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 مقدمة

 

قامت وزارة التعلٌم العالً بتبنً اٌمانا باهمٌة الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة 

استراتٌجٌة لتحسٌن وتطوٌر اداء التعلٌم العالً، وقد تم ترجمة تلك االستراتٌجٌة 

فً انشاء الهٌئة القومٌة لإلعتماد وانشاء مراكز الجودة بالجامعات ووحدات 

 بأهمٌة بنى سوٌفبجامعة  التطبٌقٌةكلٌة الفنون  من إٌماناو ,الجودة بالكلٌات

 التعلٌمٌة المجاالت كافة فى واإلدارى األكادٌمً تحسٌن وتطوٌر جودة األداء

 فقد ، لذا باالضافة لتفعٌل دورها فى اعداد خرٌج متمٌز ،واإلدارٌة  والبحثٌة

 األكادٌمى األداء وتطوٌر لتدعٌم والبشرٌة المادٌة إمكاناتها كل وضعت الكلٌة

 والرقابة للمتابعة داخلى نظام توفٌر على إدارتها من حرصا وذلك واإلدارى

 وصوالا  الجودة نظام تطبٌق عند المطلوبٌن والفاعلٌة الكفاءة لتحقٌق الداخلٌة

 .اإلعتماد على للحصول
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 الفصل األول : أحكام عامة

 القانونً( الشكل 1مادة )

بقرار مجلس الكلٌه  بنى سوٌفجامعة  – التطبٌقٌةنشأت وحدة ضمان الجودة بكلٌة الفنون أ

وتدرج كوحدة ضمن الهٌكل التنظٌمً للكلٌة. وتتبع الوحدة  22/2226 / 4بتارٌخ   (2) رقم

 .بنى سوٌفإدارٌا عمٌد الكلٌة وتتبع إشرافٌا مركز ضمان الجودة بجامعة 

 (:2مادة )

ا للمعاٌٌر والنظم التً حددتها إتقوم الوحدة ب  نشاء نظام داخلً لضمان الجودة بالكلٌة وفقا

 التعلٌم واالعتمادالهٌئة القومٌة لضمان جودة 

 تشكٌل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة: (3مادة )

بتشكٌل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة واعتماده من مركز  عمٌد الكلٌةٌصدر قرار من 

ضمان الجودة بالجامعة، وٌجتمع مجلس االدارة مرة على األقل كل شهر بناءا على دعوة 

جلس، وٌتم من رئٌس مجلس االدارة، وٌكون االجتماع صحٌحا بحضور أغلبٌة أعضاء الم

اثبات وقائع كل جلسة فى محضر اجتماع ٌوقع علٌه أمٌن المجلس ورئٌس مجلس االدارة 

 وٌرفع محضر الجلسة للعرض على مجلس الكلٌة العتماده

 تعٌٌن مدٌر وحدة ضمان الجودة: (4مادة )

ا بتعٌن مدٌر لوحدة ضمان الجودة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  ٌصدر عمٌد الكلٌة قرارا

من نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث  (28) مع مراعاة المادة  الكلٌة ب

 سنوات قابلة للتجدٌد.

 تعٌٌن نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة: (5مادة )

ا بتعٌن نائب لمدٌر الوحدة ضمان الجودة من بٌن أعضاء هٌئة  ٌصدر عمٌد الكلٌة قرارا

من نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة  (28) مع مراعاة المادة بالكلٌة التدرٌس

 .ثالث سنوات قابلة للتجدٌد
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 :ن منسقٌن لألقسام العلمٌة  ٌعٌت (6مادة )

ٌعٌن منسقٌن لألقسام العلمٌة  بوحدة ضمان الجودة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌسبالكلٌةبناء 

من  22الوحدة مع مراعاة المادة علً ترشٌح مجلس االقسام العلمٌة وموافقة مجلس ادارة 

 .نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

 :لجان االساسٌة  بوحدة ضمان الجودةلمنسقٌن ن ٌعٌت (7مادة )

 بالكلٌة ٌعٌن منسقٌن الجان االساسٌة  بوحدة ضمان الجودة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس

من نص  (28)بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة وموافقة مجلس ادارة الوحدة مع مراعاة المادة 

 .الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

 :جان الفرعٌة  بوحدة ضمان الجودةلمنسقٌن الن ٌعٌت (8مادة )

 بالكلٌة أعضاء هٌئة التدرٌس جان الفرعٌة  بوحدة ضمان الجودة من بٌنلٌعٌن منسقٌن ال

من  ( 28) بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة وموافقة مجلس ادارة الوحدة مع مراعاة المادة 

