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 حةالھدف من الالئ) : ١(مادة 

للعم��ل القواع��د األساس��یة ھیك��ل التنظیم��ى واإلدارى والم��الى والتھ��دف ھ��ذه الالئح��ة إل��ى بی��ان     
بجامع�ة مدین�ة  ووح�دات الج�ودة بالكلی�ات والمعاھ�دوالتطویر المس�تمر  مركز ضمان الجودة /إدارةب

  .السادات  

  عتماد الالئحةإ) : ٢(مادة 

ل أو وال یج�وز تع�دی ،للعم�ل بھ�ا ف�ور إعتمادھ�ا  مجلس الجامع�ة ھذه الالئحة من قبل  تعتمد
جمیع الح�االت یج�ب ، وفي مجلس الجامعة   مادة أو فقرة فیھا إال بموجب قرار صادر عن تغییر أي

  . إصدار قرار من رئیس الجامعة قبل العمل بالالئحة وتعدیالتھا

  تطبیق الالئحة) : ٣(مادة 

المع�امالت "أعم�ال المرك�ز المتض�منة بھ�ا وخصوص�االالئح�ة عل�ى كاف�ة  ھ�ذه أحكام تسرى
كما تنظم قواع�د الص�رف  المركز و ممتلكات  المحافظة على حقوق وكل ما من شأنھ للمركزیة المال

  .من تاریخ قرار رئیس الجامعة " بدءا االعتماد و التحصیل و سلطات

  )حجیة الالئحة( القانونيالسند :  )٤(مادة 
ر وحدة من ویعتب والتطویر المستمر ضمان الجودة مركز /مدینة السادات إدارةبجامعة  نشأ

رقم من الالئحة التنفیذیة للقانون ) ٣٠٧(وحدات الجامعة ذات طابع خاص، وفقا لنص المادة 

 ،م٢٤/٢/٢٠١٤بتاریخ بموجب قرار مجلس الجامعة م بشأن تنظیم الجامعات، ١٩٧٢لسنة  )٤٩(

جامعة  دارةإعة ویكون مقره مبنى والمالى واإلدارى ویتبع مباشرة رئیس الجام الفنيلھ استقاللھ و

  .مدینة السادات

وتعتبر بمثابة فروعا والتطویر المستمركما نشأ بكل كلیة بالجامعة وحدة لضمان الجودة 

مباشرة  بالجامعة، وتعامل كوحدة مستقلھ اداریا تتبعالمستمر والتطویر ضمان الجودة مركز /دارةإل

  .بالجامعة مستمروالتطویر ال ضمان الجودة مركز/إدارةفنیا مالیا وعمید الكلیة وتتبع 

فى عد األساس ت تىوالالعمل بالجامعة  لقوانین وقواعد ونظم تعد ھذه الالئحة مكملة 

بشأن تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة فیما  ١٩٧٢لسنة  ٤٩تسرى أحكام القانون رقم ،  أعمالھا

  .ھذه الالئحةبلم یرد بشأنھ نص 

ویدیرھا بنفسھ  ،یلزم لتنفیذ أعمالھ یتصرف مركز ضمان الجودة في أموالھ في حدود ما

ویخضع  التصرف في تلك األموال وإدارتھا ونظام المحاسبات بالمركز ألحكام ھذه الالئحة مع 

  .تطبیق القواعد واللوائح المالیة واإلداریة الخاصة بالجامعة في ھذا الشأن

المنظمة  انینوقالقواعد الواردة بالیطبق فیما لم یرد في شأنھ نص خاص بھذه الالئحة 

ألعمال ھذا المركز مثل قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المناقصات والمزیدات وغیرھا من 

  .القوانین المرتبطة بعمل المركز 
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  الرؤیة والرسالة : )٥(مادة 

  واألنشطةواألھداف اإلستراتیجیة 

  :رؤیة الجامعة
  "المعرفة وتطبیقاتھا جونموذجا إلنتا جامعة مدینة السادات رائدة دولیا"               

  :رسالة الجامعة

تلتزم جامعة مدینة السادات بإعداد خریج یواكب احتیاجات سوق العمل محلیا، من خالل "      

  ."خدمات تعلیمیة وبحثیة ومجتمعیة تشجع االبتكار والتمیز في إطار التطویر المستمر

  :مركز ضمان الجودة بالجامعة/إدارةرؤیة 

ن یكون رائدا في تصمیم وتطبیق نظم أیسعى مركز ضمان الجودة بجامعة مدینة السادات "   
  ."ضمان الجودة الشاملة والتطویر المستمر دولیا

  :ضمان الجودة بالجامعة/إدارةرسالة مركز 

مركز ضمان الجودة بجامعة مدینة السادات یعمل على قیادة وتطویر نظم والیات ضمان "      

لة لألداء الداخلي بإدارة الجامعة ومؤسساتھا العلمیة في إطار إدارة التغییر الجودة الشام

مة، بما یحقق رسالة الجامعة وأھدافھا االستراتیجیة ووفقـا للمعاییر القومیة للتقویم وكوالح

  ."متطلبات تطویر التعلیم العاليوالمؤسسي، 

  :األھداف االستراتیجیة لمركز ضمان الجودة بالجامعة

 وترسیخ مفھوم تقویم األداء وضمان الجودةافة الجودة بمؤسسات الجامعة نشر ثق.  

 دعم وبناء القدرات البشریة وإكسابھم الجدارات في مجال نظم ضمان الجودة.  

 إنشاء قدرة مؤسسیة ذاتیة الحركة وفقا للمعاییر القومیة للتقویم المؤسسي.  

