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مــــــادة ()1

السند القانوني

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

مـــــادة ()2

رؤيـة الوحدة

المتابعةةالال ةةم وليالللعمليةةالالتعليميةةالبلالة ويةةالبلالتوويخيةةالبلجتمةةالالم تم ة لبتنميةةالالةي ةةا،لمةةخلجةةكالت ةةاتيلا تةةتللبلت ام ة ل
ال هود،لللت ركلن ولالمزتتلمخلالتميزلفيلالم اركالالخعالالمةخلجلة لن ةرلفوافةالالتونيةالبلال ةودط،لبلتألةوترلا ف ةارلبةالم تم ،ل

لت ويقلمخهوملاالعتمادلبلالتنميالالمستتاما .ل

مــــــادة ()3

رسالة الوحدة

الوصوالل ودطلعاليالالمستوىلفيلا داءلالتعليميلبالعلميلبلالة ويلبلاإلدارللبلجتمالالةي ا،لعةخلررتةقلتخعية لدبرلال ليةالفةيل
الم اركالالتنموتالعلىلالمستوىلالم تمعيلبلتعظيملاالستخادطلمخلالم االتلالعلميالبلالة ويالفيلجتمالالم تم لبتنميالالةي ا،ل

بلجلقلم االتلللتعةاب لالخعةاالمة لالهي ةاتلالممافلةا،لبلفةيلسرةارلسسةتراتي يالال ليةالبلال امعةا،لبلبمةالت وةقلرسةالتهما،لبت لؤهة ل

ال لياللل صوالعلىلاالعتماد .ل

مـــادة ()4

األهداف االستراتيجية للوحدة

 .1سعتادلكوادرلمؤهلالللوياملبأن ألالالتألوترلالمختلخالم لمراعاطلتترتبلجلياالمتعاقةالل م لراتالالتألوترلفيلالمستوة .

 .2بض لالةنظملبالمعةاتيرلبالنمةااللالمختلخةالالتةيلتسةتختمللتويةيملجن ةألالال ليةالالمختلخةا،لبتويةيملج داءلا كةادتميلباإلدارلل
بهتفلتووتملا داءلبضما لال ودطلفيلال ليا .ل

 .3دعملعمليالضما لال ودطلال املالم لالت

مخلكافالجقساملال ليا.ل ل
ي لالمستمرلللم اركالفةةيللمي لمتأللةاتلاالعتمادل ل

 .4التوعيالبمخاهيملبفوافالال ودطلبالتأكيتلعليلحتميالتألةيقلمخاهيملال ودطلال املالفيللمي لجن ألالال ليالبجقسامهالالعلميال
باإلدارتالالمختلخا.

 .5المتابعالالمستمرطللمتىلت ويقلاالكتخاءلبلمعال الالنوصلفيلالمواردلب افالجقساملال ليا

 .6متابعةةال لبدعةةملعمليةةاتلالتألةةوترلالمسةةتملرطلمةةخلجةةكالل ةةا لالوحةةتطللالةةما لاالسةةتمرارتالفةةيلالتألةةوترل لبم لولاكةةةالالمسةةتوتاتل
المتكحواللل ودط.ل ل

 .7العم لعليلتألوترلا داءلال امعيل عالاءلهي ةالالتةترتملمةخلجةكالمتابعةالبتويةيملا داءلبصةياصالالتوصةياتلالك مةاللتعظةيمل
االت ابياتلبعكللالسلةيات.
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 .8بض ة لنظةةاملبمعةةاتيرللل ةةواحزلبال ةةوافزللةةيداءلالمتميةةزلفةةيلالم ةةاالالتعليمةةيلبالة وةةيلبجتمةةالالم تم ة لبمةةالتخع ة لالوةةترطل
التنافسيالفيلكافالالتخصصاتلالتابعاللل ليا.ل ل

 .9العم لعلىلت وتخلرجللعاملم تمعيلتؤكتلاتخاقلالةرامجلالتعليميالالمختلخالب ليالالهنتسا-لامعالرنألالم لالمعاتيرلالعالميال
اإلقليميالبالووميا .ل

 .11تخعي لالم ةاركالالم تمعيةاللةتعملمنةا لال ةودطل لباكتسةا لفوةالالم تمة لالمصةرلل لباإلقليمةيلبالةتبليلفةيلمخرلةاتلالعمليةال
التعليميالبال ليا.ل ل

 .11جقامالعكقاتلتةادليالم لهي اتلبمنظماتلضما لال ودطلباالعتمةادلعليلالمستة لوللاإلقليميلبالتبليلبهتفلال صوالعليل
االعتماد.ل

اختصاصات وحدة ضمان الجودة

مــــــادة ()5

تختصلبحتطلضما لال ودطلبال ليالبمالتلي :ل

 العم لعليلتألةيقلاستراتي يالال امعالفيمالتخصلال ودطلداج لال ليال لباالستخادطلمخلالخألطلالموضوعالمةخلقةة لمركةزل
ضما لال ودطلبال امعالمخلجل لتووتملا داءلبضما لال ودطلبمالتتوافقلم لاستراتي يالال ليا.

