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االعتماد  حصول الكلية علىتتطلع وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة إلى الرؤية : 

 األكاديمي والمؤسسي
تنفيذ  الخطذة االسذتراتيجية للكليذة بمذا تتضذمن ا مذن و في التعليمدة بتطبيق معايير الجوتلتزم الوحدة رسالة : ال

 . أنشطة تعليمية وبحثية وخدمية 
 :اإللتزام بمايلىمن خالل للكلية وتهدف الوحدة إلى تحقيق الغايات النهائية و األهداف االستراتيجية 

تمسؤولياوالالمهام  الغايات واألهداف م  

5 
وضع الخطة األستراتيجية  

 للكلية

  والتحديث المستمر لها. للكليةصياغة الرؤية والرسالة والغايات النهائية 

  نشر الرؤية والرسالة والغايات النهائية 

  دراسة العوامل البيئية الداخلية والخارجية للكلية وإجراء التحليل البيئى
(SWOT )  

 نفيذتحديد الفجوات وأولويات الت 

 وضع خطة تنفيذية للخطة اإلستراتيجية 

9 
وضع نظام لتقييم وتحليل  

 األداء

  العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و اإلدارة لتقييم أداء  إستبيانات
 بالكلية. 

  لتقييم العملية التعليمية.  إستبيانات 

 والتغذية الراجعة تحليل نماذج تقييم األداء . 

  عناصر التقييم الذاتي السنوي.فى جميع الضمن مشاركة يمكافآت فعال نظام 

4 
لتقييم ال اتي لتكوين فرق عمل  
 المستمر لتحسينوا

  تفعيل دور لجنتى المراجعة الداخلية و إدارة نظم الجودة لتطبيق المواصفة
 (ISO 9001-2008الدولية )

 .تفعيل دور لجنة المناهج الدراسية 

  .المشروعات البحثية التطبيقية. الندوات.  ورش العمل. الدورات التدريبية
 المؤتمرات.

3 
مجال التوعية والتدريب في  

ضمان الجودة والتأهيل 
 لالعتماد

  الكلية )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ب بين العاملين نشر ثقافة الجودة
 (والطالب و اإلداريين 

 مجال الجودة. والندوات فى  عقد الدورات التدريبية وورش عمل  

  تنظمها هيئة ضمان  التى دوراتبحضورال مجال إدارة الجودة فى إعداد المدربين
  .الجودة

  عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس إلعداد توصيف البرامج الدراسية
والمقررات، وكتابة التقارير للمقررات والبرامج الدراسية وكذلك القياس والتقييم 

 والتقويم. 

5 
قسام لنشر فكر دعم فني لأل

 الجودة

 واإلداراتم اقس لدى األ ى الوحدة منسق تفعيل لجنة . 

 الذاتية وتوصيف البرامج الدراسية  ةمساعدة األقسام في إعداد الدراس
 .إعداد تقارير التقييم الذاتي السنوي ووالمقررات 

 .كتابة التقارير للمقررات والبرامج الدراسية وكذلك القياس والتقييم والتقويم 

6 
األقسام تنسيق بين جميع ال 

 العلمية واإلدارية

 .تأصيل مفهوم العمل الجماعى داخل الكلية 

 هيكل وأساليب اإلدارة  -الرسالة تحقيق نشطة الكلية: األتقييم ذاتي سنوي ألداء- 
جودة فرص -المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  -أعضاء هيئة التدريس 

 إدارة الجودة  -ة المجتمع مشارك -البحوث  -التعلم 

 .التوسع فى إستخدام األنظمة اإللكترونية وشبكة التليفونات واإلنترنت 

 المسائلة والمحاسبة  7
 متابعة أداء األفراد  

 التحقق من الشكاوى 

 تفعيل سياسة الثواب والعقاب اإلدارى 

 لالعتمادالتقدم   8
 تحقيق معايير الهيئة القومية لضمان الجودة 

  إسترشادية  للهيئة القومية لضمان الجودةزيارة 

 تنفيذ الخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد 

9 
وضع نظام يضمن استمرارية  

 عمل الوحدة

 ( تبرعات  –هبات  –منح  الكلية ـ سإيجاد مصادر تمويل للوحدة- ) ........ 

  فى أعمال الوحدةيع جماليضمن مشاركة مكافآت فعال وشفافية وضع نظام . 