 ستوى اإلقلیمي في مخرجات كسب ثقة المجتمع المحلى والتوجھات اإلیجابیة على الم

  .وفاعلیة العملیة التعلیمیة

 كفاءة وفاعلیة نظم إدارة الجودة الداخلیة والتطویر المستمر. 

  مجلس إدارة المركز:  )٦(مادة 
  
بقرار من رئیس الجامعة ) عدد فردى( على األقلتسعة أعضاء من  المركز مجلس إدارةیشكل   

  : على النحو التاليلمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید وذلك 
  

 رئیساً (                رئیس الجامعة./ د.أ(  
 عضواً (          ن التعلیم والطالبئونائب رئیس الجامعة لش/ د.أ(  
 عضواً (        ن الدراسات العلیا والبحوثئونائب رئیس الجامعة لش/ د.أ(  
 عضواً (       ن خدمة المجتمع وتنمیة البیئةئونائب رئیس الجامعة لش/ د.أ( 
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 عضواً (                  ركزمدیر الم(  
 أعضاء(            من عمداءالكلیات  على األكثر ثالثة(  
 عضواً (                  أمین عام الجامعة(  
  أعضاء(        من أعضاء ھیئة التدریس والخبراءعلى األكثرثالثة(  
 أعضاء(أعضاء من الخارج، من خریجي الجامعة وأصحاب المصالح  على األكثر ثالثة(  

  

  المركز/اإلدارةمجلس إدارة  اجتماعات:  )٧(مادة 
  

بناء على دعوة من رئیسھ أو بطلب من أغلبیة شھریا یجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل        
األعضاء  وال یكون االجتماع صحیحاً إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضائھ، ویرأس الجلسة 

ر قرارات المجلس بأغلبیة رئیس المجلس ویحل محلھ أقدم نواب رئیس الجامعة عند غیابھ، وتصد
  .األصوات، فإذا تساوت یرجح الجانب الذي یضم رئیس الجلسة

مدیري وحدات ضمان الجودة بالكلیات، أو أي شخصیات أخرى، من داخل بعض ویجوزدعوة       
الجامعة أو من خارجھا، لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن یكون لھم حق التصویت أو 

  .ات المجلساالعتراض على قرار
یصرف بدل حضور جلسات للسادة أعضاء مجلس إدارة المركز عن كل جلسة بحد أقصى جلسة      

  .ویحدده رئیس الجامعة واحدة في الشھر
  
  

  اختصاصات مجلس إدارة المركز : )٨(مادة 
  
مجلس إدارة المركز ھو السلطة المھیمنة على شئونھ ووضع سیاساتھ التي تحقق أھدافھ ولھ ما    

  :یلي
  

 .عتماد مشروع الموازنة المالیة السنویة للمركز تمھیدا العتمادھا من مجلس الجامعةإ .١
عتماد الخطة اإلستراتیجیة والھیكل الوظیفي والنظام الداخلي للعمل في المركز وتحدید إ .٢

  .االختصاصات والتوصیف العام لواجبات العاملین بھ بناًء على اقتراح مدیر المركز
 .المختلفةلجانھ الداخلیة / الخطة السنویة ألنشطة المركز ووحداتھعتماد مشروع إ .٣
 .تمھیدا العتمادھا من مجلس الجامعةالدوریة بالمركزاألداء تقاریر مناقشة   .٤
 . مراجعة التقاریر السنویة لوحدات ضمان الجودة بالكلیات والمعاھد  .٥
 .عده مدیر المركزالموافقة على التقریر السنوي عن نشاط المركز ووحداتھ والذي ی  .٦
النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفیذ مشاریع ضمان الجودة بالكلیات   .٧

 .والمعاھد
تفویض مدیر المركز في بعض االختصاصات التي لھا صفة االستعجال والتي یحددھا   .٨

 .مجلس اإلدارة
 .قتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحداتإ  .٩

والتي تجرى فى مجال جودة التعلیم الموافقة على عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات  .١٠
 .بالتعاون مع الجھات الخارجیة األخرى
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والحوافز للفنیین واإلداریین العاملین بالمركز في ضوء  مكافئاتعتماد األجور والإ .١١

كز، والتي تتماشى مع المر /اإلدارةاللوائح التي یقرھا المجلس، بناًء على اقتراح مدیر

  .المعتمدة القواعد واللوائح المالیة واإلداریة
  
 

  المركز/اإلدارةمدیر  : )٩(مادة 
  

من بین  مركز ضمان الجودة والتطویر المستمر/إدارةیصدر رئیس الجامعة قراراً بتعیین مدیر
  : طبقاً للمعاییر التالیة مدینة الساداتأعضاء ھیئة التدریس بجامعة  

 لى دورات مراجعة مؤسسات التعلیم العالي الحصول ع 
  العمل في -إدارة وحدة ( المعھد /ممارسة أنشطة الجودة في الكلیة QAAP 2   -  مسئول

  .....) عن أحد المعاییر 
  مشاركة في إعداد أو تنفیذ أو تحكیم مشاریع الجودة.  
 الھیئة القومیة  القیام بزیارات محاكاة أو اعتماد ألحد مؤسسات التعلیم العالي من قبل

   .لضمان الجودة
  القیام بزیارات التطویر بالمشاركة من قبل وحدة إدارة مشروعات التطویر وزارة التعلیم

   .العالي
 ممارسة المراجعة الداخلیة. 
 الحصول على دورات TOT إعداد المدربین.  
 ممارسة التدریب وخاصة في مجال الجودة.  
 الخبرة في التعامل مع نظم الــــIT. 
  درجة علمیة مناسبة. 

