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الالئحة الداخلٌة
لوحدة الجودة واالعتماد
كلٌة الهندسة ببنها

كلٌة الهندسة ببنها
الالئحة الداخلٌة -وحدة الجودة واالعتماد
مقدمة
فً إطار الخطة القومٌة لتطوٌر التعلٌم العالً  ،وما أقرته وزارة التعلٌم العالً والمجلس اآلعلً للجامعات
من ضرورة وجود هٌاكل ثابتة ضمن الهٌكل التنظٌمً للكلٌات بالجامعات المصرٌة إلدارة الجودة
واالعتماد والتى تهدؾ الى تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ،واالستعداد
للحصول علً االعتماد المؤسسً لجمٌع البرامج الدراسٌة والمقررات الدراسٌة ،فى مرحلتى البكالورٌوس
والدراسات العلٌاٌ ،تم إنشاء وحدة الجودة واألعتماد.
المادة األولً :رؤٌة ورسالة الوحدة
رؤٌة وحدة الجودة
اعتماد جودة التعلٌم للبرامج الدراسٌة المقدمة من الكلٌة فى مرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا.
رسالة وحدة الجودة
أنشاء نظام متكامل للمراجعة الداخلٌة والتقٌٌم الذاتً وذلك فً إطار من اإلستقاللٌة والحٌادٌة والشفافٌة
والذى ٌعتبر محركا ً أساسٌا ً لعملٌة التحسٌن وضمان الجودة.

المادة الثانٌة :أهداف الوحدة
 .1نشر ثقافة الجودة والتمٌز فى األداء على المستوى األكادٌمى والبحثى واإلدارى وخدمة المجتمع
والبٌئة.
 .2تطوٌر الخدمة المقدمة من المعهد إلى المجتمع على المستوى األكادٌمى والبحثى وخدمة المجتمع
والبٌئة.
 .3تأكٌد الثقة على المستوى المحلى واإلقلٌمً والدولً فً مخرجات العملٌة التعلٌمٌة وكفاءة وتوكٌد
جودة التعلٌم وتطوٌره المستمر.
 .4وضع نظام لقٌاس وتقٌٌم األداء فى ضوء المعاٌٌر المحلٌة والعالمٌة.
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 .5دعم القدرات الذاتٌة للمعهد العالى للتكنولوجٌا لمباشرة التقوٌم الذاتً طبقا للمعاٌٌر المنشورة للهٌئة
القومٌة لالعتماد وضمان الجودة.
 .6التعاون على المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً مع هٌئات مماثلة.
المادة الثالثة :المهام الرئٌسٌة للوحدة
 .1تحدٌد رسالة المعهد بوضوح من خالل احتٌاجات المجتمع ورسالة الجامعة.
 .2عقد الدورات والندوات إلدارة المعهد والسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطالب بهدؾ
زٌادة ثقافة الجودة والتمٌز.
 .3تحدٌد مخرجات العملٌة التعلٌمٌة بوضوح وتوصٌؾ البرامج األكادٌمٌة.
 .4توصٌؾ المقررات الدراسٌة بما ٌهدؾ مخرجات العملٌة التعلٌمٌة.
 .5قٌاس مؤشرات األداء لمدخالت ومخرجات العملٌة التعلٌمٌة (أعضاء هٌئة التدرٌس
ومساعدٌهم والطالب واإلدارٌٌن والخرٌجٌن والمكتبات والمعامل ونظم االمتحانات والكتاب
الجامعً وقاعات الدرس  ....إلخ)
 .6وضع آلٌة مستمرة تتضمن إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لجمٌع البرامج والمقررات
الدراسٌة ،وتحدٌد جوانب القوة والضعؾ فً هذه البرامج والمقررات.
 .7اختبار البرامج والمقررات الدراسٌة للمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة
 .8وضع آلٌة لتطوٌر أنشطة المعهد فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.
 .9تحلٌل البٌانات الخاصة بقٌاس مؤشرات األداء ووضع نظام لعملٌة المراجعة لجمٌع انشطة المعهد
فً مجال توكٌد األداء.
المادة الرابعة :الهٌكل التنظٌمً
تكون الوحدة تابعة مباشرة ا للسٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة وٌتكون الهٌكل التنظٌمً للوحدة من :
 .1مجلس إدارة الوحدة
 .2المدٌر التنفٌذي للوحدة
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 .3لجنة التخطٌط األستراتٌجى
 .4لجنة البرامج و المقررات الدراسٌة
 .5لجنة ضبط الجودة والمتابعة
 .6لجنة ضبط الجودة والمتابعة
 .7لجنة الدراسات العلٌا والبحث العلمى
 .8لجنة ورش العمل والدورات والتدرٌب
 .9لجنة شئون الخرٌجٌن و خدمة المجتمع
.11

