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ا4ابظهاالنئاحئة الندلخلة انهحدةاضامنالنجهاة
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ا45النهةكلالنتظاةا الناةدثانهحدةاضامنالنجهاة
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امقدم 

تسثل عسميات ضساف الجؾدة أحد األدوات اليامة التي تسكؽ مؤسدات التعميؼ العالي مؽ االستسرار في تقديؼ 
الخدمات التعميؼ في عل التغيرات الستدارعة في مختمف السجاالت ومجاؿ التعميؼ بذكل خاص، لذا تدعي 

اعترافا بامتالؾ تمػ السؤسدات السؤسدات والبرامج التعميسية لمحرؾؿ عمي االعتساد األكاديسي الذي يعد 
والبرامج التعميسية لسقؾمات االستسرارية والقدرة عمي السشافدة مؽ خالؿ معايير واضحة تذسل مختمف 
مجاالت العسل في السؤسدات والبرامج التعميسية وايسانا مؽ كمية األلدؽ بأىسية أنذظة ومسارسات الجؾدة 

ايذاًنا   6006مايؾ في ضساف الجؾدة بالكمية انذاء وحدة  تؼوحرؾؿ السؤسدة عمي االعتساد األكاديسي 
ببدء انذاء نغاـ داخمي لمجؾدة لزساف متابعة فاعمية تشفيذ مسارسات الجؾدة التي تيدؼ إلي تظؾير جسيع 

تؼ اعتساد آخر تحديث لمييكل التشغيسي ومياـ المجاف التشفيذية  قدو السجاالت بالسؤسدة و البرامج التعميسية 
 .77/6/6060 خبسجمس الكمية بتاري لمؾحدة

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اة الندلخلة انهحدةاضامنالنجهاةظهاالنئاحئب

ا(:النشكلالنقمنهن 4مماة)

يشذأ بكمية األلدؽ وحدة لزساف الجؾدة وىى وحدة مدتقمة وتتبع عسيد الكمية إداريا، ومركز ضساف الجؾدة بجامعة السشيا 
 فشيا.

ا(:ايؤة ااحدةاضامنالنجهاة:2مماة)

التسيز في مجاؿ الجؾدة الذاممة والؾصؾؿ بجسيع أقداـ الكمية العمسية واإلدارية إلى مرحمة االعتساد األكاديسى تحقيق 
 .والسؤسدي والسحافغة عميو بسا يتؾافق مع رؤية الجامعة ومركز ضساف الجؾدة بيا

 
النجهاة:اضامن(:ايامن ااحدةا3مماة)

اء في كافة عشاصر السشغؾمة التعميسية واألنذظة البحثية والخدمية التي تدعى الؾحدة إلى نذر ثقافة الجؾدة وتقييؼ األد
تقدميا الكمية في ضؾء معايير الييئة القؾمية لزساف الجؾدة واالعتساد وتبّشى عسمية التحديؽ السدتسر لألداء السؤسدي 

سدتفيديؽ، بيدؼ تحقيق الجؾدة الذاممة واألكاديسي لالرتقاء بسدتؾى الكفاءة والقدرة التشافدية لخريجييا وكدب ثقة ورضاء ال
 .والؾصؾؿ لالعتساد

 

ا(:السأهدلفاللاترلتةجة انلهحدة:4مماة)

تيدؼ الؾحدة إلى تقؾيؼ األداء األكاديسي واإلداري وتظؾيره مؽ خالؿ قياس مؤشرات األدء لسدخالت ومخرجات العسمية 
 ..... الخ( وتذسل: -الخريجؾف  -الظالب -العاممؾف  -التعميسية )ىيئة التدريس

 .نذر ثقافة الجؾدة بيؽ أعزاء ىيئة التدريس والظالب والعامميؽ بالكمية وجيات العسل .7
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 .تحديد الرؤية والرسالة واألىداؼ اإلستراتيجية لمكمية .6
 .تقييؼ االحتياجات لألنذظة السختمفة بالكمية .3
 .إنذاء قاعدة بيانات متكاممة لمكمية .4
 التدريس كسدربيؽ في مجاؿ إدارة الجؾدة )بشاء القدرة السؤسدية(.تدريب كؾادر مؽ أعزاء ىيئة  .5
متابعة عسميات تؾصيف السقررات والبرامج الدراسية وتحديد جؾانب القؾة والزعف فييا وتقديؼ السقترحات والؾسائل  .6

