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دليل وحدة ضمان الجودة
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
جامعة  ٦أكتوبر
الرؤيـــة
أن تكتمل مقومات نظم ضمان الجودة الداخلية بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب -
جامعة  ٦أكتوبر بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما يؤھلھا للحصول على
االعتماد األكاديمي لبرامجھا من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

الرسالة
ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسين كفاءة األداء بالكلية وبرامجھا بما يتفق مع رسالة
الكلية وأھدافھا المعلنة ،وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خريجيھا بناء على آليات تقويم
معترف بھا محليا وإقليميا.
األھداف اإلستراتيجية
 .١تھيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 .٢وضع نظام للجودة بالكلية لرفع مستوى المنظومة التعليمية وكذلك الوصول بخريج
الكلية إلى مستوى متميز يتناسب مع المعايير القومية.
 .٣إقتراح السياسة العامة لتقويم األداء وضمان الجودة بأقسام الكلية المختلفة.
 .٤نشر ثقافة الجودة بالكلية.
 .٥دعم عمليات التحسين المستمر من خالل توجيه القائمين على أنشطة التطوير
المختلفة كل في مجاله لمواكبة مستويات الجودة.
٢

 .٦تأكيد الثقة على المستوى المحلى واإلقليمي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة
وتوكيد جودة التعليم وتطويره المستمر.
 .٧تعزيز بناء القدرات في مجال ضمان الجودة.
 .٨تيسير تطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية للبرامج األكاديمية بالكلية.
 .٩تقييم العملية التعليمية والبحثية من خالل قياس مؤشرات األداء.
 .١٠نشر ثقافة التقويم بين أعضاء ھيئة التدريس والطالب.
الھيكل التنظيمي
يتكون الھيكل التنظيمي للوحدة من مجلسين :مجلس اإلدارة ويختص برسم واعتماد
السياسات والخطط واآلليات والثاني المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات ،وتشتمل
الوحدة على خمسة لجان فرعية :لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية ،لجنة
تقويم الطالب ،لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء ،لجنة تطوير البرامج والمقررات،
لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير.

مجلس اإلدارة
والمجلس التنفيذى

لجنة المراجعة الداخلية
وإعداد التقاري

لجنة تطوير البرامج
والمقرات

لجنة التقويم والمتابعة
وتقويم األداء

لجنة تقويم الطالب

لجنة التدريب والدعم الفني
والمسئولية المجتمعية
٣

إختصاصات الوحدة
 .١نشر ثقافة الجودة وتقديم الدعم للفئات المستھدفة ) القيادات األكاديمية واإلدارية
وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين وطالب الكلية والخريجين واألطراف
ذات الصلة(.
 .٢التواصل مع مركز ضمان الجودة بالجامعة لمواكبة المستحدثات في مجال تطبيق
نظم ضمان الجودة واالعتماد.
 .٣متابعة تنفيذ األقسام العلمية بالكلية لنظم ضمان الجودة ومعايير االعتماد بما يخدم
العملية التعليمية.
 .٤التقييم الذاتي المستمر ألداء الكلية كمؤسسة تعليمية في المجاالت المختلفة من تعليم
وبحث علمى وخدمة مجتمع.
 .٥إعداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للكلية ووضع مقترحات وخطط التحسين.
 .٦تقويم ومتابعة األداء الكلي لجميع الفئات المستھدفة بالكلية من خالل التقارير
الدورية.
 .٧متابعة تنفيذ إستراتيجية الكلية بما يتمشى مع الوفاء بمتطلبات ومعايير الھيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 .٨تقويم األداء الكلي لجميع الفئات المستھدفة بالكلية.
 .٩متابعة إعداد التقارير الدورية وفقا لمعايير االعتماد.
 .١٠بناء نظام فعال لضمان الجودة ي ُمكن الكلية من تحقيق رسالتھا وأھدافھا
اإلستراتيجية إلعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة سوق العمل.
.١١متابعة وتقييم توصيف وتقرير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية للكلية
وتطويرھا.
.١٢إعداد ملفات االعتماد كمتطلب لتقدم الكلية للحصول على االعتماد من الھيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
٤

