الآلئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة
كلية العالج الطبيعي – جامعة بدر

مجلس كلية رقم ( )10لشهر ديسمبر 2017

بنود الالئحة
قامت مجموعة العمل القائمة على إنشاء نظام داخلي للجودة فى كلية العالج الطبيعى بصياغة
الئحة داخلية لوحدة الجودة بالكلية وتحقيق الغرض المنشود منها ،وبما يتوافق أيضا مع رسالة
وإستراتيجية الكلية من أجل ضمان الجودة والوصول إلى اإلعتماد والحفاظ عليه.
وتتضمن الالئحة الداخلية للوحدة البنود التالية:

البند األول:
ينشأ بالكلية وحدة لضمان وتوكيد الجودة وتأهيل الكلية لالعتماد ويكون مقرها غرفة 004
بالدور االرضى بمبنى كلية العالج الطبيعى وتسمى وحدة الجودة.

البند الثاني:

" رؤية الوحدة "

التحقيق اآلمثل للمعايير القومية لضمان الجودة فى التعليم الجامعى بكلية العالج الطبيعى جامعة
بدر سعيا العتماد الكلية محليا و تميزها اقليميا

البند الثالث:

" رسالة الوحدة "

وحدة إدارة الجودة بكلية العالج الطبيعى هى إحدى وحدات الكلية تهدف أن يكون لها الدور القيادي
في تحقيق والمحافظة على جودة األداء المؤسسي واألكاديمي ،واإلرتقاء المستمر بالعملية التعليمية
وخدمة الطالب والبيئة.

البند الرابع:

"أهداف الوحدة"

 .1نشر ثقافة الجودة ،والوعى بأهمية تطبيق برامج التقويم بين كافة العاملين والطالب بالكلية.
 .2تشجيع كافة األقسام العلمية واإلدارية في المشاركة في تحقيق والحفاظ على متطلبات
االعتماد.
 .3نشر مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتعليم
للمشاركة في الرقابة ودعم مناخ الجودة بالكلية.
 .4اكتساب ثقة المستفيدين في خريجين الكلية.
 .5إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات الجودة واالعتماد محليا ً وعربيا ً وعالميا.
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البند الخامس:
مجلس إدارة الوحدة تم تشكيله بموافقة مجلس كلية رقم ( )34بتاريخ يونيو  2021ويتكون من
كال من:
أ.د /عدلى صبور

عميد الكلية و رئيس مجلس اإلدارة

أ.د /أشرف حسن

مدير تنفيذى

د /نهى احمد

مدرس وقائم بعمل رئيس قسم صحة المرأة

د /هناء محسن

مدرس وقائم بعمل رئيس قسم األطفال

د /هند صقر

مدرس بقسم صحة المرأة

د /مريم حسام

مدرس بقسم صحة المرأة

د/دعاء سعيد

مدرس بقسم صحة المرأة

د /وائل اسامة

مدرس بقسم العلوم االساسية

د /هبة متولى

مدرس وقائم بعمل رئيس قسم األعصاب

د/ريم حمدى

مدرس مساعد بقسم صحة المرأة

د /أمنية سامى

مدرس مساعد بقسم االطفال

د /مينا مجدى

مدرس مساعد بقسم العظام

د/إيمان ناصر

مدرس مساعد بقسم الباطنة

د/هبة عفيفى

مدرس مساعد بقسم الباطنة

د/إسراء صبرى

مدرس مساعد بقسم الجراحة

أ /محمد عاصم

سكرتير

البند السادس:
أصدر عميد الكلية قرارا ً بتعيين أ.د /أشرف حسن محمد -كمدير تنفيذي لوحدة توكيد الجودة
بالكلية وذلك بمجلس الكلية بتاريخ .2017-9-18

