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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة جامعهة المنٌا دلٌل

 (1مادة)

 االطار القانونً :

فنٌاً،وتعد الوحدة وحدة إدارة الجودة هً وحدة مستقلة علمٌاً تتبع عمٌد الكلٌة إدارٌاً ومركز ضمان الجودة بالجامعة 

 الكٌان التنظٌمً المختص فنٌاً بإعداد استراتٌجٌة الكلٌة لضمان التطوٌر المستمر واالعتماد للكلٌة .

 (2مادة)  

 رؤٌة الوحدة :

نشر وتفعٌل ثقافة الجودة بالكلٌة وتحقٌق مستوي متمٌز من األداء فً العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة وخدمة المجتمع 

 .المعاٌٌر القٌاسٌة لجودة التعلٌم طبقا لمتطلبات الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد والبٌئة لتحقٌق

 (3مادة)

 رسالة الوحدة :

 العمل على نشر وتفعٌل ثقافة الجودة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن بالكلٌة . -

 تطبٌق المعاٌٌر االكادٌمٌة القٌاسٌة والتطوٌر المستمر للبرنامج . -

االرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة وخدمة المجتمع من خالل خطط التحسٌن والمتابعه المستمرة  -

،لكسب ثقة سوق العمل فى جودة  خرٌجً الكلٌة والوفاء بمتطلبات الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 واالعتماد 

بدور الكلٌة لخدمة المجتمع لتحقٌق الجودة التعلٌمٌة التحسٌن المتسمر لألداء التعلٌمً واالداري، واالرتقاء  -

 واالكادٌمٌة والمؤسسٌة.

 (4مادة)

 إنشاء وحدة ضمان الجودة :

تم إنشاء وحدة ضمان الجودة وتقٌٌم األداء واالعتماد بكلٌة التربٌة للطفولة المبكره وتشكٌل مجلس إدارة  -

 وعٌة المبنثقة .وحدة ضمان الجودة والفرٌق التنفٌذي للوحدة واللجان الن
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 ٌتكون الهٌكل التنظٌمً لوحدة ضمان الجودة من :

 ) عمٌد الكلٌة                                            )رئٌس مجلس االدارة 

 (للوحدة مدٌر الوحدة                                           )نائب رئٌس مجلس االدارة والمدٌر التنفٌذي 

 (عضوا  حدة                                     )نائب مدبر الو 

 ) وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                 )عضوا 

 ) وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  )عضوا 

 ) وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌاوالبحوث       )عضوا 

          عضوا (    عضو هٌئة تدرٌس من كل قسم بالكلٌة( 

 ) مدٌر مرحلة رٌاض االطفال                          )عضوا 

 ) أمٌن الكلٌة                                             )عضوا 

 )ًعضو هٌئة معاونة من كل قسم بالكلٌة              )عضوا 

 )ًرئٌس اتحاد الطالب                                   )عضوا 

 تاال بالوحدة :وسائل اال

العنوان البرٌدي :جمهورٌة مار العربٌة / محافظة المنٌا / جامعهة المنٌا / كلٌة التربٌة للطفوله المبكرة / شرق كلٌة 

 الحاسبات والمعلومات 

 http://kin.minia.edu.egالموقع االلكترونً :

 quality.kid@mu.eg.eduالبرٌد االلكترونً :

 4862342544تلٌفون :

 4863242544:فاكس 

 (5مادة )

 مهام وحدة ضمان الجودة :

 تتحدد مهام وحدة ضمان الجودة ولجانها التنفٌذٌة فٌما ٌأتً :

 . نشر ثقافة الجودة بالكلٌة 

 . عقد اجتماعات شهرٌة لدراسة مشكالت االداء وسبل التغلب علٌها وحلها 

  المستمر لها.اٌاغة الرؤٌة والرسالة والغاٌات النهائٌة للكلٌة والتحدٌث 
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 . نشر الرؤٌة والرسالة النهائٌة 

 (ًدراسة البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة وإجراء التحلٌل البٌئSWOT.) 

 . تحدٌد الفجوات وأولوٌات التنفٌذ 

 . تقوٌم مستوي األداء فى الكلٌة 

 االكادٌمً العمل عل تنفٌذ ومتابعة التقوٌم واالعتماد. 

