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الفهـــــــرس 

 الصفحة الموضوع

 3 مقدمة

 4 الييكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة

 5 مواد الئحة وحدة ضمان الجودة

 5 اإلطار القانوني (1)مادة 

 5 الرؤية (2)مادة 

 5 الرسالة (3)مادة 

 5 إنشاء وحدة ضمان الجودة (4)مادة 

 أىداف وميام وحدة ضمان الجودة( 5)مادة 
 األىداف  - أ

 الميام - ب

7 

 8 مجمس إدارة الوحدةتشكيل ( 6)مادة 
 9 الوحدة إدارة مجمس إختصاصات ( 7)مادة 

 19 مدير وحدة ضمان الجودة( 8)مادة 

 20 مدير وحدة ضمان الجودة نائب (9)مادة 

 20 ميام القيادات وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين    والطالبات( 10)مادة 

 28 الجودة ضمان بوحدة العمل ضبط آليات( 11 )مادة

 29 الجودة ضمان لوحدة المالي النظام( 12)مادة 
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 :مقدمة

في إطار اىتمام الدولة بالتعميم واعتباره المشروع القومي األول لمواجية تحديات األلفية الثالثة بكل تحدياتيا،    
وفي ظل التركيز عمي قضية الجودة في مؤسسات التعميم العالي كان البد أن يشغل موضوع تقييم األداء 

وضمان الجودة لمؤسسات التعميم العالي في مصر موقعا ميما في استراتيجيات تطوير التعميم العالي في مصر 
، ويكون محورا ألحد المشروعات الست 2000والتي أقرىا المؤتمر القومي لتطوير التعميم العالي في مصر عام 

. م2017/ 2000ذات األولوية من المشروعات االستراتيجية لمتطوير والتي تنفذ خالل الفترة من 
نعكاسا اما ىو إال ترجمة حقيقية و –جامعة المنيا – إنشاء وحدة لضمان الجودة بكمية رياض االطفال إن    

دارة الكمية بجودة العممية التعميمية والعمل عمي وضع خطوات  الىتمام إدارة الجامعة وأعضاء ىيئة التدريس وا 
عداد خريج قادر عمي مواكبة  فعالة ومنظمة لضمان التحسين المستمر لموصول بيا إلي مرحمة االعتماد وا 

. التطور العممي والتكنولوجي
    

- 12- 15السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة نيابة عن مجمس الكمية بتاريخ وقد تم أخذ موافقة      
 وضع تشكيل لوحدة تموعمي إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكمية وتخصيص موقع لموحدة بمبني الكمية، 2009

آخر تعديل لمجمس إدارة وحدة ، وأجري 2014-4-6ثم تم إجراء تحديث لمتشكيل بتاريخ ، 2010الجودة عام 
 وتم اعتماده من رئيس 2015-  9-  14 بتاريخ ضمان الجودة والفريق التنفيذي لموحدة والمجان النوعية المنبثقة

 .الجامعة نيابة عن مجمس الكمية
    
وقد قام مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكمية بدراسة الالئحة الداخمية الخاصة بوحدة ضمان الجودة      
 بالكمية بحيث تتوافق مع الالئحة الداخمية لمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحقق الغرض المنشود منيا عتمادواال

. عتمادوبما يتوافق أيضا مع رسالة واستراتيجية الجامعة من أجل ضمان الجودة والوصول لال
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 بكهية رياض األطفال جامعة انمنيا مواد الئحة وحدة ضمان انجودة

 
 (1)مادة 

: اإلطار القانوني
وحدة إدارة الجودة ىي وحدة مستقمة عمميًا تتبع عميد الكمية إداريًا ومركز ضمان الجودة بالجامعة فنيًا، وتعد    

 . لمكميةعتمادالوحدة الكيان التنظيمي المختص فنيًا بإعداد استراتيجية الكمية لضمان التطوير المستمر واال
 (2)مادة 

 :الوحدة رؤية
   نشر وتفعيل ثقافة الجودة بالكمية وتحقيق مستوى متميز من األداء في العممية التعميمية والبحثية وخدمة 

. المجتمع والبيئة لتحقيق المعايير القياسية لجودة التعميم طبقًا لمتطمبات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
 (3)مادة 

:  الوحدةرسالة
. بالكمية العمل عمى نشر وتفعيل ثقافة الجودة بين  أعضاء ىيئة التدريس والطالب والعاممين -
 .تطبيق المعايير األكاديمية القياسية والتطوير المستمر لمبرامج التعميمية -

االرتقاء المستمر بالعممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع من خالل خطط التحسين والمتابعة  -
المستمرة، لكسب ثقة سوق العمل في جودة خريجي الكمية والوفاء بمتطمبات الييئة القومية لضمان جودة 

 .التعميم واالعتماد

 واالرتقاء بدور الكمية لخدمة المجتمع لتحقيق الجودة ،التحسين المستمر لألداء التعميمي واإلداري -
 .التعميمية واألكاديمية والمؤسسية

 (4 )مادة
إنشاء وحدة ضمان الجودة 

تم إنشاء وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء واالعتماد بكمية رياض األطفال وتشكيل مجمس إدارة وحدة 
. ضمان الجودة والفريق التنفيذي لموحدة والمجان النوعية المنبثقة
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 :ضمان الجودة من لوحدة التنظيمي الهيكل يتكون
  اإلدارة مجمس ورئيس الكمية عميد

( رئيسا)بصفتو أحد أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة بالكمية  
( عضوا)                                     الوحدة مدير
( عضوا)                                 الوحدة مدير نائب
( عضوا)             والطالب التعميم لشئون الكمية وكيل
( عضوا)البيئة   وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكيل
( عضوا)               والبحوث العميا لمدراسات الكمية وكيل
                                                (أعضاء)يمثل جميع أقسام الكمية  التدريس ىيئة أعضاء من عدد

 
 :بالوحدة االتصال وسائل

 رياض األطفال، كمية /  جامعة المنيا/  محافظة المنيا /  جمهورية مصر العربية : العنوان البريدي
. ق كمية الحاسبات والمعموماتشر

 http:/ / kin.minia.edu.eg: الموقع اإللكتروني
 quality.kid@mu.eg.edu: البريد اإللكترونى

 0862342544:تميفون
  0862342544: فاكس

 
: هي الوحدة مع المباشرة العالقة وذات المستفيدة الجهات

: الكمية خارج جهات    
. لمجامعات األعمي المجمس-   1
. واالعتماد الجودة لضمان القومية الييئة-   2
. الخريجات بتخصصات العالقة ذاتالنقابات -   3
. الجامعة مجمس-   4
. بالجامعة واالعتماد الجودة ضمان مركز-   5
. االطفال برياض الميتمة المدني المجتمع مؤسسات-   6

http://kin.minia.edu.eg/
http://kin.minia.edu.eg/
mailto:quality.kid@mu.eg.edu
mailto:quality.kid@mu.eg.edu
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: الكمية داخل جهات    
. لمكمية التابعة واإلدارية العممية األقسام-   1
. الطالب-   2
. ومعاونييم التدريس ىيئة أعضاء-   3

( 5)مادة 
 :أهداف ومهام وحدة ضمان الجودة

 :تتحدد أهداف وحدة ضمان الجودة فيما يأتي
: األهداف االستراتيجية لموحدة - أ

. توفير مصادر التعميم والتدريب والتقويم المستمر والبحث العممي -  1
.  البرامج والمقررات الدراسيةاتتوصيفإعداد -   2
. تحديث معايير ومحتوى  البرامج الدراسية-   3
. تقييم أداء الطالبات وجودة اآلداء بالكمية -  4
. في أي مجالتقديم الخدمات الطالبية، وتفعيل األنشطة المختمفة  -  5
. تفعيل العالقة بين الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس -  5
. إعداد قاعدة بيانات لمخريجين، ومتابعتيم -  6
. اإلسيام في وضع البرامج ومعايير محتوى المقررات الخاصة بالدراسات العميا -  7
.  ضوابط لمخطة البحثية لألقسام والكمية تتبع معايير الجودةاقتراح -  8
. بالكميةمتابعة أداء المجان الخاصة بوحدة الجودة واالعتماد  -  9

 .بالكمية أداء الوحدات اإلدارية تقييم -   10
. االستفادة من المساىمة في المؤتمرات في تطوير العمل بالكمية-   11
 

 :مهام وحدة الجودة بالكمية - ب

 : فيما يأتيمهام وحدة الجودة بالكميةوتتحدد 
 نشر ثقافة الجودة في الكمية.  
  لدراسة مشكالت اآلداء وسبل التغمب عمييا وحمياشيرية أو نصف شيريةعقد اجتماعات . 

