكليةه اعت دت  ا ضوء فى ؛الدراسية وال قررات، جالبرا  توصيف  تابعة ▪
 .الع ل لسوق الالز ة ارات وال  ،لل واصفات الخريج شكساب يض ن وب ا ، رةعية

 والوسةةاال ،واإل كانةةات ،التةةدريه و ةةرق، اةةة و حتوا ،يةالدراسةة  ال قةةررات  الا ةةة  ةةدى دراسةةة ▪
 وذلةةك التعلي يةةة للبةةرا ج ا كادي يةةة ال عةةايير لتحقيةةق ؛واال تحانةةات ،التقويم و رق ،ال ساعد 
 يرق اسةةت الع وتحليةةل ،البةةرا ج و صةةفوفة ،الصةةلة ذات ا خةةرى اللةةةان بتقةةارير باالسةةتعانة
 .الع ل ات وة ،الخريةين

 اسةةتبيانات خةةالل  ةةن؛ اةةة لت وير  آليةةات واقتةةرا  ،وال قةةررات الدراسةةية بةةرا جلل الةةدورى التقيةةيم ▪
 ال قي ةةين تقةةارير خةةالل و ةةن وال سةةتفيدين،، التةةدريه ياةةةة قعضةةاءو  ال ةةالب، راءآ اسةةت الع
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 م،ا قسةةا  سةةؤولية وتحديةةدن؛ ال  تحنةةي لةةةان وتقةةارير، اال تحانةةات نتةةااج وتحليل، الخارةيين
 .ويرالت  ع لية تةاه وا فراد

 با قسةةام الدراسةةية والبةةرا ج، لل قةةررات السةةنوية التقةةارير واعت ةةاد ،وتوثيةةق ،شعةةداد  تابعةةة ▪
 و تابعةةة دار ش لةةةان تشةة ل ،السةةابق للعام التنفيذية الخ ة نةازش  تابعة يض ن ب ا، ال ختلفة

 .الوحد  قنش ة تنفيذ

 اال تحانات: قع ال  تابعة -ب

  :الخصوص ذا ب فةال عرو  الةود   عايير ت بيق  تابعة ▪
  .ال كان   واصفات -
  .ا سالة وضل نظام -
 .اإلةابة ن اذج -
 .التصحيح نظام -
 .ال ستندات حفظ نظام -
 .اال تحانات ةداول  ناسبة -
  .النتااج شعالن  -
  .ال الب شكاوى  ل التعا ل -

 

 الليسانه:  رحلة برا ج - ج

 القو يةةة ياةةة ال ل ت لبةةات ا بقةة  ،بالكليةةة ال ختلفةةة التعلي يةةة البةةرا ج  واصةةفات شعةةداد  تابعةةة ▪
 .واالعت اد التعليم ةود  لض ان

  ب ا. تدره التى البرا ج  واصفات على ال ختلفة ا قسام  ةاله  وافقة  ن التأكد ▪
  :بغرض ؛واستشاري شرشادى بدور القيام ▪
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  ل يت اشى ب ا  ا،يتبع التى ا كادي ية ال عايير بت بيق يقوم تعلي ى برنا ج كل قن   ن  التأكد  -
 .الكلية رسالة

 ال عةةايير   وبةةين  ،البرنةةا ج يتبع ةةا يالتةة  ،ا كادي يةةة ال عةةايير بةةين  دقيقة  قارنة ع ل  ن  التأكد  -
 عال ية. ةا عة فى ة  اثلة، قو قو ي كانت سواء؛ برنا ج كل ختارةاي االت ال رةعية ا كادي ية

 بحيةةث" ال قةةرر  لةةف " قةةرر لكةةل ب لةةف يحةةتفظ عل ةةى قسةةم تعلي ةةى برنةةا ج كةةل قن   ةةن  التأكةةد  -
 على: يحتوي

  ال قرر  واصفات •
  ال قرر تقرير •
  سابقة ا تحانات قوراق  ن ن اذج •
  لل قرر ال البي التقويم نتااج •
  هفي والراسبين الناةحين وكذلك ،ال قرر عن ال نق عين لل الب ال اوية النسب •
  .صلة ذات قخرى  علو ات قي •

