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 نبذة عن كمية الهندسة بالمطرية 

تحت اسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف  5511أنشئت الكمية في صيؼ 
يمنح فييا سوى  ت مدة الدراسة بيذا المعيد خمس سنوات متصمة الوكانبمصر الجديدة 
 كؿ عاـ ومف بيف ىذه السنوات سنة تدريبية بألمانيا.فى صيفية  ة شير واحد كعطم

وظؿ محتفظا بنفس نظاـ  5511قؿ مقر المعيد إلى حمواف في صيؼ ن   
 الدراسة السابقة تحت اسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف بحمواف.

تقرر قبوؿ أوؿ دفعة نظاـ الخمس سنوات العادية وتضمنت خطة  5515في صيؼ 
 الدراسة ثمانية أشير تدريب بألمانيا ]الفصؿ الدراسي الثاني مف الصؼ الثالث[.

حدث تطور في نظاـ الدراسة ومناىجػيا حػيث قامت لجاف جامعية  5595في صيؼ 
اليندسة في ذلؾ الحيف بجانب متخصصة بوضع مناىج دراسية تعادؿ ما يدرس بكميات 

 .بالمطرية إلى المقر الحاليالمعيد قؿ المػػواد التربوية ون  
 تغير اسـ المعيد إلى المعيد العالي الصناعي بالقاىرة. 5591في صيؼ 

تغيرت خطو الدراسة ومناىجيا بالنسبة لمطمبة المستجديف فقط  5591في صيؼ 
 . 5591ؿ دفعة في أكتوبر وأنشػئت كمية المعمميف الصناعية وقبمت أو 

 نظاـ المعيد العالي الصناعي فقد استمر تصفيتو تدريجيًا. أما
ومف ثـ تـ  الدراسة ومناىجيا فى نظـكمية المعمميف الصناعية مرات متتالية تـ تطوير 

 .5515والتربية عاـ التكنولوجيا كمية تغيير اسميا  إلى
ية التكنولوجيا والتربية والتي أنشئت جامعة حمواف وضمت إلييا كم 5511في صيؼ 

 أطمؽ عمييا اسـ كمية التكنولوجيا بالمطرية.
طبقت الالئحة الداخمية الجديدة لمكمية بعد اعتمادىا مف المجػػػمس  5519في صيؼ 

 األعمى لمجامعات تحت اسـ كمية التكنولوجيا بالمطرية عمى جميع الفرؽ الدراسية ماعدا 
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المواد اليندسية ودرست زيدت نسبة اـ وحذفت المواد التربوية و الفرقة النيائية في ذلؾ الع

 .رقي المناىج التي تدرس بكميات اليندسة بالجامعات المصريةأفييا مناىج تساير 
" وتكونت مف بالمطرية"كمية اليندسة والتكنولوجيا  اسـ الكمية صبحأ 5551في عاـ 

سة المعمارية وقسـ الكيمياء أقساـ ىي: قسـ التصميـ الميكانيكي وقسـ اليند ة خمس
 وقسـ ىندسة القوى الميكانيكية وقسـ ىندسة السيارات والجرارات.

نتقؿ قسـ الكيمياء إلييا كما أأنشئت كمية العمـو بالجامعة ف 5511 -5511وفى عاـ  
وذلؾ بعد ضـ قسـ العمـو  5519/5511أنشئ قسـ اليندسة المدنية في العاـ الجامعي 

 لفنوف الجميمة.اإلنشائية بكمية ا
تغيير اسـ الكمية إلى "كمية اليندسة بالمطرية"،  5559/5551وقد تـ في العاـ الجامعي 

 .1005/1001كما أنشئ قسـ الفيزياء والرياضيات اليندسية في العاـ الجامعي 
 نظاـ الساعات المعتمدة أنشئ برنامج تعميمي جديد ب 1009/1001الجامعى وفى العاـ

 ."ىندسة الطاقة"تحت اسـ برنامج 
أنشئ برنامج آخر جديد بنظاـ بالساعات المعتمدة  1005/1050وفى العاـ الجامعى 

 تحت مسمى برنامج "اليندسة اإلنشائية بمؤازرة الحاسب اآللى".
أنشئ برنامج ثالث جديد بنظاـ بالساعات المعتمدة  1051/1051وفى العاـ الجامعى 

 ا الرقميو" ومازاؿ التطوير مستمرًا.تحت مسمى برنامج "العماره بالتكنولوجي
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 الجودة وحدة ضمان
 

 النشأة:
 جامعة مجمس فم بقراربكمية اليندسة بالمطرية الجودة وضماف وحدة توكيد  أ نشئت

ولموحدة ىيكؿ تنظيمى معتمد ذو  تبعية تنظيمية  11/1/1001بتاريخ  111رقـ  حمواف
ليا وتتبع وحدة ضماف الجودة بالييكؿ التنظيمى لمكمية العميد مباشرة ، ويوضح الشكؿ 
التالى الييكؿ التنظيمى لموحدة ويحدد المياـ الوظيفية واإلدارية. ويتـ تشكيؿ مجمس إدارة 
لموحدة ليساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا ويضـ ممثميف عف جميع فئات العامميف بالكمية 

ع الخارجى، وينعقد مجمس إدارة الوحدة بصورة دورية، وتحتفظ وبعض فئات المجتم
عداد تقارير لمتابعة تطبيؽ قراراتو. وتشكيؿ مجمس إدارة  الوحدة بمحاضر اجتماعاتو وا 
الوحدة معتمد مف مجمس الكمية ومجمس إدارة مركز الجودة بالجامعة ولموحدة الئحة 

 عادة اعتمادىا بعد تطويرىا بمجمسإدارية وتنفيذية معتمدة مف مجمس الكمية وقد تـ إ
السيدة األستاذة الدكتورة / تهانى وقد تـ تكميؼ . 55/1/1050( بتاريخ 1كمية رقـ )

