
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ياإلصدار الثان  

 

العلوم الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة كلية 
 المالية واإلدارية

باإلسكندرية جامعة فاروس  
 

Faculty of Financial and 

Administrative Sciences 
 

2019  /2020  



 جبِؼخ فبسوس ثبإلصىٕذسيخ اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخاٌالئحخ اٌذاخٍيخ ٌىحذح ضّبْ اٌجىدح وٍيخ 

 

1 
 

  



 جبِؼخ فبسوس ثبإلصىٕذسيخ اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخاٌالئحخ اٌذاخٍيخ ٌىحذح ضّبْ اٌجىدح وٍيخ 

 

2 
 

 الفهرس

 الصفحة املىضىع

 3 مقدمت

 4 فسيق الاشساف والاعداد واملساجعت

 5 زؤيت وزشالت جامعت فازوس

 6 العلوم املاليت وإلادازيتالسؤيت والسشالت والقيم الحاكمت لكليت 

 7 الباب ألاول: مىظوز وحدة ضمان الجودة

 7 ( اليشأة 1مادة )

 7 الوحدة( : زؤيت 2مادة )

 7 ( : زشالت الوحدة3مادة )

 8 ( : ألاهداف الاشتراجيجيت للوحدة4مادة )

 9 الباب الثاوي : الهيكل الخىظيمي لوحدة ضمان الجودة

للوحدة إلادازي ( : الهيكل 5مادة )  9 

( اجخماعاث مجلض إدازة الوحدة 6مادة )  11 

 11 ( اخخصاصاث مجلض إدازة الوحدة 7مادة )

( مدًس وحدة ضمان  الجودة 8مادة )  12 

وحدة ضمان  الجودة  اخخصاصاث مدًس ( 9مادة )  12 

 13 ( اخخصاصاث هائب مدًس الوحدة11مادة )

 13 ( اخخصاصاث ادازى الوحدة 11مادة )

 13 ( اخخصاصاث اللجان املىبثقت لوحدة ضمان الجودة 12مادة )

( أخسى 13مادة )  16 

( الىظام املالى 14مادة )  17 

( أحكام عامت 15مادة )  17 

 17 الجهاث املصخفيدة وذاث الصلت بالوحدة

 18 حعسيفاث ومصطلحاث أشاشيت

 مقدمة



 جبِؼخ فبسوس ثبإلصىٕذسيخ اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخاٌالئحخ اٌذاخٍيخ ٌىحذح ضّبْ اٌجىدح وٍيخ 

 

3 
 

وفي ظً اٌزشويز  ، اٌثبٌثخفي ئطبس اهزّبَ اٌذوٌخ ثبٌزؼٍيُ واػزجبسٖ اٌّششوع اٌمىِي األوي ٌّىاجهخ رحذيبد األٌفيخ 

فبسوس ، فمذ جبء ئٔشبء ِشوز ضّبْ اٌجىدح ثجبِؼخ  ػًٍ لضيخ ضّبْ اٌجىدح في ِإصضبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌي

جبِؼخ ثجىدح اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ واٌؼًّ ػٍي وضغ اٌالهزّبَ  أؼىبصب حميميبضّبْ اٌجىدح ثىٍيبد اٌجبِؼخ  ووحذاد

خشيج لبدس ػٍي ِىاوجخ اٌزطىيش اٌؼٍّي  واػذاد  داء اٌجبِؼيوضشوسح ٌزمىيُ ورطىيش األ  خطىاد فؼبٌخ وِٕظّخ 

 .واٌزىٕىٌىجي 

ِٓ إٌىاحي اٌفٕيخ ضّبْ اٌجىدح ثبٌجبِؼخ ٌّشوز  ربثؼخ اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخورؼزجش وحذح ضّبْ اٌجىدح ثىٍيخ 

اٌّإصضي حزً رزصذس  االػزّبدوِٓ ثُ رٕفيز رىجيهبد ئداسح اٌجبِؼخ ٌزحميك أػًٍ ِؼذالد اٌجىدح ٌٍحصىي ػًٍ 

اٌّىبٔخ اٌجذيشح ثهب ثيٓ جّيغ اٌجبِؼبد اٌخبصخ ثبٌجّهىسيخ وىاحذح ِٓ اٌجبِؼبد  ثبإلصىٕذسيخجبِؼخ فبسوس 

 .اٌشائذح فً ِجبي اٌزؼٍيُ و ِضزىي جىدح اٌجشاِج اٌزؼٍيّيخ اٌزً رمذِهب

اٌؼاللبد  ىحذح ورحذيذ اٌّضئىٌيبد ورٕضيكوضشوسح ٌزٕظيُ وِزبثؼخ صيش اٌؼًّ داخً اٌ اٌالئحخجبء ئػذاد هزٖ و

   .اٌىٍيخداخً اٌىحذح وخبسجهب ثّب يضّٓ رطجيك ٔظُ اٌجىدح داخً 
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 فاروس جامعةورسالة  رؤية

 الجامعة رؤية
Pharos University in Alexandria aspires to be a pioneering scientific institution that seeks to achieve 

sustainable development goals through building a knowledge society, national and international 

partnerships, and employing continuous technological development in enhancing the educational, 

research and professional capabilities of its employees and staff members. 