  االستراتٌجٌة للكلٌة .وضع وتنفٌذ الخطة 

 . تحدٌد مواطن التحسٌن الممكنة واقتراح المشارٌع الالزمة لتحقٌقها 

 . اقتراح تشكٌل فرق العمل فى المشارٌع ومساعدتهم فى تفعٌل تلك االقتراحات 

 .تشجٌع العاملٌن بالكلٌة للمبادرة بأقتراح المشارٌع ومسعادتهم فى تفعٌل تلك االقتراحات 

  ت الالزمة لجمٌع فرق العمل القائمة على تطبٌق معاٌٌر الجودة .تقدٌم التسهٌال 

 . توثٌق جهود ونتائج الممارسات الخااة بمعاٌٌر االعتماد بالكلٌة 

 .إعداد تقارٌر دورٌة عن مستوٌات األداء ورضاء المستفدٌن فى كل نشاط 

 ا فى مجلس الكلٌة .القٌان بالمهام األخري التى تكلف بها الوحدة فٌما ٌتعلق بالجودة وتطبٌقه 

    

 (6مادة )

 تشكٌل مجلس ادارة الوحدة :

 ٌادر قرار مجلس الكلٌة بتشكٌل مجلس إدارة الوحدة لمدة عامٌن قابلة للتجدٌد وذلك على النحو التالً :

 عمٌد الكلٌة بافته رئٌساً لمجلس االدارة  -

 المدٌر التنفٌذي للوحدة -

 نائب مدٌر الوحدة  -

 الدراسات العلٌاوالبحوث )عضوا (وكٌل الكلٌة لشئون  -

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب )عضوا ( -

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  )عضوا ( -

 عضو هٌئة تدرٌس من كل قسم بالكلٌة)عضوا ( -

 (ممثالً عن المجتمع الخارجًمدٌر عام مرحلة رٌاض االطفال لمدرٌة التربٌة والتعلٌم بافته ) -

 (ممثالً عن الجهاز االداري أمٌن الكلٌة ) -

 (ممثال عن طالب الدراسات العلٌاعضو هٌئة معاونة من كل قسم بالكلٌة) -

 (ممثال عن الطالب رئٌس اتحاد الطالب) -

أشهر متالة او فقد فاعلٌتة فى متابعة أعمال 6وٌجوز إعادة تشكٌل مجلس االدارة فى حالة عدم انعقاد لمدة 

 وإنجازات الوحدة .
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 (7مادة )

 اختاااات مجلس إدارة الوحدة:

ٌكون مجلس إدارة الوحدة هو المسؤل عن تصرٌؾ شئون وامور الوحدة، ووضع السٌاسات التى تحقق  اوالً:

أؼراضها فى ضوء قرارات مجلس الجامعه ومجلس الكلٌة وتوصٌات مركز ضمان الجودة بالجامعة ،وٌكون من 

 اختصاصاتة :

للعمل بالوحدة ، وتحدٌد اختصاصات اللجان التنفٌذٌة ،والتوصٌؾ العام لواجبات  إقتراح النظام الداخلً .1

 العاملٌن بها .

اقتراح تشكٌل الفرٌق التنفٌذي واللجان الخاصة بالوحدة على ان تتكون اللجان من أعضاء هٌئة التدرٌس  .2

 ومعاونٌهم فى حدود من ثالثة الى سبعهة اعضاء .

 تقدم عن سٌر العمل بالوحدة.إعداد التقارٌر الدورٌة التى  .3

 اقتراح ترشٌح من ٌمثل الوحدة فى المؤتمرات والندوات بالتعاون مع الجهات االخري بالكلٌة . .4

 الدعوه إلى عقد االجتماعات والندوات بالتعاون مع الجهات االخري بالكلٌة . .5

 إعداد تقرٌر سنوي عن نشاط الوحدة . .6

 إال باعتماد من مجلس الكلٌة .*ال تعتبر قرارات مجلس االدارة نافذة 

ٌجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة كل شهر على االقل بناء على دعوة من رئٌس مجلس االدارة، ولكً ٌكون  :ثانٌا  

 االجتماع صحٌحاً البد من حضور أكثر من نصؾ األعضاء وتبلػ قراراتة مستوفاه العتمادها.