 .السشاسبة لمتغمب عمييا
 .في وضع نغاـ لمتقؾيؼ والستابعة بالكميةترسيؼ وإعداد نساذج االستسارات أو األدوات الالزمة لمتقؾيؼ بسا يداعد  .7
 .فتح قشؾات اتراؿ مع السؤسدات السيتسة بتؾكيد الجؾدة في التعميؼ الجامعي لتبادؿ الخبرات وتعغيؼ الفائدة .8
 .متابعة مذروعات التظؾير بالكمية .9

 .تذجيع مبدأ السذاركة السجتسعية مؽ أجل التحديؽ السدتسر ودعؼ نتائج الجؾدة .70
تحديؽ السدتسر لزساف قدرة خريجي الكمية عمى تمبية متظمبات سؾؽ العسل والتستع بسيزة دعؼ عسميات ال .77

 .تشافدية عالية
 .إعداد التقرير الدشؾي والدراسة الذاتية لمكمية  .76
 .الحرؾؿ عمى االعتساد  .73

 
ا(:النظام الدإالييانلهحدة:5مماة)

وتكؾف عزؾية مجمس اإلدارة لسدة عاميؽ قابمة  يتؾلى إدارة وحدة ضساف الجؾدة مجمس إدارة يتذكل مؽ تدعة أعزاء
 لمتجديد بشاء عمى اقتراح عسيد الكمية ومؾافقة مجمس الكمية، عمى الشحؾ التالي:

امجلساإاليةااحدةاضامنالنجهاة:ااااااااا

 رئيس مجمس اإلدارة عسيد الكمية                                                
 عزؾا مدير وحدة ضساف الجؾدة

 عزؾا نائب مدير وحدة ضساف الجؾدة
 عزؾا وكيل الكمية لذئؾف التعميؼ والظالب                                

 عزؾا وكيل الكمية لذئؾف الدراسات العميا والبحؾث                               
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 عزؾا وكيل الكمية لذئؾف خدمة السجتسع وتشسية البيئة  
قدػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػؽ األقدػػػػػػػػاـ العمسيػػػػػػػػة                                       مسثػػػػػػػػل عػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػل 

 عزؾا
 عزؾا

 عزؾا أميؽ الكمية                                                                   
مسثل عؽ طالب السرحمة الجامعيػة األولػى )رئػيس 

 اتحاد الظالب(         
 عزؾا

 عزؾا مسثل عؽ طالب مرحمة الدراسات العميا                                     
 عزؾا مسثل عؽ السدتفيديؽ )األطراؼ السعشية(                                

ايعينامناقبلامجلسالنكلة :اااااااااا

 مدئؾؿ مالي وإداري  -
 اثشاف مؽ الدكرتارية -
 الؾحدةيعيؽ أميؽ الكمية عامل لخدمة  -
 .يقؾـ مدير الؾحدة بتذكيل الفريق التشفيذي لمؾحدة عمي أف يكؾف مسثال عؽ جسيع األقداـ العمسية بالكمية -

ا(:النعقماامجلسالدإالية:6مماة)

يجتسع مجمس اإلدارة مرة واحدة عمى األقل شيريا بشاء عمى دعؾة مؽ رئيس السجمس أو مدير الؾحدة وال يكؾف االنعقاد 
بحزؾر أغمبية األعزاء وفي حالة غياب رئيس السجمس يرأس الجمدة مدير الؾحدة، وتردر قرارات صحيحا إال 

 السجمس بسؾافقة أغمبية أصؾات الحاضريؽ وفى حالة التداوي يرجح الجانب الذي فيو رئيس مجمس اإلدارة.

