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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

     

  متهـيد

يف أطار اهتمام الدولة مبنظومة التعليم واعتباره املشروع القومي األهم، جاءت أمهية ضمان كفاءة وفاعلية مؤسسات التعليم عموما  
ا الركيزة الرئيسية للخطة القومية إلصالح  واالعتماد من خالل نظام تقييم األداء وضمان اجلودة والتعليم العايل خصوصاً  ، حيث أ

  التعليم مبصر. 

من هذا املنطلق حرصت إدارة معهد املنصورة العايل للهندسة والتكنولوجيا على انشاء وحدة ضمان اجلودة، لكي يتواكب مستوى  
دة قدرة اخلريج التنافسية حملياً    . وإقليمياً  اخلريج مع املعايري القياسية الدولية وخلدمة أغراض التنمية املستدامة مبصر، وز

، ويوضح الشكل  ) ٢٠١٩  يوليو  - الثاين  الصدار (ا  الئحة وحدة ضمان اجلودة  على ٢٠١٩/ ١/٠٧وقد وافق جملس إدارة املعهد بتاريخ 
  اجلودة.  ضمان  التنظيمي لوحدةالتايل اهليكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عميد املعهد
 رئيس جملس إدارة الوحدة

 رؤساء األقسام العلمية ئب مدير الوحدة مدير وحدة ضمان اجلودة

 اللجان الفنية
رية منسقو املعايري  السكر

 التدريب املراجعة الداخلية

ت  التوعية واالعالم االستبيا

 القياس والتقومي الربامج واملقررات
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  الئحة وحدة ضمان اجلودة
  ): اإلطار القانوين١مادة (

ودة  وحدة مستقلة   دوحدة ضمان ا بع عميد املع ستمد سياس  ت دو  عد الوحدة الكيان  ا من مجلس إدارة املع ، و

د   اتيجية املع  بأعداد اس
ً
تص فنيا زالة  التنظي ا اتيجية و ذه االس عة تنفيذ  ودة واالعتماد، وكذلك متا لضمان ا

ودة واالعتماد.  اتيجية ضمان ا ا عرقلة تنفيذ اس   املعوقات ال من شأ
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  ): الرؤية٢مادة (

قليميا مما   و
ً
ادة قدرته التنافسية محليا ج وز ر ودة لرفع كفاءة ا م  وضع مصر ع  تتطلع وحدة ضمان ا سا

 . ا اإلقلي املم ا دور ون ل طة التنمية املستدامة وأن ي   خر

ة   تمع ا بما تقدمة من خدمات تنمو ساب ثقة ا   اك
ً
 رائدا

ً
ا دورا ون ل ودة ا ان ي دف وحدة ضمان ا كما 

تمع منطقة الدلتا اتيجية  تمع  واس ة من ا حة كب   . املصري الذي يمثل شر
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  ): الرسالة٣مادة (

ا التنمو  ودة بأداء دور د وحدة ضمان ا حقق رسالته  ي تتع د و ة املع وذلك من خالل إقامة نظام  ، بما يتما مع رؤ

علي شامل م مؤس و ج  ، تقو ر واالرتقاء بالعملية التعليمية بما  ،  واستخدام الوسائل الداعمة لرفع كفاءة ا

لية والدولية.    يتما مع املعاي القياسية ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): انشاء وحدة ضمان اجلودة٤مادة (
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

ادة حدة التنافسية العاملية ا لية ن االطراد العل والتق املستمر وز ن مؤسسات التعليم ا   ءأدى ا تبو ، والدوليةب

اتيجية للمؤسسات التعليمية ضمان  ات االس ودة مرتبة متقدمة  األولو د   ا ات إدارة املع انت من أولو ، ولذلك 

خ   لسة املنعقدة بتار د با ودة بموافقة مجلس إدارة املع شاء وحدة ضمان ا )   A113غرفة رقم ( تم تخصيص الو  .   أ

ودة.     بالدور األر لتصبح مقر وحدة ضمان ا

  وحدة كما يلي: لس إدارة ال واهليكل التنظيمي  

 رئيساً          عميد املعهد . ١

 عضواً           مدير وحدة اجلودة  . ٢

 عضواً           وكيل املعهد . ٣

 عضواً         نائب مدير وحدة اجلودة  . ٤

 عضواً         رئيس قسم اهلندسة املدنية  . ٥

 عضواً         رئيس قسم اهلندسة املعمارية  . ٦

 عضواً     اإللكرتونياتاالتصاالت و ةرئيس قسم هندس  . ٧

 عضواً         رئيس قسم العلوم الطبيعية  . ٨

 عضواً       تكنولوجيا املعلومات مدير وحدة  . ٩

 عضواً           أمني املعهد  . ١٠

 عضواً           رئيس احتاد الطالب . ١١

  

  

  

  

  

  وسائل االتصال بوحدة ضمان اجلودة: 
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 الربيد االلكرتوني :QAU@mc.edu.eg  

  2588800 050 002  :  تليفون  

  2588899 050 002:  فاكس   

  اجلهات ذات العالقة املباشرة مع الوحدة: 

 حملية: جهات    . أ 

 وزارة التعليم العايل . 

 اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد. 

 نقابة املهندسني واالحتادات املهنية اهلندسية . 

