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جامعة المنيا
كمية طب األسنان

االئحة الداخمية لوحدة توكيد الجودة واالعتماد
مادة ( : ) 1

ينشأ بكمية طب األسنان وحدة توكيد الجودة واالعتماد وتعتبر ىذه الوحدة من وحدات الكمية لو استقاللو

الفني واإلداري والمالي .

األنشطة الرئيسية لموحدة :

تحدد أنشطة الوحدة فى أربعة مجاالت تشكل منظومة متكاممة لتقويم وتطوير األداء بالكمية بما يتضمنو

من جوانب تعميمية وبحثية وخدمية تدار من خالل لجان رئيسية بالوحدة فيما يمي بيانيا -:
 -1لجنة البرامج الدراسية والطالب .
 -2لجنة أعضاء ىيئة التدريس والبحوث .
 -3لجنة البيئة والخريجين .
 -4لجنة المتابعة والمراقبة والنشر واإلعالم .

ويجوز إنشاء لجان أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

مادة ( : ) 2
األهداف الرئيسية لموحدة :

 -1تقويم العممية التعميمية من خالل قياس مؤشرات األداء .
 -2تصميم واعداد النماذج واالستمارات واألدوات الالزمة لمتقويم .
 -3نشر ثقافة التقويم بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب .

 -4إنشاء قاعدة معمومات لجميع البرامج الدراسية والمقررات .
 -5متابعة تطويرالكمية لبرنامجيا والئحتيا الدراسية .

 -6إيجاد قنوات اتصال مع الييئات القومية والدولية التي تيتم بتقويم وتوكيد الجودة فى التعميم الجامعي .
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مادة (  : ) 3رسالة الوحدة :

تقويم األداء بالكمية لكافة عناصر وأنشطة المنظومة التعميمية فى ضوء معايير األداء المحمية واإلقميمية

والعالمية من أجل تحقيق الجودة الشاممة والتطوير المستمر لمنظومة التعميم بالكمية  ،واالرتقاء بمستوى الكفاءة
والقدرة التنافسية لمخرجات التعميم الجامعي والتي يتحقق معيا التواجد لكمية طب األسنان عمى خريطة الكميات

المتميزة سواء عمى المستوى القومي أو العربي أو العالمي .

مادة (  ) 4رؤية الوحدة :

اكتمال مقومات نظام توكيد الجودة الداخمية بالكمية بحيث تكون قادرة عمى التطوير المستمر بما يؤىميا

لمحصول عمى االعتماد المؤسسي ليا واألكاديمي لبرنامجيا من الييئات المحمية واإلقميمية والعالمية ذات السمعة
المتميزة .

مادة (  ) 5اختصاصات لجان الوحدة :
أوالً  :لجنه البرامج الدراسية والطالب :

 -1المساعدة فى إعداد أدوات جمع البيانات التي تتطمبيا مؤشرات توكيد الجودة فى الكمية .

 -2تحميل نتائج أنشطة التقويم لتحديد جوانب القوة والضعف فى اإلمكانيات والبرنامج المقدم .
 -3متابعة تواجد ممفات لمبرامج الدراسية والمقررات بالكمية .

 -4التخطيط لتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لالرتفاع بمستوى األداء .

ثانياً  :لجنه أعضاء هيئة التدريس والبحوث :

 -1المشاركة فى استخدام كافة األساليب لتوعية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بمؤشرات توكيد الجودة
وتدريبيم عمى استخدام االستمارات المختمفة بما فى ذلك كتابة التقارير .

 -2التخطيط لمندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المساىمة فى النمو الميني ألعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييم .

 -3اإلشراف عمى إنشاء قواعد البيانات الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والبحوث التي انجزوىا
 -4متابعة تواجد خطط بحثية بالكمية وأبعاد تنفيذىا .

ثالثاً  :لجنه الخريجين وخدمة المجتمع :

 -1التخطيط إلنشاء وحدة لمتابعة الخريجين .

 -2تقويم مخرجات التعميم بالكمية واقتراح ما يضمن جودتيم .
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 -3التخطيط إليجاد قنوات اتصال مع قطاعات المجتمع بما يسيم فى تبادل األفكار الخاصة بتطوير التعميم
الجامعي مع الخبراء والمستفيدين .

رابعاً  :لجنه المتابعة والمراقبة و التوعية واإلعالم :

 -1استخدام كافة األساليب لنشر ثقافة التقويم وضمان الجودة .