ة تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل بناء مجتمع معرفى أن تكون تكون مؤسسة علمية رائد تطمح جامعة فاروس باإلسكندرية 
 .وشراكات محلية ودولية وتوظيف التطور التكنولوجي المستمر في تنمية قدرات منتسبيها التعليمية والبحثية والمهنية

 

 رسالة الجامعة
Pharos University in Alexandria is committed to its role in the development of society by providing a 

stable and stimulating environment for education and scientific research. The University offers a 

distinguished educational service by providing fair opportunities for all students to enable them to achieve 

sustainable development in all walks of life and optimizing partnership with the national, regional and 

international communities within a flexible system that allows continuous development and preservation 

of community values and ethics while keeping pace with scientific and technological development. 

 

مية متميزة تلتزم جامعة فاروس باإلسكندرية بدورها فى تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة مستقرة ومحفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعلي

م الشراكة مع المجتمع المحلى واإلقليمي والدولي فى إطار بفرص عادلة للطالب تمكنهم من تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف مجاالت الحياة، وتعظي

  منظومة مرنة تسمح بالتطوير المستمر والحفاظ على القيم واألخالقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى
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 :العلوم المالية واإلداريةالرؤية والرسالة لكلية 

 رؤية الكلية:
The Faculty of Financial and Administrative Sciences at Pharos University aspires to 

occupy local, regional and international leadership positions depend on the outstanding 

education and participation with the most prestigious European universities and the 

availability of its human and physical capabilities. 

رزطٍغ وٍيخ اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخ جبِؼخ فبسوس ألْ رشغً ِىلغ اٌشيبدح اٌّحٍيخ واإللٍيّيخ واٌذوٌيخ اػزّبدا ػًٍ 

 .اٌزؼٍيُ اٌّزّيز واٌّشبسوخ ِغ أػشق اٌجبِؼبد األوسثيخ واإلِىبٔيبد اٌّبديخ واٌجششيخ اٌّزىافشح ٌذيهب

 

 رسالة الكلية:
The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University provides its 

graduates and its community with a high-quality business education matching with the 

labor market needs via outstanding and joint Teaching with European systems, a 

relevant curriculum, scholarly contributions supported by advanced online platforms, 

interactive physical learning environment and qualified teaching and administrative 

staff. The faculty pursue continuous improvement opportunities to add value to its 

stakeholders and guided by its core values and integration among educational, 

research, and community efforts. 

ب ػبٌي اٌجىدح يزىافك ِغ احزيبجبد  ًّ رىفش وٍيخ اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخ ثجبِؼخ فبسوس ٌخشيجيهب وٌّجزّؼهب رؼٍي

سثيخ وإٌّبهج اٌذساصيخ راد اٌصٍخ، صىق اٌؼًّ ِٓ خالي اٌزذسيش اٌّّيز واٌّشزشن ِغ األٔظّخ األو

واٌّضبهّبد اٌؼٍّيخ اٌّذػىِخ ِٓ خالي ِٕصبد ِزمذِخ ػجش اإلٔزشٔذ وثيئخ رؼٍُ رفبػٍيخ وِبديخ، واػزّبدا ػًٍ 

ٔخجخ ِٓ هيئخ اٌزذسيش و االداسييٓ اٌّزّيزيٓ ورضؼً اٌىٍيخ ئًٌ رىظيف فشص اٌزحضيٓ اٌّضزّش إلضبفخ ليّخ ئًٌ 

 ِضزششذٖ ثميّهب األصبصيخ، واٌزىبًِ ثيٓ اٌجهىد اٌزؼٍيّيخ واٌجحثيخ واٌّجزّؼيخ.األطشاف راد اٌصٍخ 
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 الباب األول

 منظور وحدة ضمان الجودة

 : النشأة( 1مادة )

صاذاس اإل رُ اػزّبدوّب  3102ٌضٕخ  03ثجٍضخ ِجٍش اٌىٍيخ سلُ  3102وحذح ضّبْ اٌجىدح ثبٌىٍيخ ػبَ  ئٔشبءرُ 

-32ثزابسي   9سلاُ ِجٍاش اٌىٍياخ ثجٍضاخ  اٌؼٍىَ اٌّبٌيخ واإلداسيخاٌذاخٍيخ ٌىحذح ضّبْ اٌجىدح ثىٍيخ  خٌالئحاألوي 

 .01ثّجٍش وٍيخ سلُ  3131-01-21ورُ اػزّبد اإلصذاس اٌثبٔي ثزبسي   9-3108

 رؤية الوحدة( : 2مادة )

اػزّابدا ػٍاً رطجيك ٔظُ ِزىبٍِخ ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واٌجحث اٌؼًٍّ وخذِخ اٌّجزّغ ٌزحميك سؤيخ وسصبٌخ اٌىٍيخ 

ٌىضات ثماخ اٌزؼٍيُ اٌّزّيز واٌّشبسوخ ِغ أػشق اٌجبِؼبد األوسثيخ واإلِىبٔيابد اٌّبدياخ واٌجشاشيخ اٌّزاىافشح ٌاذيهب 

 اٌىٍيخ.اٌّجزّغ فً خشيجً 

 ةرسالة الوحد( : 3مادة )

اٌاً ٔشاش ثمبفاخ اٌجاىدح ورميايُ األداء فاي وبفاخ ػٕبصاش إٌّظىِاخ اٌزؼٍيّياخ واألٔشاطخ  وحاذح ضاّبْ اٌجاىدحرضؼً 