 ،بتةةدريه ال قةةرر يقةةوم الةةذي لل حاضةةر  اةشحةةدا ؛ال قةةرر  لةةف  ةةن  نسةةختين  وةةةود   ةةن  التأكةةد  -
 .ا داء  تابعة في يساعد  ذا ف؛ البرنا ج  نسق قو ،ملرايه القس وا خرى

 ضةةعف - العدديةةة الكثافةةة  بالكليةةة التعلةةيم  شةةاكل  ةةل التعا ةةل فةةى ال ؤسسةةة سياسةةات تفعيل ▪
 .(البشرية ال وارد فى والزياد ، النقص -الخصوصية الدروه -ال وارد

ي، الةةذات الةةتعلم وتشةةةيل ،ال عت ةةد  السةةاعات نظةةام لت بيةةق الكليةةة الاحةةة ويرت ةة   تابعةةة ▪
كسةةاب ،ال ختلفةةة التعلي يةةة البةةرا ج فةةى لكترونةةيواإل  سةةوق ا ةة يت لب التةةى ال  ةةارات ال الةةب واد

 .العصر و تغيرات الع ل
عالن ،اةواعت اد ،ا و راةعت، والتعلم التعليم  ساليب ت وير خ ة وضل ▪  .ا واد
 التعلي يةةة البةةرا ج  سةةتوى علةةى ،الةةذاتي الةةتعلم  ةةةاالت وت بيةةق تنفيةةذ  تابعةةة علةةى اإلشةةراف ▪

   ة.بالكلي
 – الةةذاتي التعلةةيم  وال قةةررات البرا ج  ستوى علىة، تقليديال  ير التعلم قساليب ت بيق دراسة ▪

 .(اإللكتروني التعليم
 .لكترونياإل التعليم نظام لتفعيل ؛لكترونياإل ال وقل على بالكلية التعلي ية ال قررات رفل دراسة ▪
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 قعضةةاء رقى اسةةت الع خةةالل  ةةن ،اإللكترونةةي والةةتعلم الةةذاتي الةةتعلم قسةةاليب لتقييم آلية وضل ▪
 .وال قترحات، والتوصيات ووضلج، النتاا وتحليل ،وال الب ،التدريه ياةة

 ال تخصصةةين آراء اسةةت الع خةةالل  ةةن، التعلي يةةة الع ليةةة ةةةود  تقيةةيم علةةى اإلشةةراف ▪
  ن.يديوال ستف

  ة.التعلي ي للع لية ال تاحة يالت التس عن ال الب رقى الست الع ؛الراةعة التغذية  تابعة ▪
  ي.ال يدان التدريب حول ال الب آراء است الع  تابعة ▪

 ال الب: تقييم قداء  تابعة - د

عالن اال تحانات  واعيد تحديد حيث  ن ▪   .حالتصحي لةان وتشكيل الرقفة وقواعد النتااج واد
دار  الكنترول نظام آلية و تابعة عيلتف ▪  .اال تحانات واد
  ت.اال تحانا نتااج  ن ال الب تظلم تلقى آلية تفعيل ▪
 وقسلوب شكل( ا كادي ية ا قسام كل فى ،وال رةل يالةا ع الكتاب و بل شخراج على اإلشراف ▪

 .(ا ساسية لل وضوعات ال رةل تغ ية درةة - ال رةل وتوافر سعر - ال رةل شخراج
 .دراسي فصل كل ن اية فى ال الب شنةاز تقييم ▪
 وتصةةحيح –ة راةعةة  ال والكنتةةرول اال تحةةان لةةةان داخةةل الع ةةل وقواعةةد قوانين ت بيق  ن التأكد ▪

  (. الدرةات رصد شفافية – اال تحان ورق
 ي:اآلت  راةعة  ل، التعلم نواتج تعكه قن ا  ن والتأكد ،اال تحانية للورقة ثابتة  عايير وضل ▪

