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 الالئحح التٌفٍزٌح

 لْحذج ضواى اجلْدج

 خاهعح الفٍْم - ثاسَكلٍح ا 

0202 /0202 
  

 ئعذاد: 
 كلٍح اَثاست اجلْدج ضواى ّحذج
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 م0222 -0220تالكلٍح  اجلْدج ضواى ّحذج: ئعذاد. 
 م0229 -0228تالكلٍح  اجلْدج ضواى ّحذجعذٌل: ت 

 م(0229/ 6/ 22تتاسٌخ  ،99)تقشاس جملس الكلٍح سقن       

 

 

 

 ئححالٌث الذحت
 تالكلٍح اجلْدج ضواى ّحذج

 م0202 -0202
 م(0202/ 22 /28، تتاسٌخ 222)تقشاس جملس الكلٍح سقن 



 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University   جبهعخ الفَوم -كلَخ اُثبر  -ضوبى الجودح  وحذح

arcqau@fayoum.edu.eg      http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

 2664332686فبكش :     2664332686تلَفوى:   85736رهز ثزٍذً:  -هجٌي كلَخ اُثبر  -العٌواى الجزٍذً: جبهعخ الفَوم  

    - 4- 

 

 هقذهح
 

 

 

 

افجميمرياة  بافقااىرة  بقارار رسايس  ثاار ا مكلية اآلثار باافييمم  نان كلياة اآلاستقلت 

اامم  مكان ذفك بعد باستقالل فرع كلية اآلثار بافيي م 72/6/7002افصادر بتاريخ  391رقم 

 م  بإنشاء جامعة افييمم.  7002مارس  2  في 48صدمر افقرار افجميمري رقم 

 -آلثاارن ثام كلياة اباافييمم  مما ميعكس قارار إنشااء كلياة اآلثاار بيارع جامعاة افقااىرة

 تعبيرًا نن االىتمام بتراث مصر  بمجو نام  مبتراث افييمم  بمجو خاص. جامعة افييمم 

افياام ا اراث  مكاذفك دمرىاافياذا افتا  مياانب ا كاديااافجا  دةاة افمفيامتحتضن ىذه افكلي

ناداد أجيااال قاادرة نلااي تحمال ناابء افعمال ا ثااري  فاي مصاارنا افاي نشاا ر افامني ا ثااري  ماا

 افحبيبة.

م  صادر قارار افسايد ا ساتاذ 3998م رين من شاير أسساطس نااافسابع مافعشفيي 

  بإنشااء كلياة اآلثاار بيارع جامعاة افقااىرة 79افدكتمر/ رسيس افمجلس ا نلى فلجامعات رقم 

 م.3998/3992بافييمم  مقد بدأت افدراسة بيا انتباًرا من افعام افجامعي 
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جامعة افييمم  بناء ممافقة مجلس كلية  -مقد تم إنشاء محدة ضمان افجمدة  بكلية اآلثار

م  مممافقااة رساايس افجامعااة 7002/ 33/ 37( بتاااريخ 74اآلثااار جامعااة افيياامم بجلسااتو رقاام  

فسااانة  (814رقااام   جامعااة افيياااممرسااايس  قااارار نلااىمذفاااك بنااااء  .م7002/ 33/  39بتاااريخ 

الستراتيجي فجامعة مركز ضمان افجمدة ماالنتماد مافتخطيط ا إدارةبشأن تشكيل مجلس م  7006

بتاااااريخ  فلمحااادة ا قسااااممااادير ممنسااااقي  تعياااين نلااااىمافقااااة رسااايس افجامعاااة م منلاااىافييااامم 

بتعيين مديرا فمحدة ضمان م  3/7004/ 31مبممافقة رسيس افجامعة بتاريخ م  39/33/7002

 مىي تدرج كمحدة ضمن افييكل افتنظيمي فلكلية. افييمم فجمدة كلية االثار جامعة 

جامعاة افيياامم   -جاامدة  بكلياة اآلثااار   فمحاادة ضامان افافتنييذياةفالسحااة مضاع ا مقاد تاام

 .م7031 - 7037مذفك في افعاام افجامعي   ضمن افالسحة افتنييذية فلمحدة(  بماسطاة افمحادة 

م   بقاارار 7039 -7034  بماسااطة افمحاادة  فاي افعااام افجااامعي افتنييذياة افالسحااة تحااديثتام م 

  افتنييذيااة افالسحااة تحااديثتام  كمااا م(.7039/ 6/ 33نعقاد بتاااريخ   افم98مجلاس افكليااة رقاام 

بقارار مجلاس افكلياة رقام محدثت افالسحاة م  7039 -7034بماسطة افمحدة  في افعام افجامعي 

   .م7070/ 30/ 34افمنعقد بتاريخ  (333 

 جامعة افييمم. -ثار فمحدة ضمان افجمدة  بكلية اآل  افتنييذيةافالسحة مفيما يلي  مماد 

 ماهلل افممفق.                                                                  
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 الْحذج: تاتعٍح(: 2هادج )

جامعة الفيوـ هى إحدى الوحدات التابعة فنيا لمركز ضماف  –وحدة ضماف الجودة بكمية اآلثار 
دجودة والتخطيط اإلستراتيجي بال  الكمية.ريا لعميد اجامعة الفيوـ، وا 

 إلًشاء الْحذج: الشكل القاًًًْ(: 0هادج )

بنػػػاد موافمػػة مجمػػس كميػػة اآلثػػػار وـ، جامعػػة الفيػػ-تػػـ إنءػػاد وحػػدة ضػػماف الجػػػودة، بكميػػة اآلثػػار 
/  29ريخ بتػا امعةوموافمة رئيس الج 8007/ 22/ 28( بتاريخ 88جامعة الفيوـ بجمسته رقـ )

 لمكمية. التنظيميؿ هيكضمف ال ،تدرج كوحدة هيو  ـ 8007/ 22

 :سؤٌح الْحذج(: 2ادج )ه

 والدولي. ،واإلقميمي ،المحمي :تعتمادالوصوؿ لال

 :الْحذج (: سسالح9هادج )

 ،اػهػػػػمػػػػا رسالت تفػػػػؽيبمػػػػا  ،مىيواألكػػػػاد ي،المؤسسػػػػ تعتمػػػػادوتأهيػػػػؿ الكميػػػػة لال ،التطػػػػوير المسػػػػتمر
 ،ة الجامعػػػػػةػمػػػػػب ثػمػػػػػف أجػػػػؿ كسػػػػ ؛ةػيػػػػػافػبالءف ـػتسػػػػي ،دياػفػػػػى إطػػػػػار محػػػػ ،ةػيػػػػػجػراتيػستا اإلػدافهػػػػػوأه

 ةيػػػػػذيوخطػػػػة تنف، محػػػػددة ةيجيمػػػػف خػػػػالؿ إسػػػػترات يهػػػػا،جيفػػػػى خر  ؛يمػيػػػػواإلقم ،ا المحمػػػػىػوالمجتمػػػػ
 المجتما. ةتنمي في همتهاومسا ،ةيافسالتن ةيلدتعـ قدرة الكم ؛واضحة
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 :أُذاف الْحذج(: 5هادج )

ؽ مػػػػػا معػػػػايير الهيئػػػػػة ػفػػػػػمية، تتػيػػػػػػة التعمػر العمميػػػػيو ػلتطػػػػػ ،ورةػومتطػػػػ ،ات حديثػػػػػةليػػػػآ اتعتمػػػػاد  .2
 داؼ الكمية.ػالة وأهػبما يحمؽ رس ؛تعتمادودة واالػالجاف ػػية لضمػػالموم

وتأهيػؿ الكميػة  ،تعتمػادستيفاد ءروط ومتطمبات الهيئة المومية لضػماف الجػودة واالاضماف   .8
 .تعتمادلمحصوؿ تعمى اال

ووضا خطط لمتحسيف  ،وقدرتها المؤسسية ،التعميميةلفاتعمية الكمية  ،عةة المتابضماف جود  .3
 ستمرارية.واال

 داخؿ الكمية. ،تعممية التعمـ وتحسيف مخرجات، تطوير  .4
 .ةيبالكم ـيفى مخرجات التعم ي،والموم يرفا مستوى ثمة المجتما المحم  .5
لمواكبػػػػػة  الفيػػػػػوـ؛ معػػػػػةبجا ،والتخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجيالتواصػػػػؿ مػػػػػا مركػػػػػز ضػػػػػماف الجػػػػػودة   .6

 .تعتمادنظـ ضماف الجودة واال ؽيفي مجاؿ تطب، ثاتالمستحد
 ؛تعتمػػاداال رييلػنظـ ضػماف الجػودة ومعػا ،ةيػػبالكم ،داراتواإل ،ةيػاألقسػاـ العمم ذيػمتابعػة تنف  .7

