
 
 

 
 
 

1 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة لوحد الالئحة الداخلية

 إدارة الجودة

 كليـة الصيدلة 

  جامعة الزقازيق

2102-2102 

 



 
 

 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 22/6/2002( بتاريخ 943بناء علي قرار مجلس جامعة الزقازيق رقم )

والخاص بالموافقة علي الالئحة الداخلية لمركز تقويم األداء وضمان الجودة بجامعة 

 الزقازيق .

والخاص  13/7/2002( بتاريخ 920وبناء علي قرار مجلس الجامعة رقم )

علي العمل إلستكمال الهيكل التنظيمي لوحدات تقويم األداء وضمان الجودة بما بالتأكيد 

يتوافق مع الهيكل التنظيمي لمركز تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة وذلك 

 بالكليات والمعاهد المختلفة التي تتبع جامعة الزقازيق .

لتأهيل التطويرالمستمر و افقد قامت مجموعة العمل القائمة علي مشروع 

الجودة بالجامعة ، بهدف إدارة بدراسة الالئحة الداخلية الخاصة بمركز لالعتماد 

تتوافق معها وتحقق الغرض المنشود  بالكليةالجودة  إدارةصياغة الئحة داخلية لوحدة 

ضمان الجودة  الجامعة من أجل ةمنها ، وبما يتوافق أيضاً مع رسالة وإستراتيجي

 . االعتمادالوصول إلي و
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 وتتضمن الالئحة الداخلية للوحدة البنود التالية :

 األول:البند 

الأدور ويكأون مقرهأا إدارة الجأودة ـ جامعأة الزقأازيق وحأدة  لصأيدلةكليأة اينشأأ ب 

 الجودة .إدارة  تحت مسمى وحدة  اإلداريبمبنى  ثالثال
 

 الثاني:البند 

 الوحدة:رؤية 

تماشأأى مأأع معأأايير الجأأودة للهي أأ  يداء تحقيأأق مسأأتوي رفيأأع مأأن األ إلأأيتطمأأا الوحأأدة 

 القومية لضمان الجودة.
 

 الثالث:البند 
 

 رسالة الوحدة :

للوفأأاء بمتطلبأأات الهي أة القوميأأة لضأأمان الجأأودة واالرتقأأاء المسأأتمر  الصأأيدلةتهي أ  كليأأ  

 راتيجي بالعمليأة التعليميأة وخدمأ  الطأأالب والبي أة بمأا يحقأق رسأأالة الكليأة ويتفأق مأع اسأأت

 معة، والسعي العداد الكلية للحصول علي االعتماد.الجا

 الرابع:البند 

 األهداف اإلستراتيجية للوحدة : 

 كلية.بالمخرجات العملية التعليمية  فيثقة المجتمع المصري والمجتمع الدولي  اكتساب                   

 تمة بالتعليم إزكاء مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المه

 . الرقابة ودعم مناخ الجودة فيللمشاركة 

  بال                                                والوعي بأهمية تطبيق برامج التقويم بين كافة العاملين  ،الجودةنشر ثقافة

 المختلفة. وأقسام 

  ة.لكليابعة لالت التخصصاتكافة  فيإعالء قيم التميز والقدرة التنافسية                                                

  وتشجيع كافة األقسام العلمية في المشاركة  واالعتماد،دعم عملية ضمان الجودة الشاملة

 االعتماد.في جميع متطلبات 

  دعم عمليات التحسين المستمر من خالل توجي  القائمين علي أنشطة التطوير المختلفة

 تويات الجودة التي تتحسن بإستمرار .كل في مجال  لمواكبة مس
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  على المستوى  واالعتمادإقامة عالقات تبادلية مع هي ات ومنظمات ضمان الجودة

  . الحصول علي االعتماداإلقليمي والدولي بهدف 

 الخامس:البند 

 كليةمجلس إدارة للوحدة " ويعرض علي مجلس ال “ كليةاليشكل بقرار من عميد 

 إلقراره .

 دس:الساالبند 

ثأأال   لمأأدة كليأأةبالالجأأودة  إدارةبتعيأأين مأأدير تنفيأأدي لوحأأدة  قأأراراً  كليأأةاليصأأدر عميأأد 

إدارة ( مأن الالئحأأة الداخليأة لمركأأز 7وذلأك تطبيقأأاً لأنم المأأادة ) للتجديأأد،سأنوات قابلأة 

   بالجامعة. الجودة

 : البند السابع

                                                بالكليةالجودة إدارة وحدة  اختصاصات

بالجامعأة تخأتم  إدارة الجأودة( مأن الالئحأة الداخليأة لمركأز 3مع مراعاة ما ورد بالبند )

 بما يلي :   كليةبالإدارة الجودة وحدة 

  بالجامعأة مأن أجأأل إدارة الجأودة اسأتخدام وتطبيأق البأرامج المصأممة مأن قبأأل مركأز

                                                كليأأأأأأأةبالمي والمؤسسأأأأأأأي تقأأأأأأأويم األداء وضأأأأأأأمان الجأأأأأأأودة بشأأأأأأأقيها األكأأأأأأأادي

 واالعتماد.القومية لضمان الجودة  في ضوء الفلسفة التي حددتها اللجنة

  كليأأأأأةمسأأأأأتوى ال بأأأأأالجودة علأأأأأيتطبيأأأأأق إسأأأأأتراتيجية الجامعأأأأأة فيمأأأأأا يخأأأأأتم                                                 

وكأدا التوجيهأأات الصأأادرة عأأن  واألهأأداف،الة والرؤيأة والغايأأات والتأي تشأأمل الرسأأ

   الخصوص.بالجامعة بهدا إدارة الجودة مركز 

 كليةإنشاء نظام معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة بال                                                 

 لعلميأأة واإلداريأأة المختلفأأأة متابعأأة أنشأأطة تقأأأويم األداء وضأأمان الجأأودة باألقسأأأام ا

 .                                               . كليةبال
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 كليأأأأأأأأأأةتحليأأأأأأأأأأل نتأأأأأأأأأأائج أنشأأأأأأأأأأطة تقأأأأأأأأأأويم األداء وضأأأأأأأأأأمان الجأأأأأأأأأأودة بال                                                

 ، وتقديم تقرير سنوي إلي المركز الرئيسي بالجامعة .