 .نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

 :ن سكرتٌرأً  بوحدة ضمان الجودةٌعٌت (9مادة )

بٌن العاملٌن او من العاملة المؤقتة )اذا لم ٌوجد  ٌعٌن سكرتٌرأا  بوحدة ضمان الجودة من

من نص الالئحة  (29)بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة مع مراعاة المادة  فً العاملٌن(بالكلٌة

 .الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

 :بوحدة ضمان الجودة مسئول تكنولوجٌا المعلومات ن ٌعٌت (10مادة )

بوحدة ضمان الجودة من بٌن العاملٌن او من العاملة مسئول تكنولوجٌا المعلومات ٌعٌن 

بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة مع مراعاة المادة  المؤقتة )اذا لم ٌوجد فً العاملٌن(بالكلٌة

 .من نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد (29)
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 :بوحدة ضمان الجودةمسئول مشترٌات وتورٌدات ن ٌعٌت (11مادة )

بوحدة ضمان الجودة من بٌن العاملٌن او من العاملة مسئول مشترٌات وتورٌدات ٌعٌن 

بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة مع مراعاة المادة  بالكلٌة المؤقتة )اذا لم ٌوجد فً العاملٌن(

 .الث سنوات قابلة للتجدٌدمن نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ث (29)

 :بوحدة ضمان الجودةمسئول ادارى ومالى ن ٌعٌت (12مادة )

بوحدة ضمان الجودة من بٌن العاملٌن او من العاملة المؤقتة )اذا مسئول ادارى ومالى ٌعٌن 

من نص  (29)بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة مع مراعاة المادة  لم ٌوجد فً العاملٌن(بالكلٌة

 .الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

 :بوحدة ضمان الجودةمسئول مخازن ن ٌعٌت (13مادة )

بوحدة ضمان الجودة من بٌن العاملٌن او من العاملة المؤقتة )اذا لم مسئول مخازن ٌعٌن 

من نص  (29)مراعاة المادة بناء علً ترشٌح مدٌر الوحدة مع  ٌوجد فً العاملٌن(بالكلٌة

 .الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

  لجنة تسٌٌر الجودة باألقسام العلمٌة: (14مادة )

ٌتولى تسٌٌر أعمال ضمان الجودة باألقسام العلمٌة لجنة بالقسم )لجنة تسٌٌٌر الجودة(ٌتم 

اختٌارهم بالتنسٌق بٌن رئٌس القسم ومدٌر وحدة ضمان الجودة وموافقة مجلس ادارة الوحدة 

من نص الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات  (28)مع مراعاة المادة 

 .دقابلة للتجدٌ

 لجنة تسٌٌر أعمال الجودة باألقسام االدارٌة: (15مادة )

ٌتولى تسٌٌر أعمال ضمان الجودة باألقسام االدارٌة لجنة تشتمل على عضو من كل ادارة 

ٌتم اختٌارها بالتنسٌق بٌن مدٌر الكلٌة ومدٌر وحدة ضمان الجودة وموافقة مجلس ادارة 

 .لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌدالجودة 

ٌسرى بشأن هذه الوحدة جمٌع أحكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات :  (16ة )ماد

 .2992( لسنة 49رقم )
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بعدد من الخرٌجٌن والطالب المتمٌزٌن : ٌجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة  (17مادة )

ومساعدة بالنشاط والمبادرة فى انجاز األعمال  للمعاونة فى توزٌع وتجمٌع االستبٌانات  

بالوحدة نظٌر منح شهادات تقدٌر لهم على معاونتهم فى  اللجان فى بعض األعمال الفنٌة

 أنشطة الجودة.

 : بشترط عند تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فى مناصب وحدة ضمان الجودة األتى:  (18مادة )

 .أن ٌكون محمود السٌرة وحسن السمعة 

  تقل عن ثالث سنوات .أن ٌكون عضو بوحدة ضمان الجودة لمدة ال 

  أن ٌكون قد شارك فى تطبٌق نظام الجودة )أو احدى مشروعات التطوٌر( فى

 منظومة االصالح القومى للتعلٌم الجامعى.

