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 الحئة وحدة ضامن اجلودة
 
 

 الشلك القانوين (:1مادة)

مستقلة وتتبع عميد الكلية إداريا، ومركز ضمان الجودة بجامعة الجودة وهى وحدة  لضمانبكلية األلسن وحدة شأ ين
 المنيا فنيا.

 :رؤية وحدة ضامن اجلودة (:6مادة)

والوصول بجميع أقسام الكلية العلمية واإلدارية إلى مرحلة االعتماد  التميز في مجال الجودة الشاملة تحقيق
 .والمؤسسي والمحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية الجامعة ومركز ضمان الجودة بهاكاديمى األ

 :رساةل وحدة ضامن اجلودة (:3مادة)

تسعى الوحدة إلى نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء في كافة عناصر المنظومة التعليمية واألنشطة البحثية والخدمية التي 
 ى عملية التحسين المستمر لألداءومية لضمان الجودة واالعتماد وتبن  تقدمها الكلية في ضوء معايير الهيئة الق

المؤسسي واألكاديمي لالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لخريجيها وكسب ثقة ورضاء المستفيدين، بهدف 
 .تحقيق الجودة الشاملة والوصول لالعتماد

 لوحدة:الاسرتاتيجية لدهدا  الأ (: 4مادة)

لى تقويم األداء األكاديمي واإلداري وتطويره من خالل قياس مؤشرات األدء لمدخالت ومخرجات إتهدف الوحدة 
 ..... الخ( وتشمل: -الخريجون  -الطالب -العاملون -العملية التعليمية )هيئة التدريس

 .نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالكلية وجهات العمل .1

 .والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية تحديد الرؤية .2

 .تقييم االحتياجات لألنشطة المختلفة بالكلية .3

 .إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للكلية .4

 (.تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس كمدربين في مجال إدارة الجودة )بناء القدرة المؤسسية .5

يد جوانب القوة والضعف فيها وتقديم المقترحات متابعة عمليات توصيف المقررات والبرامج الدراسية وتحد .6
 .والوسائل المناسبة للتغلب عليها
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تصميم وإعداد نماذج االستمارات أو األدوات الالزمة للتقويم بما يساعد في وضع نظام للتقويم والمتابعة  .7
 .بالكلية

ل الخبرات وتعظيم فتح قنوات اتصال مع المؤسسات المهتمة بتوكيد الجودة في التعليم الجامعي لتباد .8
 .الفائدة

 .متابعة مشروعات التطوير بالكلية .9

 .تشجيع مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل التحسين المستمر ودعم نتائج الجودة .11

دعم عمليات التحسين المستمر لضمان قدرة خريجي الكلية على تلبية متطلبات سوق العمل والتمتع  .11
 .بميزة تنافسية عالية

 .نوي والدراسة الذاتية للكليةإعداد التقرير الس  .12

 .الحصول على االعتماد  .13

 النظام االإداري للوحدة: (:5مادة)

 عامينلمدة يتشكل من تسعة أعضاء وتكون عضوية مجلس اإلدارة مجلس إدارة  وحدة ضمان الجودةيتولى إدارة 
 :ليالتاعلى النحو بناء على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الكلية، قابلة للتجديد 

دارة وحدة ضامن اجلودة:    جملس اإ

 رئيسا لمجلس اإلدارة                                                عميد الكلية 
  عضوا                                          مدير وحدة ضمان الجودة 

  عضوا                                    نائب مدير وحدة ضمان الجودة 
  عضوا                    التعليم والطالب             الكلية لشئون وكيل 
        عضوا                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
     عضوا                    وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 عضوا                                       ممثل عن كل قسم من األقسام العلمية 
                                                       عضوا              أمين الكلية 
  عضوا         (رئيس اتحاد الطالب)ممثل عن طالب المرحلة الجامعية األولى 
  عضوا                                     مرحلة الدراسات العلياممثل عن طالب 
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 عضوا                                )األطراف المعنية( المستفيدين عن ممثل 
 يعين من قبل مجلس الكلية:  
 مسئول مالي وإداري -