 كليةبالالمختلفة ات دارواإل لألقسام العلمية استشاريةات تقديم أدلة إرشادية وخدم                                               

 فيما يتعلق بضمان الجودة واالعتماد .

 كليأأأةال  علأأأي تهي أأأة كليأأأةالعمأأل مأأأع كافأأأة األقسأأأام العلميأأأة واإلدارات المختصأأة بال  

                                   ضمان  الجودة  واالعتماد .  وإعدادها  لمرحلة

  كليأأأأأأأأأةبالإعأأأأأأأأأداد التقريأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأنوي لتقأأأأأأأأأويم األداء وضأأأأأأأأأمان الجأأأأأأأأأودة                                               

 .                                                  كلية.الورفع  إلي األستاذ الدكتور عميد 

 الجهأات المعنيأة بقضأايا تقأويم األداء وضأمان  إقامة عالقات مباشرة وقويأة مأع كافأة

 بالجامعة.إدارة الجودة  مركز الجودة من خالل

 والمجتمأأع لترسأأأيخ مفهأأوم تقأأأويم األداء  كليأأةالقيأأام بنشأأاال إعالمأأأي واسأأع داخأأأل ال

                                                 وضمان الجودة . 

 الثامن:البند 

 وحدةال إختصاصات مجلس إدارة

إقأأأرار السياسأأأات وبأأأرامج ونظأأأم العمأأأل التأأأي تحقأأأق  الوحأأأدة يتأأأولى مجلأأأس إدارة     

وفأأي إالأأار القأأوانين  لجامعأأة،وا كليأأةبال فأأي ضأأوء إسأأتراتيجية الجأأودة الوحأأدةأغأأراض 

 :وذلك على النحو التالي  المنظمة،واللوائا 

العأأأام وتحديأأد اإلختصاصأأأات والتوصأأي   الوحأأأدةوضأأع النظأأأام الأأداخلي للعمأأأل فأأي  

 لواجبات العاملين ب  . 

 الوحأدة مأن خأالل محاسأو الوحأدة وبمأا القواعـد المالية المنظمة لعمل  اإلشراف علي

 الشأن.يتفق مع القوانين العامة للجامعة في هدا 

  إقأأرار نظأأم التفاعأأل التأأى تكأأـفل حسأأن التعأأاون مأأع الجهأأات ذات العالقأأة بأنشأأطة

 ودة واإلعتماد .تطوير التعليم العالى ، ونظم ضمان الج
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  كالعمل، وكدلحول سير  للوحدةالتنفيدي  المديرالنظر في التقارير المقدمة بواسطة 

                                                  .كليةللالخاصة باألقسام المختلفة تقارير ال

  كليأأةالوعرضأأها علأأى مجلأأس  للوحأأدةإقأأرار قبأأول الهبأأات والتبرعأأات التأأي تقأأدم                                                

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة للموافقة عليها للموافقة على 

  وتطأأوير نظأأام  ذلأأك،وفقأأاً للتطأأورات التأأي تسأأتلزم  كليأأةرسأأالة الدراسأأة ومراجعأأة

 .                                                كلية.الالعمل بما يحقق رسالة 

 المأدير التنفيأدي س اإلدارة مرة علأى األقأل كأل شأهر بنأاء علأى دعأوة مأن يجتمع مجل

،  ويكون االجتماع صحيحاً بحضور أغلبيأة أعضأاء المجلأس ) النصأ  زائأد  للوحدة

رئأأيس واحأد( ، ويأتم إثبأأات وقأائع كأأل جلسأة بتحريأر محضأأر الجلسأة واعتمأأاده مأن 

الجلسأأة للعأأرض  ، واالحتفأأاب بأأ  فأي سأأجل خأأاص . ويرفأع محضأأر  مجلأس اإلدارة

 .                                                كلية .العلى مجلس 

  والمنبثقأأة مأأن  للوحأأدةالتنفيأأدي  المأأديردراسأأة خطأأع العمأأل التنفيديأأة المقدمأأة مأأن

تمهيأأأداً للموافقأأأة عليهأأأا وتأأأوفير اإلمكانيأأأات الالزمأأأة  كليأأأة،بالإسأأأتراتيجية الجأأأودة 

 للتنفيـد.

 جنيأأأ  ،   آلأأأ رة تخصأأأيم سأأألفة مسأأأتديمة ال تزيأأد عأأأن مبلأأأ  يجأأوز لمجلأأأس اإلدا

، ويصأرف منهأا علأى النفقأات النثريأة المختلفأأة ،  محاسأو الوحأدة وتكأون فأي عهأدة 

مأأع مراعأأاة أالت تسأأتخدم أمأأوال السأألفة المسأأتديمة فأأي أغأأراض صأأرف المكافأأ ت أو 

أن تأأرد  األجأأور و مأأا فأأي حكمهأأا ، ويأأتم إستعاضأأة هأأده السأألفة قأأرب نفاذهأأا ، علأأي

 المبال  المتبقية بدون صرف في نهاية السنة المالية . 

  لألعضاء  جلساتاللمجلس اإلدارة تحديد قيمة بدل حضور. 

