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 فــاروس جامـــعة

Pharos University
ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC)

.ختياراالوآليات فيما يلى توصيف لمهام ومسئوليات كل قيـادة أكاديميـة ويتبعها معايير 

 عميد الكلية- 1

 مهام عميد الكلية

فاة طة المختلتطبياق االن االرلية ووةع الخطط لتكقيق الرؤية االساتراتيجية للرلياة ، ةماا يقابوم ويقوم  ميد  -1

 دلد السياساةجاالعلمياة لاإلدا ياة فاى  الرلياة شاوو  الخطبط االستراتيجية لإدا ةواإلةافة إلى  لخطة الرلية

لااوام  الجامعااة لمجلاا  الرليااة لفقااا ألجرااام القااوانين لال األمناااء ل مجلاا  مجلاا ماان  ةااالا  التااى يرساامها

 لالقرا ات المعمول وها لومبا يضمن انتظام العمل داخل الرلية

ت خاالل يقوم  ميد الرلية وتنفيذ وارا ات مجلا  الرلياة ليبلاي  ماي  الجامعاة ومكاةار الجلساات لالقارا ا -2

ثمانية أيام من تا يخ ادل ها 

:راءات التنفيذية لتكقيق السياسات المطلووة لهىي رف العميد  لى ةافة االي -3

 . االشراف  لى ا داد الخطة التعليمية لالعلمية فى الرلية لمتاوعة تنفيذها -

 .التنسيق وين األيهزة الفنية لاإلدا ية لالعاملين والرلية -

دة ت المسا وبالفالعمل  لى تقديم االوتراجات و أ  استرمال جاية الرلية من هيوات التد ي  لالفنيبين لا -

 .األخرى لالمن آت لالتجهيزات لاألدلات لغيرها

أنه شا فى مسير الد اسة لاالمتكانات لةبط النظام داخل الرلية لاوالغ  مي  الجامعة  ن ةل  تاوعةم -

.المساس وسير العمل والرلية أل ما ينسب إلى أجد ا ضاء هيوة التد ي 

 .والرلية لمراوبة أ مالهماالشراف  لى العاملين واأليهزة اإلدا ية  -

من هذا ليبة ليتضا داد تقرير فى نهاية ةل  ام يامعى  ن شوو  الرلية العلمية لالتعليميبة لاإلدا يبة لالما -

يا  تامجها لوالتقرير  رةا ألليه ن اط الرلية لمستوى أداء العمبل وهبا لشبوو  الد اسبة لاالمتكانات لن

لا  المقترجاات واالكلول المالممابة لوعار  هاذا التقريار  لاى مج العقبات التى ا ترةت التنفيذ ل ار 

 .امعةال ساله إلى  مي  الجرلية إلوداء الرأى و أنه تمهيدا ال
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 وكالء الكلية -2

 .ة لهتابعـأوال: تفاصيل مهام ومسئوليات كل وكيل من وكالء الكلية كل حسب اختصاصه واإلدارات ال

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ق الرؤياة لةع الخطط للطلباة مان الناجياة التعليمياة لااليتما ياة لالةقافياة لالرياةاية لالتاى تتضامن تكقيا -1

 .االستراتيجية للرلية لةذلك أهدافها الالزمة فى مجال   اية طالب الرلية

ا رلياة مبينايم تقرير سنوى إلاى العمياد ليعار   لابى مجلا  اليقوم لةيل الرلية ل وو  التعليم لالطالب وتقد -2

 اليتما يااةافيااه سااير العمليااة التعليميااة فااى الرليااة لةااذلك يتنااالل التقرياابر شاابرجا  اةاابيا لن اااطات الطلبااة 

التخار..  لالةقافية لالرياةاية لالتاد يب الصايفى للةابع الطلبابة الوافابدين لالماؤتمرات العلمياة لم اا يع

.هطرق تنفيذه العملية التعليمية لفيه المعووات لنقاط القوة ل بر  جبال للم رالت التى تواي لةذلك يبين

ية الساتراتيجايقوم لةيال الرلياة ل اوو  التعلايم لالطاالب ورافاة االياراءات التنفيذيابة التابى تضابمن تكقيابق   -3

 :ةاآلتتالموةو ة 

.دة التد يبمع مدير لج التعال العملى للطالوتصريف الطلبة فى الرلية لاالشراف  لى التد يب الصيفى  -

  ى مجل رةها  لل اسة مقترجات األوسام فى شأ  الندب للتد ي  لاالمتكانات مبن خبا . الرليبة د -

  .الرلية

  .االشراف  لى   اية ال وو  الرياةية لااليتما ية للطالب -

  .فى الرليةاالشراف  لى متاوعة تد ي  المقر ات القومية لالتروية العسررية  -

  .االشراف  لى شوو  الطالب الوافدين -

 .  لى المؤتمر العلمى السنوى للرلية فيما يخصه  ما يعرا داد  -
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  األكاديمية األقسامرؤساء

 مهام ومسئوليات رئيس القسم

مجلا   ي رف  مي  مجل  القسم  لى ال وو  العلمية لاإلدا ية والقسام فاى جادلد السياساة التابى يرسامها -1