ا(:الختصمصمتامجلساإاليةالنهحدة:7مماة) 

 داخمي لمعسل بالؾحدة وتحديد االختراصات والتؾصيف الؾعيفي.إرساء وإعتساد الدياسة العامة والشغاـ ال 
 .إعتساد تذكيل المجاف الخاصة بتشفيذ مياـ الجؾدة 
 .اعتساد الخظة الدشؾية ألعساؿ الؾحدة والؾحدات الفرعية 
 .وضع القؾاعد السشغسة لمسكافآت واألجؾر لألعساؿ التي يتظمبيا صالح العسل 
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  الالئحة.اقتراح تعديل بعض أحكاـ ىذه 
 .السؾافقة عمى التقرير الدشؾي الذي يقدمو رئيس مجمس اإلدارة 
 .معاونة مدير الؾحدة في إنجاز ميامو وتذليل الرعاب التي تؾاجو فى تظبيق نغؼ ضساف الجؾدة بالكمية 
 عمى مجمس  إعتساد التقارير الشيائية لمدراسة الذاتية والتقرير الدشؾي لمكمية وخظط العسل لمتظؾير تسييدًا لمعرض

 الكمية 
 .إعتساد العقؾد واالتفاقات التي تبرميا الؾحدة مع الغير 
 .إعتساد المؾائح السالية واإلدارية لمؾحدة 
 .الشغر في السؾضؾعات األخري الستعمقة بزساف الجؾدة التي يعرضيا مدير الؾحدة عمي السجمس 
 عة تؾصيف البرامج األكاديسيةوالسقررات وضع اآلليات التي تؤدي إلى ضساف الجؾدة داخل الكمية مثل: متاب

الدراسية لمسرحمتيؽ الميدانس والدراسات العميا وكذلػ التقارير الخاصة بالسقررات والبرامج كل عاـ دراسي والتقرير الدشؾي 
 لمكمية. 

 ظة الظمبة اإلشراؼ عمى تؾزيع وتحميل نتائج االستبيانات التي تداعد عمى تقييؼ البرامج الدراسية والسقررات بؾاس
 وأعزاء ىيئة التدريس

 (:الختصمصمتايحئةسامجلسالدإالية:8مماة)

 .دعؾة أعزاء مجمس االدارة لحزؾر االجتساعات 
 .متابعة تشفيذ قرارات مجمس اإلدارة 
 .عرض السؾضؾعات عمي مجمس االدارة 
 )إختيار مدير وحدة ضساف الجؾدة )إختيار مبدئي لحيؽ مؾافقة مجمس الكمية 
  الررؼ مؽ السيزانية.إعتساد بشؾد 
 .إعتساد األجؾر و السكافأت لمعامميؽ بالؾحدة بشاءا عمي إقتراح مدير الؾحدة 
ا(:الختصمصمتامديرااحدةاضامنالنجهاة:9مماة)

 .يحل محل رئيس مجمس إدارة الؾحدة في حالة غيابو 
 في مجمس الكمية والمجاف  تسثيل وحدة ضساف الجؾدة في كافة الشؾاحي الستعمقة بقزايا الجؾدة مؽ خالؿ مذاركتو

 الجيات الخاريجية السساثمة(. -الرئيدية بالكمية، وكل ما يتعمق بقزايا الجؾدة خارج الكمية )الجامعة
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 .التشديق بيؽ إدارة الكمية و االقداـ السختمفة فيسا يتعمق بسؾضؾعات الجؾدة بالكمية 
  خبراتيؼ في ىذا السجاؿ وعرضيا عمي رئيس ترشيح أعزاء الؾحدة مؽ ىيئة التدريس و اإلدارييؽ بشاءا عمي

 مجمس االدارة لمسؾافقة.
 .تحديد مياـ االدارييؽ بالؾحدة 
 .االجتساعات الدورية بفريق العسل ومشدقي ضساف الجؾدة بأقداـ الكمية ومراجعة التقارير السقدمة 
 .اإلشراؼ فشيا وإداريا عمي العامميؽ بؾحدة ضساف الجؾدة 
  حدة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة النتغامو وإنزباطو.متابعة أداء العسل بالؾ 
 .إقتراح صرؼ الحؾافز والسكافأت لمعامميؽ بالؾحدة ورفعيا لعسيد الكمية 
 .إعداد تقارير عؽ إنجازات الؾحدة العتسادىا مؽ مجمس الكمية 
 (اإختصمصمتانمحئبامديرااحدةاضامنالنجهاة:41مماة)