 .ةيميالتعم ةيالعمم خدـيبما 
 .ةالمستهدفة، بالكميالفئات  ايلجم ،األداد الكمي ـيتمو   .8
 .ةيوضماف الجودة الءاممة بالكم ،ريالتطو  ةيتعمم ةاستمراري لضماف ؛ةهممؤ إتعداد كوادر   .9

مػػػػف  ؛فػػػػى المجػػػاالت المختمفػػػة ،ةيػػػميكمؤسسػػػة تعم ،ةيػػػػألداد الكم ،الػػػذاتي المسػػػتمر ـيػػػيالتم .20
 وخدمة المجتما. ،وأبحاث ،ـيتعم

 :اهلٍكل التٌظٍوً للْحذج(: 6هادج )

)بالءػكؿ ، كمػا هػو موضػ  جامعػة الفيػوـ –ثػارآلبكميػة ا ،وحدة ضػماف الجػودةالهيكؿ التنظيمي ل
 (:التالي
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 عوَذ الكلَخ
 

 

 هذٍز وحذح ضوبى الجودح

 
لجبى اصتَفبء 

 الوعبٍَز

 

 هجلش اإلدارح
 

 َخاللجبى الٌوع

 

 هٌضمو األلضبم 

 

 الوجلش التٌفَذً

 

ًبئت هذٍز وحذح ضوبى 

 الجودح

 

 رئَش هجلش اإلدارح

 

رئَش هجلش  ًبئت

 اإلدارح

)هذٍز وحذح ضوبى 
 الجودح(

 

وكالء الكلَخ )تعلَن 

 -دراصبد علَب -وطالة

 هجتوع وثَئخ(

هذٍز وحذح ضوبى  ًبئت 

 الجودح
 

رؤصبء األلضبم العلوَخ 
 األرثعخ

 
 ثلوى عي صوق العولهو

 

 هذٍز الكلَخ
 

 هوثلوى عي الطالة

 

لجٌخ إعذاد الذراصخ الذاتَخ 
 للكلَخ والتمزٍز الضٌوى

 

 لجٌخ التخطَط االصتزاتَجٌ

 

لجٌخ الوتبثعخ وضجط 

 الجودح

 
لجٌخ تمََن الجزاهج 

 والومزراد
 
 

 لجٌخ التذرٍت والذعن الفٌٌ
 

لجٌخ الٌشز واالعالى 

 والتوعَخ

 

 

 لضن اُثبر الوصزٍخ هٌضك

 

 اُثبر االصالهَخهٌضك لضن 
 

 

 هٌضك لضن تزهَن اُثبر 
 

 

هٌضك لضن اُثبر 

 الَوًبًَخ والزوهبًَخ
 

 

 اإلدارًالوٌضك 

 

 صوق العول الحكوهٌ

 

 صوق العول الخبص

 

 طالة الجكبلورٍوس

 

الخزٍجَي وطالة 

 الذراصبد العلَب

 

لجبى اصتَفبء هعبٍَز 

 ؤصضٌاالعتوبد الو

 
 

 خاهعح الفٍْم –اهلٍكل التٌظٍوً لْحذج ضواى اجلْدج تكلٍح اَثاس 
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 :تشكٍل جملس اإلداسج(: 7هادج )

تعمػى النحػو ، بنػاد تعمػى إقتػراح مػدير الوحػدة ،بمػرار مػف مجمػس الكميػة ،يءكؿ مجمس إدارة الوحدة
 التالى:

 .)نميد افكلية  رسيس مجلس اإلدارة 
 اإلدارة(.جلس مدير افمحدة  ناسب رسيس م 
 دة.ناسب مدير افمح 
 .مكالء افكلية 
 .رؤساء ا قسام ا كاديمية 
 .مدير افكلية 
 افخاص( - افحكممي نن سمق افعمل منممثل. 
 .منسق إداري افمحدة 
 افخريجين مطالب افدراسات افعليا(. -سافبكارفمريم  طالب افنن  منممثل 

 : تشكٍل اجمللس التٌفٍزي للْحذج(: 8هادج )

تعمػػى  ،بنػاد تعمػػى إقتػراح مػػدير الوحػدة ،لكميػػةف مجمػس ابمػرار مػػ ،التنفيػذي لموحػػدة جمػػسالميءػكؿ 
 النحو التالى: 

 .)مدير محدة ضمان افجمدة  رسيس افمجلس افتنييذي 
 .)ناسب مدير محدة ضمان افجمدة  ناسب رسيس افمجلس افتنييذي 
 .منسقم ا قسام ا كاديمية  
 .رؤساء افلجان افنمنية 
  اإلداريةا قسام رؤساء. 
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 .مدير محدة افتقميم 
 .مدير محدة إدارة ا زمات 
 .مدير محدة خدمة افمجتمع 
 .مدير محدة متابعة افخريجين 
 .مدير محدة متابعة مشرمنات افمشاركة افطالبية فى مجال افجمدة 
  اإلنالمي. مافمكتبمنسق افممقع اإلفكترمني 
 منسق محدة نظم افمعلممات اإلدارية MIS. 
  محدة.إداري افمنسق 
 .مدخل بيانات افمحدة 
 ير افمحدة.رتسك 
 .ممثل نن افمدرسين افمساندين 
 .ممثل نن افمعيدين 
 .نضم ممثل نن سمق افعمل 
 .نضم ممثل نن افمجتمع افمحلي 
  تحاد طالب افكلية.ارسيس 
 .ممثل نن خريجى افكلية 

 :ّاألعضاء هي اخلاسجالعلوٍح هٌسقْ األقسام (: 9هادج )

لوحدة  يذيفى المجمس التنف ،تعف األقساـ ميفبمثابة ممث فويكونو  ،منسميها األقساـ العمميةتحدد 
ويتػػولى منسػػؽ كػػؿ قسػػـ أمانػة لجنػػة تميػػيـ البرنػػامي والممػػرر، كمػػا يحػػدد  ،ةيػػضػماف الجػػودة بالكم

 .باآللية التى يحددها المجمس ،مجمس الكمية األتعضاد مف الخارج
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 : تشكٍل املكتة اإلداسي للْحذج(: 22هادج )

 ضماف الجودة مف: حدةلو  ،يالمكتب اإلدارى والفن كؿتءي

 :منسق إداري افمحدة 
  ةيذيتني ةيسكرتار . 
 اناتيب يمدخل. 
 افمحدة. محاسب 
 ةيافكل دينمدىا عتميم   افمحدة ريمدرحيا قتي  أخرى أطراف. 

 : تشكٍل اللداى الٌْعٍح(: 22هادج )

 تالي:تعمى النحو ال ،لوحدة ضماف الجودة ،ُتءكؿ المجاف النوتعية

 لكلية.اتية مافتقرير افسنمي ففجنة إنداد افدراسة افذ 
  اإلستراتيجي.فجنة افتخطيط 
 .فجنة افمتابعة مضبط افجمدة 
 .فجنة تقييم افبرامج مافمقررات 
 نم افيني.دفجنة افتدريب ماف 
 .فجنة افنشر ماإلنالن مافتمنية 
 افمؤسسي. نتمادفجان استيياء معايير اال 

 : لْحذج ًّائثٍَاس هذٌش اهعاٌري اخت(: 20هادج )

مدير وحدة ضماف  يتـ اختيار ،التوصيؼ الوظيفي بالكميةنب المعايير الواردة في كتيب جا إلى
   تية:طبمًا لممعايير اآل ،الجودة ونائبه
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 .أن يكمن من ضمن أنضاء ىيسة افتدريس بافكلية 
 .أن يكمن نلى رأس افعمل بافكلية 
  مافتقميم.  في افجمدةأن يكمن قد حصل نلى دمرات تدريبية 
 افتعليم.افخبرة في مجال جمدة  من ذمي أن يكمن 
 .أن يتمتع بميارات اإلدارة مافقيادة 
  خرين.تصال مع اآلأن يتمتع بميارات اال 

 داسج الْحذج ّاجمللس التٌفٍزي:ئاختواعاخ جملس (: 22هادج )

  إدارة مجمػػس يسرئػ دتعػػوة تعمػى بنػاد ،األقػػؿ تعمػى ،ءػػهريجتمػا مجمػس إدارة الوحػػدة مػرة كػؿ 
 .ُينيبهأو مف  ،الوحدة

  وال يكوف االجتماع صحيحا إال بحضور أكثر مف نصؼ أتعضاد المجمس، ويرأس المجمػس
 .ويحؿ محمه مدير الوحدة فى حالة غيابه ،(رئيس مجمس إدارة الوحدة)تعميد الكمية 

 وتصدر قرارات المجمس بأغمبية األتعضاد الحاضريف. 
  لمبػػدؿ وفمػا وذلػؾ ،ءػهربحػد أقصػػى مػرة كػؿ  ،اإلدارةويصػرؼ بػدؿ حضػور جمسػات مجمػس 