  تمع املدني املهتمة بالتعليمو حتقيق جودته.  مؤسسات ا 

 : داخل املعهد جهات    . ب 

  األقسام العلمية . 

 األقسام اإلدارية . 

 احتاد الطالب. د و أعضاءطالب املعه 

  .أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم 

  

  

  

  

  

  

 

  تواملسؤوليا): املهام  ٥مادة (



 
 

ة | 8 ح ف ص

 
 

  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

ميع   ودة واالعتماد ع املشاركة الفعالة  م  بمختلف  أفراد املؤسسة  يب نظام ضمان ا ا قع  ، مستو عبء التوجيه    و

ودة  ا اإلملام بمفردات ا اديمية وال من مسئولي اتيجية  واالعتماد واإلرشاد ع القيادات األ طة االس ووضع ا

 حسب اختصاصه.  ومن  ، للمؤسسة
ً
ام والواجبات كال ليف أفراد املؤسسة بامل   ثم ت

  دور وحدة ضمان اجلودة باملعهد: 
س،  تنظيم وعقد ورش العمل، الدورات ا . ١ يئة التدر ن، أعضاء  ية، اجتماعات ولقاءات مع الطالب، العامل لتدر

شارات والدعم   د، تقديم االس ة ورسالة املع ف برؤ ودة، التعر شر ثقافة ا ار ل تمع ا وذوي الصلة  ا

ودة وتحق د  مجال تطبيق نظم ا ة باملع ا االقسام العليمة واالدار ر.الف ال تحتاج إل  يق خطط التطو

يئة القومية   . ٢  ملتطلبات ونماذج ال
ً
امج) وفقا اصة باملقررات وال ر ا ندات (التوصيف والتقر عة إعداد املس متا

يفاء جميع البنود الواردة بالنموذج واالستفادة من نتائج تقيم الطالب للمقرر   ودة واالعتماد واس لضمان ا

ن املق  نامج وتفعيل خطط التحس  حة. وال

د. . ٣ ودة باملع ز ثقافة ا عز شر و بات فيما يتعلق ب شرات وامللصقات والكت  إعداد ال

م الدوري   . ٤ ا عملية التقو ج) ال تحتاج ر يانات للفئات املعنية (الطالب، صاحب العمل، ا إعداد االست

امج.   للمقررات الدراسية وال

نامج ومتا . ٥ يان تقييم الطالب للمقرر وال ع است ر املقرر  توز س لنموذج تقر يئة التدر عة إعداد أعضاء 

امج.  ر ال  واألقسام العلمية لنموذج تقر

امج واملقررات (جميع مجاالت التخصص) واالستفادة من أراء املقيم  عملية   . ٦ ار لل تفعيل دور املقيم ا

ر.   ن والتطو  التحس

رسال . ٧ يان الطالب للمقررات الدراسية و ل فصل  تجميع نتائج است اية  امعة مع  ودة با ا ملركز ضمان ا

 .  درا

يئة   . ٨ ة وأعضاء  اديمية واإلدار ل من القيادات األ ل قيام  س وضع خطة تنفيذية ألعمال الوحدة معلنة ل

م وفقا لإلطار   ام واملسؤوليات ال تقع  مجال اختصاص م وتحقيق للم د بدور ن باملع س والعامل التدر

اتيجية.  طة االس دد با  الزم ا



 
 

ة | 9 ح ف ص

 
 

  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

ر وفقا لنموذج   . ٩ د لتج التقر ن املع ا من األقسام العلمية وأم عد استكمال ر السنوي  تجميع بنود التقر

نة املراجعة الداخلية.  ائية ومراجعته من قبل  يئة القومية ووضعه  الصورة ال  ال

ارجية  .١٠ ان املراجعة الداخلية وا ر  تفعيل دور  ودة) وتوثيق تقار (باألقسام العلمية ووحدة ضمان ا

 املراجعة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوحدةجملس إدارة   اختصاصات  :)٦مادة (
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  از األداري والف والتوصيف الوظيفي ل االختصاصاتالنظام الداخ للعمل  الوحدة وتحديد  اعتماد . ١

ا للوحدة و   ونائبه. مدير الوحدة ال يتو إعداد

اصة بالوحدة اعتماد . ٢ ان ا  .شكيل ال

ة ال تقدم عن س العمل   اعتماد . ٣ ر الدور  بالوحدة. التقار

اصة   اعتماد . ٤ ة واملالية والفنية ا  بالوحدة.اللوائح اإلدار

ات  اجتماعاتعقد  . ٥ تمعوندوات ومؤتمرات بالتعاون مع ا تمة بجودة التعليم با  .امل

عة تنفيذ خطة عمل الوحدة وفقا  . ٦  املعتمد. الزم    لإلطارمتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  واللجان النوعية  الوحدة  اجتماعات  :)٧مادة (
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 
ً
ا ر س مجلس اإلدارة أو  وذلك،  يجتمع مجلس اإلدارة مرة ع األقل ش ي، الوحدة مدير بناء ع دعوة من رئ ون   ول ي

  االجتماع 
ً
حل محله ، البد من حضور أك من نصف األعضاء  يحا لس و س ا لسة رئ رأس ا    مدير الوحدةو

  األصوات. حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية 

  املعايري: تشكيل جلان منسقي  

تم   ضور بجميع االجتماعات ، و اجة العمل مع ضرورة توثيق ا  
ً
ة وطبقا ان النوعية بصفة دور عقد اجتماعات ال