 لل الب الدراسية وال رحلة العقلية القدر    ل ناسبالت -
  ى.ا خر  جةبال نا االرتبا  -
  م.التعلي وساال فى الحديثة للت ورات وال قررات البرا ج  واكبة -
 .لل الب التحليلية القدر   على تعت د  التى ،الدراسي الفصل  دار على م،التقيي قساليب تعدد  -
 . ال حدد  الوقت  ل ا سالة وتناسب ا سالة قساليب تنوع  -
عالن، بالكنترول الع ل وقوانين قواعد ت بيق  ن التأكد ▪   .اال تحانات ةداول واد
 .ندوات ع ل ورش– االلكتروني ال وقل خالل  ن، ر قر  لكل التقييم بنظام ال لبة شعالم ▪
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 .ال قرر ل حتويات اال تحان تغ ية ▪
 .ال لبة  ن شكوى وةود حالة فى ،اال تحانات نتااج ة راةع ▪

 : جلنة التدريب والدعم الفني.خامسا

 :يلى بما اللجاة هذ تختل 

 .التدريبية االحتياةات تحديد ▪
  قعضاء بالكلية البشرية ال وارد وتن ية كفاء  لرفل االحتياةات على بناء تدريبية خ ة شعداد ▪

 خ ةةة تحقيةةق فةةى م يسةة  ب ةةا ؛دارى(إلا ز ةةاالة – الفنيةةين – ال عاونةةة ياة ال – التدريه ياةة
 .الشا لة والوصول للةود  ،الكلية

 ،اللغة ارات   تحسين : ثل ،الكلية رسالة تحقيق تخدم ،بالكلية خاصة للتدريب سياسة وضل ▪
 ،ياآللةة  الحاسةةب ارات ةة   وتحسةةين ،ال  ولةةة التنافسةةية ال شةةروعات وكتابةةة ي،العل ةة  والبحةةث
 .ديثةالح العل ية ز  ا ة واستخدام ال لبة،  ل ا  ثل والفعال والتعا ل

 للتةةدريه قسةةاليب الستحداث ؛ال عاونة ياة وال التدريه ياةة قعضاء قدرات لدعم خ ة شعداد ▪
 .ال البى الدعم يف الفاعلة ال شاركة وعلى ،تدريبية دورات خالل  ن، والتقييم

 .البرا ج ذهة  ن ال ستفيدين قداء على التدريبية البرا ج قثر لقياه آلية وضل ▪
 وةود : ثلة، ال ختلف النواحى  ن لل الب ال يداني للتدريب يلحالا الوضل على دراسات ع ل ▪

 ال ةة  الحاةةةة و ةةدى ،التةةدريب بعد ال كتسبة ارات وال  التدريب ونوعية  كتوب، تدريبى برنا ج
 .شلخ... ال الب تقييم و ريقة الع ل، في سوق

لتحقيةةق  ا خدا اسةةت وكيفيةةة، ا تنظي  قسلوب حيث  ن ؛لل الب ال يدانية الزيارات وضل دراسة ▪
توصةةيف   ةةل الزيةةارات برنةةا ج تكا ةةل  ةةدى وكةةذلك، التعلي يةةة الع ليةةة فةةى ال ةت عيةةة ال شةةاركة
 .شلخ... ال الب تقييم و ريقة البرا ج، وتوصيف ال قررات،
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 : جلنة النشر واإلعالن والتوعية.سادسا

 :يلى بما اللجاة هذ تختل 

لكترون ؛اإلعال ية للتوعية خ ة وضل ▪   .ياً ورقياً، واد
 اإلعال ية. التوعية  خرةات تقييم ▪
 ،اإلداري از الة وقعضاء،  م و عاوني ،التدريه ياةة قعضاء بين،  الةود  يمةو فا ثقافة نشر ▪

 .بالكلية وال الب ،والعا لين
 .االستراتيةية ا دافةوق، الكلية ورسالة، رؤية وتوثيق ،و راةعة ،إلعداد آلية وضل ▪
 .وال ستفيدين الكلية بين التواصل آليات ونشر توثيق ▪
 داخةةل ا ةة ب والتعريةةف ةا،نشر  على والع ل، واالعت اد الةود ض ان  ةالي ف ال ستةدات  تابل ▪

  .الكلية

 :املؤسسي  عتماد: جلان استيفاء معايري االسابعا

ومؤءةةرات  ،وعااصةةر ،د خصةةاسلتكون مهامها استيفا، و المؤسسي عتمادُتءكل لجان معايير اال
 .المعايير