لجنة شئون الطالب

.11

لجنة النشر واالستمرارٌة

.12

لجنة الهٌكل األدارى و الفنٌٌن

المادة الخامسة :مجلس إدارة الوحدة
ٌتولى إدارة وحدة الجودة واالعتماد مجلس إدارة ٌصدر بتشكٌله قرار من السٌد األستاذ الدكتور عمٌد المعهد
وٌتكون من -:
رئٌسا

السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لشئون الطالب والتعلٌم

عضوا

السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

عضوا

السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع عضوا
السٌد األستاذ الدكتور  /مدٌر وحدة الجودة واالعتماد
أحد األساتذة ممن سبق لهم العمل بأنشطة الجودة

عضوا
عضوا

المادة السادسة :اختصاصات مجلس إدارة الوحدة
ٌتولى وضع السٌاسات ونظم العمل التى تحقق إؼراض الوحدة فً ضوء القوانٌن واللوائح والقرارات
المنظمة على النحو التالً :
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 .1وضع النظام الداخلً للعمل فً الوحدة وتحدٌد االختصاصات والتوصٌؾ العام لمهام السادة
العاملٌن بها .
 .2وضع القواعد المالٌة المنظمة لعمل الوحدة .
 .3النظر فً التقارٌر المقدمة بواسطة المدٌر التنفٌذي للوحدة حول سٌر العمل بمختلؾ أنشطة الوحدة
 ،وكذلك تقارٌر المتابعة والتقوٌم طبقا لمعاٌٌر الجودة الصادرة من الهٌئة القومٌة لضمان جودة
التعلٌم.
 .4تحدٌد الصالحٌات اإلدارٌة والمالٌة لمدٌر وحدة الجودة لتٌسٌر العمل بالوحدة .
ٌ .5جتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل ثالث شهور بناء على دعوة من رئٌسه  ،وتصدر
القرارات بأؼلبٌة أصوات الحاضرٌن.
المادة السابعة :المدٌر التنفٌذي للوحدة
ٌعٌن األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة مدٌرا تنفٌذٌا للوحدة لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد  ،على أن ٌكون المدٌر
التنفٌذي من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالمعهد المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وسابقة العمل فى مجال جودة
التعلٌم .وٌجوز أن ٌمنح شاؼل هذه الوظٌفة تفرغ للقٌام بأعمال الوحدة وٌصدر قرار بذلك من السٌد األستاذ
الدكتور عمٌد الكلٌة .
وتتلخص مهامه واختصاصاته فٌما ٌلً :
 .1التوجٌه واإلشراؾ على العاملٌن بوحدة الجودة  ،وإعداد خطط العمل الالزمة .
 .2متابعة األعمال  ،والتنسٌق بٌن العاملٌن بالوحدة وانجاز األعمال ومطابقتها لخطة أعمال الوحدة .
 .3تقدٌم تقارٌر دورٌة لمجلس اإلدارة عن تطورالعمل بوحدة الجودة ومشاكلها .
 .4التنسٌق مع الجهات المختلفة داخل وخارج المعهد للتقدم فى المشارٌع التنافسٌة التى تعلن عنها
وزارة التعلٌم العالى أو جهات خارجٌة.
 .5المدٌر التنفٌذي للوحدة له كافه الصالحٌات الالزمة لتسٌٌر العمل التنفٌذي  ،وذلك فى إطار
الصالحٌات المخولة إلٌه من مجلس اإلدارة
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المادة الثامنة :لجان الوحدة واختصاصاتها
لجنة التخطٌط األستراتٌجى
 .1دراسة الوضع الحالى من خالل األمكانٌات المتاحة من الموارد البشرٌة و مصادر التعلم وخالفه.
 .2تحدٌد األحتٌاجات التى ٌتطلبها تطوٌر التعلٌم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والبٌئة فى مرحلتى
البكالورٌوس و الدراسات العلٌا.
 .3صٌاؼة أهداؾ المعهد األستراتٌجٌة.
 .4تحدٌد السٌاسات و اآللٌات التى تؤدى إلى تحقٌق األهداؾ األستراتٌجٌة للمعهد.
 .5وضع الخطة األستراتٌجٌة للمعهد لتطوٌر جمٌع عناصر التعلٌم و التعلم و البحث العلمى وخدمة
المجتمع فى مرحلتى البكالورٌوس و الدراسات العلٌا.
 .6وضع سٌاسات وآلٌات التى تضمن أستمرارٌة التطوٌر و التحسٌن

