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 وحدة ضمان الجودة

 لوحدة ضمان الجودة الالئحة الداخلية

 طنطاجامعة  - الهندسةبكلـية 
********** 

 السند القانوني  (1ادة )ــــــم

ذات الكلية استنادا مقرها طنطا وجامعة  -الهندسة لوحدة ضمان الجودة بكلـية ة التصرفات المالية واإلدارية تنظم أحكام هذه الالئح
 م.31/2/2002م والمنعقدة بتاريخ الثالثاء الموافق  2000/2002علي قرار مجلس الكلية بجلسته السادسة عشر للعام الجامعي 

 

 رؤيـة الوحدة  (2ادة )ـــــم

،لمةةخلجةةكالت ةةاتيلا تةةتللبلت امةة لبتنميةةالالةي ةةالوليالللعمليةةالالتعليميةةالبلالة ويةةالبلالتوويخيةةالبلجتمةةالالم تمةة المتابعةةالال ةةم
ال هود،لللت ركلن ولالمزتتلمخلالتميزلفيلالم اركالالخعالالمةخلجلة لن ةرلفوافةالالتونيةالبلال ةودط،لبلتألةوترلا ف ةارلبةالم تم ،ل

لستتاما.لت ويقلمخهوملاالعتمادلبلالتنميالالم
 

 رسالة الوحدة  (3ادة )ــــــم

،لعةخلررتةقلتخعية لدبرلال ليةالفةيلالةي الالوصوالل ودطلعاليالالمستوىلفيلا داءلالتعليميلبالعلميلبلالة ويلبلاإلدارللبلجتما
الةي ا،ل لبتنميالالم تمالم اركالالتنموتالعلىلالمستوىلالم تمعيلبلتعظيملاالستخادطلمخلالم االتلالعلميالبلالة ويالفيلجتمال

هة لؤلبلجلقلم االتلللتعةاب لالخعةاالمة لالهي ةاتلالممافلةا،لبلفةيلسرةارلسسةتراتي يالال ليةالبلال امعةا،لبلبمةالت وةقلرسةالتهما،لبت
لال لياللل صوالعلىلاالعتماد.

 

 األهداف االستراتيجية للوحدة  (4ادة )ـــم

 .المستوة راعاطلتترتبلجلياالمتعاقةالل م لراتالالتألوترلفيلم لمالتألوترلالمختلخالسعتادلكوادرلمؤهلالللوياملبأن ألال .1

ل ليةالالمختلخةا،لبتويةيملج داءلا كةادتميلباإلدارلاللبض لالةنظملبالمعةاتيرلبالنمةااللالمختلخةالالتةيلتسةتختمللتويةيملجن ةألا .2
ل.ال ليالفيتووتملا داءلبضما لال ودطللبهتف

لل. لياكافالجقساملالمخلللفةةيللمي لمتأللةاتلاالعتمادلستمرلللم اركاالمت  ي لم لالدعملعمليالضما لال ودطلال املال .3
بجقسامهالالعلمياللال ليامخاهيملال ودطلال املالفيللمي لجن ألالتألةيقلبالتأكيتلعليلحتمياللوافالال ودطالتوعيالبمخاهيملبف .4

 .المختلخالباإلدارتا

 لمواردلب افالجقساملال لياالمتابعالالمستمرطللمتىلت ويقلاالكتخاءلبلمعال الالنوصلفيلا .5

لمسةةةتوتاتالكةةةةالالمولل ةةةا لالوحةةةتطللالةةةما لاالسةةةتمرارتالفةةةيلالتألةةةوترلبلمةةةخلجةةةكاللطالمسةةةتمرلألةةةوترلدعةةةملعمليةةةاتلالتمتابعةةةالبل .6
لل.ل ودطللالمتكحوا

يملالعم لعليلتألوترلا داءلال امعيل عالاءلهي ةالالتةترتملمةخلجةكالمتابعةالبتويةيملا داءلبصةياصالالتوصةياتلالك مةاللتعظة .7
 االت ابياتلبعكللالسلةيات.
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لوةةترطلبمةةالتخعةة لالبالة وةةيلبجتمةةالالم تمةة التعليمةةيلنظةةاملبمعةةاتيرللل ةةواحزلبال ةةوافزللةةيداءلالمتميةةزلفةةيلالم ةةاالبضةة ل .8
لل.التنافسيالفيلكافالالتخصصاتلالتابعاللل ليا

م لالمعاتيرلالعالمياللرنألالامعال-لهنتساب ليالالختلخاالملالعم لعلىلت وتخلرجللعاملم تمعيلتؤكتلاتخاقلالةرامجلالتعليميا .9
لاإلقليميالبالووميا.

