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الالئحح الداخليح لْحدج ضواى الجْدج
كليح التزتيح الزياضيح
جاهعح الوٌصْرج
هادج ( )1الشكل القاًًْى:
ك ٢ئؽبس صظ ٍٞاٌُِ٤خ ػِٓ ٢ششٝع "ئٗشبء ٗظبّ داخُِ ٢ؼٔبٕ اُزٞدح ٝاالػتٔبد" ثبٌُِ٤خ ػبّ
ٝ ,ّ4002اكن ٓزِظ ٌُِ٤خ ثزِغت ٚسهْ ( )38ثتبس٣خ  4005/5/48ػِ ٢ئٗشبء ٝصذح ػٔبٕ
اُزٞدح ٝاالػتٔبد ثبٌُِ٤خ ٝتخظ٤ض ٓوش ٓتٔ٤ض ُٜب داخَ أُج٘ ٢اإلداس ١اُشئ٤غ٤ٌُِِ ٢خ ٝ ,
تؼبَٓ ًٞصذح ٓغتوِخ تتجغ ػٔ٤ذ اٌُِ٤خ ئداس٣ب  ٝتتجغ ٓشًض ػٔبٕ اُزٞدح  ٝاإلػتٔبد ثزبٓؼخ
أُ٘ظٞسح ك٘٤ب.
هادج ( )2رؤيح ّ رصالح الْحدج:
الزؤيح
ت٤ٜئخ ًِ٤خ اُتشث٤خ اُش٣بػ٤خ ُِٞكبء ثٔتطِجبد ٓٝؼب٤٣ش اُ٤ٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ اُزٞدح ٝاالػتٔبد ٖٓ
خالٍ تج٘ٝ ٢تشع٤خ تو٘٤بد أُشارؼخ ٝاُتو ْ٣ٞاُذٝسُِ ١جشآذ األًبد٤ٔ٣خ ٝاُ٘ظبّ اإلداس. ١
الزصالح
تلؼٗ َ٤ظبّ داخِ ٢إلداسح اُزٞدح ُٔتبثؼخ ٝتو ْ٤٤األداء ك ٠رٔ٤غ هطبػبد ًِ٤خ اُتشث٤خ اُش٣بػ٤خ,
ربٓؼخ أُ٘ظٞسح  ,ثٔب ٣ضون اُتٔ٤ض ٝاُوذسح اُت٘بكغ٤خ ث٤ًِ ٖ٤بد اُتشث٤خ اُش٣بػ٤خ ػِ ٠أُغتٟٞ
اُوٝ ٢ٓٞاُؼشث٢
هادج ( )3أُداف الْحدج :
 تهيئة الكمية لموفاء بمتطمبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.
 نشر ثقافة الجودة والعمل عمى التحسين المستمر لألداء المؤسسي واألكاديمي.
 تنمية قدرات ومهارات وامكانات أعضاء هيئة التدريس وتحسيين أدائهيم التدريسيي والمجتمعيي سيعيا
لالرتقاء بجودة العممية التعميمية وتحقيق مستويات أفضل لطمبة الكمية.
 التعيييرل عميييى توقعيييات ومتطمبيييات ومسيييتول رضيييا العميييالءن اليييداهميين والهيييارجيين وابال هيييا إليييى
صانعي القرار بالكمية.


تمكين الكمية من تحقيق رسالتها و اياتها االستيراتيجية



اقتراح السياسات و االليات التى تدعم تحقيق معايير الجودة



متابعة و تقييم تطبيق السياسات و االليات التى تدعم تحقيق معايير الجودة
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تطبيق المعايير القومية لالعتماد وضمان الجودة في التعميم العالى



توصيل و توثيق األداء ألنشطة الكمية التعميمية و البحثية و الهدمية

هادج ( :)4هِام ّحدج ضواى الجْدج تالكليح:
 التعياون ميم مركييز ضيمان الجيودة واالعتميياد بالجامعية ميين أجيل تقيييم األداء وضييمان جيودة التعميييم
بالكمية في ضوء المعايير التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.
 تطبيييق اسييتراتيجية الجامعيية فيميييا يهييتص بجييودة الييتعمم – عميييي مسييتول الكمييية  -والتييي تشيييمل
الرسالة والرؤية والغايات واألهيدال ومتابعية البيانيات الصيادرة عين مركيز ضيمان الجيودة واالعتمياد
بالجامعة في هذا الشأن.
 إنشيياء نظييام معمومييات متكامييل لتقييييم األداء وضييمان جييودة التعميييم بالكمييية ومتابعيية أنشييطة تقييييم
األداء وضمان جودة التعميم بالكمية.
 تحميييل نتييائش أنشييطة تقييييم األداء وضييمان جييودة التعميييم بالكمييية وتقييديم تقرييير سيينو إلييي المركييز
الرئيسي بالجامعة .
 تقييديم أدليية إرشييادية وهييدمات استشييارية لألقسييام العممييية واةدارات المهتمايية بالكمييية فيمييا يتعمييق
بضمان جودة التعميم.
 العمل مم وكالء الكمية وأعضاء هيئة التدريس باألقسام العممية والعاممون بياةدارات المهتماية عميي
تهيئة الكمية واعدادها لمحصول عمى االعتماد والحااظ عميه .
 إعيداد الدراسية الذاتييية تبعيا لمعييايير الهيئية القومييية لضيمان جييودة التعمييم واالعتميياد وعرضيها عمييى
السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية.
 تأهيل وتقديم الدعم الاني لارق المراجعة الداهمية لمقيام بأعمال المراجعة الداهمية.
 القيام بنشاط إعالمي واسم داهل الكمية والمجتمم لترسيخ ماهوم تقييم األداء وضمان الجودة.
 وضم نظام لمتهطيط والتنايذ والمتابعة والتقييم.
 إنشاء قاعدة بيانات لمكمية.
 وضم آليات لتاعيل المراجعة الداهمية لألنشطة األكاديمية والغيير أكاديميية بالكميية ميم التنسييق ميم
األقسام المهتماة وتوثيقها بمجمس الكمية.
 تقييديم ورش عمييل بنيياءا عمييى االحتياجييات التدريبييية ألعضيياء هيئيية التييدريس لمتعريييل بصيييا ة و
تطبييق متطمبييات الجيودة مثييل توصييل و تقرييير البيرامش و المقييررات و اسيتهدام اليينظم الحديثية فييى
التعميم و التقييم و يرها.
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 متابعة ومراجعة التقارير السنوية لمتقييم الذاتي لمكمية والتزامها بالنماذج المطموبية والتوقييت الزمنيي
المحدد لها.
 دراسييية االحتياجيييات التدريبيييية ألعضييياء هيئييية التيييدريس و اةدارييييين و وضيييم هطيييط تدريبييييه ميييم
المتهصصين من داهل أو هارج الكمية و الجامعة لتنمية قدراتهم.
 مناقشة قضايا الجودة في مجمس الكمية و المجان الرئيسية ومجالس األقسام.
 توطيد العالقة مم مركز ضمان الجودة بالجامعة.