ِآ خااالي اٌجحثياخ واٌخذِيااخ اٌزاي رمااذِهب اٌىٍياخ فااي ضاىء ِؼاابييش اٌهيئاخ اٌمىِيااخ ٌضاّبْ جااىدح اٌزؼٍايُ واالػزّاابد 

اٌذساصيخ راد اٌصٍخ، واٌّضبهّبد اٌؼٍّيخ اٌّذػىِخ ِٓ اٌزذسيش اٌّّيز واٌّشزشن ِغ األٔظّخ األوسثيخ وإٌّبهج 

ورجٕاً ػٍّياخ اٌزحضايٓ اٌّضازّش ٌااداء اٌّإصضاي خالي ِٕصبد ِزمذِخ ػجش اإلٔزشٔذ وثيئاخ رؼٍاُ رفبػٍياخ وِبدياخ 

 .واألوبديّي ٌالسرمبء ثّضزىي اٌىفبءح واٌمذسح اٌزٕبفضيخ ٌخشيجيهب ووضت ثمخ وسضبء اٌّضزفيذيٓ
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 األهداف االستراتيجية للوحدة( : 4مادة )

 اٌىٍيااخ ورأهيااً واالػزّاابد اٌجااىدح ٌضااّبْ اٌمىِيااخ اٌهيئااخ وِزطٍجاابد شااشوط اصاازيفبء ضااّبْ -

 .االػزّبد ػًٍ ٌٍحصىي

ثٕبء ورحضايٓ اٌماذساد اٌّإصضايخ واٌجشاشيخ ٌٍىٍياخ ورأهيٍهاب ٌٍزّياز ِآ خاالي ثاشاِج رذسيجياخ  -

 ِزخصصخ ٌشفغ وفبءح األفشاد.

اٌزااذسيش واٌهيئااخ  هيئااخ اٌّضاازىيبد عأػضاابء جّيااغ ػٍااً األداء ورمااىيُ اٌجااىدح ثمبفااخ ٔشااش -

 . اٌّضزّش واٌزطىيش اٌجىدح ٌضّبْ ورٌه اٌؼّبي (  -اإلداسييٓ - اٌطالة -اٌّؼبؤخ 

 .واٌزحضيٓ اٌزطىيش اصزّشاسيخ ثهذف اٌذاخٍيخ ٌٍّشاجؼخ ِزىبًِ ٔظبَ ئٔشبء -

 .اٌىٍيخ داخً رزُ اٌزً واألٔشطخ ٌٍّؼٍىِبد ورىثيك ٌٍجيبٔبد لىاػذ ئٔشبء -

 اٌّىجااىدح واالصزشاابساد اٌخجااشاد خااالي ِاآ االصاازفبدح ٌزؼظاايُ ورٌااه ثاابٌّشوز اٌىحااذح سثااظ -

 .ثبٌّشوز

اٌزؼااشف ػٍااً رىلؼاابد وِزطٍجاابد وِضاازىي سضاابء ػّااالء اٌىٍيااخ عاٌااذاخٍييٓ واٌخاابسجييٓ(  -

 وئثالغهب ئٌي وبفخ اٌىحذاد راد اٌؼاللخ.

  ِؼبييش ضّبْ اٌجىدح . رفؼيً اٌّشبسوخ اٌطالثيخ في رطجيك  -
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  الثانيالباب 
 لوحدة ضماف الجودة التنظيميالييكؿ 

 ( : الييكؿ اإلدارى لموحدة5مادة )
 

 لوحدة ضمان الجودة  التنظيميالهيكل 
األوؿ مجمػػػس اإلدارة وي ػػػتص برسػػػـ وايتمػػػاد السياسػػػات وال طػػػط  مجمسػػػيف:لموحػػػدة مػػػف  التنظيمػػػييتكػػػوف الييكػػػؿ 

 ( لجاف فريية .6المجمس التنفيذي ويقـو بتنفيذ القرارات، وتشمؿ الوحدة يمى ) والثاني واآلليات،
 مجمس إدارة الوحدة 

  الكمية.يميد  اإلدارة:رئيس مجمس  -
 نائب رئيس مجمس اإلدارة وكيؿ الكمية -
  الجودة.لوحدة ضماف  التنفيذيالمدير  -
 لوحدة ضماف الجودة. التنفيذيالمدير ائب ن -
 ادارى الوحدة -

 المجمس التنفيذي لموحدة 
 التالي:يشكؿ المجمس التنفيذي يمى النحو 

  الجودة.لوحدة ضماف  التنفيذيالمدير  -
 التنفيذي.المدير  نائب  -
  إليداد الدراسة الذاتية .المجنة التنفيذية  -
 البرامجالجودة ب منسقولجنة  -
 لجنة المراجعة الدا مية -
 لجنة الت طيط االستراتيجي  -
 االستبياناتلجنة  -
 لجنة التدريب والتويية  -
 األطراؼ المجتمعية  ممثمو -
 الطالب   ممثمو -
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ولػػو  ف يػػديو  الوحػػدة(مجمػػس إدارة  )رئػػيسيجتمػػا المجمػػس مػػرة واحػػدة يمػػى األدػػؿ شػػيريا بػػديوة مػػف يميػػد الكميػػة 
 و  يضػػػػا  مػػػػف الييئػػػػة المعاونػػػػة والطػػػػالب دوف اف يكػػػػوف ليػػػػـ حػػػػؽ  ال ػػػػارج،الجتمايػػػػات المجمػػػػس  يضػػػػا  مػػػػف 