  غيابو.الكياـ بأعساؿ مدير الؾحدة في حالة 
 .تسثيل الؾحدة في السجالس الرسسية في حالة غياب مدير الؾحدة 
 .معاونة مدير الؾحدة في كافة ميامة 
 .اإلشتراؾ في وضع مقترح الخظة الدشؾية لمؾحدة ومراجعتيا مع مدير الؾحدة 
 . السذاركة في إشراؼ ومتابعة التشفيذ طبقًا لمخظط الزمشية السحددة لذلػ 
  عزاء المجاف في جسع البيانات والؾثائق.تدييل مياـ رؤساء وأ 
 .متابعة سير العسل بالؾحدة والسمفات الخاصة بيا 
 .إعداد التقارير الفشية وتقديسيا لسدير الؾحدة 
  مراجعة التقرير الدشؾي السقدـ مؽ المجاف السخترة وإعداد الذكل الشيائي لو ومراجعتو مع مدير الؾحدة قبل عرضو

 ة و إعتساده.عمي مجمس الكمية لسشاقذت
 .إعداد مؾجز مؽ التقرير الدشؾي ونذره عمي السؾقع االلكتروني لمكمية وفي صؾرة مظبؾعات 
 
ا(:الختصمصمتالناسئهلالنامن انهحدةاضامنالنجهاة:44مماة)

 .حفظ الدفاتر والدجالت الالزمة لألعساؿ اإلدارية والسالية 
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 .حفظ السدتشدات السؤيدة لعسمية الررؼ والتحريل 
  الحدابات والقؾائؼ السالية.إعداد 
 .إعداد تقارير مالية نرف سشؾية عؽ الؾضع السالي لمؾحدة وعرضيا عمى رئيس مجمس إدارة السركز 
 .تشفيذ القرارات السالية واإلدارية لسجمس اإلدارة 
 
ا(امظسقهاضامنالنجهاهابملقسم :ا42مماة)

دد السرشحيؽ حدب حاجة العسل باالقداـ( مؽ ذات يقؾـ رئيس مجمس القدؼ السعشي بترشيح مشدقؾ ضساف الجؾدة )ع
 التخرص لسدة عاـ قابمة لمتجديد لعاـ أخر و يؾثق الترشيح بسؾافقة مجمس القدؼ. 

 يجب اف تتؾافر فية الذروط االتيو:

  .أف يكؾف عزؾ ىيئة تدريس أو ىيئة معاونة بالقدؼ السعشي 
 س )بقرار مؾثق(.يتؼ ترشيحو مؽ قبل رئيس مجمس القدؼ  و بسؾافقة السجم 
 .أف يكؾف قد إجتاز أو عمى إستعداد لحزؾر دورات تدريبية لزساف الجؾدة والتظؾير بالتعميؼ العالي 
  يتسيز بذخرية تتعامل بكياسة وتفيؼ مع إدارة الكمية , وأعزاء ىيئة التدريس, الظالب ,السؾعفيؽ, والعامميؽ عمي

 كافة السدتؾيات في السؤسدة.
 واالختررات الؾعيفية:الؾاجبات 

 .ىؾ حمقة االتراؿ ما بيؽ القدؼ السعشي ووحدة ضساف الجؾدة بالكمية 
 .يذارؾ في جسيع االنذظة الخاصة بؾحدة ضساف الجؾدة بالكمية 
  يتابع ويراجع تؾصيف وتقرير السقررات والبرامج لسرحمتي البكالريؾس والدراسات العميا بالقدؼ السعشى ويدمسيا لؾحدة

 ؾدة بالكمية.ضساف الج
 .يعد مرفؾفة السقررات ومرفؾفة نؾاتج التعمؼ السدتيدفة لمسقرر 
 . يذارؾ في مراجعة التقرير الدشؾي بالقدؼ 
 .يتابع نذر ثقافة الجؾدة بالقدؼ وفقا لخظة العسل التي تقرىا وحدة ضساف الجؾدة 
 .يقؾـ بتؾعية أعزاء القدؼ بخظط وسياسات الكمية في مجاؿ ضساف الجؾدة 
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 ويراجع خظة العسل الخاصة باالحتياجات التدريبية بالقدؼ السعشي. تابع 
 ؾدة و التظؾير في التعميؼ السذاركة في السؤتسرات, الشدوات, وورش العسل والدورات التدريبية في مجاؿ ضساف الج