ُ

 : دول التا ان املعاي طبقا ل   شكيل 

  املعايري األكادميية والربامج التعليمية. .٧  ختطيط اإلسرتاتيجي  .١

  والتعلم.التدريس  .٨  واحلوكمة.القيادة  .٢

  واخلرجيني.الطالب  .٩  والتطوير.إدارة اجلودة  .٣

  العلمية.البحث العلمي واألنشطة  .١٠  املعاونة.أعضاء هيئة التدريس واهليئة  .٤

  الدراسات العليا (ال توجد دراسات عليا). .١١  اإلداري.اجلهاز  .٥

  البيئة.املشاركة اتمعية وتنمية  .١٢  واملادية.املوارد املالية  .٦

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  ملعهدمدير وحدة ضمان اجلودة   :)٨(مادة  
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 "   وملدة عامني متتالني قابلة للتجديد.   اإلدارة جملس  وموافقة    املعهد برتشيح من عميد    عهد عني مدير وحدة ضمان اجلودة بامل ي "  

  املؤهالت ومتطلبات الوظيفة: 

س. . ١ يئة التدر ون من اعضاء   يجب أن ي

ر وضمان   . ٢ ة  مجال التطو ون له خ .يجب أن ي ام ودة بالتعليم ا  ا

ودة. . ٣ ة سابقة كعضو  وحدة ضمان ا ون له خ  يفضل أن ي

تلفة . ٤ زة ا ا اسب ا رامج ا نت و اسبات واألن شمل ا ارات تكنولوجيا املعلومات و ون لديه م   .أن ي

م مع إدارة امل . ٥ صية قادرة ع التعامل بكياسة وتف د يتم  س    ع يئة التدر ن  و والطالب ،  ،  ، وأعضاء  املوظف

ات باملؤسسة التعليمية ن ع جميع املستو   . العامل

داف الوحدة . ٦ ة لتحقيق أ  .قادر ع وضع السياسة العامة املطلو

ة  . ٧ شطة إدار ة وأ ام إدار د. االشتغال بم  باملع

ود له  . ٨ ة   مش ا ام والسمعة الطيبة . بال  واالل

يد ا . ٩ دلقدرة ع التمثيل ا . للمع ادي ي ومؤسسات التعليم العا و األ تمع املد يئات ا  مع 

امعات. . ١٠ ن املنظمة واللوائح التنفيذية للمجلس األع ل  االملام بالقوان

  

  

  

  

  

  

  

  اختصاصات مدير وحدة ضمان اجلودة  :)٩(مادة  
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

وجه   على مدير الوحدة تصريف أمور الوحدة اإلدارية واألكادميية والفنية يف إطار السياسة العامة لس اإلدارة وقراراته وله  يتوىل 

  ي: ت اخلصوص اآل 
احإعداد خطط العمل الالزمة   . ١ ان والتوجيه واإلشراف  واق ن بالوحدة. عشكيل ال  العامل

ن  . ٢ سيق ب دالت تلفة  ،إدارة املع ودة و و  ، واألقسام ا يحية  ضوء   التخاذ، حدة ضمان ا اإلجراءات الت

ر تقييم األداء.   تقار

س اختيار  . ٣ يئة التدر ن بناء   ،أعضاء الوحدة من  ال إن وج عواإلدار ذا ا م   ا  د. خ

ام أعضاء   . ٤ از اإلداري والف للوحدة.تحديد م  ا

٥ .  
ً
ا ودة بأقسام   االجتماع دور سقي ضمان ا ق العمل وم د ومراجعةبفر ر املقدمة. املع  التقار

عة إنجاز األعمال اليومية   . ٦ ق التنفيذي    ،متا ن أعضاء الفر سيق ب طة عمل الوحدة، والت ا  والتأكد من مطابقا

ن بالوحدة  ، جراء تقييم االداء الدوري للوحدة. ،والعامل  و

ل ال   . ٧ ان الفنية بالوحدة واملشا ام ال ر العمل بالوحدة وفقا مل لس اإلدارة عن تطو ة  ر دور تقديم تقار

ام  ة. وت ، عوق القيام بامل ر تقييم األداء املؤس الدور  قار

٨ .  
ً
  األشراف فنيا

ً
ا دار ودة. و ن بوحدة ضمان ا ق التنفيذي والعامل  ع الفر

وافز  . ٩ افآت وا اح صرف امل س أو  اق يئة التدر ودة سواء أعضاء  لف بأعمال من وحدة ا ل من ُي ل

دمي از ا از األداري أو أعضاء ا م أو أعضاء ا  . معاونو

ودة و تمثيل   . ١٠ د فيما يخص اعمال ا زة املعنية. العتماد ااملع افة األج  أمام 

ودة واالعتماد . ١١ اصة بأعمال ا ر ا اديلس ا  ع عرض التقار ا األ د واعتماد  .للمع

س مجلس إدارة الوحدة  حالة غيابه. . ١٢  ينوب عن رئ

سي العمل قالتواصل مع األ . ١٣ ة ل يفاءالتنفيذي (سام العلمية واإلدار ر وخطط   الوثائق الس ة من تقار املطلو