 المجمس.يمى درارات  االيتراضالتصويت  و 
 ( ا تصاصات مجمس إدارة الوحدة 7مادة )
 .وضا رسالة الوحدة و ىدافيا االستراتيجية وتوثيقيا مف مجمس الكمية 
 وتوثيقيا مف مجمس الكمية. تشكيؿ الييكؿ التنظيمي واإلداري والمجاف ال اصة بالوحدة 
  بالكمية.ادرار آليات التقويـ الدا مي 
  بالكمية.العممية واإلدارية الم تمفة  البرامجوضماف الجودة ب األدا متابعة  نشطة تقويـ 
  المجمس.تفويض مدير الوحدة في بعض اال تصاصات التي ليا صفة االستعجاؿ والتي يحددىا 
  الم تمفة لالحتياجات التدريبية أليضا  ىيئة التدريس واإلدارييف وذلػؾ لتنميػة  البرامجمتابعة دراسة الكمية و

 .والجامعةددراتيـ ما وضا  طة يمؿ تدريبية ما المت صصيف مف دا ؿ  و  ارج الكمية 
  دػػرار التقػػارير التػػي يصػػدرىا  الدراسػػيمتابعػػة ترشػػيم المقػػيـ ال ػػارجي لمبرنػػامج حسػػب المعػػايير المعتمػػدة واا

 التعميمية.بة الكمية ليا وانعكاس ذلؾ يمى العممية ومدى استجا
  الوحدة لممشاركة في  نشطتيا. إلىوضا آلية لضـ طالب مف السنوات الدراسية الم تمفة 
 اإلشراؼ يمى تفعيؿ استراتيجيات التعميـ والتعمـ المعتمدة مف الكمية. 
 وضػػا  فػػيشػػرية والماديػػة لالسػػتفادة منيػػا متابعػػة إنشػػا  دايػػدة بيانػػات ومعمومػػات الكترونيػػة لمػػوارد الكميػػة الب

 السياسات و طط التحسيف وكذلؾ وضا آلية لتحديثيا.
 .متابعة نظاـ تمقى شكاوى الطالب وكذلؾ آليو لمتعامؿ معيا 
  بالجامعة.مراجعة ممؼ االيتماد دبؿ التقدـ  و التقرير السنوي لمكمية ورفعو الى مركز ضماف الجودة 

 
 الجودة :  ( مدير وحدة ضماف 8مادة )

 مف رئيس الجامعة بعد   ذ ر ى يميد الكمية. الجودة بقراريتـ تعييف مدير وحدة ضماف 
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 ( ا تصاصات  مدير وحدة ضماف  الجودة : 9مادة )
  متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوية لتحقيؽ  ىداؼ الوحدة بما يتفؽ ما سياسة و ىداؼ مركز

  .ضماف الجودة بالجامعة
  تنفيذ القرارات التى يصدرىا مجمس إدارة الوحدةمتابعة.  
  المشػػػاركة مػػػا العميػػػد فػػػى تشػػػكيؿ الييكػػػؿ اإلداري والتنظيمػػػي لموحػػػدة وا تيػػػار  يضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس

 .بالكمية مف ذوى ال برة وتحديد المياـ الوظيفية لجميا  يضا  الوحدة
 االشراؼ الفني واإلداري يمى العامميف بالوحدة.  
  العمؿ التنفيذية ألنشطة الوحدة ومتابعتيا، ومتابعة يمؿ لجاف الوحدةوضا  طة. 
  الم تمفة وبيف وحدة ضماف الجودة الت اذ اإلجرا ات التصحيحية في  البرامجالتنسيؽ بيف اإلدارة و

 .ضو  تقارير تقييـ األدا 
 االجتماع دوريًا بفريؽ العمؿ ومسئولي المجاف بالوحدة ومراجعة التقارير المقدمة. 
  اإلشراؼ يمى تصميـ حمالت التويية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقيا وتطوير ىذه الحمالت حسب

 .احتياجات الكمية
  متابعة إنجاز األيماؿ اليومية والتأكيد مف مطابقتيا ل طة يمؿ الوحدة، والتنسيؽ بيف  يضا  الفريؽ

جرا  تقييـ األدا  الدوري لم  وحدةالتنفيذي والعامميف بالوحدة واا
  إيداد التقارير الدورية يف األنشطة المنفذة في الوحدة ويرضيا يمى مجمس اإلدارة ورفا نس ة منيا

 .لمركز ضماف الجودة بالجامعة
  العممية واإلدارية لتسيير العمؿ التنفيذي الستيفا  الوثائؽ المطموبة مف تقارير  البرامجالتواصؿ ما

 .و طط  اصة بتحقيؽ كافة معايير االيتماد
 اإلشراؼ يمى كتابة الدراسة الذاتية. 
 اإلشراؼ يمى  يداد ممفات المقررات. 
 وضا ال طط والجداوؿ لممراجعة الدا مية. 
 متابعة تنفيذ اإلجرا ات التصحيحية. 
 متابعة يرض ومنادشة موضويات الجودة يمي المجالس والمجاف المت صصة بالكمية. 
 د الكمية إلى مركز ضماف الجودة بالجامعةإبالغ درارات مجمس إدارة الوحدة بواسطة يمي. 
 اال تصاصات األ رى التي يفوضو فييا مجمس اإلدارة. 
 تمثيؿ الوحدة  ماـ الغير. 
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 ( ا تصاصات نائب مدير الوحدة:01مادة )
  وا تصاصاتومعاونة مدير الوحدة في كافة ميامو. 
 .القياـ بأيماؿ مدير الوحدة في حالة غيابو 