 بكٌاسة وتفهم مع ادارة الكلٌة، أعضاء هٌئة  لٌتمٌز بشخصٌة قادرة على التعام

 التدرٌس ، الطالب ، والموظفٌن العاملٌن على جمٌع المستوٌات بالمؤسسة التعلٌمٌة 

 .أن ٌكون ملتزما فى عمله ومسلكه بواجباته ومحسنا أداءها 

  أن ٌكون لدٌه المهارة فى التعامل مع األرقام وتفسٌر داللتها وتشمل : التحلٌل الدقٌق

 جموعة البٌانات واسالٌب التحقق والمطابقةلم

 وحدة ضمان الجودة األتى: ب عضوٌة اللجانفى  اشتراك االدارٌٌن: بشترط عند  (19مادة )

 .أن ٌكون محمود السٌرة وحسن السمعة 

 .أن ٌكون قد اجتاز دورات تدرٌبٌة فى ضمان الجودة والتطوٌر 

 أداءها أن ٌكون ملتزما فى عمله ومسلكه بواجباته ومحسنا. 

 استخدام تكنولوجٌا المعلومات والوسائط المتعددة. أن ٌكون لدٌه المهارة فى 

 .أن ٌتالءم التوصٌف الوظٌفى مع المؤهل الدراسى 

 .بفضل أن ٌجٌد اللغة االنجلٌزٌة 

ٌتولى أعضاء وحدة ضمان الجودة ومجلس ادارتها ومدٌرها ورؤساء لجانها :  (20مادة )

الالئحة كل فى دائرة اختصاصه مسئولٌة تسٌٌر العمل بالوحدة وبما ٌحقق المبٌنٌٌن فى هذه 

  أهداف الوحدة فى حدود القوانٌن واللوائح والنظم المقررة .
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تتكون الوحدة من عدد من اللجان األساسٌة واللجان الفرعٌة وهى المسئولة عن :  (21مادة )

  . وأنشطتهاتنفٌذ برامجها 

الوحدة من خالل متابعة مجلس الكلٌة ومركز ضمان الجودة ٌتم مراقبة :  (22مادة )

  . ألنشطتها وبرامجها بالجامعة
 

 رؤٌة ورسالة وأهداف الوحدةالفصل الثانى : 

التطبٌقٌة جامعة بنى ان تكون وحدة ضمان الجوة بكلٌة الفنون " رؤٌة الوحدة   : (23مادة )

مصدرا مستمرا لتطوٌر وضمان جودة األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة والمشاركة  سوٌف

مجال المجتمعٌة باالضافة لتحقٌق التمٌز فى علوم التصمٌم واإلنتاج وخدمة سوق العمل و

 ".االعتماد بهدف التأهل للحصول علىخدمة المجتمع والبٌئة والصناعة الفنون و

أن ٌكون للوحدة دور قٌادى فى تحقٌق جودة األداء المؤسسى " الوحدة   رسالة : (24مادة )

واألكادٌمى واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة وخدمة الطالب والبٌئة ، وذلك من 

متابعة نشر واالستفادة من ثقافة التطوٌر المستمر للعملٌات التعلٌمٌة والبحثٌة وخدمة خالل 

تماد ودعم قدرة الكلٌة التنافسٌة ومساهمتها فً التنمٌة المجتمع مع تأهٌل الكلٌة لالع

 ."المستدامة للمجتمع

 :لوحدةاألهداف االستراتٌجٌة ل:  (25مادة )

 . انشاء نظام داخلى للجودة 

 تحدٌد الرؤٌة والرسالة واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة.  

 بالكلٌة وجهات الجودة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن  نشر ثقافة

 .العمل

 والقومى المحلى المجتمع وقضاٌا باحتٌاجات وربطه العلمى البحث مدع. 

 وضع الٌات لرفع كفاءة امكانٌات الكلٌه ومواردها المادٌة والبشرٌة. 

  لتبادل الخبرات وتعظٌم  التعلٌمٌةمع المؤسسات داخلٌا وخارجٌا فتح قنوات اتصال

  .الفائدة

 االعتماد ومعاٌٌر الجودة ضمان لنظم بالكلٌة واالدارات العلمٌة األقسام تنفٌذ متابعة 

 ة.التعلٌمٌ العملٌة ٌخدم بما
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 والتقرٌر السنوي للكلٌة ووضع مقترحات وخطط التحسٌن عداد الدراسة الذاتٌة ا. 

 عداد ملفات معاٌٌر االعتماد كمطلب لتقدم الكلٌه لالعتمادا. 

 د.اٌٌر االعتمامتابعة اعداد التقارٌر الدورٌة وفقا لمع 

 لنظم ضمان الجودة ومعاٌٌر االعتماد  متابعة تنفٌذ األقسام العلمٌة واالدارات بالكلٌة

 .بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة

 تشجٌع مبدأ المشاركة المجتمعٌة من أجل التحسٌن المستمر ودعم نتائج الجودة.  