 .العالي
 
ا:النلجمنالنتظفيذي :(ا43مماةا)

 :تذكل المجاف السشبثقة عؽ الؾحدة وفق طبيعة عسميا 

ا(اللاليةين:44)امماة

ا:اإختصمصمتالنسكرتمية 4بظدا

 . أعساؿ الرادر والؾارد بالؾحدة 
 .أعساؿ الحفظ والتشغيؼ لمسمفات 
 .استخداـ البريد االكترونى وإرساؿ الفاكس 
 .إجراء االتراالت الخاصة باتساـ مياـ العسل السظمؾبة بالؾحدة 
 . أعساؿ الحاسب اآللي الروتيشية الخاصة بالؾحدة 

اإختصمصمتانجظ النتقظة االناعلهممت:ا:2بظدا

  تفريغ وتحميل االستبيانات ووضعيا في صؾر رسؼ بياني 
 .ارشفة كل ممفات ووثائق معايير الجؾدة في صؾرة الكترونية 
 .إنذاء قاعدة بيانات لكل االنذظة التعميسية والبحثية واالدارية والخدمات السجتسعية بالكمية 
   لمكمية لؾحدة ضساف الجؾدة.تخريص جزء بالسؾقع إلكترونى 
  .تحديث جزء السؾقع الخاص بؾحدة ضساف الجؾدة برؾرة دورية وتغذيتة بكل ما ىؾ جديد 
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ا(اتظاةمالنعالاالخلالنهحدة:45مماةا)

 : يدعؾ مدير الؾحدة الدادة رؤساء وأعزاء المجاف لإلجتساع لسشاقذة االمؾر الخاصة بزساف الجؾدة بالكمية.7بشد

تغيب أحد رؤساء أو أعزاء المجاف عؽ حزؾر ثالث إجتساعات متتالية لمؾحدة دوف إعتذار مكتؾب, يعتبر عشد  6بشد:
 ذلػ تخميا مشو عؽ السياـ السؾكمة إليو.

: عمي جسيع أعزاء الؾحدة تقديؼ تقرير شيري عسا قامؾا بإنجازه مؽ مياـ خالؿ ىذا الذير وإذا تعثر إتساـ بعض 3بشد 
أسباب ىذا التعثر مع وجؾب إبالغ رؤساء المجاف ومدير الؾحدة بأي عكبات فؾر عيؾرىا حتي يتدشي  السياـ او كميا تذكر

 مشاقذتيا وإتخاذ ما يمـز لمتعامل معيا.

: يتؼ إخظار مدير الؾحدة رسسيا مؽ قبل رؤساء المجاف واألعزاء عؽ أي سفر لسدة تزيد عؽ اسبؾع خارج البالد قبل 4بشد 
 قل. الدفر باسبؾع عمي األ

: عمي جسيع أعزاء لجاف الؾحدة اإلتراؿ السدتسر بيشيؼ وبيؽ رؤساء لجانيؼ لتدمؼ السياـ وتدميؼ الشتائج في السؾعد 5بشد 
 السقرر ليا وإذا حدث عكس ذلػ يبمغ رؤساء المجاف مدير الؾحدة كتابة.

ى إفادة مؽ الؾحدة بالكمية عؽ : يحرل الدادة رؤساء المجاف وجسيع أعزاء وحدة ضساف الجؾدة عشد الظمب عم6بشد  
 الفترة التي أمزؾىا في العسل ونؾعية العسل بالؾحدة إلرفاقيا بالديرة الذاتية الخاصة بيؼ.

: إذا رغب أحد مؽ رؤساء المجاف أو األعزاء االعتذار عؽ أحد أو بعض أو كل السياـ السؾكمة إليو أف يتقدـ 7بشد  
ر ثمث السدة السقررة إلتساـ السيسة أو السياـ حتي يسكؽ إعادة تؾزيعيا وأف يرفق بظمب لرئيس مجمس إدارة الؾحدة قبل مرو 

 بظمبو السبررات الداعية إلي ذلػ.

