مذكـــــــرة
للعرض على السيد األستاذ الدكتور /رئـــــيس الجامعة
الموضوع :مقترح التعديل األول لالئحة الداخلية لمركز ضمان الجودة بالجامعة
العرض :تفضلتم سيادتكم بالتوجيه لتطوير أداء المركز لمساعدة كليات الجامعة
لالستعداد لطلب الزيارة االستطالعية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و
االعتماد كتأهيل للتقدم لالعتماد من خالل تبنى سياسة التقويم الذاتي و التطوير و
التحسين المستمر بما يتطلب تطوير أداء العمل بمركز ضمان الجودة من خالل أقسامه
و لجانه الفرعية مع تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لكليات الجامعة وفقا لنهج الهيئة
القومية لضمان الجودة و االعتماد  ،لذا نقدم لسيادتكم مقترح تعديل الالئحة الداخلية
لمركز ضمان الجودة و األمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر و الموافقة،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير و االحترام،
مدير مركز ضمان الجودة

االئحة الداخلية
لمركز ضمان الجودة
1222/4/21
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رؤية المركز
إرساء نظم متكاملة لضمان جودة أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية وتعزيز
قدراتها على التطوير المستمر بما يضمن حصول الجامعة وجميع كلياتها على االعتماد
المؤسسي واألكاديمي من الهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة.
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رسالة المركز
يهدف مركز ضمان الجودة إلى تحقيق واستمرار جودة األداء المؤسسي واألكاديمي
بكليات الجامعة بما يضمن االرتقاء المستمر بجودة العملية التعـليمية واألنشطة البحثية
والخدمات المجتمعية فى ضوء المعايير المحلية والعالمية ،وبما يحقق رسالة الجامعة
وأهدافها اإلستراتيجية .وكذلك تأهيل الجامعة وكلياتها لالعتماد من خالل تطوير نظم
متكاملة للمراجعة الداخلية والتقويم الذاتي وخلق وعي ايجابي بين منسوبى الجامعة
وكافة األطراف ذات الصلة تجاه فكر التقويم والتطوير المستمر اعتمادا على قدرات
بشرية ذات كفاءات متميزة ونظم وآليات قياس معترف بها محليا وعالميا
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األهداف االستراتيجية لعمل المركز
يعمل المركز من خالل تبني مجموعه من األهداف تتوافق تماما مع األهداف
اإلستراتيجية للجامعة وقيم وأهداف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
حيث يختص المركز بتحقيق األهداف التالية.:
 -1دعم عملية ضمان الجودة واالعتماد بما يتمشى مع المتطلبات الداخلية لكليات
الجامعة.
 -2تطبيق المعايير األكاديمية المرجعية القومية فى كافة البرامج األكاديمية التى
تقدمها كليات الجامعة.
 -3بناء وتعزيز القدرات البشرية بالكليات فى مجال التقويم الذاتي وضمان الجودة
واالعتماد من خالل التدريب والدعم الفني المستمر إلعداد الكوادر المتميزة.
 -4دعم القدرات الذاتية لكليات الجامعة على التقويم الذاتي طبقا لمعايير الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد وتأهيلها لالعتماد.
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تعزيز ثقة المجتمع على المستوى المحلى واالقليمى والدولي فى خدمات

ومخرجات أنشطة كليات الجامعة
-6

تطبيق وتطوير وسائل وآليات القياس والتقييم المالئمة وإعداد الدراسات

والتقارير الدورية المتعلقة بضمان الجودة األكاديمية والمؤسسية.
 -7تقديم التوصيات إلدارة الجامعة فيما يختص بسياسات التطوير المستمر وبرامج
ضمان وإدارة الجودة األكاديمية ومتابعة تطبيقها.
 -8ربط أداء المركز بالمراكز المماثلة بالجامعات المصرية لتعظيم االستفادة وتبادل
الخبرات ،والتعاون المستمر مع هيئات مماثلة على المستوى المحلى واالقليمى
والدولي.
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مهام مركز ضمان الجودة
ال دعم الفن ى لكلي ات الجامع ة الس تكمال إنش اء نظ ام ج ودة داخل ي