  والعأأأاملين  للوحأأأدةالتنفيأأأدي  للمأأأديرلمجلأأأس اإلدارة تحديأأأد قيمأأأة المكافأأأأة الشأأأهرية

 .ا اإلداريين به

   توزيأأع مكافأأأة تشأأجيعية  للوحأأدةالتنفيأأدي  المأأديرلمجلأأس اإلدارة بنأأاء علأأى إقتأأرا

 .  الوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة  بالوحدةللعاملين اإلداريين 
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 : البند التاسع

 للوحدةالتنفيذى  المديرومهام  اختصاصات

 وإعداد خطع العمل الالزمة . لوحدةالتوجي  واإلشراف على العاملين با 

  ة إنجأأاز األعمأال اليوميأأة ، والتأكأد مأأن ومتابعأ ،بالوحأأدةاإلشأراف علأى نظأأام العمأل

 . بالوحدة، والتنسيق بين العاملين  الوحدةمطابقتها لخطة أعمال 

  تقأديم تقأارير دوريأة لمجلأأس اإلدارة عأن تطأور العمأل بالوحأأدة وفقأاً للمهأام المنوالأأة

 ب  ، والمشاكل التي تواج  قيام  بمهام  . 

  بمأا فأي الالزمأة لتسأيير العمأل التنفيأدي لأ  كافأة الصأالحيات للوحأدة المدير التنفيأدي

وذلأأك فأأأي إالأأار الصأأأالحيات  ،كليأأةبالذلأأك االتصأأال باألقسأأأام العلميأأة واإلداريأأأة 

                                               المخولة إلي  من مجلس إدارة الوحدة .

 : البند العاشر

  : هي الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة

 :كليةالجهات خارج  

 . مركز تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة 

 . مجلس جامعة الزقازيق 

 . الهي ة القومية لضمان الجودة واإلعتماد 

 بتخصصات الطالب  ةصلالمجلس األعلى للجامعات ولجان  المت. 

  ذات العالقة بتخصصات الخريجين   تحادات المهنيةاإلوالنقابات. 

 بالكلية .                                                 ة من مخرجات التعليمالجهات المستفيد 

  المهتمة بالتعليم المدنيمؤسسات المجتمع . 

 

 :كليةالجهات داخل  

  كلية.للاألقسام العلمية واإلدارية التابعة                                                . 

 ب.الطال 
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  ومعاونيهم . التدريس،أعضاء هي ة 

 : البند الحادي عشر

 بالكليأة ومجموعأة مأن األنشأطة بكأل منهأا  تقأوم فرعيأة، لجأان سأتةضم الوحدة ت

 يلي:ما ك هي

 البيانات والمعلومات  لجنة:  أوال

تتشكل الوحدة من منسأق ألعمأال الوحأدة وفأرل عمأل مختلفأة تتكأون مأن بعأ  أعضأاء 

 ها:أنشطتومن  كليةهي ة التدريس والعاملين بال

 واإلحصاءات  تصميم وبناء نظم المعلومات. 

  التي تحقق األهداف المرجوة  قواعد البيانات واختيارتصميم. 

 بالطرل العلمية المناسبة لكل حالة  تحليل المعلومات. 

 والمستندات والوثائق  حفظ الملفـات. 

 . النشر واإلعالن وفقاً للخطع الموضوعة وبما يحقق الهدف 

 وقع اإلليكتروني لوحدة ضمان الجودة بصفة مستمرة . إنشاء وتحديث الم 

 كلية .كتابة وتقديم تقرير الدراسة الداتية لالعتماد من مجلس ال                                                 

 

   الدعم الفني و التأهيل لالعتماد لجنة: ثانيا  

تكأون مأن بعأ  أعضأاء تتشكل الوحدة من منسأق ألعمأال الوحأدة وفأرل عمأل مختلفأة ت

 أنشطتها:كلية، ومن هي ة التدريس والعاملين بال

 كلية .) األكاديمي ، المؤسسي ( لجميع األقسام العلمية والوحدات التابعة للويم ـالتق                                                  

  وفقـاً للمعايير واإلرشاداتالتنفيد . 

 علقة بطبيعة عمل الوحدة المت إجراء المسو  الميدانية. 

 مأأن جميأأع عمليأأات التقيأأيم والمتابعأأة ، واإلسأأتفادة مأأن المعلومأأات  التغديأأة المرتأأدة

 . المتحصل عليها

 لجميع األقسام العلمية واإلدارية بما يحقق مستويات الجودة المطلوبة . دعم اآلداء 
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 ية المتعلقة بضمان الجودة المؤسس نشر المعرفة وبرامج الوعي والتدريو

 واألكاديمية .

 الواردة من األقسام العلمية واإلدارة  تجميع نتائج الدراسات الداتية. 

  نفيـديـةالتخطع األعمال جداول ونظم وتصميم . 

  المقترحات والشكاوى وفحصها وإقتراح الحلول لها تلقي.. 

 التدريب لجنةثالثا : 

كأأون مأأن بعأأ  تتشأأكل الوحأأدة مأأن منسأأق ألعمأأال الوحأأدة وفأأرل عمأأل مختلفأأة تت 

 كلية، ومن أنشطتهاأعضاء هي ة التدريس والعاملين بال

  تدريو وتعليم المشاركين بأساليو وأدوات هدا المفهوم الجديد حتى يمكن أن يتم

 وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبة من تطبيق  .، يقوم على أساس سليم وصلو 

 العاملينهي ة التدريس وأعضاء  منمستويات الف ات والالتدريو لجميع يوج   أن . 

