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فریق اعداد الئحة وحدة ضمان الجودة بالكلیة

عمید الكلیةطارق طھ احمد. د.أ
وكیل الكلیةمحمد محروس اسماعیل. د.أ
استاذ مساعد بالكلیةوحید عامر. د.أ
مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیةمحمد حماد. د
نائب مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیةردینة عبدالسالم. د

یق مراجعة الئحة ضمان الجودة بالكلیةفر

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلم و الطالب نورھان حسین . د.أ
و المشرف على مركز ضمان الجودة

مدیر مركز ضمان الجودةاحمد عالم. م.أ
منسق مركز ضمان الجودةفایقة ابراھیم. د
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قائمة المحتویات

الصفحةالموضوع
٤كلمة العمید

٥مقدمة
٦رؤیة و رسالة جامعة فاروس

٧جامعة فاروس-رؤیة و رسالة كلیة العلوم المالیة و االداریة 
٨منظور وحدة ضمان الجودة: الباب االول

٨النشأة: ١مادة 
٨رؤیة الوحدة: ٢مادة 
٨رسالة الوحدة: ٣مادة 
٨أھداف وحدة ضمان الجودة بالكلیة: ٤مادة 

١٠الھیكل التنظیمي لوحدة ضمان الجودة: انيالباب الث
١٠الھیكل االداري للوحدة: ٥مادة 
١١اجتماعات مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة: ٦مادة 
١١اختصاصات مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة: ٧مادة 
١٢مدیر وحدة ضمان الجودة: ٨مادة 
١٢اختصاصات مدیر وحدة ضمان الجودة: ٩مادة 
١٣اختصاصات نائب مدیر وحدة ضمان الجودة: ١٠مادة
١٣اختصاصات اداري الوحدة: ١١مادة 
١٣اختصاصات اللجان المنبثقة لوحدة ضمان الجودة: ١٢مادة 
١٥لجان أخرى: ١٣مادة 
١٥النظام المالي: ١٤مادة 
١٥احكام عامة: ١٥مادة 

١٦الجھات المستفیدة وذات الصلة بالوحدة
١٧ت و مصطلحات اساسیةتعریفا
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كلمة العمید 

جامعة فاروس علي االرتقاء بنظام البحث العلمي بالكلیة وانتھاج فلسفة وفكر - تعمل كلیة العلوم االداریة و المالیة 

یق الكلیة فروثقافة التمیز في التطویر والتحسین المستمر لما تقدمھ من خدمات تعلیمیة تتوافق مع مسئولیات ومھام 

، عضاء الھیئة المعاونةأ،عضاء ھیئة التدریسأ،رجال الصناعة،خریجین،طالبوفاء بمتطلبات المستفیدین منلل

.المجتمع المحیطو

ویعتبر البحث العلمي ھو . كما یقوم مبدأ الكلیة على أن وظیفة الجامعة ھي التعلیم والبحث العلمي لخدمة المجتمع

درات الكلیة وتحقیق رسالتھا في خدمة المجتمع واالرتقاء بمستوي الركیزة االساسیة في تطویر كفاءات وق

من ھذا المنطلق تبنت الكلیة استراتیجیة طویلة المدي لتنمیة و تطویر البحث العلمي وكذلك تشجیع شباب . الخریجیین

یة المحكمة الباحثیین من اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب علي البحث والنشر في المجالت العلم

.وھذه االستراتیجیة تقوم علي محاور متعددة تھدف الي تنمیة شاملة لبیئة البحث العلمي . دولیا

عمید الكلیة 
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مقدمة

، في إطار إھتمام الدولة بالتعلیم وإعتباره المشروع القومي االول لمواجھة تحدیات األلفیة الثالثة بكل تحدیاتھا

التعلیم العالي، وما اقرتھ وزارة التعلیم العالي والمجلس األعلى للجامعات من الخطة القومیة لتطویروفي ظل 

ضرورة وجود ھیاكل ثابتة ضمن الھیكل التنظیمي للكلیات و الجامعات المصریة إلدارة اعمال الجودة داخل كل 

.كلیة

تبني استراتیجیة لتحسین وتطویر اداء وایمانا بأھمیة الدور الذي تلعبھ الجودة الشاملة، قامت وزارة التعلیم العالي ب

و انشاء مراكز الجودة الجودة التعلیم العالي، وقد تم ترجمة تلك االستراتیجیة في انشاء الھیئة القومیة إلعتماد 

.بالجامعات ووحدات الجودة بالكلیات

امت كلیة العلوم المالیة قبالجودة، بالكلیةمن ھذا المنطلق و الھتمام ادارة الجامعة و اعضاء ھیئة التدریسو

.واالداریة بجامعة فاروس بانشاء وحدة لضمان الجودة كترجمة حقیقیة الھتمام الكلیة بجودة العملیة التعلیمیة