مجلس إدارة الوحدة

ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠس إدارة اﻝوﺤدة ﻤن ﺘﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل )ﺒﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻌدد ﻓردي( ﺒﻘرار
ﻤن ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:

ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ

رﺌﻴﺴﺎً

وﻜﻼء اﻝﻜﻠﻴﺔ

أﻋﻀﺎء

ﻤدﻴر وﺤدة اﻝﺠودة

ﻋﻀو

رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ،وﺒﺎﻝﺘﻨﺎوب(

أﻋﻀﺎء

ﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس ﻤن ذوي اﻝﺨﺒرة ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر

أﻋﻀﺎء

عميد الكلية
)رئيس مجلس إدارة الوحدة(

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

وكيل الكلية اشئون الدراسات
العليا والبحوث

مدير وحدة ضمان الجودة

رؤساء األقسام العلمية

ثالثة أعضاء ھيئة تدريس
من ذوي الخبرة
٥

إجتماعات مجلس إدارة الوحدة
يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل شھريا ً بدعوة من عميد الكلية )رئيس مجلس إدارة
الوحدة( ،وله أن يدعو الجتماعات المجلس أعضاء من الخارج ،أو أعضاء من الھيئة
المعاونة والطالب دون أن يكون لھم حق التصويت أو االعتراض على قرارات المجلس.
إختصاصات مجلس إدارة الوحدة
 .١إﻗرار وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺨطط اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق أﻫداف اﻝوﺤدة وﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ أﻫداف اﻝﻤرﻜز
واﻝﺨطط اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ.
 .٢اﻗﺘراح اﻝﺤواﻓز واﻝﻤﻜﺎﻓﺂت ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝوﺤدة ورﻓﻌﻬﺎ ﻝﻤرﻜز ﻀﻤﺎن
اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ .
 .٣ﻤراﺠﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠوﺤدة ﻗﺒل رﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
 .٤ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻠف اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒل اﻝﺘﻘدم أو اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ ورﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن
اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
 .٥ﺘﻔوﻴض ﻤدﻴر اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل واﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ
ﻤﺠﻠس اﻹدارة.

مدير وحدة ضمان الجودة
ﻴﺼدر ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻗ ار اًر ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻤدﻴر وﺤدة ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس
ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ طﺒﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .١ﻋﻀو ﻫﻴﺌﻪ ﺘدرﻴس ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ رأس اﻝﻌﻤل ،وﺤﺎﺼﻼً ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ أﺤد
ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ

٦

 .٢أن ﻴﻜون ﻋﻀوا ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺘﻴن ﻤن
اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻌﻠﻰ) ،وﻴﻔﻀل ﻤن ﻝدﻴﻪ ﺨﺒرة ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝوﺤدة ﻜﺄن ﻴﻜون ﻋﻀواً
ﺴﺎﺒﻘﺎً ﺒﺎﻝوﺤدة(.
 .٣أن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﺒراﻤﺠﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﻲ ،وﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ.
 .٤اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ دورات اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ.
 .٥اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨظم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻨﻌﻠوﻤﺎت .IT
 .٦أﻻ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼب إداري آﺨر ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤدﻴ ار ﻝﻠوﺤدة.
 .٧ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻬﺎرات إدارﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎدة ٕوادارة اﻝوﻗت واﻝﻔرﻴق واﻝﻤوارد.
 .٨ﻤﺸﻬود ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ واﻹﻝﺘزام واﻝﻌﻤل اﻝﺠﺎد.
 .٩ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝطﻴﺒﺔ ﻤﻊ إدارة اﻝﻜﻠﻴﺔ ،أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻝﺘدرﻴس ،واﻝطﻼب واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
 .١٠ﻝم ﻴﺘﻌرض ﻷي ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ.
وذﻝك ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻗرار اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻝﻤدة  ٣ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد وأن ﻴﻜون ﻤدﻴر اﻝوﺤدة
ﻋﻀو أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠس اﻝﻜﻠﻴﺔ.