 اثنان من السكرتارية -

 يعين أمين الكلية عامل لخدمة الوحدة -

 :فريق التنفيذي للوحدةال 

 
 العمل القائم به الوظيفة االسم      م

 المدير التنفيذي مدرس محمد الجافي الميسد/  .1

 عضوا أستاذ مساعد  ياسر خميس رجبد/أ.م.  .2

 عضوا أستاذ مساعد أماني مجدي محمد د/أ.م.  .3

 عضوا أستاذ مساعد على محمود هاني.م.د/  .4

 عضوا مدرس  محمد السيد ديابد/  .5

 عضوا   مدرس  فهيمفرج اسحق د/   .6

 عضوا مدرس   خليفةأحمد إيمان د/  .7

 عضوا   مدرس  لية حسين سعيدعاد/  .8

 عضوا مدرس  مرشدي شوقي رمضاند/  .9

 عضوا مدرس  طنطاويرمضان داليا د/  .11

 عضوا مساعدمدرس  فيروز عزت شاكرأ/  .11

 عضوا مساعدمدرس  حسناء محمود احمدأ/  .12

 عضوا   مدرس مساعد  بسمة محمود محمدأ/  .13

 عضوا مدرس مساعد  يوسف منال ممدوحأ/  .14

 عضوا مدرس مساعد  حصالمحمد سلمى أ/  .15

 عضوا مدرس مساعد  وسام علي محمدأ/  .16

 إداري موظف ماجدة صالح محمدأ/  .17

 إداري موظف أحالم طه ابراهيمأ/  .18

 إداري موظف سوزان فضل أ/  .19

 إداري موظف مها صموئيل عيادأ/  .21
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 انعقاد جملس االإدارة: (:2مادة)

وال يكون االنعقاد أو مدير الوحدة لى دعوة من رئيس المجلس شهريا بناء عواحدة على األقل مرة  اإلدارةيجتمع مجلس 
 المجلس وتصدر قراراتوفي حالة غياب رئيس المجلس يرأس الجلسة مدير الوحدة،  األعضاءصحيحا إال بحضور أغلبية 

 .رئيس مجلس اإلدارةفيه  الذييرجح الجانب  التساويوفى حالة  أصوات الحاضرين أغلبيةبموافقة 
دارة الوحدة: (:7مادة)     اختصاصات جملس اإ

  النظام الداخلي للعمل بالوحدة وتحديد االختصاصات والتوصيف الوظيفيالسياسة العامة و إعتماد إرساء و. 

 .إعتماد تشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ مهام الجودة 
 .اعتماد الخطة السنوية ألعمال الوحدة والوحدات الفرعية 
 جور لألعمال التي يتطلبها صالح العمل.وضع القواعد المنظمة للمكافآت واأل 
 .اقتراح تعديل بعض أحكام هذه الالئحة 
 .الموافقة على التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس مجلس اإلدارة 
  بالكلية. الجودة تطبيق نظم ضمانفى معاونة مدير الوحدة في إنجاز مهامه وتذليل الصعاب التي تواجه 
 الذاتية والتقرير السنوي للكلية وخطط العمل للتطوير تمهيدا  للعرض على مجلس  لدراسةلعتماد التقارير النهائية إ

 الكلية .