ٌقوم مجلس إدارة الوحدة بتوزٌع مسئولٌات اإلشراؾ والمتابعة وذلك من خالل لجان متخصصة )لجان  :ثالثاً 

 اللجان قرار من مجلس الكلٌة وهً:لجان منسقً المعاٌٌر (وٌصدر بتشكٌل هذة  –تنفٌذٌة 
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 2020/2021حؼىُل اللجان الخىفرًت لىخدة الجىدة    )أ(                 

 اللُادًت:اللجىت  -1

 اعظاء اللجىت :

 أ.م.د/ هاوي الظُد العصب              )املدًس الخىفُري للىخدة ( -

 د/أيهاب طُد اخمد                   )هائب املدًس الخىفُري للىخدة( -

 املهام :

 مخابعت طير عمل اللجان الخىفرًت . -

 عمل الخطت الظىىٍت لىاخدة الجىدة . -

س الظىىي للىخدة . -  عمل الخلٍس

م الؼامل واملظخمس للفاعلُت الخعلُمُت. -  عمل خطت الخلٍى

س الظىىي لليلُت جمهُدا للعسض على مجلع اليلُت . -  مساحعت الدزاطت الراجُت والخلٍس

س الظىىي وخطت الخدظين : -2     لجىت الدزاطت الراجُت والخلٍس

 اعظاء اللجىت : 

 أ.د/ خظً مدمىد الهجان -

 أ.د/ أميره عباض عبدالساشق  -

 اب طُداخمدأيه -

 د/ إًمان عبدالحىُم  -

 د/وؼىة مدمد خظً  -

 د/ مسوة مساد خظني  -

 د/إًمان صابس خظاهين -

 د/أطماء على طالم      -

 د/طمُت على اخمد -

 د/اًمان لطفي عبدالحىُم -

 د/زطىي حماٌ الدًً امين -

   د/ اًمان طمير مهسان  -

 املهام :
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 (680)2422422فاكس :    (      680)2422422تلٌفون : 

 

 القىمٍت لضمبن الجىدة واالعتمبدكلٍت معتمدة مه الهٍئت  -وحدة الجىدة واالعتمبد  –كلٍت التربٍت للطفىلت المبكره  –جبمعت المنٍب 

 

 

فً مجبل قىمٍبً و إقلٍمٍبً  كلٍت التربٍت للطفىلت المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنبفسٍت رؤٌت الكلٍت: 

 التعلٍم الجبمعً والبحث التربىي وخدمت المجتمع
 

 صُاغت الدزاطت  -

 عسض هلاط اللىه والظعف على املعىُين -

 اللُام بئحساءاث اعخماد الدزاطت  -

س الظىىي عً جطىز خدماث اليلُت  -  إعداد الخلٍس

 اعداد خطط الخدظين في طىء هلاط اللىة والظعف  -

 والطباعت لجىت الخىعُت والاعالم  -3

 اعظاء اللجىت :

 أ.م.د/ خظً مدمىد الهجان 

 أ./أطماء زفعذ -

 أ/ ًاطمين طُد  -

 ًت الطالب(د/ عاطف مدمد مدمد          )مدًس زعا -

 أ/ هسمين هازوش                       )مدًس العالكاث العامت( -

 أ/ ػُماء على                       )مظٌؤ وخدة الخدماث الالىتروهُت( -

 املهام : 

  إعداد وجلدًم دوزاث ووزغ عمل وهدواث ليؼس ثلافت الجىدة لجمُع العاملين باليلُت والطالباث. -

 والىخِباث واملطىٍاث .طباعت البىازاث  -

 جددًث املىكع الالىترووي بصىزة دوزٍت وحغرًخت بالىثائم واملعلىماث الخاصت بأوؼطت اليلُت . -

 اليؼس والاعالن عً الدوزاث والىدواث ذاث الصلت بظمان الجىدة . -

 إعداد وؼساث عً أوؼطت اليلُت ووؼسها بين املظخفدًً مً ألاطساف املجخمعُت . -

ب : -4  لجىت الخدٍز

 اعظاء اللجىت :

 أ.م.د/ وفاء زػاد زاوي  -

 د/ اًمان صابس   -

 د/ مسفذ طعُد خظين -

 أ/ أًت مصطفي  -

 أ/اًت خمد  -

 املهام :

ب  - بُت والخاهد مً جىافس املخصصاث املالُت للخدٍز لُاث معخمدة لخفُر البرامج الخدٍز
َ
 اكتراح ا
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فً مجبل قىمٍبً و إقلٍمٍبً  كلٍت التربٍت للطفىلت المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنبفسٍت رؤٌت الكلٍت: 

