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  رســــــــالفھ

  الصفحة  مواد الالئحة التنفیذیة  م
  ١  االطار القانوني.  ١
  ١  الرؤیة .  ٢

  ١  الرسالة.  ٣

  ١  األھداف اإلستراتیجیة.  ٤

  ٢  نظیمي لوحدة ضمان الجودة.الھیكل الت  ٥

  ٤  اختصاصات مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.  ٦

  ٤  اختصاصات رئیس مجلس اإلدارة.  ٧

  ٥  اختصاصات المجلس التنفیذي لوحدة ضمان الجودة.  ٨

  ٥  اختصاصات المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة.  ٩

  ٥  ب وحدة ضمان الجودة.ئااختصاصات ن  ١٠

  ٥  یر اإلداري لوحدة ضمان الجودة.اختصاصات المد  ١١

  ٦  اختصاصات اللجان التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة.  ١٢

  ٧  النظام المالي للوحدة.  ١٣

  ٨  آلیة عمل الوحدة.  ١٤
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  القانوني: طار) اإل١مادة (
أ بكلت ب البشرينش ة الط یخ -ی ر الش ة كف ز ضمان ال جامع داًدا لمرك د امت مان الجودة وتع ة وحدة ض ودة في جامع     ج

ًا ألحكام المواد  م ٣٠٧كفر الشیخ والذي أنشئ وفق ات رق یم الجامع انون تنظ ة لق  ) ٤٩( ومابعدھا في الالئحة التنفیذی
  .٢٠١٤) سنة  ٢( رقم  بقرار وتعدیالتھ ١٩٧٢لسنة 

  
  ) رؤیة الوحدة:٢مادة (

ة ة ومھنی ة علمی اءة ومكان ة  تھدف رؤیة الوحدة إلى إعداد خریجین ذو كف اییر والمواصفات المحلی ا للمع ً ة طبق عالی
دمات  ة وخ ودة عالی دم ذو ج ي متق ث علم ورة وبح ة متط رامج تعلیمی ق ب الل تطبی ن خ ك م ة وذل ة والدولی واإلقلیمی

  متمیزة لتنمیة البیئة وخدمة المجتمع المحیط بالكلیة.
  

  ) رسالة الوحدة:٣مادة (
اءة األداء وضمان الجودة والتطویر المستمر تھدف الوحدة إلى تحقیق رسالة الكلیة في اكتسا ب ثقة المجتمع في كف

اس  ات قی م وآلی ة ونظ ة كافی وارد مادی زة وم ریة متمی اءات بش ى كف اد عل ة باالعتم ة بالكلی رامج التعلیمی نظم والب لل
ي ة ف ارة عالی ة ومھ اءة علمی اء بشریین متخصصین ذو كف ة تخریج أطب ًا والتي تضمن للكلی ة  معترف بھا عالمی كاف

ة  ة والمجتمعی ة والبحثی االت التعلیمی ة المج ي كاف المجاالت المتعلقة بمھنة الطب البشري لھم قدرات تنافسیة عالیة ف
  والبیئیة.
  ) االھداف االستراتیجیة:٤مادة (

   -جامعة كفر الشیخ فیـما یــلي: -تتمثل األھداف العامة لوحدة ضمان الجودة بكلیة الطب البشري

  لعامة لتقویم األداء وضمان الجودة بالكلیة ومتابعة تنفیذھا.وضع السیاسة ا .١
 نشر و تعمیم ثقافة الجودة في مجتمع الكلیة. .٢
 كلیة.بالھیئة المعاونة والجھاز اإلداري تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس وال .٣
 متابعة مؤشرات االداء الكلي للكلیة بغرض التحسین المستمر. .٤
 لمقررات الدراسیة بالكلیة.تقویم جودة جمیع البرامج وا .٥
 تطویر العملیة التعلیمیة بھدف رفع كفاءة الخریج ودعم قدراتھ التنافسیة. .٦
 التواصل الفعال مع مراكز وھیئات ضمان الجودة واالعتماد . .٧
 الدراسة الذاتیة والتقاریر السنویة. دإعدا .٨

-١ - 
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  ) الھیكل التنظیمي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة:٥مادة (
  التنظیمي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة من مجلسین: یتكون الھیكل

  : تشكیل مجلس إدارة الوحدة ،ویختص برسم السیاسات.االول 

  مجلس تنفیذي للوحدة ، ویتولى تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة وذلك على النحو التالي: الثاني:
  