السيد ثـ تـ تكميؼ  51/51/1001اعتبارًا منذ بداية نشأة الوحدة حتى  فهيم يوسف
بجمسة مجمس 51/51/1001بإدارتيا وذلؾ اعتبارا مف محمود ثروت عزمى / الدكتور

ثـ تـ تكميؼ السيد األستاذ  5/1055حتى  1001/1005( لمعاـ الدراسى 1كمية رقـ)ال
بجمسة  19/5/1055الدكتور / مصطفى أحمد إسماعيؿ بإدارتيا وذلؾ إعتبارًا مف 

األستاذ ثـ تـ تكميؼ السيد  1055/1051( لمعاـ الجامعى  5مجمس الكمية رقـ ) 
( بتاريخ 1ر مف مجمس الكمية بالجمسو رقـ )بإدارتيا بقرا عبد الظاهر مصطفى/  الدكتور

 وحتى اآلف . 51/1/1051
 

 



 

 9109/9191المطرية –كمية الهندسة لوحدة ضمان الجودة   الالئحة الداخمية

 6 

 
 الباب األول

 رؤية ورسالة الوحدة وأهدافها الرئيسية
 

 رؤية وحدة ضمان الجودة 
يمي والمؤسسػي تتطمع وحدة ضػماف الجػودة إلػى حصػوؿ الكميػة عمػى االعتمػاد األكػاد

 . تمرستطوير الكمية المو 
 

   رسالة وحدة ضمان الجودة
المؤسسػػية  فػػى العمميػػة التعميميػػة و تطبيػػؽ معػػايير الجػػودةبمتابعػػة تمتػػـز الوحػػدة 

الخطػػػة اإلسػػػتراتيجية لمكميػػػة بمػػػا تتضػػػمنيا مػػػف أنشػػػطة تعميميػػػة وبحثيػػػة وخدميػػػة  متابعػػػةو 
 والتقدـ لالعتماد. 

 

 تسعى وحدة ضمان الجودة بالكمية لتحقيق األهداف التالية:
 بيف مجتمع الكمية تقييـ األداءو  الجودة قافةنشر التوعية المستمرة الخاصة بث 

  اإلستراتيجيةتحقيؽ رسالة الكمية وأىدافيا . 

  المقدمػػػة  الخػػػدماترفػػػع مسػػػتوى ييػػػدؼ إلػػػى وضػػػع نظػػػاـ واضػػػح لمجػػػودة بالكميػػػة
 بالكمية.

  تييئػػة الكميػػة لموفػػاء بمتطمبػػات ومعػػايير الييئػػة القوميػػة لضػػماف الجػػودة واالعتمػػاد
 . المجتمعكسب ثقة و 
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 : وضع االليات والضوابط التى تحقيق تمك األهداف وتهدف الوحدة إلى 
وضااع الخطااة ااسااتراتيجية لمكميااة ماان خااالل المهااام والمساائوليات  المشاااركف فااى -0

 اآلتية:
   جػػػػػراء التحميػػػػػؿ البيئػػػػػي متابعػػػػػو دراسػػػػػة العوامػػػػػؿ البيئيػػػػػة الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة لمكميػػػػػة وا 

(SWOT) 
 

    وأولويات التنفيذ وضع خطة تنفيذية لمخطة اإلستراتيجية. حديد الفجواتتمتابعو 

   صياغة الرؤية والرسالة والغايات النيائية لكمية والتحديث المستمر ليا. متابعو 
  . نشر الرؤية والرسالة والغايات النيائية 

 

 لتقييم وتحميل األداء  من خالل المهام والمسئوليات االتية:والية وضع نظام   -9
  وأعضػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس ة يػػػػػػاإلدار القيػػػػػادات االكاديميػػػػػػة و لتقيػػػػػػيـ أداء  نات اسػػػػػتبيا

 ومعاونييـ والعامميف بالكمية. 
   لتقييـ العممية التعميمية.  استبيانات 
   .تحميؿ نماذج تقييـ األداء و عمؿ التغذية الراجعة 

   يضمف مشاركة الجميع في عناصر التقييـ الذاتي السنوي عادؿنظاـ مكافآت . 

 تكااوين فاارق عماال لمتقيااايم الااذاتي والتحسااين المساااتمر ماان خااالل المهاااام  -3
 : المسئوليات االتيةو 
  وتفعيؿ نظـ الجودة بالكمية .المراجعة الداخمية  ةتفعيؿ دور لجن 
  الدراسية.  برامج والمقرراتتفعيؿ دور لجنة ال 

  النػػػػػػدوات ، المشػػػػػػروعات البحثيػػػػػػة التطبيقيػػػػػػة ، الػػػػػػدورات التدريبيػػػػػػة ، ورش العمػػػػػػؿ، 
 المؤتمرات.

التوعيااة والتاادريب فااي مجااال ضاامان الجااودة والتأهياال لالعتماااد ماان خااالل  -4
 :المهام والمسئوليات االتية
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   بالكمية )أعضاء ىيئة التدريس ومعػاونييـ والطػالب  نشر ثقافة الجودة بيف العامميف
 و اإلدارييف ( 

   الجودة. مجاؿ  عقد الدورات التدريبية وورش عمؿ والندوات في 
  القومية ييئة البحضور الدورات التي تنظميا  عداد المدربيف في مجاؿ إدارة الجودة إ

 .التعميـ واالعتماد جودةلضماف 

   كاديميػػة يس إلعػػداد توصػػيؼ البػػرامج االعقػػد الػػدورات التدريبيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدر
قيػػػػاس والتقيػػػػيـ ، وكتابػػػػة التقػػػػارير لممقػػػػررات والبػػػػرامج وكػػػػذلؾ الالدراسػػػػية  والمقػػػػررات
 والتقويـ.

 :والمسئوليات االتيةالل المهام دعم فني لألقسام لنشر فكر الجودة من خ -5
   لدى األقساـ واإلدارات.  تفعيؿ لجنة منسقي الوحدة 
   والمقػررات االكاديميػة مساعدة األقساـ في إعػداد الدراسػة الذاتيػة وتوصػيؼ البػرامج 

عداد تقارير التقييـ الذ الدراسية  اتي و السنوي. وا 

  .كتابة التقارير لممقررات والبرامج وكذلؾ القياس والتقييـ والتقويـ 

التنسيق بين جميع األقسام العممية واادارية مان خاالل المهاام والمسائوليات  -6
 االتية.