 ـــودة الشـــاملة عداد كوادر مؤهلة لضمان استمرارٌة عملٌة التطوٌروضمـــان الجا

 بالكلٌة

 واالعتماد  تهٌئة الكلٌة للوفاء بمتطلبات ومعاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة

 .لحصول على االعتمادل

  قادرٌن على المنافسة واالبتكار فى مجال  مصممٌن ومهندسٌنالعمل على تخرٌج

ا وذلك لمواكبة احتٌاجات المجتمع وسوق العمل ا ودولٌا  .المهنة محلٌا

  الوصول بالكلٌة للحصول على االعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم

 .واالعتماد

 عاونٌهم مو –اعضاء هٌئة التدرٌس  –الخرٌجٌن  –ٌاس رضا كل من ) الطالب ق– 

 (والعاملٌن

  تطوٌر البرامج والمقررات الدراسٌة بما ٌتناسب مع معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان

 عتماد.جودة التعلٌم واال

  المشاركة فى اللقاءات العلمٌة والمؤتمرات المتعلقة بالجودة التى تعقد بالجهات

 الخارجٌة.

 قٌم الوحدة: تضع الوحدة القٌم التالٌة للعمل بها ::  (26مادة )

  : ممارسات عادلة ال تفرق بٌن طرف أو أخر وال تستثنى أحد داخل منظومة العدالة

 الجودة.

  ممارسات شفافة تتسم بالوضوح وعدم الغموض. :الشفافٌة 

 : التشاور والتوافق وعدم االنفراد بالرأى.  الشورى 

 : الحرٌة األكادٌمٌة والبحثٌة المسئولة. الحرٌة 

 : مرجعٌة الوحدة:  (27مادة )

 والتعلٌم تتمثل مرجعٌة عمل الوحدة فى المعاٌٌر المرجعٌة الصادرة من هٌئة ضمان جودة"

وقانون تنظٌم الجامعات وٌتخذ مجلس ادارة الوحدة التدابٌر الالزمة  بمصرواالعتماد 

 لضمان عمل الوحدة وممارسة كافة أنشطة ضمان الجودة من خالل هذه المرجعٌات."
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 اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الى مركز ضمان الجودة بالجامعة كاألتى ::  (28مادة )

 ٌ رفع الى األستاذ الدكتور مدٌر مركز ضمان تقوم الوجدة باعداد تقرٌر ربع سنوى

 الجودة بالجامعة.

 .التنسٌق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة فى عقد الندوات وورش العمل 

  التنسٌق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة فى األنشطة الخاصة بتنمٌة مهارات

 دة .أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة المتعلقة بأعمال الجو

  التنسٌق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة فى جمٌع أنشطة الكلٌة الخاصة بضمان

 الجودة واالعتماد .

 ما تكلف به الوحدة من أعمال من مجلس ادارة مركز ضمان الجودة بالجامعة 

ة عمل الوحدة على الخطوات األربعة ) التخطٌط ٌتقوم منهج:  منهجٌة عمل الوحدة : (29مادة )

التحسٌن( على مستوى كافة األنشطة التى تقوم بها الوحدة فى ضوء  –المراجعة  – ، التنفٌذ

 .أهدافها ومرجعٌتها وقٌمها ورسالتها ورؤٌتها

 تقوم خطة عمل الوحدة على األتى:: عمل الوحدة خطة : (30مادة )

فى الجودة على مستوى الكلٌة شاملة الرسالة والرؤٌة واألهداف   تطبٌق استرتٌجٌة الجامعة -2

 الصادرة عن مركز ضمان الجودة بالجامعة .

 وضع الهٌكل التنظٌمى واإلدارى للوحدة وتوثٌقها من مجلس الكلٌة. -2

 تكوٌن اللجان الداخلٌة للوحدة واعتمادها من مجلس الكلٌة. -2

 إعداد التقرٌر السنوي للكلٌة. -4

  .للكلٌة الذاتٌة اعداد الدراسة -5

التواصل مع مركز ضمان الجودة بالجامعة لمواكبة المستحدثات فً مجال تطبٌق  -6

 نظم ضمان الجودة واالعتماد.

متابعة تنفٌذ نظم ضمان الجودة ومعاٌٌر االعتماد باألقسام العلمٌة واالدارات بالكلٌة  -9

 بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة ومتابعة تنفٌذ خطط التحسٌن.