  عضویھ كًال من:أوًال: مجلس إدارة الوحدة برئاسة عمید الكلیة ( رئیًسا لمجلس اإلدارة) و

 أ.د/ وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث أو من ینوب عنھ. -١

 د/ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب أو من ینوب عنھ..أ -٢

 أ.د/ وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة أو من ینوب عنھ. -٣

 مدیر وحدة ضمان الجودة -٤

 ي الخبرة.أحد معاوني أعضاء ھیئة التدریس من ذو -٥

 أمین الكلیة ممثًال عن الجھاز اإلداري. -٦

 طالب و طالبة من الطلبة الفاعلین في األنشطة الطالبیة. -٧

 عضو واحد أو أكثر من ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة بالكلیة. -٨

 .ثنین ممثلین عن الجھات المستفیدةا -٩
  

ًا ا   لمجلس التنفیذي للوحدة:ثانی

 مدیر وحدة ضمان الجودة. -١

 الوحدة. ائبن -٢

 المعاییر.مدیري  -٣

 رؤساء اللجان. -٤

 المدیر اإلداري للوحدة. -٥

  محاسب مالي. -٦

-٣ - 
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  :بالكلیة الجودة ضمان وحدة إدارة مجلس اختصاصات )٦مادة (
ي العمل ونظم وبرامج السیاسات إقرار الوحدة إدارة مجلس یتولى ق الت يالو أغراض تحق  إستراتیجیة ضوء حدة ف

  :یلى بما المنظمة ویختص واللوائح القوانین إطار وفي الجامعة، و بالكلیة التعلیم جودة

 بھا لواجبات العاملین العام والتوصیف اإلختصاصات وتحدید الوحدة في للعمل الداخلي النظام وضع.  

 المختلفة الخاصة باألقسام التقاریر ذلكوك العمل، سیر حول الوحدة مدیر بواسطة المقدمة التقاریر في النظر 

  .للكلیة

 ًا كلیةال رسالة وتحدیث مراجعة   .الكلیة رسالة بما یحقق العمل نظام وتطویر ذلك، تستلزم التي للتطورات وفق

 ى التفاعل نظم إقرار ل الت اون حسن تكف ع التع ات م ة ذات الجھ الى، تطویر بأنشطة العالق یم الع  ونظم التعل

  .إلعتمادوا الجودة ضمان

  ة الوحدة مدیر من المقدمة التنفیذیة التحسین خطط دراسة ةااإلستر الخطة من والمنبثق ًدا تیجیة للكلی  تمھی

  .للتنفیذ الالزمة اإلمكانیات وتوفیر الكلیة مجلس من وإعتمادھا علیھا للموافقة

 ع الوحدة مدیر إقتراح على "بناء اإلدارة لمجلس أة توزی اء تشجیعیة مكاف ذىال ألعض  للوحدة مجلس التنفی

ة العادیة غیر الجھود نظیر بالوحدة واإلداریین ودة بالكلی ى ان فى تنفیذ أنشطة الج د عل د من تعتم  عمی

 .الكلیة

   متابعة قرارات المجلس التنفیذى للوحدة. 

   .اعتماد التقریر السنوى للوحدة وارسالھ الى مركز ضمان الجودة بالجامعة  

  مجلس اإلدارة: اختصاصات رئیس ) ٧مادة (

 .إقرار اعتماد الرؤیة والرسالة واألھداف اإلستراتیجیة والسیاسات العامة للوحدة 

 .إقرار واعتماد النظام الداخلي للعمل بالوحدة والوحدات الداخلیة المنبثقة منھا واختصاصاتھا 

 .اإلشراف على إعداد وتنفیذ الخطة السنویة للعمل بالوحدة 

 والفنیة التي تواجھ نشاط الوحدة. تذلیل العقبات اإلداریة 

-٤ - 
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  :بالكلیة الجودة ضمان وحدةل تنفیذيال مجلسال اختصاصات )٨مادة (
 :یتولى المجلس التنفیذى للوحدة االختصاصات اآلتیة 

 لتنفیذ القرارات التى یتخذھا مجلس ادارة الوحدة.   وضع السیاسات 

 المعاییر. دیريمناقشة قرارات م  

 لفنیة. مناقشة قرارات اللجان ا  

 على مجلس ادارة الوحدة.   عرض قرارات اللجان المختلفة  

 الوحدة:التنفیذي مدیر الاختصاصات ) ٩مادة (

 .دعوة مجلس إدارة الوحدة لالجتماع برئاسة عمید الكلیة 

 .متابعة تنفیذ السیاسات العامة للوحدة باالضافة إلى متابعة تنفیذ قرارات مجلس إدارة الوحدة 

 مام الغیر.تمثیل الوحدة أ 

  الوحدة:ائب اختصاصات ن )١٠مادة ( 

 .یتولى النائب اختصاصات المدیر حال غیاب  

 .اإلشراف على أعمال المعاییر واللجان التابعة لھ  

  للوحدة: ومھام المدیر االداري  ) اختصاصات١١مادة (

  بالوحدة اإلداریة األعمال شئون متابعة و تنظیم .  