 صياغة الرؤية والرسالة والغايات النيائية لمكمية والتحديث المستمر ليا. 

 نشر الرؤية والرسالة والغايات النيائية. 
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  جراء التحميل البيئي  . (SWOT)دراسة العوامل البيئية الداخمية والخارجية لمكمية وا 

 تحديد الفجوات وأولويات التنفيذ. 

 تقويم مستوى األداء في الكمية.  

 العمل عمى تنفيذ و متابعة التقويم واالعتماد األكاديمي.  

 وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية لمكمية.  

 تحديد مواطن التحسين الممكنة واقتراح المشاريع الالزمة لتحقيقيا.  

 قتراح تشكيل فرق العمل في المشاريع التي تقترحيا الوحدةا.  

 تشجيع العاممين بالكمية لممبادرة باقتراح المشاريع ومساعدتيم في تفعيل تمك االقتراحات.  

 تقديم التسييالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة عمى تطبيق معايير الجودة.  

 بالكمية الخاصة بمعايير االعتماد توثيق جيود ونتائج المماراسات. 

 جمع البيانات والمعمومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة في الكمية.  

 إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء ورضا المستفيدين في كل نشاط.  

 في مجمس الكمية القيام بالميام األخرى التي تكمف بيا الوحدة فيما يتعمق بالجودة وتطبيقيا. 

( 6) مادة
 تشكيل مجمس إدارة الوحدة

 :التالى عمى النحو وذلك لمتجديد قابمو عامين لمدة الوحدة إدارة مجمس ليشكيصدر قرار من مجمس الكمية بت
 .رئيسًا لمجمس إدارة الوحدةبصفتو  الكمية عميد-   
. لوحدة التنفيذي ل مديرال-   

 .لوحدةانائب مدير    -
 (.عضوا) والبحوث العميا لمدراسات الكمية وكيل-   

 (.عضوا) والطالب التعميم لشئون الكمية وكيل-   

 (.عضوا) البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكيل-   

.  (أعضاء)يمثل جميع أقسام الكمية عدد من أعضاء ىيئة التدريس -   
. مسئول مالي من الوحدة الحسابية التبعة ليا الكمية-   

 . (عضوا من  الخارج)مدير عام مرحمة رياض األطفال لمديرية التربية والتعميم بصفتو   -
 .(عضوا من الخارج)رجل أعمال -   
 .(سكرتارية الوحدة)موظف من الكمية -   
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 .(أعضاء)طالبات من الكمية -   
 أعمال متابعة في فاعميتو فقد أو أشير متصمة ٦ لمدة إنعقاده عدم حالة في اإلدارة مجمس تشكيل إعادة ويجوز

نجازات الوحدة   .وا 
 

 (7)مادة
 اختصاصات مجمس إدارة الوحدة

 تحقق التي السياسات ووضع وتصريف أمورالوحدة، شئون عن المسئول ىو الوحدة إدارة مجمس يكون :أوالً 
 من ويكون أغراضيا في ضوء قرارات مجمس الجامعة ومجمس الكمية وتوصيات مركز ضمان الجودة بالجامعة،

: اختصاصاتو
 لواجبات العام والتوصيف التنفيذية، المجان اختصاصات وتحديد الوحدة، في لمعمل الداخمي  اقتراح النظام.1

. بيا العاممين
 ىيئة أعضاء من المجان ىذه تتكون أن عمي بالوحدة الخاصة والمجان التنفيذي الفريق تشكيل   اقتراح.2

. أعضاء سبعة إلي ثالثة من حدود في ومعاونييم التدريس
. بالوحدة العمل سير عن تقدم التي الدورية التقارير  إعداد.3
. بالوحدة الخاصة والفنية اإلدارية الموائح  اقتراح.4
. المختمفة الكمية ولجان العممية واالجتماعات والندوات المؤتمرات في الوحدة يمثل من ترشيح  اقتراح.5
 .بالكمية األخرى الجيات مع بالتعاون والندوات االجتماعات عقد إلى  الدعوة.6
. الوحدة نشاط عن سنوى تقرير إعداد.7
  .مجمس الكمية من باعتماد إال نافذه اإلدارة مجمس قرارات تعتبر وال
  

 اإلدارة، مجمس رئيس من دعوة عمى بناء شير كل األقل عمى مرة الوحدة إدارة مجمس يجتمع: ثانيا
  .العتمادىا مستوفاة قراراتو وتُبمغ األعضاء نصف من أكثر حضور من البد صحيحا االجتماع يكون ولكي

 
متخصصة  لجان خالل من وذلك والمتابعة اإلشراف مسئوليات بتوزيع الوحدة إدارة مجمس يقوم: ثالثا

: قرار من مجمس الكمية وىي المجان ىذه  ويصدر بتشكيل(المعايير منسقي لجان – تنفيذية لجان)
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 2015/  2014تشكيل المجان التنفيذية لوحدة الجودة  - أ

 المجنة القيادية -1

 م االسم الصفة الوظيفة المهام

 .متابعة سير عمل المجان التفيذية-   

 .عمل الخطة السنوية لوحدة الجودة-   

. عمل التقرير السنوي لموحدة-   
عمل خطة التقويم الشامل والمستمر لمفاعمية -   

 .التعميمية
مراجعة الدراسة الذاتية والتقرير السنوي لمكمية -   

 .تمييدا لمعرض عمي مجمس اإلدارة

مدرس بقسم العموم 
 النفسية

المدير التنفيذي 
 لموحدة

 1 وفاء رشاد راوي/  د

مدرس بقسم العموم 
 التربوية

نائب المدير 
 . لموحدةالتنفيذي

 2 ىاني السيد العزب/  د

 

  والتقرير السنوي وخطة التحسينالدراسة الذاتيةلجنة  -2
 

 م االسم الصفة الوظيفة المهام

 .صياغة الدراسة-   

عرض نقاط القوة والضعف عمي -   
 .المعنيين

 .اعتماد الدراسةالقيام بإجراءات -   

إعداد التقرير السنوي عن تطور -   
. خدمات الكمية

اعداد خطط التحسين في ضوء نقاط -   
 .القوة والضعف

مدرس بقسم العموم 
 التربوية

 1 سممي حمدي غرابة/  د .رئيس المجنة

 العموم بقسم مدرس
 التربوية

 2 ىاني السيد العزب/  د .عضوا

 العموم بقسم مدرس
 التربوية

 3 إيمان سمير ميران/ د عضوا

 العموم بقسم مدرس
 التربوية

 4 رضوي جمال الدين قرمان/ د عضوا

. عضوا العموم  التربوية بقسم معيد  5 محمد طمب صفاء/  ا
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 ةلجنة التوعية واالعالم والطباع -3

 
 م االسم الصفة الوظيفة المهام

 دورات وورش عمل وندوات إعداد وتقديم-
لنشر ثقافة الجودة لجميع العاممين بالكمية 

 .والطالبات

. طباعة البانرات والكتيبات والمطويات-
 لمكمية بصورة االلكتروني الموقع تحديث-

 بالوثائق والمعمومات الخاصة وتغذيتو دورية
. الكمية بأنشطة

 والندوات الدورات عن واإلعالن النشر-
. الجودة بضمان الصمة ذات
 ونشرىا الكمية أنشطة عن نشرات إعداد-

 .المجتمعية األطراف من المستفيدين بين

 1 سيير كامل توني/  د رئيس المجنة مدرس بقسم العموم النفسية

 2 تياني شحاتة أحمد/  ا عضوا معيد بقسم العموم التربوية

 3 محمدصفاء طمب /  ا عضوا التربوية العموم بقسم معيد

 4  محمدسماىر ربيع/  ا عضوا األساسية العموم بقسم معيد

 5 أسماء عبد الجواد عبد العزيز/  ا عضوا النفسية العموم بقسم معيد

أخصائي رياضي أول، وقائم 
 .بأعمال مدير الدراسات العميا

 عضوا
 عاطف محمد محمد/  ا

6 

مصمم ديكور ثالث، وقائم 
بأعمال مدير مكتب األستاذ 

 .الدكتور عميد الكمية

 عضوا

  حسينأحمد ممدوح/  ا

7 

 