 .  تحدياتما تواجه  من متطلبات كل ف ة حسو  يويجو أن تلب  

 لتطبيقها  والمهارات الالزمة، وأدواتها وأساليبها ، التدريو أهمية الجودة يتناول ن أ

  والرل قياس األداء .، المناسبة األدوات اإلحصائية استخدام و ،

  متخصصأأأة عنأأأد تطبيأأأق البرات الخارجيأأأة بأأأالخ االسأأأتعانةأن يأأأتم عنأأأد الضأأأرورة

ومسأأاعدتها فأأي حأأل المشأأاكل التأأي  كليأأةال ةخبأأرل اً دعيمتأأ ، وأن ذلأأك يعأأـدالبرنأأامج 

                                             .مأأأأأأأأن التطبيأأأأأأأأق  ينشأأأأأأأأأ وخاصأأأأأأأأة فأأأأأأأأي المراحأأأأأأأأل األولأأأأأأأأيمكأأأأأأأأن أن ت

 رقابة الجودة لجنةرابعا  :

مأأال الوحأأدة وفأأرل عمأأل مختلفأأة تتكأأون مأأن بعأأ  تتشأأكل الوحأأدة مأأن منسأأق ألع     

 ومن أنشطتها كليةأعضاء هي ة التدريس والعاملين بال

 لجودةبرامج ااإلعداد والتخطيع ل  . 

 الجودةل ـــاس وتحليـقي.  

 تحسين وتطوير الجودة  . 

 ودةــضبع ومراقبة الج  . 
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 الشئون المالية واإلدارية  لجنة خامسا :

سأأأق ألعمأأال الوحأأأدة وفأأرل عمأأأل مختلفأأة تتكأأأون مأأن بعأأأ  تتشأأكل الوحأأأدة مأأن من  

 أنشطتها:ومن  كليةوالعاملين بال اإلداريين

  اإلدارية.ش ون األعمال 

 ش ون السكرتارية . 

 الش ون المالية . 

  والمخازنالمشتريات. 

 

 المقترحات و الشكاويسادسا : لجنة 

 

من بع   تتشكل الوحدة من منسق ألعمال الوحدة وفرل عمل مختلفة تتكون

 كليةأعضاء هي ة التدريس والعاملين بال

 : البند الثاني عشر

  : لشكل التوضيحي التاليوفقاً لتقويم األداء وضمان الجودة  لوحدةالهيكل التنظيمي  يتشكل

 الجودة إدارة الهيكل التنظيمي لوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارةرئيس 

لجنة 
المقترحات و 

 الشكاوي 

 

منسق 
 رقابةلجنة 

 الجودة

 المدير التنفيذي للوحدة 

لجنة منسق 

 التدريب

 مجلس اإلدارة

 نائب المدير التنفيذي للوحدة 
 

 تب الفنيمدير المك

 لجنةمنسق 

الدعم الفني 

والتأهيل 

 لإلعتماد

لجنة منسق 

 تالبيانا

 والمعلومات

لجنة الشئون 
المالية 
 واإلدارية
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 : البند الثالث عشر
 :م ـويـة للتقالعام المجاالت

  األكاديمية.تقويم البرامج 

  المؤســــسي.التقويم 

 لإلعتماد والمؤسسية جهيز البرامج األكاديمية ت. 

 : البند الرابع عشر

 للوحدة ىـالنظام المال

 موازنأأة ماليأأة سأأنوية يعتمأأدها مجلأأس اإلدارة ، وتتوافأأق السأأنة الماليأأة  وحأأدةيكأأون لل

شأأراف إتحأأت  وحأأدةلل المأأالييقأأوم المسأأ ول و،  مأأع السأأنة الماليأأة للجامعأأة وحأأدةلل

خأأالل ثالثأة شأأهور  الختأاميوالحسأاب  المأأاليالوحأدة مركأز بإعأأداد  المأدير التنفيأدي

التقأأارير  جميأأعالسأأنة الماليأأة لعرضأأها علأأى مجلأأس اإلدارة ، وتخضأأع  انتهأأاءمأأن 

                                             .  هاأو خارج  كليةاللمراجعة األجهزة المختصة من  ةالمالي

 البنأأك الأأدي يختأأاره مجلأأس اإلدارة مأأن بأأين البنأأو   فأأيحسأأاب خأأاص  وحأأدةيفأأتا لل

 ق وأغراض الوحدة .ـالنواحي التي تتف في ، وال يجوز الصرف من  إالت  المعتمدة

 

 : تتكون موارد الوحدة منو

 .ها تللقيام بواجباللوحدة  كليةوالتخصصها الجامعة  التيالمبال   - 

 كليةاليقبلها مجلس اإلدارة ويوافق عليها مجلس  التيالتبرعات والهبات  -

  جامعة.وال    

 وجدت.ن إفوائد الودائع لدى البنو     -

 . حصيلة بيع المطبوعات وغيرها من المواد العلمية   -

 أي موارد أخرى ناتجة عن نشاال الوحدة .    -
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 : يتشمل نفقات الوحدة ما يل

بالوحدة، وللدين يؤدون خدمات جور والمكاف ت والحوافز التى تصرف للعاملين األ  -

 تتعـلـق كل بمجال عمل  .

 عمليات المتابعة والتقييم وفـقـاً لواجبات الوحدة . نفقات    -

، ة توعية وورش العمل الخاصة بضمان الجودنفقات الندوات العلمية وحلقات ال  -

 . ذات الصلةوالمؤتمرات 

 ة .ـالمصروفات الجارية المختلف   -

 . األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيد العمل بالوحدة    -

  ًيكون الصرف من أموال الوحدة المودعة بالبنك المعتمد بموجو شيكات موقعا 

 توقيع ثان . الماليوالمس ول ،  توقيع أول للوحدة رئيس مجلس اإلدارةعليها من 

 فى حساب خاص بالبنك  -ن وجدت إ -األجنبي  من النقد احتفظ الوحدة بمواردهت

 . الوحدةعمل المعتمد وتخصم هده الحصيلة ألغراض 

 : البند الخامس عشر

 المخازن والمشتريات

  تشترى من حساب الوحدة ، أو  التيجميع األجهزة والمعدات واألدوات والمهمات

د ـها القواعنأش فييتبع  أخرىإلي  من الجامعة أو أي جهة  المهداةالمعارة أو 

  . ن الحكوميةزلالئحة المخا اً ـقـواإلجراءات المخزنية المقررة وف

  ًلالئحة المخازن ويخصم  تفتا دفاتر لإلضافة أو الصرف ويتم القيد فيها البقا

                                                 كلية.العامة لل اإلدارةبمخازن  مستقل لمهمات ومتعلقات الوحدةخزن ممكان ك

  لوحدة أو من المدير التنفيدي ل داعتماإب ال يجوز صرف األصناف من المخازن إالت

 يفوض  . 

