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 بنود الالئحة 
للجودة   داخلي  نظام  إنشاء  على  القائمة  العمل  الطبيعى  فى  قامت مجموعة  العالج  بصياغة  كلية 

الجودة    الئحة  المنشود منها  وتحقيق  الكليةبداخلية لوحدة  يتوافق أيضا مع رسالة    ،الغرض  وبما 

 . عليهعتماد والحفاظ اإلمن أجل ضمان الجودة والوصول إلى  الكليةوإستراتيجية 

 الداخلية للوحدة البنود التالية:  الالئحةوتتضمن 

 البند األول: 
بين و   الكليةشأ  الجودة  وتوكيد  لضمان  مقرها    عتماد لال  الكليةتأهيل  وحدة    004رفة  غ  ويكون 

 وتسمى وحدة الجودة.  بالدور االرضى بمبنى كلية العالج الطبيعى

 " رؤية الوحدة"      البند الثاني:
  مية لضمان الجودة فى التعليم الجامعى بكلية العالج الطبيعى جامعة للمعايير القو   مثلالتحقيق اآل

 بدر سعيا العتماد الكلية محليا و تميزها اقليميا  

 " رسالة الوحدة"        لبند الثالث: ا
الدور القيادي    لهايكون    تهدف أن  الكليةهى إحدى وحدات  العالج الطبيعى    كليةوحدة إدارة الجودة ب

تح التعليمية  قيق والمحافظة على جوفي  بالعملية  المستمر  واإلرتقاء  واألكاديمي،  المؤسسي  األداء  دة 

  . وخدمة الطالب والبيئة

 "لوحدةأهداف ا"       : البند الرابع
 .بالكليةنشر ثقافة الجودة، والوعى بأهمية تطبيق برامج التقويم بين كافة العاملين والطالب  .1

العلم .2 األقسام  كافة  المشاركة تشجيع  في  واإلدارية  متطلبات    ية  على  والحفاظ  تحقيق  في 

 .االعتماد 

الم  نشر .3 والجمعيات  المدني  المجتمع  لمؤسسات  المجتمعية  المشاركة  بالتعليم  مبدأ  هتمة 

 . بالكلية الجودة للمشاركة في الرقابة ودعم مناخ

 . الكليةخريجين ثقة المستفيدين في   اكتساب  .4

ً عتماد مت ومنظمات الجودة واالإقامة عالقات تبادلية مع هيئا  .5  . وعالميا حلياً وعربيا
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 البند الخامس: 
 من   يتكونو   2021يونيو  ريخ  بتا   (34)  رقمتم تشكيله بموافقة مجلس كلية  دارة الوحدة  إلس  جم

 كال من: 

 دارةعميد الكلية و رئيس مجلس اإل    صبور أ.د/ عدلى 

 مدير تنفيذى    د/ أشرف حسن.أ

 س قسم صحة المرأة رس وقائم بعمل رئي مد     د/ نهى احمد 

 طفالاألقائم بعمل رئيس قسم ومدرس     د/ هناء محسن 

 صحة المرأةقسم بمدرس     د/ هند صقر 

 ةصحة المرأقسم بمدرس     د/ مريم حسام 

 صحة المرأة قسمبمدرس     د/دعاء سعيد 

 العلوم االساسية  قسمبمدرس     د/ وائل اسامة 

 عصاب قائم بعمل رئيس قسم األومدرس     د/ هبة متولى 

 مدرس مساعد بقسم صحة المرأة    د/ريم حمدى 

 مدرس مساعد بقسم االطفال    د/ أمنية سامى 

 مدرس مساعد بقسم العظام     د/ مينا مجدى 

 مدرس مساعد بقسم الباطنة     ان ناصر يمإد/

 بقسم الباطنة مدرس مساعد     د/هبة عفيفى 

 م الجراحة قس ب مدرس مساعد     سراء صبرى إد/

 سكرتير      أ/ محمد عاصم 

 البند السادس: 

عميد  أ بتعيين  الكليةصدر  محمد أ  قراراً  حسن  أشرف  الجودة ك  -.د/  توكيد  لوحدة  تنفيذي  مدير 

   .2017-9-18ية بتاريخ وذلك بمجلس الكل  بالكلية

 : بالكليةودة حدة الجمهام و   البند السابع: 
أ  استخدام • من  المصممة  البرامج  الجودةت  جلوتطبيق  وضمان  األداء  بشقيها    قويم 

الهيئة القومية لضمان جودة في ضوء الفلسفة التي حددتها    بالكليةاألكاديمي والمؤسسي  

 التعليم واإلعتماد. 