(أ)-

يضمن استيفاء العناصر التالية:
إع داد و اعتم اد الهيك ل االدارى بوح دات ض مان الج ودة بكلي ات

-1

الجامعة.
 -2مساعدة الكليات في إعداد الدراسات الذاتية.
 -3المساعدة فى إعداد تقارير التقييم الذاتي السنوي.
مس اعدة الكلي ات للتق دم لمش روعات الج ودة (مش روع التط وير

-4

المستمر و التأهيل لالعتماد  CIQAPو المشروعات التنافسية)
متابع ة تنفي ذ مش روعات الج ودة بالكلي ات و تق ديم ال دعم الفن ى

-5

الالزم لها.
اس تمرار التوعي ة و الت دريب عل ى نظ م وآلي ات ض مان الج ودة و

(ب)-

التأهيل لالعتماد مع استيفاء العناصر التالية:
-1

نش ر ال وعي الخ اا بثقاف ة ومف اهيم الج ودة و متطلب ات االعتم اد

ب ين مجتم ع الجامع ة (أعض اء هيئ ة الت دريس و المع اونين و الط الب و
اإلداري

ين) وك

ذلك المش

ى العملي

اركين ف

ة التعليمي

ةم

نخ

ار

الجامعة.
-2

عق د ال دورات التدريبي ة وورج العم ل ف ى مجتم ع الجامع ة ف ى مج ال

إدارة الجودة.
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-3

إع داد ك وادر م ن أعض اء هيئ ة الت دريس م ن خ الل عق د دورات

(( )TOTتدريب المدربين) فى مجال ادارة الجودة.
 -4عقد الندوات و المؤتمرات فى مجال ضمان الجودة
وض ع نظ ام يض من اس تمرارية عم ل المرك ز ووح دات ض مان

(ت)-

الجودة بكليات الجامعة من خالل:
-1

إيج اد مص ادر تموي ل لمرك ز ض مان الج ودة م ن داخ ل الجامع ة

وخارجه ا (مث ل ال دورات التدريبي ة و إج راء الدراس ات المتعلق ة بنش اط
المركز)
(ث)-

اس تخدام كاف ة وس ائل التوعي ة لخل ق وع ى يض من اس تمرار

التقي يم ال ذاتي و ض مان الج ودة و التأك د م ن توافقه ا م ع المع ايير
القومية و اإلقليمية و العالمية.
-

نش ر ثقاف ة التق ويم ال ذاتي ب ين أعض اء هيئ ة الت دريس و ط الب

الجامع ة م ن خ الل تنظ يم حلق ات نق اج وورج عم ل و دورات خاص ة
بتوكيد الجودة.
( ) -تنسيق العمل بين جميع المشاركين في األنشطة التي تقدمها كليات الجامعة
لتحقيق اآلتي:
 -1ضمان الجودة األكاديمية و اإلدارية ،وضمان جودة األنشطة البحثية والخدمات
المجتمعية التى تقدمها الجامعة من خالل نظام داخلي معتمد من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد.
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 -2تقييم ذاتي سنوي ألداء جميع عناصر أنشطة كليات الجامعة والتي تشمل :الرسالة
هيكل وأساليب اإلدارة -أعضاء هيئة التدريس  -المعايير األكاديمية والبرامجالتعليمية و جودة فرا التعلم  -البحوث واألنشطة األخرى  -المشاركة المجتمعية -
إدارة الجودة  -خطة العمل وذلك لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف.
 -3وضع خطة للعمل على تحسين نقاط الضعف والعمل على دعم وتعزيز نقاط القوة
ووضع ضوابط لمتابعة هذه الخطة.
(ح) المراجعة الداخلية لكليات الجامعة بشكل منتظم و مستمر لمراجعة مدى تحقيق
معايير االعت ماد على نسق ما يتم من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد وإعداد التقارير شاملة نقاط الضعف والقوة الخاصة بمعايير االعتماد مع
مقترحات التحسين لتفعيلها ووضع خطط التحسين من خالل مجالس الكليات
(د) إنشاء قاعدة بيانات عن كليات الجامعة بخصوا أنشطة الجودة ومشروعات
الجودة والتقييم الذاتي وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية.
(هـ) دعم التعاون بين الجامعة و إدارة مشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
لمتابعة تنفيذ المشروعات من خالل تفعيل بروتوكوالت التعاون والدعم الفني وزيارات
المتابعة والدعم الفنى لمساعدة كليات الجامعة فى التأهيل للتقدم لالعتماد.
(و) دعم التعاون بين الجامعة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لعقد
دورات تدريبية وعمل زيارات استطالعية لكليات الجامعة لمدى تحقق معايير التقدم
لالعتماد من قبل الهيئة.
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بنـــــــــــــــــــــــد (:)1
اعتبار مركز ضمان الجودة بالجامعة إدارة رئيسية من إدارات الجامعة تتبع
هذه اإلدارة السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة ،بحيث يكون له استقالله
الفنى واالدارى والمالى ويقوم المركز باإلشراف والرقابة على أداء وحدات
ضمان الجودة بكليات الجامعة ،على أن تعامل وحدات ضمان الجودة كوحدات
مستقلة ضمن الهيكل االدارى للكلية و تتبع عميد الكلية.
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بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ()2
يتكون الهيكل الوظيفي للمركز من مجلسين األول مجلس اإلدارة و يختص برسم
السياسات و الثاني مجلس تنفيذي و يتولى تنفيذ قرارات المجلس .كما يتكون الهيكل
الوظيفي لوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة أيضا من مجلسين أحدهما مجلس
اإلدارة و اآلخر مجلس تنفيذي.