الرلية لمجل  القسم لفقا ألجرام القوانين لاللوام  لالقرا ات المعمول وها

 متاوعة لتقييم أ ضاء هيوة التد ي  لالهيوة المعالنة والقسم .  -2

 اء المعامل التاوعة للقسم . نمتاوعة لتقييم أم -3

 ا طاء الماةرات لالد لس العملية لجلقات النقاش لمقر ات وسمه والرلية .  -4

 ا مال االمتكانات النظرية لالعملية لال فوية لمقر ات القسم .اإلشراف  لى ا -5

 القيام وأ مال التصكي  لمقر ات القسم .  -6

 اإلشتراك فى ندلات لمؤتمرات الرلية .  -7

 . ) إ  ليد(االشراف  لى الرسامل العملية لورامج الد اسات العليا فى التخصص  -8

  ميد الرلية  . القيام وما يسند اليه من أ مال من وبل -9

امعى  ن يقدم  مي  مجل  القسم وعد العر   لى مجل  القسم تقريرا إلى العميد فى نهايبة ةبل  بام ي -10

.شوو  القسم العلمية لالتعليمية لاإلدا ية لالمالية لذلك للعر   لى مجل  الرلية
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  المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة

المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة مهام ومسئوليات 

رةااز متاوعااة تنفيااذ السياسااة العامااة الموةااو ة لتكقيااق أهااداف الوجاادة ومااا يتفااق مااع سياسااة لأهااداف م -

 ةما  الجودة والجامعة . 

 متاوعة تنفيذ القر ات التى يصد ها مجل  إدا ة الوجدة .  -

ة  ي  والرليدة لاختيا  أ ضاء هيوة التدت ريل الهيرل االدا ى لالتنظيمى للوجالم ا ةة مع العميد فى  -

 ة .من ذلى الخبرة فى مجال ةما  الجودة لالتطوير لتكديد المهام الوظيفية لجميع أ ضاء الوجد

مةلاو  يمنسقى ةما  الجودة من أ ضاء هيواة التاد ي  والرلياة الاذين االيتماع دل يا وأ ضاء الوجدة  -

 . أوسام الرلية ووجدة ةما  الجودة

 الفنى لاالدا ى  لى العاملين والوجدة . االشراف  -

 متاوعة أداء العمل والوجدة لاتخاذ االيراءات الالزمة النتظامه لانضباطه .  -

 مرايعة التقا ير الدل ية لمنسقى ةما  الجودة وأوسام الرلية .  -

تطاوير لااالشراف  لاى تقاديم الاد م الفناى مان الوجادة ألوساام الرلياة فاى المراجال المختلفاة مان  ملياة  -

 مية .لإن اء نظام ةما  يودة داخلى لةذلك متاوعة االستمرا ية فى األداء جسب المعايير األةادي

 األشراف  لى ةتاوة الد اسة الذاتية. -

 األشراف  لى أ داد ملفات المقر ات. -

 لةع الخطط ل الجدالل للمرايعة الداخلية. -

 متاوعة تنفيذ اإليراءات التصكيكية. -

 اإلدا يين  لى الم ا ةة فى أ مال لجدة ةما  الجودةت جيع الطالب ل  -
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 ضمان الجودة مركز
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  القيادات األكاديمية : ثانيا: معايير اختيار 

 .القد ات اإلدا ية لالقيادية -1

 الن اط العلمى لالبكث العلمى فى أجد تخصصات الرلية. -2

 الم ا ةة فى األن طة لالخدمات المختلفة. -3

 )  لى مستوى المؤسسة / الجامعة / المجتمع ( . مساهمات فى مجال الجودة لالتطويرال -4

 الم ا ةة فى األن طة القومية. -5

 الم ا ةة فى تنمية الموا د الذاتية للرلية. -6

 النزاهة.لجل الوظيفى الذى ي هد وااللتزام الس -7

 التعال  لالعالوة الطيبة مع الزمالء لالرؤساء لالمرؤسين. -8

 القطا ات اإلنتايية لالخدمية فى المجتمع.الدل  الفعال فى العالوات المتبادلة مع  -9

الجاودة ل االساتراتيجتايتياز مجمو ة دل ات تد يبية الةتساب مهاا ات القياادة األةاديمياة لالتخطايط  -10

 ال املة لتطبيقاتها فى السياق األةاديمت ل... إلخ.

 القد ة  لى لةع استراتيجيات لآليات لسير العمل. -11

 لالتكسين فى مجال العمل.القد ة  لى تقديم خطة للتطوير  -12

 الكصول  لى يوامز  لمية. -13
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  آليات اختيار القيادات األكاديمية

بشأن  2009لسنة  12يتم اختيار القيادات األكاديمية في جامعة فاروس وفقا ألحكام القانون رقم 

، 2010لسنة  302رقم الجامعات الخاصة واألهلية والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري 

وكذلك بناء على معايير معتمدة ومعلنة تحقق تكافؤ الفرص وتراعي في المقام األول اختيار أفضل 

 العناصر لتولي زمام القيادة وتحمل مسئولية التطوير والتغيير.

ة ـ يعين عميد الكلية بقرار من رئيس مجلس األمناء بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين أساتذة الكلي

أو مركز البحوث أو من غيرهم بشرط أن يكون شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات على أن يكون 

متفرغا وممن تتوافر فيهم الشروط المقررة  الالزمة لشغل وظيفة أستاذ وذلك لمدة ثالث سنوات 

 قابلة للتجديد.

خذ رأي عميد الكلية ـ يعين رئيس مجلس األمناء وكيل الكلية بناء علي ترشيح رئيس الجامعة بعد أ

 من بين األساتذة ويشترط أن يكون متفرغا وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. 

 تعیین مدير وحدة ضمان الجودة عن طريق التكلیف من عمید الكلیة  بعد أخذ موافقة رئیس 
الجامعة.

ـ
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