 

                                                                                            
 

 

3 

 

يات والتي تشمل الرسالة والرؤية والغا  الكليةة على مستوى  تطبيق إستراتيجية الجود  •

 واألهداف. 

 والمجتمع لترسيخ مفهوم توكيد الجودة. يةالكلالقيام بنشاط إعالمي واسع داخل  •

 . بالكليةإنشاء نظام معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة  •

 .بالكلية واإلدارية المختلفة  متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمية  •

تقويم • أنشطة  نتائج  الجودة    تحليل  وضمان  سنوي  بالكليةاألداء  تقرير  وتقديم   لىإ  ، 

 . الكليةمجلس إدارة 

فيما   بالكلية تقديم أدلة إرشادية وخدمات إستشارية لألقسام العلمية واإلدارات المختلفة   •

 يتعلق بتوكيد الجودة واإلعتماد.

وإعداده   ةالكليعلى تهيئة  بالكليةام العلمية واإلدارات المختصة  العمل مع كافة األقس •

 . العتماد واة  لالعتماد من الهيئة القومية لضمان الجود 

الجودة   • وضمان  األداء  لتقويم  السنوي  التقرير  األستاذ    بالكليةإعداد  إلى  ورفعه 

 . الكليةالدكتور عميد 

المعنية   • الجهات  كافة  مع  وقوية  مباشرة  عالقات  الجودةإقامة  توكيد  في   بقضايا 

 . مؤسسات التعليم العالي

 : بالكلية وحدة الجودة مجلس إدارة  مهام  من:الثا  البند
ى مجلس إدارة الوحدة إقرار السياسات وبرامج ونظم العمل التي تحقق أغراض الوحدة في لوت ي

 ى النحو التالي: ، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة ، وذلك علبالكليةضوء إستراتيجية الجودة 

الوحدة   • في  للعمل  الداخلي  النظام  العام وضع  والتوصيف  اإلختصاصات  وتحديد 

 . بهن اجبات العاملي لو

إقرار نظم التفاعل التى تكفل حسن التعاون مع الجهات ذات العالقة بأنشطة تطوير  •

 التعليم العالى ، ونظم توكيد الجودة.

التنفيذي للوحدة حول سير العمل ، وكذلك النظر في التقارير المقدمة بواسطة المدير   •

 صة باألقسام المختلفة. التقارير الخا

اً للتطورات التي تستلزم ذلك ، وتطوير نظام العمل فقو  الكليةدراسة ومراجعة رسالة   •

 . الكليةبما يحقق رسالة 
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شهر بناء على دعوة من المدير ثالثة أيجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة على األقل كل   •

ء المجلس النصف ذي للوحدة، ويكون الإلجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاالتنفي

الجلسة وإعتماده من ريئس بتحرير محضر    ةلسزائد واحد ، ويتم إثبات وقائع كل ج

مجلس اإلدارة ، واإلحتفاظ به في سجل خاص ، ويرفع محضر الجلسة للعرض على 

 . الكليةمجلس إدارة 

الم • التنفيذية  العمل  خطط  من دراسة  والمنبثقة  للوحدة  التنفيذي  المدير  من  قدمة 

 اإلمكانيات الالزمة لذلك. ر في ، تمهيداً للموافقة عليها وتو  بالكليةجية الجودة إستراتي

 هام المدير التنفيذي للوحدةم  البند التاسع: 
 وإعداد خطط العمل الالزمة. ملين بالوحدة ا التوجيه واإلشراف على الع •

العم • نظام  على  من اإلشراف  والتأكد  اليومية  األعمال  إنجاز  ومتابعة  بالوحدة  ل 

 مطابقتها لخطة أعمال الوحدة.

مختلفة  البيانات والمعلومات، التدريب والدعم بأقسام الوحدة الل  عممتابعة تنفيذ آلية ال •

   ، الشئون المالية واإلدارية.لالعتماد  الكليةالفني، تقييم األداء وتأهيل 

للمهام المنوطة  تقديم تقارير دورية لمج • به ، لس إدارة الوحدة عن تطور العمل وفقاً 

 والمشاكل التي تواجه قيامه بمهامه.