االت العلمية  ودة  خاصة با  ). واالعتمادمجال ا

الس املتخصصة با . ١٤ ودة ع ا عة عرض ومناقشة موضوعات ا د.متا  ملع

ودة. . ١٥ شطة ضمان ا  املشاركة  الندوات واملؤتمرات ذات الصلة بأ

ة للوحدة وعرض . ١٦ ا ا إعداد موازنة سنو  مجلس االدارة.  منواعتماد



 
 

ة | 14 ح ف ص

 
 

  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 دارة. ترشيح نائب مدير الوحدة وعرضه ع مجلس اال  . ١٧

از اإلداري و الف بالوحدة. . ١٨ ن ا  عي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ئب مدير وحدة ضمان اجلودة  :)١٠(  مادة   اختصاصات 
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 املعاونة  إعداد خطط العمل الالزمة واألشراف ع العمل بالوحدة. . ١

ن إدارة  . ٢ سيق ب د املشاركة  الت تلفة املع  الوحدة.و واألقسام ا

ام ال تقع  نطاق اختصاصه.  . ٣ افة امل  يحل محل مدير الوحدة حال غيابه  

از األداري والف للوحدة. . ٤ ن با  ترشيح العامل

د. . ٥ ودة باملع شاط وأعمال ا عة   متا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آليات ضبط العمل بوحدة ضمان اجلودة :  )١١(  مادة
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

شر إعالنات با  يدعو .١ ق  ان وأعضاء الوحدة لالجتماع عن طر دمدير الوحدة السادة رؤساء ال أو خطابات    ملع

ي. و يد اإللك  رسمية أو بال

ضور ثالث اجتماعات متتالية للوحدة دون اعتذار مكتوب،  ع .٢ نة أو عضو  بالوحدة عن ا س  غيب أي رئ ند 

 
ً
نة املراجعة   عت ذلك تخليا عده  ري الذي  ذكر ذلك  تقييم األداء الش لة إليه و ام املو منه عن امل

 الداخلية. 

ع إتمام  ع جميع أ .٣ ذا  ر. و ذا الش ام خالل  ري عما قاموا بإنجازه من م ر ش عضاء الوحدة تقديم تقر

ام أو   اعض امل ا    ل ور س الوحدة بأي عقبات فور ظ ان ورئ ذا التع مع وجوب إبالغ رؤساء ال تذكر أسباب 

ا  س مناقش ا.  ما يلزم واتخاذح ي  للتعامل مع

 يتم إخطار مدير   .٤
ً
د عن    الوحدة رسميا ان واألعضاء عن أي سفر ملدة تز خارج أو داخل     أسبوع من قبل رؤساء ال

 
ً
را سليم نتائج     البالد قبل موعد السفر بأسبوع ع األقل ، وعليه أن يقدم تقر إذا تزامن موعد السفر مع موعد 

ر.  ام أو التقار  امل

ر  .٥ ر ش نة املراجعة الداخلية بإعداد تقار  تقوم 
ً
را عد تقر ان وأعضاء الوحدة ، كما    ة عن رؤساء ال

ً
  مجمعا

 
ً
ت إن وجدت وتقدمه  ل أحد عشرا أسبوعا ع شطة ال تمت وال  ضمان  مدير وحدة ا عن مجمل األ

ن عنه .  ا أسباب التع واملسئول أو املسئول ا ف ودة مو  ا

ان   .٦ سلوحدة ضمان االتصال املستمر  الع جميع أعضاء  م ل ا ن رؤساء  م و سليم النتائج  يبي ام و م امل

س الوحدة كتاب ان رئ ذا حدث عكس ذلك يبلغ رؤساء ال ا و ح يرفق ذلك بتقييم األداء   ة املوعد املقرر ل

ري للعضو.  الش

ودة عن    .٧ ادة من وحدة ضمان ا ودة عند الطلب ع ش ان وجميع أعضاء وحدة ا يحصل السادة رؤساء ال

ر   ا بالوحدة للعمل ونوعية العمل ونتائج التقار ة إلرفاق اصة الذاتية بالس م ا ا مرفقا  ا  ة ال أمضو الف

مه األمر. ا إ من  م وذلك لتقديم  ع

نة ا  .٨ س  ان وأعضاء الوحدة  يقوم رئ شاور مع مدير الوحدة بإبالغ جميع رؤساء ال عد ال ملراجعة الداخلية 

م. ل م صيا ل ة  ر تائج تقييم األداء الش  ب
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

ان أو األعضاء   .٩ بدالإذا رغب أي من رؤساء ال لة إليه أن   االعتذارأو  اس ام املو ل امل عض أو  عن أحد أو 

س الوحدة قبل  ا وأن    يتقدم بطلب لرئ ع ام ح يمكن إعادة توز مة أو امل ذه امل مرور ثلث املدة املقررة إلتمام 

رات الداعية إ ذلك.  يرفق بطلبه امل

انه وحسب املتوفر لديه من   .١٠ ام قدر إم ات وأسباب التع  امل عمل ع تذليل الصعو ع مدير الوحدة أن 

انيات ومن خالل التعاون مع إدارة  د اإلم ان   املع ل رؤساء ال ا وأن يقدم الدعم والعون ل ممثلة  عميد

 وأعضاء الوحدة لضمان حسن س العمل. 

