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وحدة ضمان الجودة بكلية الطب بشري بجامعة مصر 

 للعلوم و التكنولوجيا

 

 
 الالئحة الداخلية للوحدة
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 مقدمة

 

علي تحقيق الجودة بكل متطلبتها علي مسررتو  الكلية ف  ي  تعمل كلية الطب بشرر  

 الجودة فسررربيل  لم تن اءشرررا  حدحة فادة لرررماب الجودة بالكلية لتشررراب  متطلبا  

لكي تحقق هذه الالدحة رؤية ف رسالة الوادة ف التي هي متسقة ف منبثقة من رؤية 

 ف رسالة الجامعة
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 رؤية الوحدة

اصول كلية الطب البش   )لطالب البكالوريوس( علي احعتماد احكاديمي ف الوصول بالعملية التعليمية الي 

 اعلي مستو  من الجودة 

 رسالة الوحدة

تسررررررعي الوادة الي تقدين الدعن المني لجميم السرررررررا  الكلية بهد  تطوي  احدا  احكاديمي ف احدار   ي 

 مجاح  التدريس ف التعلين ف البحث ف خدمة المجتمم لتحقيق اهدا  التنمية المستدامة محليا ف دفليا.

 

 اهداف الوحدة

  فمخ جاتها. لمدخالتها األدا  مؤش ا  لياس خالل من تقييمها ف لم التعليمية بالعملية يلال 

 الزمةال األدفا  فتقدين احستبياءا  ءما ج فإعداد تصمين خالل من بالكلية المئا  جميم أدا  تقوين 

 .الجودة لضماب القومية الهيئة فمعايي  آليا  تحقيق تتضمن بحيث للتقوين

      لسامهافأ   بالكلية العاملين كا ة بين التقيين ب امج تطبيق بأهمية فالوعي الجودة، ثقا ة ءش 

  .المختلمة

  للكلية التابعة التخصصا  كا ة  ي التنا سية القدرة تحميز ف التميز لين إعال 

 الشاملة الجودة لماب عملية دعن 

 عالية جودة مستويا  لتحقيق المستم  التحسين عمليا  دعن. 

 فخارج داخل الجودة لماب كياءا  مم تبادلية عاللا  إلامة خالل من بالكلية األدا  بمستوى ال لي 

 .الجامعة

 طبيقت  ي تسهن التي التدريبية الب امج فمتابعة إعداد خالل من بالكلية المئا  لجميم المهني النمو 

 الداخلية الجودة لماب آليا 
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 اختصاصات رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة
 

ي ضووووووووووووووو  اللوائ  و  رئيس مجلس ادارة الوحدة هو 
 
اف العام علي الوحدة بما يحقق اهدافها ف المختص باالشر

 :  المنظمة و علي وجه الخصوص ما يلي
 القواني  

 
 دعوة المجلس لالنعقاد و رئاسة جلساته .1

 متابعة تطبيق السياسة العامة لتحقيق اهداف الوحدة  .2

 ق بشئون الوحدةمخاطبة الجهات الخارجية و مختلف الوحدات داخل الجامعة بما يتعل .3

 اعتماد رصف المكافات و الحوافز للعاملي   طبقا لما يضعه مجلس االدارة من قواعد و احكام .4

ي مجال نشاط الوحدة .5
 
م مع االشخاص و الهيئات ف ي تبر

 اقرار العقود الت 

 الموافقة علي عقد االجتماعات و الندوات او المؤتمرات طبقا لمقتضيات امور الجودة .6

 الوحدةاختصاصات مدير 

 
يتولي بتع يف امور الوادة ف شئوءها المنبة ف احدارية  ي اطار سياسا  ف ل ارا  مجلس احدارة 

 ف ل  علي ف ج  الخصوص ما يلي:

 تيسي  العمل اليومي للوادة ف متابعة تطبيق ل ارا  مجلس ادارة الوادة .1

 اعداد الخطة السنوية حءشطة الوادة للع ض علي مجلس احدارة .2

 المكا ا  ف احجور للعاملين مع  للع ض علي مجلس احدارةالت اح  .3

اعداد التق ي  السرررررنو  عن النشررررراط بالوادة ف التقاري  الدفرية التي تقد  عن سررررري  العمل للع ض علي  .4

 مجلس احدارة 
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م اجعة مشرررر فم الموازءة ف الحسرررراب الختامي اللذاب يعدهما المسررررئول المالي ف ع لررررهما علب مجلس  .5

 احدارة

 اختصاصات نائب مدير الوحدة

 

يتولي تع يف امورها ف ادارة شئوءها المنية  ي اطار سياسا  ف ل ارا  مجلس احدارة ف  لم  ي االة 

 غياب مدي  الم كز.