ال • للفيتنالمدير  في ذي  بما  التنفيذي  العمل  لتيسيير  الالزمة  الصالحيات  كافة  له  وحدة 

واإلدارية   العلمية  باألقسام  اإلتصال  الصالحيات   بالكلية  ذلك  إطار  في  وذلك   ،

 ن مجلس إدارة الوحدة.المخولة إلية م

 قة بعد مواف   بالكلية  له من بين أعضاء هيئة التدريس    يمكن لمدير الوحدة اختيار نائبا •

 علي هذا االختيار. الكليةميد ع

بالوحدة   • للعاملين  والحوافز  المكافآت  الجودة اقتراح  أنشطة  تنفيذ  على  والقائمين 

 .الكليةورفعها لعميد  بالكلية المختلفة 

مختلفة كعضو خارجي لعرض تقارير أنشطة الجودة ال  الكليةمجلس    حضور جلسات  •

 .بالكليةرى تج التي

 بالكلية   ي تتم في مجال توكيد الجودة  مال واإلنجازات التع األ يقوم مدير الوحدة بنشر   •

 والطالب.  بالكلية على جميع العاملين 
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 : بالكليةالمتطلبات والتوصيف الوظيفي لمدير وحدة الجودة    البند العاشر: 

 . بالكلية  أن يكون من أحد أعضاء هيئة التدريس المعينين .1

 ليم الجامعي.تعالله خبرة في مجال التطوير ونظم الجودة في  .2

 له خبرة في التعامل مع فريق عمل. .3

 يجيد التعامل مع الحاسب اآللي واإلنترنت. .4

  الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة  عشر:الحادي البند 

 : الكلية جهات خارج 
 د. يم واإلعتماجودة التعل الهيئة القومية لضمان •

 بتخصصات الخريجين.  قةال النقابات واإلتحادات المهنية ذات الع •

التعليم   • مخرجات  من  المستفيدة  خريجين     بالكلية  الجهات  المستشفيات    الكليةومن 

 عية و وزارة الصحة والمراكز العالجية.التعليمية والجام

 مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم.  •

 : يةكلالجهات داخل 

 . للكليةاألقسام العلمية واإلدارية التابعة  •

 طالب. لا •

 أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.  •

 العاملين. و  بالكليةالجهاز اإلداري  •

 عشر: الثاني البند 
 هي: و  المهامكل منها بمجموعة من  يكلف، رئيسية لجان ستةتضم الوحدة 

 : لجنة إعداد الدراسة الذاتية:  اوال
 :اللجنة مهام

 تها. بمتطلبا بالغ اللجان المختلفه إطلبات الدراسه الذاتيه وه متدراس •

 تجميع متطلبات الدراسه الذاتيه من جميع اللجان.  •

طبقآ  • للكلية  الذاتية  الدراسة  تقرير  واالعتماد   استيفاء  الجودة  ضمان  هيئة  لمعايير 

 المصرية. 
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 مج سنويآ.  ناالتقارير السنوية للكلية بعد انتهاء استيفاء تقارير البراستيفاء  •

 تشكيل اللجنة 

 اعداد الدراسة الذاتية  لجنة رئيس ة عميد الكلي عدلى صبور  /أ.د 

 اعداد الدراسة الذاتية  لجنةمنسق  وكيل الكلية   حنان مكاوى  /أ.د 

 الجودة  ضمان لوحدة التنفيذي المدير رئيس قسم الجراحة  شرف حسن أ /.د أ

 تحليل البيانات  قائم بعمل رئيس قسم العظام  منى سليم أ.م.د. 

 تحليل البيانات  ةحة المراص قائم بعمل رئيس قسم نهى احمد  /د 

 جمع البيانات  مدرس مساعد بقسم األطفال أمنية سامي  /.م م

 

 :  التقويملجنة القياس و: ثانيا 
 مهام اللجنة:

المستهدفة   انات بناء علي احتياجات الكلية وتوزيعها علي الفئات يتصميم العديد من االستب  •

 :ومن امثلة ذلك

كز عن مستوى أداء مراإلداريين  و  ونيهممعا و  يسرضا أعضاء هيئة التدر  ات ستبيانا -

 ضمان الجودة وتقييم األداء ووحداته بكلية.