الهيكل الوظيفي لمجلس إدارة مركز ضمان الجودة

يتولى رئيس الجامعة تشكيل مجلس ادارة المركز على النحو التالي:
رئيسا

-1السيد أ.د /.رئيس الجامعة
 -2السيد أ.د /.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب
 -3السيد أ.د/.نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث
 -4السيد أ.د /.نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية
البيئة
 -5السيد أ.د/.مدير وحدة ادارة مشروعات التطوير بالجامعة
 -6السيد أ.د/.مدير مركز ضمان الجودة
 -7عدد  6من السادة األساتذة عمداء كليات الجامعة

نائب الرئيس للمعايير
األكاديمية و البرامج التعليمية
و جودة فرا التعلم
نائب الرئيس للبحوث
و الدراسات العليا
نائب الرئيس للمشاركة
المجتمعية
نائب الرئيس إلدارة
المشروعات
عضوا
أعضاء
الشئون المالية واإلدارية

-14السيد األستاذ/أمين عام الجامعة

عضوا

-15أمين عام اتحاد طالب الجامعة
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ويج وز للمجل س أن يض م أعض اء م ن الخ ار مم ن له م خب رة ف ي مج ال الج ودة إل ى
مجلس اإلدارة

اختصاصات مجلس اإلدارة:
مجل س ادارة المرك ز ه و الس لطة المهيمن ة عل ى ش ئونه و تص ريف أم وره ،ووض ع
السياسة التى تحقق أغراضه ،وله خصوصية فى اآلتى:
 -1اق رار السياس ات العام ة لتوكي د الج ودة بالجامع ة ،ووض ع الب رامج التنفيذي ة الت ى
تضمن تحقيق أهدافه.
 -2اعتم اد نظ ام التق ويم والقي اس ف ى ك ل المراك ز األكاديمي ة واإلداري ة بالجامع ة
واإلشراف على تطبيقه من خالل الوحدات الفنية والفرعية.
 -3اعتماد نظام نشر ثقافة الج ودة بالجامع ة ومتابع ة تنفي ذه م ن خ الل الوح دات الفني ة
والفرعية.
 -4وضع النظام الداخلى للعمل ب المركز وتحدي د االختصاص ات والتوص يف الع ام لمه ام
المركز.
 -5اعتماد تعيين مديرى الوحدات الفنية والوحدات الفرعية
 -6اعتماد التقرير السنوى للمركز ووحداته الفنية والفرعية ورفعها لرئيس الجامعة.
 -7اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المختلفة فى وحدات المركز.
 -8اقتراح تعيين االداريين والفنيين بالمركز ووحداته الفنية.
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اختصاصات رئيس مجلس االدارة:
يتولى رئيس مجلس االدارة تنفيذ قرارات المجلس وله على وج ه الخص وا
مباشرة االختصاصات التالية ،أو تفويض غيره فى ممارسة بعضها:
 -1دعوة مجلس االدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته.
 -2متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المركز.
 -3متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها مجلس االدارة.
 -4اعتماد ميزانية برامج التدريب والبرامج األخرى التي يقترحها مدير المركز.
 -5االشراف على اعداد الموازنة التقديري ة للمرك ز ف ى بداي ة ك ل ع ام و عرض ها عل ى
مجلس االدارة.
 -6اعتماد قرارات تعيين وانتداب كل من يحتاجه المركز لتنفيذ أنشطته.
 -7تمثيل المركز أمام الغير.
 -8اعتم اد ص رف وتس وية مب الم نقدي ة مقاب ل خ دمات ت ؤدى للمرك ز ويتع ذر تق ديم
مستندات عنها فى حدود مائتي جنيه ( 222جنيه مصري) كل م رة و ال يج وز أن يزي د