بالةتبليلفةيلمخرلةاتلالعمليةالاإلقليمةيلاكتسةا لفوةالالم تمة لالمصةرللبلبلتعملمنةا لال ةودطللةلالم ةاركالالم تمعيةالتخعي  .11
لل.التعليميالبال ليا

بالتبليلبهتفلال صوالعليللاإلقليميللجقامالعكقاتلتةادليالم لهي اتلبمنظماتلضما لال ودطلباالعتمةادلعليلالمستةول .11
 ل.االعتماد

 

 وحدة ضمان الجودةاختصاصات   (5ادة )ــــــم

ل:تليتختصلبحتطلضما لال ودطلبال ليالبمال
 مركةزلاالستخادطلمخلالخألطلالموضوعالمةخلقةة لبلداج لال ليالل ودطلاتألةيقلاستراتي يالال امعالفيمالتخصلالعم لعليل

 بمالتتوافقلم لاستراتي يالال ليا.لجل لتووتملا داءلبضما لال ودطلال ودطلبال امعالمخلضما 

 ال ليا.لفيالعاماللتووتملا داءلبضما لال ودطللاتاقتراحلالسياس 

 توةتتملمة للتألةيقلنظاملضما لال ودطلباالعتمةادلن رلالوعيلبيخلجعالاءلهي الالتترتملبالعامليخلبال ليالبالألك لبأهميا
لفيمالتتعلقلبالما لال ودط.تالليقساملالعلميالباإلدارللاست ارتابللسرشادتاجتماتل

 قاعةتطلبيانةاتلبمنظومةالسن ةاءلبلل ليةالالمختلخةااللبض لالةنظملبالمعةاتيرلبالنمةااللالمختلخةالالتةيلتسةتختمللتويةيملجن ةألا
 .لتووتملا داءلبضما لال ودطلبال ليالامعلوماتلمت امل

 كعتمادللال ليالبمالتهيئلاملالعلميالباإلدارتالالمختلخالبال ليامتابعالجن ألالتووتملا داءلبضما لال ودطلبا قس. 

 ا سةتاالالةتكتور لاإلداراتلالمعنيةالبالسةيتلسلةيللهلتوةوتملا داءلبضةما لال ةودطلبال ليةالبرفعةلاسةنوتدبرتةالبلرترلاسعتادلتو
ل.عمةيتلال ليةةا

 بالة وةةيلبجتمةةالالم تمةة ،لبكةة ل لفةةيلتعليمةةيلالاقتةةراحلنظةةاملبمعةةاتيرللل ةةواحزلبال ةةوافزللةةيداءلالمتميةةزلفةةيلالم ةةاال
لتنافسيلعلىلمستوىلال ليا. الم االتلاإلدارتالالمختلخالفيلسرار

 سقامةةالعكقةةاتلمةاشةةرطلبقوتةةالمةة لال هةةاتلالمعنيةةالبوالةةاتالتوةةوتملا داءلبضمةةةا لال ةةودطلمةةخلجةةكالمركةةزلتوةةوتملا داءل
ل.بضما لال ودطلبال امعا

 مة لالمعةاتيرللرنألةالامعةال-ب ليةالالهنتسةالختلخةاالملتؤكةتلاتخةاقلالةةرامجلالتعليميةالالعم لعلىلت ةوتخلرجللعةاملم تمعةي
 العالميالاإلقليميالبالووميا.

 اإلدارةل مجلس يشكت  (6ادة )ــــــم

لعليلالن ولالتالي:لالوحتطلسدارطم لملبتتملت  ي لالوحتطلبورارلمخلم لملال لةياللسدارط لم لملي  تتملت
 (رحيملم لملادارطلالوحتط)للللج.د.لعميتلال ليا -1

 (اإلدارطلملرحيملم للا)جقتمهملناحةللالسادطلا سات طلبككءلال ليا -2
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 )عالوًا(للال ودطضما للمتترلبحتطالسيتل -3

 ل.تتملاجتيارهملمخلِقة لم لملال ليالفىلبتاتالالعاملال امعيجعالاءلهي الالتترتملا سات طلمخلالسادطللفنا ج -4

 خ.يخلجبلالمترستا سات طلالمساعتلت و لاضافالافنا لمخلالسادط -5

 )عالوًا(للموررلل ناللودطلا داءلبال ليا -6
 

 :اختصاصات مجلس إدارة الوحدة  (7ادة )ــــــم

التةيلت وةقلا هةتافلاالسةتراتي يالللوحةتطلفةيلالعمة للبآليةاتلبنظةملسياسةاتضما لال ةودطلبصةياصاللبحتطلسدارطم لملتختصل
ل:مالتليلجتصاصاتاالل.لبت م لتل الووانيخلباللواحةةحلالمنظمابل ببمالاللتخلال امعااستراتي يالال ودطلبال ليالبلسرارل
 لك لشهرلبناءلعليلدعوطلمخل ،لبت و لااللتماعلص ي الب الورلرحيملم لملاالدارطت تم لم لملاإلدارطلمرطلعليلا ق 