  .تقديم خدمات ذات عائد للجامعة من خالل: االستشارات الفنية. الدورات تدريبية 
 إجراء الدراسات المتعلقة بنشاط الوحدة.
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 الباب الثاني 
 ( 1مادة )

النحذو لمدة عامين قابلة للتجديد علذى  السيد أ.د رئيس الجامعة من يتولى إدارة الوحدة مجلس إدارة يشكل بقرار 
 التالي :ـ 

 

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية
 عضوا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 عضوا   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة مدير الوحدة
 عضوا   لعليا لشئون الدراسات ا نائب مدير الوحدة
 عضوا   لشئون التعليم والطالب  نائب مدير الوحدة
 عضوا   لشئون خدمة المجتمع  نائب مدير الوحدة

 عضوا   منسقين ( 8منسقي األقسام العلمية )
 أمين المجلس للوحدةاإلداري  المدير 

 عضوا   رئيس إتحاد الطالب
 

حضور اجتماعات مجلس إدارة الوحدة دون أن يكون ل م من السادة أعضاء هيئة التدريس ل  اثنينويجوز دعوة 
 حق التصويت و لك لالستفادة من خبرات م في مجال تطوير التعليم.

 (2مادة )
بناء على دعوة مذن رئذيس مجلذس إدارة الوحذدة أو بطلذب  على األقل  ش ر كل ةيجتمع مجلس إدارة الوحدة مر
بحضور األغلبية المطلقذة . ويذرأس الجلسذة رئذيس مجلذس  صحيحا إال االجتماعمن أغلبية األعضاء وال يكون 

إدارة الوحذذدة ويحذذل محلذذه نائذذب رئذذيس مجلذذس إدارة الوحذذدة حذذال غيابذذه ج وتصذذدر قذذرارات المجلذذس بأغلبيذذة 
 األصوات فإ ا تساوت يرجح الجانب ال ي يضم رئيس الجلسة .

 (3مادة )
 اووضذع السياسذة التذي تحقذق أهذداف  ايف أمورهذوتصذر  ا شذئونمجلس إدارة الوحدة هو السلطة الم يمنة على 

 والتي تتضمن اآلتي :ـ
 إقرار السياسات  العامة والخطط التي تحقق أهداف الوحدة  -5
 مشروع الخطة السنوية ألنشطة الوحدة. اعتماد  -9

 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة. -4

 ة الخاصة بالوحدة تم يدا  العتمادها من السلطة المختصة.والمالية والفنيمراجعة اللوائح اإلدارية  -3

 اعتماد نظام العقود واالتفاقات مع المتعاملين مع الوحدة. -5

 ترشيح من يمثل الوحدة في المؤتمرات والندوات واالجتماعات العلمية. -6

 الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الج ات األخرى. -7

 لتقرير السنوي عن نشاط الوحدة ال ي يعده مدير الوحدة.ا النظر في -8

للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاوني م وك ا الفنيين  والمكافآتاعتماد القواعد المالية المتعلقة باألجور  -9
 واإلداريين العاملين بالوحدة والتي أقرها مركز تطوير األداء الجامعي.

اعتماده مذن  إجراءاتالوظيفي للوحدة عند الضرورة واتخا   واقتراح تعديل وتطوير ال يكل التنظيمي  -50
 السلطة المختصة.

 ه ه الالئحة كلما تطلب األمر  لك.اقتراح تعديل  -55

 (4مادة )
خذالل  بالجامعذةضذمان الجذودة تبلغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بكلية الصيدلة ـ جامعة المنصذورة إلذى مركذز 

ها العتمادهذا وتعتبذر نافذ ة إ ا لذم يعتذره علي ذا مذدير المركذز خذالل ثمانية أيام على األكثر من تاريخ صذدور
 أسبوعين من تاريخ وصول ا مستوفاه إلى مكتب سيادته.
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 (5مادة )
فذذي ضذذوء القذذوانين  ارئذذيس مجلذذس إدارة الوحذذدة هذذو المخذذتا باإلشذذراف العذذام علذذى الوحذذدة بمذذا يحقذذق أهذذداف 

 واللوائح وله على األخا :ـ
 عقاد.دعوة الوحدة لإلن -1
 متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة. -2

 ينوب عنه. نم أمام الغير أو الوحدةتمثيل  -3

 االختصاصات االخرى التي يفوضه فيها مجلس إدارة الوحدة. -4

 (6مادة )
 للتجديذد قابلذة لمذدة عذامين الجامعذة الكليذة بقذرار مذن رئذيس ب أعضاء هيئة التذدريسيعين مدير الوحدة من بين 

 وبترشيح من رئيس مجلس اإلدارة.