وقام فریق اعداد الالئحة الداخلیة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلیة بوضع الئحة داخلیة لوحدة ضمان الجودة

ئحة الداخلیة لمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحقق الغرض المنشود منھا وبما یتوافق بالكلیة بحیث تتوافق مع الال

.ایضاً مع استراتیجیة الكلیة والجامعة من اجل ضمان الجودة والوصول الي االعتماد
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رؤیة ورسالة جامعة فاروس

:فاروسرؤیة جامعة

في المنطقة وعلى المستوى الدولي لتلبي احتیاجات الجامعات تطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز 

.المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبھا التعلیمیة والمھنیة والبحثیة والقیادیة

The mission of Pharos University is to provide qualitative higher educational

opportunities that would enable students to develop advanced knowledge and skills,

provide leadership and service to their communities, and improve the productivity of

their organizations through the integration of practical, educational and research

capabilities.

:فاروسرسالة جامعة 

مھارتھم تھدف جامعة فاروس الى توفیر فرص تعلیمیة ذات مستوى متمیز تساعد الطالب على تنمیة و تطویر 

ومعارفھم وتمكن خریجیھا من خدمة مجتماعتھم و تطویر انتاجیة مؤسساتھم من خالل تحقیق التكامل بین القدرات 

.التعلیمیة و البحثیة والتطبیقیة

Pharos University aspires to be one of the leading comprehensive universities in the

region and across the globe. It strives to meet the needs of the community, cope with the

continuing technological development and enhance its students’ educational,

professional, research and leadership abilities.
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جامعة فاروس رؤیة و رسالة كلیة العلوم المالیة و االداریة –

:العلوم المالیة و االداریةرؤیة كلیة

جامعة فاروس كمؤسسة تعلیمیة وبحثیة الوصول الي مركز علمي متقدم یعمل -داریةاالتتطلع كلیة العلوم المالیة و

.قلیمیة والدولیةاالمستویاتھا المحلیة وعمال المتعددة بمختلف األت االعلى التطویر المستمر في مج

The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University as an

educational and research enterprise aspires to reach high scientific position which works

on continuous development in the various fields of business at the local, regional, and

international levels.

:رسالة كلیة العلوم المالیة واالداریة

المتمیز في جامعة فاروس مؤسسة تعلیمیة بحثیة تقدم لطالبھا التعلیم والتعلم-داریةالتعد كلیة العلوم المالیة وا

ل الستمر لمعارفھم وخبراتھم ومھاراتھم وخدمة المجتمع من خھا من التطویر المجیعمال التي تمكن خریاألت االمج

.التعاون والتكامل بین الجھود التعلیمیة والبحثیة والمجتمعیة

The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University is considered

as a research educational institution that provides its students with excellent teaching

and learning in the business fields which enables its graduates to continuously develop

their knowledge, experience, and skills, with the aim of serving the community through

the cooperation and integration among educational, research and community efforts.
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الباب االول
منظور وحدة ضمان الجودة

النشأة: ١مادة

كما تم .٢٠١٣لسنة ) ١٢(العلوم المالیة و االداریة طبقا لقرار مجلس الكلیة رقم تم انشاء وحدة ضمان الجودة بكلیة
.٢٣/٩/٢٠١٨بتاریخ ) ٩(لوحدة ضمان الجودة بالكلیة بمجلس الكلیة رقم ئحة الداخلیةالاعتماد آخر اصدار لل

ةالوحدرؤیة:٢مادة
وذلك واإلقلیميالوطنىالمستوىمصاف الكلیات المتمیزةعلىفىالكلیةتتطلع وحدة ضمان الجودة الى وضع

االعتماد ى علالحصولبھدفلمخرجاتھاالمستمرالتحسینى علوالمحافظةاألداءمنرفیعى مستوبتحقیق
التعلیمیةالعملیةفىمتمیزةمؤسسةیجعلھاوبماتعلیمیةبرامجھ منتقدمفیماالمؤسسي وتطویر الكلیة المستمر

.المجتمعوخدمةوالبحثیة

الوحدةرسالة:٣مادة
وتقییمالجودةثقافةنشرإلىتلتزم الوحدة بمتابعة تطبیق معاییر الجودة في العملیة التعلیمیة و المؤسسیة كما تسعى

الھیئةمعاییرضوءفيالكلیةالتى تقدمھاوالخدمیةالبحثیةواألنشطةیمیةالتعلالمنظومةعناصركافةفىاألداء
. واالعتمادالتعلیم جودةلضمانالقومیة

:أھداف وحدة ضمان الجودة بالكلیة: ٤مادة
:التالیةاألھدافتحقیقإليبالكلیةالجودةضمانوحدةسعىت

علىللحصولالكلیةوتأھیلواالعتمادالجودةلضمانلقومیةاالھیئةو معاییرمتطلباتبفاءوللتھیئة الكلیة.١
.االعتماد

