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الالئحة التنفيذية لوحدة ضمان جودة التعليم
بكلية العلوم أبسوان واللجان التابعة هلا
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الالئحة التنفيذية لوحدة ضمان جودة التعليم بكلية العلوم أبسوان
واللجان التابعة هلا
األهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أولا :جملس إدارة وحدة ضمان جودة التعليم بكلية العلوم أبسوان

النهوض ابلعملية التعليمية ابلكلية.
نشر ثقافة اجلودة والتميز ىف األداء على املستوى األكادميى والبحثى واإلدارى وخدمة اجملتمع والبيئة.
تطوير نظام للقيام ابلدراسات املرجعية لتحديد معايري ومقاييس اجلودة اخلاصةبعمل الكلية وأنشطتها املختلفة وحتديد
الفجوات بني األداء الفعلى وتلك املعايري.
ختطيط مشروعات للتحسني والتطوير للوصول ملعايري اجلودة املطلوبة.
تفعيل دور وحدة ضمان اجلودة واللجان النوعية.
تطوير نظام للمتابعة والرقابة على أداء وحدة ضمان اجلودة واللجان النوعية.

مادة ( :)1تشكيل جملس اإلدارة :يشكل جملس األدارة بقرار جملس الكلية ملدة ثالث سنوات ويعتمده
األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة كاألتى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ا.د .عميد كلية العلوم (بصفته) رئيس جملس اإلدارة.
وكالء الكلية
رؤساء األقسام
املدير التنفيذى لوحدة ضمان جودة التعليم.
أمني الكلية
املراقبون.

مادة ( :)2جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيس جملس اإلدارة مرة واحدة كل شهر وال يكون األجتماع صحيحاً
إال إذا حضره أكثر من نصف األعضاء وتصدر قرارات اجمللس أبغلبية أصوات احلاضرين وإذا تساوى عدد
األصوات يرجح اجلانب الذى منه الرئيس.
مادة ( :)3تبلغ قرارات جملس اإلدارة إىل السيد األستاذ الدكتور /رئيس اجلامعة خالل مخسة عشر يوماً على
األكثر من اتريخ صدورها وذلك للنظر فيها وأعتمادها.

مادة ( :)4أختصاصات جملس إدارة وحدة ضمان جودة التعليم بكلية العلوم أبسوان.
 وضع رسالة ورؤية وأهداف الكلية ىف ضوء توكيد اجلودة وحتقيق التميز ىف االداء.2
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اإلشراف على نظام املتابعة والرقابة الداخلية على تنفيذ أنشطة اجلودة ،ومتابعة وتقييم أداء الوحدة واللجان النوعية
املختلفة.
اإلشراف على إمتام الدراسة الذاتية للكلية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ووضع أولوايت
النهوض ابلعملية التعليمية ابلكلية.
اإلشراف على عمل وحدة ضمان جودة التعليم واللجان النوعية ،والعمل على خلق املناخ العام املساعد لنشر ثقافة
اجلودة والتميز ىف االداء.
دراسة تقارير املتابعة املقدمة من جلنة تقييم األداء وتوكيد اجلودة واللجان النوعية وأعتمادها.
حتديد أولوايت تنفيذ خطط التحسني والتطوير املتقدمة من اللجان ووحدة ضمان جودة التعليم.
إعتماد التقرير السنوى ألنشطة تقييم األداء وتوكيد اجلودة ابلكلية.
إعتماد تقارير الربامج واملقررات الدراسية الفصلية والسنوية.