مجموع تلك المبالم فى السنة الواحدة عن أربعة آالف جنيه ( 4222جنيه مصري).
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتم ع مجل س إدارة المرك ز م رة واح دة عل ى األق ل ش هريا ب دعوة م ن رئ يس مجل س
اإلدارة ويك ون االجتم اع ص حيحا بحض ور أغلبي ة األعض اء ،وتص در ق رارات المجل س
باألغلبية المطلقة ،وتدون محاضر الجلسات في سجل خاا يوق ع علي ه رئ يس مجل س
اإلدارة.
تبلم قرارات مجلس االدارة إلى رئيس الجامعة خالل ثمانية أي ام عل ى األكث ر م ن ت اري
صدوره ،وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خالل  15يوما من تاري تس ليمها مس توفاة
إلى مكتبه ،على أن يسبب االعت راض ،إن وج د ،إل ى رئ يس مجل س اإلدارة خ الل نف س
األجل.

مدير المركز ونائبه:
تعيينهم:
-

يتم اختيار مدير المركز ونائبه بعد عمل إعالن تح

إش راف رئ يس الجامع ة والتق دم

بالس يرة الذاتي ة ،ث م االختي ار ع ن طري ق لجن ة ثالثي ة تش كل أيض ا ع ن طري ق رئ يس
الجامعة.
 يتم ن دب م دير مرك ز ض مان الج ودة ونائب ه لم دة س نة م ع القي ام بواجبات ه ف ي عمل هاألصلي ،يتم التجديد لهذا الندب بقرار من رئيس الجامعة سنويا.
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اختصاصات مدير المركز:
يتولى مدير المرك ز تص ريف أم ور المرك ز االداري ة و الفني ة ف ى إط ار السياس ة العام ة
لمجلس اإلدارة و قراراته ،وله على وجه الخصوا اآلتى:
 -1يشارك مدير مرك ز ض مان الج ودة ف ي ع رض ومناقش ة قض ايا الج ودة ف ي مجل س
الجامعة والمجالس الرسمية.
 -2اقت راح السياس ة العام ة لتوكي د الج ودة بالجامع ة ،ووض ع الخط ط التنفيذي ة لمه ام
وأنشطة المركز إعماال الستراتيجية الجامعة فى ضوء متطلبات الهيئ ة القومي ة لض مان
الجودة فى التعليم العالى.
 -3تسيير العمل اإلداري و الفنى اليومى بالمركز.
 -4متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 -5العم ل عل ى تط وير األداء ب المركز بش كل دائ م و مس تمر للوف اء بمتطلب ات الج ودة
واألنشطة الخاصة بذلك.
 -6اقتراح نظام نشر ثقافة الجودة بالجامعة ومتابعة تنفيذه من خالل األقسام والوحدات
الفنية و الفرعية.
 -7اقت راح نظ ام التقي يم والقي اس ف ى ك ل المراك ز األكاديمي ة و اإلداري ة بالجامع ة،
واالشراف على تطبيقه من خالل األقسام والوحدات الفنية والفرعية .
 -8اإلشراف على إع داد التق ارير الدوري ة للوح دات الفني ة و الوح دات الفرعي ة التابع ة
للمركز ،لعرضها على مجلس اإلدارة.
 -9إعداد التقرير السنوي للمركز ووحداته الفنية والفرعية ورفعها إلى رئيس الجامع ة
بعد عرضها على مجلس اإلدارة.
 -12إع داد الميزاني ة الس نوية للمرك ز ورفعه ا إل ى رئ يس الجامع ة بع د عرض ها عل ى
مجلس اإلدارة.
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 -11اقتراح تعيين أو تع ديل أعض اء األقس ام التابع ة للمرك ز وم ديرى وح دات الج ودة
والوحدات الفنية طبقا لمتطلبات تحقيق رسالة وأهداف المركز.
 -12إب رام بروتوك والت التع اون العلم ي ف ى مج ال تق ويم األداء وض مان الج ودة م ع
الهيئات ومؤسسات التعليم العالى فى الداخل والخار  ،وذلك بعد أخ ذ رأى مجل س
اإلدارة والموافقة عليها.