   .تأصيؿ مفيـو العمؿ الجماعي داخؿ الكمية 
   ىيكػؿ وأسػاليب اإلدارة  -تقييـ ذاتي سنوي ألداء األنشطة الكميػة: تحقيػؽ الرسػالة- 

 التعمػيـ جػودة فػرص-المعايير األكاديمية والبرامج التعميميػة  -أعضاء ىيئة التدريس 
 إدارة الجودة  -مشاركة المجتمع  -البحوث  -التعمـ 

  .التوسع في استخداـ األنظمة اإللكترونية وشبكة التميفونات واإلنترنت 

ة ماااان خااااالل المهااااام يلمحاساااابلة وااءتفعياااال مباااادأ المساااا المساااااهمف فااااى -7
 :والمسئوليات االتية

  متابعة أداء األفراد  
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   التحقؽ مف الشكاوى 

   اإلدارة.بتفعيؿ سياسة الثواب والعقاب 

لالعتمااد فاى التاهيال الكمياة لمسااعدة تقديم الدعم الفنى لجميع إدارات الكميف -8
 : من خالل المهام والمسئوليات االتية

 االعتماد. ية لضماف جودة التعميـ و لييئة القومتحقيؽ معايير ا متابعو 
    التأىيػؿ لالعتمػاد والخطػة و تنفيذيػة لمشػروع التطػوير المسػتمر تنفيذ الخطػة المتابعو

 التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية لمكمية.

وضااع نظااام يضاامن اسااتمرارية عماال الوحاادة ماان خااالل المهااام والمساائوليات  -9
 :االتية
   وشفافية يضمف مشاركة الجميع في أعماؿ الوحدة. وضع نظاـ مكافآت فعاؿ 

  تدريبيػػةالالػػدورات  ، : االستشػػارات الفنيػػة مػػف خػػالؿ كميػػةتقػػديـ خػػدمات ذات عائػػد لم 
 إجراء الدراسات المتعمقة بنشاط الوحدة. ،
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 الباب الثانى

 مجمس إدارة الوحدة

 (0مادة )
مة لمتجديد بعة لمدة عاميف قابقرار مف السيد أ.د. رئيس الجامالوحدة مجمس إدارة  يشكؿ

 عمى النحو التالى :
 . االستاذ الدكتور عميد الكمية  ورئيس مجمس اإلدارة 

  موحدة.لالمدير التنفيذي 

   الوكالء.السادة 

 السادة رؤساء األقساـ العممية . 

 .السادة منسقى البرامج الجديدة 

 .مدير عاـ  الكمية 

 الطالب. ممثميف عف 

دة أعضاء ىيئة التدريس لحضور اجتماعات مجمس إدارة ويجوز دعوة أى مف السا
الوحدة دوف أف يكوف ليـ حؽ التصويت وذلؾ لالستفادة مف خبراتيـ فى الموضوعات 

 التى تطرح فى المجمس .
 

 (9مادة )
يجتمع مجمس إدارة الوحدة مرة كؿ شيريف عمى األقؿ بناء عمى دعوة مف كؿ 

اف الجودة أو بطمب مف أغمبية األعضاء أو مدير وحدة ضم االدارةمف رئيس مجمس 
، وتصدر  ألعضاء% مف عدد 10نسبة أكبر مف ويكوف االجتماع صحيحًا بحضور 

 قرارات المجمس بأغمبية األصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذى يضـ رئيس الجمسة.
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 (3مادة )

مجمس إدارة الوحدة ىو السمطة المييمنة عمى شئونيا وتصريؼ أمورىا ووضع 
 السياسة التى تحقؽ أىدافيا والتى تتضمف اآلتى :

  بالوحدة.الفنية اعتماد تشكيؿ المجاف 

 التنفيذي ليا.فريؽ تعييف مدير الوحدة وال 
 .اعتماد القرارات اليامة المرتبطة بأنشطة الوحدة 

 .وضع السياسات الخاصة بأنشطة الكمية ومراجعتيا واعتمادىا 

   مف الفريؽ التنفيذى والعامميف بالوحدة  لممخالفيفالتوصية بوضع الجزاءات
 واعتماد الموازنات   

 . وضع خطط وأسموب التطوير الشامؿ بالكمية 

 .متابعة خطة التطوير بالكمية 

   إصدار قرارات فيما يواجو عمؿ الوحدة والمجاف الفرعية والمجاف المنبثقة مف
 األقساـ العممية مف عقبات.

 . متابعة النشاط الطالبي بالكمية 

 .متابعة التطوير اإلداري بما يتناسب مع تطبيؽ نظاـ الجودة 

 .مراجعة آليات تطبيؽ رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية 
 

 (4مادة )
جامعة حمواف إلى  –المطرية  –تبمغ قرارت مجمس إدارة الوحدة بكمية اليندسة 

العتمادىا  مركز ضماف الجودة بالجامعة خالؿ اسبوع عمى األكثر مف تاريخ صدورىا
وتعتبر نافذة إذا لـ يعترض عمييا مدير المركز خالؿ اسبوعيف مف تاريخ وصوليا 

 مستوفاه إلى مكتب سيادتو .
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 (5مادة )
رئيس مجمس إدارة الوحدة ىو المختص باإلشراؼ العاـ عمى الوحدة بما يحقؽ 

 أىدافيا فى ضوء القوانيف والموائح ولو عمى األخص :
 د دعوة الوحدة لالنعقا -5
 متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيؽ أغراض الوحدة -1

 تمثيؿ الوحدة أماـ الغير أو مف ينوب عنو -1

 االختصاصات األخرى التى يفوضو فييا مجمس إدارة الوحدة  -1
 

 (6مادة )
مف الذيف لدييـ الخبرة يعيف مدير الوحدة مف بيف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية 