م الذاتً المستمر ألداء الكلٌة كمؤسسة تعلٌمٌة فى المجاالت المختلفة من تعلٌم التقٌٌ -8

 وأبحاث وخدمة مجتمع.

 –ومعاونٌهم  –اعضاء هٌئة التدرٌس  –الخرٌجٌن  –قٌاس رضا كل من ) الطالب  -9

 والعاملٌن( من خالل استبٌانات أكادٌمٌة وادارٌة.

 لتلبٌة متطلبات سوق العمل. متابعة خرٌجى الكلٌة لتحدٌد نقاط القوة والضعف -22
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متابعة األنشطة األكادٌمٌة بالكلٌة والتى تشمل وضع المعاٌٌر األكادٌمٌة،توصٌف البرامج  -22

والمقررات الدراسٌة، تقارٌر البرامج والمقررات الدراسٌة والتأكد من أن المخرجات التعلٌمٌة 

 هدافها االستراتٌجٌة. تحقق رسالة الكلٌة التى بالتالى تحقق وتوائم رسالة الجامعة وأ

حسب المعاٌٌر  External Evaluatorمتابعة ترشٌح المقٌم الخارجى للبرنامج الدراسى  -22

المعتمدة، ومراجعة التقارٌر التى ٌصدرها ومدى استجابة الكلٌة لها،وانعكاس ذلك على العملٌة 

 التعلٌمٌة.

 بالكلٌة . الدعم الفنً ألقسام الكلٌة لنشر فكر الجودة بٌن جمٌع العاملٌن -22

عقد الدورات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس لكٌفٌة إعداد توصٌف البرامج  -24

 الدراسٌة والمقررات. 

 تنمٌة مهارات الموارد البشرٌة بالكلٌة. -25

 العمل على تأهٌل الكلٌة لالعتماد. -26

 اصدار نشرات التوعٌة ونشر ثقافة الجودة واالعتماد. -29

 لوحدة ضمان الجودة:الهٌكل التنظٌمى :  لثالفصل الثا

ٌنشأ لوحدة ضمان الجودة مجلس ادارة من تارٌخ صدور قرار بتأسٌس الوحدة وهو الهٌئة  : (31مادة )

 القٌادٌة العلٌا لوحدة الجودة بالكلٌة .

 ٌتكون تشكٌل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة من :: (32مادة )

 (.بصفته..... ) رئٌساا لمجلس إدارة الوحدة  أ.د. عمٌد الكلٌة .2

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب.      )عضوا بصفته( .2

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث.   )عضوا بصفته( .2

 .)عضوا بصفته( لشئون البٌئة وخدمة المجتمعوكٌل الكلٌة  .4

 )عضوا بصفته(                 .مدٌر وحدة ضمان الجودة .5

 )عضوا بصفته(         . نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة .6

 .عضوا من مركز ضمان الجودة بالجامعة .9

 عضوان من أعضاء هٌئة التدرٌس ممن لدٌهم الخبرة فى مجال الجودة. .8

 )عضوا بصفته(                               .أمٌن الكلٌة .9

 )عضوا ممثال عن الطالب(أحد الطالب                               .22

وٌختار مجلس الوحدة فى اول اجتماعاته من بٌن أعضائه من ٌتولى أمانة المجلس، وٌصدر قرار 

الوظٌفى لمجلس ادارة وحدة  الهٌكل( 2، وٌوضح شكل )الكلٌةتشكٌل مجلس إدارة الوحدة من مجلس 

 .( الهٌكل التنظٌمى لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة 2وشكل )  ضمان الجودة
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 التطبٌقٌة جامعة بنى سوٌفكلٌة الفنون الوظٌفى لمجلس ادارة وحدة ضمان الجودة ب الهٌكل( 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبٌقٌةكلٌة الفنون ( ٌوضح الهٌكل التنظٌمى لوحدة ضمان الجودة ب2شكل )

ادارى ومالى 

 الوحدة

 مجلس ادارة الوحدة 

  مدٌر الوحدة

 نائب مدٌر الوحدة

لجنة التقوٌم 

الذاتى والتقرٌر 

 السنوى

لجنة االعالم 

 والنشر

 اللجان التنفٌذٌة

لجان نظم 

الجودة ادارة 

واستٌفاء 

 المعاٌٌر

لجنة التدرٌب 

ونشر ثقافة 

 الجودة

لجنة منسقى 

األقسام العلمٌة 

 والبرامج

لجنة نظم 

 المعلومات
 واالستبٌانات

           التعلٌمٌة والبرامج األكادٌمٌة ( المعاٌٌر7                       .االستراتٌجى التخطٌط(1