التدریسھیئةأعضاءتقییم االداء بین مجتمع الكلیة منوالجودةثقافةالتوعیة المستمرة الخاصة بنشر.٢
دادإعطریقعن،والخریجینالطالبمجتمعإلىباإلضافةفیھ،والعاملیناإلداريالجھازوأعضاء،ومعاونیھم

.المھامإنجازویدعماألداءفىالتمیزیحققمابعملوورشندوات
وقدراتھمالخریجینمستوىعلىینعكسبماالكلیةتمنحھاالتىاألكادیمیةالبرامجونوعیةجودةتحسین.٣

.التنافسیة
كفاءةلرفعخصصةمتتدریبیةبرامجخاللمنللتمیزوتأھیلھاللكلیةوالبشریةالمؤسسیةالقدراتوتحسینناءب.٤

.األفراد
واإلداریةوالخدمیةوالبحثیةاألكادیمیةاألنشطةكافةفىاألداءوتقویمالداخلیةللمتابعةومعاییرنظموضع.٥

.بمخرجاتھاواإلرتقاءالكلیةأھدافتحقیقیضمنبماالكلیةداخل
دوريشكلباءاتراإلجھذهومتابعةلكلیةباالجودةنظامبتطبیقالمتعلقةالمختلفةوالتوصیاتالمقترحاتتقدیم.٦

وحدةأھدافلتحقیقوذلكالتعلیمییة ككل،بالمنظومةالمتعلقةوالمستجداتالتطوراتمعیتناسببماوتعدیلھا
.واألكادیمیةاإلداریةوأقسامھاالجامعةمستوىعلىاألداءتحسینوالجودة،

فىوالمساھمةالمختلفةاألقسامبینالتعاونتضمنمتكاملةثیةبحخطةباعتمادالبحثیةاألنشطةمنظومةتعزیز.٧
.العالمىالترتیبفىالجامعةووضععلمیةأسسعلىالمجتمعیةالمشكالتحل
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وثقةرضاءلكسبوكیفانوعامتمیزةخدماتتقدیمبمایضمنللكلیةالمجتمعیةالمشاركةمستوىفعر.٨
.المستفیدین

ضمانوكفاءةوعلىالتعلیمیةالعملیةمخرجاتفىالدولىواإلقلیمىوالمحلىالمجتمعثقةكسبعلىالعمل.٩
.مماثلةھیئاتووحداتمعدولیاوإقلیمیاالبناءوالتعاونالمستمر،تطویرهوالتعلیمجودة
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الباب الثاني
الھیكل التنظیمي لوحدة ضمان الجودة

للوحدةيداراالالھیكل:٥مادة
وحدة ضمان الجودةالھیكل التنظیمي ل

األول مجلس اإلدارة ویختص برسم واعتماد السیاسات والخطط : یتكون الھیكل التنظیمى للوحدة من مجلسین 
.فرعیةلجان ) ٦(واآللیات ، والثانى المجلس التنفیذي ویقوم بتنفیذ القرارات ، وتشمل الوحدة على 

 مجلس إدارة الوحدة
. ة عمید الكلی: رئیس مجلس اإلدارة -
وكیل الكلیة : نائب رئیس مجلس اإلدارة -
. المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة -
.نواب المدیر التنفیذى -
ادارى الوحدة-

 المجلس التنفیذي للوحدة

:  یشكل المجلس التنفیذي على النحو التالى 
. المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة -
.نواب المدیر التنفیذى -
. العداد الدراسة الذاتیةذیة اللجنة التنفی-
.العلمیةاألقسامبالجودة يلجنة منسق-
تراتیجيالتخطیط االسلجنة -
لجنة المراجعة الداخلیة-
لجنة االستبیانات-
لجنة التدریب والتوعیة -
األطراف المجتمعیة ممثلو-
الطالب  ممثلو-
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اجتماعات مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة:٦مادة
رئیس مجلس ادارة (ة وحدة ضمان الجودة مرة واحدة على االقل شھریا بدعوة من عمید الكلیة یجتمع مجلس ادار

، و لھ أن یدعو الجتماعات المجلس اعضاء من الخارج، أو أعضاء من الھیئة المعاونة و الطالب دون أن )الوحدة
.یكون لھم حق التصویت أو االعتراض على قرارات المجلس

ادارة وحدة ضمان الجودةاختصاصات مجلس:٧مادة
.وضع رسالة الوحدة و اھدافھا االستراتیجیة و توثیقھا من مجلس الكلیة.١
.اللجان الخاصة بالوحدة وتوثیقھ من مجلس الكلیةكذلكالھیكل التنظیمى واإلدارى للوحدة وتشكیل.٢
لھیئة القومیة لضمان جودة وضع آلیة لتقییم اآلداء للفئات المختلفة بالكلیة فى ضوء المعاییر التى وضعتھا ا.٣