 : النظام املايل للوحدة (:26مادة ) 

 االدارات ءةةأن ءةةأاها ،الكليةةة عميةةد مباءةةرة يتبةةا معتمةةد كيةةان هيوحدة ضمان الجودة بالكليةةة  ▪
تخصةةةةم مةةةن المي اايةةةةة التةةةةى  ،لى يكةةةون للوحةةةةدة مي اايةةةةة سةةةاويةوبالتةةةةا الكليةةةة؛ داخةةةةل المختلفةةةة
 بمهامهمةةا، لل يةةام وذلةة  الوحةةدة؛ ادارة مجلةةا مةةن تعتمةةد أن علةةى للكليةةة، الجامعةةة هاتخصصةة 
 المطبوعةةةةةات واعةةةةةداد العمةةةةةل، وورش والتوعيةةةةةة، والت يةةةةةيم، المتابعةةةةةة، أاءةةةةةطة علةةةةةى والصةةةةةرف
للجامعةةة، وي ةةوم مةةدير الوحةةدة ب عةةداد  الماليةةة السةةاة مةةا للوحةةدة الماليةةة الساة وتتواي  الال مة،

 العرضةةه الماليةةة السةةاة ااتهةةاد مةةن ءةةهورمرك  الوحدة المالي والحساب الختةةامي خةةالل ثالثةةة 
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 أو  الكليةةة مةةن المختصةةة األجهةة ة لمراجعة المالية الت ارير جميا وتخضا اإلدارة، مجلا علي
 .خارجها

ب عةةةةداد مركةةةة  الوحةةةةدة المةةةةالى  ،تحةةةةت إءةةةةراف مةةةةدير الوحةةةةدة ،ي ةةةةوم المسةةةةسول المةةةةالى للوحةةةةدة ▪
 مجلةةةا لعرضةةةها علةةةى الماليةةةة؛ السةةةاة ااتهةةةاد مةةةن هورخةةةالل ثالثةةةة ءةةة  ي،والحسةةةاب الختةةةام

 .خارجها أو  الكلية، من المختصة؛ األجه ة لمراجعة المالية الت ارير جميا ضاوتخ  اإلدارة،
مةةن بةةين الباةةو  المعتمةةدة،  ،يفتش للوحةةدة حسةةاب خةةال يةةى الباةة  الةةذى يختةةار  مجلةةا اإلدارة ▪

 .الوحدة وأغراد تتف  التى الاواحى يى إال هاوال يجو  الصرف ما 
 عهةةدةد عن مبلغ ألف جاية، وتكون يةةى يجو  لمجلا اإلدارة تخصيل سلفة مستديمة ال ت ي  ▪

 أمةةوال تسةةتخدم أال مراعةةاة مةةا المختلفةةة، الاثريةةة الاف ةةات ماهةةا علةةى ويصرف الوحدة، محاسب
 استعاضةةة ويةةتم مهةةا،مكايةةآت أو األجةةور ومةةا يةةى حكال صةةرف أغةةراد يةةى المسةةتديمة السةةلفة

 .المالية الساة هايةا  يى صرف بدون المتب ية المبالغ ترد أن على ،هاافاذ  رب السلفة هذه
 ،لمجلةةا الكليةةة باةةاد علةةى إ تةةرا  مةةدير الوحةةدة تحديةةد  يمةةة بةةدل حضةةور الجلسةةات ل عضةةاد ▪

 .  الجامعة يى متبا هو وي ًا لما 
 لمةةدير يةتحديةةد  يمةةة المكايةةأة الءةةهر  ،باةةاد علةةى إ تةةرا  مجلةةا إدارة الوحةةدة ،لمجلةةا الكليةةة ▪

 .  الجامعة يى متبا هو  لما اً وي  بها، اإلداريين والعاملين وااسبم، الوحدة،
تو يةةةا مكايةةةأة تءةةةجيعية للعةةةاملين اإلداريةةةين  ،باةةةاد علةةةى ا تةةةرا  مةةةدير الوحةةةدة ،لمجلةةةا اإلدارة ▪

 .بالجامعة متبا هو وي ًا لما  ،الة الوحدةرس تدعم التى العادية، غير جهوداظير لل بالوحدة
 االدارة، مجلةةا عليهةةا يواي  والتى أو هيسات، أيراد من الم دمة لهباتيجو   بول التبرعات وا ▪