ودة   .١١ شاط واملبادرة  إنجاز األعمال للمعاونة  االستعانةيجوز لوحدة ضمان ا ين بال عدد من الطالب املتم

ع وجميع  يانات توز عض األعمال  االست ان   م   ومساعدة ال ادات تقدير ل الفنية بالوحدة نظ منح ش

ودة. شطة ا م  أ  ع معاون

ام   .١٢ افأة عن امل ودة ع م شطة ا موا  أ م ممن سا ان وأعضاء الوحدة ومعاونو يحصل السادة رؤساء ال

ادر  مة وال ة امل لسات تقدر حسب صعو ا بنجاح وعن حضور ا وا  انجاز ا أو شار العل أو  ال أنجزو

االوظيفي واملدة ال  مة.  استغرق  امل
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

                                                                                                               النظام املايل للوحدة  :)١٢(  مادة

ودة القواعد املالية املنظمة ل .١ بع وحدة ضمان ا دت  . لمع

افأة مالية  يتم صرف .٢ ودة ونائبة دملدير وح م   آلية الصرف  تحددو ة ا
ً
ا.طبقا    للقواعد املعمول 

د  ادارة ومتق .٣ ن   املع ن القائم ن والعامل يئة املعاونة واملوظف س وال يئة التدر افآت مالية ألعضاء  بصرف م

ودة   ام خاصة  بأعمال ا ن بم لف    منأو امل
ً
ودة وطبقا ودة أعمال ا  . ملا يحدده مدير وحدة ا

د أي  إدارة  تحمل ت .٤ ية أو ندوات أو مؤتمرات خاصة نفقات املع شطة  من دورات تدر ودة أو أي أ بمجال ا

ودة.  خاصة بأعمال وحدة ا

د إدارة وفر ت .٥ زة كمبيوتر و املع ونية وأج رما يلزم من خدمات الك عات وماكينات تصو ال تمام   و ما يلزم طا

اصة  عمالاأل  ام ا ودةوامل   .بوحدة ضمان ا
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  (رئيس جملس ادارة الوحدة): عهدأوالً: مهام ومسؤوليات أ.د./ عميد امل

 . حلضور االجتماعات  أدارة  الوحدةدعوة اعضاء جملس  .١

 .أدارة  الوحدةمتابعة تنفيذ قرارات جملس  .٢

 أدارة  الوحدة. عرض املوضوعات على جملس  .٣

 . ترشيح مدير وحدة ضمان اجلودة .٤

 ادارة وحدة ضمان اجلودة. عقد االجتماع الشهري لس  .٥

ذلك باملتابعة املستمرة مع مدير الوحدة للوقوف  ومتابعة عملية اجناز املهام املطلوبة من االقسام العلمية واالقسام االدارية  .٦

 . على املشكالت والعقبات اليت تواجه الوحدة واختاذ االجراءات الفورية حللها

 الدراسة الذاتية. ،و  املقررات والربامج، التقرير السنوي،واملقررات  توصيف واعتماد تقارير توصيف الربامج،  .٧

وإدارات املعهد لتطبيق خطط التطوير والتحسني اليت وردت بتقارير الربامج والتقرير  ، املتابعة املستمرة لألقسام العلمية  .٨

  وفقا جلدول زمين معلن.  السنوي وإهنا تتم فعلياً 

  : هدملعثانيا: دور وحدة ضمان اجلودة با

وذوي  تنظيم وعقد ورش العمل، الدورات التدريبية، اجتماعات ولقاءات مع الطالب، العاملني، أعضاء هيئة التدريس،  . ١١

، تقديم االستشارات والدعم الفين اليت حتتاج  املعهدف برؤية ورسالة ييف اتمع اخلارجي لنشر ثقافة اجلودة، التعر الصلة

 يف جمال تطبيق نظم اجلودة وحتقيق خطط التطوير.  عهدملإليها االقسام العليمة واالدارية با

ملتطلبات ومناذج اهليئة القومية لضمان   متابعة إعداد املستندات (التوصيف والتقرير اخلاصة باملقررات والربامج) وفقاً  . ١٢

والربنامج وتفعيل خطط  اجلودة واالعتماد واستيفاء مجيع البنود الواردة بالنموذج واالستفادة من نتائج تقيم الطالب للمقرر  

 التحسني املقرتحة. 

 . عهدبنشر وتعزيز ثقافة اجلودة بامل قالكتيبات فيما يتعل وإعداد النشرات وامللصقات  . ١٣

(الطالب، صاحب العمل، اخلريج) اليت حتتاجها عملية التقويم الدوري للمقررات   للفئات املعنية إعداد االستبيانات  . ١٤

 الدراسية والربامج.

استبيان تقييم الطالب للمقرر والربنامج ومتابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لنموذج تقرير املقرر واألقسام العلمية  توزيع  . ١٥

 لنموذج تقرير الربامج. 
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

تفعيل دور املقيم اخلارجي للربامج واملقررات (مجيع جماالت التخصص) واالستفادة من أراء املقيم يف عملية التحسني   . ١٦

 والتطوير.  