 ستمارات الحكومية ، وتمسك بإدارة تستخدم مخازن الوحدة نماذج الدفاتر واإل

 الوحدة مجموعة الدفاتر المخزنية . 
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  رد ـالجتخضع مخازن الوحدة للمراجعة والجرد الدوري أو المفاجئ ، ويكون

لما تقضى ب  الئحة  ، ويتم الجرد مرة وفقاً  لمحتويات  وجميع المستندات ب  شامالً 

 المخازن واللوائا المالية المعمول بها فى هدا الشان . 

  ر ـوتحفظ جميع الدفات كاملة،يتم حفظ المستندات المالية لمدة خمسة أعوام مالية

 .  يتم تجديدهاالتي ة عدا دفاتر العهد والسجالت لمدة خمسة عشر عاماً 

 رض ـبواسطة لجان تشكل لهدا الغ وحـدةيتم فحم جميع المشتريات الواردة لل

 التي، ويجوز عند الضرورة قبول المشتريات  لوحدةيدى لفالمدير التنبقرار من 

تقل قيمتها عن خمسمائة جني  دون أن تفحصها لجنة الفحم بشرال إقرار المس ول 

ينات ـزن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعوالمس ول عن المخا الفني

   . ـجلرض المطلوب ألـومطابقة من حيث النوع والغ،  دةـالمعتم

 : البند السادس عشر

 مجلس الكلية.من  عتمادهاامن تاريخ  عتباراايعمل بأحكام هده الالئحة 
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 دليل العمل

 الجودة إدارةوحدة ل

 ةكلية الصيدل

 جامعة الزقازيق
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 ولالبند األ

 األداء نظام تقويم

 

 :التقويمأهداف نظام 

   كلية.لالتابعة لباألقسام العلمية واإلدارية تحليل الوضع الراهن لألداء األكاديمي                                                 

  والمؤسسيتحديد أوج  القصور المختلفة والتي تؤثر علي األداء األكاديمي 

                                                  لية.كباألقسام العلمية واإلدارية المختلفة بال

   لالرتقاء بمستوي األداء األكاديمي برامج للتغلو على أوج  القصور اقترا

  للنهوض برسالة الجامعة بفاعلية وكفاءة .والمؤسسي  

  اإلعتمادإقترا  الطرل والوسائل واإلجراءات التي تكفل التوافق مع متطلبات 

 . ضمان الجودة واإلعتمادالقومية لهي ة الوفقاً لما ستقره لمؤسسي واي كاديماأل

  بشأنها . يلزمرفع النتائج مقرونة بالتوصيات إلي إدارة الجامعة إلتخاذ ما 

 

 البند الثاني

 اإلطار العام لتطبيق عناصر التقويم

 

 :ما يلي اإلطار العام لتطبيق عناصر التقويم يتضمن 

رض الواقأع مأن خأالل دراسأة وتحليأل الأراهن ومعطياتأ  داخأل قراءة ما يحد  علأى أ     

، وتفهأم مفرداتأ  وأسأباب  ، ثأم دراسأة وتحليأل قسم علمأي وإداري الكلية وعلي مستوى كل 

، وإجأأأراء مراجعأأأة معهأأأدالنتأأأائج التأأأي ترتبأأأت علأأأي الوضأأأع الأأأراهن داخأأأل وخأأأارج ال

 القادمة ، وذلك من خالل : للمرحلة للسياسات السابق إتباعها في ضوء إستراتيجية الكلية
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  وجداول تقويم أداء مفصلة وشاملة ) تشمل جميع عناصر التقويم(  استماراتتصميم 

 إلستيفاء بياناتها ، وإعادتها إلي  األقسام العلمية واإلدارية المختلفةوتوزيعها علي      

 إدارة الوحدة .     

 إلي مقاييس  األقسام العلمية واإلدارية المختلفةة عناصر التقويم الواردة من ترجم 

 رقمية ، وتحديد أوزانها النسبية .    

  ، تفري  وتحليل جميع بيانات عناصر التقويم في ضوء األوزان النسبية لكل منها 

 . وإداريقسم علمي د المجموع الكلي لدرجات التقويم ، والترتيو لكل تحديو    

 المعنية بنتائج التقويم ، مع  األقسام العلمية واإلدارية المختلفة إدارة الكلية، و إخطار 

 بيان بنوع وحجم االنحرافات عن المعايير التي تم إقرارها ، مع مقترحات بالحلول      

 الممكنة .     

  حاالت النظر في إنشاء أقسام أو تخصصات جديدة في ضوء نتائج التقويم المستمر. 

 

 البند الثالث

 العناصر الرئيسية لتقويم األداء

 

 الهيئة العلمية " بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس " ::   أوال  

  مدي كفاية عدد أعضاء هي ة التدريس لإلحتياجات الفعلية علي مستوى القسم العلمي

ت والتخصم بما يضمن إستقرار وإستمرار العملية التعليمية، وأيضاً توثيق العالقا

 التربوية بين أعضاء هي ة التدريس والطالب .

  م مدي توافر المؤهالت والخبرات العلمية والمهنية لجميع األعضاء وفقاً للتخصُّ

 والوحدة الوبيفي .