سنوات قابلة للتجدید و أن یكون مدیر المركز عضو اساسى  ٣على أن یكون قرار التعیین لمدة 
  .في تشكیل مجلس الجامعة

  
  المركز /دارةإلا اختصاصات مدیر: ) ١٠(مادة 

  
رة یتولى مدیر المركز تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنیة في إطار سیاسات وقرارات مجلس اإلدا

  : وجھ الخصوص ما یلي ولھ على
  .تسییر العمل بالمركز ومتابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة .١
              .اقتراح تشكیل ورئاسة اللجنة االستشاریة للمركز .٢
  .إعداد الخطة السنویة ألنشطة المركزوالوحدات بالكلیات  .٣
  .واألجور للعاملین بالمركز والمتعاملین معھ مكافئاتاقتراح ال .٤
والتقاریر الدوریة التي  والمعاھد التقریر السنوي عن نشاط المركز ووحداتھ بالكلیاتإعداد  .٥

  .تقدم عن سیر العمل
ترشیح رؤساء الوحدات الفرعیة للمركز وأمین المركز والمسئول المالي وغیره من  .٦

 .العاملین واإلداریین
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مھام الموكولة للمركز االستعانة بمن یراه من الخبراء من داخل أو خارج الجامعة إلنجاز ال .٧
  .وتحقیق أھدافھ

ومتابعة تنفیذ التوصیات، والموافقة  وحدات ومشاریع ضمان الجودة بالكلیاتأنشطة متابعة  .٨
على اعتماد التقاریرالمرفوعة من مدیري الوحدات إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة، 

 .األداء والتحسین المستمر وكذلك العمل على دفع عجلة تطویر
  .المركز أمام الغیرتمثیل  .٩

  
  المركز/اإلدارةنائب مدیر ) ١١(مادة 

  
بین أعضاء ھیئة التدریس  یصدر رئیس الجامعة قراراً بتعیین نائب لمدیر المركز من

بناءا على  قابلة للتجدیدسنة الجودة لمدة ضمان من ذوي الخبرة في مجال مدینة السادات  بجامعة
  .ترشیح مدیر المركز

  

  المركز/اإلدارةات نائب مدیر اختصاص) ١٢(مادة 
  
یتولى نائب مدیر المركز تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنیة في إطار سیاسات وقرارات مجلس  .١

 .اإلدارة وذلك في حالة غیاب مدیر المركز

معاونة مدیر المركز فى اداء جمیع واجباتھ باالضافة الى ما یوكل الیھ من مھام اخرى من مدیر  .٢

  .المركز

        

  بالمركزالداخلیة  واللجان وأعضاء الوحداترؤساء اختصاصات : )١٣(دة ما
  
رسالة بما یتفق مع  اللجنة/متابعة تنفیذ المھام الرئیسیة الموضوعة لتحقیق أھداف الوحدة .١

  .ویحقق رسالة واھداف الجامعة مدینة الساداتالمركز بجامعة /اإلدارةأھداف و
  .المركز/اإلدارةر متابعة تنفیذ القرارات التي یصدرھا مدی .٢
  .إعداد التقاریرالدوریة والخطة السنویة ألنشطة الوحدة أو اللجنة .٣
 .عدد الوحدات واللجان الداخلیة للمركز ومھامھا الرئیسیةیوضح الھیكل التنظیمي للمركز  .٤

  

  المجلس التنفیذي للمركز ومھامھ واختصاصاتھ): ١٤(مادة 
  

الجودة بكلیات الجامعة ومدیري  ضمان اتالمجلس التنفیذي للمركز من مدیري وحدیشكل 
مدیر المركز المجلس  وویدع ،وأعضاء الوحدات واللجان الداخلیة بالمركزویرأسھ مدیر المركز

ویختص المجلس بمناقشة  األمور المتعلقة بأنشطة الجودة بالكلیات أو  ، شھریاالتنفیذي لالجتماع 
أھداف الجامعة أو رسالة وھامة لتحقیق  المركز أو أي مشروعات أو دراسات أخرى أو مشكالت

من داخل  ویجوزعند الضرورة  دعوة أي شخصیات أو قیادات أخرى،   ،المركز أو الكلیات/اإلدارة
الجامعة أو من خارجھا، لحضور اجتماعات المجلس التنفیذي دون أن یكون لھم حق التصویت أو 

  .تراض على قرارات المجلس التنفیذياالع
عن كل جلسة بحد أقصى جلسة التنفیذي مجلس الحضور جلسات للسادة أعضاء  یصرف بدل     

  .ویحدده رئیس الجامعة واحدة في الشھر
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  المعاھد/وحدات ضمان الجودة والتطویر المستمر بالكلیات): ١٥(مادة 
أیضا األول مجلس اإلدارة ویختص برسم یتكون الھیكل التنظیمى للوحدة من مجلسین 

تمل شرات، وتاویقوم بتنفیذ القروالخطط واأللیات والثانى المجلس التنفیذي  وإعتماد السیاسات
  :على األكثروحدات فرعیة /لجان سبعة منلوحدة ا

  والمسئولیة المجتمعیةالدعم وحدة /لجنة  

  : لمھام اللجنة او الوحدة مثال

ى الرضا المجتمع توعیة المجتمع الداخلى والخارجى بمھام الوحدة واھمیتھا وأیضا
–حصر اإلحتیاجات التدریبیة –عن مواصفات الخریج ومخرجات ووظائف المؤسسة 