 لجنة التدريب-   4  
 

 المهام الوظيفة الصفة االسم م

1 
 أحمد شحاتة محمد/  د.ا

وكيل الكمية لشئون المجتمع  رئيس المجنة
 وخدمة البيئة

 آليات معتمدة لتنفيذ البرامج التدريبية اقتراح-
 .والتأكد من توافر المخصصات المالية لمتدريب

ثقافة الجودة وأىمية ر  نشالقيام بإجراءات-
. التدريب والتأىيل المستمر في مجتمع الكمية

 تحديد االحتياجات التدريبية القيام بإجراءات-
لمفئات المختمفة بالكمية من قيادات أكاديمية 

داريين وطالب  .وأعضاء ىيئة تدريس وا 

مبنية عمي تحديد ال خطة التدريب اقتراح-
. االحتياجات

 .تفعيل ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية- 

 تقويم أداء البرامج التدريبية القيام بإجراءات-
من خالل إعداد النماذج الالزمة لمتغذية الراجعة 

 .وتحميميا إحصائيا

 تقديم التقارير الدورية والسنوية القيام بإجراءات-
 .عن البرامج التدريبية

2 
 ناصر فؤاد غبيش/  د.ا

وكيل الكمية لشئون الدراسات  عضوا
 العميا والبحوث

بقسم العموم األساسية . اعضوا  سيير عبد الحميد عثمان/  د.ا 3
4 

 حنان محمد صفوت/  د.م.ا
وكيل الكمية لشئون التعميم عضوا 

والطالب 
 النفسية العموم مدرس بقسم عضوا وفاء رشاد راوي/  د 5

 التربوية العموم مدرس بقسم عضوا ىاني السيد العزب/  د 6
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قياس والتقييم لجنة ال-   5                                           
 

 م االسم الصفة الوظيفة المهام
 دوات والمقاييستصميم األ-

 لقدرة  المؤسسيةلقياس االمطموبة 
 . وتقنينيا،والفاعمية التعميمية

عمى الفئات دوات تطبيق األ-
. المستيدفة

ألدوات، التحميل اإلحصائي ل-
 .واستخراج النتائج

 1 غادة فرغل جابر/  د رئيس المجنة النفسية العموم بقسم مدرس

 2 نشوة محمد حسن/  د عضوا التربوية العموم بقسم مدرس
 3 حسانينإيمان صابر/  ا عضوا النفسية العموم مساعد بقسم مدرس

 7 مروة مراد حسني/  ا عضوا النفسية العموم بقسم مدرس مساعد

 5 محمد ماىر صبرةرغدة /  ا عضوا النفسية العموم بقسم معيد

 6  أحمدأنوار مختار/  - ا عضوا النفسية العموم بقسم معيد

 7 أسماء عبد الجواد /  ا عضوا النفسية العموم بقسم معيد

 8  فؤادآية مصطفى/  ا عضوا النفسية العموم معيد بقسم

 

 لجنة أخالقيات البحث العممي-   6
 

 م االسم الصفة الوظيفة المهام

وتتحقق من التزام الكمية 
بحقوق الممكية الفكرية 

تباع الممارسات  والنشر وا 
 ،العادلة وعدم التمييز

عداد دليل ألخالقيات  وا 
المينة بالكمية، وعمل 
دورات تدريبية لمسادة 

 المعنيين

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا والبحوث

 ناصر فؤاد غبيش/  د.ا رئيس المجنة
1 

 2 سممى حمدي غرابة/  د عضوا التربوية العموم بقسم مدرس

 3 سيير كامل توني/  د عضوا النفسية العموم بقسم مدرس

 العموم بقسم مساعد مدرس
 النفسية

 حسني مراد مروة/  ا عضوا
4 

 5 محمد عبدالمنعمعفاف /  ا عضوا التربوية العموم بقسم معيد

 6 آية مصطفى فؤاد/  ا عضوا النفسية العموم بقسم معيد
 7 ضحي حسين محمد/  ا عضوا التربوية العموم بقسم معيد
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 لجنة المراجعة الداخمية والتقويم المستمر-   7
 

 م االسم الصفة الوظيفة المهام

 البرامج والمقررات والمصفوفات اتمراجعة توصيف-   
 .التي تعدىا األقسام العممية

مراجعة تقارير المقررات التي يعدىا أعضاء ىيئة -   
 .التدريس باألقسام العممية

مراجعة الوثائق والتقارير الدورية التي تعدىا وحدة -   
 .ضمان الجودة

مراجعة تقارير تنفيذ خطط التحسين الموضوعة في -   
 .ضوء الدراسة الذاتية وأعمال التقويم والمراجعة

مراجعة القرارات التصحيحية التي تتخذىا المجالس -   
 .المختصة في ضوء التقارير الدورية

مراجعة مدي استيفاء ممفات معايير الجودة -   
 .واالعتماد

مراجعة توافر ممفات المقررات الدراسية لكل فصل -   
 .دراسي ومطابقتو بتوصيف المقرر

وكيل الكمية لشئون 
 الدراسات العميا والبحوث

 رئيس المجنة
 1 ناصر فؤاد غبيش/  د.ا

وكيل الكمية لشئون التعميم 
 والطالب

حنان محمد /  د.ا عضوا
 صفوت

2 

 العموم بقسم مدرس
التربوية 

 3 سممي حمدي غرابة/  د عضوا

 العموم بقسم مدرس
 التربوية

سمية عمي أحمد /  د عضوا 4 

 5 ابتسام سعد أمين/  د عضوا النفسية العموم بقسم مدرس

 العموم بقسم مدرس
 التربوية

رضوي جمال الدين /  د عضوا
 قرمان

6 

 عضوا النفسية العموم بقسم مدرس

 7 غادة فرغل جابر/  د

 

 لجنة دعم الخدمات الطالبية ومتابعة الخريجين-   8
 

 م االسم الصفة الوظيفة الميام

قياس مدي رضاء الطالب عن سياسات القبول - 
 والتحويل والسياسات الخاصة بالطالب الوافدين 

اإلشراف عمي وسائل الدعم الطالبي وتحديد احتياجات - 
 .الطالب

.  قاعدة بيانات لخريجي الكميةإعداد- 
 .متابعة الخريجين في سوق العمل- 

ن بيدف و ندوات وورش عمل يشارك فييا المستفيدقدع- 
 .التعميم المستمر

قياس رضاء األطراف المجتمعية عن مستوى  -
 .الخريجين

 1 حنان محمد صفوت/  د.ا رئيس المجنة أستاذ مساعد

مدرس بقسم العموم 
 التربوية

 2 أسماء عمي محمد.د عضوا

 العموم بقسم معيد
 التربوية

 3 أسماء أبو بكر محمود.ا عضوا

 العموم بقسم معيد
 األساسية

 4 أسماء رفعت محمد.ا عضوا

 العموم بقسم معيد
 األساسية

 5 مروة بدر عبد العظيم عضوا

 العموم بقسم معيد
 األساسية

 عضوا
 6  أميرة بدر محمد
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 لجنة المشاركة المجتمعية-   9
 

 م االسم الصفة الوظيفة المهام

تحديد االحتياجات المجتمعية -   
 ووضع خطة خدمة المجتمع

 .وتنمية البيئة

 .متابعة تنفيذ خطة تنمية المجتمع-   

وكيل الكمية لشئون المجتمع 
 وخدمة البيئة

 رئيس المجنة
 1 أحمد شحاتة محمد/  د.ا

 2 سمية عمي أحمد/  د عضوا مدرس بقسم العموم التربوية

 3 إيمان سمير ميران/  د عضوا التربوية العموم بقسم مدرس
 4 أسماء عبد الجواد عبد العزيز /  ا عضوا النفسية العموم بقسم معيد
 5 لبني ماىر حممي عضوا األساسية العموم بقسم معيد
 6 آية أيمن سعد عضوا األساسية العموم بقسم معيد

 

لجنة الموارد -   10
 

 م االسم الصفة الوظيفة المهام

. اقتراح الموارد الذاتية لمكمية-   
تنمية الموارد الذاتية والتحقق من كفآية الموارد -   