 تقديم تقرير سنول عن نشاط الوحدة لمركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة .
هادج( )5تشكيل الِيكل التٌظيوي لْحدج ضواى الجْدج:
٣تْ تشٌٓ َ٤زِظ ئداسح اُٞصذح ًٝزا أػؼبء اُِزبٕ اُت٘ل٤ز٣خ ٖٓ األػؼبء أُتٔ٤ض٤ٛ ٖٓ ٖ٣ئخ
اُتذس٣ظ ٝاُ٤ٜئخ أُؼبٗٝخ ٝاإلداس ٖ٤٣ع٘٣ٞب ً ٣ٝتْ ػشع اُتشٌ َ٤ػِٓ ٠زِظ اٌُِ٤خ ُإلػتٔبد ث٘بء
ػِ ٠اهتشاس ٓذ٣ش اُٞصذح ًٔ .ب ٣تْ تؼ ٖ٤٤ػبَٓ ُِٞصذح ثظلخ دائٔخ٣ ٝ .ضن ُٔذ٣ش اُٞصذح أخت٤بس
أعٔبء أخشُ ٟؼٜٔب ُِؼَٔ ثبُٞصذح ٝػشػٜب ػِٓ ٠زِظ اٌُِ٤خ إلهشاسٛب ٝكوب ً ُٔتطِجبد اُؼَٔ
ثبُٞصذح.
هادج( )1 /5تشكيل هجلش االدارج:
*سئ٤ظ ٓزِظ اإلداسح (ػٔ٤ذ اٌُِ٤خ )
*  َ٤ًٝاٌُِ٤خ ُشئ ٕٞاُذساعبد اُؼِ٤ب
*  َ٤ًٝاٌُِ٤خ ُشئ ٕٞاُتؼِ ٝ ْ٤اُطالة
*  َ٤ًٝاٌُِ٤خ ُشئ ٕٞخذٓخ أُزتٔغ  ٝت٘ٔ٤خ اُج٤ئخ
* ٓغتشبس ٝصذح ػٔبٕ اُزٞدح
* ٓذ٣ش ٝصذح ػٔبٕ اُزٞدح
* ٗبئت ٓذ٣ش ٝصذح ػٔبٕ اُزٞدح
* ٓٔخَ ُشربٍ االػٔبٍ
* آ ٖ٤اٌُِ٤خ
* سئ٤ظ اتضبد اُطالة
* ٓٔخَ اُخش٣زٖ٤
هادج( )2 /5إختصاصاخ هجلش إدارج الْحدج:
*ئسعبء ٝاػتٔبد اُ٘ظبّ اُذاخُِِ ٢ؼَٔ ثبُٞصذح ٝتضذ٣ذ االختظبطبد ٝاُتٞط٤ق اُٞظ٤ل.٢
*اػتٔبد تشٌ َ٤اُِزبٕ اُخبطخ ثت٘ل٤ز ٜٓبّ اُزٞدح.
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* ٓؼبٗٝخ ٓذ٣ش اُٞصذح ك ٢ئٗزبص ٜٓبٓٝ ٚتزُ َ٤اُظؼبة اُت ٢تٞار ٚك ٢تطج٤ن ٗظْ ػٔبٕ اُزٞدح
ثبٌُِ٤خ.
* اػتٔبد اُتوبس٣ش اُٜ٘بئ٤خ ُِذساعخ اُزات٤خ ٝاُتوش٣ش اُغ٘٤ٌُِِ ١ٞخ ٝخطؾ اُؼَٔ ُِتط٣ٞش تٔ٤ٜذاً
ُِؼشع ػِٓ ٠زِظ اٌُِ٤خ .
*اػتٔبد اُتوبس٣ش اُذٝس٣خ ػٖ ع٤ش اُؼَٔ ثبُٞصذح.
*اػتٔبد اُؼوٞد ٝاالتلبهبد اُت ٢تجشٜٓب اُٞصذح ٓغ اُـ٤ش.
*اػتٔبد اُِٞائش أُبُ٤خ ٝاإلداس٣خ ُِٞصذح.
*اُ٘ظش ك ٢أُٞػٞػبد األخش ٟأُتؼِوخ ثؼٔبٕ اُزٞدح اُت٣ ٢ؼشػٜب ٓذ٣ش اُٞصذح ػِ٢
أُزِظ.
*اػتٔبد اُخطخ اُغ٘٣ٞخ ُِٞصذح.
هادج( )3 /5إختصاصاخ رئيش هجلش اإلدارج:
*دػٞح أػؼبء ٓزِظ االداسح ُضؼٞس االرتٔبػبد.
*ٓتبثؼخ ت٘ل٤ز هشاساد ٓزِظ اإلداسح.
*ػشع أُٞػٞػبد ػِٓ ٢زِظ االداسح.
*اخت٤بس ٓذ٣ش ٝصذح ػٔبٕ اُزٞدح (اخت٤بس ٓجذئُ ٢ضٞٓ ٖ٤اكوخ ٓزِظ اٌُِ٤خ)
*ئػتٔبد ث٘ٞد اُظشف ٖٓ أُ٤ضاٗ٤خ.
*ئػتٔبد األرٞس  ٝأٌُبكأد ُِؼبِٓ ٖ٤ثبُٞصذح ث٘بءا ػِ ٢ئهتشاس ٓذ٣ش اُٞصذح.
هادج( )4 /5إختصاصاخ هديز ّحدج ضواى الجْدج:
*٣ضَ ٓضَ سئ٤ظ ٓزِظ ئداسح اُٞصذح ك ٢صبُخ ؿ٤بث.ٚ
* تٔخٝ َ٤صذح ػٔبٕ اُزٞدح كً ٢بكخ اُ٘ٞاص ٢أُتؼِوخ ثوؼب٣ب اُزٞدح ٖٓ خالٍ ٓشبسًت ٚك٢
ٓزِظ اٌُِ٤خ ٝاُِزبٕ اُشئ٤غ٤خ ثبٌُِ٤خٓ ًَٝ ,ب ٣تؼِن ثوؼب٣ب اُزٞدح خبسد اٌُِ٤خ (اُزبٓؼخ-
اُزٜبد اُخبسر٤خ أُٔبحِخ).
* اُت٘غ٤ن ث ٖ٤ئداسح اٌُِ٤خ  ٝاالهغبّ أُختِلخ كٔ٤ب ٣تؼِن ثٔٞػٞػبد اُزٞدح ثبٌُِ٤خ.
* تششيي٤ش أػؼييبء اُٞصييذح ٓييٖ ٤ٛئييخ اُتييذس٣ظ  ٝاإلداس٣يي ٖ٤ث٘ييبءا ػِيي ٢خجييشات ْٜكييٛ ٢ييزا أُزييبٍ
ٝػشػٜب ػِ ٢سئ٤ظ ٓزِظ االداسح ُِٔٞاكوخ.
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*تضذ٣ذ ٜٓبّ االداس ٖ٤٣ثبُٞصذح.
*االرتٔبػبد اُذٝس٣خ ثلش٣ن اُؼَٔ ٘ٓٝغو ٢ػٔبٕ اُزٞدح ثأهغبّ اٌُِ٤خ ٓٝشارؼخ اُتوبس٣ش
أُوذٓخ.
*اإلششاف ك٘٤ب ٝئداس٣ب ػِ ٢اُؼبِٓ ٖ٤ثٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح.
*ٓتبثؼخ أداء اُؼَٔ ثبُٞصذح ٝاتخبر اإلرشاءاد اُالصٓخ الٗتظبٓٝ ٚاٗؼجبؽ.ٚ
*اهتشاس طشف اُضٞاكض ٝأٌُبكأح ُِؼبِٓ ٖ٤ثبُٞصذح ٝسكؼٜب ُؼٔ٤ذ اٌُِ٤خ.
*ئػذاد توبس٣ش ػٖ ئٗزبصاد اُٞصذح الػتٔبدٛب ٖٓ ٓزِظ اٌُِ٤خ.
هادج( )5 /5إختصاصاخ ًائة هديز الْحدج:
*اُو٤بّ ثأػٔبٍ ٓذ٣ش اُٞصذح ك ٢صبُخ ؿ٤بث.ٚ