 ( التدرٌس والتعلم. 8   .                         والحوكمة القٌادة(2

 والخرٌجون ( الطالب9                       ادارة الجودة والتطوٌر(3

 البحث العلمى واألنشطة العلمٌة. (10 .التدرٌس والهٌئة المعاونة هٌئة أعضاء(4

 الدراسات العلٌا (11                        .    اإلداري الجهاز(5

 البٌئة وتنمٌة ( المشاركةالمجتمعٌة12             والمادٌة. المالٌة الموارد(6

 رئٌس مجلس الدارة
 عمٌد الكلٌة

 نائب مدٌر الوحدة

نائب رئٌس مجلس االدارة 
للمعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج 

 التعلٌمٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 
 التعلٌم والطالب

نائب رئٌس مجلس االدارة 
 للمشاركة المجتمعٌة

البٌئة وكٌل الكلٌة لشئون 
 وخدمة المجتمع

نائب رئٌس مجلس االدارة 
 للبحوث والدراسات العلٌا

وكٌل الكلٌة لشئون 
الدراسات العلٌا 

 والبحوث

نائب رئٌس مجلس االدارة 
 الدارة الجودة

 مدٌر الجودة

 

 
 

 

عضوا مه مركز 

ضمان الجودة 

 بالجامعت

 

 
 

 

 رئيس اتحاد الطلبت

 
 

 
 

 ممثل الخريجيه

 

 
 

 

 أميه الكليت



 

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة                               وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنى سوٌف     

12 
 

 

ٌنشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة للتدرٌب من تارٌخ صدور القرار بتأسٌس الوحدة وتشكل  : (33مادة )

،  وأهم وثالثة أعضاء من هٌئة التدرٌس واثنٌن من الهٌئة المعاونة وواحد من االدارٌٌنمن منسق اللجنة 

 ما ٌلى: لتدرٌبالجنة مهام 

  عقد المؤتمرات العلمٌة الخاصة بتقوٌم وتطوٌر األداء وبٌان أهمٌة ضمان الجودة فى

 المؤسسة التعلٌمٌة 

  العضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم اعداد وتنفٌذ ومتابعة وتقٌٌم خطط التدرٌب الداخلى

 والقٌادات األكادٌمٌة واالدارٌٌن وجمٌع العاملٌن بالكلٌة.

   .اعداد وتطوٌر البرامج التدرٌبٌة طبقا لالحتٌاجات 

من تارٌخ  ٌنشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة نظم المعلومات واالستبٌانات واالحصائٌات : (34مادة )

صدور القرار بتأسٌس الوحدة وتشكل من منسق اللجنة واثنٌن من أعضاء من هٌئة التدرٌس واثنٌن من 

ما  لجنة نظم المعلومات واالستبٌانات واالحصائٌات، وأهم مهام الهٌئة المعاونة وأربعة من االدارٌٌن

 ٌلى:

 العتماد الكلٌة . اعداد االستبٌانات االستقصائٌة لتتوافق مع المعاٌٌر المطلوبة 

 .اجراء االحصاءات وتحدٌد العٌنات المطلوبة الجراء االستبٌانات 

 .تحلٌل نتائج االستبٌانات 

 .اعداد تقارٌر بنتائج االستبٌانات لعرضها على ادارة الكلٌة التخاذ االجراءات التصحٌحٌة 

من تارٌخ صدور القرار بتأسٌس  ر والتوثٌقشٌنشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة االعالم والن : (35مادة )

الوحدة وتشكل من منسق اللجنة واثنٌن من أعضاء من هٌئة التدرٌس واثنٌن من الهٌئة المعاونة واثنٌن 

 ما ٌلى:لجنة االعالم والنشر والتوثٌق ، وأهم مهام من االدارٌٌن

 للتوعٌة اإلعالمٌة وتحدٌد مصادرها.  وضع خطة 

  اإلعالمٌة.تقٌٌم مخرجات التوعٌة 

 .متابعة إستبٌانات الطالب 

  نشر ثقافة ومفاهٌم الجودة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وأعضاء الجهاز اإلداري

 والعاملٌن والطالب بالكلٌة.