.التعلیم واالعتماد
استخدام و تطبیق البرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من اجل تقویم االداء و ضمان .٤

الجودة بشقیھا االكادیمي و المؤسسي بالكلیة في ضوء الفلسفة التي حددتھا الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 
.ا لمعاییر عالمیة اخرى تم اعتمادھا من المؤسسة و الجامعةواالعتماد، او وفق

تطبیق استراتیجیة الجامعة فیما یختص بالجودة على مستوى الكلیة، و التي تشمل الرؤیة و الرسالة والغایات .٥
.واالھداف االستراتیجیة، و كذا التوجیھات الصادرة من مركز ضمان الجودة بالجامعة بھذا الخصوص

.ستراتیجیة للوحدة وتوثیقھا من مجلس الكلیةوضع الخطة اال.٦
.متابعة توصیف المقررات الدراسیة والبرامج وإعداد التقاریر والتأكد من أنھا تحقق رسالة الكلیة.٧
ضمان الجودة بفیما یتعلققسام العلمیة واإلدارات المختلفة بالكلیة تقدیم ادلة ارشادیة و خدمات استشاریة لأل.٨

.واإلعتماد
.مشاركة الطالبیة فى تطبیق معاییر الجودة و المشاركة في انشطة الوحدةتفعیل ال.٩
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-الطالب-اإلداریین-أعضاء ھیئة التدریس(وضع خطة موثقة لنشر ثقافة الجودة وتحقیقھا بین الفئات المختلفة .١٠
).مختلف المستفیدین من المجتمع الخارجى 

یة وإمدادھا بكافة اإلمكانیات التى تؤھلھا لمتابعة األداء العمل على التطویر المستمر لوحدة ضمان الجودة بالكل.١١
.للوصول إلى االعتماد والمحافظة علیھ

وضع خطة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وكذلك اإلداریین من خالل برامج التنمیة البشریة .١٢
دریسیة والبحوث والمشاریع ومتابعة نتائج التدریب على تطویر أداء أعضاء ھیئة التدریس فى العملیة الت

.البحثیة
تعامل معھا الوضع نظام لتلقي ومتابعة شكاوي الطالب وكذلك الیة .١٣
.متابعة انشطة تقویم االداء و ضمان الجودة باالقسام العلمیة و االداریة المختلفة.١٤
.ةتحلیل نتائج انشطة تقویم االداء و ضمان الجودة، و تقدیم تقریر سنوي الى المركز بالجامع.١٥
الي االستاذ الدكتور عمید الكلیة ھاعداد التقریر السنوي لتقویم االداء وضمان الجودة بالكلیة ورفع.١٦
وضع آلیات لتفعیل التقویم الداخلي والخارجي النشطة الكلیة االكادیمیة وغیر االكادیمیة.١٧
الجودة من خالل مركز اقامة عالقات مباشرة وقویة مع كافة الجھات المعنیة بقضایا تقویم االداء و ضمان.١٨

.ضمان الجودة
.القیام بنشاط اعالمي واسع داخل الكلیة و المجتمع لترسیخ مفھوم تقویم االداء و التطویر المستمر.١٩
.العمل مع كافة االقسام العلمیة و االدارات المختصة بالكلیة على تھیئة الكلیة و االعداد لالعتماد.٢٠

مدیر وحدة ضمان الجودة:٨مادة

و یتم اختیاره من اعضاء ھیئة التدریس بالكلیةقرار من عمید الكلیة بتعیین مدیرالوحدة یصدر 

مدیر وحدة ضمان الجودةاختصاصات: ٩مادة

بما یتسق مع سیاسة و أھداف مركز ضمان متابعة تنفیذ السیاسات العامة الموضوعة لتحقیق أغراض الوحدة.١
.الجودة

.ا مجلس االدارةمتابعة تنفیذ القرارات التي یصدرھ.٢
.المشاركة مع العمید في تشكیل الھیكل االداري و التنظیمي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة.٣
.وضع خطة العمل بالوحدة وإعداد البرامج التنفیذیة لتطبیق نظام ضمان الجودة المعتمد.٤
المجلس، ویتولى إعداد جدول األعمال الجتماعات مجلس االدارة والمذكرات والتقاریر المطلوب عرضھا على.٥

.أمانة سر اجتماعات المجلس
.عقد االجتماعات الدوریة مع اعضاء وحدة ضمان الجودة.٦
متابعة أداء الفریق االدارى والفریق التنفیذى للوحدة .٧
االشراف على كتابة الدراسة الذاتیة.٨
.االشراف على اعداد ملفات المقررات.٩

.إعداد التقاریر الدوریة حول تقدم تنفیذ برامج الجودة وعرضھ على مجلس ادارة للوحدة.١٠
.إعداد تقریر سنوي شامل عن موقف تطبیق نظام ضمان الجودة ومقترحات التطویر والتحدیث.١١
.متابعة تنفیذ الخطط التصحیحیة.١٢
.تمثیل الوحدة أمام الغیر.١٣
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الجودةاختصاصات نائب مدیر وحدة ضمان : ١٠مادة

