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 :السند القانوني (1) مادة

الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات بعد حصوهلا مت إعتماد تأسيس وحدة ضمان اجلودة بكلية 

وتعامل كوحدة مستقلة تتبع عميد الكلية إداريا و م 2009على مشروع انشاء نظام داخلي للجودة يف ابريل 

  .مدينة الساداتتتبع مركز ضمان اجلودة و اإلعتماد جبامعة 

 ( رؤية و رسالة الوحدة:2مادة )

 
األداء لتحقيق أعلى مستوى الرضاء للمستفيدين والوصول بالكلية إىل االعتماد حمليًا التميز يف 

 .ثم دوليًا

 
جامعة مدينة السادات تسعى لتهيئة الكلية للوفاء -وحدة ضمان اجلودة بكلية الرتبية الرياضية 

مبتطلبات معايري اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد من خالل تقديم الدعم الفين وتوثيق ومتابعة 

 .طوير املستمر وتقويم األداء لالرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية واخلدمية اليت تقدمها الكليةالت

 ( أهداف الوحدة:3مادة )

 
نشر الوعي بني أعضاء هيئة التدريس والعاملني بالكلية والطالب بأهمية تطبيق نظام  .1

 ضمان اجلودة واالعتماد.

 الكلية. اجلودة يفالسياسة العامة لتقويم األداء وضمان  اقرتاح .2

أساس لدعم اجلودة تكون ضمان إعداد قاعدة بيانات خاصة بالكلية فيما خيتص بأسس  .3

 ة.القرار بالكلي اختاذ

 .لكليةباكافة األقسام العلمية  يفإعالء قيم التميز والقدرة التنافسية  .4
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التعليمية يف العملية  ثقة اجملتمع احمللي واإلقليمي والدولي يف خمرجات اكتساب .5

 ة.الكلي

 كافة األقسام العلمية واإلدارية فى املشاركة فى مجيع متطلبات االعتماد. جذب .6

باجلامعة وذلك من خالل توفري  التنسيق الدائم مع مركز توكيد اجلودة واالعتماد .7

 ن.اللجاة وتقديم الدعم الفين هلذه اخلربات الالزم

دعم عمليات التحسني املستمر من خالل توجيه القائمني علي أنشطة التطوير املختلفة  .8

 يات اجلودة اليت تتحسن باستمرار.كل يف جماله ملواكبة مستو

دعم عملية ضمان اجلودة الشاملة واالعتماد ، وتشجيع كافة األقسام العلمية يف  .9

 املشاركة يف مجيع متطلبات االعتماد.

ومناقشتها واعتمادها وإعداد اخلطة العامة للوحدة  متابعة أعمال اللجان وتلقي تقاريرها .10

 ا.من قبل اإلدارة العلي للتحسني املستمر وعرضها لالعتماد

 جهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة: ال( 4مادة )

 جهات خارج الكلية:
 .مدينة الساداتجملس جامعة  .1

 مركز اجلودة باجلامعة. .2

 قطاع التعليم العالي اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .3

 اجمللس األعلى للجامعات. .4

 وزارة الشباب والرياضة .5

 العالقة بتخصصات اخلرجيني. النقابات واإلحتادات املهنية ذات .6

 اجلهات املستفيدة من التعليم بالكلية. .7

 مؤسسات اجملتمع املدنى املهتمة بالتعليم. .8

 جهات داخل الكلية :
 األقسام العلمية واإلدارية التابعة للكلية. .1

 أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم. .2

 .الطالب .3

 الهيكل التنظيمي للوحدة (5مادة )
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األول جملس اإلدارة وخيتص برسم وإعتماد  :التنظيمى للوحدة من جملسني أيضًايتكون اهليكل 

سبعة  علىوالثانى اجمللس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القررات، وتشتمل الوحدة  ،لياتالسياسات واخلطط واآل

 :كالتالي  جلان فرعية على األكثر

 لجنة الدعم والمسئولية المجتمعية  .1
 مهام اللجنة: مثال ل

وأيضا الرضا اجملتمعى عن مواصفات  ،هميتهاأاجملتمع الداخلى واخلارجى مبهام الوحدة و توعية

اإلشراف على إخراج وطبع ، و–حصر اإلحتياجات التدريبية –وخمرجات ووظائف املؤسسة  ،اخلريج

ن ميثل املؤسسة م وإخراج وطبع ملف اإلعتماد وكل ما ،املطويات واإلصدارات اخلاصة بالوحدة واملؤسسة

التواصل مع مكتب متابعة ، والتواصل مع اجلهات اخلارجية لدعم وتفعيل وضع املؤسسةو ،أداة ومطبوعات

