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 الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة  

كلية 
 الصيدلة

 كلية الصيدلة

 

 الالئحة: مقدمة
 ياياةة  كلياة اليايةلة مامعاة  اةل  القاا   فاى قامت مجموعة العمل القائمة على إنشاا  ناااد خايلال للجاوخ  

و ماا تووافاق ضت اا ماا ل االة وإ او اتيجية  ،هااوتحقيق الغ ض المنشوخ من  الكليةخايلية لوحة  الجوخ   الئحة

 .االعوماخ والحفاظ عليهمن ضمل ضمان الجوخ  والوصول إلى  الكلية

 بنود الالئحة:
 الةايلية للوحة  البنوخ الوالية: الالئحةوتو من 

 :البند األول
وتكاون مق  اا  العومااخل الكلياةتأ يال وحة  ل مان وتوكية الجوخ  والييةلة مامعة  ةل  القا     كليةشأ  نت  

 الجوخ . ضمان وتسمى وحة   مبنل كلية الييةلة 813حج   

 " رؤية الوحدة"      :البند الثاني
 محليا  االكاختميى على اإلعوماخ  كلية الييةلة مامعة  ةل  القا   حيول 

 " رسالة الوحدة"    :البند الثالث

 لهااضن تكاون تهاة  ضن  الكلياة ى إحةى وحاةا  القا    كاتة الييةلة مامعة  ةل   كليةوحة  إخال  الجوخ    

تحقياق والمحافااة علاى ماوخ  ا خا  الم  سال تطبياق وتنفيام معااتي  ماوخ  الوعلايا العاالل وفل  فعاال   ا  خول

  . ويةمة الطالب والبيئةوالبحثية وا كاختمل، واإللتقا  المسوم   العملية الوعليمية 
 

 "لوحدةالستراتيجية لاهدا  األ"    :البند الرابع
العااملين فئاا  الكلياة   اين كافاة  ونااا الجاوخ   ، والوعى  أ مية تطبيق   امج الوقوتا نش  ثقافة الجوخ : 1

 .والطالباالخالتين و ضع ا   يئة الوةلتس وضع ا  الهيئة المعاونة 

لوحقياق ا اةا  الكلياة  وم الوطاوت  المسافال  كافة ا قساد العلمية واإلخالتاة فال المشاالكةو خعا تشجيا : 2

 .اال و اتيجية و المسا مة فل الحيول علل االعوماخ االكاختمل

و الم امعاة الةايلياة مان ياالل  الم  ساية وفاعليوهاا الوعليمياة    الكلياةإم ا  تقوتا شامل ومسوم  لقةل: 8

والعمال ل تحواا  لوحساين الوا النقااطالقو  والعمل على تعزتز ا، وكامل   نقاط،  هة  تحةتة الةلا ة الماتية 

 .والوحسينوطوت  لل فل اقو اح وتنفيم يططنوائج الوقوتا واال وفاخ  من  على معالجوها

 .الكلية ي تجلثقة المسوفيةتن فل  اكوساب : 4
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كلية 
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 كلية الصيدلة

: نشاا  مبااةض المشااالكة المجومعيااة لم  سااا  المجومااا المااةنل والجمعيااا  المهومااة  ااالوعليا للمشااالكة فاال 5

 .الجوخ   الكليةال قا ة وخعا مناخ 

 .وعالميا   : إقامة عالقا  تباخلية ما  يئا  ومناما  الجوخ  واإلعوماخ محليا  وع  يا  6
 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة :البند الخامس

 إلق اله. الكلية، وتع ض على مجلس  الكلية ق ال من عمية  " مجلس إخال  للوحة  "شكل ت   
 :بالكليةحدة الجودة مهام و  :السادسالبند 

وتطبياااق البااا امج المياااممة مااان ضماال تقاااوتا ا خا  وضااامان الجاااوخ   شاااقيها ا كااااختمل  ا ااواةاد .1

الهيئاة القومياة ل امان الوال حاةختها  المعااتي فل ضاو  الييةلة مامعة  ةل  القا     كلية والم  سل 

 موخ  الوعليا واإلعوماخ.