معتمدة مف مركز الممعايير لوفقا  بقرار مف رئيس الجامعةفي أعماؿ ضماف الجودة 
 لمدة عاميف قابميف لمتجديد وبترشيح مف رئيس مجمس إدارة الوحدة.ضماف الجودة 

 

 (7مادة )
مف الذيف يعيف نائب مدير لموحدة مف بيف السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية 

الوحدة وبقرار مف رئيس مجمس  الجودة بترشيح مف مدير لدييـ الخبرة في أعماؿ ضماف
إتماـ  فيويساعد مدير الوحدة معتمدة مف مركز ضماف الجودة الممعايير لوفقا  اإلدارة

 األعماؿ ويحؿ محمو حاؿ غيابو.
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 (8مادة )
الفنيػة فػى إطػار األكاديميػة و و  اإلداريػة الوحػدةتصػريؼ أمػور  الوحدةيتولى مدير 

 :اآلتيراراتو، و لو عمى وجو الخصوص السياسة العامة لمجمس اإلدارة و ق
، ووضع الخطط التنفيذيػة لميػاـ و كميةالسياسة العامة لتوكيد الجودة بالمتابعة تنفيذ  .5

فػػػى ضػػػوء متطمبػػػات الييئػػػة القوميػػػة  والكميػػػة إعمػػػاال السػػػتراتيجية الجامعػػػة وحػػػدةأنشػػػطة ال
 لضماف الجودة فى التعميـ العالى.

 .بالوحدةومى و الفنى الي اإلداريتسيير العمؿ  .1

 متابعة تنفيذ قرارات مجمس اإلدارة. .1

اء بمتطمبػػػات بشػػػكؿ دائػػػـ و مسػػػتمر لموفػػػ وحػػػدةتطػػػوير األداء بالتقيػػػيـ و العمػػػؿ عمػػػى  .1
 األنشطة الخاصة بذلؾ.الجودة و 

 المجػػافمتابعػة تنفيػػذه مػف خػالؿ األقسػاـ و و  كميػةشػر ثقافػػة الجػودة بالخطػة لن اقتػراح .1
 الفرعية.

 اإلشػراؼ، و كميةاإلدارية بالاألكاديمية و  قساـلقياس فى كؿ األمتقييـ و اخطة ل اقتراح .9
 .الفرعية المجافعمى تطبيقو مف خالؿ األقساـ و 

الفرعيػػة  مجػػافو ال لألقسػػاـ العمميػػةعمػػى إعػػداد التقػػارير الدوريػػة والمتابعػػة اإلشػػراؼ  .1
 .الجامعةمركز ضماف الجودة ببالكمية و  ، لعرضيا عمى مجمس اإلدارةوحدةالتابعة لم

وجميػػع بػػرامج الكميػػة  وحػػدةالفرعيػػة التابعػػة لم مجػػافالو  وحػػدةإعػػداد التقريػػر السػػنوى لم .1
أو الجامعة ضماف الجودة بالجامعة والجيات المعنية سواء بمركز و  مديرورفعيا إلى 

واعتمادىا مف عميػد الكميػة الػذي يمثػؿ رئػيس  بعد عرضيا عمى مجمس اإلدارةغيرىا 
 .دارةاإلمجمس 

بعػد عرضػيا عمػى مجمػس الكميػة ورفعيا إلى  وحدةالسنوية لمة التقديرية وازنالم إعداد .5
 .الوحدة مجمس إدارة
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فريػػػؽ و  وحػػػدةالتابعػػػة لمالفريػػػؽ التنفيػػػذي بالمجػػػاف أعضػػػاء   تعيػػػيف أو تعػػػديؿ اقتػػػراح .50
 .لكمية والوحدةطبقا لمتطمبات تحقيؽ رسالة و أىداؼ ا العمؿ بالبرامج األكاديمية

 

داء و ضػػػماف الجػػػػودة مػػػػع وف العممػػػػى فػػػػى مجػػػاؿ تقػػػػويـ األبروتوكػػػػوالت التعػػػا إبػػػراـ .55
مجمػػس  رأىمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى الػػداخؿ والخػػارج، وذلػػؾ بعػػد أخػػذ الييئػػات و 
 .الكميةمجمس مف قبؿ  الموافقة عمييااإلدارة و 

 بالجامعة.بمركز ضماف الجودة  حضور االجتماعات الدورية .51

التعمػػيـ المجنػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة و أعػػداد التقػػارير المطموبػػة مػػف قبػػؿ الجامعػػة،  .31
 المشروعات.إدارة واالعتماد ووحدة 

. مع ألعماؿ وغيرىـالتواصؿ مع المستفيديف بخدمة الكمية مثؿ النقابات وأصحاب ا .51
 تقديـ تقرير عف أىـ متطمبات سوؽ العمؿ.

 

 (9مادة )
 تتمخص مهام واختصاصات نائب مدير الوحدة فيما يمى :

مػػا و  العػػاـ والخطػػة التنفيذيػػة والبرنػػامج الزمنػػى لعمػػؿ المجػػافوضػػع اإلطػػار يسػػاعد  -5
 .يكمفو بو مدير الوحدة مف اعماؿ نيابة عنو

 إشراؼ ومتابعة التنفيذ طبقًا لمخطط الزمنية المحددة لذلؾ . -1

 تسييؿ مياـ رؤساء وأعضاء المجاف فى جميع البيانات والوثائؽ . -1

 تكميؼ رؤساء المجاف بالمياـ المختمفة . -1

اؼ عمػػػى إعػػػداد التقريػػػر المبػػػدئى والنيػػػائى لمدراسػػػة الذاتيػػػة والتقريػػػر السػػػنوى اإلشػػػر  -1
 وخطة العمؿ لمتطوير .
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 (01مادة )
يعػػػيف مػػػف بػػػيف السػػػادة أعضػػػاء مجمػػػس إدارة الوحػػػدة منسػػػقًا لمكميػػػة لػػػدى مركػػػز 

وذلػػؾ لمػػربط بػػيف أعمػػاؿ المركػػز ووحػػدة ضػػماف الجػػودة  - معػػة حمػػوافبجا ضػػماف الجػػودة
 بالكمية وذلؾ بقرار مف رئيس مجمس إدارة الوحدة .