، اخلرجني للمشاركة يف تقويم عمليات املتابع ورضا اخلرجيني وخصوصا الوافدين منهم وتذليل العقبات

القى املوحد للجامعة التوعية مبهام جلنة أخالقيات البحث العلمى باملؤسسة يف ضوء امليثاق األخو

وحصر القيم املشرتكة املطلوب تبنيها  ،ونشر القيم مبا يدعم املنظومة القيمية للعمل ،ومؤسساستها

 خل.إ هدافها...أباخلطة اإلسرتتيجية لتفعيل سياسات املؤسسة مبا حيقق رسالتها و

 التقويم وقياس األداء لجنة .2
 مهام اللجنة:

مجع وحتليل البيانات باإلستعانة باألدلة والنماذج املعدة واملعتمدة وإن مل يوجد تصمم األدوات       

وتوفري البيانات واملعلومات  اإلستبانات والبطاقات وحتليلها وفقا ملؤشرات األداء واألدلة ويتم اعتمادها مثال:

يم النماذج املطلوبة لعمليات التخطيط وتصم ،دارتها بالتعاون مع وحدات نظم املعلومات باملؤسسةإو

 خل.إوحتليلها... 

 لجنة التخطيط والمتابعة  .3
 مثال لمهام اللجنة: 

ومتابعة  ،حنراف باخلطةإلوقياس القيمة املضافة وا ،ومتابعتها ،تصميم اخلطة اإلسرتتيجية    

 خل.إ ومتابعة خطط التحسني باملؤسسة على مجيع املستويات الوظيفية... دمج التغذية الراجعة سنويًا

 لجنة المراجعة األكاديمية للبرامج  .4
 مثال لمهام اللجنة:

التأكد من املراجعة  –تقديم الدعم الفين إلعداد توصيف وتقارير الربامج واملقررات       

متابعة إعداد وتنفيذ خطط حتسني  -إعتمادهااألكادمية للربامج واملقررات داخليا وخارجيا وتوثيقها و

 خل.إاملقررات ومن ثم دجمها خبطة حتسني الربنامج والتأكد من دجمها خبطط املؤسسة سنويا... 

 لجنة المراجعة الداخلية واعداد التقارير  .5
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 مثال لمهام اللجنة : 

املركز(  / القيام بعمليات التقويم املؤسسى باإلستعانة باألدلة والنماذج اخلاصة بذلك )اإلدارة      

تقويم ة، وعداد التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوي، وإبصورة دورية وفقا ملؤشرات األداء املتفق عليها

وضع ، وإعداد التقرير السنوي للمؤسسة، وإعداد تقريرالدراسة الذاتية، وخطط املؤسسة وتقارير املتابعة

ملا مت دراسته من باقى اللجان/الوحدات  والتطوير املستمر وفقًا ،التوصيات اخلاصة بضمان جودة األداء

إعداد وجتميع مكونات ملف التقدم لإلعتماد بالتعاون مع باقى ، وكتطوير اخلطط واللوائح وغريها

ستمرارية عتماد تعد تقرير املتابعة السنوى كمتطلب الوفى حالة حصول املؤسسة على اال ،اللجان

 عتماد......... أخل(اال

 أخرى )اثنان على األكثر( .6
وحيقق رسالتها وأهدافها  ،الوحدات الفرعية مبا خيدم أهداف الوحدات / حتدد إختصاصات اللجان

 .زاإلسرتتيجية، بعد مراجعتها واعتمادها مبجلس إدارة الوحدة واملرك

 مجلس إدارة الوحدة (6مادة )

يشكل جملس إدارة الوحدة من تسعة أعضاء على األقل )حبيث يكون العدد فردى( بقرار من عميد 

 الكلية/املعهد ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي:

 رئيسا عميد الكلية/املعهد

 عضوًا وكالء الكلية/املعهد

 أعضاء مدير وحدة اجلودة

 أعضاء   األقسام )ثالثة على األكثر بالتناوب(رؤساء 

 عضو أمني الكلية/ املعهد

 أعضاء ثالث أعضاء من هيئة التدريس من ذوى اخلربة على األكثر

وجيتمع اجمللس مرة واحدة على األقل شهريا، ويصرف بدل حضور جلسات للسادة أعضاء جملس 

 الشهر وحيدده رئيس اجلامعة.إدارة املركز عن كل جلسة حبد أقصى جلسة واحدة يف 

 ةإدارة الوحدمجلس (: إختصاصات 7مادة )

إقرار ومتابعة اخلطط اليت حتقق أهداف الوحدة ومبا يتوافق مع أهداف اإلدارة/املركز  .1

 وخططها.