اختصاصات نائب مدير المركز:
 -1االشراف على األقسام الرئيسية واللجان التابعة لمركز ضمان الجودة.
-2مس اعدة أعض اء األقس ام واللج ان التابع ة للمرك ز ف ي وض ع اقتراح اتهم ف ى خط ة
العمل الموضوعة لمركز الجودة ومناقشتها.
 -3حض ور االجتماع ات الخاص ة بأعض اء أقس ام المرك ز الرئيس ية لرص د مت ابعتهم
لوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة.
 -4عمل تقارير شهرية عن أقسام الجودة يتم اعدادها من خ الل العم ل و التواص ل م ع
مديرى وأعضاء وحدات الجودة بكليات الجامعة ،حت ى يتس نى رفعه ا لم دير المرك ز
ومناقشتها قبل العرض على مجلس اإلدارة.
 -5العمل على ت ذليل العقب ات و تق ديم المس اعدة ألقس ام الج ودة التابع ة للمرك ز وك ذلك
وحدات الجودة بالتعاون مع مدير المركز ومجلس االدارة وإدارة كليات الجامعة.
 -6المراجع ة الدوري ة ألقس ام الج ودة ووح دات الج ودة بالكلي ات م ع مراجع ة الج دول
الزمنى لخطة العمل ب المركز لض مان تنفي ذها ومتابع ة خط وات التق دم ف ى تنفي ذها،
وذلك بالتعاون مع أعضاء أقسام الجودة ووحدات الجودة بكليات الجامعة.
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بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ()3
الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
رئيس الجامعة
مجلس اإلدارة
مدير مركز الجودة

نائب مدير المركز

نائب مدير المركز

قسم التوعية و اإلعالم و التنسيق

الشئون اإلدارية و المالية
والفنية وإدخال البيانات
قسم التدريب و الدعم الفني

قسم متابعة األداء و التقييم

لجنة
( )1
متابعة
كلية الطب
كلية اآلداب
كلية العلوم

لجنة
( )2
متابعة
كلية
طب األسنان
كلية الحقوق

لجنة
() 3
متابعة
كلية الصيدلة
كلية التربية
الرياضية

06

لجنة
( )4

لجنة
( )5

لجنة
( )6

متابعة
كلية
الهندسة
كلية الزراعة

متابعة
كلية
التمريض
كلية التربية

متابعة
كلية التربية
النوعية
كلية التجارة

• -يتم اختيار أعض اء المجل س التنفي ذي للمرك ز بع د عم ل إع الن تح

إش راف رئ يس

الجامعة و التق دم بالس يرة الذاتي ة ،م ع مراع اة الرغب ة الشخص ية ف ى المش اركة بتنفي ذ
المهام المنوطة به في المركز.
•-ي تم اإلع الن ع ن األقس ام و اللج ان الفني ة المختلف ة و تش جيع الس ادة أعض اء هيئ ة
التدريس لالنضمام للمركز من خالل:
ندوة عامة يعرض بها خطة المركز و أقسامه و لجانه المختلفة و تفاصيل عملها.-توزيع استمارات لعضوية األقسام و اللجان.