 اقتراحلالسياساتلالعاماللتووتملا داءلبضما لال ودطلفيلال ليا.

 ن رلالوعيلبيخلجعالاءلهي الالتترتملبالعامليخلبال ليالبالألك لبأهميالتألةيقلنظاملضما لال ودطلباالعتمةادلمة لتوةتتمل
جتماتلسرشادتال لباست ارتالليقساملالعلميالباإلدالرتالفيمالتتعلقلبالما لال ودط .ل

 بض لالةنظملبالمعةاتيرلبالنمةااللالمختلخةالالتةيلتسةتختمللتويةيملجن ةألالال ليةالالمختلخةال لبسن ةاءلقاعةتطلبيانةاتلبمنظومةال
معلوماتلمت املاللتووتملا داءلبضما لال ودطلبال ليا.

 متابعالجن ألالتووتملا داءلبضما لال ودطلبا قساملالعلميالباإلدارتالالمختلخالبال ليالبمالتهيئلال لياللكعتماد.

 سعتادلتوارترلدبرتةال لبسةنوتاللتوةوتملا داءلبضةما لال ةودطلبال ليةالبرفعةهلسلةيلاإلداراتلالمعنيةالبالسةيتلا سةتاالالةتكتور ل
عمةيتلال ليةةا .ل

 اقت ةراحلنظةةاملبمعةةاتيرللل ةةواحزلبال ةةوافزللةةيداءلالمتميةةزلفةةيلالم ةةاالالتعليمةةيلبالة وةةيلبجتمةةالالم تم ة ،لبك ة ل لفةةيل
الم االتلاإلدارتالالمختلخالفيلسرار تنافسيلعلىلمستوىلال ليا .ل

 سقامةةالعكقةةاتلمةاشةةرطلبقوتةةالم ة لال هةةاتلالمعنيةةالبوالةةاتالتوةةوتملا داءلبضم ةةا لال ةةودطلمةةخلجةةكالمركةةزلتوةةوتملا داءل
بضما لال ودطلبال امعا .ل

 العم لعلىلت ةوتخلرجللعةاملم تمعةيلتؤكةتلاتخةاقلالةةرامجلالتعليميةالالمختلخةالب ليةالالهنتسةا-لامعةالرنألةالمة لالمعةاتيرل
العالميالاإلقليميالبالووميا.

مــــــادة ()6
تتملت

تشكيل مجلس اإلدارة

ي لم لملسدارطلالوحتطلبورارلمخلم لملال لةيالبتتملت

 -1ج.د.لعميتلال ليا ل

ل

 -2السادطلا سات طلبككءلال ليا

2

ل
ل

ي لم لملسدارطلالوحتطلعليلالن ولالتالي :ل

ل(رحيملم لملادارطلالوحتط)

ل(جقتمهملناحةاللرحيملم لملاإلدارط)
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ل(عالواً)
 -3السيتلمتترلبحتطلضما لال ودط ل
 -4جفنا لمخلالسادطلا سات طلجعالاءلهي الالتترتملتتملاجتيارهملمخلقِة لم لملال ليالفىلبتاتالالعاملال امعي.ل
 -5ت و لاضافالافنا لمخلالسادطلا سات طلالمساعتتخلجبلالمترسيخ.
 -6موررلل ناللودطلا داءلبال ليا

مــــــادة ()7

ل

ل(عالواً)

اختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

تختصلم لملسدارطلبحتطلضما لال ةودطلبصةياصالسياسةاتلبنظةملبآليةاتلالعمة لالتةيلت وةقلا هةتافلاالسةتراتي يالللوحةتطلفةيل

سرارلاستراتي يالال ودطلبال ليال لبال امعالببمالاللتخ لبالووانيخلباللواحةةحلالمنظما.لبت م لتل لاالجتصاصاتلمالتلي :ل


ت تم لم لملاإلدارطلمرطلعليلا ق لك لشهرلبناءلعليلدعوطلمخلرحيملم لملاالدارط،لبت و لااللتماعلص ي الب الورل

جصلةيالجعالاءلالم لم لالمأللوا ل(النصيل احتلباحت) ،لبتصترلالوراراتلبأصلةيالجصواتلال اضرتخلبساالتسابتلا صواتل
ترلح لال انبلال ل لفيه لالرحيم لبتتم لسفةات لبقاح لك لللسا لبت رتر لم الر للل لسا لباعتماده لمخ لرحيم لم لملاإلدارطل

باالحتخاظلبهلفيلس

لجاصل لبترف لم كراتلبتوصياتلال لسالللعرضلعليلم لملال ليا.