اقرتاح احلوافز واملكافآت لألنشطة املتميزة للعاملني بالوحدة شهريا ورفعها إلدارة/مركز  .2

 املستمر باجلامعة.ضمان اجلودة والتطوير 
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اقرتاح قبول اهلبات واملنح واملعونات املقدمة للوحدة ورفعها إلدارة/مركز ضمان اجلودة  .3

 والتطوير املستمر باجلامعة.

مراجعة وتنقيح التقرير السنوي للوحدة ورفعه إىل إدارة/مركز ضمان اجلودة والتطوير  .4

 املستمر باجلامعة.

التقرير السنوي للكلية /املعهد ورفعة إىل  مراجعة ملف اإلعتماد قبل التقدم أو .5

 إدارة/مركز ضمان اجلودة والتطوير املستمر باجلامعة.

تفويض مدير الوحدة يف بعض االختصاصات اليت هلا صفة االستعجال واليت حيددها  .6

 جملس اإلدارة.

 اإلدارة:رئيس مجلس ( إختصاصات 8مادة)

 دعوة أعضاء جملس االدارة حلضور االجتماعات. .1

 تابعة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة.م .2

 عرض املوضوعات علي جملس االدارة. .3

 .إختيار مدير وحدة ضمان اجلودة .4

 إعتماد بنود الصرف من امليزانية. .5

 علي إقرتاح مدير الوحدة. عاملني بالوحدة بناءًالإعتماد األجور واملكافأت ل .6

 (: المجلس التنفيذي للوحدة9مادة )

 تسعة أعضاء على األقل:يشكل اجمللس التنفيذي من 

 رئيسًا مدير الوحدة

 عضوًا نائب مدير الوحدة

 أعضاء رؤساء الوحدات الفرعية/اللجان

ثالثة من ذوى اخلربة واملعنيني على األكثر باإلضافة اىل ثالثة طالب 

 على األكثر 

 أعضاء 

جلسات للسادة أعضاء ، ويصرف بدل حضور وجيتمع اجمللس التنفيذي مرة واحدة على األقل شهريًا

 جملس إدارة املركز عن كل جلسة حبد أقصى جلسة واحدة يف الشهر وحيدده رئيس اجلامعة.

 (: إختصاصات المجالس التنفيذية للوحدات10مادة )
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تنفيذ ومتابعة اخلطط اليت حتقق أهداف الوحدة ومبا يتوافق مع أهداف اإلدارة/املركز  .1

 وخططها.

لألنشطة املتميزة للعاملني بالوحدة شهريا ورفعها  جمللس إدارة اقرتاح احلوافز واملكافآت  .2

 .الوحدة

 ة.اقرتاح قبول اهلبات واملنح واملعونات املقدمة للوحدة ورفعها جمللس اإلدار .3

 داد وتنقيح التقرير السنوي للوحدة ورفعه إىل جملس إدارة الوحدة.إع .4

ىل جملس إدارة إ هلية /املعهد ورفعإعداد ملف اإلعتماد قبل التقدم او التقرير السنوي للك .5

 الوحدة.

مدير الوحدة يف بعض االختصاصات اليت هلا صفة االستعجال واليت حيددها  ضتفوي .6

 اجمللس التفيذى.

 ( إختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة:11مادة)

 حيل حمل رئيس جملس إدارة الوحدة يف حالة غيابه. .1

ل وحدة ضمان اجلودة يف كافة النواحي املتعلقة بقضايا اجلودة من خالل مشاركته يثمت .2

اجلهات املستفيدة مع يف جملس الكلية واللجان الرئيسية بالكلية، وكل ما يتعلق بقضايا اجلودة 

 .(4)مادة  وذات العالقة املباشرة مع الوحدة

 لق مبوضوعات اجلودة بالكلية.التنسيق بني إدارة الكلية و االقسام املختلفة فيما يتع .3

ترشيح أعضاء الوحدة من هيئة التدريس و االدارين بناءا علي خرباتهم يف هذا اجملال  .4

 وعرضها علي رئيس جملس االدارة للموافقة.

 لوحدة.با نيحتديد مهام االداري .5

االجتماعات الدورية بفريق العمل ومنسقي ضمان اجلودة بأقسام الكلية ومراجعة التقارير  .6

 املقدمة.