ل - القيادةاستبانات  نمط  عن  اإلداريين  و  التدريس  هيئة  أعضاء  -)عميد    قياس رضا 

 .(رئيس قسم  -وكيل

 .استبانات دورية لتقويم المقررات الدراسية و االمتحانات  -

 .نيس واإلداريي التدرهيئة عضاء استبانات لقياس الرضا الوظيفي أل -

المعاونة  ات ستبيانا - الهيئة  و  التدريس  هيئة  أعضاء  احتياجتهم و  أراء  عن  االدارين 

 بية. يللدورات التدر

 ؤية والرسالة.و استبيان حول الر -

 ؤية والرسالة.و الرحول طراف المجتمعية استطالع اراء األ -
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 .وطالب الكليةيجى استبيان حول خر -

 . OSCIمتحانات التى تمت عن طريق ال  اال عنعن مدى رضى الطالب استبيان   -

 . ستبيان رضى المرضى للعالج الطبيعيا -

 .توزيع االستبانات علي الفئة المستهدفة •

 نات وكتابة التقارير الخاصة بكل استبيان. تحليل نتائج االستبيا  •

 ذها. تقديم اقتراحات و حلول للتحسين و متابعة تنفي •

 ا من مجلس الكلية. ة سنوية  و اعتمادهتقديم تقارير دوري •

 عرض النتائج على إدارة الكلية بعد كتابة التوصيات. •

 .إعداد خطة العمل السنوية •

 تشكيل اللجنة 

 : بالكلية والطالب بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين رئيس و من  اللجنةتشكل ت

 رئيسا  االطفال   وقائم بعمل رئيس قسممدرس  د/ هناء محسن  

 ق اللجنة منس مساعد بقسم صحة المرأةمدرس  يم االبراشى  مر/د 

 تحليل البيانات  مدرس مساعد بقسم الجراحه والحروق  هبه عالء    /.م م

 تحليل البيانات  مدرس مساعد بقسم العظام وجراحتها  مينا مجدي    /.م م

 يانات تحليل الب  الباطنة والمسنيين  مدرس مساعد بقسم ايمان ناصر   /.م م

 بيانات  تجميع الباطنة والمسنيين  س مساعد بقسممدر عم  ء عبد المناال /.م م

 تحليل البيانات  معيد بقسم االعصاب  اسراء صالح   /م

 تجميع بيانات  معيد بقسم العظام  ندى حلمى   /م

 تحليل البيانات  مدرس مساعد بقسم صحة المرأة سندس احمد  /.م م

 يل البيانات تحل ة معيد بقسم العلوم االساسي منار محمد   /م

 ات تجميع بيان  معيد بقسم العلوم االساسية  ة جمال من /م
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 جمع البيانات  معيد بقسم االطفال  اسالم الشحات /م

 عمال ادارية أ ادارى بالعيادة  سعيد   احمد أ/

 تجميع بيانات  طالب بالفرقة الخامسة  احمد عادل   -

   

 :لجنة التدريبثالثا:
 مهام اللجنة:
 كالتالى: حدة و هى رسة المهام التالية طبقا لالئحة الداخلية للومايب و الدعم الفنى بدرتقوم لجنة الت

حتياجات التدريبية األكاديمية واإلدارية  لالومديري اإلدارات    متابعة تحديد رؤساء االقسام العلمية •

 .عها وتصنيفهايالمطلوبة وتجم 

وآ • البرامج  ونوعية  عدد  تشمل  للتدريب  متكاملة  خطة  التنفيذ  ليإعداد  بحيث الللفئات  ات    مختلفة 

 ومؤتمرات وندوات ونشرات موجهة إلى جميع الفئات.  تشمل على برامج تدريبية وورش عمل

والمدة   • والتوقيت  الوسائل  وتنوع  وتعدد  والتنظيم  المحتوى  حيث  من  التدريبية  البرامج  تنفيذ 

 .واألدوات واألساليب الالزمة والمناسبة لضمان الجودة

 تدريبية المتاحة من قبل الجامعة.الالتامة من البرامج ة االستفاد  •

فاعلي • البرنامج  تقييم  البرامج بري التد ة  من  االستفادة  ومستوى  المتدربين  رضاء  درجة  وقياس  ي 

 .التدريبية

 .مج التدريبية وقياس أثرها على أداء المتدربينيم محتويات البراي تق •

 . تياجات الفعليةحعلى ضوء اال ا  مراجعة وتطوير خطة التدريب دوري •

من خالل تنفيذ العديد من   ر فى مجتمع الكليةأهيل المستمثقافة الجودة وأهمية التدريب والتر  شن •

 الندوات وورش العمل 

 تقديم التقارير الدورية والسنوية عن البرامج التدريبية.  •
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 شكيل اللجنة ت