 (7مادة )
ويسذاعد  رئذيس مجلذس اإلدارةيئة التدريس بالكلية بقرار مذن من بين السادة أعضاء همدير للوحدة  نواب يعين 

 مدير الوحدة في إتمام األعمال ويحل محله حال غيابه.

 (8مادة )
واإلداريذذة والماليذذة فذذي إطذذار القذذوانين واللذذوائح  الفنيذذة اوإدارة شذذئون  ايتذذولى مذذدير الوحذذدة تصذذريف أمورهذذ

 :ومسئولياته وقرارات مجلس إدارة الوحدة 
 تسيير العمل اليومي للوحدة  -5

متابعة تنفي  قرارات مجلس إدارة الوحدة وقرارات مجلس إدارة المركذز ومجلذس الجامعذة فيمذا يخذا  -9
 الوحدة .

 إعداد الخطة السنوية ألنشطة الوحدة. -4

طبقا  للنظام ال ي يقره مجلذس إدارة الوحذدة  اللعاملين بالوحدة والمتعاملين مع  مكافآتالاقتراح صرف  -3
. 

 إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل. -5

 العمل على تنمية مجاالت جديدة للنشاط بما يحقق أهداف الوحدة. -6

مي والذ ي يعذدهما المسذئول المذالي للوحذدة وعرضذ ا علذى مراجعة مشذروع الموازنذة والحسذاب الختذا -7
 مجلس إدارة الوحدة.

 .لإلعتماد ا على مجلس إدارة الوحدةموعرض ال يكل التنظيمي واقتراح تعديل الئحة الوحدة  -8

  .جتماع دعوة اللجنة اإلدارية العليا  لإلل لوحدةالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة ا -9

 للجنة اإلدارية العليا ترشيح فرق العمل  وعرض ا على ا -50

 إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة  مجلس اإلدارةابالغ قرارت  -55

 االختصاصات اآلخرى التي تفوضه في ا اللجنة اإلدارية العليا  -59

 حضور اجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة وتمثيل الوحدة أمام الغير. -54

 عره الدراسة ال اتية والتقرير السنوي أمام مجلس الكلية. -53
 

 
 (9مادة )

 مدير الوحدة فيمايلى: نوابتتلخا م ام واختصاصات 
 وضع اإلطار العام والخطة التنفي ية والبرنامج الزمني لعمل اللجان  -5

 إشراف ومتابعة التنفي  طبقا  للخطط الزمنية المحددة ل لك  -9

 تس يل م ام رؤساء وأعضاء اللجان في جمع البيانات والوثائق  -4

 الم ام المختلفة تكليف رؤساء اللجان ب -3

 اإلشراف على إعداد التقرير المبدئي والن ائي للدراسة ال اتية والتقرير السنوي وخطة العمل للتطوير  -5
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 (11مادة )
يعين من بين السادة أعضاء مجلس إدارة الوحدة منسقا  للكلية لدى مركز تطوير األداء الجامعي بجامعة 

ووحدة ضمان الجودة بالكلية و لك بقرار من رئيس مجلس إدارة المنصورة و لك للربط بين أعمال المركز 
 الوحدة.

 
 (12مادة )

ينبثق عن الوحدة عدة لجان لتسير أمور العمل بها وتحقيق الغايات واألهداف لها وهذه اللجان 
 هي :

.السنويالدراسة الذاتية والتقرير  لجنة-1  
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
 تنفي  ومتابعة خطة العمل التي تم اعتمادها من اللجنة اإلدارية العليا  5

 عميد الكلية
مدير وحدة 
ضمان 
 الجودة

5-8 

 توزيع االستمارات والنما ج التي تم إعدادها بواسطة اللجنة  9

 تجميع البيانات الخاصة بمعايير الدراسة ال اتية  4

  تبويب البيانات التي تم تجميع ا 3

تحليل البيانات التي تم تبويب ا وإعداد قواعد البيانات  بالتعاون مع وحدة  5
 اإلحصاء 

 إعداد الوثائق الخاصة بالدارسة ال اتية بالتعاون مع وحدة اإلحصاء  6

 إعداد التقارير المبدئية عن مخرجات الخطة التنفي ية 7

 

البرامج الدراسيةلجنة -2  
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
توصيف وتوافق البرامج التعليمية لطالب المرحلة الجامعية األولى)  5

 البكالوريوس(  مع رسالة وغايات المؤسسة

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 
 والطالب 

نائب مدير 
 الوحدة 

شئون التعليم ل
 والطالب

5-8 

ن البرنامج من خالل التحقق من مخرجات التعلم المست دفة م 9
 االستبيانات والتغ ية الراجعة ونتائج االمتحانات.