 ائج استبيان الطالب للمقررات الدراسية وإرساهلا ملركز ضمان اجلودة باجلامعة مع هناية كل فصل دراسي.جتميع نت . ١٧

وضع خطة تنفيذية ألعمال الوحدة معلنة ليسهل قيام كل من القيادات األكادميية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملني   . ١٨

 االسرتاتيجية.قع يف جمال اختصاصهم وفقا لإلطار الزمين احملدد باخلطة  اليت ت  توحتقيق للمهام واملسؤوليا  م باملعهد بدوره

جتميع بنود التقرير السنوي بعد استكماهلا من األقسام العلمية وأمني املعهد لتجهيز التقرير وفقا لنموذج اهليئة القومية ووضعه   . ١٩

 يف الصورة النهائية ومراجعته من قبل جلنة املراجعة الداخلية. 

 . جلان املراجعة الداخلية واخلارجية (باألقسام العلمية ووحدة ضمان اجلودة) وتوثيق تقارير املراجعةتفعيل دور  .٢٠

  : عهد ثالثا: مهام ومسئوليات وكيل امل

إمداد الوحدة باجلداول الدراسية، حماضر اللجان الثنائية مناذج االمتحانات، جلان املمتحنني ونتائج امتحانات الطالب يف   .١

 املقررات جلميع الربامج.مجيع 

إمداد الوحدة مبستندات خاصة بشئون التعليم والطالب مثل: آلية التعامل مع شكاوى الطالب، كيفية التعامل مع التماسات   .٢

الطالب والتظلمات اخلاصة بالنتائج، السياسة املتبعة بتكريم الطالب املتفوقني وكيفية مساعدة الطالب املتعثرين، الرحالت  

 التعليمية والزيارات امليدانية، سياسات القبول والتحويل........ وغريها. 

واألنشطة الطالبية واألسر وجلان احتاد الطالب، املسابقات الطالبية (خارج   عهدتقديم البيانات اخلاصة بالرعاية الطالبية بامل  .٣

 . وغريها. )، بيان باجلوائز اليت فاز هبا الطالب يف املسابقات......باملعهدوداخل 

متضمنا    عهدمتابعة عملية امداد السادة املنتدبني من اعضاء هيئة التدريس بنموذج توصيف املقرر اليت يقومون بتدريسه بامل .٤

النتائج التعليمية املستهدفة اليت حيققها املقرر للربنامج ليقوم املنتدب القائم بالتدريس بوضع املوضوعات وحتديد اساليب 

يم املستخدمة مبا يرتبط وحيقق النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر الذي حدده الربنامج وتسليم صورة  التدريس وطرق التقي

متابعة اعداد السادة املنتدبني بتقرير املقرر يف هناية كل   ك مستوفاة التوقيع. كذل املعهد كاملة من توصيف املقرر لإلدارة 

 فصل دراسي. 

وجودة فرص التعلم الوارد بنموذج التقرير السنوي وارساله لوحدة ضمان اجلودة حتى  إعداد البند اخلاص بالتعليم والتعلم  .٥

 ميكنها استكمال اعداد التقرير السنوي/ الدراسة الذاتية.
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

إمداد الوحدة باإلحصائيات اخلاصة بإعداد الطالب املستجدين، اعداد الطالب الذين بدأوا الربنامج، اعداد الطالب يف   .٦

 داد الطالب اخلرجيني، اعداد الطالب الوافدين وغريها من اإلحصاءات املرتبطة بالعملية التعليمية. كل مستوي دراسي، اع

إمداد الوحدة باسرتاتيجيات التعليم والتعلم املقرتحة اخلاصة بشئون التعليم والتعلم وفقا جلدول زمين وما مت حتقيقه من   .٧

 يق بعض منها إن وجد. خطة العام السابق واملعوقات اليت حالت دون اكتمال حتق

 إعداد تقرير دوري عن مدي كفاية االمكانيات املتاحة للتعليم والتعلم (معامل، قاعات جمهزة بوسائل تعليمية....إخل).  .٨

  : مهام ومسئوليات رؤساء األقسام العلمية: رابعاً

متابعة استالم  وقا للمعاير املتبناة  استيفاء إعداد ومراجعة توصيف وتقرير الربنامج واملقررات (جلنة املراجعة الداخلية) وف .١

 أعضاء هيئة التدريس لتوصيف املقرر وعرضه على الطالب يف أول الفصل الدراسي.

حتديد منسقني من القسم للعمل بالوحدة لتفريغ بيانات االستبيان وتسجيل النتائج يف منوذج تقرير املقرر وإعادة توزيعه على   .٢

 تقرير املقرر. أعضاء هيئة التدريس الستكمال إعداد 

متابعة إعداد هيئة اعضاء التدريس لتقرير املقرر يف هناية الفصل الدراسي بعد تدوين تقييم الطالب للمقرر وتدوين   .٣

إحصائيات الطالب لنتائج االمتحان النهائي للمقرر، ووضع خطط التحسني املقرتحة، وجتميع تقارير املقررات وتسليمها  

 قسم العلمي. ايل الوحدة بعد مراجعتها من ال 

  ق م الربنامج، كذلك تقييم توصيف الربنامج مبا حيقيييف سوق العمل وعدد من اخلرجيني لتوزيع استبيان تق  هدفني حتديد املست .٤

 .عهدمن املقيم اخلارجي الذي مت اختياره وفقا ملعايري معتمدة وضعتها وحدة ضمان اجلودة بامل ملعهدرسالة ا

 املستفيدين من سوق العمل واخلريج. راء حتديد أعضاء هيئة التدريس من القسم لعمل التفريغ االحصائي وحتليل آل .٥

يح يف تقرير الربنامج ما مت إجنازه من خطة العام  إمداد الوحدة خبطة تطوير وحتسني الربنامج وفقا جلدول زمين واقعي وتوض  .٦

 السابق ومعوقات التنفيذ إن وجدت.