صياصالالنظاملالتاجليلللعم لبالوحتطلبآليالبانسيابيالاتخاالالورارلم لت تتتلاجتصاصاتلبمهاملببالةاتللمي لالعامليخلبهال



ت تتتلالوواعتلالماليالالمنظماللعم لالوحتطلبمالتتخقلم لالووانيخلالعاماللل امعالفيله الال أ لباإلشرافلعليلتنخي ها .ل

بتوصيخهالب

لم تد ل



بض لاإلرارلالخاصلبنظملالتعام لم لال هاتلالمختلخالبمالت خ لالتخاع لم لال هاتلااتلالعكقالبأن ألالتألوتةةرلالتعليمل



مناق الالخألطلالتنخي تالللعم ل لبالموتمالمخلمتترلالوحتطلبالمنةوةةوالمةةخلاستراتي يالال ودطل لبال ليا لتمهيتالللموافوالعليهال



مناق ا لالتوارترلالموتما لمخ لمتترلالوحتط لحوالسيرلالعم ل لبالتوارترلالخاصالبا قساملباإلداراتلالمختلخالبال ليا لباتخاالمال



دراسالبمرالعالرسالالال ليالبفوالللتألوراتلالتيلتستلزملال لم لالتوصيالبت تتوهالعنتلالالربرطل لبتأل لوترلنظاملالعم لبمال

العالي،لبنظملضما لال ودط .ل

بتوفيرلاإلم انياتلالك ماللتنخي ها .ل

تلزمللمخارةالالسيتلا ستاالالتكتور لعمةيتلال ليةةالبالتوصياتلالك ما .ل







ت وقلرسالالال ليا .ل
ت و للم لملاإلدارط لتخصيصلسلخا لمستتتمالاللتزتتلعخلجليللنيه،لبت و لفيلعهتطلم اسبل لالوحتط،لبت و لالصرفل
رةوا لللواحح لالماليالالعامالبتصرف لمنها لعلي لالنخوات لالنورتا لالمختلخا،لبالتستختملجمواا لالسلخه لالمستتتمال لفي لجصراضل
صرفلالم افآتلجبلا لورلبمةةالفيلح مها،لبتتملاستعاضاله هلالسلخالقر لنخااها،لعليلج لتردلالمةالغلالمتةويالبتسوتتهال
بةتب لصرفلفيلنهاتالالسنالالماليا.لبتتمللردلالسلخالعليلفتراتلصيرلم تدطلبمالاللتو لعخلفكثلمراتلشهرتا .ل
لم لملاإلدارطلت تتتلقيمالبتالحالورلال لساتلليعالاءل لبجج لموافوالم لملال ليالعليها .ل
لم لملاإلدارطلت تتتلقيمالالم افأطلال هرتالللعةامليخلباإلدارتيخلبالوحتط.ل ل
لم لملاإلدارطلبناءلعليلاقتراحلمتترلالوحتطلتو ت لم افةأطلت يعيةالللعامليخلباإلدارتيخلبالوحتطلنظيرلال هودلصيرلالعادتال
التيلتتعملرسالالالوحتط .ل
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إختصاصات رئيس مجلس ادارة الوحدة:

ل

تختصلرحيملم لملادارطلالوحتطلبالتوليهلباإلشرافلعليلالعم لبالوحتطلفيلالنواحيلالتاليا :ل
التعوطلالنعوادلم لملاإلدارطلفيلمواعيتهلالم تدطلبت تتتللتبالا عماالبرحاسالللساته
اعتمادلم اضرلم لملسدارطلالوحتط
متابعالتنخي لكافالقراراتلالم لم
متابعال تنخي لالسياسالالعامالالموضوعاللت ويقلجهتافلالوحتطل
تموي لالوحتطلقانونالسماملالغيرلبمخارةالال هاتلالخارليالبالتاجليالفيمالتتعلقلب و لالوحتطل
سبراملالعوودلالمتعلوالبتعام لالوحتطلم لالغيرلفيلحتبدلالوواعتلالتيلتالعهالم لملاإلدارطل
اعتمادلصلرفلالم افآتلبال وافزلللعامليخللرةواللمالتالعهلم لملاإلدارطلمخلقواعتلبجح امل
اعتمادلصرفلا صنافلمخلالمخا
ت ي لل ا لالخ صلللم ترتاتلالواردطلللوحتط
ممارسالجتالمهاملباجتصاصاتلججةرىلمةالتخوضةهلفيهةالم لةملاإلدارطلمة لمراعةاطلجح ةاملالوةرارلال مهةورللرقةمل42للسةنال76ل
ب أ لالتخوتضلفيلاالجتصاصات