المالية السنوية لتحقيق الوحدة لرسالتيا واىدافيا 
 .االستراتيجية

التأكد من كفآية المباني ومالئمتيا لطبيعة نشاط -   
. الكمية
التأكد من وجود تسييالت لممارسة األنشطة -   

 .الطالبية وكفآية وحداثة األجيزة والمعدات والمعامل

رئيس مجمس  عميد الكمية
 إدارة الوحدة

 1 نبيل السيد حسن/  د.ا

مدرس مساعد بقسم 
 العموم التربوية

 2 إيمان عبد الحكيم رفاعي/  ا عضوا

 العموم بقسم معيد
 التربوية

 3 محمد طمب صفاء/  ا عضوا

مدير شئون العاممين 
 واالستحقاقات

 عضوا
 4 ربيع عمي سيد. ا

أخصائي تمويل 
 ومحاسبة

 عضوا
 5 شيماء عمر عثمان. ا
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 تشكيل منسقى لجان المعايير (ب) 
 

التشكيل المعيار م 
المعيار األول  1

 (التخطيط االستراتيجى)
: دارة الخطةإمجموعة  :اوال

نبيل السيد حسن / د.أ -1
أحمد شحاتة محمد / د.أ -2
ناصر فؤاد عمى غبيش / د.أ -3
حنان محمد صفوت / د.م.أ -4
وفاء رشاد الراوى / د -5
ىانى السيد محمد العزب / د -6
  رفاعيإيمان عبد الحكيم/ أ -7

: مجموعة تنفيذ الخطة :ثانيا
أحمد شحاتة محمد / د.أ -1
حسن محمود اليجان / د -2
سممى حمدى غرابة / د -3
رضوى جمال الدين قرمانان / د -4
 سمية عمى أحمد/ د -5

نشوة محمد حسن / د -6
إيمان سمير ميران / د -7
عفاف محمد عبد المنعم / أ -8
 أحمد ممدوح حسين/ أ -9

المعيار الثانى  2
 (الهيكل التنظيمى)

حسن محمود اليجان / د-  1
أميرة عباس عبد الرازق / د-  2
سمية عمى أحمد / د-  3
إيمان سمير ميران / د-  4
عفاف محمد عبد المنعم / أ-  5
آية أيمن سعد / أ-  6
فاطمة محمد مرزوق / أ-  7
مروة بدر عبد العظيم / أ-  8
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التشكيل المعيار م 
عاطف محمد محمد / أ-  9

محمد سيد رجب / أ- 10
أحمد ممدوح حسين / أ- 11

المعيار الثالث  3
 (القيادة والحوكمة)

رضوى جمال الدين قرمان / د-  1
نشوة محمد حسن / د-  2
أنوار مختار أحمد / أ-  3
مروة بدر عبد العظيم / أ-  4
عاطف محمد محمد / أ-  5
أميرة بدر محمد / أ-  6
لبنى ماىر حممى / أ-  7

المعيار الرابع  4
 (المصداقية واالخالقيات)

كى زسممى حمدى / د -1
سيير كامل تونى / د -2
آية مصطفى فؤاد / أ -3
ضحى حسين محمد / أ -4
أسماء رفعت محمد / أ -5
  حسنيمروة مراد/ أ -6
 كىزمروة أشرف / أ -7

المعيار الخامس  5
 (الجهاز االدارى)

ىانى السيد محمد العزب / د-  1
محمد صفاء طمب / أ-  2
تيانى شحاتة أحمد / أ-  3
 أيمن سعد  آية/ أ-  4
محمد إيياب عبد القادر / أ-  5

المعيار السادس  6
 (الموارد)

نبيل السيد حسن / د.أ-  1
صفاء طمب محمد / أ-  2
ربيع سيد فضل / أ-  3

المعيار السابع  7
 (وتنمية البيئة المشاركة المجتمعية)

  محمدأحمد شحاتة/ د.أ-  1
 ميرانإيمان سمير/ د-  2
  رفاعيإيمان عبد الحكيم/ أ-  3
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التشكيل المعيار م 
  عبد المنعمعفاف محمد/ أ-  4
  حسن حسام الدينمرفت سعيد/ د-  5

المعيار الثامن  8
 (الطالب والخريجون)

حنان محمد صفوت / د.م.أ-  1
  محمدأسماء عمى/ د-  2
  أسماء عبد الجواد عبد العزيز/ أ-  3
سماىرربيع محمد / أ-  4
داليا نبيل فوزى / أ-  5
ميرا ثروت ثابت / أ-  6

المعيار التاسع  9
 (البرامج التعميمية والمعايير االكاديمية)

حنان محمد صفوت / د.م.أ-  1
  قرمانرضوى جمال/ د-  2
  رفاعيإيمان عبد الحكيم/ أ-  3
إيمان سيد فرغمى / أ-  4
  أحمدتيانى شحاتة/ أ-  5
 عبد العظيممروة بدر/ أ-  6
 محمود محمد  أسماء أبو بكر/ أ-  7
ابراىيم محمد عمى / أ-  6

المعيار العاشر  10
(  والتسهيالت الداعمةالتعميم والتعمم)

  جابرغادة فرغل/ د-  1
  محمدأسماء عمى/ د-  2
أسماء عبد الجواد عبد العزيز / أ-  3
  محمدأميرة بدر/ أ-  4
 حسانينإيمان صابر / أ-  5
  فؤادآية مصطفى/ أ-  6
  ماىررغدة محمد/ أ-  7
  محمدأسماء رفعت/ أ-  8
 مرزوق فاطمة محمد/ أ-  9

 عبد الحميد آية صالح/ أ-  10
 نصر اهلل نرمين ناروز/ أ-  11
 جابر مخمصمحمد ىبة / أ-  12
 أحمد عبد الرحيم أحمد صالح/ أ-  13
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التشكيل المعيار م 
 فوزى داليا نبيل/ أ-  14

المعيار الحادى عشر  11
 (أعضاء هيئة التدريس)

سيير عبد الحميد / د.أ-  1
  محمدسماىر ربيع/ أ-  2
  محمدأسماء رفعت/ أ-  2
 عبد العظيممروة بدر/ أ-  3
  سعدآية أيمن/ أ-  4
  عثمانفاطمة محمد/ أ-  5
  رشادمنى محمد/ أ-  6

المعيار الثانى عشر  12
(  العمميةالبحث العممى واألنشطة)

ناصر فؤاد عمى غبيش / د.أ-  1
أسماء أبوبكر محمود / أ-  2
  أحمدتيانى شحاتة/ أ-  3
  حمميلبنى ماىر/ أ-  4
  محمدضحى حسين/ أ-  5
إيمان سيد فرغمى / أ-  6
 عبد السالم ربيع غريب/ أ-  7

المعيار الثالث عشر  13
 (الدراسات العميا)

ناصر فؤاد عمى غبيش / د.أ-  
أسماء أبوبكر محمود / أ-  2
  أحمدتيانى شحاتة/ أ-  3
  حمميلبنى ماىر/ أ-  4
 محمد عاطف محمد/ أ-  5
 عبد السالم ربيع غريب/ أ-   6

المعيار الرابع عشر  14
 (درة الجودة والتطوير المستمرإنظام )

وفاء رشاد راوى / د-  1
ىانى السيد محمد العزب / د-  2
 أحمدمختاررأنوا/ - أ-  3
  محمدأسماء رفعت/ أ-  4
  حسنيمروة مراد/ أ-  5
 حسانينإيمان صابر/ أ-  6
  فؤادآية مصطفى/ أ-  7
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التشكيل المعيار م 
أسماء عبد الجواد عبد العزيز / أ-  8
  محمدصفاء طمب/ أ-  9

  ماىررغدة محمد/ أ-  10
 جابر مخمصمحمد ىبة / أ-  11
 نصر اهلل نرمين ناروز/ أ-  12
 عبد الحميد آية صالح/ أ-  13
 أحمد عبد الرحيم أحمد صالح/ أ-  14

 

( 8)مادة 
 مديروحدة ضمان الجودة
 خبرات ليم الذين بالكمية التدريس ىيئة أعضاء بين من وحدة ضمان الجودة بالكمية مدير يرشح عميد الكمية إسم

لمتجديد، ويصدر قرار من عميد الكمية بتكميفو بعد  قابمة عامين لمدة وذلك، التعميم جودة مجال في وممارسات
 :-  موافقة مجمس الكمية، وتحدد اختصاصاتو في التالي