مراجعة و تحديث البرامج و المقررات الدراسية ومقارنت ا بالمعايير  4
 القومية.

 المالئمة للبرامج. اقتراح أنماط التعليم و التعلم 3

  .المراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم والتعلم 5

 . وضع السياسات المالئمة لعالج مشاكل التعليم 6

 تحديث أساليب تقويم الطالب. 7

 

برامج الدراسات العليالجنة -3  
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
توصيف وتوافق البرامج التعليمية لطالب الدراسات العليا مع رسالة وغايات  5

 المؤسسة

وكيل الكلية 
ئون لش

الدراسات 
العليا 

 والبحوث 

نائب مدير 
الوحدة  

شئون ل
الدراسات 
العليا 

 والبحوث 

5-8 

من خالل  التحقق من مخرجات التعلم المست دفة من البرنامج 9
 االستبيانات والتغ ية الراجعة ونتائج االمتحانات.

ومقارنت ا بالمعايير مراجعة و تحديث البرامج و المقررات الدراسية  4
 القومية.

 المالئمة للبرامج. اقتراح أنماط التعليم و التعلم 3

  .المراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم والتعلم 5

 . وضع السياسات المالئمة لعالج مشاكل التعليم 6

 تحديث أساليب تقويم الطالب. 7
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 (ISO9001-2008لجنة نظم إدارة الجودة )  -4
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
 إعداد دليل نظم إدارة الجودة. 5

ممثل اإلدارة 
لنظم إدارة 
  الجودة 

مدير وحدة 
ضمان 
 الجودة 

8-50 
 إعداد النما ج المختلفة باإلدارات واألقسام وإصدارها. 9

 إعداد نما ج اإلجراءات اإلدارية المستخدمة باإلدارات واألقسام. 4

  المراجعة الداخلية والتصحيح المستمرة لنظم إدارة الجودة. 3

 
 لجنة الخطة اإلستراتيجية  -5

رئيس  مهام اللجنة
 اللجنة

عدد أعضاء  المنسق
 اللجنة

 جمع البيانات والمعلومات عن طريق :  5
 اإلحصاءات المتوفرة في الكلية ) موارد بشرية ـ مادية (

لعالقة والمقابالت الشخصية لبعه ـ اللقاءات مع األطراف  وى ا
 المسئولين

 ـ االستبيانات والمسح الميداني 

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس
من  وي 
الخبرة 

بالتخطيط 
  اإلستراتيجي 

مدير وحدة 
ضمان 
 الجودة

95 
 تحديد نقاط القوة والضعف.  9

 تحديد  وى العالقة )المستفيدين( والدوافع.  4

  ية لتصميم الخطة اإلستراتيجية.وضع الخطة التنفي 3

 تحديث الرؤية والرسالة    5

 
  لجنة تدريب وتأهيل الموارد البشرية   -6

رئيس  مهام اللجنة
 اللجنة

عدد أعضاء  المنسق
 اللجنة

العمل على ترسيخ القيم والمفاهيم بنشر ثقافذة الجذودة بذين أعضذاء هيئذة  5
 التدريس والعاملين بالكلية. 

عضاء أحد أ
 هيئة التدريس

نائب مدير 
الوحدة لشئون 

خدمة ا 
لمجتمع 

 وتنمية البيئة

50 

عقد المؤتمرات العلمية الخاصذة بتقذويم وتطذوير األداء وأهميذة ضذمان  9
 الجودة في المؤسسة التعليمية .