مــــــادة ()9

تعيين مدير الوحدة

تتملتعييخلمتترللوحتطلضما لال ودطلبورارلمخلم لملال لةياللمتطلفكثلسنواتلقابلالللت تتتللمرطلباحتهلبت بلج لتتوفرلفةيل
متترلبحتطلضما لال ودطلال ربطلالتاليا :ل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
ل

ج لت و لعالولهي التترتم.ل

ج لت و لعالولبوحتطلضما لال ودط .ل
اللت غ لجىلمنصبلادارىلبال ليا.ل

جةرطلمناسةالفيلم االالتألوترلبلضما لال ودطلبلتألةيقلنظملال ودطلبال صوالعليلدبراتلتترتةيالفيله الالم اا.
الم اركالالخعالالفيلجتمالال ليالفيلكافالالم االت.

توافرلعكقاتلليتطلم لالعامليخلبال ليا.

 .7توافرلالصخاتلال خصيالالمن اسةالللوياملبالمهمالالموكلالسليهلمو لالرؤتالال يتطلبال خصيالالويادتالبالوترطلعليلاإلدارط.ل

مـــــــادة ()11

إختصاصات مدير الوحدة

تختصلمتترلالوحتطلبالتوليهلباإلشرافلعليلالعم لبالوحتطلفيلالنواحيلالتاليا :ل






لسعتادلجألطلالعم لالك مالبالمنةوةةوالمةةخلاستراتي يالال ودطللبال ليالبعرضهالعليلم لملاإلدارط.
اإلشرافلعليلنظاملالعمة لبالوحةتطلبمتابعةالسن ةا لالمهةاملالمختلخةالبالتأكةتلمةةخلمألابوتهةاللخألةالالعمة لللوحةتطلبالتنسةيقلبةيخل
الل ا لالمختلخال لبالعامليخلبالوحتط .ل
توتتملتوارترلدبرتالبسنوتاللم لملاإلدارطلت م لتألورلالعم لبالوحتطل لبجهملاإلن ا اتلبالمعوقاتلالتيلتوالهلالعم  .ل
تخواللمتترلالوحتطلمخلم لملاإلدارطل الصةكحياتلالك مةاللتسةييرلالعمة لالتنخية للبمةالفةيلالة لاالتصةاالبا قسةاملالعلميةال
باإلدارتالبال ليا .ل
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الجهات المستفيدة

ت تدلال هاتلالمستخيتطلبااتلالعكقالالمةاشرطلم لبحتطلضما لال ودطلب ليالالهنتسالعليلالن ولالتالي :ل

جبالللهاتلداجة لال ليةا:ل ل

• م لملكليالالهنتسا-لامعالرنألا ل

• ا قساملالعلميالباإلدارتالالتابعاللل ليا ل
• جعالاءلهي الالتترتملبمعابنيهم ل
• الألةةك ل

فانياللهاتلجارللال ليال:ل ل

• م لمللامعالرنألا ل

• مركزلضما لال ودطلبال امعا

• بحتطلسدارطلم ربعاتلالتألوترلب امعالرنألا ل

• النواباتلباالت اداتلالمهنيالااتلالعكقالبتخصصاتلالخرت يخ ل
• ال هاتلالمستخيتطلمخلمخرلاتلالتعليملبال ليا ل
• مؤسساتلالم تم لالمتنيلالمهتمالبالتعليم

مـــــــادة ()12

اللجان التنفيذية للوحدة

تالملالوحتطلع رطلل ا لتنخي تالمتخصصالتت

للك لل نالمخلموررل عماالالل نالمخلجعالاءلهي الالتترتملبفلرتقلعم لمخل

جعالاءلهي الالتترتملبالهي الالمعابنالبالعامليخلبال ليا،ل لببيانهالكالتالي :ل
 -1لجنـــــــــــــــــــــــــــة تطويــــــــــــــــــــــــــر
الالئحــــــــــــــــــــــــــــة
ل

تعنىلل نالبحتطلضم ا لال ودطل"لتألوترلالكح ا"لب لمالتخصلبتألوترلالكح البالتأكتلمخلموافوتهالللمعاتيرلالعالميةالبالوياسةيا،ل

بمخلجن ألتها :ل

 -1عمة لموارنةةالبةةيخلالكح ةةالال اليةةالل ة لقسةةملمة لالمعةةاتيرلالعالميةةالبالوياسةةيالللوقةةوفلعلةةىلجبلةةهلالت ةةابهلباالجةةتكفلبينهمةةال
بعم لتورترلب ل  .ل

 -2توةةتتملموتةةرحلب ة الموادلالتةةيلت ةةبلسضةةافتهالجبلتعةةتت لم تواهةةالجبلح ة فهالمةةخلالكح ةةالال اليةةالبمةةالتوافةةقلالمعةةاتيرلالعالميةةال
بالوياسيا.