*تٔخ َ٤اُٞصذح ك ٢أُزبُظ اُشعٔ٤خ ك ٢صبُخ ؿ٤بة ٓذ٣ش اُٞصذح.
* ٓؼبٗٝخ ٓذ٣ش اُٞصذح كً ٢بكخ ٜٓبٓ.ٚ
*االشتشاى كٝ ٢ػغ ٓوتشس اُخطخ اُغ٘٣ٞخ ُِٞصذح ٓٝشارؼتٜب ٓغ ٓذ٣ش اُٞصذح.
* أُشبسًخ ك ٢ئششاف ٓٝتبثؼخ اُت٘ل٤ز ؽجوب ً ُِخطؾ اُضٓ٘٤خ أُضذدح ُزُي .
* تغٜٓ َ٤ٜبّ سؤعبء ٝأػؼبء اُِزبٕ ك ٢رٔغ اُج٤بٗبد ٝاُٞحبئن.
*ٓتبثؼخ ع٤ش اُؼَٔ ثبُٞصذح ٝأُِلبد اُخبطخ ثٜب.
*ئػذاد اُتوبس٣ش اُل٘٤خ ٝتوذٜٔ٣ب ُٔذ٣ش اُٞصذح.
*ٓشارؼخ اُتوش٣ش اُغ٘ ١ٞأُوذّ ٖٓ اُِزبٕ أُختظخ ٝئػذاد اُشٌَ اُٜ٘بئٓٝ ُٚ ٢شارؼتٓ ٚغ
ٓذ٣ش اُٞصذح هجَ ػشػ ٚػِٓ ٢زِظ اٌُِ٤خ ُٔ٘بهشت ٝ ٚاػتٔبد.ٙ
*ئػذاد ٓٞرض ٖٓ اُتوش٣ش اُغ٘ٗٝ ١ٞشش ٙػِ ٢أُٞهغ االٌُتش٤ٌُِِ ٢ٗٝخ ٝك ٢طٞسح ٓطجٞػبد.
هادج( )6 /5االقضام التٌفيذيح لْحدج الجْدج :
* ٓ٘غو ٢اُزٞدح داخَ األهغبّ
* هغْ أُشارؼخ اُذاخِ٤خ
* هغْ اُو٤بط اُتوٝ ْ٤٤اُتو.ْ٣ٞ
* هغْ اُتٞػ٤خ ٝاالػالّ اُتذس٣ت .
* هغْ ٌٓ٘٤خ ٗظبّ اُزٞدح .
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* ُز٘خ أُشبسًخ أُزتٔؼ٤خ .
االدارييي:
* أٌُتت اُلُِ٘ٞ ٢صذح
* اُغٌشتبس٣خ
هادج ( )11إختصاصاخ لجٌح الوزاجعح الداخليح:
تتٌ ٕٞاُِز٘خ ٖٓ عتخ أػؼبء ٣ختض ًَ ػؼٜ٘ٓ ٞب ثٔتبثؼخ دٝس٣خ ُوغٔ ٖٓ ٖ٤االهغبّ اُؼِٔ٤خ
االت٘ ٢ػشش٣ٝ ,و ًَ ّٞػؼ ٞثبعت٤لبء هبئٔخ ٓشارؼخ (ٓ )check listغ اُوغْ أُؼ٘ٓ ٠ؼذح ؽجوب
ُِٔتطِجبد ٝاُٞحبئن أُطِٞثخ ٖٓ االهغبّ
.يجة اى تتْافز فيح الشزّط االتيَ:
* إٔ  ٌٕٞ٣ػؼ ٞثٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُتذس٣ظ (أعتبر ,أعتبر ٓغبػذ,
ٓذسط).
* ُذ ٚ٣دسا٣خ ٓٝؼشكخ ثٔ٘ظٓٞخ ػٔبٕ اُزٞدح ٝاُتط٣ٞش ثبُتؼِ ْ٤اُؼبُ.٢
*٣تْ تشش٤ض ٖٓ ٚهجَ ٓذ٣ش اُٞصذح  ٝثٔٞاكوخ ٓزِظ ئداسح اُٞصذح.
*٣تٔ٤ض ثشخظ٤خ تتؼبَٓ ثٌ٤بعخ ٝتلٓ ْٜغ سئ٤ظ ٓزِظ اُوغْ ٝأػؼبء ٤ٛئخ اُتذس٣ظ ثبُوغْ
أُؼ٘.٠
الْاجثاخ ّاالختصصاخ الْظيفيح:
* تتْ أُشارؼخ اُذاخِ٤خ ُالهغبّ ثظلخ دٝس٣خ ث٘بء ػِ ٠اتلبم ٓغجن ث ٖ٤سئ٤ظ ٓزِظ اُوغْ
ٝػؼُ ٞز٘خ أُشارؼخ ٣تْ ك ٚ٤االتلبم ػِ ٠تضذ٣ذ أُٞػذ أُ٘بعت.
* ٣تْ اثالؽ سئ٤ظ ٓزِظ اُوغْ ٓغجوب  ٝثلتشح ًبك٤خ ػٖ ٓب ع٤تْ اعت٤لبء ٖٓ ٙاُٞحبئن ك ٠طٞسح
هبئٔخ ٓشارؼخ ٓضذد ثٜب رٔ٤غ اُ٘وبؽ أُشاد اعت٤لبئٜب هجَ ٓٞػذ ص٣بسح أُشارؼخ اُذاخِ٤خ
* توذ ْ٣توش٣ش ػٖ ٓب تْ اعت٤لبئٝ ٚاُز٣ ُْ ١تْ ٝتغِْ ٗغخخ ٖٓ اُتوش٣ش اُ ٢سئ٤ظ ٓزِظ اُوغْ
اُؼِٔٗٝ ٢غخخ ُٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح .
*٣تبثغ ػؼ ٞاُِز٘خ اُوغْ أُؼ٘ ٢ك ٢كتشح صٓ٘٤خ ٓضذدح ٓٝتلن ػِٜ٤ب العت٤لبء ًَ ٓب ٓ ٞٛطِٞة
ٖٓ اُوغْ .
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* ػشع ٝاػتٔبد ٗتبئذ أُشارؼبد ٓٝتبثؼخ ت٘ل٤ز اإلرشاءاد اُتظض٤ض٤خ كٓ ٠زِظ ئداسح
اُٞصذح.
* ٣تْ أُشارؼخ اُذاخ٤خ ًَ حالث شٜٞس.
هادج( )11هٌضقْ ضواى الجْدٍ تاالقضام:
٣و ّٞسئ٤ظ ٓزِظ اُوغْ أُؼ٘ ٢ثتشش٤ش ٓ٘غن ػٔبٕ اُزٞدح (ػذد أُششض ٖ٤صغت صبرخ
اُؼَٔ ثبالهغبّ) ٖٓ راد اُتخظض ُٔذح ػبّ هبثِخ ُِتزذ٣ذ ُؼبّ أخش ٞ٣ ٝحن اُتشش٤ش ثٔٞاكوخ
ٓزِظ اُوغْ.
يجة اى تتْافز فيَ الشزّط االتيَ:
*إٔ  ٌٕٞ٣ػؼ٤ٛ ٞئخ تذس٣ظ ثبُوغْ اُؼِٔ ٢أُؼ٘.٢
*٣تْ تشش٤ض ٖٓ ٚهجَ سئ٤ظ ٓزِظ اُوغْ  ٝثٔٞاكوخ ٓزِظ اُوغْ (ثوشاس ٓٞحن).
*إٔ  ٌٕٞ٣هذ ئرتبص أ ٝػِ ٠ئعتؼذاد ُضؼٞس دٝساد تذس٣ج٤خ ُؼٔبٕ اُزٞدح ٝاُتط٣ٞش ثبُتؼِْ٤
اُؼبُ.٢
*٣تٔ٤ض ثشخظ٤خ تتؼبَٓ ثٌ٤بعخ ٝتلٓ ْٜغ ئداسح اٌُِ٤خ  ٝ ,أػؼبء ٤ٛئخ اُتذس٣ظ ,اُطالة
,أُٞظلٝ ,ٖ٤اُؼبِٓ ٖ٤ػًِ ٢بكخ أُغت٣ٞبد ك ٢أُإعغخ.
)1