وضذذع بذذرامج التنميذذة الم نيذذة ألعضذذاء هيئذذة التذذدريس ومعذذاوني م فذذي  4
دراسي والمقررات الدراسية وتطوير المناهج مجاالت تقويم البرنامج ال

وإجذذذراء الدراسذذة ال اتيذذذة المؤسسذذذية وأسذذاليب التذذذدريس واالمتحانذذات 
 ومشروعات البحوث التعليمية واألشراف على تنفي ها 

 إعداد وتنفي  ومتابعة وتقييم خطط التدريب الداخلي  3

  إعداد وتطوير البرامج التدريبية طبقا  لالحتياجات 5

وضع برامج التدريب والتأهيل المستمر للعذاملين فذي األقسذام التعليميذة   6
 المساعدة مثل المكتبات والمخازن والسكرتارية

 
     لجنة االستبيانات  -7

رئيس  مهام اللجنة
 اللجنة

عدد أعضاء  المنسق
 اللجنة

 تحديد البرنامج الزمني لخطة العمل في إطار التعاون مع لجان 5
 الدراسة ال اتية والتقرير السنوي للكلية 

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس 

نائب مدير 
الوحدة لشئون 

خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة 

50 
 إعداد االستمارات االستقصائية لتتوافق مع المعايير المطلوبة  9

إجذراء اإلحصذاءات وتحديذذد العينذات المسذتندة علذذى  المعذايير المختلفذذة  4
 ألعداد الكلية طبقا  

تحليل  نتائج االستمارات االستقصائية بالتعاون مع  لجنة معايير  3
 الدراسة ال اتية
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  لجنة المراجعة الداخلية      -8
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
 مراجعة تقارير لجنة الدراسة ال اتية والتقرير السنوي للكلية  5

  مدير الوحدة
نواب مدير 
 50 الوحدة 

 تقييم المؤشرات المستخدمة في المعايير ومخرجات ا  9

 مراجعة الوثائق المقدمة والتأكيد على مصداقيت ا  4

 بما تتضمنه من مقترحات  ةمراجعة خطة العمل المستقبلي 3

 التأكد من إجراء التعديالت الالزمة لما تم مراجعته من تقارير  5

 التأكد من اعتماد جميع التقارير من اللجان المختصة 6

 

 األزمات والكوارث لجنة -9
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
إنشاء وضع تصور إلدارة األزمات والكوارث ومواج ت ا في المعامل  5

 والمباني.

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس 

نائب مدير 
الوحدة لشئون 

  البيئة 
55 

اإلشراف على توعية وتدريب العاملين والطالب على مواج ة الكوارث  9
. 

 مراجعة عوامل األمن والسالمة في المباني بطريقة دورية 4

 توعية الطالب باحتياجات األمن والسالمة  3
 

 ملتقى التوظيف  لجنة -11
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
ء قاعدة بيانات المستفيدين بالمؤسسات والشركات المتصلة إنشا 5

 بالصيدلية 

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس

50 

إعذذداد تصذذور لتعاقذذد المسذذتفيدين مذذع الطذذالب  بذذدأ  مذذن السذذنة األولذذى  9
بغره توظيف م مستقبال  بناء علذى تقذدير الطالذب وتقيذيم أعضذاء هيئذة 

ث الم ذارات العلميذة وال هنيذة والعقليذة ج علذى أن التدريس ل م مذن حيذ
يتولى المستفيد رعايته العلمية والمالية حتى تخرجه ثم التقذدم للتوظيذف 

 ب ا.

 زيارات للمستفيدين للتعريف بالمكتب وتلقي الوعود واالقتراحات  4

  ا دراسة كيفية استفادة الكلية من المستفيدين بعد نيل ه ه الخدمة وتقييم 3

 متابعة الخريجين  5

 
 

 لجنة العالقات العامة-11
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
من  -حصر المستفيدين من الكلية وتفعيل االتصال ب م )من الداخل  5

 الخارج(

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس

أحد أعضاء 
 8 هيئة التدريس

 التعامل مع ا. حصر مشاكل المستفيدين ووضع آليات 9

 متابعة رأى الجم ور فيما تقدمه الكلية من خدمات. 4

 تحسين الصورة ال هنية فيما تقدمه الكلية من خدمة. 3

 التعريف ببرامج الكلية. 5

 المشاركة  فى اللقاءات الطالبية. 6
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 وحدة ضمان الجودة  باألقسام  لجنة منسقي -12
رئيس  مهام اللجنة

 لجنةال
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
 االتصال المستمر بالوحدة والوقوف على ما هو جديد من أعمال. 5

مدير وحدة 
 ضمان الجودة

 معاوني أحد
أعضاء هيئة 

من التدريس 
منسقي 
 األقسام

9 

 توزيع وتجميع االستبيانات الخاصة بالوحدة على أعضاء مجلس القسم. 9

م ومعاوني م والفنيين فيمذا يخذا وحذدة رفع شكاوى أعضاء مجلس القس 4
 ضمان الجودة إلى مدير الوحدة.