 -3التنسيقلم لل نالبحتطلال ودطلللةرامجلبالمورراتلالتعليميا
 -2لجنة توصيــف وتقــارير المقــررات والبـرامـــج الدراسيــــــة
ل

تعنةةىلل نةةالبحةةتطلضةةما لال ةةودطل لتوصةةييلبتوةةارترلالموةةرراتلبالة ةرامجلالتراسةةيالب ة لمةةالتخةةصلالموةةرراتلالتراسةةيالبلتوصةةيخهال

بك ل لالتأكتلمخلاعتمادلالتوصييلمخلا قساملالعلميا،لبمخلجن ألتها :ل
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جامعة طنطا

 -1تةةوفيرلالةةتعملالخنةةيلليقسةةاملالعلميةةالبلللسةةادطلجعالةةاءلهي ةةالالتةةترتمللتسةةهي لمهمةةتهملفةةىلجعةةتادلبلت ةةتت لتوصةةييل
المورراتلبلال لمخلجكالبرشلالعم لبلتوفيرلالنمااللالك ما.

 -2العم لك لوالبص لبيخلا قساملالعلميالالمختلخاللتةادالتوصييلالمورراتلعةرلالةرامجلالعلميالالمختلخا.
 -3التأكتلمخلمألابوالتوصييلالمورراتللمعاتيرلال ودطلمخلحي لال

لبلا عتاد.ل

 -3لجنــــــــــــــــــــــــــة شـئـــــــــــــــــــــــــــــــــون
الطـــــــــــــــــــالب
تعنىلل نالبحتطلضما لال ودطل "ل ة و لالألك "لب لمالتخصلالألك لبلش و لدراستهملبال ليا،لبلت م لال وانبلالتاليا :ل
 -1تصميملبلعم لاالستةياناتلالألكبيالللوقوفلعلىلرجىلالألالبلفيلشتىللوانبلالعمليالالتعليميا ل

 -2تخرتغلبياناتلاالستةيا لعلىللوحيلاالنت ارلاإلبتوماتي يالالستخكصلاإلحصاءاتلبلالرسوماتلالةيانيا
 -3متابعالالتغ تالالرلعيالآلراءلالألك لبلسدرالهالباالستةيا

 -4لم لمؤشراتلالن احلبلالرسةةو لبلالنسبلبلاإلحصاءاتلالمأللوباللمسةتنتاتلال ةودطل(التوةارترلالسةنوتالللموةرراتلبل
الةرامج)لمخلكنتربالتلالخرقلالتراسيالالمختلخالفيلنهاتالالخصليخلالتراسييخ
ل

 -4لجنــــــــــــــــــــة متابعـــــــــــــــــــــــــــة
الخريجــــــــــــــــــــــــين
ل

تعنىلل نالبحتطلضما لال ودطل"لمتابعالالخرت يخ"لب لمالتخصلالخرليخلمخلال ليا،لبلت م لال وانبلالتاليا :ل
 -1لمتابعالجرت يلال ليالمخلجكاللهاتلالعم لالملت ويخلبها.

 -2متابعالآراءلالخرت يخلفيلالمورراتلالتراسيالبمتىلمساهمتهالفيلن احهملالعملي.
 -3سعتادلحصرلنسةىل عتادلالخرت يخلالعامليخلبحصرلنسبللغيرلالعامليخ.
 -4لسعتادلحصرلنسةىل عتادلالخرت يخلالعامليخلفيلصيرلم االتخصصهمل

 -5لسعألاءلتوصياتلبتألوترلالعمليالالتعليميالبفوالآلراءلالخرت يخل لببفوالآلراءللهالعملهم.
 -5لجنـــــــــــــة البحـــــــــــــــوث والدراســـــــــات العليـــــــــــــــــــا
تعنىلل نال"الة وثلبالتراساتلالعليا"لب لمالتخصلجن ألالالة وثلبالتراساتلالعليا،لبلت م لال وانبلالتاليا :ل
 -1متابعالجن ألالالة وثلبالتراساتلالعليالداج لا قسام

 -2سعتادلسحصاحياتلدقيوالعخلجعتادلالمويتتخلبالتراساتلالعليال(دبلوم-مالستير-دكتوراه)

 -3سعتادلسحصاحياتلدقيوالعخلال اصليخلعليلالترلاتلالمختلخالجكالالسنواتلالماضيال(دبلوم-مالستير-دكتوراه)
 -4سعتادلسحصاحياتلدقيوالعخلجعتادلالةعواتلبالمنحلالتاجليالبالخارليالفيلا قساملالمختلخا