أن يكون لديه دراية وخبرة في مجال الكمبيوتر.

)2

الفاعلية في االشتراك في أنشطة الجودة المرتبطة بالقسم العلميي ونناياج جمييع أعميال
القسم العلمي فيما يتعلق بالجودة.

)3

أن يكييون مدرسييا علييي استييل ميسييتقنا منييه استسييام التييي باييا عج ي فييي أع يياج ي يية
التدريس).

الْاجثاخ ّاالختصصاخ الْظيفيح:
* ٞٛصِوخ االتظبٍ ٓب ث ٖ٤اُوغْ أُؼ٘ٝٝ ٢صذح ػٔبٕ اُزٞدح ثبٌُِ٤خ.
*٣شبسى ك ٢رٔ٤غ االٗشطخ اُخبطخ ثٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح ثبٌُِ٤خ.
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*٣تبثغ ٣ٝشارغ تٞط٤ق ٝتوش٣ش أُوشساد ٝاُجشآذ ُٔشصِت ٢اُجٌبُشٞ٣ط ٝاُذساعبد اُؼِ٤ب
ثبُوغْ أُؼ٘٣ٝ ٠غِٜٔب ُٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح ثبٌُِ٤خ.
*٣ؼذ ٓظلٞكخ أُوشساد ٓٝظلٞكخ ٗٞاتذ اُتؼِْ أُغتٜذكخ ُِٔوشس.
*٣شبسى كٓ ٢شارؼخ اُتوش٣ش اُغ٘ ١ٞثبُوغْ .
*٣تبثغ ٗشش حوبكخ اُزٞدح ثبُوغْ ٝكوب ُخطخ اُؼَٔ اُت ٢توشٛب ٝصذح ػٔبٕ اُزٞدح.
*٣و ّٞثتٞػ٤خ أػؼبء اُوغْ ثخطؾ ٝع٤بعبد اٌُِ٤خ كٓ ٢زبٍ ػٔبٕ اُزٞدح.
*٣تبثغ ٣ٝشارغ خطخ اُؼَٔ اُخبطخ ثبالصت٤بربد اُتذس٣ج٤خ ثبُوغْ أُؼ٘.٢
*أُشبسًخ ك ٢أُإتٔشاد ,اُ٘ذٝادٝٝ ,سػ اُؼَٔ ٝاُذٝساد اُتذس٣ج٤خ كٓ ٢زبٍ ػٔبٕ اُزٞدح
 ٝاُتط٣ٞش ك ٢اُتؼِ ْ٤اُؼبُ. ٢
هادج ( )12إختصاصاخ لجاى هتاتعح الوعاييز:
 اُتؼشف اُذه٤ن ػِٓ ٠ؼب٤٣ش االػتٔبد ٓٝإششاتٜب ٝخظبئظٜب ٝأُخشربد أُطِٞثخ ٝأُؼذحٖٓ هجَ اُ٤ٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ رٞدح اُتؼِٝ ْ٤االػتٔبد.
 دساعخ ٓذ ٟتٞاكن ٓخشربد اٌُِ٤خ ٝٝحبئوٜب ٓغ ٓتطِجبد رٜخ االػتٔبد. تزٔ٤غ ٓٝشارؼخ اُج٤بٗبد اُخبطخ ثاػذاد اُتوبس٣ش اُغ٘٣ٞخ ٝاُذساعخ اُزات٤خ ٌُِِ٤خ. ئػذاد أُشكوبد ٝاُٞحبئن اُذاػٔخ ُِتوبس٣ش اُغ٘٣ٞخ ٝاُذساعخ اُزات٤خ ٌُِِ٤خ. ٓشارؼخ ِٓق االػتٔبد ثظلخ دٝس٣خ ٝتضذ٣ج اُٞحبئن اُذاػٔخ.هادج ( )13إختصاصاخ لجٌح التْعيح ّاالعالم ّالتدرية :
 ٗشش حوبكخ اُزٞدح ٝأ٤ٔٛخ اُتذس٣ت ٝاُتأ َ٤ٛأُغتٔش كٓ ٠زتٔغ اٌُِ٤خ. تضذ٣ذ االصت٤بربد اُتذس٣ج٤خ ُِلئبد أُختِلخ ثبٌُِ٤خ ٖٓ ه٤بداد أًبد٤ٔ٣خ ٝأػؼبء ٤ٛئخ تذس٣ظٝئداسٝ ٖ٤٣ؽالة كٓ ٠زبٍ ٗظْ ػٔبٕ اُزٞدح ٝاُت٤ٜئخ ُالػتٔبد.
 ئػذاد اُخطؾ اُتذس٣ج٤خ اُغ٘٣ٞخ أُج٘٤خ ػِ ٠االصت٤بربد اُتذس٣ج٤خ ثض٤ج تشَٔ ػِ ٠ثشآذتذس٣ج٤خ ٝٝسػ ػَٔ ٓٝإتٔشاد ٗٝذٝاد ٗٝششاد ٓٞرٜخ ئُ ٠رٔ٤غ اُلئبد.
 اُؼَٔ ػِ ٠االعتلبدح اُتبٓخ ٖٓ اُجشآذ اُتذس٣ج٤خ أُتبصخ ٖٓ هجَ اُزبٓؼخ. ئتبصخ اُتذس٣ت أُ٘بعت ٌَُ كئخ ػِ ٠صذ.ٙ تلؼٓٝ َ٤تبثؼخ ت٘ل٤ز اُخطؾ اُتذس٣ج٤خ.8