 
 

 (00مادة )
" و لتسيير العمؿ بيا وتحقيؽ الغايات واألىداؼ فنية عف الوحدة عدة لجاف ينبثؽ 

أخرى وفؽ ما تقتضيو مياـ وأنشطة الوحدة بعد لمدير الوحدة تشكيؿ لجاف نوعية 
 وىذه المجاف ىى :مناقشتيا مع مجمس االدارة " 
  فرعية التابعة لوحدة ضواى الجودةاختصاصات ودور اللجاى ال

 

 اوال:  لجٌة التٌسيق هع االقسام العلوية

  التواصؿ بيف األقساـ العممية ووحدة ضماف الجودة بالكمية لنقؿ متطمبات
 المطموبة مف األقساـ العممية .الجودة 

  حضور اجتماعات الوحدة كأعضاء فى الفريؽ التنفيذى لموحدة وكذلؾ
 ورش العمؿ والندوات.

  حضور مجالس األقساـ بدعوة مف رؤساء المجالس لعرض متطمبات
 وحدة ضماف الجودة مف األقساـ.

  رساليا لوحدة ضماف متابعة تنفيذ القسـ العممى لمتطمبات الجودة وا 
 الجودة دوريًا.
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  تجميع توصيؼ وتقرير البرامج والمقررات ومصفوفاتيا بعد مراجعتيا مف
رساليا لحدة ضماف الجودة  لجنة المراجعة الداخمية بالقسـ العممى وا 

 بالكمية .
 . اعتماد تقارير المقررات والبرنامج فى مجمس القسـ قبؿ إرساليا لموحدة 
 تماـ مراجعتيا بالقسـ العممى متابعة استيفاء ممفات المقررات لممرحم تيف وا 

 .تمييدًا إلرساؿ نسخة إلى لوحدة ضماف الجودة
 . إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسيف البرنامج 
  متابعة نتائج قياس رضا جميع األطراؼ فى العممية التعميمية ) طالب– 

 المستفيديف(. –أعضاء ىيئة التدريس 
 

 هٌسقى الوعايير : لجٌة : ثاًيا  

 اءات تعريفية بمضموف كؿ معيار ونتائجة لجميع فئات المختمفة عقد لق
 بالكمية .

 . إعداد قاعدة بيانات لمعايير الجودة األثنى عشر 
  تجميع كؿ ما يصدر مف تقارير مف األقساـ العممية المختمفة ووحدة

ضماف الجودة والوحدات الخدمية ومركز االستشارات واإلدارات 
 الوكالء . واإلنجازات الخاصة بالسادة

 . تحديث وثائؽ معايير الجودة دوريًا 
  مراجعة المعايير الخاصة بالتقرير السنوى مع اإلدارة العميا لمتأكيد عمى

 صحة جميع المعمومات الواردة بالتقرير .
 

 -الوتابعة:: لجٌة  ثالثا  
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لمختمؼ األقساـ العممية  بعممية المتابعةتقـو متابعة الخطة االستراتيجية : –أ 
 إلدارات بالكمية وكذلؾ عممية متابعة تنفيذ األعماؿ مف خالؿ :وا

 . متابعة تنفيذ محاور الخطة االستراتيجية طبقًا لمجدوؿ الزمنى 
 .إعداد خطة التحسيف لتالفى المعوقات فى تنفيذ الخطة 
  إعداد تقارير المتابعة دوريًا عف مخرجات الخطة التنفيذية باستخداـ

 ييـ األوزاف(.الكروت الحديثة )كروت تق
 متابعة الفاعمية التعميمية : –ب 
  متابعة تحقؽ أقصى استفادة لمطالب والباحثيف وأعضاء ىيئة التدريس

 .مف األجيزة والمعدات الموجودة بالمعامؿ والورش
  متابعة الخدمات التعميمية واألنشطة الطالبية المقدمة لمطالب بما يمبى

 لشئوف التعميـ والطالب .احتياجاتيـ بالتنسيؽ مع وكيؿ الكمية 
  متابعة الخدمات المقدمة بمكتبة الكمية وتقديـ المقترحات لتطوير ىذه

 الخدمات .
  متابعة تطوير الالئحة الدراسية التى تتفؽ مع متطمبات سوؽ العمؿ. 

 .متابعة خطة التصحيح لممتطمبات الفعمية طبقًا لالستبيانات 
 متابعة القدرة المؤسسية : –ج 

 فيذ خطة تطوير وصيانة البنية التحتية لمكمية .متابعة تن 
 . مراجعة أى تعديالت عمى خطط التطوير أو الصيانة قبؿ البدء فى تنفيذىا 
  متابعة تطبيؽ متطمبات األمف والسالمة بالنسبة لجميع مبانى ومعامؿ وورش الكمية

. 
 رية .التحقؽ مف استيفاء الكمية لمعايير الموارد والتسييالت المادية / البش 
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 -لجٌة الدعن الفٌى ::  رابعا  

  تقديـ الدعـ الفنى وفقًا الحتياجات األقساـ العممية والجياز اإلدارى
 والطالب لضماف جودة األداء .

 . تقديـ الدعـ الفنى فى مجاؿ استيفاء الوثائؽ الداعمة وتفعيميا 
 التدريب  –تقديـ الدعـ الفنى لموحدات اإلدارية ) األمف والسالمة– 

 التسويؽ ..( –ترشيد االستيالؾ  –تابعة الخريجيف م
  تقديـ الدعـ الفنى فى مجاؿ الجودة لمخريجيف واألطراؼ المجتمعية ذات

 العالقة بمجاالت التخصص .
 . تقديـ الدعـ الفنى فى مجاؿ استيفاء الوثائؽ الداعمة وتفعيميا 
 عداد الدراسة تقديـ الدعـ الفنى لمجاف المختمفة المنوطة بالمعايير ولجاف إ

 الذاتية والتقارير الدورية .
 