: عمي مدير الؾحدة أف يقدـ الدعؼ والعؾف لكل رؤساء المجاف وأعزاء الؾحدة لزساف حدؽ سير العسل و أف يعسل 8بشد 
قدر إمكانو وحدب الستؾفر لديو مؽ اإلمكانات ومؽ خالؿ التعاوف مع عمي تذليل الرعؾبات وأسباب التعثر في السياـ 

 إدارة الكمية مسثمة في عسيدىا.
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 تقؾـ الؾحدة بترسيؼ دفاتر خاصة بأعساؿ الرادر والؾارد والستابعة.: 9بشد  

ا(:امهلياالنهحدة:46مماةا)

 تتكؾف السؾارد السالية مسا يمي:

  لمؾحدة لمكياـ بؾاجباتيا.السبالغ التي تخرريا الجامعة والكمية 
 .التبرعات واليبات التي يقبميا مجمس اإلدارة ويؾافق عمييا مجمس الكمية والجامعة 
 .فؾائد الؾدائع لدى البشؾؾ إف وجدت 
 .أي مؾارد أخرى يقبميا مجمس اإلدارة وال تتعارض مع أىداؼ الؾحدة 
ا(:امصرافمتالنهحدة:ا47مماةا)

  التي تررؼ لمعامميؽ بالؾحدة.السكآفات والحؾافز ومافي حكسيا 
 .نفقات عسميات الستابعة والتقييؼ وفقا لؾاجبات الؾحدة 
 .نفقات الشدوات العمسية وحمقات التؾعية وورش العسل الخاصة بزساف الجؾدة 
 .األجيزة واألدوات الالزمة لتشفيذ العسل بالؾحدة 
 .السرروفات الجارية السختمفة 

 
اا(:48مماه)

لدشة  49شأنو نص خاص بيذه الالئحة القؾاعد الؾادرة بقانؾف تشغيؼ الجامعات والئحتة التشفيذية رقؼيظبق فيسا لؼ يرد في 
بذأف الخدمة السدنية والئحتو التشفيذية، والقانؾف  6075لدشة  78وتعديالتو والئحتو التشفيذية وتعديالتيا،  والقانؾف  7976
لدشة  89فيذية والئحة السخازف الحكؾمية وتعديالتيا، والقانؾف رقؼ بذأف السحاسبة الحكؾمية والئحتو التش 7987لدشة  767

بذأف تشغيؼ السشاقرات والئحتو التشفيذية، والالئحة السالية والتشفيذية لمسؾازنة والحدابات، وكذا قانؾف الدمغة  7998
 والزرائب وضريبة السبيعات والقؾانيؽ والمؾائح األخرى السعسؾؿ بيا في الجامعات.
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ا(:ا49مماةا)

يجؾز إدخاؿ تعديالت عمى أحكاـ ىذه الالئحة عشدما تدعؾ الزرورة إلى ذلػ ويتؼ التعديل بقرار مؽ عسيد الكمية بشاء عمى 
 اقتراح مجمس اإلدارة ومؾافقة مجمس الكمية.

ا(:ا21مماةا)ا

 تدري أحكاـ ىذه الالئحة مؽ تاريخ  السؾافقة عمييا وإعتسادىا مؽ مجمس الكمية.
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 الهيكل التنظيوي لىحدة ضواى الجىدة 

81/88/4182الوعتود بوجلس الكلية بتاريخ   
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81/4/4141الهيكل التنظيوي لىحدة ضواى الجىدة و الذي تن اعتواده بوجلس الكلية بتاريخ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

16  

 

 جاهعة الونيا

Minia University 

 كلية األلسي

Faculty of Al-Alsun 

الجودة  ضمانوحدة     Quality Assurance Unit 

 

 ههام اللجاى التنفيذية وفق الهيكل التنظيوي الوحدث

اللاترلتةج :نجظ النتخطةطا

 .الكميةنذر ثقافة التخظيط االستراتيجي بيؽ مشدؾبي  .7
 .لمكمية اإلستراتجية إعداد الخظة .6
 .االستراتيجية لكمية و الجامعةاىداؼ متابعة تشفيذ الخظة االستراتيجية لمجامعة لزساف تحقق أ  .3
 تقديؼ التقارير الدورية عؽ تشفيذ أنذظة الخظة االستراتيجية لمجامعة. .4
 .وحدة التخظيط االستراتيجي بالجامعةالتؾاصل والتعاوف مع  .5
 .بأنذظة الخظة االستراتيجية السختمفةإصدار الشذرات واألدلة التى مؽ شانيا أف تداعد عمى التعريف  .6