 
 ( ا تصاصات ادارى الوحدة 00مادة )
 .القياـ بأيماؿ التحريرات والنسخ والطبا والتصوير ال اصة بالوحدة 
 .القياـ بكافة األيماؿ األ رى المماثمة التي يتـ التكميؼ بيا مف دبؿ مدير الوحدة 
  نشا  نظاـ توثيؽ يضـ السجالت والتقػارير ال اصػة بأيمػاؿ الوحػدة والمكاتبػات و تنظػيـ الممفػات تصميـ واا

يداد فيارس وبطادات لجميا الممفات.  الم صصة ليا واا
  لػػي وحػػدة ضػػماف الجػػودة بالكميػػة وات ػػاذ كافػػة اإلجػػرا ات المتعمقػػة بشػػأنو تمقػػي البريػػد الصػػادر والػػوارد مػػف واا

 وديده في الدفاتر ال اصة بذلؾ ومتابعة ما تـ بشأنو.
  بالوحدة.حفظ كافة السجالت والنماذج التي يتطمبيا حسف سير العمؿ 
 .تنظيـ المقابالت واالجتمايات ال اصة بالوحدة وكتابة محاضرىا 
 .تنفيذ التأشيرات وتوجيو المكاتبات والموضويات لمجيات الم تمفة 
 .تنظيـ المقابالت واالجتمايات ال اصة بالوحدة وكتابة محاضرىا 

 
 ( ا تصاصات المجاف المنبثقة لوحدة ضماف الجودة 03مادة )

  االستراتيجي:لجنة الت طيط 
 مياـ المجنة : 

  . مراجعة وتحديث رؤية ورسالة الكمية 
  . تحديد يناصر التحميؿ البيئي وتحميؿ الفجوة لمكمية 
  . وضا الغايات واألىداؼ االستراتيجية لمكمية 
 . وضا ال طة التنفيذية لم طة االستراتيجية 
  . متابعة تنفيذ ال طة االستراتيجية لمكمية 
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 العممية: بالبرامجلجنة منسقوا الجودة 
 مياـ المجنة : 

  المعنى ووحدة ضماف الجودة بالكمية. البرنامجىمزة الوصؿ وحمقة االتصاؿ بيف 
  والتعامؿ ما يقبػات التطػوير وفقػًا ل طػة العمػؿ التػي  البرنامج،نشر ثقافة الجودة يمي مستوي  يمىالعمؿ

 تقرىا وحدة ضماف الجودة.
 األنشطة ال اصة بوحدة ضماف الجودة بالكمية والمياـ المنوطة بو. يشارؾ في جميا 
 والتقارير الصادرة منيـ. البرنامجيراجا ويتابا توصيؼ البرامج والمقررات الدراسية ب 
  مػػف  ػػالؿ تقػػارير المقػػرر والمراجػػا  البرنػػامجب دراسػػيمتابعػػة يمػػؿ وتنفيػػذ ال طػػة التصػػحيحية لكػػؿ فصػػؿ

 .واستبيانات الطالب ال ارجي
  المعنى.  البرنامجالعمؿ ال اصة باالحتياجات التدريبية ب ويراجا  طةيتابا 
 ما مدير الوحدة. البرنامجمتابعة تحديث دايدة البيانات ال اصة ب 
  الدوريةالمساىمة في تدويف إنجازات  نشطة وحدة ضماف الجودة. 
 .المساىمة في متابعة تجميا م رجات ووثائؽ لجاف الجودة الم تمفة 
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 لجنة المراجعة الدا مية:
 مياـ المجنة 

 .  العممية  البرامجمراجعو توصيؼ البرامج والمقررات والمصفوفات التي تعدىا  -
 مراجعو الوثائؽ والتقارير الدورية التي تعدىا وحدة ضماف الجودة. -
 والمراجعة .مراجعو تقارير تنفيذ  طط التحسيف الموضوية في ضو  الدراسة الذاتية و يماؿ التقويـ  -
 مراجعة مدى استيفا  ممفات معايير الجودة وااليتماد . -
  مراجعة توافر ممفات المقررات الدراسية لكؿ فصؿ دراسي ومطابقتو بتوصيؼ المقرر -
 بالكمية. االمتحاناتالتأكد مف تطبيؽ ضوابط  -
اـ وضػػػا متابعػػة تطبيػػؽ معػػايير الجػػػودة المعروفػػة ب صػػوص الكنتػػػروؿ مػػف حيػػث مواصػػػفات المكػػاف، نظػػ -

، االمتحانػاتجابة،  نظاـ التصحيم  ومراجعتو، نظاـ حفظ المستندات، جداوؿ وحفظ األسئمة ، ونماذج اإل
يالف النتائج .  رصد الدرجات، واا

 بالكنتروؿ.متابعة تطبيؽ دوايد ودوانيف العمؿ  -
 يقد ورش يمؿ يف معايير الجودة لتصميـ االمتحانات. -

 لجنة اإلستبيانات:
 مياـ المجنة:

الرجػػػوع الػػػى الػػػدليؿ  ) .منػػػوتصػػػميـ االسػػػتبيانات بنػػػا ا يمػػػي نػػػوع االسػػػتبياف والفئػػػة المسػػػتيدفة والمسػػػتفيد  -
 االستبيانات الصادر مف دبؿ مركز ضماف الجودة بالجامعة ( .