 ال  الة وال ؤتة والغاتا  وا  ةا . والول تشمل الكليةتطبيق إ و اتيجية الجوخ  على مسووى  .2

 .نش  ثقافة الجوخ  وت  يخ مفا يمها  ين مميا فئا  الكلية .8

 . الكليةإنشا  نااد معلوما  موكامل لوقوتا ا خا  وضمان الجوخ   .4

 . الكليةموا عة ضنشطة تقوتا ا خا  وضمان الجوخ   ا قساد العلمية واإلخالتة الماولفة  .5

 .الكلية ، وتقةتا تق ت   نوي إلى مجلس  الكليةقوتا ا خا  وضمان الجوخ  تحليل نوائج ضنشطة ت .6

فيما توعلاق  ووكياة الجاوخ    الكليةلألقساد العلمية واإلخالا  الماولفة  وخعا فنلتقةتا ضخلة إلشاختة  .7

 واإلعوماخ.

لالعومااخ مان  هااوتأ يل الكليةعلى تهيئة   الكليةالعمل ما كافة ا قساد العلمية واإلخالا  الماوية  .3

 .الهيئة القومية ل مان الجوخ  واالعوماخ

 .الكليةولفعه إلى ا  واذ الةكوول عمية   الكليةإعةاخ الوق ت  السنوي لوقوتا ا خا  وضمان الجوخ   .9

فال م  ساا  الوعلايا  إقامة عالقا  مباش   وقوتة ما كافة الجها  المعنية  ق اتا توكية الجوخ  .11
 .العالل

 :بالكليةوحدة الجودة مجلس إدارة  مهام  :سابعالبند ال

توااولى مجلااس إخال  الوحااة  إقاا ال السيا ااا  و اا امج وناااا العماال الواال تحقااق ضةاا اض الوحااة  فاال ضااو  

 ، وفل إطال القوانين واللوائح المنامة ، وذل  على النحو الوالل:( الكلية إ و اتيجية الجوخ  

ة اإليوياصاا  والووصايا العااد لوامباا  العااملين وضا النااد الةايلل للعمل فل الوحة  وتحةت .1

  ه.
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إق ال ناا الوفاعل الوى تكفل حسن الوعاون ما الجها  ذا  العالقة  أنشطة تطوت  الوعليا العالى ،  .2

 وناا توكية الجوخ .

النااا  فاال الوقااالت  المقةمااة  وا ااطة المااةت  الونفياامي للوحااة  حااول  ااي  العماال ، وكاامل  الوقااالت   .8

  قساد الماولفة للمعهة.الااصة  ا

وفقاا  للوطاولا  الوال تساولزد ذلا  ، وتطاوت  ناااد العمال  ماا تحقاق  الكليةخلا ة وم امعة ل الة  .4

 .الكليةل الة 

شاه   ناا  علاى خعاو  مان الماةت  الونفيامي ثالثاة ضتجوما مجلاس إخال  الوحاة  ما   علاى ا قال كال  .5

ع ا  المجلس  النيا زائة واحة( ، وتوا إثبا  ، وتكون الإلموماع صحيحا   ح ول ضةلبية ض للوحة 

الجلسة وإعوماخه من لتائس مجلاس اإلخال  ، واإلحوفااظ  اه فال  اجل وقائا كل ملسة  وح ت  مح   

 .الكليةياص ، وت فا مح   الجلسة للع ض على مجلس 

ية الجاوخ  خلا ة يطط العمل الونفيمتة المقةماة مان الماةت  الونفيامي للوحاة  والمنبثقاة مان إ او اتيج .6

 ، تمهيةا  للموافقة عليها وتوفي  اإلمكانيا  الالزمة لمل .  الكلية

 تعيين مديراً تنفيذياً لوحدة ضمان الجودة. :ثامنالبند ال

 تيةل عمية الكلية ق الا   وعيين مةت  تنفيمي لوحة  توكية الجوخ   الكلية. 

 :هام المدير التنفيذي للوحدةم  :البند التاسع

 وإعةاخ يطط العمل الالزمة.ملين  الوحة  اإلش ا  على العالووميه وا .1

اإلشاا ا  علااى نااااد العماال  الوحااة  وموا عااة إنجاااز ا عمااال اليوميااة والوأكااة ماان مطا قوهااا لاطااة  .2

 ضعمال الوحة .

، الوةلتب  لجنة اال وبيانا  والوعامل ما المسوفيةتنموا عة تنفيم آلية العمل  أقساد الوحة  الماولفة   .8

  (.لجنة البيانا  والمعلوما ، الم امعة الةايلية،  عا الفنلوالة

تقةتا تقالت  خولتة لمجلس إخال  الوحة  عن تطول العمل وفقا  للمهاد المنوطة  اه ، والمشااكل الوال  .4

 توامه قيامه  مهامه.