لجنة البرامج و المقررات الدراسٌة
 .1التعرٌؾ بالمعاٌٌر القٌاسٌة األكادٌمٌة المرجعٌة سواء كانت قومٌة أو عالمٌة والتأكد من تطبٌقها.
 .2متابعة إعداد مواصفات البرامج األكادٌمٌة بالمعهد من خالل رسالة المعهد وطبقا لمواصفات الهٌئة
القومٌة لضمان الجودة.
 .3الحصول على أعتماد مجالس األقسام المعنٌة على مواصفات البرامج األكادٌمٌة.
 .4متابعة توصٌؾ المقررات الدراسٌة بما ٌهدؾ مـخرجات العملٌة التعلٌمٌة وبما ٌتناسب مع متطلبات
الهٌئة القومٌة لضمان الجودة.
 .5التأكد من موافقة مجالس األقسام على مواصفات المقررات الدراسٌة.
 .6وضع مقترحات لتطوٌر البرامج األكادٌمٌة.
 .7وضع خطة لتحوٌل المقررات إلى الصورة اإللكترونٌة ولتشجٌع التعلم الذاتى
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لجنة ضبط الجودة والمتابعة
 .1متابعة إعداد تقرٌر المقررات الدراسٌة بما ٌحقق متطلبات الهٌئة القومٌة لضمان الجودة.
 .2متابعة اعداد ملؾ المقرر والذى ٌحتوي على
 .aمواصفات المقرر
 .bنماذج من أوراق امتحانات سابقة
 .cنتائج التقوٌم الطالبً للمقرر
 .dالنسب المئوٌة للنجاح
لجنة الورش والمعامل
 .1دراسة الوضع الحالى للمعامل والورش التعلٌمٌة (المساحة  -أنظمة األمن والسالمة -التجهٌزات -
عدد المقررات الدراسٌة التً ٌخدمها  -عدد الفنٌٌن)
 .2اعداد تقارٌر عن الورش والمعامل وكذلك اعداد التقارٌر للجان المتابعة الداخلٌة.
 .3وضع سٌاسات وآلٌات لتطوٌر أداء الورش والمعامل.
 .4أعداد تقارٌر عن أحتٌاجات الورش والمعامل.
لجنة الدراسات العلٌا والبحث العلمى
 .1عمل دراسات على الوضع الحالى للمكتبة (عدد الكتب والمراجع الحدٌثة – أمكانٌة البحث
األلكترونى عن الكتب و المراجع  -نسبة التردد – توفر أخصائٌٌن فى المكتبات – أمكانٌة التصوٌر
– المساحة – األضاءة – التهوٌة – وسائل األمان)
 .2عمل قاعدة بٌانات بكل ما ٌتعلق بالبحث العلمى بالمعهد (األبحاث المنشورة – الرسائل –
المشروعات البحثٌة – الخطط العلمٌة – المؤتمرات العلمٌة .. -إلخ).
 .3القٌام بدور أستشارى لوضع خطط بحثٌة لألقسام العلمٌة من خالل رسالة المعهد وبما ٌخدم
المجتمع.
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 .4وضع سٌاسة وآلٌة لتشجٌع التعاون المشترك فى البحث العلمى بٌن األقسام العلمٌة داخل المعهد
وكذلك بٌن األقسام العلمٌة المناظرة فى الجامعات األخرى ومراكز األبحاث المحلٌة واألقلٌمٌة و
العالمٌة.
 .5وضع سٌاسة وآلٌة لحصول البحث العلمى إلى تموٌل الذاتى من خالل التعاون مع الصناعة –
تشجٌع كتابة المشروعات البحثٌة الممولة مثل الـ  – STDF TEMPUS , FP 7,األستؽالل األمثل
لموارد المعهد .. -إلخ).
لجنة ورش العمل والدورات والتدرٌب
 .1وضع برنامج لتدرٌب ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌعم والهٌكل اإلدارى
 .2اعداد ورش العمل والدورات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌعم لنشر ثقافة الجودة.
 .3أعداد ورش العمل لكتابة مواصفات البرامج األكادٌمٌة والمقررات الدراسٌة.
 .4أعداد دورات تدرٌبٌة للهٌكل األدارى للتعرٌؾ بالمهام الوظٌفٌة.
 .5وضع آلٌة لقٌاس تأثٌر البرامج التدرٌبٌة على أداء أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌعم وموظفى
الجهاز األدارى والفنٌٌن.
 .6لجنة شئون الخرٌجٌن و خدمة المجتمع
 .7اعداد األستبٌانات لقٌاس تواجد الخرٌجٌن بسوق العمل.
 .8تنشٌط األتصاالت بٌن المعهد و الخرٌجٌن وأخذ آرائهم فى األمور المتعلقة بتطوٌر التعلٌم و التعلم
بالمعهد
 .9اعداد النماذج واالستبٌانات لقٌاس لقٌاس رضاء أفراد المجتمع عن الخدمات التى ٌقدمها المعهد.
.11

دراسة األستبٌانات وأعداد التقارٌر الخاصة برضاء المستفٌدٌن.