 معة بدر كالتالى: جاالعالج الطبيعى  يةتشكيل لجنة التدريب و الدعم الفنى التابعة لوحدة ضمان الجودة كل

 اللجنة  يسرئ  ساسية            العلوم األبقسم س مدر عبد الرحمن اسماعيل عبدالغني /د 

 منسق اللجنة  ساسية  العلوم األبقسم مدرس  محمود ابراهيم السيد  /د 

 تحليل البيانات  مدرس مساعد بقسم العظام              مينا مجدى /.م م

 
   ةاخلية الدلجنة المراجع :رابعا

 مهام اللجنة

 .بالكلية  ن الفرعية للجامراجعة استيفاء معايير جودة التعليم واالعتماد  •

 .مراجعة توصيفات البرامج والمقررات الدراسية بالكلية •

 .مراجعة تقارير المقررات والبرامج الدراسية •

الداخلية دورياً على جميع األ • بالكلية  تخطيط إجراء وتنفيذ المراجعات   ق منللتحق نشطة 

خططة ولتحديد مدى ات الممدى توافق أنشطة الجودة والنتائج المترتبة عليها مع الترتيب

 .فاعلية نظام إدارة الجودة وعلى أساس حالة وأهمية النشاط ونتائج المراجعات السابقة 

رة  عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فى مجلس إدا •

 .الوحدة

 .لمراجعات طبقاً لمتطلبات اإلجراءات المكتوبةت اظ سجالحف •

 تشكيل اللجنة: 

 رئيس اللجنة  قائم بعمل رئيس قسم العظام  نى سليم د/ م.مأ.

 عضو  رئيس قسم الجراحة  أ.د/ اشرف حسن

 عضو  عصاب قائم بعمل رئيس قسم األ  د/ هبة متولى 

 عضو  لمرأةصحة ا  قسمقائم بعمل رئيس  د/ نهى احمد 

 عضو  الباطنة قائم بعمل رئيس قسم  الخالقد/ منى عبد 

    عضو االطفال  وقائم بعمل رئيس قسم مدرس  د/ هناء محسن  
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 : لجنة التخطيط االسترتيجى : اخامس

 ة:مهام اللجن

 . وضع الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية •

 . ن مجلس الكليةادها م تمنشر الرسالة والرؤية في الكلية بعد اع  •

األطراف إجراء   • كافة  مع  ومناقشته  المخاطر  وتقييم  للمؤسسة  الرباعى  البيئى  التحليل 

أع  المؤسسة  وخارج  داخل  هيئةالمعنية  األطراف   ضاء  إداريين/  طالب/  تدريس/ 

 المجتمعية واعتماده.

ع • مبنية  اإلستراتيجية  واألهداف  الغايات  وتحديد  والرسالة  الرؤية  يل التحل  لىمراجعة 

ووضع للمؤسسة  بمشاركة البيئى  ومناقشتها  والمستقبلية  الحالية  والتحديات  التنافسي  ها 

 . كافة األطراف المعنية واعتمادهما وإعالنها

 ديد الوضع االستراتيجى للمؤسسة. تح •

 تحديد الوضع التنافسى للمؤسسة. •

 إعداد الخطة التنفيذية لتحقيق الغايات واألهداف اإلستراتيجية.  •

 ة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية  طة الزمنية لتحقيق الخطاد الخعد إ •

 . العمل على نشر الخطة االستراتيجية على مستوى الكلية •

 .للخطة االستراتيجية وتطويرها وفق المستجدات  وريةالمراجعة الد  •

وحدة ضمان   • إدارة  مجلس  أو  التنفيذى  المجلس  قبل  من  تكليفها  يتم  مهام  من  يستجد  ما 

 الجودة
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 كيل اللجنة: تش

 عميد الكلية   رئيس اللجنة  صبور عدلى أ.د/ 

 كلية وكيل ال منسق اللجنة  أ.د/ حنان مكاوى 

 لجراحة رئيس قسم ا ةمدير وحدة الجود   شرف حسنأ د/.أ

 صحة المرأةقائم بعمل رئيس قسم  عضو  د/ نهى احمد 

 مدرس مساعد بقسم صحة المرأة عضو  ريم حمدى  /م.م 

 الألطف بقسم ا مدرس مساعد  عضو  مى نية ساام /م.م 

 بقسم األعصاب  مدرس مساعد  عضو   فاطمة سعيد  /م.م 

 آلساسية بقسم العلوم ا  مدرس مساعد  عضو  حاتم مصطفى  /م.م 

 
 لجنة خدمة المجتمع والبيئة : ا  سادس

 نة:مهام اللج

الظروف   عزيز العالقة بين الكلية ومختلف قطاعات المجتمع. و ذلك عن طريق توفيرت •

 ة المناسبة. العلمي

احتياج • الطبيةتلبية  المجتمع  الكلية،   ات  بتقديمها  تقوم  التي  البرامج  خالل  من  والصحية 