لالم لم لجعالاء لجصوال)النصيل احتلباحت(،لالمأللوالجصلةيا لالوراراتلبأصلةيا لتسابتلا صواتلبتصتر تلال اضرتخلبساا
لالرحيم لبت رترلترلحلال انبلال للفيه لك لللسا لسفةاتلبقاح  للبتتم لمخلرحيملم لملاإلدارطلللم الر لباعتماده  لسا
 .للعرضلعليلم لملال لياللسام كراتلبتوصياتلال رف لتباالحتخاظلبهلفيلس  لجاصلبل

 العامليخلبهالبمهاملببالةاتللمي لت تتتلاجتصاصاتلالاتخاالالورارلم لبالوحتطلبآليالبانسيابيالنظاملالتاجليلللعم لصياصال
لهالب   لم تدبتوصيخ

 لفيله الال أ لباإلشرافلعليلتنخي ها.الوواعتلالماليالالمنظماللعم لالوحتطلبمالتتخقلم لالووانيخلالعاماللل امعالت تتتل
 م لال هاتلااتلالعكقالبأن ألالتألوتةةرلالتعليملخاع للت خ لاعام لم لال هاتلالمختلخالبمالتنظملالتبض لاإلرارلالخاصلب

ل.العالي،لبنظملضما لال ودط
 تمهيتالللموافوالعليهاللبال ليالللوحتطلبالمنةوةةوالمةةخلاستراتي يالال ودطاالموتمالمخلمتترلبللعم للألطلالتنخي تالمناق الالخ

ل.هابتوفيرلاإلم انياتلالك ماللتنخي 
 باتخاالماللل لياباالمختلخالباإلداراتلبا قسامللالتوارترلالخاصابللحوالسيرلالعم لوحتطمتترلاللمخلالتوارترلالموتمالمناق ا

لبالتوصياتلالك ما.لا ستاالالتكتور لعمةيتلال ليةةاتلزمللمخارةالالسيتل
  لال لللتألوراتلالتيلتستلزم لبفوا لال ليا لرسالا لبمرالعا لبللدراسا لعنتلالالربرط لبت تتوها لالعم لبمالتألولم لالتوصيا لنظام تر

لت وقلرسالالال ليا.
 بت و لالصرفلالوحتط،لللمستتتمالاللتزتتلعخلجليللنيه،لبت و لفيلعهتطلم اسبلاتخصيصلسلخلت و للم لملاإلدارط

ل لالعاما لللواححلالماليا لرةوا لالمختلخا، لعليلالنخواتلالنورتا لجمواالالسلخبالبتصرفلمنها فيلجصراضلللالمستتتمالهتستختم
لبتسوتتهالافآتلجبلا لورلبمةةالفيلح مها،لبتتملاستعاضاله هلالسلخالقر لنخااها،لعليلج لتردلالمةالغلالمتةوياصرفلالم 

لبتتمللردلالسلخالعليلفتراتلصيرلم تدطلبمالاللتو لعخلفكثلمراتلشهرتا.ل.بةتب لصرفلفيلنهاتالالسنالالماليا
 ل.جج لموافوالم لملال ليالعليهابلللم لملاإلدارطلت تتتلقيمالبتالحالورلال لساتلليعالاء
 لل.بالوحتطلعةامليخلباإلدارتيخلللم لملاإلدارطلت تتتلقيمالالم افأطلال هرتال
 لوحتطلتو ت لم افةأطلت  يعيةالللعامليخلباإلدارتيخلبالوحتطلنظيرلال هودلصيرلالعادتالالم لملاإلدارطلبناءلعليلاقتراحلمتترل

ل.التيلتتعملرسالالالوحتط
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 رئيس مجلس ادارة الوحدة: إختصاصات  (8) مـــــــادة
ل

لفيلالنواحيلالتاليا:للتوليهلباإلشرافلعليلالعم لبالوحتطباوحتطلاللتختصلرحيملم لملادارط
 برحاسالللساتهلالتعوطلالنعوادلم لملاإلدارطلفيلمواعيتهلالم تدطلبت تتتللتبالا عماا 

 ضرلم لملسدارطلالوحتطام لاعتماد 

 راراتلالم لممتابعالتنخي لكافالق 

 تنخي لالسياسالالعامالالموضوعاللت ويقلجهتافلالوحتطلمتابعال 

 لتموي لالوحتطلقانونالسماملالغيرلبمخارةالال هاتلالخارليالبالتاجليالفيمالتتعلقلب  و لالوحتط 

 سبراملالعوودلالمتعلوالبتعام لالوحتطلم لالغيرلفيلحتبدلالوواعتلالتيلتالعهالم لملاإلدارطل 

 رةواللمالتالعهلم لملاإلدارطلمخلقواعتلبجح امللفلالم افآتلبال وافزلللعامليخلاعتمادلصرل 