 ممػػػػرر بػػػػدؿ نػػػاؾهإال إذا كػػػػاف  ؛عتمػػػػد مػػػف المجمػػػػس والُممتػػػرح مػػػػف قبػػػؿ مػػػػدير الوحػػػدةيُ  الػػػذي
 . المختصة الجهات بمعرفة

  فيمػػػا تعػػػدا بػػػدؿ  ،جتماتعػػػات المجمػػػس التنفيػػػذي لموحػػػدةاوتسػػري كػػػؿ أحكػػػاـ تمػػػؾ المػػػادة تعمػػػى
ه فػػي حالػػػة نائبػػأو  ،اته مػػدير الوحػػد جمسػػيػػػرأس حيػػث  ؛حضػػور الجمسػػات ورئاسػػة المجمػػس

  .غيابه
 فػػػي حالػػػة وجػػػود مصػػػػادر  ،ويجػػػوز تحديػػػد بػػػدؿ حضػػػور جمسػػػات لممجمػػػػس التنفيػػػذي لموحػػػدة

 بناد تعمى إقتراح مدير الوحدة.  ؛ويحدد قيمته مجمس الكمية ،لتمويؿ الوحدة
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 هِام ّحذج ضواى اجلْدج:(: 29هادج )

تالكلٍةح    ي تفعٍل أًشة ح ضةواى اجلةْدجتٌسٍق العول تني مجٍع املشاسكني -2
 ّرلك لتحقٍق االتً:

 واإلدارية بالكمية، وجودة خدمة المجتما والبيئة.  ،ضماف الجودة األكاديمية 
 وأسػػػػاليب اإلدارة،  ،يكػػػؿهو والتػػػػي تءػػػمؿ: الرسػػػػالة،  ؛داد أنءػػػػطة الكميػػػةتميػػػيـ ذاتػػػػي سػػػنوي أل

، تعمـجػػػودة فػػػرص الػػػػو التعميميػػػة، رامي والبػػػ ،المعػػػايير األكاديميػػػػةو يس، يئػػػة التػػػدر هأتعضػػػاد و 
دارة الجودة، و مءاركة المجتما، و البحوث العممية، و  وذلؾ لتحديد نماط المػوة  ؛خطة العمؿو ا 

 ونماط الضعؼ.
 والعمػؿ تعمػى تعزيػز نمػاط  ،لمعمػؿ تعمػى معالجػة نمػاط الضػعؼ ؛متابعػة تنفيػذ خطػة التحسػيف

 ذ  الخطة.هووضا ضوابط لمتابعة  ،الموة

 حُا هي جملس الكلٍاعتوادّالذاخلٍح للْحذج  لداى الفٌٍح. تكٌْي ال0

 داء ٌشول:. ّضع ًظام لتقٍٍن ّحتلٍل األ2

  الميػػػػػادات ، و يئػػػػػة التػػػػدريس ومعػػػػاونيهـهصػػػػياغة ووضػػػػا نمػػػػاذج لتميػػػػػيـ أداد جميػػػػا أتعضػػػػاد
 وجميا العامميف بالكمية. ،يةواإلدار  ،األكاديمية

 يمية في الكمية. وضا نظاـ تحميؿ استمارات تمييـ العممية التعم 
 ي.تمييـ األداد األكاديمي واإلدار  حميؿ نماذجوضا نظاـ لت  
 خالؿ تعناصر التميػيـ  مف ،وضا نظاـ يضمف مءاركة الجميا في العممية التعميمية بالكمية

 الذاتي السنوي.
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. دعن فًٌ لألقسام لٌشش فكش اجلْدج تني مجٍع العاهلني تالكلٍح ٌضوي استٍفاء 9
 ح:العٌاطش التالٍ

 مف األقساـ.  تحديد منسؽ لمجودة بكؿ قسـ 
  .مساتعدة األقساـ في إتعداد تمارير التمييـ الذاتي السنوي والدوري 
 ؼ البػرامي الدراسػية والممػػررات، وكتابػة التمػارير لمممػػررات مسػاتعدة األقسػاـ فػي إتعػػداد توصػي

 والتمويـ. ،والتمييـ ،وكذلؾ المياس ،والبرامي الدراسية

 :عتوادل لالاجلْدج ّالتاٍُ ّالتذسٌة لضواى حتوشاس التْعٍ. العول على اس5

 ـيهومعػػػاون ،يئػػػة التػػدريسهبػػػيف أتعضػػاد  ،فػػػي الكميػػة ،نءػػر الػػػوتعي الخػػاص بثمافػػػة الجػػودة، 
 واإلدارييف. ،والطالب

 ا الجودة. بهالتي تعمؿ  ،في كؿ المجاالت ،ؿػعمالوورش  ،يةػدريبػد الدورات التػتعم 
  دورات فػػي مجػػاؿ  ؿ تعمػػدمػػف خػػال ؛يئػػة التػػدريسهمػػف أتعضػػاد إتعػػداد كػػوادر مػػف المتػػدربيف

 إدارة الجودة.
  لدراسػػػػية لكيفيػػػة إتعػػػػداد توصػػػيؼ البػػػرامي ا ،يئػػػة التػػػدريسهتعمػػػد الػػػدورات التدريبيػػػة ألتعضػػػػاد

 وكذلؾ طرؽ المياس والتمويـ. ،ارهوالممررات، وكتابة تماري

 :  اختظاطاخ جملس ئداسج الْحذج(: 25هادج )

، التػى تحمػؽ أغػراض الوحػدة ،ونظػـ العمػؿ ،ميوالبػرا ،اساتيلسلوحدة إقرار امجمس إدارة ا تولىي
وذلػؾ تعمػى  ،والمػوائ  المنظمػة فيوالجامعة، وفى إطار المػوان ةيالجودة بالكم ةيجيفى ضود إسترات
   النحو التالى:
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 مافتمصيف افمظييي  ديد االختصاصاتمتح  مضع افنظام افداخلي فلعمل بافمحدة . 
 نتماداالافجمدة م يام يذ مافخاصة بتني تشكيل افلجان . 
 ىا من مجلس افكليةانتمادقبل   حدةنن سير افعمل بافم   افنظر في افتقارير افدمرية . 
 ىا من مجلس افكليةانتمادقبل   غيرا افمحدة مع افيافتي تبرم  افنظر في افعقمد ماالتياقات . 
 

 ؛فعمل افمحدة قماند افمافية افمنظمةف نلى افماإلشرا  افنظر في افلماسح افمافية ماإلدارية فلمحدة 
قبال مذفاك   فاى ىاذا افشاأن  مبما يتيق مع افقمانين افعاماة فلجامعاة  من خالل محاسب افمحدة

 ىا من مجلس افكلية.  انتماد
 ىاا ماان انتمادقبال   بنااء نلاى اقتاراح ماادير افمحادة  ا جامر مافمكافا ت فلعااملين بافمحاادة إقارار

 مجلس افكلية. 
 مجلس افكليةنلى  ضيادير افمحدة نر يرى مافتى   فى افممضمنات ا خرىظر افن .  
 افخطة افسنمية فلمحدة انتماد . 

 هِام سئٍس جملس اإلداسج:(: 26هادج )

  ورئاسة جمساته. ،نعماددتعوة المجمس لال  .2
وفػػؽ معػػايير محػػددة  ،مػػف بػػيف أتعضػاد هيئػػة التػػدريس بالكميػة ،تعيػيف مػػدير الوحػػدة ونائبػه  .8

 منة.ومع
تعمػػػػى أف ُتعػػػػرض تعمػػػػى مجمػػػػس الكميػػػػة تعامػػػػؿ الوحػػػػدة مػػػػا ال يػػػر، توقيػػػا العمػػػػود المتعممػػػػة ب  .3

 .تعتمادلال
 تعف نءاط الوحدة.ي، النظر فى التمرير السنو   .4
 أو المؤتمرات المنعمدة مف قبؿ الوحدة. ،والندوات ،رتعاية اإلجتماتعات  .5
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 :(ًائة سئٍس جملس اإلداسج)هِام هذٌش الْحذج (: 27ادج )ه

، ويتػػػػولي لموحػػػدة التنفيذيػػػػة( مػػػف الالئحػػػة 26، 28المػػػػادتيف ) مػػػدير الوحػػػػدة طبمػػػًا ألحكػػػاـيف ُيعػػػ
ولػه  ،وقراراتػه ،دارةفػي اطػار السياسػة العامػة لمجمػس اإل ؛والفنيػة ،تصريؼ أمور الوحػدة االداريػة