 لالستبيانات.توزيا االستبيانات يمى م تمؼ الفئات وفقا لم طة السنوية  -
 ال اصة بكؿ استبياف. تحميؿ نتائج االستبيانات وكتابة التقارير -
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  والتويية:لجنة التدريب 
 مياـ المجنة : 

  بالكمية.دراسة االحتياجات التدريبية لم تمؼ الفئات  -
  الفئات.وضا  طط التدريب والتويية بوحدة ضماف الجودة بنا  يمى االحتياجات الفعمية لم تمؼ  -
  الجودة.تنفيذ  طط التدريب والتويية بوحدة ضماف  -
  التدريب.متابعة دياس  ثر مردود وجودة  -

 الذاتية:الدراسة  إليدادالمجنة التنفيذية 
لجنة فريية وير س كؿ لجنة يضو ىيئة تػدريس مػف الكميػة يسػايده مجمويػة مػف  يضػا  ىيئػة التػدريس  11تضـ 

 والييئة المعاونة.
 مياـ المجنة:

والم رجػات المطموبػة والمعػدة مػف دبػؿ جيػة التعرؼ الدديؽ يمى معػايير االيتمػاد ومؤشػراتيا و صائصػيا  -
 .االيتماد التى ستتقدـ الكمية إلييا بطمب االيتماد

 .دراسة مدى توافؽ م رجات الكمية ووثائقيا ما متطمبات جية االيتماد -
 .تجميا ومراجعة البيانات ال اصة بإيداد التقارير السنوية والدراسة الذاتية لمكمية -
 .الدايمة لمتقارير السنوية والدراسة الذاتية لمكميةإيداد المرفقات والوثائؽ  -
 .مراجعة ممؼ االيتماد والوثائؽ الدايمة -
 (   رى :02مادة )

تحػػػدد ا تصاصػػػات ىػػػذه المجػػػاف بمػػػا ي ػػػدـ  ىػػػداؼ الوحػػػدة ويحقػػػؽ رسػػػالتيا و ىػػػدافيا االسػػػتراتيجية ، ويتماشػػػى مػػػا 
 الوحدة ومركز ضماف الجودة بالجامعة . طبيعة الكمية ، وذلؾ بعد مراجعتيا وايتمادىا بمجمس إدارة 

 
 ( النظاـ المالى : 01مادة )

يكػػوف لموحػػدة موازنػػة ماليػػة سػػنوية يعتمػػدىا مجمػػس إدارة الوحػػدة ، وتتوافػػؽ السػػنة الماليػػة لموحػػدة مػػا السػػنة الماليػػة 
 لمجامعة ، وت ضا جميا التقارير المالية لمراجعة األجيزة الم تصة مف الجامعة . 

  حكاـ يامة ( 05مادة )
يطبؽ فيما لـ يرد في شأنو نص  اص بيذه الالئحة القوايد الواردة بالقوانيف والموائم المعموؿ بيا بجامعػة  -

 فاروس .
 تسرى  حكاـ ىذه الالئحة مف تاريخ موافقة مجمس جامعة فاروس يمييا . -

 الجيات المستفيدة وذات الصمة بالوحدة
  وال: جيات دا ؿ الكمية
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 لمكمية.ة واإلدارية التابعة العممي البرامج -
 . الطالب -
  يضا  ىيئة التدريس ومعاونييـ. -

 ثانيا: جيات  ارج الكمية
 مركز ضماف الجودة بالجامعة. -
 الييئة القومية لضماف الجودة وااليتماد. -
 المجمس األيمى لمجامعات ولجانو المتصمة بت صصات الطالب. -
 المينية ذات الصمة بت صصات ال ريجيف. واالتحاداتالنقابات  -
 الجيات المستفيدة مف م رجات التعميـ بالكمية مثؿ جيات التوظيؼ. -
 .مؤسسات المجتما المدني  -
  وليا  األمور. -
   الكمية. ريجو  -
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 تعريفات ومصطمحات  ساسية
 رؤية المؤسسة

وتيػػػدؼ إلػػػى تحفيػػػز مجتمػػػا رؤيػػػة المؤسسػػػة ىػػػى وصػػػؼ م تصػػػر لمػػػا تطمػػػم المؤسسػػػة لتحقيقػػػو فػػػي المسػػػتقبؿ، 
 المؤسسة.

 رسالة المؤسسة
رسالة المؤسسة يبارة يف فقرة دصيرة تعبر يف ماىية المؤسسة ويف سبب وجودىا وتحػدد نطػاؽ وكيفيػة يممياتيػا 

 وما تقدمو لممجتما.
 ضماف جودة التعميـ 

ة المتوافقػة مػا رسػالة المؤسسػة يقصد بضماف جودة التعميـ تمؾ العممية ال اصة بالتحقؽ مف  ف المعايير األكاديميػ
التعميمية دد تـ تحديدىا وتعريفيا وتحقيقيا يمػى النحػو الػذي يتوافػؽ مػا المعػايير المنػاظرة ليػا سػوا  يمػى المسػتوى 
القومي  و العالمي، و ف مستوى جودة فرص التعمـ والبحث العممػي والمشػاركة المجتمعيػة وتنميػة البيئػة تعػد مالئمػة 

 دعات المستفيديف مف ال دمات التي تقدميا المؤسسة التعميمية.وتقابؿ  و تفوؽ تو 
  االيتماد