تياال المةت  الونفيمي للوحة  له كافة اليالحيا  الالزمة لويسيي  العمال الونفيامي  ماا فال ذلا  اإل .5

 ، وذل  فل إطال اليالحيا  الماولة إلية من مجلس إخال  الوحة .  الكلية ا قساد العلمية واإلخالتة 

 الكلياة عاة موافقاة عمياة   الكلياةتمكن لمةت  الوحة  ايويال نائبا لاه مان  اين ضع اا   يئاة الواةلتس  .6

 علل  ما االيويال.
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  الكليااةئمين علااى تنفياام ضنشااطة الجااوخ  الماولفااة والقااااقواا اح المكافااا  والحااوافز للعاااملين  الوحااة   .7

 .الكليةولفعها لعمية 

 ى تجا الوالكع و يالمل لعا ض تقاالت  ضنشاطة الجاوخ  الماولفاة  الكليةح ول ملسا  مجلس  .3

 . الكلية

علاى ممياا   الكلياةتقود مةت  الوحة   نش  ا عمال واإلنجاازا  الوال تاوا فال مجاال توكياة الجاوخ   .9

 والطالب. ة الكليالعاملين 

 :بالكليةالمتطلبات والتوصيف الوظيفي لمدير وحدة الجودة   البند العاشر:

 . الكليةضن تكون من ضحة ضع ا   يئة الوةلتس المعينين  -1

 له يب   فل مجال الوطوت  وناا الجوخ  فل الوعليا الجامعل. -2

 له يب   فل الوعامل ما ف تق عمل. -8

 نت.تجية الوعامل ما الحا ب اآللل واإلنو  -4

 تعيين نائب للمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة.  :البند الحادي عشر

 نا ا  علل ت شيح الماةت  الونفيامي عين نائب مةت  الوحة  من  ين الساخ  ضع ا   يئة الوةلتس  الكلية ت  

 . وتحل محله فى حال ةيا ه االعمالوتساعة مةت  الوحة  فى إتماد ،  للوحة  و موافقة عمية الكلية

 :المدير التنفيذي للوحدة تاأختصاص  :عشر الثانيالبند 

 .طال العاد والاطة الونفيمتة والب امج الزمنية لعمل اللجانالوضا ا .1

 وموا عة الونفيم طبقا للاطط الزمنية المحةخ االش ا  .2

  .والوثائق والملفاتسهيل مهاد لؤ ا  وضع ا  اللجان فى مما البيانا   .8

 .هاد الماولفةتكليا لؤ ا  اللجان  الم .4

علااى إعااةاخ الوق تاا  المبااةئى والنهااائى للةلا ااة الماتيااة والوق تاا  الساانوى ويطااة العماال  االشاا ا   .5

 .للوطوت 
 :ت العالقة المباشرة مع الوحدة هيالجهات المستفيدة وذا  :عشر الثالثالبند 

 :الكليةجهات خارج  

 موخ  الوعليا واإلعوماخ. الهيئة القومية ل مان .1

 .نقا ة اليياخلة .2
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 –من الم  ساا  اليايةلية الماولفاة  اليايةليا  العاماة  الكلية ي تجلالجها  المسوفية  من  .8

 .(ش كا  االخوتة ....الخ –الييةليا  الااصة 

 م  سا  المجوما المةنل المهومة  الوعليا. .4

 :الكليةجهات داخل 

 .الماولفة  الكليةقساد العلمية ا  .1

 الطالب. .2

 ةلتس ، ومعاونيها.ضع ا   يئة الو .8

 .والفنيين  ها العاملينو  الكليةالجهاز اإلخالي  .4

 عشر: الرابعالبند 

 و ل: المهادكل منها  مجموعة من  تكلا، لئيسية لجان  وةت ا الوحة  

 البيانات والمعلومات:لجنة : أوال

ين والطاالب ضع اا   يئاة الواةلتس والعاامل ع وتة عةخ منو   ئا ة ضحة ضع ا  الوحة اللجنة وشكل ت
 :اومن مهامه  الكلية

 اإلخالتين(. –الهيئة المعاونة  – يئة الوةلتس    الكلية إعةاخ قاعة   يانا  عن العاملين .1

يةمااة  –البحااا العلماال  –فاال المجاااال  الماولفااة  الطااالب  الكليااةإعااةاخ قاعااة   يانااا   لنشاااطا   .2

 المجوما وتنمية البيئة(. 