 -5توتترلاحتيالاتل ا قساملالمختلخالمخلالةعواتلبالمنحلالتاجليالبالخارليالبالتنسيقلم لا قسةاملمة لت تتةتلالتخصصةاتل
التقيوالالمأللوبا

 -6سعتادلسحصاحياتلبدراساتلحوالاستخادطلا قساملالمختلخالمخلالةعواتلبالمنحلالموتمالمخلال امعا

 -7سعتادلسحصاحياتلدقيوالحوالالمهماتلالعلميالالتيلقاملبهالجعالاءلهي الالتترتملباإلحتالاتلفيلالخترطلالوادمال
 -8سعتادلسحصاحياتلحوالالمؤتمراتلالعلميالالتيلشاركلفةهالجعالاءلهي الالتترتملبالهي الالمعابنال(م ليلدبلي)
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 -6لجنــــــة خدمــــــــات المجتمــــــــــع وتنميـــــــــة البيئــــــــــــــة
ل

تعنىلل نالبحتطلضما لال ودطل"لختماتلالم تم لبتنميالالةي يا"لب لمالتخصلجتماتلالم تم لبتنميالالةي يا،لمخلحي  :ل
 -1سحصاءلبتصنييلالم ربعاتلالة ويالالمتعلوالبال و لالةي يا

 -2متابعالالمؤتمراتلااتلالصلالباهتماماتلم تمعيال لببي يال(قوميالبدبليا)
 -3متابعالبتخعي لسصتاراتلال ليالمتعلوالبه الال أ ل(ن راتل–لم كت)

 -4الن ةةاراتلالمألل ةةو لجلراؤه ةةالم ةةخلج ةةكالمخارة ةةالا قس ةةاملبمتابع ةةالجألأله ةةالالة وي ةةالحية ة لتول ةةهلل ةةزءلمنه ةةاللل ة ة و ل
الم تمعيالبالةي يا.

 -7لجنــــــــــــــــــــــــــة اإلعــــــــــــــــــــــالم والتدريـــــــــــــــــــــب
ل

تعنىلل نال"لاإلعكملبالتترتبل"لب لمالتتعلقلبن رلفوافاللودطلالتعليملبالتعرتيلبهالببأهتافها،لبت م لال وانبلالتاليا:

 -1ل العم لعليلالتعرتيلبالتووييلالمستمرلل مية لجفةرادلالمنظومةالالتعليميةالبأهةتافلتوكيةتلال ةودطل لباالعتمةادلعةخلررتةقلعمة ل
ن راتلتوويخيالدبرتالعخلمخهوملال ودطلال املالللتعليملبال ليالبتو تعهالعليلجعالاءلهي الالتترتملبمعابنيهملبالألك .ل

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

 -3تخعي لالموق لالخاصلبوحتطلضما لال ودطل بال ليالعلىلال ة الالعن ةوتيةالبتغ تتةهلبأهةتافلالوحةتطلبكة لمةالتتعلةقلب مية ل
جن ةةألالل ةةا لال ةةودطلالمختلخةةالبال ليةةالبمةةالت وةةقلالتعرتةةيلبالتخاعة لالمسةةتمرلمة لالم تمة لباإلضةةافالسلةةىلتةةةادالالخةةراتل

الخاصةةالب ةةودطلبتألةةوترلالتعلةةيملمة لبحةةتاتلتوكيةةتلال ةةودطلا جةةرىلعلةةىلمسةةتوىلال ليةةاتلالمختلخةةالداجة لبجةةارلللامعةةال

رنألا.ل

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

 -8لجنـة متابعــة األداء والدعــم الفني والتنسيق بين اللجـــان
تعنىلل نالبحتطلضما لال ودطل لمتابعالا داءلبالتعملالخنيلبالتنسيقلبيخلالل ا لب لمالتخةصلا داءلالةتاجليللوحةتطلال ةودط.ل
بلتموة لهة هلالل نةالبحةةتطللةودطلداجليةاللمتابعةةالجداءلبحةتطلضةما لال ةودط.لبلت ةةم لاجتصةاصلالل نةالكة لمةالتتعلةقلبال وانةةبل

التاليا :ل

 -1التأكتلمخلتوحيتلالوفاحقلالمتةادلالبيخلالل ا لالمختلخالبلا قساملالعلميا.