 .إعتماد العقود واالتفاقات التي تبرمها الوحدة مع الغير 
 .إعتماد اللوائح المالية واإلدارية للوحدة 
 مجلس.مدير الوحدة علي اليعرضها التي المتعلقة بضمان الجودة  النظر في الموضوعات األخري 

  وضع اآلليات التي تؤدي إلى ضمان الجودة داخل الكلية مثل: متابعة توصيف البرامج األكاديميةوالمقررات الدراسية
للمرحلتين الليسانس والدراسات العليا وكذلك التقارير الخاصة بالمقررات والبرامج كل عام دراسي والتقرير السنوي 

االستبيانات التي تساعد على تقييم البرامج الدراسية والمقررات بواسطة . اإلشراف على توزيع وتحليل نتائج للكلية
 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

دارة:رئيس جملس ختصاصات ا :(8مادة)  االإ

 .دعوة أعضاء مجلس االدارة لحضور االجتماعات 
 .متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة 
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 .عرض الموضوعات علي مجلس االدارة 
  ضمان الجودة )إختيار مبدئي لحين موافقة مجلس الكلية(إختيار مدير وحدة 
 .إعتماد بنود الصرف من الميزانية 
 عاملين بالوحدة بناءا علي إقتراح مدير الوحدة.لإعتماد األجور و المكافأت ل 

 ختصاصات مدير وحدة ضامن اجلودة:ا :(9مادة)

 .يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة غيابه 
 ن الجودة في كافة النواحي المتعلقة بقضايا الجودة من خالل مشاركته في مجلس الكلية واللجان ل وحدة ضمايمثت

 الجهات الخاريجية المماثلة(. -الجامعة)الرئيسية بالكلية، وكل ما يتعلق بقضايا الجودة خارج الكلية 
 كلية.التنسيق بين إدارة الكلية و االقسام المختلفة فيما يتعلق بموضوعات الجودة بال 
 ين بناءا علي خبراتهم في هذا المجال وعرضها علي رئيس مجلس يدار إلترشيح أعضاء الوحدة من هيئة التدريس و ا

 االدارة للموافقة.
 لوحدة.با ينتحديد مهام االداري 
 .االجتماعات الدورية بفريق العمل ومنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلية ومراجعة التقارير المقدمة 
 وإداريا علي العاملين بوحدة ضمان الجودة. اإلشراف فنيا 
 .متابعة أداء العمل بالوحدة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه وإنضباطه 
 .إقتراح صرف الحوافز والمكافأت للعاملين بالوحدة ورفعها لعميد الكلية 
 العتمادها من مجلس الكلية. عن إنجازات الوحدة إعداد تقارير 

ختصاصات 10مادة)  مدير وحدة ضامن اجلودة:ب انئ( اإ

 .القيام بأعمال مدير الوحدة في حالة غيابه 
 .تمثيل الوحدة في المجالس الرسمية في حالة غياب مدير الوحدة 
 .معاونة مدير الوحدة في كافة مهامة 
 راك في وضع مقترح الخطة السنوية للوحدة ومراجعتها مع مدير الوحدة.تاإلش 
 نفيذ طبقا  للخطط الزمنية المحددة لذلك .المشاركة في إشراف ومتابعة الت 

 .تسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان في جمع البيانات والوثائق 
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 .متابعة سير العمل بالوحدة والملفات الخاصة بها 
 .إعداد التقارير الفنية وتقديمها لمدير الوحدة 
  له ومراجعته مع مدير الوحدة قبل عرضه مراجعة التقرير السنوي المقدم من اللجان المختصة وإعداد الشكل النهائي

 .ة و إعتمادهتعلي مجلس الكلية لمناقش
 .إعداد موجز من التقرير السنوي ونشره علي الموقع االلكتروني للكلية وفي صورة مطبوعات 

 :وحدة ضامن اجلودةل املايلاختصاصات املس ئول  (:11مادة)

 مالية.الدفاتر والسجالت الالزمة لألعمال اإلدارية وال حفظ 
 .حفظ المستندات المؤيدة لعملية الصرف والتحصيل 
 .إعداد الحسابات والقوائم المالية 
 .إعداد تقارير مالية نصف سنوية عن الوضع المالي للوحدة وعرضها على رئيس مجلس إدارة المركز 
 .تنفيذ القرارات المالية واإلدارية لمجلس اإلدارة 