 التعلٍم الجبمعً والبحث التربىي وخدمت المجتمع
 

ب والخأهُل املظخمس في مجخمع اليلُت  -  اللُام بئحساءاث ػس ثلافت الجىدة وأهمُه الخدٍز

بُت للفئاث املخخلفت باليلُت  -  اللُام بئحساثءاث جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ب املبيُت على جددًد الاخخُاحاث  -  اكتراح خطت الخدٍز

بُت  -  جفعُل ومخابعه جىفُر الخطط الخدٍز

بُت مً خالٌ إعداد الىماذج الالشمت للخغرًت الساحعت اللُام بئحساءاث جلىٍ - م أداء البرامج الخدٍز

 وجدلُلها إخصائُا

بُت  - س الدوزٍت والظىىٍت عً البرامج الخدٍز  اللُام بئحساءاث جلدًم الخلاٍز

م : -5  لجىت اللُاض والخلٍى

 اعظاء اللجىت :

 د/ زطىي حماٌ الدًً  -

 د/ مسوة مساد  -

 أ/ صفاء طلب  -

 ز أ/ اهىاز مخخا -

 :املهام  

 جصمُم ألادواث وامللاًِع املطلىبت للُاض اللدزة املؤطظُت والفاعلُت الخعلُمُت ،وجلىُنها  -

 جطبُم ألادواث على الفائاث املظتهدفت. -

 الخدلُل ألاخصائي لألدواث ،واطخخساج الىخائج -

 لجىت اخالكُاث املهىت والبدث العلمي : -6

 اعظاء اللجىت :

  أ.د/ عُد عبدالىاخد على  -

 أ.د/ هاصس فؤاد غبِؽ  -

 أ.د/ طلىي عبدالظالم عبدالغني  -

 أ.م.د/ هاوي الظُد العصب  -

 د/ إيهاب طُد أخمد -

 د/ اطماء على مدمد  -

 املهام:  

ت واليؼس وإجباع املمازطاث العادلت وعدم الخمُيز  -  الخدلم مً التزام اليلُت بدلىق امللىُت الفىٍس

 إعداد دلُل الخالكُاث املهىت باليلُت  -
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فً مجبل قىمٍبً و إقلٍمٍبً  كلٍت التربٍت للطفىلت المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنبفسٍت رؤٌت الكلٍت: 

 التعلٍم الجبمعً والبحث التربىي وخدمت المجتمع
 

بُت للظادة املعىُينعمل  -  دوزاث جدٍز

 

م املظخمس : -7  لجىت املساحعت الداخلُت والخلٍى

 اعظاء اللجىت :

 أ.د/ هبُل الظُد خظً  -

 أ.د/ هاصس فؤاد غبِؽ -

 أ.د/طلىي عبدالظالم عبدالغني  -

 أ.د/  خىان مدمد صفىث  -

 املهام:

 مساحعت جىصُفاث البرامج وامللسزاث واملصفىفاث التى حعدها ألاكظام العلمُت  -

ع بأكظام العلمُت  - س امللسازاث التى ٌعدها أعظاء هُئت الخدَز  مساحعت جلاٍز

س الدوزٍت التى حعدها وخدة طمان الجىدة  -  مساحعت الىثائم والخلاٍز

س جىفُر خطط الخدظين املىطىعه في طىء الدز  - م واملساحعت مساحعت جلاٍز  اطت الراجُت وأعماٌ الخلٍى

س الدوزٍت  -  مساحعت اللسازاث الخصحُدُت التى جخخرها املجالع املخخصت في طىء الخلاٍز

 مساحعت مدي اطدُفاء ملفاث معاًير الجىدة والاعخماد  -

 مساحعت جىافس ملفاث امللسزاث الدزاطُت ليل فصل دزاس ي ومطابلخت بخىصُف امللسز  -

جين لجىت دعم الخدما -8  ث الطالبُت ومخابعت الخٍس

 أعظاء اللجىت :

 د/ أطماء على مدمد  -

 أًت أًمً طعد أ/  -

 أ/ فاطمت مدمد  -

  أ/ دالُا هبُل  -

 : املهام

 كُاض مدي زطا الطالب عً طُاطاث اللبٌى والخدىٍل والظُاطاث الخاصت بالطالب الىافدًً -