اإلعالنات الداخلية فى أماكن التجمع بكليات الجامعة المختلفة وفى داخل كل قسم•-يراع ى عن د تش كيل األقس ام واللج ان التابع ة لمرك ز ض مان الج ودة تن وع الخب رات
وتمثيل كليات الجامعة المختلفة.
• -يراعى عند تشكيل األقس ام و اللج ان التابع ة لمرك ز ض مان الج ودة مش اركة الط الب
من كليات الجامعة.
•-يتم تشكيل فريق العمل التابع لمركز الجودة لجامعة طنطاا لليياام بالمهاام المنوطاة باخ مان ا

أقسام ذات مهام محددة لها مما يساعد على تحسين أداء الجاودة بالجامعاة و متابعاة أداء الجاودة

فى الكليات الم تلفة.

• -يتك ون ك ل قس م م ن األقس ام التابع ة لمرك ز الج ودة م ن  4-3م ن أعض اء هيئ ة
الت دريس ،عل ى أن تمث ل ك ل كلي ات الجامع ة ف ى ه ذه األقس ام و يح دد منس ق رئيس ي
لإلشراف وتنظيم العمل بالقسم التابع له وكذلك التنسيق مع باقي أقس ام الج ودة لض مان
التكامل و التواصل بينهم في األداء.
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•-األقسام التابعة للمركز:

-1قسم التدريب و الدعم الفنى
-2قسم متابعة األداء والتقييم
- -3قسم التوعية االعالم والتنسيق
-4الشئون االداريه والمالية والفنية

•-يتم تشكيل ع دد س تة لج ان فرعي ة تابع ة لمرك ز ض مان الج ودة م ن الفري ق التنفي ذي
للمركز للقيام بالمتابع ة المس تمرة لكلي ات الجامع ة و تق ديم ال دعم الفن ي ال الزم للكلي ات
م ع مراع اة تمثي ل ك ل كلي ات الجامع ة ف ي لج ان المتابع ة و ال دعم الفن ي لض مان نق ل
الخبرات بين كليات الجامعة.
الجهاز االدارى للمركز:
•-يتكون الجهاز االدارى للمركز من:
-1مدير مالي و ادارى
-2مدير توريدات
-3سكرتارية (عدد )3
-4أخصائي حاسب آلي و تحليل احصائى
 عمال (عدد )2
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باااااااند ()4

ا تصاصات األقسام التابعة لمركز الجودة

 -1قسم التدريب والدعم الفني:

 -1تيديم الدعم الفني ال اص بأنشطة توكيد الجودة لكل كليات الجامعة
 -2وضع برامج التدريب ال اصة بنظم الجودة واإلعتماد و اإلشراف على تنفيذها
 -3تنفيااذ الباارامج التدريبيااة و تيااديم الاادعم الفنااي فااي مجااامت الجااودة و اإلعتماااد للم سسااات
والهيئات فى المجتمع المحيط بالجامعة حسب ما يسند للمركز من إدارة الجامعة.
-4مساعدة الكليات الم تلفة لعمل البرامج التدريبية ال اصة بها و اإلشراف على تنفيذها.
 -5حااا الكليااات لتتياادم لمشااروعات للجااودة و مراجعااة سااير العماال بمشااروعات الجااودة المنفااذة
بالكليات.
 -6تيديم الدعم الفنى للكليات قبل زيارة المراجعين النظراء.

 -2قسم متابعة األداء و التيييم :

-1العماال علااى ترسااية يافااة الجااودة والتيياايم المسااتمر فيمااا بااين العاااملين بكليااات الجامعااخ علااى
المستويات اإلدارية الم تلفة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
 -2مراجعة سير العمل بالوحدات والمشروعات المنفذة بالكليات ال اصة بضمان الجاودة و متابعاة
أداء وحدات ضمان الجودة و لجانها الفرعية بكليات الجامعاة بنااء علاى طاة العمال الموضاوعة
و المعتمدة من قبل مجلس الكلية.