. بالوحدة العاممين عمي واإلشراف والتوجيو المجان تشكيل واقتراح الالزمة العمل خطط اقتراح-   1
 في التصحيحية اإلجراءات التخاذ الجودة ضمان وحدة وبين المختمفة الكمية واألقسام إدارة بين التنسيق-   2

. األداء تقييم تقارير ضوء
. وجد إن المجال ىذا في خبراتيم عمي بناء واإلداريين التدريس ىيئة من الوحدة أعضاء ترشيح-   3
. لموحدة والفني اإلداري الجياز أعضاء ميام توزيع -4
. المقدمة التقارير ومراجعة الكمية بأقسام الجودة ضمان ومنسقي العمل بفريق دوريا االجتماع -5
 التنفيذي الفريق أعضاء بين والتنسيق، الوحدة عمل لخطة مطابقتيا من والتأكد األعمال إنجاز متابعة-   6

جراء بالوحدة والعاممين . لموحدة الدوري األداء تقييم وا 
 والمشاكل بالوحدة الفنية المجان لميام وفقا بالوحدة العمل تطوير عن اإلدارة لمجمس دورية تقارير تقديم-   7

. الدورية المؤسسي األداء تقييم وتقارير بالميام القيام تعوق التي
داريا فنيا اإلشراف-   8 . الجودة ضمان بوحدة والعاممين التنفيذي الفريق عمي وا 
. لموحدة اإلداري والجياز التنفيذي الفريق ألعضاء والحوافز المكافآت صرف اقتراح-   9

. المعنية األجيزة كافة أمام الكمية لجنة تمثيل-   10



  

 

 

 -20-  

جامعو المنيــــــــا   

   كليـــة رياض األطفـــــــــــــــال 

وحده الجودة  مكتب 
 

 

 

 

 

 

 

Minia University 

Faculty of Kindergarten 

 

رساليا الكمية مجمس من العتمادىا بالتقارير التقدم-   11  لممراجعة بالجامعة الجودة ضمان مركز إلي وا 
. واالعتماد

. غيابو حالة في الوحدة إدارة مجمس رئيس االنابة عن-   12
 تقارير من المطموبة الوثائق فيما يخص عمل الوحدة الستيفاء واإلدارية العممية األقسام مع التواصل-   13

(. واالعتماد الجودة مجال في خاصة وخطط
 المجان – الكمية مجمس )بالكمية المتخصصة المجالس عمي الجودة موضوعات ومناقشة عرض متابعة-   14

(. العممية األقسام – العممية
 الوحدات لمديري الدورية كاالجتماعات الخاصة بعمل وحدة ضمان الجودة االجتماعات في الكمية تمثيل-   15

. بالجامعة الجودة ضمان بمركز
. الجودة ضمان بأنشطة الصمة ذات والمؤتمرات الندوات في (بصفتو) المشاركة-   16
. الكمية مجمس من واعتمادىا اإلدارة مجمس عمي وعرضيا لموحدة سنوية موازنة اقتراح-   17

  (9 )مادة 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة
 بين من واحدة لمرة لمتجديد قابمة عامين لمدة الوحدة لمدير أكثر أو نائبا يكمف لمجمس إدارة الوحدة أن    يجوز
. التالي في اختصاصاتو  وتحدد،.الوحدة مدير من إقتراح عمى بناء التدريس ىيئة أعضاء

. بالوحدة العمل عمي واإلشراف الالزمة العمل خطط إعداد في المعاونة-   1
. الوحدة وبين المختمفة واألقسام الكمية إدارة بين التنسيق في المشاركة-   2
. اختصاصو نطاق في تقع التي الميام كافة في غيابو حال الوحدة مدير محل يحل -3

 (10)مادة 
 مهام القيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاممين والطالب

 من المسئولين جميع إلمام من التأكد يجب االعتماد ومعايير الجودة ضمان نظم وتطبيق تحقيق لضمان  
 ىيئة وأعضاء( العممية المجالس واألقسام ورؤساء الوكالء السادة، الكمية عميد/ د.أ )بالكمية األكاديمية القيادات
 إختصاصيم مجال في تقع التي المسؤوليات ومعرفة بدورىم والطالب والعاممين اإلدارية األقسام ورؤساء التدريس

 لمكمية الحالي لموضع وتقييم وصف والمتضمنة المطموبة الدورية السنوية والتقارير المستندات تجييز يتم حتى
نجازه تحقيقو تم ما وتحديد عداد المجاالت مختمف في لمتحسين الكمية وضعتيا التي االستراتيجية الخطط من وا   وا 
. لالعتماد لمتقدم الكمية

: يمي فيما لالختصاصات وفقا والمسؤليات األدوار تتمخص سبق ما عمي وبناء   
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(: الوحدة إدارة مجمس رئيس )الكمية عميد/ د.أ ومسئوليات مهام: أوال
. االجتماعات لحضور اإلدارة مجمس أعضاء دعوة -1
. اإلدارة مجمس قرارات تنفيذ متابعة -2
. اإلدارة مجمس عمي الموضوعات عرض -3
 .الكمية مجمس عمي الترشيح وعرض الجودة ضمان وحدة مدير ترشيح -4
رسال بالكمية الجودة ضمان وحدة إدارة لمجمس الشيري االجتماع رئاسة -5  بعد المحضر من صورة وا 

. المحاضر ىذه من بصورة بالكمية الوحدة وتحتفظ بالجامعة الجودة ضمان مركز إلي اعتماده
 وذلك بالكمية اإلدارية واألقسام الوكالء والسادة العممية األقسام من المطموبة الميام إنجاز عممية متابعة -6

 واتخاذ الوحدة تواجو التي والعقبات المشكالت عمي لموقوف الوحدة مدير مع المستمرة بالمتابعة
 التقرير لتقديم والتقارير المستندات إعداد عممية في تأخير أي لحدوث تجنبا لحميا الفورية اإلجراءات

. الحالي الوقت في والمستندات التقارير وباقي الذاتية الدراسة /  السنوي
 تقارير، المقررات توصيف، البرامج توصيف، المراجعة بعد والرؤية الرسالة )والتقارير المستندات اعتماد -7

. من مجمس الكمية (الذاتية الدراسة / السنوي التقرير، والبرامج المقررات
دارات العممية لألقسام المستمرة المتابعة -8  بتقارير وردت التي والتحسين التطوير خطط لتطبيق الكمية وا 

. معمن زمني لجدول وفقا فعميا تتم وأنيا السنوي والتقرير البرامج
 .عميو المتفق الزيارات لجدول وفقا لمكمية النظراء المراجعين زيارة تسييل -9
 

: بالكمية الجودة ضمان وحدة مهام: ثانيا
 ىيئة أعضاء، العاممين، الطالب مع ولقاءات اجتماعات، التدريبية الدورات، العمل ورش وعقد تنظيم -1

، العمل أصحاب )الخارجي المجتمع في المصمحة وأصحاب( القيادات )الكمية إدارة في المسئولين، التدريس
 تحقيق من تعوق التي والصعوبات، المشاكل مناقشة، الجودة ثقافة لنشر(: الخريج، والييئات النقابات
 تحتاج الذي الفني والدعم االستشارات تقديم، الكمية ورسالة برؤية التعريف، لمكمية االستراتيجية األىداف

 .التطوير خطط وتحقيق الجودة نظم تطبيق مجال في بالكمية واإلدارية العممية األقسام إليو
 الييئة ونماذج لمتطمبات وفقا( والبرامج بالمقررات الخاصة والتقارير التوصيف )المستندات إعداد متابعة -2

ستيفاء واالعتماد الجودة لضمان القومية  الطالب تقييم نتائج من واالستفادة بالنموذج الواردة البنود جميع وا 
. المقترحة التحسين خطط وتفعيل والبرنامج لممقرر

. بالكمية ثقافة الجودة وتعزيز بنشر يتعمق فيما والكتيبات واإلعالنات والممصقات النشرات إعداد -3
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 التقويم عممية تحتاجيا التي( الخريج، العمل صاحب، الطالب )المستفيدين لجميع أدوات ومقاييس إعداد -4
. والبرامج الدراسية لممقررات الدوري

 المقرر تقرير لنموذج التدريس ىيئة أعضاء إعداد ومتابعة والبرنامج لممقرر الطالب تقييم أدوات توزيع -5
. البرامج تقرير لنموذج العممية واألقسام