  استخدامE-mail .والفاكسات  

 بالوحدة السكرتاریة شئون یمتنظ .  

 بالوحدة المالیة الشئون تنظیم  

 التنفیذي والمجلس اإلدارة مجلس الجتماعات االعداد.  

 التنفیذي والمجلس اإلدارة مجلس اجتماعات تسجیل.  

 الكلیة وحفظھا مجلس من لالعتماد التنفیذي والمجلس اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر تجھیز.  

 بالوحدة مخازنوال المشتریات تنظیم  

-٥ - 
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  :الجودة بالكلیة  لوحدة ضمان یةتنفیذاللجان ) ال١٢مادة (
كیل  اد تش ودة باعتم مان الج دة ض س ادارة وح یس مجل راح رئ ى اقت اء عل ة وبن س الكلی وم مجل ان الیق ةتنفیذاللج  ی

ارج بحیث یكون أعضائھا ممثلین لكل األقسام العلمیة ، ویجوز االستعانة بأ ضمان الجودة نشطة وحدةأل عضاء من خ

  وھي: الكلیة فى عضویتھا 

  :التوعیة واإلعالم لجنة  -١

م، عتختص اللجنة باإلعالن عن رسالة ورؤیة الكلیة ، والتوعیة واإلعالن  ان بالتنسیق معھ ن دور باقي اللج

  .كذلك التوعیة عن مفھوم الجودة والمعاییر المستخدمة ألعضاء ھیئة التدریس والجھاز اإلداري والطالب

  لجنة الشكاوى والمقترحات: -٢

اونیھم  دریس ومع ة الت اء ھیئ املین " أعض ع الع ات جمی كاوى ومقترح ة ش ة بمتابع تص اللجن از  –تخ الجھ

الوریوس  ة البك الب مرحل الب " ط ة  –اإلداري"  والط ع الجھ ل م الل التعام ن خ ا م رد علیھ ا " وال ات العلی الدراس

  المنوط بھا الشكوى، كذلك التوعیة لكل الفئات بالنظام المتبع في تقدیم الشكاوى والمقترحات.

  التدریب: لجنة -٣

تص داد تخ ة وإع ات التدریبی د االحتیاج ة  بتحدی ریة بالكلی وارد البش ة الم اءة وتنمی ع كف ة لرف ة تدریبی خط

ة والوصول  –الفنیین  –الھیئة المعاونة  –عضاء ھیئة التدریس (أ ق خطة الكلی ى تحقی ا یسھم ف الجھاز االدارى) بم

  للجودة الشاملة.

  : االستبیاناتاالحصاء ولجنة  -٤
تص  ل تخ ذ وتحلی میم وتنفی ة بتص ة والبحثی االت العلمی ل المج ي ك تطالع اآلراء ف دم اس ي تخ تبیانات الت االس

ة  والدعم الفني ع.بالتعاون مع لجنة التقویم المراجعة الداخلیةوخدمة المجتم ووضع خطط التحسین  وإجراء المقارن

  بین مستویات األداء في السنوات المختلفة.
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  :والدعم الفني لجنة المراجعة الداخلیة -٥
ائق الخا ة ، وإعداد المستندات والوث ة للكلی ة الداخلی ام المراجع ل نظ ة لتفعی ة تختص بوضع آلی صة بالمراجع

  الداخلیة.

 لجنة مراجعة البرامج و المقررات: -٦

ررات  ذا تختص بمراجعة كل المقررات الدراسیة الخاصة باألقسام ، مساعدة األقسام في عمل توصیف المق و ك

الوریوس تقریر المقررات  ا"   –" لمرحلة البك ات العلی اذج الخاالدراس وائح والنم ا لل ً لطبق ا قب ذلك ومراجعتھ  صة ب

 اعتمادھا.