إخراج اإلشراف على إخراج وطبع المطویات واإلصدارات الخاصة بالوحدة والمؤسسة و
التواصل مع الجھات  -وطبع ملف اإلعتماد وكل مایمثل المؤسسة من أداة ومطبوعات

صل مع مكتب متابعة الخرجین للمشاركة في التوا -الخارجیة لدعم وتفعیل وضع المؤسسة
_ جین وخصوصا الوافدین منھم وتذلیل العقباتیورضا الخر ةتقویم عملیات المتابع

خالقى االثاق یفي ضوء الم التوعیة بمھام لجنة أخالقیات البحث العلمى بالمؤسسةو
صر القیم ونشر القیم بما یدعم المنظومة القیمیة للعمل وح الموحد للجامعة ومؤسساتھا

المشتركة المطلوب تبنیھا بالخطة اإلسترتیجیة لتفعیل سیاسات المؤسسة بما یحقق 
  .الخ.....رسالتھا واھدافھا 

  وحدة التقویم وقیاس األداء/لجنة 

  :مثال لمھام اللجنة او الوحدة

مم تصوإن لم یوجد والمعتمدة دلة والنماذج المعدة اإلستعانة باألجمع وتحلیل البیانات ب      
،اإلستبیانات والبطاقات وتحلیلھا وفقا لمؤشرات :مثال ویتم اعتمادھا  األدوات واألدلة

توفیر البیانات والمعلومات وادارتھا بالتعاون مع وحدات نظم المعلومات و األداء
  .الخ......بالمؤسسة وتصمیم النماذج المطلوبة لعملیات التخطیط وتحلیلھا 

  ةوحدة التخطیط والمتابع/ لجنة  

  : مثال لمھام اللجنة او الوحدة 

نحراف بالخطة و التیجیة و متابعتھا وقیاس القیمة المضافة وااتصمیم الخطة اإلستر    
متابعة خطط التحسین بالمؤسسة على جمیع ومتابعة دمج التغذیة الراجعة سنویا 

  .الخ........یات الوظیفیةالمستو
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 وحدة المراجعة األكادیمیة للبرامج/لجنة  

  :مثال لمھام اللجنة او الوحدة 

التأكد من المراجعة  –تقدیم الدعم الفني إلعداد توصیف وتقاریر البرامج والمقررات       
متابعة إعداد وتنفیذ  -األكادیمة للبرامج والمقررات داخلیا وخارجیا وتوثیقھا وإعتمادھا

د من دمجھا بخطط خطط تحسین المقررات ومن ثم دمجھا بخطة تحسین البرنامج والتأك
  .لخأ........ المؤسسة سنویا

 عداد التقاریرإوحدة المراجعة الداخلیة و/لجنة  

  : مثال لمھام اللجنة او الوحدة 

 بذلكاإلستعانة باألدلة والنماذج الخاصة القیام بعملیات التقویم المؤسسى ب      
إعداد التقاریر –ا بصورة دوریة وفقا لمؤشرات األداء المتفق علیھ )المركز/اإلدارة(

إعداد  -تقویم خطط المؤسسة وتقاریر المتابعة –الشھریة والنصف سنویة والسنویة 
وضع التوصیات الخاصة بضمان - إعداد التقریر السنوي للمؤسسة-تقریرالدراسة الذاتیة

الوحدات كتطویر /جودة األداء والتطویر المستمر وفقا لما تم دراستھ من باقى اللجان
بالتعاون مع باقى ملف التقدم لإلعتماد وتجمیع مكونات إعداد  -وغیرھا لوائحالخطط وال

المتابعة السنوى كمتطلب  روفى حالة حصول المؤسسة على اإلعتماد تعد تقریاللجان 
 )ألخ......... إلستمراریة اإلعتماد

  ثنان على األكثرإ(أخرى( 

رسالتھا الوحدات ویحقق الوحدات الفرعیة بما یخدم أھداف /تحدد إختصاصات اللجان
  .مراجعتھا واعتمادھا بمجلس إدارة الوحدة والمركز بعدتیجیة، اوأھدافھا اإلستر

  مجلس إدارة الوحدة ):١٦(مادة 
بقرار ) عدد فردىبحیث یكون ال(  تسعة أعضاء على األقلً من  الوحدة مجلس إدارةیشكل     

  :د وذلك على النحو التاليلمدة ثالث سنوات قابلة للتجدی المعھد/عمید الكلیةمن 
  رئیسا                            المعھد                                                             /عمید الكلیة
  أعضاء                               المعھد                                                         /وكالء الكلیة

  عضو                                                                                          وحدة الجودةمدیر 
  أعضاء                            رؤساء األقسام ثالثة على األكثر بالتناوب                                    

        عضو                                                                   المعھد                        /أمین الكلیة
   ثالثة أعضاء ھیئة تدریس من ذي الخبرة على األكثر                                               اعضاء  

لس یصرف بدل حضور جلسات للسادة أعضاء مجو ،ویجتمع المجلس مرة واحدة على األقل شھریا
  .ویحدده رئیس الجامعة إدارة المركز عن كل جلسة بحد أقصى جلسة واحدة في الشھر
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  المجلس التنفیذي للوحدة ):١٧(مادة 
  :تسعة أعضاء على األقل یشكل المجلس التنفیذي من

  رئیسا                                                                                                  مدیر الوحدة
  عضوا                                                                                            نائب مدیر الوحدة