 معافءة مدي  الم كز  ي ادا  جميم فاجبات  باحلا ة الي ما يوكل الي  من مها  اخ   من مدي  الم كز.

 

 

 دات ضمان الجودة مهام واختصاصات لجان وح

 مهام لجنة التخطيط االستراتيجي

 .) مجالس –محاضر اجتماعات  -استيفاء وثائق المشاركة في صياغة الرؤية والرسالة )استبيانات .1

 اعداد وثيقة الرؤية والرسالة .2

 .الحصول على مجلس اعتماد رؤية الكلية ورسالتها من مجلسه ا الرسمي .3

ع موق -بروشمور -والرسالة وتفعيلها داخل الكلية وخارجها.(كتيباتالتحقق من وسائل نشر الرؤية  .4

 )- الكلية

اعداد وثيقة تحليل لنص رسالة الكلية ورؤيتها لبيان مدى وضوحهما وأن رسالتها تعكس دورها التعليمي  .5

 و البحثي ومسئوليتها المجتمعية 

 اعداد وثيقة اتساق رسالة الكلية مع رسالة الجامعة .6

 وجه االرتباط بين الخطة االستراتيجية للكلية والخطةاعداد وثيقة أ .7

 .االستراتيجية للجامعة .8

الحصول /واعداد وثائق إجراء التحليل البيئي ومدى مالءمة كل وسيلة لموضوع التحليل وللفئة  .9

 .المستهدفة

 .تعزيز مستوى المشاركة في التحليل البيئي من جانب مختلف األطراف داخل الكلية وخارجها .11

 وثيقة تشمل تحليال لمدى ارتباط األهداف االستراتيجية بنتائج التحليل البيئياعداد  .11

 وثيقة تشمل تحليال ا لمدى إسهام األهداف االستراتيجية في تحقيق رسالة .12

 الكلية وتعكس مدى وعى الكلية باالتجاهات الحديثة للمؤسسات .13

 .التعليمية .14
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 – موقع الكلية –اخل الكلية  وخارجها.(بروشور اعداد وثائق تشمل وسائل نشر األهداف االستراتيجية د .15

 ) ندوات

 .الحصول على وثيقة الخطط التنفيذية السنوية .16

 .اعداد التقارير الدورية لمتابعة الخطة التنفيذية .17

 .اعداد تقارير باإلجراءات التصحيحية المناسبة .18

 لمناسبةاعتماد التقارير الدورية لمتابعة الخطة التنفيذية واإلجراءات التصحيحية ا .19

 القياس وتقويم األداء مهام لجنة 

 اس مدى استيفاء األقسام العلمية  لتوصيف المقررات والبرامج التي تقدمها الكليةيق .1

 قياس مدى استيفاء األقسام العلمية لمحتويات ملفات المقررات  والبرامج الدراسية  .2

 () استبيان الطالب قياس مدى مالئمة  استراتيجية التدريس والتعلم  .3

بها، ورفعه لمجلس  نهائيوإعداد تقرير مراجعة تقارير  مقررات الدراسية ) كل مقرر على حدة  .4

 الكلية 

 بها، ورفعه لمجلس الكلية  نهائيمراجعة تقارير البرامج كاملة، وإعداد تقرير  .5

وأعضائه ولجان سير االمتحانات ورؤساء اللجان  الكونترولوضع معايير اختيار رئيس  .6

 .وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلكوالمالحظين، 

) قواعد التسليم، والتسلم، والرصد، .... (، وفقاً للقوانين  لبالكونتروعداد القواعد المنظمة للعمل ا .7

 واللوائح المنظمة لذلك.