 في المقيم آراء من واالستفادة( التخصص مجاالت جميع )والمقررات لمبرامج الخارجي المقيم دور تفعيل -6
. والتطوير التحسين عممية

رساليا الدراسية لممقررات الطالب أدوات تقييم نتائج تجميع -7  نيآية مع بالجامعة الجودة ضمان مركز إلي وا 
. دراسي فصل كل

 ىيئة وأعضاء واإلدارية األكاديمية القيادات من كل قيام ليسيل، الوحدة ألعمال معمنة تنفيذية خطة وضع -8
 وفقا إختصاصاتيم مجال في تقع التي والمسئوليات الميام وتحقيق بدورىم بالكمية والعاممين التدريس
عداد الميام إنجاز في التأخر لعدم وضمانا بالخطة المحدد الزمني لإلطار  حينيا في المطموبة المستندات وا 
 لتقديمو تمييدا بالجامعة الجودة ضمان مركز من لممراجعة االعتماد وممف المستندات تقديم يمكن حتى
. واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية لمييئة

 التقرير لتجييز الكمية وأمين الوكالء والسادة العممية األقسام من استكماليا بعد السنوي التقرير بنود تجميع -9
 وتقديمو، الداخمية المراجعة لجنة قبل من ومراجعتو النيائية الصورة في ووضعو القومية الييئة لنموذج وفقا

رسالو الكمية مجمس من ليعتمد . بالجامعة الجودة ضمان لمركز وا 
 .لمكمية النظراء المراجعين لزيارة استعداد الوحدة مقر في( وموثقة معتمدة )والتقارير المستندات كافة تجييز -10
 واالعتماد الجودة لضمان القومية والييئة الجودة ضمان مركز لدي بالكمية الجودة ضمان وحدة تمثيل -11

. بالكمية التطوير خطط تنفيذ ومتابعة
 تقارير وتوثيق( الجودة ضمان ووحدة العممية باألقسام )والخارجية الداخمية المراجعة لجان دور تفعيل -12

رساليا المراجعة . بالجامعة الجودة ضمان لمركز وا 
 

: والطالب التعميم لشئون الكمية وكيل ومسئوليات مهام: ثالثا
 ونماذج، الثنائية المجان ومحاضر، (الفصالن الدراسيان األول والثاني )الدراسية بالجداول الوحدة إمداد -1

. البرامج لجميع المقررات جميع في الطالب امتحانات  ونتائج،الممتحنين ولجان االمتحانات،
 وكيفية، الطالب شكاوي مع التعامل آلية: مثل والطالب التعميم بشئون خاصة بمستندات الوحدة إمداد -2

 االجتماعي التكافل صندوق عن وبيانات، بالنتائج الخاصة والتظممات الطالب التماسات مع التعامل
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 الطالب مساعدة وكيفية المتفوقين الطالب لتكريم المتبعة والسياسة، منو الطالب استفادة ومدي
. وغيرىا.......... ،والتحويل، القبول وسياسات، الميدانية والزيارات التعميمية والرحالت، المتعثرين

. المعدل الطالب بدليل الوحدة إمداد -3
، الطالب اتحاد ولجان واألسر الطالبية واألنشطة بالكمية الطالبية بالرعآية الخاصة البيانات تقديم -4

..... ،المسابقات في الطالب بيا فاز التي بالجوائز وبيان، (الكمية وداخل خارج )الطالبية والمسابقات
. وغيرىا

 يقومون الذين المقرر توصيف بنموذج التدريس ىيئة أعضاء من المنتدبين السادة إمداد عممية متابعة -5
 القائم المنتدب ليقوم لمبرنامج المقرر يحققيا التي المستيدفة التعميمية النتائج متضمنا بالكمية بتدريسو
 ويحقق يرتبط بما المستخدمة التقييم وطرق التدريس أساليب وتحديد الموضوعات بوضع بالتدريس
 إلدارة المقرر توصيف من كاممة صورة وتسميم البرنامج حدده الذي لممقرر المستيدفة التعميمية النتائج
. دراسي فصل كل نيآية في المقرر لتقرير المنتدبين السادة إعداد متابعة كذلك، التوقيع مستوفاة الكمية

رسالو السنوي التقرير بنموذج الوارد التعمم فرص وجودة والتعمم بالتعميم الخاص البند إعداد -6  لوحدة وا 
 .الذاتية الدراسة /  السنوي التقرير إعداد استكمال يمكنيا حتى الجودة ضمان

، البرنامج بدأوا الذين الطالب وأعداد، المستجدين الطالب بأعداد الخاصة باإلحصائيات الوحدة إمداد -7
 أعداد، (الفصل الثاني –الرابعة الفرقة من )الخريجين الطالب وأعداد، فرقة كل في الطالب وأعداد
. التعميمية بالعممية المرتبطة اإلحصاءات من وغيرىا الوافدين الطالب

 زمني لجدول وفقا والتعمم التعميم بشئون الخاصة المقترحة والتعمم التعميم باستراتيجيات الوحدة إمداد -8
. وجد إن بعضيا تحقيق اكتمال دون حالت التي والمعوقات السابق العام خطة من تحقيقو تم وما

 بوسائل مجيزة قاعات، معامل )والتعمم لمتعميم المتاحة اإلمكانيات كفآية مدي عن دوري تقرير إعداد -9
(. الخ..... ،تعميمية
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: البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكيل ومسئوليات مهام: رابعا
 الكمية داخل البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون وكالة وأنشطة خطة عن موثقة ببيانات الوحدة إمداد -1

(. الخ.....،االستشارات، اتفاقيات، اجتماعات، لقاءات، الندوات، التدريبية الدورات )وخارجيا
 اجتماعات )الخاص الطابع ذات الوحدات /  اإلنتاجية الوحدة أنشطة عن موثقة ببيانات الوحدة إمداد -2

(. الخ... ،اإلدارة مجالس
مداد الخريجين متابعة وحدة اتخاذ إجراء إنشاء -3  تقوم التي والميام اإلداري والييكل إنشائيا بقرار الوحدة وا 
نشاء أعماليا من وبعض بيا . عمميم وجيات وتحديد والخريجين النيائية السنة لطالب بيانات قاعدة وا 
من خالل أدوات ( الخدمة متمقي )العميل رضا تحقق الكمية تقدميا التي الخدمات أن من الدوري التأكد -4

 والتحسين لمتطوير ومقترحاتيم آرائيم عمي لمتعرف لمخدمة المتمقية الجيات من مخاطبات طريق عن أو قياس
. ومقترحاتيم المستفيدين رأي يوضح نيائي وتقديم تقرير، المقدمة الخدمات في
، الخريج توظيف مجال في البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكالة بمساىمات الوحدة إمداد -5

(. موثقة تقارير )لمخريجين السنوي المقاء عنو أسفر ما وأىم، الطالبية الزيارات وتبادل
 السنوي التقرير إعداد بنموذج الوارد البيئة وتنمية المجتمع خدمة وخطط أنشطة عن الخاص البند إعداد -6
رسالو الذاتية الدراسة/    صورتيا في الذاتية الدراسة /  السنوي التقرير تجييز من الوحدة لتتمكن الوحدة إلي وا 

 .النيائية
 

: والبحوث العميا الدراسات لشئون الكمية وكيل ومسئوليات مهام: خامسا
 من والتحقق لمكمية البحثية الخطة  وكذلك،العممية األقسام من المعتمدة البحثية بالخطط الوحدة إمداد-   1

 بالخطة مرتبط ذلك وأن المجتمع وحاجة العمل سوق ولمتطمبات الكمية لرسالة تحقيقا معا ارتباطيما
 تحقق لمكمية البحثية الخطة أن من لمتحقق استخدمت التي باآللية الوحدة إمداد كذلك، لمجامعة البحثية

. المختمفة التخصص مجاالت في العممي التقدم وتواكب المجتمع متطمبات
 برنامج بكل المختمفة التخصصات في العميا بالدراسات الممتحقين الطالب عدد يوضح ببيان الوحدة إمداد-   2

. برنامج لكل العممية والرسائل البحثية الخطط إعداد وكذلك( دكتوراه – ماجستير – دبموم)
(. وخارجية داخمية )والبعثات المشترك واإلشراف العممية الميمات عدد يوضح بيان إعداد-   3
(. وداخمية خارجية )العممية المؤتمرات في المشاركين التدريس ىيئة أعضاء عدد يوضح بيان إعداد -4
 خارجية )مؤتمرات وحضور األبحاث نشر في الجامعة بمساىمات المستفيدين بأعداد ببيان الوحدة إمداد-   5