   اعتمادلصرفلا صنافلمخلالمخا 

 م ترتاتلالواردطلللوحتطلخ صللت  ي لل ا لال 

 ل76لسةنالل42مةالتخوضةهلفيهةالم لةملاإلدارطلمة لمراعةاطلجح ةاملالوةرارلال مهةورللرقةملممارسالجتالمهاملباجتصاصاتلججةرىل
 التخوتضلفيلاالجتصاصاتب أ ل

 الوحدةتعيين مدير   (9ادة )ــــــم

بت بلج لتتوفرلفةيلللمتطلفكثلسنواتلقابلالللت تتتللمرطلباحتهلم لملال لةيابورارلمخللال ودطضما للتعييخلمتترللوحتطتتمل
لال ربطلالتاليا:لال ودطضما للمتترلبحتط

 ل.ج لت و لعالولهي التترتم .1

ل.ال ودطج لت و لعالولبوحتطلضما ل .2
 ل.اللت غ لجىلمنصبلادارىلبال ليا .3

 فيله الالم اا.تترتةيالبال صوالعليلدبراتلالتألوترلبلضما لال ودطلبلتألةيقلنظملال ودطلجةرطلمناسةالفيلم اال .4

 .الم اركالالخعالالفيلجتمالال ليالفيلكافالالم االت .5

 .العامليخلبال لياتوافرلعكقاتلليتطلم ل .6

 اسةالللوياملبالمهمالالموكلالسليهلمو لالرؤتالال يتطلبال خصيالالويادتالبالوترطلعليلاإلدارط.لتوافرلالصخاتلال خصيالالمن .7
ل

 الوحدةمدير  إختصاصات  (11ادة )ـــــــم

لفيلالنواحيلالتاليا:للتوليهلباإلشرافلعليلالعم لبالوحتطباوحتطلالمتترلتختصل
 بعرضهالعليلم لملاإلدارط.لبال لياللالال ودطسعتادلجألطلالعم لالك مالبالمنةوةةوالمةةخلاستراتي يل 

 للوحةتطلبالتنسةيقلبةيخللعمة البالتأكةتلمةةخلمألابوتهةاللخألةالالمهةاملالمختلخةاللسن ةا اإلشرافلعليلنظاملالعمة لبالوحةتطلبمتابعةال
ل.العامليخلبالوحتطالل ا لالمختلخالبل

 ل.العم لالتيلتوالهلجهملاإلن ا اتلبالمعوقاتبلتألورلالعم لبالوحتطلت م للم لملاإلدارطللبسنوتالتوتتملتوارترلدبرتا
 الصةكحياتلالك مةاللتسةييرلالعمة لالتنخية للبمةالفةيلالة لاالتصةاالبا قسةاملالعلميةالمخلم لملاإلدارطللوحتطلامتترلتخوالل

ل.باإلدارتالبال ليا
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 الجهات المستفيدة  (11ادة )ــــــم

لضما لال ودطلب ليالالهنتسالعليلالن ولالتالي:لطال هاتلالمستخيتطلبااتلالعكقالالمةاشرطلم لبحتت تدل
ل:للهاتلداجة لال ليةاجبالل

لرنألالامعال-م لملكليالالهنتسا •
لا قساملالعلميالباإلدارتالالتابعاللل ليا •
لجعالاءلهي الالتترتملبمعابنيهم •
لالألةةك  •

للهاتلجارللال ليال:لفانيال
لرنألام لمللامعال •
 مركزلضما لال ودطلبال امعا •

لرنألا امعالبالتألوترللم ربعاتلرطسدابحتطل •
ليالااتلالعكقالبتخصصاتلالخرت يخالنواباتلباالت اداتلالمهن •
لتخيتطلمخلمخرلاتلالتعليملبال لياال هاتلالمس •
 الم تم لالمتنيلالمهتمالبالتعليممؤسساتل •

 

 لجان التنفيذية للوحدةال  (21ادة )ـــــــم

لخقلعم لمتبفرللل نالمخلجعالاءلهي الالتترتم عماالالوررلمخلمك لل نالتت   لللع رطلل ا لتنخي تالمتخصصاتالملالوحتطل
لبيانهالكالتالي:بللعامليخلبال ليا،لبالهي الالمعابنالبالجعالاءلهي الالتترتم

 

ر ــــــــــــــــــــــــــة تطويـــــــــــــــــــــــــــلجن -1
 ةــــــــــــــــــــــــــــالالئح

ل

،لا لال ودطل"لتألوترلالكح ا"لب  لمالتخصلبتألوترلالكح البالتأكتلمخلموافوتهالللمعاتيرلالعالميةالبالوياسةياتعنىلل نالبحتطلضم
لا:بمخلجن ألته

عمةة لموارنةةالبةةيخلالكح ةةالال اليةةالل ةة لقسةةملمةة لالمعةةاتيرلالعالميةةالبالوياسةةيالللوقةةوفلعلةةىلجبلةةهلالت ةةابهلباالجةةتكفلبينهمةةال -1
لبعم لتورترلب ل .