تمثیل مدیر الوحدة في االجتماعات التي یدعى لھا مثل االجتماعات الدوریة بمركز ضمان الجودة و الھیئات -١
.ذات الصلة و كذلك المشاركة في الندوات و المؤتمرات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة

.ي و استبیانات الطالبعمل و تنفیذ الخطط التصحیحیة من خالل تقاریر المقرر و المراجع الخارجمتابعة -٢

التنسیق بین مسئولي المعاییر الستیفاء المستندات المطلوبة-٣

اعداد التقاریر الدوریة لمخرجات وحدة ضمان الجودةمشاركة مدیر الوحدة في-٤

.متابعة تقییم جودة االداء بالكلیة بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة-٥

.دة باالقسامتقدیم االستشارات الفنیة في مجال الجو-٦

المتابعة مع لجنة التدریب و التوعیة لتحدید ورش عمل و ندوات الستیفاء االحتیاجات التدریبیة لالقسام في -٧
.مجال الجودة

اختصاصات اداري الوحدة: ١١مادة

كلف بھا من ادرایة اخرى یعمال ،  و اي أالقیام بأعمال التحریرات والنسخ والطبع والتصویر الخاصة بالوحدة
. ةقبل مدیر الوحد

تنظیم الملفات الخاصة بالمكاتبات و التقاریر و ما شبھ، و كذلك حفظ السجالت و النماذج المستخدمة بالوحدة.
 وحدة ضمان الجودة بالكلیة ومتابعة ما تم بشأنھمنالى و البرید الصادر والوارد تسلیم و تسلم.
 ابة محاضرھاالخاصة بالوحدة وكتالمقابالت و االجتماعاتتنظیم.
ختصةتنفیذ التأشیرات وتوجیھ المكاتبات للجھات الم.

اختصاصات اللجان المنبثقة لوحدة ضمان الجودة: ١٢مادة

:ةلجنة إعداد الدراسة الذاتی
ویرأس كل لجنة عضو ھیئة تدریس من الكلیة یساعده مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس . جنة فرعیةل١١تضم 

والھیئة المعاونة 
:مھام اللجنة

التعرف الدقیق على معاییر االعتماد ومؤشراتھا وخصائصھا والمخرجات المطلوبة والمعدة من قبل جھة .١
االعتماد التى ستتقدم الكلیة إلیھا بطلب االعتماد

.دراسة مدى توافق مخرجات الكلیة ووثائقھا مع متطلبات جھة االعتماد.٢
تقاریر السنویة والدراسة الذاتیة للكلیةتجمیع ومراجعة البیانات الخاصة بإعداد ال.٣
إعداد المرفقات والوثائق الداعمة للتقاریر السنویة والدراسة الذاتیة للكلیة.٤
.عتماد والوثائق الداعمةالمراجعة ملف ا.٥
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:الجودة باالقسام العلمیةمنسقولجنة 
:مھام  اللجنة 

.ن الجودة بالكلیةھمزة الوصل وحلقة االتصال بین القسم المعني ووحدة ضما.١
العمل على نشر ثقافة الجودة على مستوى القسم، والتعامل مع عقبات التطویر وفقا لخطة العمل التي .٢

.تقرھا وحدة ضمان الجودة
.یشارك في جمیع االنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلیة و المھام المنوطة بھ.٣
.بالقسم و التقاریر الصادرة منھمیراجع و یتابع توصیف البرامج و المقررات الدراسیة.٤
متابعة عمل و تنفیذ الخطة التصحیحیة لكل فصل دراسي بالقسم من خالل تقاریر المقرر و المراجع .٥

.الخارجي و استبیانات الطالب
.یتابع و یراجع خطة العمل الخاصة باالحتیاجات التدریبیة بالقسم المعنى .٦
.قسم مع مدیر الوحدةمتابعة تحدیث قاعدة البیانات الخاصة بال.٧
.ان الجودة الدوریةالمساھمة في تدوین انجازات انشطة وحدة ضم.٨
.المساھمة في متابعة تجمیع مخرجات ووثائق لجان الجودة المختلفة.٩

التخطیط االستراتیجيلجنة 
:مھام  اللجنة 

مراجعة و تحدیث رؤیة و رسالة الكلیة.١
للكلیةتحدید عناصر التحلیل البیئي و تحلیل الفجوة.٢
وضع الغایات و االھداف االستراتیجیة للكلیة.٣
وضع الخطة التنفیذیة للخطة االستراتیجیة.٤
متابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة للكلیة.٥