إعالم أعضاء مجلس القسم باألنشطة الحالية بالوحدة وتجميع ردود  3
 أفعال م تجاه ه ه األنشطة

 

  تكنولوجيا المعلوماتلجنة -13
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
ة والعمل على إثرائه بالمعلومات ال امة الالزمة تحديث موقع الكلي 5

 لمتصفحه

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس

أحد أعضاء 
 هيئة التدريس

8 

  .اإللكترونية تحويل المقررات الدراسية إلي مقررات 9

التدريس بالكلية علي  ونشر السير ال اتية الخاصة بأعضاء هيئة تحديث  4
  .موقع الجامعة 

لتخدم طالب الكلية  بة اإللكترونية من االمتحانات السابقةإنشاء مكت 3
  . بصفة خاصة

 الصيدلةتخا كلية والتي م مة ال تجميع الموضوعات الصحفية 5
 ونشرها. الصيدلي والمجتمع

  .أعضاء هيئة التدريسو بين الطالب ة جديدة مباشر اتصالإيجاد طرق  6

 خدام الوسائل اإللكترونية الحديثة.باستتبسيط العملية التعليمية  7
 

 لجنة التقويم الذاتي  -14
رئيس  مهام اللجنة

 اللجنة
عدد أعضاء  المنسق

 اللجنة
 متابعة تنفي  الخطة التنفي ية للخطة اإلستراتيجية  5

  عميد الكلية 
مدير وحدة 
ضمان 
 الجودة

 تقييم األداء للجان العمل المختلفة  9 9
 قع ورفع خطة تحسيندراسة الوا 4
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 النظام المالي للوحدة الباب الثالث :ـ 
 (13مادة )

بجامعذذة ضذذمان الجذذودة يخضذذع النظذذام المذذالي للوحذذدة ومذذا يتبعذذه مذذن قذذرارات إلذذى الالئحذذة الداخليذذة لمركذذز 
 .المنصورة

 تتكون موارد الوحدة من : 
 جامعة للوحدة للقيام بواجبات ا التي تخصص ا الجامعة والكلية ومركز ضمان الجودة بالالمبالغ  -5
 التبرعات وال بات التي يقبل ا مجلس اإلدارة ويوافق علي ا مجلس الكلية والجامعة  -9

 أي موارد ناتجة عن نشاط الوحدة  -4

 :  تشمل نفقات الوحدة ما يلي 
  نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل الخاصة بضمان الجودة والمؤتمرات  ات الصلة -5

 نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفقا  لم ام الوحدة  -9

 األج زة واألدوات الالزمة لتنفي  العمل اليومي بالوحدة  -4

األجور والمكافآت والحوافز وما في حكم ا التي تصرف للعاملين بالوحدة ج ولل ين يؤدون ما يكلفون به  -3
 من أعمال من قبل مجلس إدارة الوحدة تتعلق كل بمجال عمله.

 

 (14مادة )
وتحدد بترشيح من رئيس مجلس إدارة  الوحدة وموافقة مجلس إدارة الوحدة يعين مسئول مالي للوحدة 

 اختصاصاته كما يلي :ـ
 إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة. -5
 حفظ ا لمستندات المؤيدة لعمليات الصرف. -9

 إعداد الحسابات والقوائم المالية للوحدة. -4

 ضع المالي كل ثالثة ش ور.إعداد تقارير دورية عن الو -3

 تنظيم الشئون المالية بالوحدة  -5

 تنظيم المشتريات والمخازن بالوحدة  -6

 أحكام عامه:ـ  الرابع الباب 
 (15مادة )

ضذمان الجذودة بجامعذة مذن مركذز  يتجذزأبكلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة جذزء ال ضمان الجودة تعتبر وحدة 
 المنصورة.

 (16مادة )
 حة اعتبارا  من تاريخ اعتمادها من الج ات المختصة.يعمل ب  ه الالئ

 
 
 
 
 
 
 
 

  55/9/9009 ( بتاريخ    354  جلسته رقم )كلية الصيدلة بموافقة مجلس 