  أعضاء                                                                              اللجان /رؤساء الوحدات الفرعیة
  أعضاء            .وثالثة من ذوى الخبرة والمعنیین على األكثر باإلضافة الى ثالثة طالب على األكثر

یصرف بدل حضور جلسات و ویجتمع المجلس التنفیذي  مرة واحدة على األقل شھریا،        
ویحدده  للسادة أعضاء مجلس إدارة المركز عن كل جلسة بحد أقصى جلسة واحدة في الشھر

  .س الجامعةرئی
  

  إختصاصات مجالس إدارة الوحدات): ١٨(مادة                  
المركز /اإلدارةالخطط التي تحقق أھداف الوحدة وبما یتوافق مع أھداف ومتابعة إقرار  .١

  .اوخططھ
مركز /إلدارة ورفعھا شھریا لألنشطة المتمیزة للعاملین بالوحدة  مكافئاتاقتراح الحوافز وال .٢

  .بالجامعة لتطویر المستمروا ضمان الجودة
مركز ضمان الجودة /إلدارةاقتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للوحدة ورفعھا  .٣

  .بالجامعةوالتطویر المستمر
والتطویر مركز ضمان الجودة /إدارةورفعھ إلى  التقریر السنوي للوحدةمراجعة وتنقیح  .٤

 .بالجامعة المستمر
مركز /المعھد ورفعة الى إدارة/قدم او التقریر السنوي للكلیة مراجعة ملف اإلعتماد قبل الت .٥

  .ضمان الجودة والتطویر المستمر بالجامعة
تفویض مدیر الوحدة في بعض االختصاصات التي لھا صفة االستعجال والتي یحددھا مجلس  .٦

  .اإلدارة
 

  لتنفیذیة للوحداتامجالس الإختصاصات ): ١٩(مادة 
المركز /اإلدارةحقق أھداف الوحدة وبما یتوافق مع أھداف الخطط التي تتنفیذ ومتابعة  .١

  .اوخططھ
لمجلس  ورفعھا شھریا لألنشطة المتمیزة للعاملین بالوحدة  مكافئاتاقتراح الحوافز وال .٢

  إدارة الوحدة
  لمجلس اإلدارةاقتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للوحدة ورفعھا  .٣
 .الوحدة إدارةمجلس ورفعھ إلى  وحدةالتقریر السنوي للوتنقیح إعداد  .٤
 إدارةمجلس المعھد ورفعة الى /ملف اإلعتماد قبل التقدم او التقریر السنوي للكلیة  إعداد .٥

  .الوحدة
تفویض مدیر الوحدة في بعض االختصاصات التي لھا صفة االستعجال والتي یحددھا  .٦

  .التفیذىمجلس اال
 

  إختصاصات وحدة ضمان الجودة ):٢٠(مادة 
خدام وتطبیق البرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من اجل تقویم ستإ .١

فى ضوء الفلسفة التي  المعھد/بشقیھا األكادیمي والمؤسسي بالكلیة وضمان الجودة   اءداآل
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الھیئة القومیة لضمان الجودة واإلعتماد أو وفقا لمعاییر عالمیة أخرى وفق حددتھا 
 .جودة الشاملةإجراءات وممارسات نظم ال

والتى  – المعھد/علي مستوي الكلیة ةتطبیق استراتیجیة الجامعة فیما یختص بالجود  .٢
مركز /إدارةتشمل الرسالة والرؤیة والغایات واألھداف ، وكذا التوجیھات الصادرة عن 

 .بالجامعة بھذا الخصوص  ضمان الجودة والتطویر المستمر
 . الداخلیةوضمان الجودة  اء نشاء نظم معلومات متكامل لتقویم اآلدإ .٣
 .قسام العلمیة واإلداریة المختلفةنشطة تقویم اآلداء وضمان الجودة باألأمتابعة  .٤
،وتقدیم تقریر سنوي الي المركز   نشطة تقویم األداء وضمان الجودةأتحلیل نتائج  .٥

 .بالجامعة 
لفة بالكلیة فیما دلة ارشادیة وخدمات استشاریة لألقسام العلمیة واإلدارات المختأتقدیم  .٦

 .یتعلق بضمان الجودة واإلعتماد
 المعھد/العمل مع كافة األقسام العلمیة واإلدارات المختصة بالكلیة علي تھیئة الكلیة .٧

 .اإلعتماد واعداده 
ورفعھ الى األستاذ المعھد /عداد التقریر السنوي لتقویم اآلداء وضمان الجودة بالكلیة إ .٨

 عمیدالالدكتور 

مباشرة وقویة مع كافة الجھات المعنیة بقضایا تقویم اآلداء وضمان الجودة إقامة عالقات  .٩
 .ضمان الجودة والتطویر المستمرمركز /إدارةمن خالل 

والمجتمع لترسیخ مفھوم تقویم األداء  المعھد/القیام بنشاط اعالمي واسع داخل الكلیة .١٠
 .التطویر المستمرو

  

  إختصاصات مدیرى الوحدات ):٢١(مادة 
  .جلس إدارة الوحدة لالجتماع ورئاسة جلساتھدعوة م .١
  .متابعة تنفیذ السیاسات العامة الموضوعة لتحقیق أغراض الوحدة .٢
  .متابعة تنفیذ القرارات التي یصدرھا مجلس اإلدارة .٣
المعھد للمركز واقتراح توقیع العقوبات على المخالفات التي /قتراح انتداب العاملین بالكلیةإ .٤