البند السابع :مهام وحدة الجودة بالكلية:
• استخدام وتطبيق البرامج المصممة من أجل تقويم األداء وضمان الجودة بشقيها
األكاديمي والمؤسسي بالكلية في ضوء الفلسفة التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واإلعتماد.
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• تطبيق إستراتيجية الجودة على مستوى الكلية والتي تشمل الرسالة والرؤية والغايات
واألهداف.
• القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكلية والمجتمع لترسيخ مفهوم توكيد الجودة.
• إنشاء نظام معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية.
• متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة بالكلية.
• تحليل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة بالكلية  ،وتقديم تقرير سنوي إلى
مجلس إدارة الكلية.
• تقديم أدلة إرشادية وخدمات إستشارية لألقسام العلمية واإلدارات المختلفة بالكلية فيما
يتعلق بتوكيد الجودة واإلعتماد.
• العمل مع كافة األقسام العلمية واإلدارات المختصة بالكليةعلى تهيئة الكلية وإعداده
لالعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.
• إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية ورفعه إلى األستاذ
الدكتور عميد الكلية.
• إقامة عالقات مباشرة وقوية مع كافة الجهات المعنية بقضايا توكيد الجودة في
مؤسسات التعليم العالي.

البند الثامن :مهام مجلس إدارة وحدة الجودة بالكلية:
يتولى مجلس إدارة الوحدة إقرار السياسات وبرامج ونظم العمل التي تحقق أغراض الوحدة في
ضوء إستراتيجية الجودة بالكلية ،وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة  ،وذلك على النحو التالي:
• وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اإلختصاصات والتوصيف العام
لواجبات العاملين به.
• إقرار نظم التفاعل التى تكفل حسن التعاون مع الجهات ذات العالقة بأنشطة تطوير
التعليم العالى  ،ونظم توكيد الجودة.
• النظر في التقارير المقدمة بواسطة المدير التنفيذي للوحدة حول سير العمل  ،وكذلك
التقارير الخاصة باألقسام المختلفة.
• دراسة ومراجعة رسالة الكلية وفقا ً للتطورات التي تستلزم ذلك  ،وتطوير نظام العمل
بما يحقق رسالة الكلية.
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• يجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة على األقل كل ثالثة أشهر بناء على دعوة من المدير
التنفيذي للوحدة ،ويكون الإلجتماع صحيحا ً بحضور أغلبية أعضاء المجلس النصف
زائد واحد  ،ويتم إثبات وقائع كل جلسة بتحرير محضر الجلسة وإعتماده من ريئس
مجلس اإلدارة  ،واإلحتفاظ به في سجل خاص  ،ويرفع محضر الجلسة للعرض على
مجلس إدارة الكلية.
• دراسة خطط العمل التنفيذية المقدمة من المدير التنفيذي للوحدة والمنبثقة من
إستراتيجية الجودة بالكلية  ،تمهيدا ً للموافقة عليها وتوفير اإلمكانيات الالزمة لذلك.

البند التاسع :مهام المدير التنفيذي للوحدة
• التوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة وإعداد خطط العمل الالزمة.
• اإلشراف على نظام العمل بالوحدة ومتابعة إنجاز األعمال اليومية والتأكد من
مطابقتها لخطة أعمال الوحدة.
• متابعة تنفيذ آلية العمل بأقسام الوحدة المختلفة البيانات والمعلومات ،التدريب والدعم
الفني ،تقييم األداء وتأهيل الكلية لالعتماد ،الشئون المالية واإلدارية.
• تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة الوحدة عن تطور العمل وفقا ً للمهام المنوطة به ،
والمشاكل التي تواجه قيامه بمهامه.
• المدير التنفيذي للوحدة له كافة الصالحيات الالزمة لتيسيير العمل التنفيذي بما في
ذلك اإلتصال باألقسام العلمية واإلدارية بالكلية  ،وذلك في إطار الصالحيات
المخولة إلية من مجلس إدارة الوحدة.
• يمكن لمدير الوحدة اختيار نائبا له من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بعد موافقة
عميد الكلية علي هذا االختيار.
• اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين بالوحدة والقائمين على تنفيذ أنشطة الجودة
المختلفة بالكلية ورفعها لعميد الكلية.
• حضور جلسات مجلس الكلية كعضو خارجي لعرض تقارير أنشطة الجودة المختلفة
التي تجرى بالكلية.
• يقوم مدير الوحدة بنشر األعمال واإلنجازات التي تتم في مجال توكيد الجودة بالكلية
على جميع العاملين بالكلية والطالب.
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البند العاشر :المتطلبات والتوصيف الوظيفي لمدير وحدة الجودة بالكلية:
 .1أن يكون من أحد أعضاء هيئة التدريس المعينين بالكلية.
 .2له خبرة في مجال التطوير ونظم الجودة في التعليم الجامعي.
 .3له خبرة في التعامل مع فريق عمل.
 .4يجيد التعامل مع الحاسب اآللي واإلنترنت.