  ( منسقو ضامن اجلوده ابالقسام:16مادة)

القسم المعني بترشيح منسقو ضمان الجودة )عدد المرشحين حسب حاجة العمل باالقسام( من مجلس يقوم رئيس 
  .يوثق الترشيح بموافقة مجلس القسم و ذات التخصص لمدة عام قابلة للتجديد لعام أخر

 جيب ان تتوافر فية الرشوط االتيه:

  معنيبالقسم الأو هيئة معاونة أن يكون عضو هيئة تدريس.  
  بقرار موثق(. المجلس و بموافقة يتم ترشيحه من قبل رئيس مجلس القسم( 
  دورات تدريبية لضمان الجودة والتطوير بالتعليم العالي.أو على إستعداد لحضور أن يكون قد إجتاز 
 ،العاملين علي  الطالب ،الموظفين، و  يتميز بشخصية تتعامل بكياسة وتفهم مع إدارة الكلية ، و أعضاء هيئة التدريس

 كافة المستويات في المؤسسة.
 الواجبات والاختصصات الوظيفية:

  ضمان الجودة بالكلية. وحدةهو حلقة االتصال ما بين القسم المعني و 
 .يشارك في جميع االنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية 
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  لوحدةويسلمها  بالقسم المعنى راسات العلياتقرير المقررات والبرامج لمرحلتي البكالريوس والدو يتابع ويراجع توصيف 
 ضمان الجودة بالكلية.

 .يعد مصفوفة المقررات ومصفوفة نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 . يشارك في مراجعة التقرير السنوي بالقسم 
 .يتابع نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقا لخطة العمل التي تقرها وحدة ضمان الجودة 
 الجودة.ضمان قسم بخطط وسياسات الكلية في مجال يقوم بتوعية أعضاء ال 
 .تابع ويراجع خطة العمل الخاصة باالحتياجات التدريبية بالقسم المعني 
 الجودة و التطوير في التعليم  ضمان المشاركة في المؤتمرات، الندوات، وورش العمل والدورات التدريبية في مجال

 العالي .
 :دةاللجان املنبثقة عن الوح( 13مادة )

 مهام اللجنة تشكيل اللجنة إسم اللجنة

لجنة إعداد الدراسة الذاتية 
والخطة اإلستراتيجية وصياغة 

 األدلة

 أ.م.د/ ياسر خميس رجب 
 أ.م.د/ هاني محمود عبد الفتاح

 د/ الميس محمد الجافي
 د/وفاء محمد حسين

 د/محمد السيد محمد دياب
 د/باسم صابر ميخائيل

 د/سامي سمير جوهر 
 مد احمد السويسيا/مح

 ا/محمود محمد جحا
 ا/سلمى محمد صالح كامل 

 ا/جالل عبد الناصر ابو ضيف
 ا/محمد احمد عبد اهلل

 ا/منال ممدوح يوسف 
 

 / إعداد الدراسة الذاتية1

 / مراجعة الدراسة الذاتية وتحديثها باستمرار2

 / إعداد الخطة اإلستراتيجية3

 / إعداد التقرير السنوي4

 / إعداد دليل المعامل5

 / إعداد دليل القاعات6

 / إعداد دليل رسائل الماجستير7

 / إعداد دليل الدكتوراه8

لجنة البرامج والمقررات     
 التعليمية

 ا.م.د/مروة محمد وجدى الشريعى 
ا.م.د/شريف ابو المكارم عبد 

 السالم
 د/نهى زكى حافظ

 د/ايمان احمد خليفة
 د/باسم صابر ميخائيل

 محمد جمال حسيند/

 / تحديث معايير محتوي البرامج1

 / التأكد من توصيف البرامج2

يتفق مع المعايير وتوصيف المقررات وفقا  / العمل على تحديث البرامج وتطويرها بما 3
 للمراحل التعليمية والتخصصات