 تي:خصوص اآلتعمي وجه ال

 مرساسة إجتماناتو.  فلمحدة فالنعقاد يدنمة افيريق افتنييذ  .3
 فتحقيق برامج افعمل بافمحدة.  افقماند افمنظمةافالزمة فحسن ا داء  م فنظم مضع ا  .7
 مجلس افكلية مافلجان افمنبثقة منيا.متابعة نرض ممناقشة ممضمنات افمحدة نلى   .1
 فلمحدة. يمافتنييذ يإقتراح صرف افمكافأت مافحمافز  نضاء افيريق اإلدار   .8
  لى افعاملين بافمحدة.مافتمجيو ماإلشراف ن  افلجانماقتراح تشكيل   إنداد خطط افعمل افالزمة  .2
التخااذ االجااراءات  ؛مدةافتنسايق باين إدارة افكليااة ما قساام افمختليااة مباين محاادة ضامان افجاا  .6

 داء افمؤسسي.في ضمء تقارير تقييم ا   افتصحيحية
إن   لمجاااف ىذافى  يمبناء نلى خبرات ؛يسة افتدريس ماإلداريينىمن   اختيار أنضاء افمحدة  .2

 مجد. 
 از اإلداري مافيني فلمحدة. يأنضاء افج ميامتحديد   .4
ممراجعااة افتقااارير   ممنسااقي ضاامان افجاامدة بأقسااام افكليااة  االجتماااع دمريااا بيريااق افعماال  .9

 افمقدمة. 
مافتأكاد ماان مطابقتاو فخطااة نمال افمحاادة  مافتنسايق بااين   متابعاة إنجاااز ا نماال افيمميااة  .30

 داء افدمري فلمحدة.قييم ا ماجراء ت  مافعاملين بافمحدةانضاء افيريق افتنييذي 
ام افلجان افتنييذية يفم اً مفق  نن تطمر افعمل بافمحدة  دارةتقديم تقارير دمرية فمجلس اإل  .33

 داء افمؤسسي افدمرية.متقارير تقييم ا   اميبافمحدة  مافمشاكل افتي تعمق افقيام بافم
داريا نلى افيريق اإلشراف فني  .37  مان افجمدة. افعاملين بمحدة ضم   افتنييذيا ماا
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فجاان افجاامدة  –ت مركاز ضامان افجامدةاجتماناا زة افمعنيااة ياتمثيال افكلياة أماام كافاة ا ج  .31
كاالجتماناات افدمرياة   ايايادنى ف يمكذفك تمثيال افكلياة فاى االجتماناات افتا ( افعليا بافجامعة

 .ىامسير   مافجامعة  فمديرى افمحدات بمركز ضمان افجمدة
بافجامعاة ا افي مركز ضامان افجامدة يفارساا م   ا من مجلس افكليةىدنتماال  افتقدم بافتقارير  .38

 فلمراجعة.
 ينمب نن رسيس مجلس إدارة افمحدة في حافة سيابو.   .32
  الستيياء افمثاسق افمطلمبة  فتسيير افعمل افتنييذي ؛افتماصل مع ا قسام افعلمية ماإلدارية  .36

 .نتمادجمدة ماالفي مجال اف  افعلمية تفمجاالمخطط خاصة با  من تقارير
 ذات افصلة بأنشطة ضمان افجمدة.  ؛مأنشطة افتمنية  مافمؤتمرات  افمشاركة فى افندمات  .32
 ا من مجلس افكلية. ىانتمادم   نلي مجلس االدارة يامنرض  نداد ممازنة سنميو فلمحدةإ  .34

  اختظاطاخ ًائة هذٌشالْحذج:(: 28هادج )

، 28طبمػًا ألحكػاـ المػادتيف ) ،ة التػدريس بالكميػةمػف بػيف أتعضػاد هيئػ ،ير الوحػدةُيعػيف نائػب لمػد
 ويكوف له األتي: ،لموحدة ( مف الالئحة التنفيذية26

 ماإلشراف نلى افعمل بافمحدة.   افمعامنة فى إنداد خطط افعمل افالزمة  .3
 .ةافمحد نيمب  ما قسام افمختلية ةيإدارة افكل نيب قيافمشاركة فى افتنس  .7
  . مافتمقيع  افمافية ا ممر ندا فيما ميام؛فى كافة اف  ابويس افمحدة حال ريمحل مد حلي  .1

   األقسام: ًاختظاطاخ هٌسق(: 29هادج )

 كأتعضاد في المجمس التنفيذي بالوحدة.  ،حضور اجتماتعات الوحدة  .2
 والندوات.  ،حضور ورش العمؿ  .8
 حضور مجمس المسـ.   .3
 نة. كأمناد المج ؛نامي والممرربر الحضور مجمس لجنة تمييـ   .4
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 ،مػف المسػـ هػااتعتمادإتعداد وتحضير أجندة العمػؿ بمجنػة تميػيـ البرنػامي والممػرر، ومتابعػة   .5
 ا إلي وحدة ضماف الجودة.هوتسميم

 تنسيؽ العمؿ بيف أتعضاد فريؽ العمؿ التنفيذي بالمسـ.   .6
 ا. همالممررات وتميييئة التدريس في توصيؼ هتذليؿ العمبات ألتعضاد   .7
رير اوتمػػػػػ ،لمػػػػتمكف مػػػػػف جمػػػػا توصػػػػيفات ؛يئػػػػة التػػػػدريسهضػػػػػاد أتع مػػػػف ،مراسػػػػمة المنتػػػػدبيف  .8

 الممررات. 
 ،ومساتعدة ومءورة رئيس المسـ ،الذي يعد ما فريؽ العمؿ ،تمديـ ممترح بتوصيؼ البرنامي  .9

 يـ البرنامي والممرر.يإلي لجنة تم
 ،ير العمػػػػػؿع تعمػػػػػي سػػػػػلإلطػػػػال ؛العمػػػػػؿ تنسػػػػيؽ اجتمػػػػػاع دوري مػػػػػا رئػػػػيس المسػػػػػـ وفريػػػػػؽ  .20

لمػػتمكف مػػػف  ؛ؿ والمعوقػػات، مػػا أتعػػالـ الوحػػدة بالنتػػائي االيجابيػػة والسػػمبيةمءػػاكة الهػػومجاب
 تطبيؽ آلية تحميؽ وتطبيؽ سياسة الجودة بالمسـ.

ثػػار، خػػريجيف، آلنمابػات، وزارة الدولػػة لءػػئوف ا ؛االتصػاؿ بالمسػػتفيديف مػػف سػػوؽ العمػػؿ  .22
 ة لموحدة.المجاف الفرتعيوذلؾ تعف طريؽ  مارات استبياف،وتعمؿ است ؛أولياد أمور

دارييف. ،طالبو ، ، ومعاونيهـة تدريسهيئ أتعضاد ؛نءر ثمافة الجودة بالمسـ  .28  وا 
 لعمؿ كتاب دليؿ الطالب. ؛جما معمومات ما الفريؽ التنفيذي تعف المسـ  .23

   هني احتاد ال الب(:أاختظاطاخ ممثل ال الب )(: 02هادج )

  . ةيلكماطالب  فيب ،ةنءر ثمافة الجود ىالعمؿ تعم  .2
 الطالب.  افيفي تعمؿ استب اركةالمء  .8
نظػػاـ  ؽيػػتطب ؿيفػػي سػب ؛ةيػوالمجػػاف الفرتع، مػػف قبػػؿ الوحػدة ،باألتعمػػاؿ التػي تسػػند لػه اـيػالم  .3

 .ةيالجودة بالكم
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   ْحذج:للداسي اإلٌسق املهِام (: 02هادج )

 مف بيف اإلدارييف بالكمية ،ُيعيف منسؽ إداري لموحدة.  
 ما يمي هذا المنصبمف يتممد ُيءترط في: 

أم أن يكامن قاد ساابق فاو افعمال بمحادة ضاامان   أن يكامن حاصااًل نلاى دمرات فااي افجامدة  -
 .افجمدة

 .مافكتابية  فديو خبره با نمال اإلداريةأن يكمن   -
  كما يمي: موحدةلداري اإلمنسؽ ال مهاـتكوف 

 بين افمحدة ما قساملقة مصل ميكمن ح  افرسيسة ىي تنسيق ا نمال اإلدارية فلمحدةميمتو  -
 اإلدارية بافكلية.