  .المعھد فى ضوء قوانین الجامعات والعمل/كلیةتصدر منھم إلى عمید ال
  .المعھد/والحوافز للعاملین ورفعھا إلى عمید الكلیة مكافئاتاقتراح صرف ال .٥
المعھد إلى مركز ضمان الجودة /إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عمید الكلیة .٦

  .واالعتماد بالجامعة
  .ةاالختصاصات األخرى التي یفوضھ فیھا مجلس اإلدار .٧
  .تمثیل الوحدة أمام الغیر .٨

  

  إختصاصات نائب مدیرى الوحدات ):٢٢(مادة 
تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنیة في إطار سیاسات وقرارات الوحدة یتولى نائب مدیر ا .١

 .المركز/اإلدارةمجلس اإلدارة وذلك في حالة غیاب مدیر 

الى ما یوكل الیھ من مھام داء جمیع واجباتھ باالضافة أالمركز فى /اإلدارةمعاونة مدیر  .٢
 .المركز/اإلدارةخرى من مدیر أ
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  أحكام عامة): ٢٣(مادة 
  

یطبق فیما لم یرد في شأنھ نص خاص بھذه الالئحة القواعد الواردة بقانون تنظیم الجامعات  .١
  .والئحتھ التنفیذیة

  .علیھامدینة السادات تسرى أحكام ھذه الالئحة من تاریخ موافقة مجلس جامعة  .٢
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  لثانىالباب ا
  الھیكل التنظیمي
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  والتطویر المستمر مركز ضمان الجودة/إلدارةالھیكل التنظیمي : ) ٢٤(مادة 
  مدینة السادات بجامعة 

  
  

  
  

  

  

 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 الدعم وحدة-١
  متابعةالو الفني

  المركز /اإلدارة مدیر

  
التخطیط  -٢

وقیاس القیمة 
 المضافة

  
القیاس  وحدة-٣

 األداء تقویمو
 والتطویر

  
   

وحدة التوعیة -٤
   المجتمعیة والمسئولیة 

  
  

البحوث  وحدة-٥
  الدراسات و

 

  مجلس إدارة مركزضمان الجودة

 /اإلدارة مدیرنائب 
 المركز

 والمالیة اإلداریة للشئون المركز أمانة

 جامعةالرئیس 

ضمان  اتوحد
 الجودة بالكلیات

 التنفیذي المجلس
 للمركز

 دارة ضمان الجودة والتطویر المستمرالفنیة إلالوحدات 
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مدینة بجامعة  والتطویر المستمر ضمان الجودةمركز /دارةیتكون الھیكل التنظیمي إل
وحدات داخلیة للمركز، )  ٥( المركز ونائب لمدیر المركز وعدد من مجلس اإلدارة، ومدیرالسادات 

 وجمیع وحدات ضمان الجودة بالكلیات، كما ھو مبین في الرسم التوضیحي للھیكل التنظیمي، 
  .بناءا على اقتراح مدیر المركز الضرورةوللمركز أن ینشئ وحدات أو لجان أخري عند 

  

  :مجلس إدارة المركز
صات مجلس إدارة المركز تبین الالئحة الداخلیة التنفیذیة  للمركز طریقة تشكیل ومھام واختصا 

  .د رئیس الجامعة.برئاسة أ
  

 :مدیر المركز ونائب مدیر المركز
   .مدیر المركز ونائبھ  تبین الالئحة الداخلیة التنفیذیة  للمركز مھام واختصاصات

  

  :المجلس التنفیذي للمركز
   .تبین الالئحة الداخلیة التنفیذیة  للمركز مھام واختصاصات المجلس التنفیذي للمركز

  

  :وحدات المركز الداخلیة
وعلى الرسم التوضیحي للھیكل التنظیمي وحدات كما ھو مبین في  ٥یشتمل المركز على عدد       

  :الوجھ التالي
  

 الدعم الفني والمتابعةلجنة ا/ ةوحد - ١

  :لجنة/ الوحدة مھام

 

 اعتماد مؤسسات التعلیم العالى الدعم الفني لتطبیق معاییر. 

  ووحدات ضمان الجودة بالكلیاتالتطویر متابعة التقاریر الفنیة الدوریة لمشروعات 

 والتمیز متابعة تنفیذ مشروعات المشاركة الطالبیة.  
  ة مشروعات الجودة التي تم االنتھاء منھا وتسلیمھااستمراریتنفیذ خطط متابعة. 

  المعاھد/ لكلیاتللتقاریر السنویة و ا الدراسات الذاتیةإعداد متابعة.  

  متابعة استیفاء معاییر الموارد المادیة)Norms (للكلیات. 

  متابعة القیاس الدوري لرضا األطراف المعنیة عن فاعلیة القدرة المؤسسیة والفاعلیة

  .یة للكلیاتالتعلیم

 إعداد المراجعات الدوریة وزیارات المحاكاة . 

 متابعة تطویر وتأھیل المعامل. 

 إقتراح وتصمیم نماذج التقویم الذاتي وقیاس األداء 

 إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى للوحدة 

  ركزلما/ واإلدارة المشاركة في إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى للوحدة 

 .والجامعة

 ما یستجد من مھام وتكلیفات. 
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 ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -----------  

- ١٥ - 

  

 وحدة التخطیط وقیاس القیمة المضافة - ٢

  :اللجنة/  الوحدة مھام
  المشاركة في إعداد الخطط ومتابعتھا للجامعة 

 المعاھد/بالكلیات لتحسین المستمر للقدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیةمتابعة خطط ا.  