يقصد بااليتماد تمؾ العممية المنيجية التي تستيدؼ تمكيف المؤسسات التعميميػة مػف الحصػوؿ يمػى صػفة متميػزة، 
جػرا ات فعالػة وُىوية معترؼ بيا محميًّا ودوليًّا، والتي تعكػس بوضػوح نجاحيػا فػي تطبيػؽ اسػتراتيجيات وسياسػات و  اا

لتحسيف الجودة في يممياتيا و نشطتيا وم رجاتيا، بما يقابؿ  و يفوؽ تودعات المستفيديف، ويحقؽ مستويات ياليػة 
 مف رضائيـ. وفى ضو  ذلؾ فإنو يمكف تعريؼ االيتماد لممؤسسات التعميمية في مصر يمى النحو التالي: 

نػامج التعميمػي مسػتوى معيًنػا مػف معػايير الجػودة اسػتناًدا إلػى معػايير إدرار الييئة استيفا  المؤسسة التعميميػة  و البر 
 االيتماد بالييئة ووفًقا ألحكاـ دانوف الييئة.

 التقويـ 
  تش يص الوضا الراىف وتحديد مواطف القوة والضعؼ بالمقارنة ما معايير محددة بغرض التحسيف والتطوير.
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 التقويـ الذاتي
المؤسسػػة يػػف طريػػؽ المؤسسػػة ذاتيػػا، وذلػػؾ لمكشػػؼ يػػف مجػػاالت الضػػعؼ وتحديػػد  العمميػػة ال اصػػة بتقػػويـ  دا 

 مجاالت القوة بالمؤسسة لتحقيؽ رسالتيا و ىدافيا االستراتيجية.
 الدراسة الذاتية 

التقرير الذي تعده المؤسسة نتيجة يممية التقويـ الذاتي، ويعتمد يمػى توصػيؼ وتشػ يص الوضػا الػراىف لممؤسسػة 
 لقوة والضعؼ، ومجاالت التحسيف والتطوير الممكنة.وتحديد مواطف ا

 
 التقرير السنوي

تقرير تعده المؤسسة سنويًّا يوضم نتائج التقويـ الذاتي ألدا  المؤسسة يف العاـ الجػامعى المنقضػي ويحتػوي  وجػو 
 التحسيف لمواطف الضعؼ، و وجو التعزيز لمواطف القوة في ضو   طة التحسيف والتطوير بالمؤسسة.

 مراجعة الدا مية ال
يممية تقويـ ألنشطة المؤسسة، يقـو بيا فريؽ يمؿ مف المؤسسة ذاتيا  و فريؽ مكمؼ مػف جيػة تابعػة لمجامعػة  و 

 الوزارة وتوثؽ النتيجة في صورة تقرير.
 المراجعة ال ارجية 

ثػؿ الييئػة وتوثػؽ يممية تقويـ ألنشػطة المؤسسػة، يقػوـ بيػا فريػؽ مػراجعيف مكمػؼ مػف دبػؿ جيػة مػف  ػارج الػوزارة م
 النتيجة في ىيئة تقرير ويمكف ات اذ درار مف دبؿ الييئة بنتائج التقويـ.

  والوثائؽ األدلة
مصدر متاح يمكف االستناد إليو في الحكـ يمى جودة األدا  والممارسات ويتمثؿ في البراىيف الممموسػة مػف وثػائؽ 

السػػػنوية( والمرئيػػػة )نتػػػائج المالحظػػػة( والمسػػػموية )نتػػػائج )مثػػػؿ دوايػػػد البيانػػػات، ومحاضػػػر االجتمايػػػات والتقػػػارير 
 المقابالت( التي تؤكد إجرا  الممارسات، ويؤ ذ في االيتبار يند تقييـ  دا  المؤسسة.

 معايير االيتماد
فػي المعايير المعدة مف ِدبؿ الييئة لتقويـ وايتماد المؤسسػات التعميميػة وتعػد األداة الرئيسػة التػي يػتـ االسػتعانة بيػا 

إيداد الدراسة الذاتيػة مػف دبػؿ المؤسسػة، وتسػت دـ بواسػطة المػراجعيف مػف الييئػة كأسػاس لعمميػة التقػويـ وااليتمػاد 
 لممؤسسة.

 مؤشرات التقويـ
كػػؿ معيػػار مػػف معػػايير االيتمػػاد المحػػددة مػػف ِدبػػؿ الييئػػة يتضػػمف مجمويػػة مػػف المؤشػػرات التػػي تعبػػر يػػف المعيػػار 

   يممية التقويـ وااليتماد.المقصود والمطموب دياسيا  ثنا
 (NARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية 

ىى الحد األدنى مف المعارؼ والميارات المطموب تحقيقيا مف  الؿ البرنامج التعميمي مف  جؿ ايتماده مف الييئة 
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الػػػتعمـ المسػػػتيدفة ينػػػد القوميػػػة لضػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ وااليتمػػػاد، ويػػػتـ الرجػػػوع إلييػػػا فػػػي صػػػياغة  ىػػػداؼ ونػػػواتج 
 توصيؼ البرنامج التعميمي.