مخاارج   داخل  مصادر   مارد افمختلية جياتفل ؛مافممضمنات  افمكاتباتم   افتأشيرات متابعة -
   .افكلية(

    هِام سكشتاسٌح الْحذج:(: 00هادج )

 الوحدة.  ريالممابالت الخاصة بمد ـيتنظ 
 وتعات ومتابعػة الموضػػ ،الوحػػدة ريمػد التػػى تػرد لمكتػػب ،الموضػوتعات ايػػوتعػرض جم دراسػة

 . اهمن التى تصدر
 الوحدة.  ريمد اهطمبيالتى  ،اناتيوالب ،المذكرات إتعداد 
 المختمفة اتهلمج ؛والموضوتعات ،المكاتبات هيوتوج ،راتيالتأء ذيتنف  . 
 والمجاف الخاصة بالوحدة.  ،اجتماتعات المجالس ـيتنظ 
 الخاصة بالوحدة.  ؛ريوالتصو  ،والطبا، والنسخ ،ريبأتعماؿ التحر  اـيالم 
 الوحدة.  ريقبؿ مد مف بها ؼيالتكم تـي يبكافة األتعماؿ األخرى المماثمة الت اـيالم 
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 :هِام هذخل الثٍاًاخ(: 02هادج )

  اإلليكتروني لموحدة.إدخاؿ البيانات تعمى الموقا 
 .ت ذية قواتعد بيانات الوحدة 
 طالب.بؿ المف ق ،ممررات اإلليكترونيةالو  ،المسئوؿ تعف متابعة ممئ بيانات تمارير البرامي 
 .إنءاد قواتعد البيانات 

 :حماسة الْحذجهِام (: 09هادج )

 رسػال ،إتعػداد مءػػروع موازنػػة الوحػػدة بعػػد  ،الموازنػػة ذيػػومتابعػة تنف ،ةيػػالمعن اتهػػالج إلػػى اهوا 
 ها.اتعتماد

 زنػػػػػػاتوالموا ،االسػػػػػػتحماقات مجػػػػػػاالت فػػػػػػى اهػػػػػػؿ بو والمػػػػػػوائ  المعمػػػػػػ ،فيأحكػػػػػػاـ المػػػػػػوان ذيػػػػػػتنف، 
 .ةالختامي والحسابات

 واالستحماقات ،ادات صرؼ المطالباتواتخاذ إجر  ،ةيالحساب اتيالتسو  رادجإ . 
 ةيالمال اتيإلثبات العمم ،السجالت الالزمة إمساؾ . 
 رساله إلى ال ،الحساب الختامى لموحدة إتعداد  . ةالمعني اتجهوا 
 بالوحدة. فيلمعامم ؛والمكافآت ،واألجور ،المصروفات الخاصة بالمرتبات مراجعة 

 :حهِام جلاى الْحذج الٌْعٍ(: 05هادج )

 بالكمية مف:لوحدة ضماف الجودة  ،مجاف النوتعيةكؿ لجنة مف التتءكؿ 

  ساً يرس منسق افبرنامج.) 
 يفاا  ممااثاًل فلبرناامج كامنيكمنسااق فشاسمن افجامدة فلبرنااامج  م   سيافتادر  سااةىيأنضااء  أحاد 

 .ةية بافكلفمحدة ضمان افجمد يذيافمجلس افتني
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 من أنضاء ىيسة افتدريس.  نلى ا قل  نضمان 
 سيتدر  سةيىأنضاء  يمن معامن نضم . 
 نلى ا قل من اإلداريين بافكلية. نضم 
 مطافبة نن كل برنامج.  طافب 
 ةيافكل ديمن نم عتمدي  افمحدة ريباقتراح من مد  إضافة أطراف أخرى فلجنة جمزي. 

 :السٌْي للكلٍحّالتقشٌش الزاتٍح  أّال: جلٌح ئعذاد الذساسح

 :يمى بما المجنة هذ ص تخت

  فلكلية.إنداد افتحليل افبيسي افرباني 
 مأمزانيا افنسبية.  تحديد نقاط افقمة مافضعف 
 افمؤسسي. نتمادمافمثاسق افخاصة بإستيياء خصاسص ممعايير اال  جمع افبيانات 
 ممراجعة افدراسة افذاتية فلكلية.  صياسة 
 ي فلكلية.تقرير افسنم ممراجعة اف  صياسة 

   :التخ ٍط اإلسرتاتٍدًجلٌح  ثاًٍا:

 :يمى بما المجنة هذ تختص 

 فاى  افمجتماع مخدماة ي افعلما مافبحث  مافتعلم افتعليم تطمير اييتطلب افتى االحتياجات تحديد 
 .افعليا مافدراسات  افبكافمريمس مرحلتى

 فضامان مآفياة سياساة ممضاع  ةاإلساتراتيجي يادافىامأ افكلياة مرساافة رؤياة صاياسة مراجعاة 
 .افمحيطة تتطلبو افمتغيرات فما مفقا  افعناصر ذهيف افمستمر تحديثفا

 فلكلية اإلستراتيجية افىدا  تحقيق إفى يتؤد افتى ماآلفيات  افسياسات تحديد. 
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 مافبحاث  مافاتعلم  افتعلايم نناصار جمياع فتطامير ؛ةفلكليا اإلساتراتيجية افخطاة تنيياذ متابعاة 
  افسياساات ماقتاراح ؛افعلياا مافدراساات  افمريمسبكااف يمرحلتا فاى ؛افمجتماع مخدماة ي افعلما

 . مافتحسين افتطمير تضمن استمرارية افتى ؛ماآلفيات

 : جلٌح املتاتعح ّضثط اجلْدج.ثالثا

 :يمى بما المجنة هذ تختص 

 افبحثياة – ةافكلياة افتعليميا أنشاطة كافاة تتاابع مافتاى  بافمحدة افينية افلجان أنمال متابعة – 
 افمؤسسية. – معيةافمجت افخدمات

 افمختلية. افعلمية ا قسام داخل  افداخلية افمراجعة فجان مأداء تشكيل متابعة 
 مادير إفاى مافتمصايات بافمقترحاات مصاحمبة مافمتابعاة افتقيايم بأنماال افخاصاة افتقاارير رفاع 

 .افمحدة
 بافكلية. تاالمتحانا تقميم نظام بمتابعة افخاصة افلجنة تيعيل  

  ل:متحلي دراسة -أ

 مافخارجيين. افداخليين افمراجعين تقارير 
 فلمقررات. افطالب تقييم 
 افعليا. مافدراسات افبكافمريمس بمرحلتى جىافمنا تطمير فجان تقارير 
 افتمظيف. تياج تقرير  
 ماإلداريين. ميممعامني افتدريس يسةى أنضاء آراء  
 افمساتقبلية افتنييذياة طاطافخ مضع فى ايب يستياد صمرة فى مافتحافيل افدراسات نتاسج مضع 

 .نامة بصية افكلية متطمير افمختلية افتعليمية افبرامج فتطمير افسنمية
 افقممياة يساةياف فمتطلباات طبقاا مافسانمية سانمية افرباع افتقاارير مكتاباة إناداد فاى افمشااركة 

 .ةفلكلي افسنمى افتقرير متمثيق إنداد ممتابعة افجمدة فضمان
 ماإلدارية. ا كاديمية مافقيادات اإلدارة مأفراد افتدريس يسةى أنضاء ا داء تقييم  
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 مافتحسين  فلتعزيز مقترحات ممضع  ايمتقميم  مافسياسات افخطط تنييذ متابعة. 

 : اآلتيييا ف يتمافر سنمية خطة تقديم -ب

 يا.ب افقيام افمحدة تعتزم افتى ا نشطة فجميع مصف  
 ا نشطة. كلت تنييذ آفيات 
 افتنييذ زمن. 
  ة.نشطا   من نشاط فكل افنجاح شراتمؤ  
 افالزمة افميزانية. 
 ة.فلخط افدمري افتقييم افمتابعة آفيات  

 ساتعا: جلٌح تقٍٍن الرباهح ّاملقشساخ.

 :يمى بما المجنة هذ  تختص

 :ا كاديمى افتطمير– أ

 جاراءاتاإل ماتخااذ  ةافتعليميا ياافبرامجة  مرجعيا قياساية أكاديمياة فمعاايير افكلياة تبنى متابعة 
 .افكلية دافىمأ رسافة يحقق بما ؛ايتحقيق تضمن افتى

 أكاديمية معايير من افكليةو انتمدت ما ضمء فى ؛افدراسية مافمقررات  جافبرام تمصيف متابعة 
 .افعمل فسمق افالزمة اراتيمافم  فلمماصيات افخريج إكساب يضمن مبما  مرجعية

 مافمسااسل  ماإلمكاناات  افتادريس مطارق  اىاممحتما  افدراساية افمقاررات سماةمال  مادى دراسة 
 مذفاك افتعليمياة فلبارامج ا كاديمياة افمعاايير فتحقياق ؛ماالمتحانات  افتقميم مطرق  افمساندة
 يرأ اساتطالع متحليال  افبارامج ممصايمفة  افصالة ذات ا خارى افلجاان بتقاارير باالساتعانة
 .لافعم اتيمج  افخريجين

 اساتبيانات خاالل مان؛ اىافتطمير  آفياات ماقتاراح  مافمقاررات اسايةافدر  فلبارامج افادمرى افتقيايم 
 افمقيمااين تقااارير خاالل مماان مافمساتييدين   افتاادريس يسااةى أنضااءم  افطااالب  راءآ اساتطالع
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 م ا قساا مساؤمفية متحديادن؛ افممتحناي فجاان متقاارير  االمتحانات نتاسج متحليل  افخارجيين
 .افتطمير نملية تجاه فرادما 