اختيار املعايري املرجعية اخلارجية يف حالة التعديل أو اإلضافة ملا هو موضح بتوصيف الربنامج سابقا على ان يتم اعتماده   .٧

 يف االس احلاكمة ويرسل للهيئة القومية لالعتماد. 

 لربنامج وفقا لنموذج اهليئة القومية للجودة واالعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وجتهيزه يف الصورة النهائية. إعداد تقرير ا .٨

 اعتماد مجيع التقارير يف جملس القسم قبل إرساهلا للوحدة.  .٩

 التأكيد على أعضاء هيئة التدريس ملتابعة استكمال ملف املقرر الذي يقوم بتدريسه املوجود بالوحدة.  .١٠
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  : مهام ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس:اًس خام

استكمال ملف املقرر املوجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم امللف بالفروض وعناوين األحباث اليت تطلب من الطالب،   .١

 االمتحانات، مناذج اإلجابة، درجات أعمال السنة وغريها. 

 فصل دراسي. كل  عرض ومناقشة توصيف املقرر مع الطالب يف أول  .٢

 استكمال إعداد تقرير املقرر وتسليمه لرئيس القسم العلمي يف هناية الفصل الدراسي للمراجعة قبل أن يسلم إىل الوحدة.  .٣

ول وإعالهنا يف لوحة االعالنات  االلتزام جبدول الساعات املكتبية والريادة الطالبية وتفعيلها وإعالم الطالب هبا يف اللقاء األ .٤

 القريبة من القسم. 

حتديث السرية الذاتية وبيان باألنشطة والدورات التدريبية اليت حضرها واألحباث العلمية املنشورة داخليا وخارجيا اليت   .٥

 . قام هبا وتزويد وحدة اجلودة هبا سنوياً

 . ودة واالعتماد اليت تنظمها وحدة ضمان اجلودةحضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات املتعلقة باجل  .٦

 املشاركة يف تقديم مقرتحات وخطط تطوير املقرتح والربنامج. .٧

 . املشاركة الفعالة يف انشطة وحدة ضمان اجلودة .٨

  : املعهدوالعاملني بإدارات  ملعهد: مهام ومسئوليات أمني ادساًسا

 .عهدوأية بيانات خاصة بأنشطة امل  ملعهدإدارة من إدارات اتقديم بيان يوضح عدد املوظفني والعمال يف كل  .١

سنويا وتوضيح مدي االستفادة ملعهد  تقديم بيان يوضح عدد الدورات التدريبية اليت حضرها موظفي كل إدارة من إدارات ا .٢

 الفعلية من هذه الدوارات واآللية اليت مت االستعانة هبا للتأكد من ذلك.

يف حضورها ألمهيتها يف جمال ختصص كل   عهدام من الدورات التدريبية اليت يرغب موظفي املتقديم بيان يف هناية كل ع .٣

 . اواملوعد املناسب النعقاده عهدإدارة وحتديد عدد ورش العمل يف جمال نشر ثقافة اجلودة اليت ميكن تنظيمها بامل 

 (عن طريق رؤساء األقسام اإلدارية). عهدوضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسني يف كل إدارة من إدارات امل .٤

إمداد الوحدة يف تقرير يوضح مدى كفاية األعداد املوجودة بكل إدارة وختصصات املوظفني ومدى مناسبة ذلك ملتطلبات   .٥

 العمل بكل قسم إداري. 

من بيانات وإحصائيات حتى ميكن استكمال املستندات والتقارير املطلوب   ه بكل ما حتتاج اجلودة إمداد وحدة ضمان  .٦

جتهيزها للمراجعة من قبل اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد مثل: عدد املعامل اخلاصة بكل قسم علمي، عدد معامل  



 
 

ة | 23 ح ف ص

 
 

  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  معهد ، املوازنة السنوية للملعهدجهزة بامن أجهزة كمبيوتر، إجراءات الصيانة وعقود الصيانة اخلاصة باأل  ه الكمبيوتر وما حتتوي

 وبنود توزيعها واملنصرف .... اخل.

وتوضيح املخارج يف كل مبنى(الطوارئ) واختاذ   ملعهدحصر األماكن اليت ميكن وضع إعالنات هبا ومتابعة خطة األمن با .٧

 واإلدارات.  املعهدوخاصة جبميع معامل  عهداالجراءات لتوفري وسائل األمان بامل 

  : عهد: مهام ومسئوليات الطالب باملاًبعاس

املشاركة الفعالة   ،لوحدة ل لالجتماعات الشهرية  كعضو جملس ادراه الوحدة احتاد الطالب)  رئيس حضور ممثل الطالب ( .١

 للطالب يف أنشطة الوحدة ونشر ثقافة اجلودة بني زمالئهم. 

اجليد لدورهم اهلام يف عملية تقييم املقررات الدراسية والربنامج (ملئي االستبيان بعناية واهتمام) وآرائهم يف   الطالب فهم .٢

 عمليات التطوير والتحسني. 