 تو ْ٣ٞأداء اُجشآذ اُتذس٣ج٤خ ٖٓ خالٍ ئػذاد اُ٘ٔبرد اُالصٓخ ُِتـز٣خ اُشارؼخ  ٝتضِِٜ٤باصظبئ٤ب.
 توذ ْ٣اُتوبس٣ش اُذٝس٣خ ٝاُغ٘٣ٞخ ػٖ اُجشآذ اُتذس٣ج٤خ.هادج ( )14إختصاصاخ لجٌح القياس ّالتقْين ّالتقيين :
 ئػذاد دساعخ ُالعتج٤بٗبد أُطِٞثخ ث٘بء ػِ ٢اصت٤بربد اٌُِ٤خ . تظٔ ْ٤اُؼذ٣ذ ٖٓ اإلعتج٤بٗبد ث٘بء ػِ ٢االصت٤بربد ٝتٞص٣ؼٜب ػِ ٢اُلئبد أُغتٜذكخ ٖٓٝآخِخ رُي:
 اعتج٤بٗبد دٝس٣خ ُتو ْ٣ٞأُوشساد اُذساع٤خ  ٝاالٓتضبٗبد
 اعتج٤بٗبد ُتو ْ٣ٞأداء ئداساد اٌُِ٤خ
 اعتج٤بٗبد ُو٤بط اُشػب اُٞظ٤ل ٢إلػؼبء ٤ٛئخ اُتذس٣ظ  ٝاُزٜبص االداس.١
 اعتج٤بٗبد ُو٤بط سػبء أػؼبء ٤ٛئخ اُتذس٣ظ  ٝاإلداس ٖ٤٣ػٖ ٗٔؾ اُو٤بدح.
 تضِٗ َ٤تبئذ االعتج٤بٗبد ًٝتبثخ اُتوبس٣ش اُخبطخ ثٌَ اعتج٤بٕ. ػشع اُ٘تبئذ ػِ ٠ئداسح اٌُِ٤خ ثؼذ ًتبثخ اُتٞط٤بد ثبهتشاصبد  ٝصُِِ ٍٞتضغ.ٖ٤ تضذ٣ج االعتج٤بٗبد ث٘بء ػِ ٠اُ٘تبئذ أُتٞطَ ئُٜ٤ب. ٓتبثؼخ اإلرشاءاد اُتظض٤ض٤خ. توذ ْ٣توبس٣ش دٝس٣خ سثغ ع٘٣ٞخ  ٝاػتٔبدٛب ٖٓ ٓزِظ اٌُِ٤خ. ئػذاد خطخ اُؼَٔ اُغ٘٣ٞخ.هادج ( )15إختصاصاخ لجٌح الوشاركح الطالتيح:
٣تْ ئخت٤بسؽالة ٓٔخُِ ٠زٔ٤غ اُلشم اُذساع٤خ ثبٌُِ٤خ ثض٤ج ال ٣وَ اُؼذد أُٔخَ ٌَُ كشهخ ػٖ
 5ؽالة ثبالػبكخ ئُ ٠ؽالة اُذساعبد اُؼِ٤ب.
٣ ٝتْ ٓ٘ش شٜبداد توذ٣ش ُٗ ْٜظ٤ش ٓؼبٗٝت ْٜك ٢أٗشطخ اُزٞدح.
هْاصفاخ الطالب:
* اُطالة أُٞاظج ٖ٤ػِ ٠صؼٞس أُضبػشاد ثبٗتظبّ.
* اُطالة أُشٜٞد ُ ْٜثضغٖ اُؼالهخ ٓغ صٓالئ.ْٜ
* اُطالة أُتٔ٤ض ٖ٣ثبُ٘شبؽ ٝأُجبدسح ك ٢ئٗزبص األػٔبٍ.
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هِام الطالب:
*ٗشش حوبكخ اُزٞدح ث ٖ٤صٓالئ.ْٜ
* تٞص٣غ االعتج٤بٗبد اُخبطخ ثتو ْ٤٤أُضبػش ك ٠اخش ٓضبػشح ٌَُ ػؼ٤ٛ ٞئخ تذس٣ظ.
* تٞص٣غ االعتج٤بٗبد اُخبطخ ثتو ْ٤٤أُوشس أ ٝاُجشٗبٓذ.
* تٞص٣غ االعتج٤بٗبد اُخبطخ ثتوٓ ْ٤٤ذً ٟلبءح اُتذس٣جبد اُؼِٔ٤خ  ٝاالًِ٤ٌ٤٘٤خ.
* ٓتبثؼخ تلؼ َ٤ئرشاءاد ٌٓبكضخ اُؼذ ٟٝثبُؼ٤بداد.
هادج ( )16االدارييي:
تٌد  :1إختصاصاخ الضكزتاريح
*أػٔبٍ اُظبدس ٝاُٞاسد ثبُٞصذح .
*أػٔبٍ اُضلع ٝاُت٘ظُِِٔ ْ٤لبد.
*اعتخذاّ اُجش٣ذ االًتشٝ ٠ٗٝئسعبٍ اُلبًظ.
*ئرشاء االتظبالد اُخبطخ ثبتٔبّ ٜٓبّ اُؼَٔ أُطِٞثخ ثبُٞصذح.
*أػٔبٍ اُضبعت ا ٢ُ٥اُشٝت٤٘٤خ اُخبطخ ثبُٞصذح .
تٌد  :2إختصاصاخ لجٌح التقٌيح ّالوعلْهاخ:
 تلش٣ؾ ٝتضِ َ٤االعتج٤بٗبد ٝٝػؼٜب ك ٢طٞس سعْ ث٤بٗ٢ اسشلخ ًَ ِٓلبد ٝٝحبئن ٓؼب٤٣ش اُزٞدح ك ٢طٞسح اٌُتش٤ٗٝخ. ئٗشبء هبػذح ث٤بٗبد ٌَُ االٗشطخ اُتؼِ٤ٔ٤خ ٝاُجضخ٤خ ٝاالداس٣خ ٝاُخذٓبد أُزتٔؼ٤خ ثبٌُِ٤خ. تخظ٤ض رضء ثبُٔٞهغ ئٌُتش٤ٌُِِ ٠ٗٝخ ُٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح. تضذ٣ج رضء أُٞهغ اُخبص ثٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح ثظٞسح دٝس٣خ ٝتـز٣تخ ثٌَ ٓب  ٞٛرذ٣ذ.هادج ( ) 11تٌظين العول داخل الْحدج:
تٌد٣ 1ذػٓ ٞذ٣ش اُٞصذح اُغبدح سؤعبء ٝأػؼبء اُِزبٕ ُإلرتٔبع ُٔ٘بهشخ االٓٞس اُخبطخ ثؼٔبٕ
اُزٞدح ثبٌُِ٤خ.
تٌد 2ػ٘ذ تـ٤ت أصذ سؤعبء أ ٝأػؼبء اُِزبٕ ػٖ صؼٞس حالث ئرتٔبػبد ٓتتبُ٤خ ُِٞصذح دٕٝ
ئػتزاس ٌٓتٞة٣ ,ؼتجش رُي تخِ٤ب ٓ٘ ٚػٖ أُٜبّ أًُِٞخ ئُ.ٚ٤
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تٌد  3ػِ ٢رٔ٤غ أػؼبء اُٞصذح توذ ْ٣توش٣ش شٜش ١ػٔب هبٓٞا ثاٗزبصٜٓ ٖٓ ٙبّ خالٍ ٛزا اُشٜش
ٝئرا تؼخش ئتٔبّ ثؼغ أُٜبّ اًِٜ ٝب تزًش أعجبة ٛزا اُتؼخش ٓغ ٝرٞة ئثالؽ سؤعبء اُِزبٕ
ٓٝذ٣ش اُٞصذح ثأ ١ػوجبد كٞس ظٜٞسٛب صت٣ ٢تغ٘٘ٓ ٢بهشتٜب ٝئتخبر ٓب ِ٣ضّ ُِتؼبَٓ ٓؼٜب.
تٌد ٣ 4تْ ئخطبس ٓذ٣ش اُٞصذح سعٔ٤ب ٖٓ هجَ سؤعبء اُِزبٕ ٝاألػؼبء ػٖ أ ١علش ُٔذح تض٣ذ
ػٖ اعجٞع خبسد اُجالد هجَ اُغلش ثبعجٞع ػِ ٢األهَ.
تٌد  5ػِ ٢رٔ٤غ أػؼبء ُزبٕ اُٞصذح اإلتظبٍ أُغتٔش ثٝ ْٜ٘٤ث ٖ٤سؤعبء ُزبُٗ ْٜتغِْ أُٜبّ
ٝتغِ ْ٤اُ٘تبئذ ك ٢أُٞػذ أُوشس ُٜب ٝئرا صذث ػٌظ رُي ٣جِؾ سؤعبء اُِزبٕ ٓذ٣ش اُٞصذح ًتبثخ.
تٌد ٣ 6ضظَ اُغبدح سؤعبء اُِزبٕ ٝرٔ٤غ أػؼبء ٝصذح ػٔبٕ اُزٞدح ػ٘ذ اُطِت ػِ ٠ئكبدح ٖٓ
اُ ٞصذح ثبٌُِ٤خ ػٖ اُلتشح اُت ٢أٓؼٛٞب ك ٢اُؼَٔ ٞٗٝػ٤خ اُؼَٔ ثبُٞصذح إلسكبهٜب ثبُغ٤شح اُزات٤خ
اُخبطخ ث.ْٜ
تٌد  1ئرا سؿت أصذ ٖٓ سؤعبء اُِزبٕ أ ٝاألػؼبء اإلػتزاس ػٖ أصذ أ ٝثؼغ أ ًَ ٝأُٜبّ
أًُِٞخ ئُ ٚ٤إٔ ٣توذّ ثطِت ُشئ٤ظ ٓزِظ ئداسح اُٞصذح هجَ ٓشٝس حِج أُذح أُوشسح إلتٔبّ
أُٜٔخ أ ٝأُٜبّ صت ٌٖٔ٣ ٢ئػبدح تٞص٣ؼٜب ٝإٔ ٣شكن ثطِج ٚأُجشساد اُذاػ٤خ ئُ ٢رُي.
تٌد  8ػِٓ ٢ذ٣ش اُٞصذح إٔ ٣وذّ اُذػْ ٝاُؼ ٌَُ ٕٞسؤعبء اُِزبٕ ٝأػؼبء اُٞصذح ُؼٔبٕ صغٖ
ع٤ش اُؼَٔ  ٝإٔ ٣ؼَٔ ػِ ٢تزُ َ٤اُظؼٞثبد ٝأعجبة اُتؼخش ك ٢أُٜبّ هذس ئٌٓبٗٝ ٚصغت
أُتٞكش ُذ ٖٓ ٚ٣اإلٌٓبٗبد  ٖٓٝخالٍ اُتؼبٓ ٕٝغ ئداسح اٌُِ٤خ ٓٔخِخ ك ٢ػٔ٤ذٛب.
تٌد  :9تو ّٞاُٞصذح ثتظٔ ْ٤دكبتش خبطخ ثأػٔبٍ اُظبدس ٝاُٞاسد ٝأُتبثؼخ.
هادج ( :)18هيزاًيح الْحدج:
ؽجوب ُوشاس ٓزِظ اٌُِ٤خ تْ تضذ٣ذ ٗغجخ  ٖٓ %00طبك ٠سثش اُٞصذاد اُخبطخ تخظض ع٘٣ٞب
ًٔ٤ضاٗ٤خ ُٞصذح ػٔبٕ اُزٞدح ثبٌُِ٤خ.
ى
ى
ى
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ى