 -لجٌة التدريب:: خاهسا  

تيدؼ المجنة إلى رفع كفاءة العامميف بالكمية )أعضاء ىيئة التدريس 
 والييئة المعاونة واإلدارييف( مف خالؿ المياـ التالية :

  تحديد االحتياجات التدريبية لألطراؼ المستفيدة مف خالؿ استمارة
 عمى األقساـ العممية واإلدارات المختمفة لمكمية استبياف توزع

 .االتصاؿ بجيات التدريب والتنسيؽ معيا إلعداد الدورات التدريبية 
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  تنظيـ انعقاد الدورات التدريبية وتحضير المادة العممية وأوراؽ العمؿ
المرتبطة بيا وتجييز المطبوعات والنشرات الالزمة لمدورات 

 التدريبية.
 ف التدريب مف حيث الحضور واالنتظاـ وتحقيؽ اإلشراؼ عمى لجا

 االستفادة المرجوة .
 . قياس األثر والمردود لكؿ دورة تدريبية وكتابة تقرير عنيا 
  التواصؿ مع الجيات المعنية ومركز ضماف الجودة لتنظيـ دورات

 تدريبية لمفئات المستيدفة بالكمية .
 سادساُ : لجٌة الوعلوهات واإلحصاء :

 بالكمية : ITبالتعاوف مع وحدة الػ  تقوـ بعمميا
   التواصؿ مع األقساـ واإلدارات المعنية لتجميع البيانات الخاصة بالفئات

اإلدارييف ...( عمى أف تكوف  –ىيئات التدريس  -المختمفة )أعداد الطالب
 أوراؽ ىذه البيانات موثقة مف اإلدارات المختمفة .

 لتقارير المطموبة مف الوحدة مثؿ إعداد قاعدة البيانات الالزمة إلعداد ا
 -بيانات المعامؿ واألجيزة والمعدات  –األبحاث  -)بيانات المتدربيف

 المشروعات التى حصمت عمييا الكمية(... إلخ .
  إعداد تقارير دورية عف مدى تزايد أو تناقص أعداد )األجيزة والمعدات

 .الطالب( –العامميف اإلدارييف والفنييف  –
 يانات الالزمة لحسف أداء العمؿ بالكمية .إعداد االستب 



 

 9109/9191المطرية –كمية الهندسة لوحدة ضمان الجودة   الالئحة الداخمية

 21 

 لالستبيانات التى ستبيانات واستخراج النتائج عمؿ التحميؿ اإلحصائى لال
 . تقوـ بيا الوحدة لمفئات المختمفة

 . إعداد تقارير دورية بنتائج التحميؿ التى قامت بيا المجنة 
 عرض التقارير ومناقشتيا مع منسقى االقساـ العممية وعرضيا عمى 

 المجالس المختمفة
 . إمداد إدارة الكمية والجامعة بالبيانات والمعمومات المطموبة 
 . تطوير الموقع االلكترونى لمكمية وتغذيتو بما يستجد مف أحداث 

 سابعاُ : لجٌة الوراجعة الداخلية : 

 توصيؼ لألقساـ العممية والتى تشمؿ الداخمية  اتتقوـ بعمؿ المراجع
ررات لألقساـ العممية ورفع تقرير عنيـ لموحدة ، وتقارير البرامج والمق

ومتابعة ترشيح مراجعيف مف الخارج وتسييؿ عممية التواصؿ مع األقساـ 
 .العممية 

 . مراجعة تقارير خطط التحسيف الموضوعة باألقساـ 
  فى ضوء التقارير مراجعة القرارات التصحيحية التى تتخذىا المجالس

 .الدورية 
 مدى استيفاء الكمية لمعايير الموارد والتسييالت  مراجعة تقرير دراسة

 المادية والبشرية .
 . مراجعة مدى استيفاء ممفات معايير الجودة واالعتماد 

 ثاهٌا  : لجٌة الٌشر واإلعالى:
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  إنشاء آليات إلرشاد وتوجيو الطالب الجدد عند القبوؿ وااللتحاؽ
 بالدراسة.

  الجودة  وحدة ضمافبنشر وتعزيز رسالة وأىداؼ ومجاالت العمؿ 
 والمجتمعات الخارجية المعنية .

 مع أجيزة اإلعالـ المختمفة إلبراز نشاطات الكمية فى مجاؿ  التعامؿ
 .  جودة التعميـ

  توفير وسائؿ التوعية اإلعالمية )مطويات ػ ممصقات ػ كتيبات ػ
 مجالت ػ دليؿ الطالب ػ وسائؿ الكترونية أخري( .

 لعمؿ والندوات والمقاءات مع جميع التنظيـ واإلعالف عف ورش ا
الفئات أصحاب المصمحة التي تتصؿ بضماف جودة التعميـ بالكمية 

 وخارجيا ومتابعة تنفيذىا .
  عالف إلدراجيا اقتراح بالجوانب واألنشطة التى تحتاج إلى دعاية وا 

 فى خطة التوعية واإلعالف.
  الكمية.نشر ثقافة الجودة بعقد الندوات وورش العمؿ لمعامميف فى 
  نشر الوعى بالقيـ واألخالقيات داخؿ الكمية )باألقساـ العممية

 واإلدارات المختمفة( .
 بالوثائؽ والمعمومات الخاصة  بالكمية تغذيتو الموقع االلكترونى

 بأنشطة الكمية وخاصة عف منظومة الجودة .
 تاسعا  : لجٌة القياس وتقيين األداء:
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 مية مثؿ وحدة التدريب الميداني ووحدة تقييـ أداء الوحدات المختمفة بالك
متابعة  –متابعة الخطة االستراتيجية  -شكاوى الطالب ووحدة الخريجيف

 استيفاء معايير االعتماد.
 . تقييـ أداء القدرة المؤسسة 
 . تقييـ الفاعمية التعميمية بالكمية 
 . تقييـ مردود األنشطة التدريبية وورش العمؿ 
  لمختمفة لمرحمتى البكالوريوس والدراسات العميانتائج االمتحانات امتابعة 