 / التعاون مع منسقي البرامج4
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 د/نهى احمد عبد العزيز
 ا/ريم عبد السالم انور

 ا/وسام على محمد 
 ا/رضا ابراهيم محمد

 ا/خيرى محمد عبد الرحيم 
 ا/محمد على التهامى 
 ا/بسمة سلطان محمد 

 

لجنة شئون الطالب ومتابعة 
 الخريجين

 ا.م.د/مروة محمد وجدي الشريعي
 د/الميس محمد محمد الجافى

 د/ايمان محمود محمد العيسوى
 د/ايمن مبروك محمد

 د/خالد محمد عبد الاله
 محمد عبد اللطيف د/على

 د/محيى الدين شلقامى عبد الجواد
 د/داليا رمضان محمود

 د/أسامة اسماعيل زيدان
 د/نهال احمد عادل

 ا/خليفة حسن خليفة
 ا/رشا عماد الدين سيد
 ا/بسمة محمود محمد

 ا/محمد عبد المنعم مرسى
 ا/سهام سيد محمد 

 ا/ندى محمد خلف
 ا/مها صموئيل عياد

 

 ة/ الخدمات الطالبي1

 / إعداد قاعدة بيانات للطالب2

 / تفعيل خطة األنشطة الطالبية3

 / تفعيل العالقة بين الطالب واألساتذة4

/ توعية طالب الفرق النهائية بقوانين العمل المختلفة وآداب وأخالقيات المهنة ) 5
خصوصا مهنة التدريس ( وقوانين التأمينات اإلجتماعية وقوانين الضرائب على الدخل وما 

 ذلك من القوانين واللوائح المنظمة للعمل

 / استطالع آراء الطالب في تقييم المقررات الدراسية6

 / متابعة اإلرشاد األكاديمي والدعم اإلرشادي7

 / إعداد قاعدة بيانات للخريجين ومتابعة الخريجين8

 / عقد دورات تأهيلية ودورات تدريبية للخريجين9

التعرف على احتياجات سوق العمل من الخريجين _ / عقد لقاءات مع المستفيدين و 11
 إصدار نشرات عن وظائف خالية

 / متابعة الخريجين والعمل على تقديم الدعم الفني لهم وحل مشاكلهم11

/ وضع خطط تدريبية تتالءم مع احتياجات المجتمع المحيط مثل تدريب المعلمين في 12
 جميع مراحل التعليم

 لجنة البحوث والدراسات   
 العليا

 ا.م.د/مروة محمد وجدى الشريعى 
 ا.م.د/هانى على محمود

 د/عالية حسين سعيد
 د/خالد محمد عبد الاله

 د/رباب احمد امين
 د/ايمان احمد خليفة
 د/سامى سمير جوهر
 د/بثينة عادل مرسى

 ا/وسام على محمد على

 / وضع ضوابط الخطة البحثية .1

لمعايير للبرامج الدراسية بالدراسات العليا _ تحديث / اإلسهام في وضع البرامج ووضع ا2
 البرامج بالدراسات العليا .

 / إنشاء قاعدة بيانات للدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس .3

 / حل مشكالت الدراسات العليا.4

 / متابعة تنفيذ الخطة البحثية ومتابعة أعمال سيمنار الكلية واألقسام .5



 

 

 لكية الألسن  جامعة املنيا
  اجلودةضامن وحدة      
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 ا/منال محمد فتحى 
 ا/خيرى محمد عبد الرحيم

 ا/بسمة سلطان محمد 
 خضر عبد المنعم د/محمد

 د/اسحق فرج فهيم
 د/شيرين عبد الحميد على

 د/داليا  رمضان محمود طنطاوى 
 د/محمد أنور مدنى

 د/نجالء احمد عوني 
 ا/منال ممدوح يوسف 

 ا/عال عادل عبد الفتاح
 ا/فيروز عزت شاكر 
 ا/هبة طه حداد 

 