الموادلالتةةيلت ةةبلسضةةافتهالجبلتعةةتت لم تواهةةالجبلحةة فهالمةةخلالكح ةةالال اليةةالبمةةالتوافةةقلالمعةةاتيرلالعالميةةالتوةةتتملموتةةرحلبةة -2
 بالوياسيا.

 التنسيقلم لل نالبحتطلال ودطلللةرامجلبالمورراتلالتعليميا -3
 

 ةــــــج الدراسيـــرامـررات والبــارير المقــف وتقــلجنة توصي -2
ل

لتوصةةييلبتوةةارترلالموةةرراتلبالةةةرامجلالتراسةةيالب ةة لمةةالتخةةصلالموةةرراتلالتراسةةيالبلتوصةةيخهاللبحةةتطلضةةما لال ةةودطتعنةةىلل نةةال
لا:،لبمخلجن ألتهالتوصييلمخلا قساملالعلميالاعتمادبك ل لالتأكتلمخل
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تةةوفيرلالةةتعملالخنةةيلليقسةةاملالعلميةةالبلللسةةادطلجعالةةاءلهي ةةالالتةةترتمللتسةةهي لمهمةةتهملفةةىلجعةةتادلبلت ةةتت لتوصةةييل -1
 ال لمخلجكالبرشلالعم لبلتوفيرلالنمااللالك ما.المورراتلبل

 العم لك لوالبص لبيخلا قساملالعلميالالمختلخاللتةادالتوصييلالمورراتلعةرلالةرامجلالعلميالالمختلخا. -2

 التأكتلمخلمألابوالتوصييلالمورراتللمعاتيرلال ودطلمخلحي لال   لبلا عتاد.ل -3
 

ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــة شـئــــــــــــــــــــــــــلجن -3
 الب ـــــــــــــــــــالط

 

ل"ل ة و لالألك "لب  لمالتخصلالألك لبلش و لدراستهملبال ليا،لبلت م لال وانبلالتاليا:لبحتطلضما لال ودطتعنىلل نال
لشتىللوانبلالعمليالالتعليميالفيالألكبيالللوقوفلعلىلرجىلالألالبللاالستةياناتتصميملبلعم ل -1
 اإلحصاءاتلبلالرسوماتلالةيانيالالستخكصاإلبتوماتي ياللاالنت ارللوحيعلىللاالستةيا رتغلبياناتلتخ -2

 باالستةيا متابعالالتغ تالالرلعيالآلراءلالألك لبلسدرالهال -3

لم لمؤشراتلالن احلبلالرسةةو لبلالنسبلبلاإلحصاءاتلالمأللوباللمسةتنتاتلال ةودطل)التوةارترلالسةنوتالللموةرراتلبل -4
 الخصليخلالتراسييخلانهاتلفيامج(لمخلكنتربالتلالخرقلالتراسيالالمختلخالالةرل

 

ة ـــــــــــــــــــــــــــة متابعــــــــــــــــــــلجن  -4
 ينــــــــــــــــــــــــالخريج

ل

لتاليا:ل ليا،لبلت م لال وانبلالمخلا"لب  لمالتخصلالخرليخلمتابعالالخرت يخ"للبحتطلضما لال ودطتعنىلل نال
 ال ليالمخلجكاللهاتلالعم لالملت ويخلبها.ليمتابعالجرت ل -1

 .العمليلمن احهلفيالمورراتلالتراسيالبمتىلمساهمتهاللفيليخالخرت متابعالآراءل -2

 .لغيرلالعامليخحصرلنسةىل عتادلالخرت يخلالعامليخلبحصرلنسبلسعتادل -3

 صهملصيرلم االتخصالعامليخلفيلحصرلنسةىل عتادلالخرت يخلسعتادلل -4

 بفوالآلراءللهالعملهم.بلتوصياتلبتألوترلالعمليالالتعليميالبفوالآلراءلالخرت يخللسعألاءل -5

 

 اـــــــــــــــــــات العليـــــــــوث والدراســـــــــــــــبحلاة ـــــــــــــلجن -5
 

لم لال وانبلالتاليا:،لبلت صلجن ألالالة وثلبالتراساتلالعلياة وثلبالتراساتلالعليا"لب  لمالتخلاتعنىلل نال"
 متابعالجن ألالالة وثلبالتراساتلالعليالداج لا قسام -1

 دكتوراه(-مالستير-سعتادلسحصاحياتلدقيوالعخلجعتادلالمويتتخلبالتراساتلالعليال)دبلوم -2

 دكتوراه(-مالستير-سعتادلسحصاحياتلدقيوالعخلال اصليخلعليلالترلاتلالمختلخالجكالالسنواتلالماضيال)دبلوم -3

 حصاحياتلدقيوالعخلجعتادلالةعواتلبالمنحلالتاجليالبالخارليالفيلا قساملالمختلخاسعتادلس -4