تقديم مقرتحات الطالب املرتبطة بالعملية التعليمية و األنشطة و املعامل و أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واجلهاز   .٣

 سائل الشرح و اإليضاح.االداري وو

  

  تشكيل اللجان النوعية: (حمدد مهام كل جلنة واختصاصاهتا) 

  أوال: جلنة القياس والتقويم (املهام واالختصاصات): 

 قياس املردود من الدورات التدريبية وورش العمل.  .١

واألشراف على التقارير الالزمة وضع خطط تقييم املقررات الدراسية والربنامج الدراسي وحتديد متطلبات تنفيذها  .٢

 عنها.

 تقييم مجيع العمليات اإلدارية والتعليمية واخلدمية والبحثية باملعهد.  .٣

 قياس رضا مجيع األطراف الداخلية واخلارجية وإعداد التقارير وعرضها ومناقشتها.  .٤

 إعداد مناذج تقييم األداء األكادميي واإلداري وتطبيقها.  .٥

 اءة التسهيالت واخلدمات املساعدة. قياس تقييم مدى كفاية وكف .٦

 املختلفة.  عهدقياس رضا املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها إدارات امل .٧

 . رصد كفاءة وجود بيئة التعليم وأساليب التعليم والتعلم املتبع .٨
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 قياس وتقويم جودة الورقة االمتحانية.  .٩

  واالختصاصات): (املهام  واالعالم   التوعيةثانياً: جلنة  

 بأنشطة اجلودة  عهدتوفري املطبوعات واملنشورات اليت يتم نشرها لزيادة وعي جمتمع امل  .١

 توزيع املطبوعات اليت تنشر ثقافة اجلودة بني أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة، واإلداريني والطلبة   .٢

 عقد ندوات ثقافية للتوعية بثقافة اجلودة.  .٣

 يستجد يف مسرية اجلودة من أعمال.  عقد حماضرات ملناقشة ما .٤

 نشر ثقافة اجلودة باتمع.  .٥

 .ملعهدحتديث املوقع اإللكرتوني للكلية بصورة دورية وتغذيته بالوثائق واملعلومات اخلاصة بأنشطة ا .٦

 النشر واإلعالم عن الدورات والندوات ذات الصلة بضمان اجلودة.  .٧

 ونشرها بني املستفيدين من األطراف اتمعية.  عهدإعداد نشرات عن أنشطة امل  .٨

 جتهيز املوارد اإلعالمية واستخدام أنسب الوسائل لنشرها.  .٩

  ثالثاً: جلنة املراجعة الداخلية (املهام واالختصاصات): 

 مراجعة تقارير جلنة الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للمعهد.  .١

 . اتقييم املؤشرات املستخدمة يف املعايري وخمرجاهت .٢

 . مراجعة الوثائق املقدمة والتأكيد على مصداقيتها .٣

 . مراجعة خطة العمل املستقبلية مبا تتضمنه من مقرتحات .٤

 . مت مراجعته من تقارير التأكد من إجراءات التعديالت الالزمة ملا  .٥

 . التأكد من اعتماد مجيع التقارير من اللجان املختصة .٦

 . ل دراسي ومطابقته بتوصيف املقررمراجعة توافر ملفات املقررات الدراسية لكل فص  .٧

 . مراجعة تقارير تنفيذ خطط التحسني املوضوعة يف ضوء الدراسة الذاتية وأعمال التقويم واملراجعة .٨

 . مراجعة توافر ملفات املقررات الدراسية لكل فصل دراسي ومطابقته بتوصيف املقرر .٩

  رابعاً: جلنة االستبيانات (املهام واالختصاصات): 

 مج الزمين خلطة العمل يف إطار التعاون مع جلان الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للكلية. حتديد الربنا .١
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

 إعداد االستمارات االستقصائية لتتوافق مع املعايري املطلوبة.  .٢

 .عهدإجراء اإلحصاءات وحتديد العينات املستندة على املعايري املختلفة طبقا ألعداد امل  .٣

 .ائية بالتعاون مع جلنة معايري الدراسة الذاتيةحتليل نتائج االستمارات االستقص .٤

  خامساً: جلنة الربامج واملقررات (املهام واالختصاصات): 

 املعهد. توصيف وتوافق الربامج التعليمية لطالب البكالوريوس مع رسالة وغايات  .١

 الراجعة ونتائج االمتحانات.التحقيق من خمرجات التعلم املستهدفة من الربنامج من خالل االستبيانات والتغذية  .٢

 مراجعة وحتديث الربامج واملقررات الدراسية ومقارنتها باملعايري القومية.  .٣

 اقرتاح أمناط التعليم والتعلم املالئمة للربامج. .٤

 املراجعة الدورية إلسرتاتيجية التعليم والتعلم.  .٥

 وضع السياسات املالئمة لعالج مشاكل التعليم.  .٦

 ب.حتديث أساليب تقويم الطال .٧

  سادساً: جلنة التدريب (املهام واالختصاصات): 

 عمل استبيانات عن االحتياجات التدريبية وحتليلها.  .١

 عمل خطة تدريبية كل ستة أشهر.  .٢

 ا. تنظيم ورش عمل تدريبية وعمل استبيانات لقياس مردوده .٣
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  الئحة وحدة ضمان اجلودة 
  ٢٠١٩  يوليو  - االصدار الثاين  

  