 وتعظيم اإلستفادة من دور البحث العلمي بالكلية في خدمة المجتمع / إيجاد آلية لتفعيل6

األداء    لجنة المتابعة وتقييم
 الطالب   وتقويم

 د/الميس محمد محمد الجافى
 ا.م.د/ياسر خميس رجب

 د/شيرين محمود محمد 
 د/محمد السيد محمد دياب

 د/محمد قدرى محمد
 د/محمد جمال حسين

 د/رباب احمد امين
 حمد حسيند/وفاء م

 د/هناء احمد سيد ابو العال
 ا/احمد ظريف ضيف

 ا/حسناء محمود احمد  
 ا/فيروز عزت شاكر 

 ا/دعاء مختار ابراهيم
 ا/ندى محمد صالح الدين  

 ا/هبة طه حداد
 ا/إيناس رجب عيد

 ا/احمد جمال سيد 
 ا/وليد احمد عبد الستار 
 ا/محمد رفعت محمد 
 ا/بسمة محمود محمد 
 لدين سيدا/رشا عماد ا 
 ا/ندى حلمى حسن  
 ا/مها صموئيل عياد 

 

 / وضع الضوابط والقواعد التي تبني عليها عملية التقييم المختلفة بالكلية .1

 / متابعة وتقييم جميع العمليات اإلدارية والتعليمية والبحثية بالكلية.2

 / متابعة استمرارية توكيد الجودة بالكلية3

لقاعدة بيانات تشمل جميع الموارد البشرية والمادية والبنية األساسية  / اإلعداد والتطوير المستمر4
 ومختلف األنشطة بالكلية.

 / تقديم تقرير التقييم السنوي للكلية .5

 / متابعة لجان المراقبة ولجان وضع وتصحيح االمتحانات .6

 / التأكد من مطابقة االمتحانات للمعايير القومية .7

 للمقررات . / متابعة نتائج الطالب8

لجنة مشروعات التطوير 
 والتدريب

 د/محمد السيد محمد دياب 
ا.م.د/شريف ابو المكارم عبد  

 السالم

 / التوعية بالمشروعات التي تفيد الكلية .1

 بالكلية . / متابعة المشروعات2
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 ا.م.د/امانى محمد مجدى 
 د/نهى زكى حافظ

 د/ايهاب يوسف بسيونى
 د/احمد عبد اهلل محمد

 د/هبة محمد ابراهيم 
 د/نهى  احمد عبد العزيز 
 د/وفاء كمال اسحق 
 خليلد/ايات احمد  
 د/أسامة إسماعيل زيدان 
 ا/احمد  محمد القرنى 

 ا/أحمد شحاته ابراهيم
 ا/حامد محمود عبد المحسن

 ا/ راشيل رافت زكى  
 ا/احمد ظريف ضيف 
 ا/تهامى اسماعيل محمود  
 ا/مجدى ابراهيم ايوب 
 ا/مها صموئيل عياد 

 

 / اإلعالم والدعاية .3

 / إعداد خطة تدريب ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .4

 / إعداد خطة تدريب للعاملين في ضوء االحتياجات المهنية5

لجنة الخدمات المساعدة 
 النظام اإلداري    وتطوير

ا.م.د/عبد العزيز عبد المطلب   
 حسن فهد

 ا.م.د/عبد العال صالح طه
 انى محمد مجدىا.م.د/ام

 د/ايهاب موسى فريز 
 د/محمد أنور مدنى

 د/نجالء احمد عونى 
 د/آيات احمد خليل

 ا/ محمد احمد السوسيسى 
 ا/احمد جمال سيد 
 ا/جالل عبد الناصر ابو ضيف 
 ا/خالد فاروق عبد الرحمن 
 ا/صفاء عبد الرحمن عبد الصبور 

 

 / متابعة أداء الوحدات اإلدارية .1

 الوحدات اإلدارية بالكلية . / تقييم أداء2

 / متابعة التفاعل بين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس .3

 / التوعية للعاملين بالنظام اإلداري وإستراتيجية اإلدارة اإللكترونية .4

/ الفحص الدوري لمدي مالئمة مؤهالت العاملين بمهامهم الوظيفية داخل الكلية على 5
 أفضل وجه .