لجنة المراجعة الداخلیة
:مھام  اللجنة 

متابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة للجودة.١
بحث العلميمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة لل.٢
.العلمیةة توصیف البرامج و المقررات و المصفوفات التي تعدھا االقسام مراجع.٣
.مراجعة الوثائق و التقاریر الدوریة التي تعدھا وحدة ضمان الجودة.٤
.مراجعة تقاریر تنفیذ خطط التحسین الموضوعة في ضوء الدراسة الذاتیة و أعمال التقویم و المراجعة.٥
.جودة و االعتمادمراجعة مدى استیفاء ملفات معاییر ال.٦
.مراجعة توافر ملفات المقررات الدراسیة لكل فصل دراسي و مطابقتھ بتوصیف المقرر.٧
.التأكد من تطبیق ضوابط االمتحانات بالكلیة.٨
متابعة تطبیق معاییر الجودة المعروفة بخصوص الكنترول من حیث مواصفات المكان، نظام وضع .٩

و مراجعتھ، نظام حفظ المستندات، جداول االمتحانات، رصد االسئلة، و نماذج االجابة، نظام التصحیح
.الدرجات، و اعالن النتائج

.متابعة تطبیق قواعد و قوانین العمل بالكنترول.١٠
.عقد ورش عمل عن معاییر الجودة لتصمیم االمتحانات.١١
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لجنة االستبیانات
:مھام  اللجنة 

بناءا على نوع لحالي للكلیة وانجازاتھا في الجودة تصمیم استبیانات متنوعة الستخدامھا في دراسة الوضع ا-١
الرجوع الى دلیل االستبیانات الصادر من قبل مركز ضمان الجودة ( االستبیان والفئة المستفادة منھ 

)بالجامعة
.توزیع االستبیانات على مختلف الفئات وفقا للخطة السنویة لالستبیانات-٢
.تجمیع و تحلیل البیانات التي تم توزیعھا-٣
اخطار الجھات المختصة بنتائج تحلیل البیانات التخاذ االجراءات كتابة التقاریر الخاصة بكل استبیان، و-٤

.المناسبة لتحسین اداء الكلیة

و التوعیةلجنة التدریب

:مھام  اللجنة 
.لمختلف الفئات بالكلیةحصر االحتیاجات التدریبیة-١
ة بناء على االحتیاجات الفعلیة لمختلف الفئاتوضع خطط التدریب و التوعیة بوحدة ضمان الجود-٢
.تنفیذ خطط التدریب بوحدة ضمان الجودة-٣
االشراف على اخراج  وطبع المطویات الخاصة بالوحدة والمؤسسة واالعتماد وكل ما یمثل المؤسسة من -٤

أداة ومطبوعات
.متابعة قیاس اثر مردود وجودة التدریب-٥

أخرىلجان : ١٣مادة

ھذه اللجان بما یخدم اھداف الوحدة و یحقق رسالتھا و أھدافھا االستراتیجیة، و یتماشى مع طبیعة تحدد اختصاصات 
.الكلیة، وذلك بعد مراجعتھا و اعتمادھا بمجلس ادارة الوحدة و مركز ضمان الجودة بالجامعة

النظام المالي: ١٤مادة

و تتوافق السنة المالیة للوحدة مع السنة المالیة یكون للوحدة موازنة مالیة سنویة یعتمدھا مجلس ادارة الوحدة،
.للجامعة، و تخضع جمیع التقاریر المالیة لمراجعة االجھزة المختصة من الجامعة

احكام عامة: ١٥مادة

.یطبق فیما لم یرد في شأنھ نص خاص بھذه الالئحة القواعد الواردة بالقوانین و اللوائح المعمول بھا بجامعة فاروس

حكام ھذه الالئحة من تاریخ موافقة مجلس جامعة فاروس علیھاتسري ا
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:وذات الصلة بالوحدةالجھات المستفیدة

جھات داخل الكلیة- ١

الكلیةالتابعةواإلداریةالعلمیةاألقسام.
الطالب.
ومعاونیھمالتدریسھیئةأعضاء

جھات خارج الكلیة- ٢

بالجامعةالجودةضمانمركز.
واالعتمادالجودةلضمانالقومیةالھیئة.
الطالببتخصصاتالمتصلةولجانھللجامعاتاألعلىالمجلس.
الخریجینبتخصصاتالصلةذاتالمھنیةواإلتحاداتالنقابات.
التوظیفجھاتمثلبالكلیةالتعلیممخرجاتمنالمستفیدةالجھات.
بالتعلیمالمھتمةالمدنيالمجتمعمؤسسات.
أولیاء االمور
خریجو الكلیة.
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یفات و مصطلحات اساسیةتعر

رؤیة المؤسسة

.رؤیة المؤسسة ھي وصف مختصر لما تطمح المؤسسة لتحقیقھ في المستقبل، وتھدف الى تحفیز مجتمع المؤسسة