 لجنة التقویم الذاتي والتقریر السنوي: -٧
ا، وضع بإعداد الدراسة الذاتیة والتقاریر السنویة ، تختص  ة وتقویمھ ة التعلیمی ة سیر العملی وضع آلیة متابع

ذلیل  ة وت ادة الكلی ة وق ان المختلف ین اللج ا، التنسیق ب ًا وتقویمھ ًا وفنی ض آلیة متابعة قدرة وكفاءة المؤسسة إداری بع

  العقبات التي تواجھ عمل اللجان.

  :للوحدة المالي النظام )١٣مادة (
ة داخل  أن االدارات المختلف أنھ ش ة ش د الكلی ع مباشرة عمی د یتب ان معتم ة ھى كی وحدة ضمان الجودة بالكلی

ى أن  ة عل ة للكلی ى تخصصھا الجامع ة الت ص من المیزانی ة سنویة تخص ون للوحدة میزانی الى یك د الكلیة وبالت تعتم

ن  داد  م ل واع ة وورش العم یم والتوعی ة والتقی طة المتابع ى أنش رف عل ا والص ام بمھامھ ك للقی ة وذل إدارة الكلی

  زمة .الالمطبوعات ال
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  آلیة العمل بالوحدة:) ١٤مادة (
  ة ب من أغلبی ًا أو بناًءا على دعوة من المدیر التنفیذي بالوحدة أو بطل تجتمع وحدة ضمان الجودة شھری

د  ائھ. وأعض ق البری ن طری اع ع دة لالجتم اء الوح ان وأعض اء اللج ادة رؤس دة الس دیر الوح دعو م ی

اء الوحدة  ان وأعض اء اللج ادة رؤس الداخلي أو البرید اإللكتروني أو الھاتف الداخلي للكلیة ، وعلى الس

 لزوم.تفعیل البرید اإللكتروني الرسمى الخاص بھم حتى یتسنى مراسلتھم واالتصال بھم عند ال

  ذار ة للوحدة دون اعت ات متتالی عند تغیب أي رئیس لجنة أو عضو بالوحدة عن الحضور ثالث اجتماع

ً منھ عن المھام الموكلة إلیھ ویذكر ذلك في تقییم األداء الدوري الذي تعده لجنة  مكتوب، یعتبر ذلك تخلیا

  المراجعة الداخلیة.

 تماع مسبقة یوضح بھا موضوعات االجتماع وتوقیتات تنظیم االجتماعات بالوحدة یتم من خالل أجندة اج

اع مع  المناقشة والعرض والمسئول عن عرض كل موضوع والوثائق المطلوب اصطحابھا خالل االجتم

 التحدید المسبق لموعد البدء واالنتھاء لكل موضوع.

 ة الم رأس الجلس اء وی دد األعض ف ع ن نص ر م ور أكث ن حض د م حیًحا الب اع ص ون االجتم ي یك دیر لك

  التنفیذي لوحدة ضمان الجودة أو من ینوب عنھ في حالة غیابھ وتصدر القرارات بأغلبیة االصوات.

  اع ولكن ال ة لحضور االجتم ان التنفیذی اء اللج ادة أعض راه من الس یتسنى لرئیس المجلس دعوة من ی

  یحق لھ التصویت.

 الجتماعیتم التعریف بضیوف االجتماع أو الحاضرین بصفة مراقب في أجندة ا  

  ل ورھم قب وب حض اء المطل ع األعض ى جمی اع عل دة االجتم ع أجن ن توزی ئولة ع دة مس كرتیرة الوح س

  االجتماع بوقت كاف وباستخدام الوسیلة المناسبة لإلعالن مع التأكد من تمام استالم األجندة

 د عن دة تزی اء عن أي سفر لم ان واألعض اء اللج ل رؤس أسبوع  یتم إخطار مدیر الوحدة رسمیا من قب

زامن موعد السفر  خارج أو داخل البالد قبل موعد السفر بأسبوع على األقل، وعلى أن یقدم تقریرا إذا ت

ر  ك یعتب مع موعد تسلیم نتائج المھام أو التقاریر . ویشمل التقریر ما تم إنجازه من مھام ومن یخالف ذل

  الخاص بھ.  ألداءذلك تخلیاً منھ عن مسئولیتھ تجاه الوحدة ویذكر ذلك في تقییم ا

-٧ - 

-٨ - 



  
  
  
  