 .وضع آلٌة إلعداد ومراجعة وتوثٌق رؤٌة ورسالة الكلٌة وأهدافها االستراتٌجٌة 

 ستفٌدٌن.توثٌق ونشر آلٌات التواصل بٌن الكلٌة والم 

  متابعة المستجدات فى مجال ضمان الجودة واالعتماد والعمل على نشرها والتعرٌف بها داخل

 الكلٌة.
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ٌنشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة ادارٌة ومالٌة من تارٌخ صدور القرار بتأسٌس الوحدة  : (36مادة )

مسئول تكنولوجٌا  –سكرتٌر الوحدة  –مسئول مشترٌات وتورٌدات  -مسئول مالى وادارىوتشكل من 

  مسئول مخازن. –معلومات 

التً: اٌنشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة القدرة المؤسسٌة لتغطٌة خمس لجان فرعٌة وبٌانها ك : (37مادة )

 لجنة القٌادة والحوكمة -لجنة الهٌكل االداري و الجهاز االداري  -التخطٌط االستراتٌجً  )لجنة 

 . لجنة خدمة المجتمع( -تنمٌة الموارد لجنة  -والمصدقٌات واالخالقٌات 

ٌنشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة الفاعلٌة التعلٌمٌة لتغطٌة ست لجان فرعٌة وبٌانها كالتً: :  (38مادة )

 لجنة تحسٌن فرص  -لجنة البرامج والمقررات والمعاٌٌر االكادٌمٌة  -)لجنة شئون الطالب و الخرٌجٌن 

  .لجنة الدراسات العلٌا( -لجنة البحث العلمً  -ئة التدرٌس لجنة اعضاء هٌ -التعلٌم والتعلم 

ٌشرف السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة علً اللجان التالٌة بصفة عمله: لجنة التخطٌط  : (39مادة )

لجنة القٌادة والحوكمة والمصدقٌة  –لجنة الهٌكل التنظٌمً والجهاز االداري  –االستراتٌجً 

  .واالخالقٌات

 

ٌشرف السٌد االستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون الطالب علً اللجان التالٌة بصفة عمله: :  (40)مادة 

لجنة تحسٌن فرص  –لجنة البرامج التعلٌمٌة والمعاٌٌر االكادٌمٌة  –لجنة شئون الطالب والخرٌجٌن 

 . التعلٌم والتعلم
 

الدراسات العلٌا علً اللجان التالٌة بصفة ٌشرف السٌد االستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون :  (41مادة )

  .لجنة الدراسات العلٌا –لجنة شئون اعضاء هٌئة التدرٌس  –لجنة البحث العلمً  عمله:
 

ٌشرف السٌد االستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون خدمة البٌئة والمجتمع علً اللجان التالٌة :  (42مادة )

 الموارد.  مٌةلجنة تن –عمله: لجنة خدمة المجتمع  بصفة

 

 :اختصاصات ومهام مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة:  لرابعالفصل ا

ٌتولى مجلس ادارة الوحدة اقرار السٌاسات وبرامج ونظم العمل التى تحقق اغراض الوحدة :  (43مادة )

 اللوائح المنظمة.القوانٌن ووفى اطار  فى ضوء استراتٌجٌة  الجودة بالكلٌة والجامعة
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 ٌجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بناء على دعوة من رئٌس مجلس االدارة:  (44مادة )

،  وٌكون االجتماع صحٌحاا بحضور أغلبٌة أعضاء المجلس ) النصف زائد واحد( ،  )بدون مقابل مادى(

وٌتم إثبات وقائع كل جلسة بتحرٌر محضر الجلسة واعتماده من رئٌس مجلس اإلدارة وامٌن سر 

 .، واالحتفاظ به فً سجل خاص . وٌرفع محضر الجلسة للعرض على مجلس الكلٌةالمجلس

تسقط عضوٌة مجلس االدارة عن العضو الذى ٌتخلف عن حضور جلستٌن متتالٌتٌن من :  (45مادة )

 .جلسات مجلس االدارة بدون عذر مقبول

والمكافئات والحوافز للفنٌٌن واالدارٌٌن العاملٌن بالوحدة فى ضوء اللوائح  اعتماد األجور:  (46مادة )

 .التى ٌقرها المجلس بناءا على اقتراحات مدٌر الوحدة

النظر فى الهٌكل التنظٌمى واالدارى للوحدة فٌما ٌتعلق بمهام الوحدة بهدف تحقٌق رسالتها  : (47مادة )

 .وأهدافها وتوثٌقها من مجلس الكلٌة

ٌقوم مجلس االدارة برفع المقترحات التى من شأنها االسهام فى رفع مستوى األداء العلمى  : (48) مادة