 ج والمق لا  الةلا ية  الووصيا والوق ت  السنوي واال وبيانا (.إعةاخ قاعة   يانا  لكل الب ام .8

للجناة  وإل االهالجنة إعةاخ الةلا ة الماتية والوقالت  السنوتة للمعهة تجميا البيانا  والمعلوما  من  .4

 .الم امعة الةايلية

 .الااصة  الجوخ  فل وحة  الجوخ  حفظ الملفا  والمسونةا  والوثائقاإلش ا  على  .5

 التدريب والدعم الفني:لجنة : ثانيا

ضع ااا   يئااة  ع ااوتة عااةخ ماانو   ئا ااة ضحااة ضع ااا   يئااة الوااةلتس المعينااين  الكليااة اللجنااةوشااكل ت
 :اومن مهامه  الكلية الوةلتس والعاملين

ضع ااا   يئااة  –االحويامااا  الوةلتبيااة لفئااا  الكليااة الماولفااة  القياااخا  االكاختميااة موا عااة تحةتااة  .1

 .(فنيين -اخالتين  -  الهيئة المعاونة  اع ا –الوةلتس 
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 االحوياماا إعةاخ يطة موكاملة للوةلتب تشامل عاةخ ونوعياة البا امج وآلياا  الونفيام وتونا اب ماا  .2

 . الكليةالحالية والمسوقبلية لجميا الفئا  

تنفياام الباا امج الوةلتبيااة ماان حيااا المحوااوى والونااايا وتعااةخ وتنااوع الو ااائل والووقياات والمااة   .8

 والمنا بة ل مان الجوخ . الالزمةخوا  وا  اليب وا 

اال ااوفاخ  ماان الباا امج تقياايا فاعليااة الب نااامج الوااةلتبل وقياااء خلمااة لضااا  الموااةل ين ومسااووى  .4

 .الوةلتبية

 تقييا محووتا  الب امج الوةلتبية وقياء ضث  ا على ضخا  الموةل ين. .5

 الفعلية. ا االحويامم امعة وتطوت  يطة الوةلتب خولتا  على ضو   .6

لونفيم الاطة الوةلتبياة وتحقياق  الالزدتوفي  الماييا  المالية ومياخل الحيول على الوموتل  .7

 ا  ةا  المطلو ة.

  :للكليةثالثا: لجنة إعداد الدراسة الذاتية والتقارير السنوية 
 لجنة ف عية وتكون من مهامها: 11ت ا  مه اللجنة 

 طبقالمعاتي   يئة ضمان الجوخ  واالعوماخ المي تة. ليةللكا ويفا  تق ت  الةلا ة الماتية  -1

  لب امج  نوتا. ا عة انوها  ا ويفا  تقالت   للكليةا ويفا  الوقالت  السنوتة  -2

 :المراجعة الداخلية لجنة: رابعا

ع وتة و ت شكل لجنة الم امعة الةايلية  الكلية   ئا ة ضحة ضع ا   يئة الوةلتس المعينين  الكلية

 :اللجنة مهادومن   الكليةو الطالب  ضع ا   يئة الوةلتس والعاملين عةخ من

والب امج ا كاختمية  للكليةالوقييا  ا كاختمل، الم  سل( لجميا ا قساد العلمية والوحةا  الوا عة  .1

 وفقا  للمعاتي  واإللشاخا .

 لمعلوما  الموحيل عليها.تقةتا الوغمتة الم تة  من مميا عمليا  الوقييا والموا عة، واال وفاخ  من ا .2

تقةتا الةعا الفنل لجميا ا قساد العلمية واإلخالتة  ما تحقق مسووتا  الجوخ  المطلو ة ضكاختميا  .8

 وم  سيا.

 نش  المع فة و  امج الوعل الموعلقة   مان الجوخ  الم  سية وا كاختمية. .4

 ل مان الجوخ  واالعوماخ.تجهيز الب امج ا كاختمية والم  سية لالعوماخ من الهيئة القومية  .5
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 ً  :االستبيانات والتعامل مع المستفيدين: لجنة خامسا

   ئا ة ضحة ضع ا   يئة الوةلتس المعينين  الكليةاال وبيانا  والوعامل ما المسوفيةتن ت شكل لجنة 

 ومن مهاد اللجنة:  الكليةو الطالب  ضع ا   يئة الوةلتس والعاملين ع وتة عةخ منو

  .الكليةضخا   وتقيياوبيانا  لقياء إعةاخ يطة إ  .1

 إعةاخ وتنفيم اال وبيانا  الماولفة  يول  خولتة.  .2

 تحليل نوائج اال وبيانا  و تقةتا تق ت   نوائجها.  .8

 موا عة تنفيم االم ا ا  الويحيحية الماولفة.  .4

 نش  الوعل  اال وبيانا  وا ميوها.  .5
 ً  :المعايير االكاديمية : لجنة سادسا

 ع وتة وكيل الكلية  االضافة الل عةخ مانوالمعاتي  االكاختمية  الكلية   ئا ة عمية الكلية ت شكل لجنة 