 (ARS)المعايير األكاديمية المرجعية 
المعايير التي تحددىا المؤسسة التعميمية لمبرامج التعميمية الم تمفة بيا بشرط  ف يكوف مستوى المعػارؼ والميػارات 

 بيا  يمى مف الحد األدنى لممعايير القومية األكاديمية المرجعية.
 ت ال ريج مواصفا

مجمويػػة مػػف المواصػػفات التػػي تحػػددىا المؤسسػػة التعميميػػة مػػف  ػػالؿ تبنػػي المعػػايير األكاديميػػة ويحققيػػا البرنػػامج 
التعميمي في ال ريج وفػؽ مػا يقدمػو لمطػالب مػف معػارؼ وميػارات وذلػؾ فػي ضػو  االحتياجػات المينيػة ومتطمبػات 

 وتودعات المجتما وسوؽ العمؿ. 
 (ILOs)فة م رجات التعمـ المستيد

النتائج التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا في الطالب مف  ػالؿ برامجيػا الم تمفػة والمرتبطػة بالمعػايير األكاديميػة، 
وتعكػػس رسػػالتيا، وتكػػوف دابمػػة لمقيػػاس، وتػػرتبط بشػػكؿ واضػػم بػػالمحتوى العممػػي والطػػرؽ الم تمفػػة لمتػػدريس وتقػػويـ 

صنؼ إلى المعرفة والفيـ، والميارات الذىنية، والميارات المينيػة الطالب، وتؤدي إلى تحقيؽ مواصفات ال ريج. وت
 والعممية، والميارات العامة والمنقولة.

 البرنامج التعميمي 
المناىج والمقررات الدراسية واألنشػطة التػي تكسػب الػدارس المعرفػة والميػارات والقػيـ الالزمػة لتحقيػؽ ىػدؼ تعميمػي 

تػػو مػػنم الػػدارس درجػػة يمميػػة  و شػػيادة اجتيػػاز ينػػد اسػػتيفا  مكوناتػػو  و ت صػػص دراسػػي محػػدد والػػذي يػػتـ بنياي
 ومتطمباتو.

 تقويـ الطالب
مجموية مف الطرؽ مف بينيا االمتحانات، التي تقرىا المؤسسة لقياس مدى إنجػاز وتحقيػؽ نتػائج الػتعمـ المسػتيدفة 

 مقرر دراسي معيف.مف ددرات الطالب المعرفية والذىنية والمينية مف  الؿ برنامج تعميمي  و 
 المجالس الحاكمة     

تمؾ المجالس الرسػمية لممؤسسػة التػي تتمتػا بالسػمطة الشػريية المسػتمدة مػف الييكػؿ التنظيمػي لممؤسسػة، وليػا حػؽ 
ايتماد السياسات واإلجرا ات، وات اذ القرارات التنفيذية ذات العالدة ومنيا مجمػس الجامعػة  و األكاديميػة، ومجمػس 

 .البرنامجمعيد، ومجمس الكمية  و ال
 التحميؿ البيئي 

(  و غيرىػا SWOT analysisيممية تحميؿ البيئة الدا مية وال ارجية لممؤسسػة ويمكػف  ف يػتـ باسػت داـ  سػموب )
 بيدؼ تحديد مجاالت ومواطف القوة والضعؼ بالمؤسسة، والفرص المتاحة والتيديدات القائمة والمتودعة.

 الت طيط االستراتيجي
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سنوات فأكثر(، وتحديد رؤيػة ورسػالة المؤسسػة وغاياتيػا  5تنطوي يمى التنبؤ بالمستقبؿ لفترة زمنية محددة )يممية 
 و ىدافيا االستراتيجية التي يجب  ف تسعى لتحقيقيا في ىذه الفترة، وكذلؾ الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ ذلؾ.

 ال طة االستراتيجية 
جػػب  ف تكػػوف مكتوبػػة ومعتمػػدة وتحػػدد رؤيػػة ورسػػالة المؤسسػػة، تمثػػؿ م رجػػات يمميػػة الت طػػيط االسػػتراتيجي، وي

 وغاياتيا و ىدافيا االستراتيجية، والوسائؿ المتاحة والمستقبمية لتحقيؽ ذلؾ.
 ال طة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة

ة، مػا تتضمف م تمؼ األنشطة والمياـ المطموب القياـ بيػا مػف  جػؿ تحقيػؽ غايػات المؤسسػة و ىػدافيا االسػتراتيجي
 تحديد دديؽ لممسئوليات والجدوؿ الزمني ومؤشرات المتابعة والتقييـ، ومستويات اإلنجاز.

 األطراؼ المعنية
كافة األفراد والمؤسسات والجيات التػي ليػا اىتمػاـ  و مصػمحة مػا  و تتحمػؿ م ػاطر ناتجػة يػف الموضػوع المشػار 

األفراد مف دا ؿ  و مف  ارج المؤسسة، وىـ بصفة يامة إليو تبعا لمسياؽ. ويقصد بيـ بالنسبة لممؤسسة التعميمية 
الطػػػالب، و وليػػػا  األمػػػور، و يضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس، والييئػػػة المعاونػػػة، واإلداريػػػوف، والفنيػػػوف بالمؤسسػػػة، وممثمػػػو 
النقابػػات المينيػػة المرتبطػػة ببػػرامج المؤسسػػة، و فػػراد ومؤسسػػات المجتمػػا المػػدني التػػي تتعامػػؿ مػػا المؤسسػػة، سػػوا  

 ا مستيمكيف ل دماتيا،  و يقوموف بتوفير  ماكف لمتدريب،  و يشكموف المجتما المحمي لممؤسسة جغرافيًّا.كانو 
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