كما وكيفا واعداد التقارير واقتراح خطط التحسيف بالتنسيؽ مع لجنة 
 التقويـ بالجامعة. عـ الفنى بالكمية ومركز القياس و الد

  عداد أدواتو قياس لرضا جميع أطراؼ مجتمع الكمية الداخمي والخارجي وا 
عداد التقارير عنيا واقتراح ... وتحديد متطمباتو واإلشراؼ ع مى تنفيذىا وا 

أفضؿ الوسائؿ لرفع مستوى الرضا ... تمييدًا التخاذ ما يمـز مف قرارات 
جراءات .  وا 

  تصميـ وتوزيع نماذج االستبيانات التى تقوـ الوحدة بتنفيذىا طبقًا
 لمتطمبات معايير الجودة وتحميميا .

 نية ومتابعة تحسينيا .رصد نتائج قياس وتقويـ جودة الورقة االمتحا 
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 لموحدةالمالي الباب الثالث : النظام 
 (09مادة )

لموحدة وما يتبعو مػف قػرارات إلػى الالئحػة الداخميػة لمركػز  المالييخضع النظاـ 
 ضماف الجودة بجامعة حمواف.

 

 (03مادة )
إدارة الوحػػدة وموافقػػة لموحػػدة بترشػػيح مػػف مجمػػس  المػػالي المسػػئوؿكػػؿ مػػف يعػػيف 

 وتحدد اختصاصاتو كما يمى : الكميةمجمس 
 إمساؾ الدفاتر والسجالت الالزمة.  -5
 حفظ المستندات المؤيدة لعمميات الصرؼ. -1

 إعداد الحسابات والقوائـ المالية لموحدة. -1

 كؿ ثالثة شيور. الماليإعداد تقارير دورية عف الوضع  -1
 

 الباب الرابع : أحكام عامة
 (04) مادة
جامعػػة حمػػواف جػػزء ال  –المطريػػة  –يػػة اليندسػػة تعتبػػر وحػػدة ضػػماف الجػػودة بكم

يػتـ تسػكيف العػامميف بالوحػده لتقػديـ الػدعـ يتجزأ مف مركز ضماف الجػودة بجامعػة حمػواف .
الفنى لمبرامج المتقدمو لإلعتماد عمى برامج الساعات المعتمده بحيث يتـ صرؼ مكػافئتيـ 

ف المتبعػػػػو بيػػػا وبخصػػػػوص مػػػف حسػػػاب بػػػػرامج السػػػاعات المعتمػػػده طبقػػػػًا لممػػػوائح والقػػػواني
 يتـ مف خالؿ الشئوف الماليو لمكميو .المستمزمات والتجييزات 
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 واألجهزة ( موارد الوحدة 55مادة ) 
 

 تتكوى هوارد الوحدة هي : 

 المبالغ التى تخصصيا الجامعة والكمية لموحدة لمقياـ بواجباتيا. -1
ا مجمػػػػس الكميػػػػػة التػػػػى يقبميػػػػا مجمػػػػػس اإلدارة ويوافػػػػؽ عمييػػػػ واليبػػػػاتالتبرعػػػػات  -9

 والجامعة.

مقابػػػؿ الخػػػدمات واألربػػػاح الصػػػافية الناتجػػػة عػػػف العمميػػػات التػػػي تؤدييػػػا الوحػػػدة  -1
 لمغير.
 فوائد الودائع لدى البنوؾ إف وجدت. -1
 حصيمة بيع المطبوعات وغيرىا مف المواد العممية. -5

 أى موارد أخرى ناتجة عف نشاط الوحدة. -01

 ( المصروفات السنوية للوحدة: 56مادة )

  شمل نفقات الوحدة ما يلى :ت 

o  األجور واألتعاب والمكافآت والحوافز وما فى حكميا التى تصرؼ لمعامميف
 بالوحدة، والذيف يؤدوف خدمات تتعمؽ كؿ بمجاؿ عممو.

o .نفقات عمميات المتابعة والتقييـ وفقًا لواجبات الوحدة 
o  نفقات الندوات العممية وحمقات التوعية وورش العمؿ الخاصة بضماف

 الجودة، والمؤتمرات ذات الصمة.
o ومستمزمات التشغيؿ المصروفات الجارية المختمفة. 
o  األجيزة واألدوات الالزمة لتنفيذ العمؿ بالوحدة.شراء 
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o  شراء األصوؿ غير المالية ) االستثمارات ( بعد موافقة وزارة الدولة لمتنمية
 االقتصادية

o قره مجمس اإلدارة وفى حدود يكوف الصرؼ تحقيقا لألىداؼ المحددة وطبقا لما ي
الموارد المحققة مع مراعاة ما نصت عمية التأشيرات العامة والخاصة بالموازنة 

 في ىذا الشأف .
o  يكوف الصرؼ مف أمواؿ الوحدة المودعة بالبنؾ المعتمد بموجب شيكات موقعًا

 عمييا مف رئيس مجمس اإلدارة لموحدة توقيع أوؿ، والمسئوؿ المالى توقيع ثاف.
o حتفظ الوحدة بمواردىا مف النقد األجنبى إف وجدت فى حساب خاص بالبنؾ ت

 المعتمد وتخصص ىذه الحصيمة ألغراض عمؿ الوحدة.

o  جميع األجيزة والمعدات والميمات التى تشترى مف حساب الوحدة، أو المعارة أو
الميداة إلييا مف الجامعة أو أى جية أخرى يتبع فى شأنيا القواعد واإلجراءات 

 لمخزنية المقررة وفقًا لالئحة المخازف الحكومية.ا
o  تفتح دفاتر لإلضافة أو الصرؼ ويتـ القيد فييا طبقًا لالئحة المخازف ويخصص