 با قساام افدراساية مافبارامج  فلمقاررات افسانمية افتقاارير مانتمااد  متمثياق  إناداد ةمتابعا 
 ممتابعاة دارةإ فجاان تشامل  افسابق فلعام افتنييذية افخطة نجازإ متابعة يضمن بما  افمختلية

 .افمحدة أنشطة تنييذ

 االمتحانات: أنمال متابعة -ب

 خصمصاف ذايب افمعرمفة افجمدة معايير تطبيق متابعة:  
  .افمكان مماصيات -
  .ا سسلة مضع نظام -
 .اإلجابة نماذج -
 .افتصحيح نظام -
 .افمستندات حيظ نظام -
 .االمتحانات جدامل مناسبة -
  .افنتاسج إنالن -
  .افطالب شكامى مع افتعامل -

 

 افليسانس: مرحلة برامج - ج

 افقممياة يساةياف فمتطلباات طبقاا  بافكلياة مختلياةاف افتعليمياة افبارامج مماصايات إناداد متابعاة 
 .ماالنتماد افتعليم جمدة فضمان

 بيا. تدرس افتى افبرامج مماصيات نلى افمختلية ا قسام مجافس ممافقة من افتأكد  
 بغرض ؛ماستشاري إرشادى بدمر افقيام:  
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 ماع يتماشاى بما يا بعيت افتى ا كاديمية افمعايير بتطبيق يقمم تعليمى برنامج كل أن من افتأكد -
 .يةافكل رسافة

 افمعاايير   مباين  افبرناامج يتبعياا يافتا  ا كاديمياة افمعاايير باين دقيقاة مقارناة نمل من افتأكد -
 نافمية. جامعة فى ةمماثلة  أم قممي كانت سماء؛ برنامج كل ختارىاي اافت افمرجعية ا كاديمية

 ياثبح" افمقارر ملاف "مقارر فكال بملاف يحاتيظ نلماى قسام تعليماى برناامج كال أن مان افتأكاد -
 نلى: يحتمي

  افمقرر مماصيات •
  افمقرر تقرير •
  سابقة امتحانات أمراق من نماذج •
  فلمقرر افطالبي افتقميم نتاسج •
  وفي مافراسبين افناجحين مكذفك  افمقرر نن افمنقطعين فلطالب افمسمية افنسب •
  .صلة ذات أخرى معلممات أي •

  بتادريس افمقارر يقامم افاذي فلمحاضار ماىإحادا ؛افمقارر ملاف نما نساختين مجامد مان افتأكاد -
 .ا داء متابعة في يساند ذايف؛ افبرنامج منسق أم  مفرسيس افقس ما خرى

 ضاعف - افعددياة افكثافاة  بافكلياة افتعلايم مشااكل ماع افتعامال فاى افمؤسسة سياسات تيعيل 
 .(افبشرية افممارد فى مافزيادة  افنقص -افخصمصية افدرمس -افممارد

 ي  افاذات افاتعلم متشاجيع  افمعتمادة افساانات نظاام فتطبياق فكلياةا السحاة تطامير متابعاة
كسااب  افمختلياة افتعليمياة افبارامج فاى فكترمنايماإل   سامق ايايتطلب افتاى افمياارات افطافاب ماا

 .افعصر ممتغيرات افعمل
 اينالنماا   اىمانتماد  ايممراجعت  مافتعلم افتعليم  سافيب تطمير خطة مضع. 
 افتعليمياة افبارامج مساتمى نلاى  افاذاتي افاتعلم مجااالت متطبياق ياذتني متابعاة نلاى اإلشاراف 

   ة.بافكلي
 افاذاتي افتعلايم  مافمقررات افبرامج مستمى نلىة  تقليدياف سير افتعلم أسافيب تطبيق دراسة – 

 .(اإلفكترمني افتعليم
 فكترمنياإل  يمافتعل نظام فتيعيل ؛فكترمنياإل  افممقع نلى بافكلية افتعليمية افمقررات رفع دراسة. 
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 أنضااء رأى اساتطالع خاالل مان  اإلفكترمناي مافاتعلم افاذاتي افاتعلم أسافيب فتقييم آفية مضع 
 .مافمقترحات  مافتمصيات ممضعج  افنتاس متحليل  مافطالب  افتدريس يسةى

 افمتخصصاين ءآرا اساتطالع خاالل مان  افتعليمياة افعملياة جامدة تقيايم نلاى اإلشاراف 
  ن.مافمستييدي

 ة.افتعليمي فلعملية افمتاحة يالتيافتس نن افطالب رأى الستطالع ؛افراجعة افتغذية عةمتاب  
 ي.افميدان افتدريب حمل افطالب آراء استطالع متابعة  

 افطالب: تقييم أداء متابعة - د

 نالن االمتحانات ممانيد تحديد حيث من   .حافتصحي فجان لمتشكي افرأفة مقماند افنتاسج ماا
 دارة افكنترمل نظام آفية ممتابعة تيعيل  .االمتحانات ماا
 ت.االمتحانا نتاسج من افطالب تظلم تلقى آفية تيعيل  
 مأسلمب شكل( ا كاديمية ا قسام كل فى  مافمرجع يافجامع افكتاب مطبع إخراج نلى اإلشراف 

 .(ا ساسية فلممضمنات افمرجع تغطية درجة - افمرجع متمافر سعر - افمرجع إخراج
 دراسي فصل كل نياية فى افطالب ازإنج تقييم. 
 متصاحيح –ةمراجعا اف مافكنتارمل االمتحاان فجاان داخل افعمل مقماند قمانين تطبيق من افتأكد 

  (. افدرجات رصد شيافية – االمتحان مرق
 ي:اآلت مراجعة عم  افتعلم نماتج تعكس أنيا من مافتأكد  االمتحانية فلمرقة ثابتة معايير مضع 

 فلطافب افدراسية مافمرحلة افعقلية درةافق مع افتناسب -
  ى.ا خر  جىبافمنا االرتباط -
  م.افتعلي مساسل فى افحديثة فلتطمرات مافمقررات افبرامج مماكبة -
 .فلطافب افتحليلية افقدرة نلى تعتمد افتى  افدراسي افيصل مدار نلى م افتقيي أسافيب تعدد -
 . محدداف افمقت مع ا سسلة متناسب سلةا س أسافيب تنمع -
 نالن  بافكنترمل افعمل مقمانين قماند تطبيق من افتأكد   .االمتحانات جدامل ماا
 ندمات نمل مرش– االفكترمني افممقع خالل من  رمقر  فكل افتقييم بنظام افطلبة إنالم. 
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 افمقرر فمحتميات االمتحان تغطية. 
 افطلبة من شكمى مدمج حافة فى  االمتحانات نتاسج ةمراجع. 

 التذسٌة ّالذعن الفًٌ. : جلٌحخاهسا

 :يمى بما المجنة هذ تختص 

 افتدريبية االحتياجات تحديد. 
 أنضاء بافكلية افبشرية افممارد متنمية كياءة فرفع االحتياجات نلى بناء تدريبية خطة إنداد  

 خطاة تحقياق فاى مييسا بماا ؛دارى(إلا زيااافج – افينيين – افمعامنة يسةياف – افتدريس يسةى
 .افشاملة مصمل فلجمدةماف  افكلية

 افلغة اراتيم تحسين :مثل  افكلية رسافة تحقيق تخدم  بافكلية خاصة فلتدريب سياسة مضع  
  ياآلفا افحاساب اراتيام متحساين  افمممفاة افتنافساية افمشارمنات مكتاباة ي افعلما مافبحاث
 .افحديثة افعلمية زةيا ج ماستخدام افطلبة  مع ا مثل مافيعال مافتعامل

 فلتدريس أسافيب الستحداث ؛افمعامنة يسةيماف افتدريس يسةى أنضاء قدرات فدنم خطة إنداد 
 .افطالبى افدنم يف افيانلة افمشاركة منلى  تدريبية دمرات خالل من  مافتقييم

 افبرامج ذهى من افمستييدين أداء نلى افتدريبية افبرامج أثر فقياس آفية مضع. 
 مجمد :مثلة  افمختلي افنماحى من فلطالب افميداني يبفلتدر  يافحاف افمضع نلى دراسات نمل 

 افيا افحاجة ممدى  افتدريب بعد افمكتسبة اراتيمافم افتدريب منمنية مكتمب  تدريبى برنامج
 .إفخ... افطالب تقييم مطريقة افعمل  في سمق

 يق فتحق اياستخدام مكييية  ايتنظيم أسلمب حيث من ؛فلطالب افميدانية افزيارات مضع دراسة
تمصايف  ماع افزياارات برناامج تكامال مادى مكاذفك  افتعليمياة افعملياة فاى افمجتمعياة افمشاركة
 .إفخ... افطالب تقييم مطريقة افبرامج  متمصيف افمقررات 
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 : جلٌح الٌشش ّاإلعالى ّالتْعٍح.سادسا