ا قساملالمختلخالمخلالةعواتلبالمنحلالتاجليالبالخارليالبالتنسيقلم لا قسةاملمة لت تتةتلالتخصصةاتللتتوتترلاحتيالا -5
 التقيوالالمأللوبا

 الةعواتلبالمنحلالموتمالمخلال امعاعتادلسحصاحياتلبدراساتلحوالاستخادطلا قساملالمختلخالمخلس -6

 سعتادلسحصاحياتلدقيوالحوالالمهماتلالعلميالالتيلقاملبهالجعالاءلهي الالتترتملباإلحتالاتلفيلالخترطلالوادمال -7

 سعتادلسحصاحياتلحوالالمؤتمراتلالعلميالالتيلشاركلفةهالجعالاءلهي الالتترتملبالهي الالمعابنال)م ليلدبلي( -8
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 ةــــــــــــــالبيئ ةـــــــــوتنمي عــــــــــات المجتمــــــــخدمة ــــــلجن -6
ل

ل،لمخلحي :الةي يابتنميالجتماتلالم تم ل"لب  لمالتخصلالةي يابتنميالختماتلالم تم ل"للبحتطلضما لال ودطتعنىلل نال
 الةي يالسحصاءلبتصنييلالم ربعاتلالة ويالالمتعلوالبال  و  -1

 )قوميالبدبليا(لبي يابللم تمعياهتماماتلمتابعالالمؤتمراتلااتلالصلالبا -2

 م كت(ل–متابعالبتخعي لسصتاراتلال ليالمتعلوالبه الال أ ل)ن راتل -3

الن ةةةاراتلالمأللةةةو لجلراؤهةةةالمةةةخلجةةةكالمخارةةةةالا قسةةةاملبمتابعةةةالجألألهةةةالالة ويةةةالحيةةة لتولةةةهللةةةزءلمنهةةةاللل ةةة و ل -4
 .ةي ياباللم تمعياال
 

 بـــــــــــــــــــــوالتدري المــــــــــــــــــــــة اإلعــــــــــــــــــــــــــلجن -7
ل

 ،لبت م لال وانبلالتاليا:ا"لب  لمالتتعلقلبن رلفوافاللودطلالتعليملبالتعرتيلبهالببأهتافهلبالتترتبلإلعكمالتعنىلل نال"

االعتمةادلعةخلررتةقلعمة لالعم لعليلالتعرتيلبالتووييلالمستمرلل مية لجفةرادلالمنظومةالالتعليميةالبأهةتافلتوكيةتلال ةودطلبلل -1
 ن راتلتوويخيالدبرتالعخلمخهوملال ودطلال املالللتعليملبال ليالبتو تعهالعليلجعالاءلهي الالتترتملبمعابنيهملبالألك .ل

تنظيملبرشلالعم لبالنتباتلالك مالللتعرتيلبتةادالاآلراءلعخلك لمالتختصلبمخةاهيملال ةودطلباالعتمةادلبمةالت وةقلالتخاعة ل -2
 لمي لجفرادلالمنظومالالتعليميال)جسات طلبرك (للالما لجعلىلدرلاتلال ودطلللتعليملبال ليا.المستمرلبيخل

بال ليالعلىلال ة الالعن ةوتيةالبتغ تتةهلبأهةتافلالوحةتطلبكة لمةالتتعلةقلب مية للوحتطلضما لال ودطتخعي لالموق لالخاصلب -3
لمسةةتمرلمةة لالم تمةة لباإلضةةافالسلةةىلتةةةادالالخةةةراتلجن ةةألالل ةةا لال ةةودطلالمختلخةةالبال ليةةالبمةةالت وةةقلالتعرتةةيلبالتخاعةة لا

لامعةةاللبجةةارللعلةةىلمسةةتوىلال ليةةاتلالمختلخةةالداجةة ا جةةرىلالخاصةةالب ةةودطلبتألةةوترلالتعلةةيملمةة لبحةةتاتلتوكيةةتلال ةةودطل
 رنألا.ل

االتلعم لالتعاتةالالك مةالعةخلالخةتماتلبالمعامة لبالةتبراتلالتترتةيةالالمختلخةالالتةيلتم ةخلج لتسةاهملبهةالال ليةالفةيلم ة -4
 جتمالالم تم لبالةي ةالبال لت ويوالللمهمالبالهتفلالل ا لبضعتهمالال ليالعلىلعاتوهالحيخلجن  ت.