رسالة المؤسسة

سالة المؤسسة عبارة عن فقرة قصیرة تعبر عن ماھیة المؤسسة وعن سبب وجودھا وتحدد نطاق وكیفیة عملیاتھا ر
.قدمھ للمجتمعوما ت

ضمان جودة التعلیم

یقصد بضمان جودة التعلیم تلك العملیة الخاصة بالتحقق من أن المعاییر االكادیمیة المتوافقة مع رسالة المؤسسة 
التعلیمیة قد تم تحدیدھا وتعریفھا وتحقیقھا على النحو الذي یتوافق مع المعاییر المناظرة لھا سواء على المستوى 

المي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعیة وتنمیةالبیئة تعد مالئمة القومي أو الع
.وتقابل أوتفوق توقعات المستفیدین من الخدمات التي تقدمھا المؤسسة التعلیمیة

االعتماد

على صفة متمیزة، تلك العملیة المنھجیة التي تستھدف تمكین المؤسسات التعلیمیة من الحصولیقصد باالعتماد
وھویة معترف بھا محلیا ودولیا، والتي تعكس بوضوح نجاحھا في تطبیق استراتیجیات وسیاسات واجراءات فعالة 

وانشطتھا ومخرجاتھا، بما یقابل أو یفوق توقعات المستفیدین، ویحقق مستویات عالیة لتحسین الجودة في عملیاتھا
:االعتماد للمؤسسات التعلیمیة في مصر على النحو التاليوفي ضوء ذلك فانھ یمكن تعریف. من رضائھم

اقرار الھیئة استیفاء المؤسسة التعلیمیة أو البرنامج التعلیمي مستوى معینا من معاییر الجودة استنادا الى معاییر 
.االعتماد بالھیئة ووفقا الحكام قانون الھیئة

التقویم

.ضعف بالمقارنة مع معاییر محددة بغرض التحسین والتطویرتشخیص الوضع الراھن وتحدید مواطن القوة وال

التقویم الذاتي

العملیة الخاصة بتقویم ـأداء المؤسسة عن طریق المؤسسة ذاتھا، وذلك للكشف عن مجاالت الضعف وتحدید مجاالت 
.القوة بالمؤسسة لتحقیق رسالتھا وأھدافھا االستراتیجیة
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الدراسة الذاتیة

ه المؤسسة نتیجة عملیة التقویم الذاتي، ویتمد على توصیف وتشخیص الوضع الراھن للمؤسسة التقریر الذي تعد
.وتحدید مواطن القوة والضعف، ومجاالت التحسین والتطویر الممكنة

التقریر السنوي

أوجھ تقریر تعده المؤسسة سنویا یوضح نتائج التقویم الذاتي الداء المؤسسة عن العام الجامعي المنقضي ویحتوي 
.التحسین لمواطن الضعف، وأوجھ التعزیز لمواطن القوة في ضوء خطة التحسین و التطویر بالمؤسسة

المراجعة الداخلیة

عملیة تقویم النشطة المؤسسة، یقوم بھا فریق عمل من المؤسسة ذاتھا او فریق مكلف من جھھ تابعة للجامعة او 
.الوزارة وتوثق النتیجة في صورة تقریر

عة الخارجیةالمراج

عملیة تقویم النشطة المؤسسة، یقوم بھا فریق مراجعین مكلف من قبل جھة من خارج الوزارة مثل الھیئة وتوثق 
.النتیجة في ھیئة تقریر ویمكن اتخاذ قرار من قبل الھیئة بنتائج التقویم

االدلة و الوثائق

ممارسات و یتمثل في البراھین الملموسة من یمكن االستناد الیھ في الحكم على جودة االداء و المصدر متاح
و المسموعة ) نتائج المالحظة(و المرئیة ) مثل قواعد البیانات، و محاضر االجتماعات و التقاریر السنویة(وثائق

.التي تؤكد اجراء الممارسات، ویؤخذ في االعتبار عند تقییم اداء المؤسسة) نتائج المقابالت(

معاییر االعتماد

المعدة من قبل الھیئة لتقویم و اعتماد المؤسسات التعلیمیة وتعد االداة الرئیسیة التي یتم االستعانة بھا في المعاییر 
وتستخدم بواسطة المراجعیین من الھیئة كأساس لعملیة التقویم و االعتماد اعداد الدراسة الذاتیة من قبل المؤسسة، 

.للمؤسسة

مؤشرات التقویم

عتماد المحددة من قبل الھیئة یتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن المعیار كل معیار من معاییر اال
.المقصود و المطلوب قیاسھا اثناء عملیة التقویم و االعتماد
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(NARS)المعاییر القومیة االكادیمیى المرجعیة 

من اجل اعتماده من الھیئة ھي الحد االدنى من المعارف و المھارات المطلوب تحقیقھا من خالل البرنامج التعلیمي 
القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد، و یتم الرجوع الیھا في صیاغة اھداف ونواتج التعلم المستھدفة عند توصیف 