 :يمى بما المجنة هذ تختص 

 فكترمنياً  ؛اإلنالمية فلتمنية خطة مضع   .مرقياً  ماا
 اإلنالمية. افتمنية مخرجات تقييم 
 اإلداري ازيافج مأنضاء  ميممعامني  افتدريس يسةى أنضاء بين  افجمدة يمىمميا ثقافة نشر  

 .بافكلية مافطالب  مافعاملين
 االستراتيجية ايدافىمأ  افكلية مرسافة  رؤية متمثيق  ممراجعة  إلنداد آفية مضع. 
 تييدينمافمس افكلية بين افتماصل آفيات منشر تمثيق. 
 داخل ايب مافتعريف ىا نشر  نلى مافعمل  ماالنتماد افجمد ضمان مجالي ف افمستجدات متابع 

  .افكلية

 :املإسسً عتواد: جلاى استٍفاء هعاٌري االساتعا

ومؤءرات  ،وتعناصر ،د خصائصتكوف مهامها استيفا، و المؤسسي تعتمادُتءكؿ لجاف معايير اال
 .معاييرال

 :يل للْحذجالٌظام املا(: 06هادج )

  االدارات ءػأف ءػأنها ،الكميػة تعميػد مباءرة يتبا معتمد كياف هيوحدة ضماف الجودة بالكمية 
تخصػػػػـ مػػػف الميزانيػػػػة التػػػػى  ،لى يكػػػػوف لموحػػػػدة ميزانيػػػة سػػػػنويةوبالتػػػا الكميػػػػة؛ داخػػػػؿ المختمفػػػة
 بمهامهمػػا، لمميػاـ وذلػػؾ لوحػدة؛ا ادارة مجمػػس مػف تعتمػػد أف تعمػى لمكميػػة، الجامعػة هاتخصصػ

 المطبوتعػػػػػػات واتعػػػػػداد العمػػػػػػؿ، وورش والتوتعيػػػػػة، والتميػػػػػػيـ، المتابعػػػػػة، أنءػػػػػػطة تعمػػػػػى الصػػػػػرؼو 
لمجامعػة، ويمػوـ مػدير الوحػدة بدتعػداد  الماليػة السنة ما لموحدة المالية السنة وتتوافؽ الالزمة،

 لعرضػها الماليػة لسػنةا انتهػاد مػف ءػهورمركز الوحدة المالي والحساب الختامي خالؿ ثالثة 
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 أو الكميػة مف المختصة األجهزة لمراجعة المالية التمارير جميا وتخضا إلدارة،ا مجمس تعمي
 .خارجها

 بدتعػػػػداد مركػػػػز الوحػػػػدة المػػػػالى  ،ةتحػػػػت إءػػػػراؼ مػػػػدير الوحػػػػد ،يمػػػػوـ المسػػػػئوؿ المػػػػالى لموحػػػػدة
 مجمػػػػس لعرضػػػها تعمػػػػى ؛الماليػػػػة السػػػػنة انتهػػػاد مػػػػف هورخػػػػالؿ ثالثػػػة ءػػػػ ي،والحسػػػاب الختػػػػام

 .خارجها أو الكمية، مف المختصة؛ األجهزة لمراجعة المالية اريرالتم جميا وتخضا اإلدارة،
 مػف بػيف البنػوؾ المعتمػػدة،  ،يفػت  لموحػدة حسػاب خػاص فػى البنػؾ الػذى يختػار  مجمػس اإلدارة

 .الوحدة وأغراض تتفؽ التى النواحى فى إال هاوال يجوز الصرؼ من
 تعهدةؼ جنية، وتكوف فى مفة مستديمة ال تزيد تعف مبمغ أليجوز لمجمس اإلدارة تخصيص س 

 أمػواؿ تسػتخدـ أال مراتعػاة مػا المختمفػة، النثريػة النفمػات منها تعمى ويصرؼ الوحدة، محاسب
 استعاضػػة ويػتـ مهػػا،مكافػآت أو األجػور ومػػا فػى حكال صػػرؼ أغػراض فػػى تديمةالمسػ السػمفة

 .لماليةا السنة نهاية فى صرؼ بدوف بميةالمت المبالغ ترد أف تعمى ،هانفاذ قرب السمفة هذه
 لمجمػس الكميػة بنػػاد تعمػى إقتػػراح مػدير الوحػػدة تحديػد قيمػػة بػدؿ حضػػور الجمسػات ل تعضػػاد، 

 . الجامعة فى متبا هووفمًا لما 
 لمػػػدير يةتحديػػػد قيمػػة المكافػػػأة الءػػهر  ،بنػػػاد تعمػػى إقتػػػراح مجمػػس إدارة الوحػػدة ،لمجمػػس الكميػػة 

 . الجامعة فى بامت هو لما وفماً  بها، اإلدارييف والعامميف ونائبه، الوحدة،
 توزيػػػا مكافػػأة تءػػػجيعية لمعػػامميف اإلداريػػػيف  ،بنػػاد تعمػػػى اقتػػراح مػػػدير الوحػػدة ،لمجمػػس اإلدارة

 .بالجامعة متبا هووفمًا لما  ،الة الوحدةرس تدتعـ التى العادية، غير جهودنظير لم بالوحدة
 االدارة، مجمػس اتعميهػ يوافؽ والتى أو هيئات، رادأف مف الممدمة لهباتيجوز قبوؿ التبرتعات وا 

 . والجامعة الكمية ومجمس
 خري ناتجة تعف نءاط الوحدة لمميزانية.أيضا تضـ أي موارد أ 
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 :تتكوف موارد الوحدة مف 
 . بماجباتيا فلقيام فلمحدة  مافكلية افجامعة ياافمبافغ افتى تخصص  .3
 . امعةمافج افكلية نلييا مجلس ميمافق اإلدارة  يقبليا مجلس افتى فيباتما  افتبرنات  .7
 إن مجدت.   فماسد افمداسع فدى افبنمك  .1
 . افعلمية افمماد من ىامسير   افمطبمناتحصيلة بيع   .8
 ناتجة نن نشاط افمحدة.   ممارد أخرى يأ  .2
 يتءمؿ نفمات الوحدة ما يم: 
بافمحادة  مافاذين  لينفلعام تصرف افتى يا؛مما فى حكم  مافحمافز  مافمكاف ت  ما تعاب  ا جمر .3

 ت تتعلق كل بمجال نملو.يؤدمن خدما
 مفقًا فماجبات افمحدة.   نيقات نمليات افمتابعة مافتقييم .7
ممرش افعمال افخاصاة بضاامان افجامدة  مافمااؤتمرات   محلقاات افتمنيااة  نيقاات افنادمات افعلميااة .1

 ذات افصلة.
 افمصرمفات افجارية افمختلية.  .8
 . بافمحدة افعمل فتنييذ افالزمة ما دمات  ا جيزة .2
 مان يااممقعاًا نلي  بممجاب شايكات  افممدناة بافبناك افمعتماد  صرف مان أمامال افمحادةيكمن اف .6

مافم تحدد مزارة افمافية  ثان؛ تمقيع افمافي  مافمسسمل أمل  تمقيع فلمحدة  اإلدارة مجلس رسيس
 أم افجامعة خالف ذفك.

ماااد  افمعت بافبنااك خااااص حساااب فاااى مجاادت إن ا جنباااي؛ افنقااد مااان ىاااتحااتيظ افمحااادة بممارد .2
 .افمحدة نمل  سراض افحصيلة ىذه متخصص

   اجلِاص اإلداسي للْحذج:(: 07هادج )

 الوحدة فى تعممه:  ريمد عاوفي

 .منسق إداري افمحدة 



 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University   جبهعخ الفَوم -كلَخ اُثبر  -ضوبى الجودح  وحذح

arcqau@fayoum.edu.eg      http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

 2664332686فبكش :     2664332686تلَفوى:   85736رهز ثزٍذً:  -هجٌي كلَخ اُثبر  -العٌواى الجزٍذً: جبهعخ الفَوم  

    - 49- 

 

  افمحدة.  ةيسكرتار 
 مافحيظ.  ديمافق اناتيقماند ب اخصاسى 
 مافى.  مسسمل 
 مافمخازن. اتيفلمشتر  مسسمل 

    سي للْحذج:التْطٍف الْظٍفً للدِاص اإلدا: (08هادج )

إليهػػػا مضػػافا  ،ةبالكميػػ االدارى زجهػػالم يفيالػػوظ ؼلمتوصػػي لموحػػدة اإلداري جهػػازال أفػػراد خضػػاي
 (.84 -83 -88 -82) فى المواد تعميهااالختصاصات المنصوص 

    آلٍاخ ضثط العول تْحذج ضواى اجلْدج:(: 09هادج )