اختصاصات مدير الوحدة
 .١ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراض اﻝوﺤدة.
 .٢ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
 .٣اﻗﺘراح ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن اﻝوﺤدة وﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
 .٤وﻀﻊ ﺨطﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻷﻨﺸطﺔ اﻝوﺤدة وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل ﻝﺠﺎن اﻝوﺤدة.
 .٥اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻹدارة واﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺒﻴن وﺤدة ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﻻﺘﺨﺎذ
٧

اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻘﺎرﻴر ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء.
 .٦اﻻﺠﺘﻤﺎع دورﻴﺎً ﺒﻔرﻴق اﻝﻌﻤل وﻤﺴﺌوﻝﻲ اﻝﻠﺠﺎن ﺒﺎﻝوﺤدة وﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴر
اﻝﻤﻘدﻤﺔ.
 .٧ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻴوﻤﻴﺔ واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﺨطﺔ ﻋﻤل اﻝوﺤدة ،واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن
أﻋﻀﺎء اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻨﻔﻴذي واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝوﺤدة ٕواﺠراء ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء اﻝدوري ﻝﻠوﺤدة.
 .٨إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝدورﻴﺔ ﻋن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻨﻔذة ﻓﻲ اﻝوﺤدة وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس
اﻹدارة ورﻓﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
 .٩اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﺤﻤﻼت اﻝﺘوﻋﻴﺔ ﻝﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠودة وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ وﺘطوﻴر ﻫذﻩ
اﻝﺤﻤﻼت ﺤﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ.
 .١٠اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤرات ،اﻝﻨدوات وورش اﻝﻌﻤل واﻝدورات اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺠودة
واﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ.
 .١١اﻗﺘراح ﺼرف اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت واﻝﺤواﻓز ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ورﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ.
 .١٢إﺒﻼغ ﻗ اررات ﻤﺠﻠس إدارة اﻝوﺤدة ﺒواﺴطﺔ ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة
ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
 .١٣اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻻﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝوﺜﺎﺌق
اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر وﺨطط ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻋﺘﻤﺎد.
 .١٤ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋرض وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺠودة ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس

واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
 .١٥اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﻔوﻀﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
 .١٦ﺘﻤﺜﻴل اﻝوﺤدة أﻤﺎم اﻝﻐﻴر.
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المجلس التنفيذي للوحدة ومھامه واختصاصاته
ﻴﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻤن ﺘﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل:
ﻤدﻴر اﻝوﺤدة

رﺌﻴﺴﺎً

رؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن

أﻋﻀﺎء

وﺜﻼﺜﺔ )ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر( ﻤن ذوى اﻝﺨﺒرة واﻝﻤﻌﻨﻴﻴن

أﻋﻀﺎء

ﺜﻼﺜﺔ طﻼب )ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر(

أﻋﻀﺎء

وﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻤرة واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺸﻬرﻴﺎً ﺒدﻋوة ﻤن ﻤدﻴر اﻝوﺤدة ،وﺘرﻓﻊ
ﻤﺤﺎﻀر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس إدارة اﻝوﺤدة ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
وﻴﺨﺘص اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﺒﺎﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .١ﺘﻨﻔﻴذ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺨطط اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق أﻫداف اﻝوﺤدة وﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ أﻫداف
اﻝﻤرﻜز وﺨططﻪ.
 .٢إﻋداد وﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠوﺤدة ورﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس إدارة
اﻝوﺤدة.
 .٣إﻋداد ﻤﻠف اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒل اﻝﺘﻘدم وﻜذﻝك اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ
ورﻓﻌﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس إدارة اﻝوﺤدة.
 .٤ﺘﻔوﻴض ﻤدﻴر اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ
اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل واﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي.

اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺤدة
ﺘﺸﺘﻤل وﺤدة ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﻝﺠﺎن أﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻴﻜون ﻝﻜل وﺤدة اﻝﺤق ﻓﻲ
إﻀﺎﻓﺔ )ﻝﺠﻨﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر( ﺘﺤددﻫﺎ اﻝوﺤدة ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ إدارة اﻝﻜﻠﻴﺔ ،وذﻝك ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ
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اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺔ ،وﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻋدد ﻝﺠﺎن وﺤدة اﻝﺠودة واﻝﺘطوﻴر )ﺴﺒﻊ ﻝﺠﺎن ﻋﻠﻰ
اﻷﻜﺜر(.
ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝوﺤدة اﻝﺠودة واﻝﺘطوﻴر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .١لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية
ﻤﻬﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ:
• ﻨﺸر وﺘﻌﻤﻴم ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠودﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﻠﻴﺔ.
• إﻋداد وﺘوزﻴﻊ ﻨﺸرة دورﻴﺔ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺠودة وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻜﻠﻴﺔ
وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس وﻤﻌﺎوﻨﻴﻬم واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن واﻝطﻼب.
• إﻋداد اﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﻠﻴﺔ طﺒﻘﺎً ﻝﻸﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻝﺴﻨوﻴﺔ.
• إﻋداد اﻝﺨطط اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﺌﺎت.
• ﺘﺠﻬﻴز اﻝﻤطﺒوﻋﺎت واﻝﻨﺸرات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠدورات اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ.
• اﻹﺸراف ﻋﻠﻲ ﻝﺠﺎن اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝﺠدﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﻀور واﻹﻨﺘظﺎم
وﺘﺤﻘﻴق اﻹﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤرﺠوة.
• اﺴﺘطﻼع آراء اﻝﻤدرﺒﻴن واﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻓﻲ ﻜل دورة ﺒﻐرض اﻝوﺼول إﻝﻲ أﻓﻀل
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
• ﻗﻴﺎس ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن.
• إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻋن ﻤدي اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﺨطط اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ.
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻋداد ﺨطﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓق اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت.
• اﺴﺘطﻼع آراء ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﺒراﻤﺞ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌم
اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻴﺤﻘق ﻤﺒدأ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻔﻴدة ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺘﻠك
اﻝﻤﺨرﺠﺎت.
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• اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إﺨراج وطﺒﻊ اﻝﻤطوﻴﺎت واﻝﻜﺘﻴﺒﺎت ،واﻷﺼدارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺤدة
اﻝﺠودة واﻝﻜﻠﻴﺔ ٕواﺼدار اﻝدراﺴﺎت ،واﻝﻨﺸرات ،وﻋﻘد اﻝﻨدوات ،واﻝﻤﺤﺎﻀرات ،وورش
اﻝﻌﻤل.
• ﺘﻘﻴﻴم ﺠودة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت وأﺨذ
آراء اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن.