سيق للدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون في اإلدارة وتكنولوجيا / التخطيط والتن6
 المعلومات بما يزيد من قدراتهم اإلدارية .

لجنة الخدمات المجتمعية 
 والشراكة ومواجهة األزمات

ا.م.د/عبد العزيز عبد المطلب  
 حسن فهد

 ا.م.د/ياسر خميس رجب 
 د/الميس محمد محمد الجافى

 دد/عالية حسين سعي 
 د/ايمن مبروك محمد 

 / تحقيق التعاون بين الكلية والمجتمع الخارجي1

 / المشاركة المجتمعية وتحديث خطة المشاركة المجتمعية .3

 / اإلعداد للمؤتمرات .4

 / متابعة تنفيذ توصيات الخبراء المختصين والمؤتمرات .5
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 د/محمد السيد محمد دياب
 د/شوقى رمضان مرشدى 
 د/باسم صابر ميخائيل 
 د/على محمد عبد اللطيف 
 ا/ايناس عيد على 
 ا/منال ممدوح يوسف  
 ا/احمد شحاته ابراهيم 
 ا/ريم عبد السالم انور 
 ا/أحالم طه ابراهيم 

 / اإلستفادة من المساهمة في المؤتمرات في تطوير العمل بالكلية .6

 / وضع خطة للتغلب على األزمات وتحديثها .7

 لسن للمشاركة المجتمعية ./ برنامج سنوي لكلية األ8

/ إجراء استطالع ألصحاب المصالح المجتمعية وثيقة الصلة بالدراسة بكلية األلسن 9
 بالمنيا

 ( الاداريني:41مادة )
ختصاصات السكراترية1بند   : اإ

 . أعمال الصادر والوارد بالوحدة 

 .أعمال الحفظ والتنظيم للملفات 

  كس.وإرسال الفا  البريد االكترونىاستخدام 

 بالوحدة إجراء االتصاالت الخاصة باتمام مهام العمل المطلوبة. 

 . أعمال الحاسب اآللي الروتينية الخاصة بالوحدة 

ختصاصات 6بند   جلنة التقنية واملعلومات:: اإ

 ي نتفريغ وتحليل االستبيانات ووضعها في صور رسم بيا 
  كترونيةر الجودة في صورة اليثائق معايو ارشفة كل ملفات و. 
 بالكلية.نشاء قاعدة بيانات لكل االنشطة التعليمية والبحثية واالدارية والخدمات المجتمعية إ 
  لوحدة ضمان الجودة.إلكترونى للكلية  موقعتخصيص جزء بال 
   بصورة دورية وتغذيتة بكل ما هو جديد. الخاص بوحدة ضمان الجودة موقعجزء التحديث 

 ( تنظمي العمل داخل الوحدة:15مادة )

 .لمناقشة االمور الخاصة بضمان الجودة بالكلية يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء وأعضاء اللجان لإلجتماع :1دبن
و أعضاء اللجان عن حضور ثالث إجتماعات متتالية للوحدة دون إعتذار مكتوب، أعند تغيب أحد رؤساء  2:بند

 يعتبر ذلك تخليا منه عن المهام الموكلة إليه.
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وإذا تعثر إتمام  أعضاء الوحدة تقديم تقرير شهري عما قاموا بإنجازه من مهام خالل هذا الشهر علي جميع: 3 بند
الوحدة بأي عقبات فور ظهورها  مديربعض المهام او كلها تذكر أسباب هذا التعثر مع وجوب إبالغ رؤساء اللجان و 