 ومن مهاد اللجنة:  الكليةتمثل كافة االقساد العلمية و ممثلين عن الطالب ضع ا   يئة الوةلتس 

لوحةتة  الكلية وء القياد  عمل خلا ة للمنا ج الوى تقةمها الب امج الوعليمية الماولفة لم حلة البكالولت .1

مةى مالئمة نسب المق لا  الااصة  الوايص ، و العلود ا  ا ية، واللغة، و الحا ب اآللى، و 

 الوةلتب العملى ، و العلود ا موماعية و ا نسانية لوحقيق ض ةا   مه الب امج.

كيفية تحوتل عةخ مةي مالئمة ا اليب الوةلتس والوعلا الموبنة  المق لا  الةلا ية الماولفة وخلا ة  .2

 تشجيا  الوعلا الماتى. و مق لا  ضلكو ونية من المق لا  الل

لما  مةى مالئمة المهالا  الوى تكوسبها الطالب ضثنا  خلا وه  الب امج الوعليمية الماولفة  الكلية .8

 . توطلبه  وق العمل من مهالا 

إكساب الطالب ل مان ماولفة و وضا تيول لوطوت  الئحة الكلية فى الب امج الوعليمية ال .4

 الوى توطلبها  وق العمل و موغي ا  العي . المهالا 

 :الرئيسية أو الفرعية المتطلبات الوظيفية لرئيس اللجنة :عشر الخامسالبند 

 . الكليةضن تكون من ضحة ضع ا   يئة الوةلتس المعينين  -1

 له يب   فل مجال الوطوت  وناا الجوخ  فل الوعليا الجامعل.  -2

ضع ا   يئاة تاةلتس  –إخالتين  –ب   فل الوعامل ما ف تق عمل وما اآلي تن   طالب له ي  -8

 _ مسوفيةتن(.
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كلية 
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 تجية الوعامل ما الحا ب اآللل واإلنو نت. -4

ضن تكون على ا وعةاخ لح ول الةولا  الوةلتبية فل مجاال توكياة الجاوخ  والوطاوت  وتنمياة   -5

 القةلا . 

 .ةالكليوافقة من عمية ضن توا ت شيحه من قبل مةت  الوحة   م  -6

 اللجنة: مهام رئيس عشر: السادسالبند 

 ايويال ف تق عمل اللجنة الول ت ض ها.  -1

 عة ضيم   آلية العمل( وضا يطة العمل السنوتة للجنة الول ت ض ها وموا عة تنفيم ا  -2

 وافقة مجلس إخال  الوحة .م

لااةولا  والمشااالكة فاال مميااا الماا تم ا  والنااةوا  واح ااول مجااالس اللجااان  -8

 الوةلتبية الفوى تنفم ا وحة  الجوخ .

 
 لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة الهيكل التنظيميالبند الثامن عشر: 

 
 :تللكما   الكلية الجوخ  ضمان لوحة   الهيكل التنظيميوشكل ت
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 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة

 مجلس االدارة
 )رئيس مجلس االدارة عميد الكلية(

 

 مدير الوحدة
 

 نائب مدير الوحدة
 

لجنة البيانات و 
 المعلومات

 

لجنة إعداد الدراسة الذاتية 
 والتقارير السنوية

 

لجنة المراجعة 
 الداخلية

 

لجنة االستبيانات 
 والتعامل مع المستفيدين 

 

 لجنة المعايير
 االكاديمية

 

لجنة التدريب 
 والدعم الفني
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 عشر: اسعالتالبند 

الصلليدلة جامعللة بللدر  كليللة مللن تللاريت إعتمادهللا مللن مجلللس اعتبللاراعمللل بكحكللام هللذح ال ئحللة ي  
  .بالقاهرة

  على الالئحة: (الكلية)تاريت موافقة مجلس 
 2113تنات    23(  والتخ18مجلس الكلية لقا     -

 2119نوفمب   81(  والتخ 86مجلس الكلية لقا   -
 
 

 
 ت عومة

 عمية كلية الييةلة مامعة  ةل  القا   

 
 ض.خ./ محمة ضحمة الشنوانل

 