• اﻹﺸراف ﻋﻠﻲ اﺴﺘطﻼع آراء اﻝﺨرﻴﺠﻴن ﺒﻬدف ﺘطوﻴر أداء اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻌﺎﻴﻴر
اﻝﺠودة واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ.
• وﻀﻊ آﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝطﻼب اﻝواﻓدﻴن وﺘذﻝﻴل ﻜل اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻰ ﺘواﺠﻬﻬم.
• اﻝﺘوﻋﻴﺔ ﺒﻤﻬﺎم ﻝﺠﻨﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
 .٢لجنة تقويم الطالب
ﻤﻬﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ :
• ﺤﺼر اﻝطﻼب اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘدرﻴﺒﻬم ﻤﻴداﻨﻴﺎ.
• اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻰ ﺴﻴﺘدرب ﺒﻬﺎ اﻝطﻼب ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌدد اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻗﺒوﻝﻪ
ﻝﻠﺘدرﻴب.
• وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘدرﻴب ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤراﺤل اﻝﺘدرﻴب وأﻫداف ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ وآﻝﻴﺎت
اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وطرق اﻝﺘﻘﻴﻴم.
• إﻋداد ﺘﻘرﻴر ﻋن ﺴﻴر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴب ﻤﻊ وﻀﻊ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻺرﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘوي
اﻝﺘدرﻴب.
• ﻋﻤل اﺴﺘﺒﻴﺎن ﻷﺨذ أراء اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺨﺼوص اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻴداﻨﻲ.
• ﻋﻤل اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﺤول ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺘدرﺒﻴن وﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘدرﻴب وﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم.
• ﺘوزﻴﻊ اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝطﻼب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )إﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻘ اررات ،اﻝﺨدﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
،اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(.
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• إﻋﻼم وﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﻼب ﻋن ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﻫذة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺼورة ﻤوﻀوﻋﻴﺔ.
• ﺘﺠﻤﻴﻊ اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝطﻼب ٕوارﺴﺎﻝﻬﺎ اﻝﻰ ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت.
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝطﻼب ٕواﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.
• ﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻓﺼﻠﻰ وآﺨر ﺴﻨوى ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت.
• ﺠﻤﻊ ﻤؤﺸرات اﻝﻨﺠﺎح واﻝرﺴــوب واﻝﻨﺴب واﻹﺤﺼﺎءات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ
ﻝﻠﻤﻘ اررات اﻝدراﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻲ اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻝدراﺴﻴﻴن.
• ﻗﻴﺎس اﻝﻤردود ﻤن اﻝدورات اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ وورش اﻝﻌﻤل.
ت ال
الى وكالة التطوير الجامعى والجودة النوعية لتحليل البيانات .تجميع