 .والمهنٌة الى مجلس الكلٌة والمهنى فى كافة األقسام العلمٌة 

 :اختصاصات ومهام مدٌر ونائب وحدة ضمان الجودة : لخامسالفصل ا

 وحدة ضمان الجودة: اختصاصات ومهام مدٌرأوال:  (49مادة )

  مدٌر الوحدة هو المنسق وحلقة الوصل بٌن ادارة الكلٌة ومركز ضمان الجودة بالجامعة فٌما

 .ٌخص أعمال الجودة واالعتماد

 التنفٌذٌة لمهام وأنشطة الوحدة خطط ووضع الاعداد اقتراح السٌاسة العامة لتوكٌد الجودة بالكلٌة و

  متطلبات الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد.اعماال الستراتٌجٌة الكلٌة فى ضوء 

 .االشراف على نظام العمل بالوحدة ومتابعة األعمال الٌومٌة والتنسٌق بٌن العاملٌن بالوحدة 

 .اعداد تقارٌر شهرٌة عن تطور العمل بالوحدة تتضمن االنجازات واالحتٌاجات والمشكالت 

  بالجامعة بٌن ادارة الكلٌة ومركز ضمان الجودةالتنسٌق. 

 .تمثٌل الوحدة أمام الجهات والهٌئات األخرى 

  تمثٌل الوحدة فى االجتماعات التى ٌدعى لها كاالجتماعات الدورٌة لمدٌرى الوحدات بمركز

ضمان الجودة والهٌئات ذات الصلة وكذلك المشاركة فى الندوات والمؤتمرات ذهت الصلة 

 .بأنشطة ضمان الجودة

  بالوحدة بشكل دائم و مستمر للوفاء بمتطلبات الجودة واألنشطة الخاصة العمل على تطوٌر األداء

 .بذلك من خالل متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة لتحقٌق اهداف الوحدة
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 .اعداد التقرٌر السنوى للوحدة ورفعه الى مجلس الكلٌة العتماده 

  بعد عرضها على مجلس اإلدارةإعداد مقترح المٌزانٌة السنوٌة للوحدة ورفعها إلى عمٌد الكلٌة. 

 ثانٌا: اختصاصات نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة:( 50مادة )

 .االحالل مكان مدٌر الوحدة حالة عدم وجوده 

 .مساعدة مدٌر الوحدة فى تنفٌذ اختصاصات الوحدة وما ٌكلف به من أعمال تتعلق بادارة الوحدة 

  تقرٌرالدراسة الذاتٌة للكلٌة.مساعدة مدٌر الوحدة فى االعداد لكتابة 

 للوحدة: لسادس: النظام المالىالفصل ا

شأنه شأن االدارات  وحدة ضمان الجودة بالكلٌة هى كٌان معتمد ٌتبع مباشرة عمٌد الكلٌة ( :51مادة )

 .داخل الكلٌة المختلفة

ٌنشأ لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة صندوق خاص للصرف على أنشطة الجودة بالكلٌة   :(52مادة )

 وتكون مصادر تموٌله هى : 

  من الموارد الذاتٌة للكلٌة5 -% 2من %. 

 س الوحدةالتى ٌقبلها مجلس الكلٌة بعد العرض على مجل الهبات او التبرعات. 

) بحد % من المرتب االساسً 222ٌصرف لمدٌر الوحدة مكافاة شهرٌة بنسة ٌجوز أن   (:53مادة )

نظٌر عمله بناءا على تقارٌر ربع سنوٌة  الوحدة)صندوق(  من مٌزانٌة  جنٌها شهرٌا( 2222اقصى 

 . معتمدة من عمٌد الكلٌة وٌقبلها مدٌر مركز ضمان الجودة بالجامعة

ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌقرر موارد أخرى لدعم مٌزانٌة الوحدة وٌحدد جوانب الصرف :  (54مادة )

 . على أنشطة الجودة بالكلٌة على أن ٌحدد ذلك فى وحدة ضمان الجودة بالكلٌة

 . تخضع أنشطة الوحدة لرقابة األجهزة المختصة بالجامعة والجهاز المركزى للمحاسبات:  (55مادة )

وحدة ضمان الجودة أنشطتها المتعلقة بضمان الجودة والتأهٌل لالعتماد تحت تؤدى :  (56مادة )

 . بالجامعةواالعتماد االشراف الفنى والمتابعة الفنٌة من فبل مدٌر مركز ضمان الجودة 

ٌطبق فٌما لم ٌرد فى شأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة بقانون تنظٌم الجامعات :  (57مادة )

 التنفٌذٌةوالئحته 
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