. بالكمية العممي البحث لدعم التعاون وبروتوكوالت( وداخمية
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 عممية درجات منحوا الذين وعدد مناقشتيا تم التي العممية الرسائل أعداد يوضح ببيان الوحدة إمداد-   6
 مجاالت من مجال لكل مرحمة كل في األخيرة السنوات ثالث خالل( دكتوراه – ماجستير – دبموم)

. التخصص
 وذلك بتدريسيا يقومون التي الدراسية المقررات وتقرير لتوصيف التدريس ىيئة أعضاء إعداد متابعة-   7

. بالكمية العممية األقسام رؤساء مع بالمتابعة
 .مستمرة بصفة وتجديدىا العميا الدراسات بيانات لجميع بيانات قاعدة إنشاء اتخاذ أجراءات- 8
 تم اعتماده الذي المالي والدعم، (المختمفة التخصصات في الكتب أعداد )المكتبة عن ببيانات الوحدة إمداد- 9

 .بالمكتبة المتاحة اإلمكانيات كفآية ومدي، الكتب لشراء
رسالو الذاتية الدراسة /  السنوي التقرير بنموذج الوارد العممية واألنشطة باألبحاث الخاص البند إعداد- 10  وا 

. النيائية صورتو في التقرير تجييز من الوحدة تتمكن حتى لموحدة
 

:   العممية األقسام رؤساء ومسئوليات مهام: سادسا
 المتبناة لممعايير وفقا( الداخمية المراجعة لجنة )والمقررات البرنامج وتقرير توصيف ومراجعة إعداد استيفاء -1

. الدراسي الفصل أول في الطالب عمي وعرضو المقرر لتوصيف التدريس ىيئة أعضاء استالم ومتابعة
 نموذج في النتائج أدوات القياس الكترونيا وتسجيل بيانات لتفريغ بالوحدة لمعمل القسم من منسقين تحديد -2

عادة المقرر تقرير . المقرر تقرير إعداد الستكمال التدريس ىيئة أعضاء عمي توزيعو وا 
 الطالب تقييم تدوين بعد الدراسي الفصل نيآية في المقرر لتقرير التدريس ىيئة أعضاء إعداد متابعة -3

، المقترحة التحسين خطط ووضع، لممقرر النيائي االمتحان لنتائج الطالب إحصائيات وتدوين لممقرر
. العممي القسم من مراجعتيا بعد الوحدة إلي وتسميميا المقررات تقارير وتجميع

 توصيف تقييم كذلك، البرنامج تقييم أداة  لتوزيع الخريجين من وعدد العمل سوق في المستفيدين تحديد -4
 وحدة وضعتيا معتمدة لمعايير وفقا اختياره تم الذي الخارجي المقيم من الكمية رسالة يحقق بما البرنامج
. بالكمية الجودة ضمان

 من المستفيدين آراء وتحميل اإلحصائي التفريغ لإلسيام في القسم من التدريس ىيئة أعضاء اقتراح أسماء  -5
. والخريج العمل سوق

 تم ما البرنامج تقرير في وتوضيح واقعي زمني لجدول وفقا البرنامج وتحسين تطوير بخطة الوحدة إمداد -6
. وجدت إن التنفيذ ومعوقات السابق العام خطة من إنجازه

 سابقا البرنامج بتوصيف موضح ىو لما اإلضافة أو التعديل حالة في الخارجية المرجعية المعايير اختيار -7
. لالعتماد القومية لمييئة ويرسل الحاكمة المجالس في اعتماده يتم أن عمي
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رسالو واالعتماد لمجودة القومية الييئة لنموذج وفقا البرنامج تقرير إعداد -8  في وتجييزه لممراجعة لموحدة وا 
. النيائية الصورة

. لموحدة إرساليا قبل القسم مجمس في التقارير جميع اعتماد -9
. بالوحدة الموجود بتدريسو يقوم الذي المقرر ممف استكمال لمتابعة التدريس ىيئة أعضاء عمي التأكيد -10

 

: التدريس هيئة أعضاء ومسئوليات مهام: سابعا
 التي األبحاث وعناوين بالفروض الممف وتدعيم مستمرة بصفة بالوحدة الموجود المقرر ممف استكمال -1

. وغيرىا السنة أعمال درجات، اإلجابة نماذج، االمتحانات، الطالب من تطمب
 .الدراسي كل فصل أول في الطالب مع المقرر توصيف ومناقشة عرض -2
 يسمم أن قبل لممراجعة الدراسي الفصل نيآية في العممي القسم لرئيس وتسميمو المقرر تقرير إعداد استكمال -3

. الوحدة إلي
عالم وتفعيميا الطالبية والريادة المكتبية الساعات بجدول االلتزام -4 عالنيا األول المقاء في بيا الطالب وا   وا 

. القسم من القريبة اإلعالنات لوحة في
 داخميا المنشورة العممية واألبحاث حضرىا التي التدريبية والدورات باألنشطة وبيان الذاتية السيرة تحديث -5

  سنويا بيا الجودة وحدة وتزويد بيا قام التي وخارجيا
عداد -6 . FLDC القدرات لتنمية التدريس ىيئة أعضاء حضرىا التي التدريبية بالدورات بيان  وا 
 ضمان وحدة تنظميا التي واالعتماد بالجودة المتعمقة والمقاءات العمل وورش التدريبية الدورات حضور -7

. بالجامعة الجودة ضمان ومركز بالكمية الجودة
. والبرنامج المقرر تطوير وخطط مقترحات تقديم في المشاركة -8
. بالكمية الجودة ضمان وحدة أنشطة في الفعالة المشاركة -9

 تقييم أداة )المقرر تقييم عممية في دورىم أىمية وتوضيح الطالب إلي الجودة ثقافة نقل في المشاركة -10
 العممي التقدم ويواكب العمل سوق متطمبات يحقق بما الدراسي البرنامج تطوير في الحيوي ودورىم( المقرر

. التخصص مجال في والتكنولوجي
: الكمية بإدارات والعاممين الكمية أمين ومسئوليات مهام: ثامنا

 بأنشطة خاصة بيانات وآية الكمية إدارات من إدارة كل في والعمال الموظفين عدد يوضح بيان تقديم -1
 .الكمية

، سنويا الكمية إدارات من إدارة كل موظفو حضرىا التي التدريبية الدورات عدد يوضح بيان تقديم -2
 مثل )ذلك من لمتأكد بيا االستعانة تم التي واآللية الدورات ىذه من الفعمية االستفادة مدي وتوضيح
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نجاز عمي عميو التدريب تم ما انعكاس مدي لمعرفة األداء تقييم وسائل، استبيان  الميام األداء وا 
. بالكمية اإلدارية األقسام رؤساء مع بالتنسيق( عممو بطبيعة المرتبطة

 في ألىميتيا حضورىا في الكمية موظفو يرغب التي التدريبية الدورات عن عام كل نيآية في بيان تقديم -3
 تنظيميا يمكن التي الجودة ثقافة نشر مجال في العمل ورش عدد وتحديد، إدارة كل تخصص مجال
. النعقادىا المناسب والموعد بالكمية

 رؤساء طريق عن )الكمية إدارات من إدارة كل في والتحسين لمتطوير لمتنفيذ قابمة زمنية خطة وضع -4
(. اإلدارية األقسام

 مناسبة ومدي الموظفين وتخصصات إدارة بكل الموجودة األعداد كفآية مدي يوضح بتقرير الوحدة إمداد -5
. إداري قسم بكل العمل لمتطمبات ذلك

حصائيات بيانات من تحتاجو ما بكل بالكمية الجودة ضمان وحدة إمداد -6  استكمال يمكن حتى وا 
 الييئة قبل من لممراجعة تجييزىا المطموبة والتقارير المستندات

 معامل عدد، بالكمية عممي قسم بكل الخاصة المعامل عدد: مثل واالعتماد الجودة لضمان القومية -7
جراءات، توزيعيا وأماكن بالكمية النت نقاط وعدد، كمبيوتر أجيزة من تحتويو وما الكمبيوتر  الصيانة وا 