 .  والجامعة الكلية ومجلا
 أيضا تضم أد موارد أخرد ااتجة عن اءاط الوحدة للمي ااية. ▪
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 تتكون موارد الوحدة من: ▪
 .  بواةبات ا للقيام للوحد ، والكلية الةا عة  اال بالغ التى تخصص  .1
 . والةا عة الكلية لهعلي ا  ة ويوافق اإلدار ، يقبل ا  ةله التى ل باتوا ،التبرعات  .2
 شن وةدت.  ،فوااد الوداال لدى البنوك  .3
 . العل ية ال واد  ن ةاو ير  ،حصيلة بيل ال  بوعات  .4
 ناتةة عن نشا  الوحد .  ، وارد قخرى يق  .5
 :يتءمل اف ات الوحدة ما يل ▪
ذين بالوحةةد ، والةة  للعةةا لين تصرف التى  ا؛و ا فى حك  ،والحوافز ،وال كافلت ،وا تعاب ،ا ةور .1

 يؤدون خد ات تتعلق كل ب ةال ع له.
 وفقًا لواةبات الوحد .  ،نفقات ع ليات ال تابعة والتقييم .2
وورش الع ةةل الخاصةةة بضةة ان الةةةود ، وال ةةؤت رات  ،وحلقةةات التوعيةةة ،نفقةةات النةةدوات العل يةةة .3

 ذات الصلة.
 ال صروفات الةارية ال ختلفة.  .4
 . وحد بال الع ل لتنفيذ الالز ة وا دوات ،ا ة ز  .5
  ةةن  ةةا وقعةةًا علي ،ب وةةةب شةةيكات ،ال ودعةةة بالبنةةك ال عت ةةد ،يكون الصةةرف  ةةن ق ةةوال الوحةةد  .6

 ةةالم تحةةدد وزار  ال اليةةة  ثان؛ توقيل ال الي، وال ساول قول، توقيل للوحد ، اإلدار   ةله رايه
 قو الةا عة خالف ذلك.

ال عت ةةةد،  بالبنةةةك صخةةةا حسةةةاب فةةةى وةةةةدت شن ا ةنبةةةي؛ النقةةةد  ةةةن ةةةةاتحةةةتفظ الوحةةةد  ب وارد .7
 .الوحد  ع ل   راض الحصيلة ةذه وتخصص

    اجلهاز اإلداري للوحدة:(: 27مادة ) 

 الوحدة يى عملم:   ري مد عاوني 

  نسق شداري الوحد . ▪
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 الوحد .  ةيسكرتار  ▪
 والحفظ.  ديوالق اناتيقواعد ب اخصااى ▪
  الى.   ساول ▪
 وال خازن. اتيلل شتر   ساول ▪

     ي للجهاز اإلداري للوحدة:التوصيف الوظيف (: 28مادة ) 

إليهةةا مضةةايا  ،ةبالكليةة  االدارى  جهةةالل يفي الةةوظ فللتوصةةي  للوحةةدة اإلدارد جهةةا ال أيةةراد خضةةاي 
 (.24 -23 -22 -21  يى المواد عليهااالختصاصات الماصول 

     آليات ضبط العمل بوحدة ضمان اجلودة:(: 29مادة ) 

اءةةةةر   يةةةة عةةةةن طر  ،اد الوحةةةةدة لالجتمةةةةاعالوحةةةةدة السةةةةادة رؤسةةةةاد اللجةةةةان وأعضةةةة  ري مةةةةد دعو يةةةة  ▪
 .ةي أو خطابات رسم ،ةي إعالاات بالكل

للوحةةدة  ةيةة لجاةةة أو عضةةو بالوحةةدة عةةن الحضةةور ثةةالث اجتماعةةات متتال اي أد رسةة  بيةة تت عاةةد ▪
 مي ويةةذكر ذلةة  يةةي ت ةة  ،مإليةة  الموكلةةة مهةةامماةةم عةةن ال ايةة ذلةة  تخل عتبةةري دون اعتةةذار مكتةةوب، 