  متابعة تطور مؤشرات األداءیمة المضافة من خالل وقیاس األثر وحساب القتقییم األداء 

 .والجامعةمعاھد الجامعة والمركز/ بالكلیات

 التأكد من دمج التغذیة الراجعة بالخطط 

 إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى للوحدة. 

  المركز / إلدارة لالمشاركة في إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى

 .والجامعة

 وتكلیفات ا یستجد من مھامم.  

  
 األداء والتطویر تقویم القیاس و لجنة/ وحدة - ٣

 
  :اللجنة/  الوحدة مھام

 المعاھد/متابعة لجان المراجعة الداخلیة، والنظم الداخلیة للجودة بالكلیات.  

 المعاھد/بالكلیات لتحسین المستمر للقدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیةمتابعة خطط ا.  

 معاھد الجامعة والمركز/ بالكلیات داء ومتابعة تطویر مؤشرات األداءتقییم األ. 

 التأكد من دمج التغذیة الراجعة بالخطط. 

  وضع خطة تدریب لتلبیة االحتیاجات التدریبیة للجامعة في مجال نظم ضمان الجودة

 .والتطویر المستمر وفقا لخطط الوحدات

 قیاس أثر ومردود التدریب. 

 ھرى و النصف سنوي والسنوى للوحدةإعداد التقریر الش. 

  المركز / إلدارة لالمشاركة في إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى

 .والجامعة

 مایستجد من مھام وتكلیفات.  

  
   المسئولیة المجتمعیةلجنة / وحدة - ٤

  
  :اللجنة/  الوحدة مھام

 نشر ثقافة الجودة بین المجتمع الجامعى 

 في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة  ووحداتھالمركز/دارةاإل أھمیة ودور إظھار

 .االنترنت

 التنسیق مع المراكز المناظرة في الجامعات األخرى والعمل على إیجاد آلیة االتصال و

 .للتعاون والتكامل والتنسیق

 إعداد المطویات واإلصدارات وطباعتھا. 
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 في مختلف المجاالت لمجتمعیةعقد ورش العمل وتصمیم اإلستبیانات لحصر اإلحتیاجات ا.  

 دمج متطلبات سوق العمل بالبرامج األكادیمیة وقیاس األثر. 

 إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى للوحدة. 

  المركز / إلدارة لالمشاركة في إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى

 .والجامعة

 وتكلیفات ما یستجد من مھام. 

  
  البحوث والدراسات وحدة/ وحدة - ٥

  :اللجنة/ مھام الوحدة   
  

  الجودة واالعتماد والجودة الشاملة وكل ما ضمان جمع البیانات والمعلومات الخاصة بنظم

 .ھو متعلق بتخصصات واھتمامات المركز، وحفظھا الكترونیاً، ثم تقدیمھا عند الطلب

  تحدید الموقف الحالي)Base line status (كلیات ومعاھد الجامعة  لنظم الجودة بجمیع

 .وتتبع ما یطرأ علیھ من تغییر بصفة مستمرة

  لالطالع على كل ما ھو جدید  الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتمادالتواصل مع

التي تصدرھا الھیئة وكذلك لالطالع ة دلالعتماد والحصول على النماذج واالافي مجاالت 

 . ھیئة، إلخعلى برامج التدریب التي تقدمھا ال

  المتعلقة بضمان جودة التعلیمالبحوث والدراسات إجراء.  

 قیاس الدوري لرضا األطراف المعنیة عن أداء وأنشطة المركزال. 

  المركز والجامعة/ إعداد التقریر الشھرى و النصف سنوي والسنوى للوحدة واإلدارة. 

 وتكلیفات ما یستجد من مھام. 

 

  والمالیة اإلداریةن أمانة المركز للشئو:  )٢٥(مادة

وتختص لھیكل التنظیمي ا فىكما ھو مبین  أمانة للشئون المالیة واإلداریة مركزال/دارةیكون لإل
  :ھذه األمانة بالمھام التالیة 

  
 القیام بجمیع األعمال والمھام اإلداریة والمالیة للمركز. 
 فة أنشطة المركز المسئولیة الكاملة عن إعداد مستندات الصرف والتسویات المالیة لكا. 
  التأكد من مطابقة كافة التصرفات المالیة واإلداریة للمركز للقوانین والقواعد المنظمة لعمل

  . المركز
 القیام بكافة أعمال السكرتاریة الخاصة بالمركز. 
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  لثالثالباب ا
  النظام المالى
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مصادر التمویل : )٢٦(مادة        

  تكفى للقیام بالمھام من الجامعة میزانیة والتطویر المستمر ضمان الجودة  مركز/لإلدارةیرصد

المركز فى /اإلدارةتصرف تو ،تیجیةاوأھدافھ اإلستر ألدوار المنوطة بھ لتحقیق رسالتھوا

ویدیرھا بنفسھ ویخضع التصرف فى تلك األموال  افى حدود ما یلزم لتنفیذ أعمالھ امیزانیتھ

كام ھذه الالئحة مع تطبیق القواعد واللوائح المالیة وادارتھا ونظام المحاسبات بالمركز ألح

  .مدینة الساداتواإلداریة الخاصة بجامعة 

  للمیزانیة السنویة للمركز تشمل مشروع مركز ضمان الجودة بالجامعة بإعداد /إدارةیقوم مدیر

ر ووحدات ضمان الجودة والتطویر المستم المركز/اإلدارةكافة أوجھ اإلنفاق المطلوبة لقیام 

المركز /اإلدارةبالمھام واألنشطة المنوط بھا ویتم عرضھا على مجلس إدارة  المعاھد/بالكلیات