 -2اإلعالم من خالل النشرات وكافة األنشطة اإلعالمية بأنشطة الوحدة والوحدات بما يسيم فى تبادل
الخبرات واألفكار فى مجال التقويم وضمان الجودة .

 -3متابعة تقويم وتطوير الكمية لبرنامجيا والئحتيا بما يسيم فى ارتفاع مستوى نواتج التعميم والبحث العممي
.

 -4اإلشراف عمى تنفيذ استراتيجية توكيد الجودة فى الكمية .

 -5القيام بأعمال المراقبة الداخمية لمجودة ورصد تنفيذ اآلليات .

مادة (  ) 6النظام اإلداري لموحدة :

يتولى إدارة الوحدة مجمس إدارة يشكل بقرار من مجمس الكمية لمدة سنتين قابمة لمتجديد عمى النحو التالي -:
 عميد الكمية رئيس مجمس اإلدارة .

 ستو من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية يختارىم مجمس الكمية .
 اثنين من األساتذة المتفرغين بالكمية .

 من واحد إلى أثنين من معاوني ىيئة التدريس .

 من واحد إلى أثنين أساتذة خبراء من خارج الكمية .
 يختار مدير الوحدة من بين األعضاء.

 طالب وطالبة يختاروا سنوياً من ضمن الطالب القدامى لمكمية .

مادة ( : ) 7

يجتمع مجمس اإلدارة مرة عمى األقل شيرياً بناءاً عمى دعوة من رئيسة وال يكون االجتماع صحيحاً إال

بحضور أكثر من نصف عدد اعضائة  ،ويرأس الجمسة رئيس المجمس ويحل من ينيبو فى حالة غيابو  ،وتصدر
ق اررات المجمس بأغمبية األصوات  ،فإذا تساوت يرجح الجانب الذي يضم رئيس الجمسة ويختار مجمس اإلدارة فى

أول اجتماع لو أميناً لممجمس .

3

كلية طب األسنان

Project C-MIN-3-01

مادة ( : ) 8

مجمس إدارة الوحدة ىو السمطة المييمنة عمى شؤونو  ،ووضع سياساتو التي تحقق أىدافو وىى -:

 -1وضع النظام الداخمي لمعمل فى الوحدة وتحديد االختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاممين بو.
 -2اعتماد مشروع الخطة السنوية ألنشطو الوحدة ولجانو المختمفة التي يتولى إعدادىا رئيس مجمس اإلدارة
ومديرو المجان .

 -3إقرار مشروع الخطة المالية السنوية لموحدة  ،وحسابو الختامي قبل عرضو عمى الجيات المختصة .
 -4النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة ومركزه المالي .

 -5مراجعة الموائح اإلدارية والمالية والفنية الخاصة بالوحدة تمييداً إلعتمادىا من السمطة المختصة .
 -6اعتماد نظام العقود واالتفاقات مع المتعاممين مع الوحدة .

 -7الموافقة عمى ترشيح من يمثل الوحدة فى المؤتمرات والندوات واالجتماعات العممية .

 -8الموافقة عمى الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الجيات األخرى والتنسيق
مع الييئات القومية والدولية لتوكيد الجودة .

 -9الموافقة عمى التقرير السنوي عن نشاط الوحدة الذي يعده مدير الوحدة .
 -11اعتماد األجور والمكافآت لمفنيين واإلداريين العاممين بالوحدة فى ضوء الموائح التي يقرىا المجمس .

مادة ( : ) 9

تبمغ ق اررات مجمس اإلدارة إلى عميد الكمية خالل ثمانية أيام عمى األكثر من تاريخ صدورىا إلعتمادىا وتعتبر

نافذة إذا لم يعترض عمييا خالل أسبوعين من تاريخ وصوليا مستوفاة إلى مكتبو .

مادة ( : ) 11

تسجل محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة فى سجل خاص يحفظ لدى أمين المجمس .

مادة ( : ) 11

يتولى مدير الوحدة تصريف أمورىا وادارة شئونيا الفنية واإلدارية فى إطار سياسات وقررات مجمس اإلدارة

ولو عمى الخصوص ما يمى -:

 -1تسيير العمل اليومى لموحدة ومتابعة تنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة .

 -2إعداد الخطة السنوية ألنشطة الوحدة لمعرض عمى مجمس اإلدارة .

 -3إقتراح المكافأت واألجور لمعاممين بالوحدة والمتعاممين معيا لمعرض عمى مجمس اإلدارة .
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 -4إعداد التقرير السنوى عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل لمعرض عمى مجمس
اإلدارة .