أهداف الوحدة:

اثنيا :وحدة ضمان جودة التعليم:

أن اهلدف العام للوحدة هو حتسني وجودة العملية التعليمية ابلكلية وذلك أبستخدام اآلليات وتنفيذ الربامج التدريبية وحتقيق الوعى
بثقافة اجلودة والتميز ىف األداء على املستوى األكادميى والبحثى واإلدارى ،مما ينبثق عنه األهداف التالية:
 .1جتنيد كافة اإلمكانيات البشرية واملادية ابلكلية لتحقيق أكرب قدر ممكن من اجلودة التعليمية.
 .2التخطيط للمشروعات الكفيلة ابلنهوض ابلعملية التعليمية.
 .3تطوير النظم اخلاصة ابملقررات واملناهج والتقييم.
 .4وضع النظم الكفيلة مبتابعة األداء ىف التدريس والتقييم.
 .5التنسيق مع الوزارات واملؤسسات احلكومية واألهلية ملتابعة أحتياجات اجملتمع من اخلرجيني.
 .6التنسيق مع مركز ضمان وتوكيد اجلودة واإلعتماد ابجلامعة ،ومتابعة تنفيذ قراراته.

مادة ( :)5أختصاصات مدير وحدة ضمان جودة التعليم

 تنفيذ قرارات جملس اإلدارة وتوصياته.
 العمل على حتقيق أهداف املركز ىف النواحى الفنية واملالية واإلدارية طبقاً للقوانني واللوائح
 اإلشراف على إعداد الربامج والسجالت املالية واإلدارية للمركز.
 التقدم ابألقرتاحات الالزمة للنهوض ابملركز.

 ما يسند إليه من أعمال أخرى يرى جملس اإلدارة أو رئيس جملس اإلدارة إسنادها إليه.
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 يتوىل املدير التنفيذى مهمة تصريف أموره وإدارة شئونه الفنية واإلدارية واملالية ىف إطار سياسات جملس
اإلدارة.

مادة ( :)6تعترب الوحدة من الوحدات اإلدارية التابعة للكلية ،وتتبع مباشرة" عميد الكلية.
مادة ( :)7تكوين الوحدة:

يصدر األستاذ الدكتور عميد الكلية قراراً برتشيح مدير تنفيذى لوحدة ضمان جودة التعليم وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد ويشرف املدير التنفيذى للوحدة على تسيري وتنظيم العمل ابلوحدة ويعامل من الناحية املادية كاملنسق األكادميى مبكافأة
حيددها السيد األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة.

العاملون ابلوحدة:

 سكرتري الوحدة ويشرتط إجادة اللغة اإلجنليزية واملهارة الكاملة ىف أستخدام احلاسب. مساعد ماىل وإدارى. الفريق التنفيذي ابلوحدة: oعدد أثنني من أعضاء هيئة التدريس من كل قسم من األقسام املختلفة وترشحهم األقسام ملدة عام حبد أقصى
وابلتناوب حسب قدراهتم على أداء األعمال.
 oعدد أثنني من معاوىن أعضاء هيئة التدريس من كل قسم من األقسام املختلفة وترشحهم األقسام ملدة عام حبد
أقصى وابلتناوب حسب قدراهتم على أداء األعمال.
 oعدد واحد من اإلداريني وترشحه األقسام ملدة عام حبد أقصى وابلتناوب حسب قدراهتم على أداء األعمال
 oعدد  2سكراترية ( خيتارهم جملس اإلدارة).
 oحماسب (حماسب وحدة إدارة املشروعات)