ویخصص بند محدد سنویا في میزانیة الجامعة  ،إلقرارھا ثم یتم اعتمادھا من رئیس الجامعة

بناءا على الخطة السنویة والتطویر المستمر مركز ضمان الجودة /اإلدارةلإلنفاق على أنشطة 

 .المركز السابق اعتمادھا /اإلدارةنشطةأل

  المشروعات الممولة من الخارج عن طریق وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلیم العالي

  .لدعم مراكز ضمان الجودة بالجامعات

 المركز التبرعات والھبات واإلعانات العینیة والمادیة المقدمة من األفراد أو /دارةاإلقبل ت

 .بعد موافقة مجلس الجامعة الجھات المختلفة وذلك

  

  أوجھ اإلنفاق) ٢٧(مادة 
  من % ١٥٠تعادل  والتطویر المستمر مركز ضمان الجودة/إدارةتصرف مكافأة شھریة لمدیر

 .الراتب األساسي 
  اللجان / الوحدات تصرف مكافأة شھریة لنائب مدیر مركز ضمان الجودة ولكل من رؤساء

  .على التوالىمن الراتب األساسي % ٧٥و % ١٠٠النوعیة بالمركز  تعادل 
  من الراتب األساسي% ٥٠تصرف مكافأة شھریة لكل من اإلداریین والعاملین بالمركز  تعادل. 
 نفقات إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بمجال ضمان الجودة في منظومة الجامعة. 
  من % ١٠٠تعادل  وحدة ضمان الجودة والتطویر المستمر تصرف مكافأة شھریة لمدیر

  .الراتب األساسي 
  بالوحدةاللجان النوعیة / الوحدات ولكل من رؤساء  الوحدةتصرف مكافأة شھریة لنائب مدیر  

  .على التوالىمن الراتب األساسي % ٥٠و % ٧٥تعادل 
 من الراتب األساسي% ٢٥تعادل  الوحدةتصرف مكافأة شھریة لكل من اإلداریین والعاملین ب. 
 ل من انتقاالت ومطبوعات وأوراق وأحبار وأدوات كتابیة ومكتبیة نفقات مستلزمات التشغی

 .الخ.........وصیانة دوریة لألجھزة والمعدات واشتراكات الصیانة واالنترنت وخط  التلیفون 
  نفقات الدورات التدریبیة وورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض وزیارات المتابعة

 .والدعم الفني  وأعمال المراجعة
 في االجتماعات  والوحدات نفقات سفر أعضاء ھیئة التدریس العاملین بالمركز لتمثیل المركز

  .والندوات والمنتدیات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیة داخل وخارج مصر



        

 
تاداسلا ةنیدم ةعماج  

 رمتسملا ریوطتلاو ةدوجلا نامض زكرم /إدارة

 

 ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -----------  

- ١٩ - 

  

  للمھام والتكلیفات  آلیة الصرف : )٢٨(مادة 
  الخبراء ووالوحدات المركز /اإلدارة لعاملین بلالمركز مكافئات /اإلدارةیحدد مدیر

كل حسب األعمال الموكلة لھ  المھام المجدولة بالخطط التنفیذیة المتعاملین معھ في إنجازو

الجھد اإلضافى بخالف مایتقضاه العاملین  مكافئاتویصرف ،وفقا لمعدالت اإلنجاز

أقصى  وبحدصات المدرجة سابقا افي غیر اإلختصالمركز والوحدات من أجر ثابت، /باإلدارة

 :وذلك بواقع ثالث ساعات یومیا 

 لدرجة أستاذ  - ساعة   / جنیھا ٥٠  

 لدرجة أستاذ مساعد  - ساعة   / جنیھا ٤٠  

 لدرجة مدرس  - ساعة   / جنیھا ٣٠  
 للھیئة المعاونة وااداریین  - ساعة   / جنیھا ٢٠ 

  

  لمركز في لبالحساب المجنب المركز والمودعة /اإلدارةیتم الصرف من األموال المحولة إلى

ومن المسئول ) توقیع أول( مین عام الجامعة أأحد البنوك المعتمدة بموجب شیكات موقعة من 

وفقا للقواعد المنظمة  وذلك طبقا للنظم المتبعة بحساب الخزانة الموحد) توقیع ثان( المالي 

 .لذلك 

 بدل حضور الجلسات: ) ٢٩(مادة 
 في الجلسة الواحدة بحد ) جنیھ٢٠٠(ركز بواقع الم/ لإلدارة  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

سكرتیر ل) جنیھ١٠٠(وجلسة سنویا وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  ١٢أقصى 

  .الجلسة

 في الجلسة الواحدة ) جنیھ ١٥٠(المركز بواقع /بدل حضور جلسات المجلس التنفیذي لإلدارة

  .   لسكرتیر الجلسة) جنیھ ٧٥(جلسة سنویا لكل عضو من أعضاء المجلس  و ١٢وبحد أقصى 

 المعاھد /بدل حضور جلسات مجالس إدارة وحدات ضمان الجودة والتطویر المستمر بالكلیات

) جنیھ ٥٠(جلسة سنویا و  ١٢عضو بحد أقصى كل في الجلسة الواحدة ل) جنیھ١٠٠(بواقع 

  .لسكرتیر الجلسة

  الجلسة الواحدة لكل  في) جنیھ ٧٥(بدل حضور جلسات المجلس التنفیذي للوحدات بواقع

  .لسكرتیر الجلسة) جنیھ ٤٠(جلسة سنویا، و ١٢عضو بحد أقصى 
 

  