.11

وضع سٌاسة وآلٌة لتوسٌع نطاق الخدمات التى ٌقدمها المعهد للمجتمع بما ٌحقق رسالة

المعهد.
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لجنة شئون الطالب
 .1عمل دراسات على الوضع الحالى لقاعات الدراسة
 .2وضع سٌاسة و آلٌة للتعامل مع مشاكل الطالب و حلها ،وتلبٌة إحتٌاجاتهم.
 .3عمل دلٌل للطالب بالمعهد.
 .4عمل دلٌل للبرامج العلمٌة المختلفة.
 .5وضع سٌاسة و آلٌة لتطبٌق و متابعة تنفٌذ نظام األرشاد األكادٌمى و األجتماعى الفعال للطالب.
 .6وضع آلٌة ألستقبال الطلبة الجدد.
لجنة النشر واالستمرارٌة
 .1انشاء موقع للوحدة على شبكة المعلومات لنشر أنشطة المشروع ونشر ثقافة الجودة
 .2اعداد نشرات دورٌة عن طرق ومنهجٌة الجودة وخطوات سٌر المشروع
لجنة الهٌكل األدارى و الفنٌٌن
 .1صٌاؼة مهام الفرٌق اإلدارى
 .2طباعة وتوزٌع نشرة بالمهام والواجبات الوظٌفٌة
 .3تعرٌؾ األدارات المختلفة بالمهام والواجبات الوظٌفٌة
المادة الثامنة :الشئون المالٌة واإلدارٌة
فٌما ٌلً عرض لمهام الشئون المالٌة واإلدارٌة التابعة للوحدة ،والتً تخضع لإلشراؾ المباشر للمدٌر
التنفٌذي للوحدة.
وٌكون للوحدة مدٌراً للحسابات وٌخضع لإلشراؾ المباشر من المدٌر التنفٌذي للوحدة  ،وتتحدد مهامه فى
اآلتً :
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 .1اإلشراؾ على إمساك السجالت المحاسبٌة واالحتفاظ بالمستندات المالٌة الالزمة وتحدٌث البٌانات
المالٌة باستمرار .
 .1اإلشراؾ على إعداد الموازنات والتقارٌر المالٌة المطلوبة  ،وتقدٌمها للجهات المسئولة فً توقٌتاتها
.
 .2متابعة المبالػ المخصصة لكل بند من بنود االنفاق لمشروعات التطوٌر .
 .3متابعة التقارٌر المالٌة الشهرٌة والربع سنوٌة والنصؾ سنوٌة والمرحلٌة لمشروعات التطوٌر.
 .4اإلشراؾ على وإتمام اجرءات السداد للموردٌن  ،وصرؾ المستحقات .
 .5اإلشراؾ على وتنظٌم إمساك السجالت الالزمة للرقابة المالٌة للحسابات السابقة .
 .6مراعاة قواعد وإرشادات الجهات الممولة .
كما ٌكون للوحدة مدٌراً للمشترٌات وٌخضع لإلشراؾ المباشر من المدٌر التنفٌذي للوحدة  ،وتتحدد مهامه
فى اآلتً:
 .1مراسلة الجهات المعنٌة للحصول على عروض األسعار للمشترٌات التى تخص الوحدة
 .2مراجعة عروض األسعار وأعداد كشوؾ التفرٌػ
 .3أصدار أوامر التورٌد ومراسلة الموردٌن.
 .4التأكد من أن أجراءات الشراء مطابقة للوائح والقوانٌن.
 .5أنهاء اجراءات الفحص مع الموردٌن
كما ٌعٌن للوحدة مسئول للتوثٌق والحفظ والمخازن وتتحدد مهامه فى االتى :
 .1حفظ وتوثٌق كافة المستندات والبٌانات الخاصة بالوحدة
 .2القٌام بتسجٌل الصادر والوارد من والى الوحدة .
 .3القٌام بحفظ كل المراسالت ( الصادرة  /الواردة ) من والى الوحدة
 .4فتح دفاتر لإلضافة أو الصرؾ وٌتم القٌد فٌها طبقا لالئحة المخازن  ،وٌخصص مكان كمخزن
للوحدة.
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 .5ال ٌجوز صرؾ األصناؾ من المخازن إال باعتماد مدٌر الوحـــدة
 .6تستخدم مخازن الوحدة نماذج الدفاتر واالستمارات الحكومٌة  ،وتحتفظ الوحدة بمجموعة الدفاتر
المخزنٌة.
المادة التاسعة :
ٌعمل بإحكام هدة الالئحة اعتبارا من تارٌخ اعتمادها من السلطه المختصة .

ٌعتمد
عمٌد الكلٌة

أ.د  /محمد السٌد على بسٌونى
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