. الخ...... والمنصرف توزيعيا وبنود لمكمية السنوية والموازنة، بالكمية باألجيزة الخاصة الصيانة وعقود
 المخارج وتوضيح بالكمية واألمان األمن خطة ومتابعة بيا، إعالنات وضع يمكن التي لألماكن حصر -8

 معامل لجميع وخاصة بالكمية واألمان األمن وسائل لتوفير اإلجراءات واتخاذ( الطوارئ )مبني كل في
. واإلدارات الكمية

 

 بالكمية الطالبات ومسئوليات مهام: تاسعا
الوحدة، يرشحو مدير  إدارة لمجمس الشيرية لالجتماعات دراسية فرقة كل من الطالبات من ممثل حضور-   1

. مكتب رعاية الطالب بالكمية من المشاركين في األنشطة الطالبية
 .زمالئيم بين الجودة ثقافة ونشر الوحدة أنشطة في لمطالب الفعالة المشاركة- 2
 وآرائيم( واىتمام بعناية االستبيان ملء )والبرنامج الدراسية المقررات تقييم عممية في اليام لدورىم الجيد الفيم- 3

 .والتحسين التطوير عمميات في

 
 

 (11)مادة 

 آليات ضبط العمل بوحدة ضمان الجودة
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 أو بالكمية إعالنات نشر طريق عن لالجتماع الوحدة وأعضاء المجان رؤساء السادة الوحدة مدير يدعو -1
. اإللكتروني بالبريد أو رسمية خطابات

 اعتذار، دون لموحدة متتالية اجتماعات ثالث الحضور عن بالوحدة عضو أو لجنة رئيس أي تغيب عند -2
 لجنة تعده الذي الشيري األداء تقييم في ذلك ويذكر إليو الموكمة الميام عن منو تخميا ذلك يعتبر

. الداخمية المراجعة
ذا، الربع ىذا خالل ميام من بإنجازه قاموا عما ربع سنوي تقرير تقديم الوحدة أعضاء جميع عمي -3  تعثر وا 

 بأي الوحدة ورئيس المجان رؤساء إبالغ وجوب مع التعثر ىذا أسباب تذكر كميا أو الميام بعض إتمام
 .معيا لمتعامل يمزم ما واتخاذ مناقشتيا تتسني حتى ظيورىا فور عقبات

 أسبوع عن تزيد لمدة سفر أي عن واألعضاء المجان رؤساء قبل من رسميا الوحدة مدير إخطار يتم  -4
 السفر موعد تزامن إذا تقريرا يقدم أن وعمي، األقل عمي بأسبوع السفر موعد قبل البالد داخل أو خارج
 ذلك يعتبر ذلك يخالف ومن ميام من إنجازه تم التقريرما ويشمل التقارير أو الميام نتائج تسميم موعد مع

. بو الخاص األداء تقييم في ذلك ويذكر الوحدة تجاه مسئوليتو عن منو تخميا
 تعد كما، الوحدة وأعضاء المجان رؤساء عن ربع سنوية تقارير بإعداد الداخمية المراجعة لجنة تقوم  -5

 وحدة مدير لمسيد وتقدمو وجدت إن تعثرت تمت والتي التي األنشطة مجمل سنوياعن مجمعا تقريرا
. عنو والمسئولون التعثر أسباب فييا موضحا الجودة

 الميام لتسمم لجانيم رؤساء وبين بينيم المستمر االتصال ضمان الوحدة لجان أعضاء جميع عمي -6
ذا ليا المقرر الموعد في النتائج وتسميم  حتى كتابة الوحدة رئيس المجان رؤساء يبمغ ذلك عكس حدث وا 
 .لمعضو الربع سنوي األداء بتقييم ذلك يرفق

 ضمان وحدة من شيادة عمي الطمب عند الجودة وحدة أعضاء وجميع المجان رؤساء السادة  يحصل -7
 بيم الخاصة الذاتية بالسيرة إلرفاقيا بالوحدة العمل ونوعية العمل في أمضوىا التي الفترة عن الجودة
 .األمر ييمو من إلي لتقديميا وذلك عنيم التقارير نتائج بيا مرفقا

 وأعضاء المجان رؤساء جميع بإبالغ الوحدة مدير مع التشاور بعد الداخمية المراجعة لجنة رئيس يقوم  -8
. منيم لكل شخصيا الربع سنوي األداء تقييم بنتائج الوحدة

 الميام كل أو بعض أو أحد عن اإلعتذار أو استبدال األعضاء أو المجان رؤساء من أي رغب  إذا -9
 الميام أو الميمة ىذه إلتمام المقررة المدة ثمث مرور قبل الوحدة لرئيس بطمب يتقدم أن إليو الموكمة
. ذلك إلي الداعية المبررات بطمبو يرفق وأن توزيعيا إعادة يمكن حتى
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 وحسب إمكانو قدر الميام في التعثر وأسباب الصعوبات تذليل عمي يعمل أن الوحدة مدير عمي -10
 والعون الدعم يقدم وأن عميدىا في ممثمة الكمية إدارة مع التعاون خالل ومن اإلمكانيات من لديو المتوفر

 .العمل سير حسن لضمان الوحدة وأعضاء المجان رؤساء لكل

 األعمال إنجاز في والمبادرة بالطالبات المتميزات بالنشاط االستعانة الجودة ضمان لوحدة يجوز -11
 منح نظير بالوحدة الفنية األعمال بعض في المجان ومساعدة االستبيانات وجمع توزيع في لممعاونة
. الجودة أنشطة في معاونتيم عمي ليم تقدير شيادات

 مكافأة عمي الجودة أنشطة في ساىموا ممن ومعاونوىم الوحدة وأعضاء المجان رؤساء السادة يحصل -12
 حضور وعن بنجاح إنجازىا في شاركوا أو أنجزوىا التي الميام طبقا لمنظام المال لموحدة عن

 الميمة استغرقتيا التي والمدة الوظيفي أو العممي والكادر الميمة صعوبة حسب تقدر الجمسات
 .مستمرا لممشروع المالي التدفق دام ما انتيائو حتى لذلك المخصصة المشروع ميزانية من تصرف

 

 (12 )مادة

 الجودة ضمان لوحدة المالي النظام 
 لو ويكون الوحدة، رئيس مجمس إدارة ترشيح بناء عمى مجمس الكمية من بقرار واإلداري المالي المسئول    يكمف

. الصرف وأذون الشيكات عمى الثاني التوقيع حق
: لموحدة المالية الالئحة
 ويكمف لمكمية التنظيمي الييكل ضمن أنيا حيث لمكمية المنظمة المالية القواعد الجودة ضمان وحدة    تتبع
: يمي كما اختصاصو وتحدد( الوحدة محاسب )المالي المسئول

. الوحدة وأصول الصرف أوجو عمي الداخمية الرقابة لعمل والسجالت الدفاتر إمساك -1
. الصرف إجراءات وصحة سالمة من التأكد -2
. عمييا والمحافظة والتحصيل الصرف لعمميات المؤيدة المستندات حفظ -3
عداد والتقديرية الفعمية الختامية المالية والقوائم الحسابات إعداد -4  الوضع عن الدورية المالية التقارير وا 

. الوحدة مدير عمي وعرضيا شيور ثالث كل وذلك لموحدة المالي
. الجامعة مؤسسات لجميع مجانا خدماتيا بتقديم الوحدة تقوم -5
. السنوية المقترحة الوحدة ميزانية بوضع اإلدارة مجمس يقوم -6
. التنفيذي الفريق أعضاء بيا يقوم التي والمخرجات لمميام تبعا المكافآت تصرف -7
 

: المشاركة الفئات لنوعية وفقا المكافآت
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جامعو المنيــــــــا   

   كليـــة رياض األطفـــــــــــــــال 

وحده الجودة  مكتب 
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: التالي النحو عمي والمستشارون والخبراء التدريس ىيئة ألعضاء المطموبة لمميام تبعا المكافآت تقدر
 لمساعة جنييا    50 :  األستاذ* 
 لمساعة جنييا 37.5  :المساعد األستاذ* 
 لمساعة جنييا    25   : المدرس* 

: التالي النحو عمي والعاممين اإلداري والجياز المعاونة الييئة من المطموبة لمميام تبعا المكافآت تقدر
 لمساعة جنييا 12.5 : المعاونة الييئة* 
 لمساعة جنييا 12.5 :  الموظفين* 
لمساعة  جنييات   5    :العاممين* 