 

 ان ـــم الفني والتنسيق بين اللجــة األداء والدعــمتابعة ـلجن -8
 

لوحةتطلال ةودط.للاجليالةتلمتابعالا داءلبالتعملالخنيلبالتنسيقلبيخلالل ا لب  لمالتخةصلا داءللبحتطلضما لال ودطتعنىلل نال
ال ةودط.لبلت ةةم لاجتصةاصلالل نةالكةة لمةالتتعلةقلبال وانةةبللضةما لبلتموة لهة هلالل نةالبحةةتطللةودطلداجليةاللمتابعةةالجداءلبحةتط

لالتاليا:
 التأكتلمخلتوحيتلالوفاحقلالمتةادلالبيخلالل ا لالمختلخالبلا قساملالعلميا. -1

 هاملالمخصصالل  لل نا.لفهرسالللساتلالل نالالتنخي تالبلمتابعالتنخي لالم -2

 لمختليلالوحتاتللالزمنيمتابعالتوتملال تبال -3

 

 اتــــــــــــالب واالمتحانـــــــــــــــم الطـــــم وتقويـــتقيية ـــلجن -9
ل

"لتوييملبتووتملالألك لباالمت انات"لب  لمالتخصلتووتملالألك لباالمت اناتلبال ليا،لبت م للبحتطلضما لال ودطتعنىلل نال
لل وانبلالتاليا:ا
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 مجلس اإلدارة
 

 رئيس مجلس اإلدارة )عميد الكلية(
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اسةتختامللةةتبالمواصةةخاتلموتةةرحلمةةخلقةةة لجسةةات طلالتربيةةالالمتخصصةيخللتويةةيملبرقةةالاالمت ةةا لل ةة لمةةادطلتمةةيلبواسةةألال -1
لالمادطلشخصيا.لم اضر

 ت لي له الال تباللتوييمللودطلبرقالاالمت ا لل  لمادطلبالخربللبتوصياتللتألوترها.ل -2

تورتةةرللم اضةةرويةةيملالألةةك لجةةكالالسةةنالالتراسةةيالعةةخلررتةةقلتوةةتتملكةة لمتابعةةالرةةرقلالتوةةوتملا جةةرىلالمسةةتختمالفةةيلت -3
 .لال لتوضحلفيه

اقتراحلسضافاللزءلفيلاالستةيا للمعرفالمتىللةتبىلباسةتخادطلالألةك لمةخلرةرقلالتوةوتملالمختلخةالجفنةاءلالعةاملالتراسةيل -4
 فيلك لمادطلفملالخربللبتوصياتللتألوترها.

 خلكليالالتربيالحوالبساح لالتووتملالمختلخالللألك .عم لبرشلعم لتتترهالجسات طلمتخصصيخلم -5
 

 ةـــــــــة التحتيــــــم و البنيـــــرص التعلــــفة ــــــلجن -11
 

ل"لخرصلالتعلملبلالةنيالالت تيا"لبا عماالالتاليا:لبحتطلضما لال ودطتُعَنىلل نال
،لشة اتلال اسةبلالعلميةا،لشةة التدتوهاحصرلمواردلبلفرصلالتعلمللتىلالألالب،لمخ:لم تةات،لبرش،لمعام ،لاستول -1

لاإلنترنت...
،لبلالة لمةخلجةكالتوةارترلعلمةيبلمعال الالنوصلمخله هلالمواردلب ة لقسةمللاالكتخاءالمتابعالالمستمرطللمتىلت ويقل -2

 دبرتالتووملعلىلحصرلمستمرلل  لالمواردلالمتوالتطلب  لقسم

منها،لبلتوةتتملالتراسةاتلالموترحةاللبألقلللوقوفلعلىلالنوصلبلجتماتلبلمرافلمةانيحصرلبلمتابعالالةنيالالت تيالمخل -3
 لمعال اله الالنوصلمخلحي لالنوعلبلال ميالبلالت لخا

 

 

 الهيكل التنظيمي  (31ادة )ــــــم
ل

لالهي  لالتنظيميللوحتطلضما لال ودطلبفواللل   لالتوضي يلالتالي:تتملت  ي ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ام المالي للوحــدةالنظ   (14ادة )ـــــــم

تةتملل.تتوافقلالسنالالماليالللوحتطلم لالسنالالمالياللل امعاب ي لللوحتطلبللموا نالماليالسنوتالباعتمادلم لملاإلدارطلتوومللجبال:
لوحتطلبال سا لالختاميلجكالفكفالشةهورلمةخلانتهةاءلالسةنالالماليةاللعرضةهاللمركزلالماليلسعتادلتورترلماليلسنوللعخلال

بتخال للمي لالتوارترل.لوحتطالمس والالماليلللوحتطلت تلسشرافلمتترلالل.لبتووملبإعتادله الالتورتر لملاإلدارطعليلم
ل.،لببمالاللتخ لباجتصاصاتلمنتببيلب ارطلالمالياال امعاال ليالبلبالمالياللمرالعالا لهزطلالمختصال

لتت و لمخ:المصادرلالتموتليالللوحتطللفانيا:
 ل)مخلالمصادرلال اتياللل ليا(.لهالال امعالبال ليالللوحتطلللوياملبوالةاتهاالمةالغلالتيلتخصص
 ل.حصيلالبي لالمألةوعاتلبصيرهالمخلالموادلالعلميا
 بتوافقلعليهالم لملال ليالبال امعالاإلدارطالتةرعاتلبالهةاتلالتيلتوةلهالم لمل. 