 نءػػػػر  ؽيػػػػتعػػػػف طر  ،تمػػػاعؤسػػػاد المجػػػػاف وأتعضػػػػاد الوحػػػػدة لالجالوحػػػػدة السػػػػادة ر  ريمػػػػد دتعويػػػ
 .ةيأو خطابات رسم ،ةيإتعالنات بالكم

 لموحػدة  ةيػلجنػة أو تعضػو بالوحػدة تعػف الحضػور ثػالث اجتماتعػات متتال سيأي رئ بيت  تعند
 ـيويػػذكر ذلػػؾ فػػي تمػػ ،هإليػػ الموكمػػة مهػػاـمنػػه تعػػف ال ايػػذلػػؾ تخم عتبػػريدوف اتعتػػذار مكتػػوب، 

 .ةالداخمي المراجعة لجنة تعد  يالذ ،يءهر األداد ال
 هػػػػذا خػػػالؿ ،مهػػػاـ مػػػف بدنجػػػاز  قػػػاموا تعمػػػا يءػػػػهر  ريػػػتمر  ـيأتعضػػػاد الوحػػػدة تمػػػد ايػػػجم تعمػػػى 

ذا .ءهرال  ،التعثػر هػذا أسػباب ذكرتُػ ،حػد األتعضػادأل أوكمػتالتػي  مهاـال بعض إتماـ تعثر وا 
 تسػػػنىي حتػػػىهػػػا؛ ور هفػػػور ظ ،الوحػػػدة بػػػأي تعمبػػػات رومػػػدي المجػػػاف رؤسػػػاد إبػػػالغ وجػػػوب مػػا

 .هامع لمتعامؿ ؛ـزيم ما واتخاذها، مناقءت
 تعف  ديمف قبؿ رؤساد المجاف واألتعضاد تعف أي سفر لمدة تز  ايالوحدة رسم ريإخطار مد تـي

إذا  ا،ر يػتمر  مػدـيقبؿ موتعد السفر بأسبوع تعمى األقؿ، وتعمػى أف  ،خارج أو داخؿ البالد ،أسبوع
تـ إنجاز  مف ما  ريالتمر  ءمؿي. و رالتماري أو مهاـنتائي ال ـيتزامف موتعد السفر ما موتعد تسم
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ذلػؾ فػػي  كرذيُػو  ،تجػا  الوحػدة تهيمنػه تعػف مسػئول ايػذلػؾ تخم عتبػري ،ذلػؾ خػالؼي ومػف ،مهػاـ
 األداد الخاص به. ـييتم

 تعف رؤساد المجاف وأتعضاد الوحدة. كما  ،ةيءهر  ريبدتعداد تمار  ةيلجنة المراجعة الداخم تموـ
 ،إف وجدت ،مت والتي تعثرتتعف مجمؿ األنءطة التي ت، سبوتعيامجمعا كؿ أحد أ راً يتعد تمر 
والمسػػػػػئوؿ أو  ،أسػػػػباب التعثػػػػػريهػػػػػا موضػػػػػحًا ف ،الجػػػػودةضػػػػػماف وحػػػػػدة  ريمػػػػد دلمسػػػػػيها وتمػػػػدم

 .هاالمسئولوف تعن
 لتسمـ ؛هـرؤساد لجان فيوب بينهـأتعضاد لجاف الوحدة ضماف االتصاؿ المستمر  ايجم تعمى 

ذا ،لهػػاد الممػػػرر النتػػائي فػػػي الموتعػػ ـوتسػػػمي ،مهػػاـال رؤسػػػاد المجػػػاف  بمػػغي ذلػػػؾ تعكػػس حػػػدث وا 
 .لمعضو يءهر األداد ال ـييذلؾ بتم رفؽيحتى  ؛الوحدة كتابة ريمد

 مػػف دةهاتعمػى ءػػ ،تعنػػد الطمػػب ،أتعضػاد وحػػدة الجػودة ايػػالسػػادة رؤسػاد المجػػاف وجم صػؿحي 
ؿ العمػػػػ ةونوتعيػػػػ ،العمػػػػؿ فػػػػي هاتعػػػػف الفتػػػرة التػػػػي أمضػػػػو  ،ثػػػػارآلا ةبكميػػػػ الجػػػػودة ضػػػػماف وحػػػدة

 ايمهلتمػد وذلػؾ ؛تعنهـ رالتماري نتائي بها مرفما ،هـالخاصة ب ةيذاتال رةبالسي هاإلرفاق ؛بالوحدة
 األمر. مهيهإلى مف 

 رؤسػػػاد  ايػػبػػػدبالغ جم ،الوحػػدة ريبعػػد التءػػػاور مػػا مػػػد، ةيػػػلجنػػػة المراجعػػة الداخم سيرئػػ مػػوـي
 .منهـلكؿ  ايءخص ةيءهر األداد ال ـييبنتائي تم ،المجاف وأتعضاد الوحدة

 و األتعضاد استبداؿ أو االتعتذار تعػف أحػد أو بعػض أو كػؿ رغب أي مف رؤساد المجاف أ إذا
 هػذ قبػؿ مػرور ثمػث المػدة الممػررة إلتمػاـ  ،الوحػدة ريبطمػب لمػد تمػدـيأف  ،هإلي الموكمة مهاـال
 إلى ذلؾ. ةيبطمبه المبررات الداتع رفؽيوأف  ؛هاعيإتعادة توز  مكفي حتى ؛مهاـال أو مهمةال

 إمكانػػه قػدر ،مهػاـصػػعوبات وأسػباب التعثػر فػي الال ؿيعمػؿ تعمػى تػذليالوحػدة أف  ريمػد تعمػى، 
 ،دهايػممثمة فػي تعم ةيومف خالؿ التعاوف ما إدارة الكم ،اتيمف اإلمكان هلدي المتوفر وحسب

 العمؿ. ريلضماف حسف س ؛وأف يمدـ الدتعـ والعوف لكؿ رؤساد المجاف وأتعضاد الوحدة
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 بالنءػػػاط والمبػػادرة فػػػي  فيز يػػسػػػتعانة بعػػدد مػػف الطػػػالب المتماللوحػػدة ضػػػماف الجػػودة ا جػػوزي
ومساتعدة المجاف في بعض األتعماؿ  ؛اناتيوجما االستب ؛ايلممعاونة في توز  ؛إنجاز األتعماؿ

 .الجودة أنءطة في ـهمعاونت تعمى ـهل رتمدي هاداتمن  ء رينظ ،بالوحدة ةيالفن
 الجػودة أنءػطة فػي مواهسػا ممػف ،ـهالسادة رؤساد المجاف وأتعضاد الوحدة ومعاونو  حصؿي، 

 حضػػػػػور وتعػػػػف ،بنجػػػػػاح اهػػػػإنجاز  فػػػػػي ءػػػػاركوا أو ،اهػػػػػأنجزو  التػػػػي مهػػػػػاـال تعػػػػف ،مكافػػػػػأة تعمػػػػى
 هاوالمػػدة التػػي اسػػت رقت ،فيالػوظي أو ،العػػاـ والكػػادر ،مهمػػةال صػعوبة حسػػب تمػػدر ،الجمسػات

 التػدفؽ مػاداـ ،ئهػاهالػذلؾ حتػى انت المخصصػة لتطػويرمءػاريا ا ةيػزانمي مػف تصػرؼ ؛مهمػةال
 .مستمراً  لممءروع يالمال

   :اجلِاخ املستفٍذج(: 22هادج )

  :حالكلی خاسج خِاخأّال: 

  .مركز ضماف الجودة بالجامعة 
  .المجمس األتعمى لمجامعات 
  .مجمس جامعة الفيوـ 
 تعتمادلضماف الجودة واال ةيالموم ئةيهال . 
 الطالب بتخصصات المتصمة هاالمجمس األتعمى لمجامعات ولجان . 
 ثارآلوزارة الدولة لءئوف ا :مثؿ ،ةيبالكم ـيتعممف مخرجات ال دةالمستفي اتجهال. 
 ـبالتعمي تمةهمؤسسات المجتما المدني الم. 

 :حیلكلا داخل خِاخ: ایثاً

 لمكمية التابعة واإلدارية العممية األقساـ. 
 العميا. والدراسات الميسانس بمرحمتي الطالب 
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 ـوهومعاون التدريس يئةه أتعضاد.  
 الخاص. لطاباا ذات والوحدات العممية المراكز  

 الالئحح ُزٍأحكام تاسٌخ سشٌاى (: 22هادج )

 .ايهموافمة مجمس جامعة الفيوـ تعم ختاري مف الالئحة هذ أحكاـ  يتسر 

 الالئحح ِزٍفى شأًَ ًض خاص ت شدیمل  ها(: 20هادج )

 الجامعػات ـتنظػي بمػانوف واردةالػ المواتعػد ،الالئحػة بهػذ  ،فى ءأنه نػص خػاص رديلـ  مايف طبؽي
   .ةيذيئحته التنفوال

 