 .ةالداخلي  اجعةالمر  لجاة تعد  الذد ،دءهر األداد ال
 هةةةذا خةةةالل ،مهةةةام مةةةن ب اجةةةا    ةةةاموا عمةةةا دءةةةهر  ريةةة ت ر  مي أعضةةةاد الوحةةةدة ت ةةةد ايةةة جم علةةةى ▪

ذا .ءهرال  ،التعثةةر هةةذا أسةةباب ذكرتةةُ  ،حةةد األعضةةادأل أوكلةةتالتي  مهامال بعد إتمام تعثر وا 
 تسةةةاىي  حتةةةىهةةةا؛ ور هيةةةور ظ ،الوحةةةدة بةةةأد ع بةةةات رومةةةدي  اللجةةةان رؤسةةةاد إبةةةال  وجةةةوب مةةةا

 .هامع للتعامل ؛ ميل ما واتخاذها، ماا ءت 
عةةن  دي من  بل رؤساد اللجان واألعضاد عن أد سفر لمدة ت   اي الوحدة رسم ري إخطار مد تمي  ▪

إذا  ا،ر يةة ت ر   ةةدمي  بل موعد السفر بأسبوع على األ ل، وعلةةى أن  ،خارج أو داخل البالد ،أسبوع
مةةا تةةم إاجةةا   مةةن  ريةة الت ر  ملءي . و رالت اري  أو  مهاماتاسح ال مي ت امن موعد السفر ما موعد تسل
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ذلةة  يةةي  كرذيةةُ و  ،تجةةا  الوحةةدة تمي ماةةم عةةن مسةةسول ايةة ذلةة  تخل عتبةةري  ،ذلةة  خةةالفي  ومةةن ،مهةةام
 األداد الخال بم. ميي ت 

عةةن رؤسةةاد اللجةةان وأعضةةاد الوحةةدة. كمةةا  ،ةي ءهر  ري ب عداد ت ار  ةي لجاة المراجعة الداخل ت وم ▪
 ،إن وجةةدت ،األاءطة التي تمت والتي تعثةةرتعن مجمل ، مجمعا كل أحد أسبوعيا راً ي تعد ت ر 
والمسةةةةسول أو  ،أسةةةةباب التعثةةةةريهةةةةا موضةةةةحًا ي ،الجةةةةودةضةةةةمان وحةةةةدة  ري مةةةةد دللسةةةةي ها وت ةةةةدم

 .هاالمسسولون عا 
 لتسةةلم ؛همرؤسةةاد لجةةاا  ني وبةة  بياهمأعضاد لجان الوحدة ضمان االتصال المستمر  اي جم على ▪

رؤسةةاد اللجةةةان  بلةةغي  ذلةة  عكةةا حةةدث ذاوا   ،لهةةةاالاتةةاسح يةةي الموعةةد الم ةةرر  موتسةةلي  ،مهةةامال
 .للعضو  دءهر األداد ال ميي ذل  بت  ري ي حتى  ؛الوحدة كتابة ري مد

 مةةن دةهاعلةةى ءةة  ،عاةةد الطلةةب ،أعضةةاد وحةةدة الجةةودة ايةة السةةادة رؤسةةاد اللجةةان وجم صةةلح ي  ▪
العمةةةةل  ةواوعيةةة  ،العمةةةةل يةةةي هاعةةةةن الفتةةةرة التةةةةي أمضةةةو  ،ثةةةارآلا ةبكليةةة  الجةةةةودة ضةةةمان وحةةةدة

 ايمهلت ةةد وذلةة  ؛عةةاهم رالت ةةاري  اتةةاسح بهةةا مري ةةا ،همالخاصة ب  ةي الذات  رةبالسي  ها إلريا ؛بالوحدة
 األمر. مميهإلى من 

رؤسةةةاد  ايةةة بةةة بال  جم ،الوحةةةدة ري بعةةةد التءةةةاور مةةةا مةةةد، ةيةةة لجاةةةة المراجعةةةة الداخل اي رسةةة   ةةةومي  ▪
 .ماهملكل  اي ءخص ةي ءهر األداد ال ميي باتاسح ت  ،اللجان وأعضاد الوحدة