الالئحظىالمالوظىلوحدةىضمانىالجودةىبالكلوظ

ى

سوماىوليىنقدمىأوجهىالصرفىوالبنودىالمالوظىالخاصظىبوحدةىضمانىالجودةىواإلرتمادىالجاريىالطمل ى
بكاىإرتباراًىمنىالطامىالماليىلتاروخىارتمادهاى:ى ى
أوالً:ىمجلسىإدارةىوحدةضمانىالجودةى :ى
بدل حضور جمسيات مجميس اةدارة ن011جنييه فيي الجمسية الواحيدة بحيد أقصيي ن 01جمسية سينويا
وذلك لكل عضو من أعضاء مجمس إدارة الوحدة بمن فيهم سكرتير الجمسة.
ثانواً:ىالمجلسىالتنفوذيىلوحدةضمانىالجودةواإلرتماد :ى
بدل حضور جمسات المجمس التنايذ ن 57جنيه في الجمسة الواحدة بحد أقصي ن 01جمسة سينويا
وذلك لكل عضو من أعضاء المجمس التنايذ بمن فيهم سكرتير الجمسة.
ثالثاً:ىمدورىالوحدةىونائبىمدورىالوحدة :ى
يصرل لكل من السييد أ.د /ميدير الوحيدة بالكميية مكافيأة شيهرية قيدر ن 011جنييه ولمسييد أ.د /نائي
مدير الوحدة مكافأة شهرية قدرها ن 211جنيه وذلك بهالل ما يقرر مجمس الكمية .
رابطاً:ىأرما ىاإلدتذارات :ى
فييي حاليية االسييتعانة بمستشييارين ميين داهييل الكمية/الجامعيية أو ميين الهييارج يييتم احتسييا أجيير السيياعة
ن 011جنيه وبحد أقصي ن 8ساعات يوميا.
خامداً:ىالجكازىالفنيىوالماليىواإلداري :ى
يقسم إلي ثالث فئات وظياية نأ أول ن

ثان نج تحت االهتبار وتمنح هذ الائات مكافيتت لمجهيد

اةضافي بهالل ما يتقاضا من أجر ثابت طبقا لمقواعد عمي النحو التالي:
الفئظ ى

مكاسمةىذكروظىثابتظ ى

*مكاسمةىداراتىزائدة ى

 111جنيه

 11جنيه لمساعة

(ب)ىثان ى

 071جنيه

 07جنيه لمساعة

(ج)ىتحتىاالختبار ى

 011جنيه

 01جنيه لمساعة

(أ)ىأو

ى

* بحد أقصي ساعتين يوميا وبما ال يتجاوز همسة عشر يوما شهريا
دادداً:ىالطما  :ى
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يقسم إلي فئتين نأ دبموم ن