 إلاػساف على وطائل الدعم الطالبي وجددًد اخخُاحاث الطالب  -

جي اليلُت  -  إعداد كاعدة بُاهاث لخٍس

جين في طىق العمل  -  مخابعت الخٍس

 علد هدواث ووزغ عمل ٌؼازن فيها املظخفُدون بهدف الخعلُم املظخمس  -
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فً مجبل قىمٍبً و إقلٍمٍبً  كلٍت التربٍت للطفىلت المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنبفسٍت رؤٌت الكلٍت: 

 التعلٍم الجبمعً والبحث التربىي وخدمت المجتمع
 

جين  -  كُاض زطاء الاطساف املجخمعُت عً مظخىي الخٍس

 

 لجىت املؼازهت املجخمعُت : -9

 أعظاء اللجىت :

 د/ اًمان طمير مهسان  -

 أ/ طحي خظين  -

 أ/اطماء حماٌ خمِع   -

 د/ عاطف مدمد مدمد  -

 : املهام

 جددًد الاخخُاحاث املجخمعُت ووطع خطت خدمت املجخمع وجىمُت البِئت    -

 مخابعه جىفُرخطت جىمُت البِئت  -

 

 لجىت املىازد:  -10

 أعظاء اللجىت :

 د/ اًمان لطفي  -

 أ/صفاء طلب مدمد  -

 أ/ ًاطمين لطفي  -

 أ/ صالح حماٌ  -

 :املهام

 أكتراح املىازد الراجُت لليلُت  -

جىمُت املىازد الراجُت والخدلم مً هفاًت املىازد املالُت الظىىٍت لخدلُم الىخدة لسطالتها وأهدافها  -

 الاطتراجُجُت 

 الخاهد مً هفاًت املباوي ومالئمتها لطبُعت وؼاط اليلُت  -

 الخاهد مً وحىد حظهُالث ملمازطت ألاوؼطت الطالبُت وهفاًت وخداثت ألاحهصة واملعداث واملعامل   -
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فً مجبل قىمٍبً و إقلٍمٍبً  كلٍت التربٍت للطفىلت المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنبفسٍت رؤٌت الكلٍت: 

 التعلٍم الجبمعً والبحث التربىي وخدمت المجتمع
 

 

 ان املعاًير ٌعدٌ فى طىء املعاًير)ب( حؼىُل ميظلي لج                                    

 

 

 عملفرٌق ال المعٌار

 (/ إٌمان عبد الحكٌم )منسق معٌارد (التخطٌط اإلستراتٌجى1

 أ/ عفاؾ محمد عبدالمنعم

 أ/حنان محمود عبدالرحمن

 أ/أحمد ممدوح حسٌن )مسئول إدارى(

 د/ نشوة محمد حسن )منسق معٌار( ( القٌادة والحوكمة2

 أ/ أنوار مختار أحمد.

 أ/ مرٌم سعٌد عبد الؽفار.

 أ/ بسمة على محمد.

 الكلٌة(.د/ مرفت سعٌد حسنٌن )أمٌن 

 د/ مروة مراد حسنى )منسق معٌار( (إدرة الجودة والتطوٌر3

 أ/ أٌة مصطفى فؤاد.

 أ/ أسماء محمد أبوالفتوح )مسئول إدارى(

 أ/ والء محمود محمد )مسئول إدارى(.

 د/ اٌهاب سٌد أحمد )منسق معٌار( ( أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة4

 أ/ أسماء رفعت محمد.

 ربٌع محمد.أ/ سماهر 

أ/ اٌمان محمد خلٌل )شئون أعضاء هٌئة 

 التدرٌس(.

 د/ سمٌة على أحمد )منسق معٌار(. ( الجهاز اإلدارى5

 أ/ تهانى شحاته أحمد

 أ/ شٌماء رضى محمد.
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 أ/ أحمد صالح أحمد )موارد بشرٌة(.

 د/ اٌمان لطفى عبدالحكٌم )منسق معٌار(. ( الموارد المالٌة والمادٌة6

 طلب محمد.أ/ صفاء 

 أ/ ٌاسمٌن سٌد اسماعٌل.

 أ/ صالح جمال صالح )شئون مالٌة(.

 د/ رضوى جمال الدٌن أمٌن )منسق معٌار(. ( المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة7

 أ/ مروة بدر عبدالعظٌم.

 أ/ شروق محمد عبد العزٌز. 

 أ/ مصطفى محمد حسٌن)شئون طالب(.

 

 

 

 

 عملفرٌق ال المعٌار

 د/ اٌمان اابر حسانٌن )منسق معٌار(. التدرٌس والتعلم( 8

 أ/ أسماء عبد الجواد عبدالعزٌز.