 حتي يتسني مناقشتها وإتخاذ ما يلزم للتعامل معها.
دير الوحدة رسميا من قبل رؤساء اللجان واألعضاء عن أي سفر لمدة تزيد عن اسبوع خارج يتم إخطار م :4بند 

  .البالد قبل السفر باسبوع علي األقل
علي جميع أعضاء لجان الوحدة اإلتصال المستمر بينهم وبين رؤساء لجانهم لتسلم المهام وتسليم النتائج في  :5بند 

 .يبلغ رؤساء اللجان مدير الوحدة كتابةالموعد المقرر لها وإذا حدث عكس ذلك 
وحدة بالكلية الإفادة من على الجودة عند الطلب  ضمان يحصل السادة رؤساء اللجان وجميع أعضاء وحدة :6بند  

 .عن الفترة التي أمضوها في العمل ونوعية العمل بالوحدة إلرفاقها بالسيرة الذاتية الخاصة بهم
عتذار عن أحد أو بعض أو كل المهام الموكلة إليه أن يتقدم الللجان أو األعضاء امن رؤساء ا حدإذا رغب أ :7بند  

الوحدة قبل مرور ثلث المدة المقررة إلتمام المهمة أو المهام حتي يمكن إعادة توزيعها وأن  مجلس إدارة بطلب لرئيس
 يرفق بطلبه المبررات الداعية إلي ذلك.

أن و  والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سير العملعلي مدير الوحدة أن يقدم الدعم  :8بند 
يعمل علي تذليل الصعوبات وأسباب التعثر في المهام قدر إمكانه وحسب المتوفر لديه من اإلمكانات ومن خالل 

 .التعاون مع إدارة الكلية ممثلة في عميدها
 الوارد والمتابعة.تقوم الوحدة بتصميم دفاتر خاصة بأعمال الصادر و  :9بند  

 :موارد الوحدة(: 12مادة )
 تتكون الموارد المالية مما يلي:

 المبالغ التي تخصصها الجامعة والكلية للوحدة للقيام بواجباتها. 

 التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس اإلدارة ويوافق عليها مجلس الكلية والجامعة. 

 .فوائد الودائع لدى البنوك إن وجدت 

 خرى يقبلها مجلس اإلدارة وال تتعارض مع أهداف الوحدة.أي موارد أ 
 : مرصوفات الوحدة(: 17مادة )

 لمكآفات والحوافز ومافي حكمها التي تصرف للعاملين بالوحدة.ا 
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 نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفقا لواجبات الوحدة. 

 ة.نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل الخاصة بضمان الجود 

 زمة لتنفيذ العمل بالوحدة.األجهزة واألدوات الال 

 .المصروفات الجارية المختلفة 

  :(18ماده)

 49والئحتة التنفيذية رقم نص خاص بهذه الالئحة القواعد الوادرة بقانون تنظيم الجامعات هيطبق فيما لم يرد في شأن
بشأن الخدمة المدنية والئحته  2115لسنة  81والقانون  ،وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها 1972لسنة 

والئحة المخازن الحكومية  بشأن المحاسبة الحكومية والئحته التنفيذية 1981لسنة  127التنفيذية، والقانون 
بشأن تنظيم المناقصات والئحته التنفيذية، والالئحة المالية والتنفيذية  1998لسنة  89وتعديالتها، والقانون رقم 

والقوانين واللوائح األخرى المعمول بها في لحسابات، وكذا قانون الدمغة والضرائب وضريبة المبيعات للموازنة وا
 الجامعات.

  :(19مادة )

هذه الالئحة عندما تدعو الضرورة إلى ذلك ويتم التعديل بقرار من عميد الكلية  أحكاميجوز إدخال تعديالت على 
 لس الكلية.بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة مج

  :(60مادة ) 

 .مجلس الكليةمن وإعتمادها  تسري أحكام هذه الالئحة من تاريخ  الموافقة عليها