 مدي تخصيم أعضاء هي ة التدريس الوقت الكافي ألداء أعمالهم بالكلية                                                

  .خد في االعتبار متطلبات الممارسة المهنية للبع  منهم .. مع األ

 لعضو هي ة التدريس لمتطلبات األداء  –وغيرها  –مة األعباء التدريسية ءمدي مال

ـال .  الفعت
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  مدي التقـدم في األخد بالطرل واألساليو الحديثة في التدريس وتوصيل المعرفة بالفاعلية

 والكفاءة المطلوبة .

 أو مراكز تميز بحثية  متميزة،علمية  مدي وجود مدارس. 

  مدى إتاحة فرص اإلتصال الثقافي بين أعضاء الهي ة العلمية ، وبينهم وبين الهي ات

 العلمية األخرى ، وكدا المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بالمجتمع .

 . مدي اإلنضباال القانوني واألخالقي والسلوكي ، ومدي اإللتزام ب داب وأخالقيات المهنة 

 البرامج الدراسية ::  ثانيا  

 مة البرامج الدراسية إلحتياجات المجتمع وسول العمل ، ومتطلبات تنمية ءمدي مال

 .المعرفة 

  كليةالمدي ارتباال المقررات والمناهج والبرامج الدراسية برسالة                                                

نظام واضا ومتطور للقياس المستمر لهدا االرتباال وأهدافها اإلستراتيجية ، ومدي توافر 

. 

  مدي وجود منهج دراسي محدد ومتطور لكل مقرر بما يضمن مالحقة العصر في جميع

  المجاالت .

 . مدي توافر نظم محددة ومعلنة وعادلة لتقويم أداء الطالب 

 ة وفقاً مة المقررات،  وعدد الوحدات لكل مقرر لمتطلبات منا الدرجة العلميءمدي مال

 . تي تحددها اللجان القطاعية للمعايير واألنماال ال

 مة البرامج الدراسية ، والمقررات ، مع متطلبات الترخيم المهني ، وذلك في ءمدي مال

المهن التي تستوجو ممارستها الحصول علي ترخيم من جهات أخري خارج 

 الجامعة.

 ي  القدرة علي التحليل ، والتفكير مة البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد خريج لدءمدي مال

المنطقي ، واإلبداع ، وتحمل المس ولية ، والعمل ضمن فريق ، والتعامل مع الوسائل 

 التكنولوجية الحديثة ، وفهم حقيقة المتغيرات العالمية .

  في برامجها وأنشطتها البحثية.  أو بع  األقسام العلميةمدي التميز الدي تتمتع ب  كل 

 م بالمعايير األكاديمية التي تحددها لجان قطاعات التعليم المختلفة وفقاً مدى اإللتزا

  للدراسات التي تتم في هدا الشان .
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  المكتبات ومراكز المعلومات  : ثالثا  

 مزودة بمصادر المعلومات الضرورية لزيادة كفاءة وفاعلية  اتمدي توافر مكتب

 .، وعلي مستوى الجامعة كلية بالالتحصيل الدراسي 

  وخطع اإلعداد لها .  كليةات الرقمية بالمكتبالمدي توافر ، 

  مدي توافر الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من وسائل اإلتصال الحديثة مثل شبكة

 اإلنترنت ، ومعامل اللغات األجنبية ، ومعامل الكمبيوتر .

 اإلنترنت  مدي إتاحة خدمات المكتبات ، والوسائل السمعية والبصرية ، وخدمات شبكة

 .                                                كلية.اللطالبي هده الخدمات علي مستوي 

  مدي توافر جهاز بشري مؤهل لتيسير هده الخدمات واإلشراف علي تقديمها ،

 والمحافظة علي بقائها صالحة للعمل بكفاءة .

 . مدي توافر أماكن كافية ومريحة لإلالالع 

 جوانب الماليـة ال  : رابعا  

 . مدي توافر الموارد المالية ألداء كافة األعمال ، والمصادر المختلفة للتمويل 

 .  مدي توافر التنظيم المالي السليم ، وسهولة إجراءات 

 . مدي القدرة علي تنمية الموارد الداتية 

  . مدي القدرة علي إستخدام الموارد المتاحة 

  هيالت المتعلقة بالعملية التعليميةالمباني والمرافق والتس  : خامسا  

 مة المباني والمرافق والمالعو .ءمدي كفاية ومال 

 مة المعامل والورش والتجهيزات بكافة أنواعها .ءمدي توافر ومال 

 . مدي كفاءة إستخدام التسهيالت المتاحة 

 . مدي اإللتزام بقواعد السالمة واألمن الصناعي 

 : خدمات الطالب والعاملين  : سادسا  

 مدي توافر خدمات الطالب بالمستوي المالئم فيما يتعلق بما يلي :

 أنشطة رعاية الشباب .  -

 اإلقامة بالمدن الجامعية .  -

 دعم الكتاب الجامعي .  -

 مكاف ت التفول .      -
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 القروض والمساعدات المختلفة :  -

 *  قروض 

 *  مساعدات ماليـة

 *  مساعدات عينية

 أخري عيةاجتما*  مساعدات 

  ن الطالب والنتائجئوش  : سابعا  

 مة أعداد الطالب المقبولين لإلمكانيات المتاحة .ءمدي مال 

  إضافية للطالب المتميزين .وحوافز مدي توافر خدمات 

 . مدي كفاءة النظام المتبع في إجراء اإلمتحانات ورصد النتائج 

  مدي األخد بالنظم الحديثة للتقويم ، ورصد النتائج 

 والدراساتالنشاط البحثي   : نا  ثام

  مدي مساهمة أعضاء هي ة التدريس في أنشطة البحث العلمي ، وتنمية المعرفة خارج

 مجال الترقية العلمية .

 ة ــمدي مساهمة أعضاء هي ة التدريس في أنشطة البحث العلمي التطبيقي

 . )المشروعات البحثية(

  والندوات وورش العمل  المؤتمراتمدي مساهمة أعضاء هي ة التدريس في

 العلمية .