 -2فهرسالللساتلالل نالالتنخي تالبلمتابعالتنخي لالمهاملالمخصصالل لل نا.ل
 -3متابعالتوتملال تبالالزمنيللمختليلالوحتاتل

 -9لجنـــة تقييـــم وتقويـــــم الطـــــــــــــــالب واالمتحانــــــــــــات
ل

تعنىلل نالبحتطلضما لال ودطل "لتوييملبتووتملالألك لباالمت انات"لب لمالتخصلتووتملالألك لباالمت اناتلبال ليا،لبت م ل

ال وانبلالتاليا :ل

7

وحدة ضمان الجودة

كلية الهندسة

جامعة طنطا

 -1اسةتختامللةةتبالمواصةةخاتلموتةةرحلمةةخلقةة لجسةةات طلالتربيةةالالمتخصصةيخللتويةةيملبرقةةالاالمت ةةا لل ة لمةةادطلتمةةيلبواسةةألال
م اضرلالمادطلشخصيا .ل

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

 -3متابعةةالرةةرقلالتوةةوتملا جةةرىلالمسةةتختمالفةةيلتويةةيملالألةةك لجةةكالالسةةنالالتراسةةيالعةةخلررتةةقلتوةةتتملكة لم اضةةرلتورتةةرل
توضحلفيهلال .ل

 -4اقتراحلسضافاللزءلفيلاالستةيا للمعرفالمتىللةتبىلباسةتخادطلالألةك لمةخلرةرقلالتوةوتملالمختلخةالجفنةاءلالعةاملالتراسةيل
فيلك لمادطلفملالخربللبتوصياتللتألوترها.

 -5عم لبرشلعم لتتترهالجسات طلمتخصصيخلمخلكليالالتربيالحوالبساح لالتووتملالمختلخالللألك .
لجنــــــة فــــرص التعلـــــم و البنيــــــة التحتيـــــــــة

-11

تُعنَىلل نالبحتطلضما لال ودطل"لخرصلالتعلملبلالةنيالالت تيا"لبا عماالالتاليا :ل
 -1حصرلمواردلبلفرصلالتعلمللتىلالألالب،لمخ:لم تةات،لبرش،لمعام ،لاست لودتوهات،لشة اتلال اسةبلالعلميةا،لشةة ال
اإلنترنت ...ل

 -2المتابعالالمستمرطللمتىلت ويقلاالكتخاءلبلمعال الالنوصلمخله هلالمواردلب ة لقسةملعلمةي،لبلالة لمةخلجةكالتوةارترل
دبرتالتووملعلىلحصرلمستمرلل لالمواردلالمتوالتطلب لقسم

 -3حصرلبلمتابعالالةنيالالت تيالمخلمةانيلبلجتماتلبلمرافقلللوقوفلعلىلالنوصلبأللمنها،لبلتوةتتملالتراسةاتلالموترحةال
لمعال اله الالنوصلمخلحي لالنوعلبلال ميالبلالت لخا

مــــــادة ()13
ل

تتملت
ل

الهيكل التنظيمي
لالتوضي يلالتالي :ل

ي لالهي لالتنظيميللوحتطلضما لال ودطلبفواللل

رئيس مجلس اإلدارة (عميد الكلية)

ل
ل

مجلس اإلدارة

ل

مدير الوحدة

ل
ل

ل نالمتابعالا داءلبالتعملالخنيلبالتنسيقلبيخلالل ا

التراسيا

ل نالتوصييلبتوارترلالمورراتلبالةرامجل

ل نالتوييملبتووتملالألك لباالمت انات

ل نالجتماتلالم تم لبتنميالالةي يا

ل نالفرصلالتعلملبلالةنيالالت تيا

ل نالالة وثلبالتراساتللالعليا

ل نالمتابعالالخرت يخ

ل نالاإلعكملبالتترتب

ل نالشة و لالألك
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ل نالتألوترلالكح ا ل

ل

وحدة ضمان الجودة

كلية الهندسة

مـــــــادة ()14

جامعة طنطا

النظام المالي للوحــدة

جبال:للتووملم لملاإلدارطلباعتمادلموا نالماليالسنوتالللوحتطل لبب ي ل تتوافقلالسنالالماليالللوحتطلم لالسنالالمالياللل امعا.لتةتمل
سعتادلتورترلماليلسنوللعخلالمركزلالماليلل لوحتطلبال سا لالختاميلجكالفكفالشةهورلمةخلانتهةاءلالسةنالالماليةاللعرضةهال

عليلم لملاإلدارط.لبتووملبإعتادله الالتورترلالمس والالماليلللوحتطلت تلسشرافلمتترلالوحتط.لبتخال للمي لالتوارترل
المالياللمرالعالا لهزطلالمختصالبال ليال لبال امعا،لببمالاللتخ لباجتصاصاتلمنتببيلب ارطلالماليا .ل
فانيا:لالمصادرلالتموتليالللوحتطلتت و لمخ :ل
 المةالغلالتيلتخصصهالال امعالبال ليالللوحتطلللوياملبوالةاتهال(مخلالمصادرلال اتياللل ليا) .ل
 حصيلالبي لالمألةوعاتلبصيرهالمخلالموادلالعلميا .ل
 التةرعاتلبالهةاتلالتيلتوةلهالم لملاإلدارطلبتوافقلعليهالم لملال ليالبال امعا.
 جللمواردلججرللنات العخلن اطلالوحةةتط .ل
فالوا:لتتلخصلبنودلالنخواتلللوحتطلمخ :ل
 الم افآتلبال وافزلللعامليخلبالوحتطلبلل تخلتؤدب لجتماتلمتعلوالبالوحتط .ل