 -5مراجعة مشروع الموازنو والحساب الختامى الذين يعدىم المسئول المالى وعرضيا عمى مجمس اإلدارة .

 -6ترشيح رؤساء المجان والمسئول المالى لموحدة وغيرىم من المسئولين والعاممين اإلداريين لمعرض عمى
مجمس اإلدارة .

مادة ( : ) 12

يعين المسئول المالي بقرار من المجمس اإلدارى لموحدة بعد العرض عمى مجمس اإلدارة وتحديد

اختصاصاتو كما يمي -:

 -1إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق الرقابة الداخمية عمى الصرف من أصول الوحدة .
 -2التأكد من صحة وسالمة إجراءات الصرف .

 -3حفظ المستندات المؤيدة لعممية الصرف والتحصيل .
 -4إعداد الحسابات والقوائم المالية والختامية والتقديرية .

 -5إعداد تقارير مالية دورية عن الوضع المالي لموحدة كل ثالثة شيور وعرضيا عمى مجمس إدارة الوحدة .
 -6تنفيذ الق اررات المالية لمجمس اإلدارة .

 -7تنفيذ بنود االتفاق من أجور ومكافآت والمصروفات .

مادة ( : ) 13

يعين لموحدة سكرتارية خاص بيا لمقيام بالشئون واالعمال التى تتطمبيا العمل بالوحدة .

مادة ( : )14النظام المالى لموحدة :

تكون لموحدة موازنة سنوية يعدىا مجمس االدارة ويعتمدىا مجمس الكمية وتبدأ السنة المالية من أول يوليو

وتنتيى فى  /31يونيو من كل عام ويقوم المسئول المالى إلعداد المركز المالى والحساب الختامى خالل ثالثة
شيور من إنتياء السنة المالية لعرضة عمى مجمس اإلدارة وتخضع ىذه التقارير المالية لمراجعة االجيزة الرقابية

المختصة .

مادة (: )15
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يفتح لموحدة حساب خاص فى البنك الذى يختارة مجمس اإلدارة من بين البنوك المعتمدة وتحتفظ الوحدة بموارده

فى حساب خاص بالبنك المعتمد

مادة (: )16

تكون موارد الوحدة مما يمى :

 -1ما تخصصو الجامعة ومركز ضمان الجودة بالجامعة إلعانتو عمى ممارسة أنشطتو المختمفة .
 -2إيرادات الوحدة مقابل الخدمات التى تؤدييا فى المجاالت المختمفة .
 -3قبول اليبات والتبرعات المنوط بيا تفعيل دور الوحدة واشعاعيا .

 -4ما تخصصة الكمية من عوائد نظير ( التعميم المستمر – التعميم الموازى ..إلخ . ) ...

مادة ( : ) 17

تشمل نفقات الوحدة عمى ما يمى :
 -1األجور والمكافأت .

 -2المصروفات الجارية .

 -3تكاليف الخامات والتجييزات والمعدادت .
 -4مصروفات إعداد االبحاث التى تقوم بيا الوحدة واألشتراك فى المؤتمرات والندوات .
 -5ما تساىم بو الوحدة فى دعم االعتماد لمجامعة أو الكميات .

مادة (: )18

يكون الصرف من أموال الوحدة لمودعو بالبنك المعتمد بموجب شيكات موقع عمييا من رئيس مجمس اإلدارة ومن

المسئول المالى لموحدة توقيعاً ثانى .

مادة ( : )19أحكام عامة :
التنفيذية

يطبق فيما لم يرد فى شأنو نص خاص بيذه الالئحة القواعد الواردة بالقانون تنظيم الجامعات والئحتة

مادة (: )21

يجوز تعديل بعض أحكام ىذه الالئحة بموافقة مجمس الكمية بناءاً عمى أقتراح مجمس اإلدارة بما يتالئم

وتطور حسن سير العمل .

6

كلية طب األسنان

Project C-MIN-3-01

الهيكل الوظيفى لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد
بكمية طب األسنان  -جامعة المنيا
رئيس مجمس اإلدارة

مدير الوحدة

أعضاء مجمس اإلدارة

( )5- 3أعضاء هيئة التدريس بالكمية
( )2-1خبراء أساتذة من خارج الكمية

لجنة 1

البرامج الدراسية والطالب:

لجنة 2

أعضاء هيئة التدريس
والبحوث
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لجنة 3

الخريجين وخدمة
المجتمع

لجنة 4

المتابعة والمراقبة و
التوعية واإلعالم