.البرنامج التعلیمیى

(ARS)المعاییر االكادیمیة المرجعیة 

ا بشرط ان یكون مستوى المعارف والمھارات المعاییر التي تحددھا المؤسسة التعلیمیة للبرامج التعلیمیة المختلفة بھ
.بھا اعلى من الحد االدنى للمعاییر القومیة االكادیمیة المرجعیة

مواصفات الخریج

المعاییر االكادیمیة و یحققھا البرنامج مجموعة من المواصفات التي تحددھا المؤسسة التعلیمیة من خالل تبني 
من معارف و مھارات وذلك في ضوء االحتیاجات المھنیة ومتطلبات و التعلیمي في الخریج وفق ما یقدمھ للطالب

.توقعات المجتمع و سوق العمل

(ILOs)مخرجات التعلم المستھدفة 

النتائج التي تسعى المؤسسة الى تحقیقھا في الطالب من خالل برامجھا المختلفة و المرتبطة بالمعاییر االكادیمیة، و 
لقیاس، و ترتبط بشكل واضح بالمحتوى العلمي و الطرق المختلفة للتدریس و تقویم تعكس رسالتھا، وتكون قابلة ل

و تصنف الى المعرفة الفھم، و المھارات الذھنیة، و المھارات , الكالب، و تؤدي الى تحقیق مواصفات الخریج
.المھنیة و العملیة ، و المھارات العامة و المنقولة

البرنامج التعلیمي

رات الدراسیة و االنشطة التي تكسب الدارس المعرفة و المھارات و القیم الالزمة لتحقیق ھدف المناھج و المقر
تعلیمي او تخصص دراسي محدد والذي یتم بنھایتھ منح الدارس درجة علمیة أو شھادة اجتیاز عند استیفاء مكوناتھ و 

.متطلباتھ

تقویم الطالب

قرھا المؤسسة لقیاس مدى انجاز و تحقیق نتائج التعلم المستھدفة من مجموعة من الطق من بینھا االمتحانات، التي ت
.قدرات الطالب المعرفیة و الذھنیة و المھنیة من خالل برنامج تعلیمي أو مقرر دراسي معین
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، ولھا حق التي تتمتع بالسلطة الشرعیة المستمدة من الھیكل التنظیمي للمؤسسةتلك المجالس الرسمیة للمؤسسة 
اعتماد السیاسات و االجراءات، واتخاذ القرارات التنفیذیة ذات العالقة ومنھا مجلس الجامعة أو االكادیمیة، و مجلس 

.الكلیة أو المعھد، ومجلس القسم

التحلیل البیئي

أو غیرھا (SWOT analysis)عملیة تحلیل البیئة الداخلیة و الخارجیة للمؤسسة و یمكن أن یتم باستخدام أسلوب 
.بھدف تحدید مجاالت ومواطن القوة و الضعف بالمؤسسة، و الفرص المتاحة و التھدیدات القائمة والمتوقعة

التخطیط االستراتیجي

، و تحدید رؤیة و رسالة المؤسسة وغایاتھا )سنوات فأكثر٥(عملیة تنطوي على التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنیة محددة 
.التي یجب أن تسعى لتحقیقھا في ھذه الفترة، وكذلك الوسائل الالزمة لتحقیق ذلكو أھدافھا االستراتیجیة 

الخطة االستراتیجیة

تمثل مخرجات عملیة التخطیط االستراتیجي، و یجب أن تكون مكتوبة و معتمدة و تحدد رؤیة و رسالة المؤسسة، 
.لتحقیق ذلكوغایاتھا و أھدافھا االستراتیجیة، والوسائل المتاحة و المستقبلیة 

الخطة التنفیذیة الستراتیجیة المؤسسة

المطلوب القیام بھا من أجل تحقیق غایات المؤسسة و أھدافھا االستراتیجیة، مع تتضمن مختلف االنشطة و المھام 
.تحدید دقیق للمسؤلیات و الجدول الزمني و مؤشرات المتابعة و التقییم، و مستویات االنجاز

االطراف المعنیة

ة االفراد و المؤسسات و الجھات التي لھا اھتمام أو مصلحة ما أو تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار كاف
و یقصد بھم بالنسبة للمؤسسة التعلیمیة االفراد من داخل أو من خارج المؤسسة، و ھم بصفة عامة . الیھ تبعا للسیاق

المعاونة و االداریون و الفنیون بالمؤسسة، و ممثلو الطالب، و اولیاء االمور و اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة
النقابات المھنیة المرتبطة ببرامج المؤسسة، و أفراد و مؤسسات المجتمع المدني التي تتعامل مع المؤسسة، سواء 

.كانوا مستھلكین لخدماتھا، أو یقومون بتوفیر أماكن للتدریب، أو یشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافیا
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