مادة ( :)8إختصاصات وحدة ضمان جودة التعليم.
-

وضع وتنفيذ خطة إنشاء نظام داخلى ضمان اجلودة ابلكلية.
املشاركة ىف إعداد رسالة ورؤية وأهداف الكلية ىف ضوء توكيد اجلودة وحتقيق التميز ىف األداء.
نشر ثقافة اجلودة على كافة املستوايت األكادميية والطالبية واإلدارية ،مبا ىف ذلك إعداد التقارير وتداول النماذج
واملطبوعات اخلاصة بنظام اجلودة الداخلى.
التنسيق مع مركز ضمان اجلودة واإلعتماد ابجلامعة ونشر تداول املطبوعات والبياانت الواردة منه.
وضع الربامج والنظم املالية واإلدارية الكفيلة بتحقيق تطوير العملية التعليمية ابلكلية.
التنظيم واملشاركة ىف اللقاءات العلمية التعليمية واملؤمترات املتعلقة ابجلودة الىت تعقدها الكلية واجلامعة واجلهات اخلارجية
املختلفة.
إجراء الدراسات الالزمة لوضع معايري جودة العملية التعليمية ابلكلية.
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تنفيذ الدراسات الىت تكلف هبا من اللجنة العليا لتقييم األداء وتوكيد اجلودة ابلكلية ىف خمتلف جوانب تطوير العملية
التعليمية.
إجراء الدراسات الالزمة لتقييم نظم األمتحاانت وأساليب التقييم وإقرتاح الضوابط الالزمة للتطوير.
مراجعة تقارير املتابعة املقدمة من اللجان النوعية للجودة ابلكلية إلعداد تقرير املتابعة الشهرى والربع سنوى ألنشطة
توكيد اجلودة ابلكلية.
إعداد التقرير السنوى ألنشطة تقييم األداء و توكيد اجلودة ابلكلية ورفعها إىل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
لعرضها وأعتمادها من عميد الكلية واللجنة العليا.
حتديد اإلحتياجات التدريبية وتنفيذ الربامج الالزمة ابلتعاون مع جلنة تنمية وتطوير األداء ألعضاء هيئة التدريس واهليئات
املساعدة والعاملني ابلكلية.
التعاون مع جلنة نظم املعلومات إلعداد موقع خاص ابلوحدة على شبكة املعلومات ىف إطار موقع الشبكة.
إقرتاح نظام التحفيز ومكافأة األداء املتميز ىف اجملال التعليمى والبحثى وخدمة اجملتمع واجملال اإلدارى على مستوى
الكلية.
التعاون وتقدمي املشورة والتدريب للمؤسسات التعليمية األخرى ىف جمال توكيد اجلودة وتطوير العملية التعليمية.
التنسيق بني اللجان النوعية للجودة واللجنة العليا لتقييم األداء وتوكيد اجلودة ابلكلية.

مادة ( :)9حتدد للوحدة موازنة مالية سنوية ،ويقوم املسئول املاىل إبعداد املركز املاىل واحلساب اخلتامى خالل
ثالثة أشهر من إنتهاء السنة املالية لعرضها على اللجنة العليا لتقييم األداء وتوكيد اجلودة ابلكلية.

مادة ( :)10يفتح للوحدة حساب خاص ىف البنك الذى خيتاره أعضاء اللجنة العليا وعميد الكلية من بني البنوك
املعتمدة وحيتفظ مبوارده من النقد املصرى واألجنىب ىف حسابه وختصص تلك املوارد لتحقيق أغراض الوحدة.
مادة ( :)11تتكون موارد الوحدة مما يلى:
.1
.2
.3
.4
.5

مما ختصصه اجلامعة أو الكلية للوحدة من موارد ملساعدهتا على ممارسة أنشطتها املختلفة.
إيرادات املؤمترات والندوات العلمية والدورات التدريبية واإلستشارات الىت تقوم هبا الوحدة أو تشارك ىف تنظيمها
وذلك ىف حدود جمال ختصصها وتطوير العملية التعليمية وخدمة املستفيدين من العملية التعليمية وأصحاب املصاحل.
إيرادات املطبوعات والنشرات الدورية واألحباث الىت تقوم هبا الوحدة
التربعات واهلبات واإلعاانت الىت يقبلها جملس الكلية واللجنة العليا لتقييم األداء وتوكيد اجلودة ابلكلية.
عائد أستثمار أموال الوحدة.

مادة ( :)12يتوىل اجلهاز املاىل للوحدة إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق الرقابة على اإليرادات
واملصروفات اخلاصة ابلوحدة ابإلضافة إىل اإلجراءات احملاسبية املتبعة طبقاً لقانون احملاسبة احلكومية.