  مدي مساهمة الكلية من خالل فرل عمل بحثية  في خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة

 بالمجتمع المحلي .

 : خدمة المجتمع وتنمية البيئة تاسعا  

   ة هده جودتنوع وومدي شموليت  و في خدمة المجتمع وتنمية البي ة ،  لكليةا مساهمةمدي

 . المساهمة

 بقضايا المجتمع المحلي . تباال برامج الكليةمدى ار 

 اإلعالم عن الجهة موضع التقويم :عاشرا  

 .  دليل إعالمي للكلية، ومدي شموليت  وجودت 

  ومدي شموليت  وجودت  .  لألقسام المختلفةدليل إعالمي 

  .  دليل إعالمي للطـالو ، ومدي شموليت  وجودت 

  لمعلومات الدولية اإلنترنت .، علي شبكة اكليةللصفحة إعالمية شاملة 
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 البند الرابع

 مستويات التقويم

 

 : القسمتقويم علي مستوي   : وال  أ

علأي كافأأة والمؤسسأي فيمأا يتعلأق بأأاألداء األكأاديمي قسأم ويأتم فيأ  تقأويم أداء كأأل 

المكتبأأات ومراكأأز  -البأأرامج الدراسأأية  -أعضأأاء هي أأة التأأدريس ومعأأاونيهم المسأأتويات، 

 النشأاال -شأؤون الطأالب والنتأائج    -الطأالب  خأدمات -والتسهيالت  مبانيال -المعلومات 

 . كٍل علي حدة البحثي

 

 :  كليةتقويم علي مستوي ال: انيا  ث

                                                علأأي تقأأويم أداء الكليأأة للحصأأول األقسأأام و اإلداراتيأأع تقأأويم أداء مويأأتم فيأأ  تج

 .والمؤسسي لق باألداء األكاديمييتع ككل فيما

 البند الخامس

 خطط األعمال التنفيذية المتعلقة بتقويم األداء 

 وتتم علي النحو التالي :

 نات المراجعة وتفري  وتحليل البي) فرل عمل (   ينمتخصصمن الفنية  انتشكل لج

والمعلومات ، وإستخراج المؤشرات اإلحصائية لعناصر التقويم ، والتأكد من 

 .السكرتير التنفيدى للوحدة تحت إشرافد تقرير بدلك إعداالمة تطبيق النظام  ، وس

 

 والتأكأد مأأن  والمعلومأأات،مراجعأأة البيانأات  بأعمأال بالكليأأة إدارة الجأودة وحأأدةقأوم ت

تفريغهأأا وتحليلهأأا ، واسأأتخراج المؤشأأرات اإلحصأأأائية لعناصأأر التقأأويم علأأي كأأأل 

 . مستوي من المستويات الخاضعة للتقويم

 

 بإعأأأداد تقأأأارير بنتأأأائج التقأأأويم ، والتوصأأأيات،   الكليأأأةبإدارة الجأأأودة  وحأأأدةقأأأوم ت

التخأأاذ عميأأد الكليأأة  والمقترحأأات التصأأويبية لعرضأأها علأأي السأأيد األسأأتاذ الأأدكتور 

إجأأراءات اعتمادهأأا وتوزيعهأأا علأأي األالأأراف والجهأأات ذوي العالقأأة ، أو مأأا يأأراه 

 سيادت  بخصوصها .
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 البند السادس

 طراف ذوي العالقة األ

 : وهم كل من

 .الوكالء 

 . رؤساء األقسام العلمية / مجالس األقسام / المؤتمرات العلمية لألقسام 

 . أعضاء هي ة التدريس 

 اإلدارات المعنية بالعملية التعليمية واألكاديمية بالكلية .                                                

  كلية.للالعامة  دارةاإلاإلدارات المعنية في                                           

 

 البند السابع

 

تخـدم في  الفرعية التينشطة األوتضم ، بالوحدة البيانات والمعلومات  لجنة

مجموعها عملية التقويم األكاديمي والمؤسسي ، وهي أنشطة اإلحصاءات ونظم 

لومات ، وحفظ الملفات ، والنشر واإلعالن المعلومات ، وقواعد البيانات ، وتحليل المع

، والموقع اإلليكتروني للوحدة . وجميع هده األنشطة تعد من األهمية بمكان إلعتماد 

اإلجراءات التنفيدية لنظام التقويم عليها ، وعلي دقة ما بها من بيانات ومعلومات ، 

 وأيضاً علي كفاءة تحليلها . 

 البند الثامن

 
تختم بالش ون  التينشطة األوتضم بالوحدة ة واإلدارية الش ون المالي لجنة

المالية واإلدارية للوحدة، والمشتريات والمخازن ، وأعمال السكرتارية . وتخدم هده 

األنشطة في مجموعها باقي األنشطة العلمية والفنية المتعلقة بعملية التقويم ، واإلعداد 

 لإلعتماد . 
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 البند التاسع
 

وحدة تقويم األداء الجودة في نظام يقوم تطبيق ما سبق ، باإلضافة إلي  

على األخد بمفهوم فرل العمل التي يتم تشكيلها وتمكينها للقيام بعمليات  وضمان الجودة

. وتتمثل مهام فرل العمل في تطبيق  الوحدة ةنشطأالتحليل والتحسين المستمر لكافة 

   .نموذج الجودة للتحسين المستمر

 البند العاشر

تتوق  كفاءة وفعالية أداء الوحدة علي حزمة من المتطلبات األساسية التي يجو 

 مراعاتها، وتتضمن ما يلي :

  الترويج الجيد لمفهوم وفلسفة وثقافة تقويم األداء وضمان الجودة داخل مجتمع

، من خالل عقد مجموعة من ورش العمل وحلقات النقاش لإلعالم عن   كليةال

وضمان الجودة ، والرد علي كافة التساؤالت ، وإزالة كافة  برنامج تقويم األداء

 الشكو  ، بهدف الحصول علي قدر من القبول الطوعي قبل البدء في التطبيق .  