 أ/ أمٌرة بدر محمد.

 أ/ إبراهٌم محمد على.) شئون طالب(

 )منسق معٌار(. د/ أسماء على سالم ( الطالب و الخرٌجون9

 أ/ آٌة أٌمن سعد.

 ا/ فاطمة محمد مرزوق.

 خرٌجٌن(.أ/ دالٌا نبٌل فوزى )شئون 

 أ.د/ أمٌرة عباس عبدالرازق )منسق معٌار(. ( البحث العلمى واألنشطة العلمٌة14

 أ/ هبه حنفى محمود.

 أ/ أٌة حمدى محمد شعراوى.

 أ/ منى محمد رشاد )دراسات علٌا(.
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 د/ حسن محمود حسن ) منسق معٌار(. ( الدراسات العلٌا11

 أ/ أسماء أبو بكر محمود.

 حلمى.أ/ لبنى ماهر 

 أ/ إسراء رمضان شعبان.

 أ/ ؼادة عبدالحمٌد على )دراسات علٌا(.

 د/ اٌمان سمٌر مهران )منسق معٌار(. ( المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة12

 أ/ ضحى حسٌن محمد.

 أ/ أسماء جمال خمٌس.

 د/ عاطؾ محمد محمد )رعاٌة طالب(.

 (8مادة )

 مدًس وخدة طمان الجىدة :

ع باليلُت الرًً لهم      ًسشح عمُد اليلُت إطم مدًس وخدة طمان الجىدة باليلُت مً بين اعظاء هُئت الخدَز

صدز كساز مً عمُد اليلُت  خبراث وممازطاث فى مجاٌ حىدة الخعلُم ، وذلً ملدة عامين كابلت للخجدًد ، ٍو

 بخيلُفت بعد مىافلى مجلع اليلُت ، وجددد اخخصاصاجت فى الخالي : 

 اكتراح خطط العمل الالشمت وافتراح حؼىُل اللجان والخىحُت والاػساف على العاملين بالىخدة  .1

الخيظُم بين إدازة اليلُت والاكظام وبين وخدة طمان الجىدة الجخاذ إلاحساءاث الخصحُدُت فى طىء  .2

س جلُُم ألاداء .  جلاٍز

ين بىاء على  .3 ع والاداٍز  خبراتهم فى هرا املجاٌ ان وحد .جسػُذ أعظاء الىخدة مً هُئت الخدَز

 جىشَع مهام أعظاء الجهاش الادازي والفني للىخدة . .4

س امللدمت. .5 م العمل وميظلي طمان الجىدة بأكظام اليلُت ومساحعت الخلاٍز  بفٍس
ً
 الاحخماع دوزٍا
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م الخىف .6 ُري مخابعت إهجاش أألعماٌ والخأهدة مً مطابلتها لخطت عمل الىخدة ،والخيظُم بين اعظاء الفٍس

 والعاملين بالىخدة وإحساء جلُُم الاداء الدوزي للىخدة.

 ملهام اللجان الفىُت بالىخدة واملؼاول  .7
ً
س دوزٍت ملجلع الادازة عً جطىٍس العمل بالىخدة وفلا جلدًم جلاٍز

ت. س جلُُم ألاداء املؤطس ي الدووٍز  التى حعىق اللُام باملهام وجلاٍز

م ال .8  على الفٍس
ً
ا  واداٍز

ً
 خىفري والعاملين باوخدة طمان الجىدة .ألاػساف فىُا

 جمثُل لجىت اليلُت امام وافت ألاحهصة املعىُت . .9

س لالعخمادها مً مجلع اليلُت وازطالها  .10 إلى مسهص طمان الجىدة بالجامعت للمساحعت الخلدم بالخلاٍز

 والاعخماد

 الاهابت عً زئِع مجلع إدازة الىخدة فى خالت غُابت . .11

س الخىاصل مع الاكظام  .12 ت فُما ًخص عمل الىخدة الطدُفاء الىثائم املطلىبت مً جلاٍز العلمُت وإلاداٍز

 وخطط خاصت فى مجاٌ الجىدة والاعخماد .

اللجان  –مخابعت عسض ومىاكؼت مىطىعاث الجىدة على املجالع املخخصصت باليلُت)مجلع اليلُت  .13

 الاكظام العلمُت ( –العلمُت 

بعمل وخدة طمان الجىدة واالحخماعاث الدوزٍت ملدًسي الىخداث  جمثُل اليلُت فى الاحخماعاث الخاصت .14

 بمسهص طمان الجىدة بالجامعت .