 اإلشراف فنيا وإداريا علي العاملني بوحدة ضمان اجلودة. .7

 متابعة أداء العمل بالوحدة وإختاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه وإنضباطه. .8

 إقرتاح صرف احلوافز واملكافأت للعاملني بالوحدة ورفعها لعميد الكلية. .9

 العتمادها من جملس الكلية. عن إجنازات الوحدة إعداد تقارير .10

 مدير الوحدة:(: إختصاصات نائب 12مادة )
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يف إطار سياسات وقرارات  الوحدة يتوىل نائب مدير الوحدة تصريف أمور وإدارة شئون .1

 .مدير الوحدةجملس اإلدارة وذلك يف حالة غياب 

 متثيل الوحدة يف اجملالس الرمسية يف حالة غياب مدير الوحدة. .2

خرى من أليه من مهام إىل ما يوكل إضافة باإلداء مجيع واجباته آمعاونة مدير الوحدة يف  .3

 .الوحدةمدير 

 اك يف وضع مقرتح اخلطة السنوية للوحدة ومراجعتها مع مدير الوحدة.رتاإلش .4

 املشاركة يف إشراف ومتابعة التنفيذ طبقًا للخطط الزمنية احملددة لذلك. .5

 تسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان يف مجع البيانات والوثائق. .6

 سري العمل بالوحدة وامللفات اخلاصة بها.متابعة  .7

 إعداد التقارير الفنية وتقدميها ملدير الوحدة. .8

مراجعة التقرير السنوي املقدم من اللجان املختصة وإعداد الشكل النهائي له ومراجعته  .9

 .ة و إعتمادهتمع مدير الوحدة قبل عرضه علي جملس الكلية ملناقش

 ره علي املوقع االلكرتوني للكلية ويف صورة مطبوعات.إعداد موجز من التقرير السنوي ونش .10

 (: إختصاصات وحدة ضمان الجودة13مادة )

جل تقويم أاستخدام وتطبيق الربامج املصممة من قبل مركز ضمان اجلودة باجلامعة من  .1

وضمان اجلودة بشقيها األكادميي واملؤسسي بالكلية فى ضوء الفلسفة اليت حددتها اهليئة  األداء

مت اعتمادها من املؤسسة  ملعايري عاملية أخرى أو وفقًا ،عتمادواالجودة التعليم القومية لضمان 

 واجلامعة.

تشمل  واليت ،املعهد/سرتاتيجية اجلامعة فيما خيتص باجلودة علي مستوي الكليةإتطبيق  .2

، وكذا التوجيهات الصادرة عن إدارة/مركز اإلسرتاتيجية والغايات واألهداف الرؤية والرسالة

 ضمان اجلودة والتطوير املستمر باجلامعة بهذا اخلصوص.

 نشاء نظم معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان اجلودة الداخلية.إ .3

 باألقسام العلمية واإلدارية املختلفة. نشطة تقويم األداء وضمان اجلودةأمتابعة  .4

املركز  ىلإوتقديم تقرير سنوي  نشطة تقويم األداء وضمان اجلودة،أحتليل نتائج  .5

 باجلامعة.

رشادية وخدمات استشارية لألقسام العلمية واإلدارات املختلفة بالكلية فيما إدلة أتقديم  .6

 عتماد.يتعلق بضمان اجلودة واال



 جامعــــــــة مدينــــــة الســـــادات

 كليـة التربيـة الرياضيـة
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العلمية واإلدارات املختصة بالكلية علي تهيئة الكلية/املعهد  العمل مع كافة األقسام .7

 عتماد.لال عداداإلو

ىل األستاذ إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء وضمان اجلودة بالكلية /املعهد ورفعه إ .8

 عميد املؤسسةالدكتور 

اجلودة إقامة عالقات مباشرة وقوية مع كافة اجلهات املعنية بقضايا تقويم األداء وضمان  .9

 من خالل إدارة/مركز ضمان اجلودة والتطوير املستمر.

عالمي واسع داخل الكلية/املعهد واجملتمع لرتسيخ مفهوم تقويم األداء إالقيام بنشاط  .10

 والتطوير املستمر.

 (: بدل حضور الجلسات14مادة )

 ةضمان اجلودة والتطوير املستمر بالكلية بدل حضور جلسات جملس إدارة وحديصرف  .1

 .ولسكرتري اجللسة  لألعضاءجلسة سنويًا 12حبد أقصى 

ضمان اجلودة والتطوير املستمر ة وحدلبدل حضور جلسات اجمللس التنفيذي يصرف  .2

 . لألعضاء ولسكرتري اجللسةجلسة سنويًا 12حبد أقصى  ةبالكلي

 أحكام عامه  :(15ماده)

 الوادرة بقانون تنظيم اجلامعاتيطبق فيما مل يرد يف شأنة نص خاص بهذه الالئحة القواعد 

 1972لسنة  49والئحتة التنفيذية رقم

 .وإعتمادها مبجلس الكلية تسري أحكام هذه الالئحة من تاريخ  املوافقة عليها : (16مادة )

 

  