 
انجظ امتمبع النديلا النذلتة :

 الدراسة الذاتية. التشديق مع مدئؾلي السعايير السختمفة بالبرامج التعميسية باألقداـ فيسا يخص إعداد .7
 التعاوف مع وحدة الجؾدة بذأف تقديؼ الدعؼ الفشي الالـز أثشاء إعداد الدراسة الذاتية. .6
 مراجعة الدراسة الذاتية بعد كتابتيا بذكل نيائي قبل ارساليا لمسراجعة الداخمية و الخارجية. .3
 ادارة الؾحدة. اصدار التقارير الخاصة بستابعة إعداد الدراسة الذاتية و عرضيا عمي مجمس .4
 متابعة االجراءات الترحيحية  الالزمة وفق السالحغات الفشية الؾاردة مؽ عسمية السراجعة الداخمية و الخارجية. .5

 
انجظ النارلجع الندلخلة :

 مراجعة ممفات معايير اعتساد البرامج التعميسية باألقداـ العمسية بذكل دوري. .7
 التعميسية.مراجعة الدراسة الذاتية لمبرامج  .6
اصدار تقارير السراجعة الداخمية الخاصة بسمفات السعايير و كذلػ الدراسة الذاتية و عرضيا عمي مجمس ادارة  .3

 الؾحدة.
 متابعة االجراءات الترحيحية الالزمة مؽ خالؿ عسميات السراجعة الدورية. .4
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النتديةب:نجظ ا
 تشغيؼ ورش العسل التي تخص نذر ثقافة الجؾدة. .7
 التدريبية التي تخص أنذظة و مسارسات الجؾدة. األقداـ العمسية لتشفيذ ورش العسل والدورات وف معاالتع .6
 التشديق لتشغيؼ الدورات التدريبية التي تخص اإلدارييؽ بالكمية. .3
 التعاوف مع األقداـ العمسية في تشغيؼ الدورات التدريبية ألعزاء ىيئة التدريس و الييئة السعاونة. .4

 
النتعلةاة :نجظ النبرلمجا

 متابعة مدي استيفاء البرامج التعميسية لسعايير االعتساد مؽ خالؿ: .7
 عقد االجتساعات الدورية مع مشدقي السعايير. -
 مراجعة التقارير الدورية لسشدقي السعايير لمتعرؼ عمي مدي التقدـ في العسل. -
 دارة.رفع التقارير الدورية لسشدقي السعايير لؾحدة الجؾدة لسشاقذتيا بسجمس اإل -
 التعاوف مع وحدة الجؾدة بذأف اخظار األقداـ العمسية فيسا يخص أنذظة و مسارسات الجؾدة. -

 
ا:لنقةمساالنتقهةمنجظ ا
التشديق مع البرامج التعميسية  فيسا يخص طرح االستبانات السظمؾبة لتقييؼ أنذظة و مسارسات الجؾدة مؽ خالؿ  .7

 السدتفيديؽ في كافة مجاالت البرامج.
 االستبانات السظمؾبة واعداد تقارير بالشتائج تسييدا لعرضيا و مشاقذتيا بسجالس األقداـ السعشية.تحميل  .6
 متابعة قياس مؤشرات تقييؼ أداء البرامج التعميسية. .3

 
اااتكهناآنةمتاعالالنلجمناكمآلت :

 تعقد المجاف اجتساعاتيا برؾرة دورية كل شير في تاريخ سابق النعقاد مجمس ادارة الؾحدة. .7
 يتؼ االعالف عؽ مؾعد االجتساع و جدوؿ األعساؿ قبل مؾعد االجتساع بأسبؾع عمي األقل. .6
 ترفع المجاف تقارير بأعساليا لسجمس إدارة الؾحدة لسشاقدتيا. .3
 يتؼ التعاوف مع كل مؽ مشدقي البرامج ومشدقي معايير االعتساد بالبرامج كل فيسا يخرو. .4
 قداـ بذكل مباشر في حاؿ تظمب األمر إال مؽ خالؿ مدير الؾحدة.ال يحق ألعزاء المجاف مخاطبة رؤساء األ .5

 