رؤساد اللجان أو األعضاد استبدال أو االعتةةذار عةةن أحةةد أو بعةةد أو كةةل رغب أد من  إذا ▪
 هةةذ  بةةل مةةرور ثلةةث المةةدة الم ةةررة إلتمةةام  ،الوحةةدة ري بطلب لمةةد ت دمي أن  ،مإلي  الموكلة مهامال
 إلى ذل . ةي بطلبم المبررات الداع ري ي وأن  ؛هاعي إعادة تو   مكني  حتى ؛مهامال أو  مهمةال

 ،إمكااةةم  ةةدر ،مهةةامالصةةعوبات وأسةةباب التعثةةر يةةي ال لي ل علةةى تةةذلعمةة ي الوحةةدة أن  ري مةةد على ▪
 ،دهايةة ممثلةةة يةةي عم ةيةة ومن خالل التعةةاون مةةا إدارة الكل ،اتي من اإلمكاا  ملدي  المتوير وحسب

 العمل. ري لضمان حسن س ؛وأن ي دم الدعم والعون لكل رؤساد اللجان وأعضاد الوحدة
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بالاءةةةاط والمبةةةادرة يةةةي  ني   يةةة الطةةةالب المتم لوحةةةدة ضةةةمان الجةةةودة االسةةةتعااة بعةةةدد مةةةن جةةةو ي  ▪
ومساعدة اللجان يي بعةةد األعمةةال  ؛اااتي وجما االستب  ؛اي للمعاواة يي تو   ؛إاجا  األعمال

 .الجودة أاءطة يي مهمعاوات  على مهل رت دي  هاداتماش ء ري اظ ،بالوحدة ةي الفا 
 ،الجةةودة أاءةةطة يةةي مواهسةةا ممةةن ،مهالسادة رؤساد اللجةةان وأعضةةاد الوحةةدة ومعةةاواو  حصلي  ▪

 حضةةةةور وعةةةةن ،باجةةةةا  اهةةةة إاجا   يةةةةي ءةةةةاركوا أو  ،اهةةةة أاج و  التةةةةي مهةةةةامال عةةةةن ،مكايةةةةأة علةةةةى
 هاوالمةةدة التةةي اسةةتتر ت  ،فيالةةوظي  أو  ،العةةام والكةةادر ،مهمةةةال صةةعوبة حسةةب ت ةةدر ،الجلسةةات

 التةةدي  مةةادام ،سهةةاهالةةذل  حتةةى اات  المخصصةةة لتطةةويرمءةةاريا ا ةيةة  اا مي  مةةن تصةةرف ؛مهمةةةال
 .مستمراً  لمءروعل يالمال

    :اجلهات املستفيدة(: 30مادة ) 

   :ةالكلی خارج جهاتأوال: 

 مرك  ضمان الجودة بالجامعة.   ▪
 المجلا األعلى للجامعات.   ▪
 مجلا جامعة الفيوم.   ▪
 .  عتمادلضمان الجودة واال ةي ال وم سةي هال ▪
 .  الطالب بتخصصات المتصلة هاالمجلا األعلى للجامعات ولجاا  ▪
 .ثارآلو ارة الدولة لءسون ا :مثل ،ةي بالكل مي من مخرجات التعل ةدالمستفي  اتجهال ▪
 .مبالتعلي  تمةهمؤسسات المجتما المداي الم ▪

 :ةیلكلا داخل جهات: ایثان

 .للكلية التابعة واإلدارية العلمية األ سام ▪
 العليا. والدراسات الليسااا بمرحلتي الطالب ▪
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  .موهومعاوا  التدريا يسةه أعضاد ▪
  الخال. الطابا ذات والوحدات العلمية المراك  ▪

 الالئحة  هذهأحكام تاريخ سريان (: 31مادة ) 

 .ايهمواي ة مجلا جامعة الفيوم عل  تاري  من الالسحة هذ أحكام  دتسر 

 الالئحة  هذه فى شأنه نص خاص ب ردیمل  ما(: 32مادة ) 

 الجامعةةات متاظةةي  ب ةةااون الةةواردة ال واعةةد ،الالسحةةة بهةةذ  ،يةةى ءةةأام اةةل خةةال ردي لم  ماي ي طب ي 
    .ةي ذي والسحتم التاف
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