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 الفصل االول: احكام عامة 

 :(1مادة )

 وحدة ضمان الجودة تابعة لعميد الكلية مباشرة في الهيكل التنظيمي للكلية. 

 (:2مادة)

تتبع الوحددة المعدايير والنظم التي حدددتهدا الهيئدة ال وميدة لضدددددمدان جودة التعليم 

 واالعتماد في نظامها الداخلي.

 (:3مادة)

اء يصدددر عميد الكلية ارارا بتشددكيل مجلا ادارة وحدة ضددمان الجودة من اعضدد 

 هيئة التدريا بالكلية بعد مواف ة مجلا الكلية.

 (:4مادة)

يشددترط في من يتولي منصددب مدير وحدة ضددمان الجودة ان يكون حسددن السددير  

 والسلوك ويفضل ان يكون شارك مسب ا في اعمال الجودة بالكلية.

 (:5مادة)

م في  منسدد ي اعمال الجودة باالاسددام العلمية بناءا علي ترشدديا هسا االاسددا يعين 

 مجالسها الرسمية.

 (:6مادة)

يتم تكليف احدد العداملين بدالكليدة كد داري بوحددة ضدددددمدان الجودة بنداءا ممن يجيددون 

ويفضل ان يتفق التوصيف الوظيفي له مع مؤهله    التعامل مع تكنولوجيا المعلومات

 .الدراسي

 (:7مادة)



عرضدده علي   يتم تشددكيل الفريق المسددئول عن المعايير بمعرفة مدير الوحدة ويتم 

 عميد الكلية الخس مواف ة مجلا الكلية.

 

 

 (:8مادة)

لسدددددندة  49تسدددددري جميع احكدام الالئحدة التنفيدسيدة ل دانون تنظيم الجدامعدات رام  

 علي هسا الوحدة. 1972

 (:9مادة)

 تتبع وحدة ضمان الجودة امين الكلية في شئون المشتريات والتوريدات.

 (:10مادة)

ودة بجدامعدة االسدددددكنددريدة والدسي يتولي مراجعدة  مركز ضدددددمدان الجتتبع الوحددة 

 انشطتها وبرامجها.

 (:11مادة)

يتولي مجلا ادارة الجودة تسددديير اعمالها ويلتزم يت ديم ت رير سدددنوي عن ماتم  

 انجازا من اعمال.

 (:12مادة)

يلتزم مدير وحدة ضددمان الجودة بت ديم خطة تنفيسية سددنوية لمتابعة اعمال الجودة  

 ويتم اعتمادها بمجلا الكلية.بالكلية 

 (:13مادة)

تلتزم الوحدة بنشدددر ف افة الجودة والت ويم المسدددتمر بين الطالب واعضددداء هيئة 

 التدريا والعاملين بالكلية.

 (:14مادة)



تلتزم الوحدة بتطبيق مبدأ الشدددفافية والعدالة والشدددوري في جميع االمور المتعل ة  

 بها.

 (:15مادة)

 الوحدة علي التخطيط والتنفيس فم المراجعة والتحسين.تعتمد منهجية عمل 

 (:16مادة)

مدير الوحدة هو حل ة الوصددددل بين ادارة الكلية ومركز ضددددمان الجودة بالجامعة  

 وي وم ب عماله بدعم من عميد الكلية.

 (:17مادة)

يحق لمدير وحدة ضدددمان الجودة االتصدددال المباشدددر مع االاسدددام العلمية لتسددديير 

 االعمال التنفيسية المطلوبة.

 (:18مادة)

يمفل مدير وحدة ضدددددمان الجودة وحدة ضدددددمان الجودة بالكلية في االجتماعات و 

ورش العمل التي يدعي لها كاالجتماع الشددددهري لمديري وحدات ضددددمان الجودة  

 بالجامعة.

 (:19مادة)

يحق لمددير وحددة ضدددددمدان الجودة التنسددددديق لع دد ورش عمدل ونددوات خداصدددددة 

 وعات نظام الجودة بالكلية بعد اخد مواف ة عميد الكلية والعرض عليه.بموض

 (:20مادة)

بالوحدة عن طريق   الخاصدة  المختلفةوالمتطلبات  يتم الصدرف علي اوجه االنشدطة  

وسلك ب رار إعتماد  طالب  لل  المصدروفات الدراسدية  من تحصديل مبل  عشدر جنيهات 

ارار مجلا الكليدة  وكدسلدك    22/7/2014مجلا جدامعدة اكسدددددكنددريدة بتداري   

بشدد ن إعتبار وحدة ضددمان الجودة كوحدة داخلية بالكلية   14/4/2015بتاري  

 ية.لفى المعاملة الما

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية ورسالة واهداف الوحدة  :الفصل الفاني

 

  :ضمان الجودة رؤية وحدة

 

 وجً  ة مفن قونشررو فعيل ث افة ا جودف و فجمعلةث لففلةن نمةت عفم   جودف و جو جى ب لةوم  ا  

ععلة  جولوجلج جألمة  ل ا لن  إة  جولؤسرسرب فلع ب جوعطف و جولسرعلو و صورفث ع ب جتعع

لع جوعأم   جولسرعلو ع ب لفجملا جوعطف و و ضرلةن   جوه ئا جوففل ا وضرلةن جودف و فجتععلة 

 دف و.جو جئت و 

 

 :ضمان الجودةرسالة وحدة 

 

جت جو را فجوعل  ل را  )و رةن جوم  را  ةجوللرث ع ب عطل   فعطف و للرة  و جودف و ع ب دل ع  لر

و عطف و جولسرررررعلو فجتععلرة  فجولصرة مرا    عر ج  جوم  راإفمرلور    (فجولصا را فىر لرا جولدعلع

 ع  ه.

 

 :ضمان الجودة األهداف اكستراتيجية لوحدة



 .جوللة  و جوففل ا وإلععلة  فضلةن جودف و  ب جوعل  ت جولةوبعطل    .1

 .ع ج  فلوجدلا فعص  ث للة  و جودف و لةوم  اإ .2

 .نشو جوفعب لافة ا جودف و لةوم  ا .3

  . ا عف  و جوىلوجن جوالزلا وعطل   جونمةت جو جى ب وضلةن جودف و لةوم .4

هة ع ب جوف ةت لفجدلةعهة   ا ولسررررةع ع  جوجن جومإعف  ت جو عت جوينب جوالزت ألقسررررةت ف .5

 .عدةه نمةت جودف و فعني ل جوع و ب جوالزت ولو 

  .جوسلب وز ة و فجسعلوجو جوافا  ب أنشطا جوم  ا جوعل  ل ا فجولصا ا وى لا جولدعلع .6

  .جتععلة  جولؤسسب فجألمة  لب و م  ا .7

   جوعطف و جولسعلو و م  ا.  .8

 