 .٣لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم االداء
ﻤﻬﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ :
• ﺘﺼﻤﻴم وﺘوﺜﻴق اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ.
• اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻋﻤل ﺘﻘرﻴر رﺒﻊ ﺴﻨوي ﻋن ﻤﺎ ﺘم
إﻨﺠﺎزﻩ وﺘﻘﻴﻴم أداء اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻪ.
• ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﻜﻼت واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﺨطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ.
• اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺨطط اﻝﺘﺤﺴﻴن ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
• اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر أﻫداف وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬﺎ.
• ﺘﻘﻴﻴم أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس واﻝﻘﻴﺎدات اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ.
• ﻗﻴﺎس ﻤدى اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻴﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس واﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻌﺎوﻨﺔ واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
واﻹدارﻴﻴن.
• ﻗﻴﺎس ﻤدى رﻀﺎ اﻝطﻼب ﻋن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ.
• ﻗﻴﺎس ﻤؤﺸرات اﻵداء اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ.
• ﻗﻴﺎس وﺘﻘوﻴم ﺠودة اﻝورﻗﺔ اﻹﻤﺘﺤﺎﻨﻴﺔ.
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 .٤لجنة تطوير المناھج /البرامج
ﻤﻬﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ:
اﺴﻴﺔ ،ووﺴﺎﺌل اﻝﺘدرﻴس واﻝﺘﻘﻴﻴم وﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘواﻓﻘﻬﺎ
اﻝﻤﻘررات اﻝدر ّ
• ﻤراﺠﻌﺔ ﺘوﺼﻴف ّ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻤﻊ ﻤﺨرﺠﺎت ﻨواﺘﺞ اﻝﺘﻌﻠم
ّ
• اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ،وﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘواﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل.
• ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﺠﻨﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس أﻴﻀﺎً وﺘﻘدﻴم
ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻋن ﺴﻴر اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝدراﺴﻲ.
• إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻋن اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻝﻜﻠﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ ﻝﺴﻌﺎدة ﻋﻤﻴد
اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻹﻗرارﻫﺎ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻜﻠﻴﺔ.
• وﻀﻊ ﺨطط اﻝﺘﻌزﻴز واﻝﺘﺤﺴﻴن وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻘررات اﻝﺠدﻴدة ﺒﻌد إﻗرارﻫﺎ ٕواﻋداد ﺘﻘرﻴر ﻋن ﻤدى ﻨﺠﺎح اﻝﺘطوﻴر
اﻝﻤﻘﺘرح ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠطﻼب ﻝﻴﻜوﻨوا ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺠﺎدة
ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌﻤل وﻜذﻝك ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻪ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻘررات
اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ.
 .٥لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير
ﻤﻬﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ:
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ دورﻴﺎً )رﺒﻊ ﺴﻨوﻴﺎً( وﻜﺘﺎﺒﺔ وﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻋن
ﻤدى اﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝﺼﻌوﺒﺎت وﻜذﻝك اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﻪ إﻝﻰ وﺤدة ﻀﻤﺎن
اﻝﺠودة.
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻪ واﻝﺘﻰ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ وﺤدة ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف
اﻝﺠودة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ.
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• ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻠﻔﺎت اﻝﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ ﻝﻜل ﻓﺼل دراﺴﻲ وﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﺒﺘوﺼﻴف اﻝﻤﻘرر.
• ﻋرض واﻋﺘﻤﺎد ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤراﺠﻌﺎت وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
• إﻋداد اﻝدراﺴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﻪ.
• ﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻘﺎرﻴر ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝدراﺴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ وأﻋﻤﺎل
اﻝﺘﻘوﻴم واﻝﻤراﺠﻌﺔ.
• إﻋداد ﻤﻠف اﻝﺘﻘدم ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻠﺠﺎن وﻤراﺠﻌﺔ ﻤدى إﺴﺘﻴﻔﺎء ﻤﻠﻔﺎت
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة واﻻﻋﺘﻤﺎد.
• ﺘﺨطﻴط إﺠراء وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤراﺠﻌﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ دورﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨﺸطﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘق
ﻤن ﻤدى ﺘﻨﻔﻴذ أﻨﺸطﺔ اﻝﺠودة.
• وﻀﻊ اﻝﺨطط اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻤراﺠﻌﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ.
• إﺠراء اﻝﻤراﺠﻌﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻸﻗﺴﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻰ ﺘﺸﻤل-:
 oاﻝﻤراﺠﻌﻪ اﻝدورﻴﺔ ﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻤﻘررات.
 oﻓﺤص ﻤﻠﻔﺎت اﻝﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻪ.
 oﻤراﺠﻌﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤﻘررات.
 oﺘﻘﻴﻴم ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻤﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة.
اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت رؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺤدة
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎم اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝوﺤدة ،وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ رﺴﺎﻝﺔ
وأﻫداف ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ ﻤدﻴر ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
• إﻋداد ﺨطﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓرق اﻝﻌﻤل.
• إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝدورﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻋن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ.
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اﻝﺸﺌون اﻹدارﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة
ﻴﻜون ﻝﻠوﺤدة ﻤﺴﺌول ﻋن اﻝﺸﺌون اﻹدارﻴﺔ ،وﺘﻜون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
• اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻤﻬﺎم اﻹدارﻴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة ﻤﻊ اﻝﻤرﻜز
واﻹدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
• اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝوﺤدة.

اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻨﺸطﺔ اﻝوﺤدات
ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝوﺤدة ﺒﺎﻗﺘراح اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻜل ﻨﺸﺎط وﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ،وذﻝك ﻓﻲ إطﺎر
اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ ﻤرﻜز ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ )رﺌﻴس ﻤﺠﻠس
إدارة اﻝوﺤدة( ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.

أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ
• ﻴطﺒق ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴرد ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﻨص ﺨﺎص ﺒﻬذﻩ اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝواردة ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن
واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ٦أﻜﺘوﺒر.
• ﺘﺴرى أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻼﺌﺤﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس ﺠﺎﻤﻌﺔ  ٦أﻜﺘوﺒر ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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