  
  اء ي االرتق اًال ف ریًكا فع ع، وش ة المجتم ي وخدم ث العلم ي والبح یم الطب ي التعل ز ف أن تكون كلیة الطب جامعة كفرالشیخ مركًزا للتمی

 ً ًا وإقلیمی   ا.بالخدمات الصحیة محلی
  

  
 اییر القوم ا للمع ً ة وفق ارات التقنی ة والمھ ة تلتزم كلیة الطب جامعة كفر الشیخ بإعداد كوادر طبیة متمیزة ملمة باألسس العلمیة والمعرفی ة األكادیمی ی

تطبیقیة، وتقدیم المشورة العلمیة والطبیة التي تسھم في المرجعیة لقطاع العلوم الطبیة، وقادرة على تشخیص وعالج األمراض المختلفة وإجراء األبحاث العلمیة ال
  تنمیة البیئة وخدمة المجتمع المحلي.

 yahoo.comqaukfu@: Email                                                                                    شارع الجیش، كفر الشیخ، جمھوریة مصر العربیةالعنوان: 
 

 



Kafrelsheikh University  
Faculty of Medicine  

Quality Assurance Unit  

  

  ام طة أقس ودة بواس اییر الج ق مع ن تطبی نویة ع ع س اریر رب داد تق ة بإع ة الداخلی ة المراجع وم لجن تق

وتقدمھ للسید مدیر وحدة الجودة موضحاً   یوضح بھ األنشطة التي لم تتم والتي تعثرت  وإدارات الكلیة

  فیھا أسباب التعثر والمسئول أو المسئولون عنھ.

 ع أع ى جمی ام عل لم المھ انھم لتس اء لج ین رؤس نھم وب تمر بی ال المس مان االتص دة ض ان الوح اء لج ض

وتسلیم النتائج في الموعد المقرر لھا وإذا حدث عكس ذلك یبلغ رؤساء اللجان رئیس الوحدة كتابة حتى 

  یرفق ذلك بتقییم األداء الشھري للعضو.

 د اء وحدة الجودة عن ع أعض ان وجمی اء اللج ى شھادة من وحدة یحصل السادة رؤس ب عل ضمان  الطل

ة  یرة الذاتی ا بالس دة إلرفاقھ ل بالوح ة العم ل ونوعی ي العم وھا ف ي أمض رة الت ن الفت ة ع ودة بالكلی الج

   الخاصة بھم مرفقاً بھا نتائج التقاریر عنھم وذلك لتقدیھما إلى من یھمھ األمر.

   اور د التش ة بع ة الداخلی ة المراجع یس لجن وم رئ دیر الوحیق ع م ع م إبالغ جمی دیريدة ب اییر  م المع

ي رؤساء و د اإللكترون ق البری ة شخصیا أو عن طری یم األداء الدوری ائج تقی اللجان وأعضاء الوحدة بنت

  لكل منھم.

  ة إذا رغب أي من رؤساء اللجان أو األعضاء استبدال أو االعتذار عن أحد أو بعض أو كل المھام الموكل

ن إلیھ أن یتقدم بطلب لرئیس الوحدة  قبل مرور ثلث المدة المقررة إلتمام ھذه المھمة أو المھام حتى یمك

  إعادة توزیعھا وأن یرفق بطلبھ المبررات الداعیة إلى ذلك.

  وفر ب المت ھ وحس در إمكان ام ق على مدیر الوحدة أن یعمل على تذلیل الصعوبات وأسباب التعثر في المھ

ع إدارة ا ل لدیھ من اإلمكانات و من خالل التعاون م ون لك دعم والع دم ال دھا وأن یق ة في عمی ة ممثل لكلی

  رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سیر العمل.

  ال از األعم ي إنج ادرة ف اط والمب زین بالنش یجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بعدد من الطالب المتمی

ال ا ض األعم ي بع ان ف اعدة اللج ع وجمع االستبیانات ومس ي توزی نح للمعاونة ف ر م ة بالوحدة نظی لفنی

    شھادات تقدیر لھم على معاونتھم في أنشطة الجودة.
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 ض ان و یمكن إضافة بع ف  اللج ى تكلی اًءا عل ات بن ا لالحتیاج ً ابقة طبق ان الس ى اللج االنشطة االخرى إل

  مدیر التنفیدي للوحدة.المباشر من أ.د/ عمید الكلیة أو أ.د / 

  .واالعتماد من رئیس الجامعة  الكلیة مجلس موافقة تاریخ من إعتبارا ةالالئح ھذه بأحكام یعمل ):١٥مادة (
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