مكاف كمخزف مستقؿ لميمات ومتعمقات الوحدة بمخازف اإلدارة العامة بالكمية. ال 
و مف \يجوز صرؼ األصناؼ مف المخازف إال باعتماد المدير التنفيذى لموحدة أ

 يفوضو.
o  تستخدـ مخازف الوحدة نماذج الدفاتر واالستمارات الحكومية ، وتمسؾ بإدارة

الوحدة مجموعة الدفاتر المخزنية.تخضع مخازف الوحدة لممراجعة والجرد الدورى 
أو المفاجئ ، ويكوف الجرد شاماًل محتوياتو وجميع المستندات بو ، ويتـ الجرد 

المخازف والموائح المالية المعموؿ بيا فى ىذا مرة وفقًا لما تقضى بو الئحة 
 الشأف.
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o  يتـ حفظ المستندات المالية لمدة خمس أعواـ مالية كاممة ، وتحفظ جميع الدفاتر
 والسجالت لمدة خمسة عشر عامًا عدا دفاتر العيدة التى يتـ تجديدىا.

o قرار مف يتـ فحص جميع المشتريات الواردة لموحدة بواسطة لجاف تشكؿ ليذا الغرض ب
المدير التنفيذى لموحدة، ويجوز عند الضرورة قبوؿ المشتريات التى تقؿ قيمتيا عف 
خمسمائة جنية دوف أف تفحصيا لجنة الفحص بشرط إقرار المسئوؿ الفنى والمسئوؿ 
عف المخازف بأنيا مطابقة لممواصفات المطموبة والعينات المعتمدة، ومطابقة مف حيث 

 جمو.النوع والغرض المطموب أل

 ( السلفه المستديمة 51مادة )

يتـ صرؼ السمؼ المستديمة بموافقة رئيس مجمس اإلدارة عمى أف يعاد النظر في قيمتيا 
% طبقا لمتعميمات المالية ، وتكوف في 10عمى أساس متوسط الصرؼ كؿ ستة أشير +

عاجمة عيدة أميف خزينة الوحدة ، ويكوف الصرؼ منيا لمواجية المصروفات النثرية أو ال
جنيو ) مائتي جنيو( لمدير الوحدة ، ويجوز 100التي تتطمبيا حاجة العمؿ بما ال يجاوز 

جنيو 100لرئيس مجمس اإلدارة الترخيص بصرؼ مبالغ مف السمؼ المستديمة تزيد عف 
وذلؾ في حالة الضرورة القصوى وفى أضيؽ الحدود ، عمى أف يتـ استعاضتيا كمما 

سويتيا حتما فئ نياية السنة المالية ، ويتـ جرد السمؼ عمى قاربت عمى النفاذ ، ويتـ ت
 . فترات غير محددة ، وبما ال يقؿ عف مرة واحدة شيريا

 ( السلفه المؤقته51مادة )

 جنيو 100 لممدير التنفيذي لموحدة الترخيص بصرؼ سمفو مؤقتة ال تزيد عف مبمغ 

ؾ وفى الحاالت الضرورية ، ) خمسائو جنييا( ولرئيس مجمس اإلدارة فيما يزيد عف ذل
الصرؼ ألحد العامميف مف خارج ذلك ، على أن يكون  وفى األغراض التي تتطمب

الحكومي ، ويتـ تسويتيا بمجرد االنتياء مف  الحسابات والخاضعيف لنظاـ الضماف
الغرض الذي صرفت مف أجمو وبحد أقصى شيريف مف تاريخ الصرؼ أو قبؿ نياية 

قرب . وال يجوز صرؼ أكثر مف سمفو لشخص واحد في وقت واحد، السنة المالية أييما أ
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مع مراعاة التعميمات الواردة فى الالئحة المالية لمموازنة والحسابات والخاصة بالسمؼ 
 المستديمة والمؤقتة .

 ( الحافز اإلضافي 51مادة ) 

لؾ يتـ صرؼ حافز إضافي في نياية كؿ فصؿ دراسي لجميع العامميف بالوحدة بما في ذ
 مجمس ادارة الوحدة وذلؾ بقرار مف مجمس اإلدارة.

 ( التأمين على أرباب العهد 02مادة ) 

لسنة  111يتـ التأميف عمى أرباب العيد بالوحدة طبقا ألحكاـ القرار الجميوري رقـ 
ـ بالئحة صندوؽ التأميف الحكومي لضمانات أرباب العيد ، مع االلتزاـ بإبالغ 1009

العيد خالؿ المدة المقررة ويتحمؿ المسئولوف بالجية بالمبمغ  صندوؽ ضمانات أرباب
تحمال شخصيا في حالو عدـ إبالغ صندوؽ أرباب العيد في المواعيد المقررة طبقا 

 لمكتب الدورية الصادرة في ىذا الشأف .
 ( الحساب الختامي 50مادة ) 

بداء  يعد المركز المالي لموحدة كؿ ثالثة أشير ويعرض عمى مجمس اإلدارة لمناقشتو وا 
الرأي فيو ، كما يعد الحساب الختامي في نياية كؿ سنو مالية ويعرض عمى مجمس 

 اإلدارة لمموافقة عمية .
 ( المناقصات والمزايدات 00مادة ) 

ـ بشأف تنظيـ المناقصات والمزايدات 5551لسنو  15يتـ تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ 
 أعماؿ الوحدة. والئحتو التنفيذية وتعديالتو عمى كافة
 ( أموال الوحدة 30مادة ) 

تعتبر أمواؿ وأمالؾ الوحدة الثابتة والمنقولة أمواال عامة ويسرى بشأنيا أحكاـ كافة 
القوانيف والقرارات المتعمقة باألمواؿ العامة وتؤوؿ ممكيتيا لمكمية في حالة انتياء الغرض 

 مف إنشاء الوحدة. 
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 ( التفتيش 40مادة ) 

وأعماؿ الوحدة لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجياز المركزي لممحاسبات  تخضع حسابات
وكافة األجيزة الرقابية األخرى ، وعمى القائميف بيا تقديـ كافة المستندات والبيانات التي 

 تطمبيا ىذه األجيزة .