                                                 التوضيا لكل األالراف ذوي العالقة أن ضمان الجودة بال

 .هو ضمان لبقاء المعهدوإستمراريت  

 كليةال واستمراريةأن وبائفهم تعتمد على بقاء  كليةبالين جميع العامل أن يتفهم                                                

 . وإستمراريتهاجودة ضمان الالبقاء يعتمد بدوره على  اوأن هد، 

  يفيد كل فرد واستمرارية تحسينها الحصول على جودة أعلى يتفهم الجميع أن أن

كٍل أكبر ل اءرضمن خالل الحصول على  ذلكالنظر إلى  ويجو .كليةالي ف

 العالقة.األالراف ذوي 

  كليةلمجلس النسبة الاألهم بتقـويم األداء وضمان الجودة هي أن تكون عملية                                                

وأغلو الموارد معظم الوقت ل ثماراً ستإوأكثر المهام تكراراً و واألقسام العلمية ، بل

 . هده المجالسداخل 

  تدريو وتعليم المشاركين بأساليو وأدوات هدا المفهوم الجديد حتى يمكن أن أن يتم

 وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبة من تطبيق  .، يقوم على أساس سليم وصلو 
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 العاملينوأعضاء هي ة التدريس  منمستويات الف ات والالتدريو لجميع يوج   أن . 

 .  تحدياتما تواجه  من متطلبات كل ف ة حسو  يويجو أن تلب  

 لتطبيقها  والمهارات الالزمة، وأدواتها وأساليبها ، التدريو أهمية الجودة يتناول ن أ

  والرل قياس األداء .، المناسبة األدوات اإلحصائية إستخدام و ،

  متخصصأأأة عنأأأد تطبيأأأق ال بأأأالخبرات الخارجيأأأة االسأأأتعانةأن يأأأتم عنأأأد الضأأأرورة

ومسأأاعدتها فأأي حأأل المشأأاكل التأأي  كليأأةال ةخبأأرل اً دعيمتأأ ، وأن ذلأأك يعأأـدالبرنأأامج 

                            .من التطبيق  ينشأ وخاصة في المراحل األوليمكن أن ت

  أن يكونوا من األشخاص بعناية وحيادية ، وفرل العمل  شكيلتإختيار ويتم أن

لمراجعة لأن يعطوا الصالحية ، و ستعداد للعمل والتطويرديهم اإلالموثول بهم ، ول

 . وتقديم المقترحات لتحسينهاالمكلفون بها ، وتقويم المهام 

  تبني مفهوم التشجيع والتحفيز لكل األعمال اإليجابية المرتبطة بضمان الجودة

  بالمعهد، وتدعيم الثقة في من يقومون بهدا األداء المرغوب .

  ينـيعتمد على حماس المشاركين في التحس كليةفي الالجودة رية برنامج ستمراإأن 

ال ومرن برنامج حوافز فعت ل كليةي ال، لدا ينبغي تعزيز هدا الحماس من خالل تبن  

كل  وبأهمية الدور الموكل إلي،  باالنتماءمن الثقة والتشجيع والشعور  اً يخلق جو

 تالمكاف ، إلي ويوت من التشجيع المعنبرنامج . وهدا يتفاالفي تطبيق من يساهم 

                                           .                                                كلية.، إلي اختيار القيادات بالالمالية 

  كلية ، وتقديم الدعم الفني واإلدارات في الواألقسام التنسيق بين مختل  األفراد

 االعتبارل الصعوبات التي تعترض فرل العمل مع األخد في وتدلي ، الالزم

 . والمتمثلة في ضمان الجودة المصلحة العامة 

  عن فصلهمامفهومان مترابطان ال يمكن هما إدارة الجودة مفهوم القيادة ومفهوم أن 

عمال األالجودة أنشطة منعزلة عن باقي ات ضمان عملي اعتباروال يمكن  بع .

ل بل ،اإلدارةقسم أو أو ال   كليةبال يمكن  ال كما .  جزءاً ضرورياً من أعمالها تشك 

الة أو ضمان تحسين   العليا . إلدارةا تحد دهاوواعية الجودة بدون قيادة فعت

 علي كافة المستوياتإستقرار اإلدارة  أهمية  . 
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   ل التناووتجنو  لي تحسين الجودة .إأن الشعارات وحدها قد تؤدي باإلعتقاد تجنو

ألساليو اإلحصائية ، األمر الدي ستخدام اغير الواعي لطرل حل المشكالت ، وإل

يؤدي إلي اإلستخدام غير السليم لها في تحليل البيانات ، وبالتالي الوصول إلي 

 نتائج خاال ة ومضللة . 

  من تطبيق نظام إدارة تباعاً تم تحقيقها ييتم إستثمار الخبرات والنجاحات التي أن

 ئها ، والالبها، وكدلك عمالمعهددعوة جميع العاملين بإدارات وأقسام البالجودة ، 

للمشاركة في عملية التحسين ، وتوضيا المزايا التي تعود عليهم جميعاً من هده 

 المشاركة. 

  أن تراعى أقصى درجات الحياد والموضوعية في تطبيق النظام ضماناً لكسو ثقة

                                                 كلية.مستفيدين من خريجي الجميع األالراف ذوي العالقة ، وجميع ال

  أن يتم نشر نتائج عمليات تقويم األداء تباعاً علي كافة الجهات المعنية بضمان

 الجودة بهدف التحفيز و / أو التصويو .

 ودة ، أن يتم توفير الموارد المالية الالزمة لتطبيق نظام تقويم األداء وضمان الج

 وتأمين إستمراريت  .

 