 ل.جللمواردلججرللنات العخلن اطلالوحةةتط
لمخ:اتلللوحتطلتتلخصلبنودلالنخول:فالوا

 ل.متعلوالبالوحتطلعامليخلبالوحتطلبلل تخلتؤدب لجتماتللالم افآتلبال وافزل
 ل.نخواتلعملياتلالمتابعالبالتوييملبفواللوالةاتلالوحتط
 ال ودطنخواتلالنتباتلالعلميالبحلواتلالتوعيالببرشلالعم لالخاصالبالما ل 

 ل.المؤتمراتلااتلالصلاالمتعلوالبنخواتلال
 ل.باتلالك ماللتنخي لالعم لبالوحتطا لهزطلبا د

 

 المخـازن والمشتريات   (15ادة )ـــــم

مي لا لهزطلبالمعتاتلبا دباتلبالمهماتلالتيلت ترللمخلحسا لالوحةتط،لجبلالمعارطلجبلالمهتاطلسليهالمخلال امعالللجبال:
بالكح الالماليةالللكح الالمخا  لال  ومياجبلجلللهالججرللتتة لفيلشأنهالالوواعتلباإللراءاتلالمخزنيالالموررطلبفوال

لالمعموالبهالفيلال امعا.ل
تختحلدفاترللإلضةافالجبلالصةرفلبتةتملالويةتلرةوةاللكح ةالالمخةا  لبتخصةصلم ةا لكمخةز للمهمةاتلبمتعلوةاتلالوحةتطلللفانيا:

ل.بمخا  لاإلدارطلالعاماللل ليةةةا
لل.جبلمخلتخوضةةهرحيملم لملاالدارطللاللت و لصرفلا صنافلمخلالمخا  لساللباعتمادللفالوا:
لل.تستختملمخا  لالوحتطلنمااللالتفاترلباالستماراتلال  وميا،لبتمس لبإدارطلالوحتطلم موعالالتفاترلالمخزنياللرابعا:

بتةتمللبةه،بت و لال ةردلشةامكللم توتاتةهلبلمية لالمسةتنتاتللالمخالئ،تخال لمخا  لالوحتطلللمرالعالبال ردلالتبرللللجامسا:
ل.يلبهلالح ةالالمخا  لباللواححلالماليالالمعموالبهالفيله الال أ الال ردلمرطلبفواللمالتو

تتملحخظلالمستنتاتلالمالياللمتطلجمسالجعواملماليا،لبت خظللمي لالتفاتةةرلبالسة كتللمةتطلجمسةالع ةرلعامةالعةتالللسادسا:
ل.دفاترلالعهتطلالتيلتتملت تتتها

لرحيملم لملاالدارط.الواردطلللوحتطلبواسألالل ا لت   لله الالغةرضلبوةرارلمخللتتملف صللمي لالم ترتاتللسابعا:
ل
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 وحدة ضمان الجودة

ل
 

كمةةالللتةةتملاسةةتختاملكافةةالالنمةةااللبالةةتفاترلالموةةررطلرةوةةالللنظةةاملالم اسةةةيلال  ةةوميلبالةةك ملل الةةالالعمةة  (16مــــادة )
العلةةةةيلاإلتةةةةراداتلت ةةةةو لسمسةةةةاكلدفةةةةاترلبسةةةة كتلسضةةةةافيالمسةةةةاعتطلجبلسحصةةةةاحيالإلتمةةةةاملالالةةةةةطلبالرقابةةةة

بالمصةربفاتلبسعةةتادلالمواتسةةاتلبساهةارلالنتةةاحج،لبتمسةة لالوحةةتطلال سةابيالالمختصةةالحسةةاباتلالوحةةتطل
لبسعتادلال سا لالختاميلتمهيتالللعرضلعليلال هاتلالمختصا.

مةةة لمراعةةةاطلتسةةةتختملالنمةةةااللالتةةةيلتورهةةةالب ارطلالماليةةةالبالمت صةةةكتلالنوتتةةةالالخاصةةةالبهةةة الال سةةةا لللل (17مــــادة )
 التعليماتلالماليالبالمخزنيالبال  وميالبه الالخصوص

تخصةصللهةالبتراعةيلقيةتهالبالةتفاترلبالسة كتلبفوةالللةواححللمي لا صنافلالم تراهلل سةا لالوحةتطللل (18مــــادة )
 زنيالالمعموالبهالفيلال امعا.مخالماليالبال

 تفعيل الالئحة   (19مادة )
 

 .اعتةارالمخلتارتخلاعتمادهالمخلم لملال ليةالتعم لبأح امله هلالكح ا