 وجود قيود على العمر أو الخبرة المهنية.دون 

الجامعة في نشر التدريب والطبية من خالل   ات معالتعاون مع المنظمات التي لديها عالق •

 عات الحكومية المختلفة. الكلية والقطا  البرامج التي تُجرى بمشاركة

تلبية   حتياجات الطبية الحقيقية للمجتمع المحلي وذلك كمساهمة نحو لعمل علي معرفة االا •

 .احتياجات المجتمع المحلي

 .إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة    •
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تهم ومن  إقامة وعي ثقافي بين جميع قطاعات المجتمع من أجل تلبية حاجا اهمة علىالمس •

 ق مجتمع متماسك أجل خل

 تماد البرامجي والمؤسسي بالتعاون مع وحدة الجودة بالكلية لكل متطلبات االع  االستجابة •

 لقيام بالتكليفات في ضوءالمستجدات والمتطلبات. ا •

 تشكيل اللجنة: 

 مدرس بقسم العلوم االساسية  س اللجنة رئي م محمود ابراهي د/ 

 ية قسم العلوم األساسب مساعد مدرس  عضو  ضحى حامد  /م.م 

 بقسم األطفال مدرس مساعد  و عض مهند محسن  /م.م 

 الباطنة  بقسم  مدرس مساعد  عضو  كريم محسن  /م.م 

 

 : الرئيسية أو الفرعية المتطلبات الوظيفية لرئيس اللجنة عشر:  لثالبند الثا
 . بالكليةأن يكون من أحد أعضاء هيئة التدريس المعينين   .1

 يم الجامعي.ر ونظم الجودة في التعلجال التطويفي م له خبرة .2

خ .3 فريله  مع  التعامل  في  اآلخرين  طالب  برة  ومع  عمل  هيئة    –إداريين    –ق  أعضاء 

 مستفيدين.  تدريس

 يجيد التعامل مع الحاسب اآللي واإلنترنت. .4

والتطوير    .5 الجودة  توكيد  مجال  في  التدريبية  الدورات  لحضور  استعداد  على  يكون  أن 

 قدرات. ية الوتنم

 .الكليةمن عميد  ر الوحدة بموافقةيتم ترشيحه من قبل مدي أن .6
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 اللجنة:  مهام رئيس البند الرابع عشر:
 اللجنة التي يرأسها.  اختيار فريق عمل .1

وافقة مبعد أخذ    آلية العمل  وضع خطة العمل السنوية للجنة التي يرأسها ومتابعة تنفيذها .2

 مجلس إدارة الوحدة. 

مجال .3 المؤتمرات والمشن  اللجا س  حضور  جميع  في  والدور  اركة  التدريبية  والندوات  ات 

 نفذها وحدة الجودة. ت  ىالفت

 البند الخامس عشر: 
 : يلي كما  بالكلية لوحدة الجودة  نظيميالهيكل التتشكل ي

 بالكلية لهيكل التنظيمي لوحدة الجودةا

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 عشر:  سادسالالبند 
   .الكليةارة تمادها من مجلس إدمن تاريخ إع اعتباراة ذه الآلئحكام هأحيعمل ب

 2017لشهر ديسمبر  (10) مجلس كلية رقم

 
 يعتمد                                                                                  مدير الوحدة

 أ.د/ عدلى صبور   الكليةد عمي                                                         حسنرف .د/ أشأ

                                                               

 المدير التنفيذي للوحدة

التخطيط  لجنة  
 ىاالستراتيج

 

التدريب   جنةل
   لفنيلدعم اوا

 

 مجلس إدارة الوحدة 

القياس والتقويم ة لجن  

 

 رئيس مجلس إدارة الوحدة

لجنة خدمة 
 المجتمع والبيئة

عة الداخليةلجنة المراج  

 

اعداد لجنة 
الدراسة 

 ةذاتيال
 