5

جامعة اسوان

كلية العلوم بأسوان
مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية  -جامعة اسوان

وحدة ضمان جودة التعليم

مادة ( :)13يكون الصرف من أموال الوحدة املودعة ابلبنك املعتمد مبوجب شيكات موقع عليها من عميد
الكلية أو مدير الوحدة توقيع أول ،ومندوب وزارة املالية توقيع اثن.

مادة ( :)14خيصص للوحدة سلفة مستدمية مبا ال جياوز ألفى جنيه مصرى للصرف منها على املصروفات الطارئة
الىت هلا صفة اإلستعجال مبوافقة مدير الوحدة.
مادة ( :)15يتم تسوية حساابت الوحدة ىف حساهبا اخلاص.
اثلثاُ -:اللجان النوعية التابعة لوحدة ضمان جودة التعليم

مادة ( )16يتم تكوين اللجان التالية-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جلنة الربامج واملقررات التعليمية.
جلنة شئون الطالب واإلمتحاانت.
جلنة البحوث والدراسات العليا.
جلنة اخلدمات اجملتمعية والبيئية ومتابعة اخلرجني.
جلنة االتصاالت واملؤمترات.
جلنة املتابعة وتقييم األداء.
جلنة نظم املعلومات واإلعالم.
جلنة التدريب ومشروعات التطوير والتحسني املستمر.

مادة ( :)17يضم ىف تكوين كل جلنة عضو واحد على األقل من املستهدفني من جمال اخلدمة الىت تتبع
اللجنة لتضمني وجهة نظره عند إعداد مشروعات التحسني اخلاصة ابللجنة.
مادة ( :)18جيوز ملدير وحدة توكيد اجلودة و االعتماد ابلكلية اقرتاح إنشاء جلان أخرى إذا دعت احلاجة
لذلك ورفع ذلك لعميد الكلية ورئيس اللجنة العليا لتقييم األداء وتوكيد اجلودة ابلكلية إلختاذ الالزم.

مادة ( :)19اختصاصات اللجان النوعية لتوكيد اجلودة:

 تقوم كل جلنة بتحديد منسق لتسهيل عملية االتصال بني أعضاء اللجنة واألعضاء ابللجان األخرى ووحدة تقييم األداءوتوكيد اجلودة واللجنة العليا.
 القيام ابلدراسات الالزمة ىف جمال ختصصها لتحديد جماالت التحسني والتطوير ىف األداء. القيام ابملهام الىت تكلف هبا بناء على اقرتاح من مدير وحدة توكيد اجلودة و موافقة اللجنة العليا. -إعداد خطة تنفيذ األنشطة الىت تقع داخل اختصاصها مع توزيع العمل بني أعضائها.
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 إعداد تقارير متابعة شهرية وربع سنوية ورفعها لوحدة تقييم األداء وتوكيد اجلودة حيدد به األنشطة الىت مت إجنازها مع حتديدمعوقات التنفيذ ومقرتحات اللجنة إلزالة تلك املعوقات.
 حتديد عنوان بريد إلكرتوىن ألعضاء اللجنة لتسهيل عملية االتصال ويتم توزيعه وتبادله مع اللجان األخرى ووحدة تقييماألداء وتوكيد اجلودة.

مادة( :)20أحكام عامة:

يطبق فيما مل يرد ىف شأنه نص خاص هبذه الالئحة القواعد الوارد بقانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية.

الموافقة على انشاء وحدة ضمان الجودة والتاهل لالعتماد باسوان
موافقة جملس الكلية بتاريخ 2008/6/10:
موافقة جملس اجلامعة رقم ( )140بتاريخ 2008/8/25:

موافقة على الالئحة الداخلية للوحدة
موافقة االستاذ الدكتور رئيس اجلامعة بتاريخ  2008/12/2على استصدار قرار تنفيذي ابملوافقة على انشاء الوحدة
وكذلك الالئحة الداخلية
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