بيدون مؤهيل وتمينح هيذ الائيات مكافيتت لمجهيد اةضيافي عميي النحيو

التالي:
الفئظ ى

مكاسمةىذكروظىثابتظ ى

(أ)ىدبلوم ى
(ب)ىبدونىمؤه

*مكاسمةىداراتىزائدة ى

 011جنيه

 7جنيه لمساعة

 71جنيه

 2جنيه لمساعة

ى

* بحد أقصي ساعتين يوميا وبما ال يتجاوز همسة عشر يوما شهريا
دابطاً:ىالقواردىالمنظمظىلطم ىالجكازىالفنيىوالماليىواإلداري :ى
يكيييون التكمييييل باألعميييال الانيييية والماليييية واةداريييية بموافقييية مييين السييييد أ.د /ميييدير الوحيييدة وبمراعييياة
الضوابط التالية:
 الائة األولي نأ مؤهل جامعي عالي وهبرة ال تقل عن ثماني سنوات.
 الائة الثانية ن

مؤهل جامعي عالي وهبرة ال تقل عن همس سنوات.

 الائة الثالثة نج تحت االهتبار مؤهل جامعي عالي وهبرة ال تقل عن سنتان.
ويجوز صرل المكافتت لائات أهر يتطمبها عميل الوحيدة بنياءا عميي موافقية السييد أ.د /ميدير الوحيدة
وتكون قيمتها بما ال يزيد عمي قيمة الساعة المقررة لمسادة العاممين بالوحدة.
ثامناً:ىاإلنتقاالت :ى
تطبق الئحة السار المعمول بها بالجهاز اةدار لمدولة.
تادطاً:ىالتدروبىوورشىالطم  :ى
المحاضرون ى

أجرىالدارظى ى

أرضاءىهوئظىالتدروسىومنىسيىمدتواهمى ى

 011جنيه

منىزورىأرضاءىهوئظىالتدروس ى

 71جنيه

بالندبظىلمكاسلتىالقائمونىرليىاإلرداد:ى ى
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يتم إحتسا ن 2ساعات لكل يوم من أيام إنعقاد ورشية العميل أو اليدورة التدريبيية لممياليين واةدارييين
والعمال نبواقم مسئول مالي ومسئول إدار وعاميل هيدمات معاونية لكيل ييوم وتحسي المكافيأة عميي
أساس قيمة الساعات المدرجة بالئحة الساعات الزائدة الواردة فيما سبق.
راذراً:ىاإلذتراكىسيىورشىالطم ىوالدوراتىالتدروبوظىوالمؤتمرات :ى
يكون من ميزانية الوحدة وفي ضيوء اقتيراح مين السييد أ.د /ميدير الوحيدة وموافقية مجميس إدارة الوحيدة
نأو من ياوضه مجمس اةدارة .
الحاديىرذر:ىذراءىاألجكزة :ى
يتم شراء األجهزة بناءا عمي عرض من السيد أ.د /مدير الوحدة وموافقة مجمس اةدارة.
الثانيىرذر:ىالدلف :ى
يييتم صييرل سييماة مؤقتيية بحييد أقصييي ن 711جنيييه عمييي أن يييتم تسييويتها وفقييا لمقواعييد المنظميية لييذلك
عمي أن يستهرج الشيك بقيمة السماة بإسم أحد السادة العاممين بالوحدة وبناء عميي إقتيراح مين السييد
أ.د /مدير الوحدة.
الثالثىرذر:ىالمصروساتىالمتنورظ :ى
وتتمثييييل فييييي :األدوات الكتابييييية المطبوعييييات المصييييروفات النثرييييية البوفيييييه والضيييييافة التمياييييون
المحمول اةنترنت و يرها من المصروفات التي لم تدرج في البنود السابقة ويكيون الصيرل مين هيذا
البند بموافقة السيد أ.د /مدير الوحدة.
الرابعىرذر:ىإرتمادىالصرف :ى
يكون اعتماد الصرل لمبنود السابقة من السيد أ .د /مدير الوحدة والسيد أ .د /عميد الكمية.

هادج ( :)19هكافآج العاهليي تالْحدج:
٣ضظَ اُغبدح سؤعبء اُِزبٕ ٝأػؼبء اُٞصذح ٓٝؼب ٖٔٓ ْٜ٤ٗٝعبٞٔٛا ك ٢أٗشطخ اُزٞدح ػِ٢
ٌٓبكأح ػٖ أُٜبّ اُت ٢أٗزضٛٝب ا ٝشبسًٞا ك ٢ئٗزبصٛب ث٘زبس توذس ؽجوب ُوشاس ٓزِظ اٌُِ٤خ
ثٔوذاس  ٖٓ %000اُشاتت األعبع.٢
14

هادج ( :)21هكافآج الوكتة الفٌي للْحدج:
٣ضظَ أػؼبء أٌُتت اُلٌ٘ٓ ٢بكأح ٓوذاس  ٖٓ %000اُشاتت األعبعٓٝ ٢ؼب ٖٓ ْٜ٤ٗٝاُزٜبص
االداس ٖٔٓ ١عبٞٔٛا ك ٢أٗشطخ اُزٞدح ػٌِٓ ٢بكأح ػٖ أُٜبّ اُت ٢أٗزضٛٝب ا ٝشبسًٞا ك٢
ئٗزبصٛب ث٘زبس توذس ؽجوب ُوشاس ٓزِظ اٌُِ٤خ ثٔوذاس  ٖٓ %000اُشاتت األعبع.٢
هادٍ(٣ :)21طجن كٔ٤ب ُْ ٣شد ك ٢شأٗخ ٗض خبص ثٜز ٙاُالئضخ اُوٞاػذ اُٞادسح ثوبٗ ٕٞت٘ظْ٤
اُزبٓؼبد ٝالئضتخ اُت٘ل٤ز٣خ سهُْ 24غ٘خ 0494
هادج ( :)21تغش ١أصٌبّ ٛز ٙاُالئضخ ٖٓ تبس٣خ أُٞاكوخ ػِٜ٤ب ٝئػتٔبدٛب ثٔزِظ اٌُِ٤خ.
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