09

-3متابعة األداء بمركز ضمان الجودة وأقسامخ ولجانخ الفرعية.
-4رفااع التيااارير ال اصااة بأعمااا المتابعااة والتيياايم مصااحوبة بالميترحااات والتوصاايات إلااى ماادير
مركاز ضامان الجااودة حتاى يتسانى عرضااخ علاى مجلاس إدارة المركااز لاحاطاة اواقارار امجاراءات
ال زمة

-3قسم التوعية و اإلع م و التنسيق:

-1نشررساااالة و أهاااداف و مجاااامت العمااال بمركاااز ضااامان الجاااودة دا ااال مجتماااع الجامعااااة و
المجتمعات المحلية المحيطة بالجامعة.
-2التعامل مع أجهزة امع م الم تلفةإلبراز نشاطات الجامعة فى مجا جودة التعليم.
-3عماال برنااامج للاار ط بااين وحاادات الجااودة بكليااات الجامعااة ووحاادات الجااودة بكليااات الجامعااات
األ رى لتباد ال برة و مناقشة معوقات العمل و اقتراح الحلو لها.
-4التنسيق بين مركز ضمان الجودة والمراكز المناظرة في الجامعات األ ارى و العمال علاى إيجااد
آلية للتواصل و التكامل بينهم.
-5التنساايق بااين كليااات الجامعااة و السااادة الماراجعين والنظاراء قباال الزيااارة و تاذليل كافااة العيبااات
أمامهم بالتعاون مع األقسام األ رى التابعة لمركز ضمان الجودة.

 -4قسم الشئون اإلدارية و المالية و الفنية :
-1االييام بجميع األعما اإلدارية و المالية للمركز.
-2إنشاء و إدارة قاعدة البيانات ال اصة بالمركز.
-3إد ا البيانات و عمل امحصاءات ال زمة.
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باااااااند ()5

النظام المالي للمركز:
موازنة المركز:

تكون للمركز موازنة سانوية يعتمادها مجلاس اإلدارة و يياوم المادير الماالي و امدارىللمركز بإعداد المركز المالي و الحساب ال تامي للمركز فى مدة أقصاها

ة أشهر

من انتهاء السنة المالية.
يتااولى مساائو التورياادات وضااع طااة ساانوية لمشااتريات المركااز و عماال اإلج اراءاتال اصة بالم ازن و التوريدات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للمركز فى أو يوليو من كل عام و تنتهي فى آ ر يونيو مان العاام

التااالي و يااتم ترحياال الفااائ

المااالي ان وجااد للساانوات التاليااة لاادعم الوضااع المااالي

للمركز.

الموارد المالية للمركز:

باعتبااار الوحاادة إدارة مسااتيلة ماان إدارات الجامعااة في صااص لهااا ميزانيااة مسااتيلة ماان
إدارة الجامعة.

المتطلبات المالية للمركز:

-1تحديد مكفآت الهيكل امدارى لمركز ضمان الجودة:
مدير المركز و نائبخأعضاء األقسام و اللجان التابعة لمركز ضمان الجودة.-أعضاء الجهاز امدارى للمركز.

-فريق المراجعة الدا لية لكليات الجامعة.
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نفيات المركز:
نفيات تنظيم الندوات و الم تمرات و الدورات التدريبية وورش العمل-متطلبات مكتبية

مطبوعات اصة بالمركز :بروشورس-كتيبات-إع نات-ملصيات-دعاوات-نشارات-نماذج و استبيانات اصة بالمركز-المواد التدريبية ال اصاة باالمركز و التادريب مان
هيئات ارجية تتم دا ل المركز
تحديا الموقع املكتروني و امشتراك فى المكتبة الرقميةبنود الضيافة-مصروفات جارية

بدمت امنتيا و السفر و الزيارات ارج الجامعةمتطلبات تأسيس و أجهزة فى حالة امحتياج لهاأتعاب استشاريين و براء للجودة يستعين بهم المركز في التدريب و زياارات المراجعاةلكليات الجامعة في مراحل التطوير الم تلفة

باااااااند ()6
-1عمل موازنة تيديرية لمدة سنة مالية

-2موافية رئيس الجامعة على تمويل أنشطة المركاز و يراعاى ماا يساجد مان متطلباات
حسب احتياج الكليات فى مجا الدعم الفني

-3فاااتس حسااااب جاااارى لمركاااز ضااامان الجاااودة ويكاااون حاااق التوقياااع األو ل ساااتاذ
الدكتور/ماادير مركااز ضاامان الجااودة و حااق التوقيااع ال اااني للساايد المساائو المااالي

لمركز ضمان الجودة.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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