 .متابعة تنفيذ خطة سير االمتحانات .8

 إعداد تقارير عن نتائج االمتحانات وإحصائياته، ورفعه لمجلس الكلية  .9

اعداد نموذج للورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون بالتنسيق مع مدير الوحدة والعرض على  .11

 المجالس الحاكمة لالعتماد 

 اعداد تقارير توضح مدى استيفاء ممارسات معايير الدراسة الذاتية  .11

 متابعة خطط التحسين المستمر لمعايير الدراسة الذاتية  .12

تنفيذية لوحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع مدير الوحدة  وكذلك لجان متابعة اعداد  وتقييم الخطط ال .13

 الهيكل التنظيمي المختصة بالبحث العلمي ، خدمة المجتمع ،متابعة الخريجين 

 قياس مدى استيفاء معايير الموارد المادية والبشرية .14

 .تفعيل نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس .15

قياس  –والكترونيا على الفئات المختلفة  ) استبانات تقييم المقررات توزيع جميع االستبيانات  ورقيا  .16

قياس اراء أعضاء هيئة التدريس في الموارد  -اراء أعضاء هيئة التدريس في البرامج األكاديمية

 المادية  .

 تحليل نتائج  االستبيانات وتفسيرها. .17

 واعداد التقارير  مهام ومسئوليات لجنة المراجعة  الداخلية
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 وضح خطة للمراجعة الداخلية .1

 مراجعة أداء األقسام العلمية .2

 مراجعة معايير الدراسة الذاتية .3

  E-Learningمراجعة رفع المقررات على  .4

 مراجعة استبيانات  مقررات الفصل الدراسى  .5

 متابعة فاعلية البيئة التعليمية .6

 مالحظة التحديث الدوري للمكتبة .7

 متابعة اعمال الكنترول .8

 مراجعة عناصر أخرى  .9

 اعداد تقرير بنتائج المراجعة وخطط التحسين المقترحة  .11

 

 لجنه التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية  مهام ومسئوليات 

تحديد االحتياجات التدريبية والبرامج األساسية للفئات المختلفة، ووضع الخطة السنوية للتدريب  .1

 وقياس األثر

 الجودة بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالبوضع خطة لنشر ثقافة  .2

  .على مستوى المجتمع الداخلي والخارجي للجامعةوحدة ضمان الجودة بالكليات إظهار أهمية ودور  .3

 إعداد المطويات واإلصدارات وطباعتها .4

 .عقد ورش العمل وتصميم االستبيانات لحصر االحتياجات المجتمعية في مختلف المجاالت .5

 الوحدةالمشاركة في إعداد التقارير الدورية الصادرة عن  .6

 لجنة  البحوث واالعالم ونظم المعلومات  مهام ومسئوليات 

 إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بضمان جودة التعليم .1

جمع البيانات والمعلومات الخاصة بنظم ضمان الجودة واالعتماد والجودة الشاملة وكل ما هو متعلق  .2

 ، وحفظها الكترونياً، ثم تقديمها عند الطلب.الوحدة بتخصصات واهتمامات 

لالطالع على كل ما هو جديد في مجاالت بالجامعة  ضمان جودة واالعتماد مركز التواصل مع  .3

لالطالع على برامج التدريب  على النماذج واألدلة التي تصدرها الهيئة وكذلك االعتماد والحصول

 التي تقدمها الهيئة، الخ. 

 في على شبكة االنترنت. الوحدة إظهار أهمية ودور  .4

 الوحدةالقياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن أداء وأنشطة  .5

 والمستندات الخاصة بمتطلبات التقدم لالعتماد )كافة الوثائق  بالكلية إعداد قاعدة بيانات لنظام الجودة  .6

 –قارير البرامج والمقررات ت –توصيف البرامج والمقررات  –الدراسة الذاتية  -الخطة االستراتيجية

 وارسال نسخة الكترونية لمركز ضمان الجودة  تقارير المراجعة الداخلية ...الخ ( 

 . ةوحدالميكنة وتوثيق جميع بيانات  .7
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 على شبكة اإلنترنت. للوحدة التطوير المستمر للموقع االلكتروني  .8

 على شبكة اإلنترنت. للوحدة التطوير المستمر للموقع االلكتروني  .9
 

 