 املؼازهت )بصفخه( فى الىدواث واملؤجمساث ذاث الصلت بأوؼطت طمان الجىدة .15

 (9مادة )                                      

 :هائب مدًس الىخدة 

 أو اهثر ملدًس الىخدة ملدة عامين كابلت للخجدًد ملسة واخدة مً بين ًجىش ملجلع ادازة الىخدة أن ًيلف    
ً
هائبا

ع بىاء على اكتراح مً مدًس الىخدة ،وجددد اخخصاصاجت فى الخالي :  أعظاء هُئت الخدَز

 املعاوهت فى إعداد خطط العمل الالشمت والاػساف على العمل بالىخدة . .1

 والاكظام املخخلفت وبين الىخدة.بين ادازة اليلُت املؼازهت فى الخيظُم  .2

 ًدل مدل مدًس الىخدة خاٌ غُابت فى وافت املهام الى جلع فى هطاق اخخصاصت . .3
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 (14مادة )                                      

 الٌاَت ضبط العمل بوحدة ضمان الجودة:

اللجان وأعضاء الوحدة لالجتماع عن طرٌق نشر إعالنات بالكلٌة ٌدعو مدٌر الوحدة السادة رؤساء  .1

 او خطابات رسمٌة بالبرٌد االلكترونً .

على جمٌع منسق المعاٌٌر تقدٌم تقرٌر سنوي عماا قاموا بإنجازة من مهام خالل هذا العام  .2

حدة بأي ،واذاتعثر إتمام بعض المهام أو كلها تذكر اسباب هذا التعثر مع وجوب أبالغ مدٌر الو

 عقبات فور ظهورها حتً ٌتسنً مناقشتها واتخاذ ما ٌلزم للتعامل معها.

تقوم الوحدة بأعداد تقارٌر نصؾ سنوٌة عن سٌر العمل باللجان ، كما تعد تقرٌراً مجمعا سنوٌاً عن  .3

مجمل االنشطة التى تمت والتى تعثرت إن وجدت وتقدمة عمٌد الكلٌة ،وارسال نسخة منة لمركز 

 ودة بالجامعة ضمان الج

وبٌن رؤساء اللجان رئٌس الوحدة على جمٌع اعضاء لجان الوحدة ضمان االتصال المستمر بٌنهم  .4

 كتابة حتً ٌرفق ذلك بتقٌٌم االداء الربع سنوي للعضو.

ٌحصل السادة رؤساء اللجان وجمٌع اعضاء وحدة الجودة عند الطلب على شهادة من وحدة ضمان  .5

امضوها فى العمل ونوعٌة العمل بالوحدة الرفاقها بالسٌره الذاتٌة الخاصة الجودة عن الفترة التى 

 بهم وذلك لتقدٌمها إلى من ٌهمة االمر.

إذا رؼب اي من رؤساء اللجان أو االعضاء استبدال أو اإلعتذار عن أحد أو بعض أو كل المهام  .6

ة إلتمام هذة المهمة او الموكلة إلٌة أن ٌتقدم بطلب لرئٌس الوحدة قبل مرور ثلث المدة المقرر

 .المهام حتً ٌمكن توزٌعها وأن ٌرفق بطلبة المبررات الداعٌة إل ذالك 

أن ٌعمل على تذلٌل الصعوبات وأسباب التعثر فى المهام قدر إمكانة وحسب علً مدٌر الوحدة  .7

م الدعم المتوافر لدٌة من االمكانٌات ومن خالل التعاون مع إدارة الكلٌة ممثلة فً عمٌدها وأن ٌقد

 والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سٌر العمل .

ٌجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بالطالبات المتمٌزات بالنشاط والمبادرة فً انجاز األعمال  .8

للمعاونة فى توزٌع وجمع ل=االستبٌانات ومساعدة اللجان فً بعض األعمال الفنٌة بالوحدة نظٌر 

 دٌر لهم على معاونتهم فً انشطة الجودة .منح شهادات تق

ٌحصل السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة ومعاونوهم ممن ساهمو فً انشطة الجودة على  .9

   مكافأة عن المهام التى أنجزوها أو شاركو فً إنجازها بنجاح فً حال توافر مٌزانٌة تسمح بذلك.  
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