نخواتلعملياتلالمتابعالبالتوييملبفواللوالةاتلالوحتط .ل



نخواتلالنتباتلالعلميالبحلواتلالتوعيالببرشلالعم لالخاصالبالما لال ودط



النخواتلالمتعلوالبالمؤتمراتلااتلالصلا .ل



ا لهزطلبا دباتلالك ماللتنخي لالعم لبالوحتط .ل

مـــــادة ()15
جبال:

المخـازن والمشتريات

لل مي لا لهزطلبالمعتاتلبا دباتلبالمهماتلالتيلت ترللمخلحسا لالوحةتط،لجبلالمعارطلجبلالمهتاطلسليهالمخلال امعال
جبلجلللهالججرللتتة لفيلشأنهالالوواعتلباإللراءاتلالمخزنيالالموررطلبفواللكح الالمخا لال

المعموالبهالفيلال امعا.ل ل

وميالبالكح الالماليةال

فانيا:ل ل تختحلدفاترللإلضةافالجبلالصةرفلبتةتملالويةتلرةوةاللكح ةالالمخةا لبتخصةصلم ةا لكمخةز للمهمةاتلبمتعلوةاتلالوحةتطل
بمخا لاإلدارطلالعاماللل لي ةةا .ل

فالوا:ل لاللت و لصرفلا صنافلمخلالمخا لساللباعتمادلرحيملم لملاالدارطلجبلمخلتخوضةةه.ل ل
رابعا:ل ل تستختملمخا لالوحتطلنمااللالتفاترلباالستماراتلال

وميا،لبتمس لبإدارطلالوحتطلم موعالالتفاترلالمخزنيا.ل ل

جامسا:للتخال لمخا لالوحتطلللمرالعالبال ردلالتبرللالمخالئ،لبت و لال ةردلشةامكللم توتاتةهلبلمية لالمسةتنتاتلبةه،لبتةتمل
ال ردلمرطلبفواللمالتواليلبهلالح ةالالمخا لباللواححلالماليالالمعموالبهالفيله الال أ  .ل

سادسا:لل تتملحخظلالمستنتاتلالمالياللمتطلجمسالجعواملماليا،لبت خظللمي لالتفاتةةرلبالسة كتللمةتطلجمسةالع ةرلعامةالعةتال
دفاترلالعهتطلالتيلتتملت تتتها .ل

سابعا:ل لتتملف صللمي لالم ترتاتل الواردطلللوحتطلبواسألالل ا لت
ل
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لله الالغةرضلبوةرارلمخلرحيملم لملاالدارط .ل

وحدة ضمان الجودة

كلية الهندسة

جامعة طنطا

ل

مــــادة ()16

تةةتملاسةةتختاملكافةةالالنمةةااللبالةةتفاترلالموةةررطلرةوةةالللنظةةاملالم اسةةةيلال

ةةوميلبالةةك ملل الةةالالعمة للكمةةال

ت ةةو لسمس ةةاكلدف ةةاترلبسة ة كتلسض ةةافيالمس ةةاعتطلجبلسحص ةةاحيالإلتم ةةاملالال ةةةطلبالرقابة ةالعل ةةيلاإلتة ةراداتل
بالمصةربفاتلبسعةةتادلالمواتسةةاتلبساهةارلالنتةةاحج،لبتمسة لالوحةةتطلال سةابيالالمختصةةالحسةةاباتلالوحةةتطل

بسعتادلال سا لالختاميلتمهيتالللعرضلعليلال هاتلالمختصا .ل

مــــادة ()17

للل تسةةتختملالنمةةااللالتةةيلتورهةةالب ارطلالماليةةالبالمت صةةكتلالنوتتةةالالخاصةةالبه ة الال سةةا لم ة لمراعةةاطل

مــــادة ()18

لللمي لا صنافلالم تراهلل سةا لالوحةتطلتخصةصللهةالبتراعةيلقيةتهالبالةتفاترلبالسة كتلبفوةالللةواححل

التعليماتلالماليالبالمخزنيالبال

وميالبه الالخصوص

الماليالبالمخزنيالالمعموالبهالفيلال امعا.

مادة ()19

تفعيل الالئحة

تعم لبأح امله هلالكح الاعتةارالمخلتارتخلاعتمادهالمخلم لملال ليةا.
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