البند الحادي عشر :الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة
جهات خارج الكلية:
• الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.
• النقابات واإلتحادات المهنية ذات العالقة بتخصصات الخريجين.
• الجهات المستفيدة من مخرجات التعليم بالكلية ومن خريجين الكلية المستشفيات
التعليمية والجامعية و وزارة الصحة والمراكز العالجية.
• مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم.

جهات داخل الكلية:
• األقسام العلمية واإلدارية التابعة للكلية.
• الطالب.
• أعضاء هيئة التدريس  ،ومعاونيهم.
• الجهاز اإلداري بالكلية والعاملين.

البند الثاني عشر:
تضم الوحدة ستة لجان رئيسية ،يكلف كل منها بمجموعة من المهام وهي:

اوال :لجنة إعداد الدراسة الذاتية:
مهام اللجنة:
• دراسه متطلبات الدراسه الذاتيه وإبالغ اللجان المختلفه بمتطلباتها.
• تجميع متطلبات الدراسه الذاتيه من جميع اللجان.
• استيفاء تقرير الدراسة الذاتية للكلية طبقآ لمعايير هيئة ضمان الجودة واالعتماد
المصرية.
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• استيفاء التقارير السنوية للكلية بعد انتهاء استيفاء تقارير البرنامج سنويآ.
تشكيل اللجنة
أ.د /عدلى صبور عميد الكلية

رئيس لجنة اعداد الدراسة الذاتية

أ.د /حنان مكاوى وكيل الكلية

منسق لجنة اعداد الدراسة الذاتية

أ.د /أشرف حسن رئيس قسم الجراحة

المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

أ.م.د .منى سليم

قائم بعمل رئيس قسم العظام

د /نهى احمد

قائم بعمل رئيس قسم صحة المراة تحليل البيانات

م.م /أمنية سامي

مدرس مساعد بقسم األطفال

تحليل البيانات

جمع البيانات

ثانيا :لجنة القياس والتقويم :
مهام اللجنة:
• تصميم العديد من االستبيانات بناء علي احتياجات الكلية وتوزيعها علي الفئات المستهدفة
ومن امثلة ذلك:
 استبيانات رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين عن مستوى أداء مركزضمان الجودة وتقييم األداء ووحداته بكلية.
 استبانات لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس و اإلداريين عن نمط القيادة (عميد -وكيل -رئيس قسم).
 استبانات دورية لتقويم المقررات الدراسية و االمتحانات. استبانات لقياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين. استبيانات أراء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة واالدارين عن احتياجتهمللدورات التدريبية.
 استبيان حول الروؤية والرسالة. استطالع اراء األطراف المجتمعية حول الروؤية والرسالة.6

 استبيان حول خريجى وطالب الكلية. استبيان عن مدى رضى الطالب عن االمتحانات التى تمت عن طريق ال .OSCI استبيان رضى المرضى للعالج الطبيعي.• توزيع االستبانات علي الفئة المستهدفة.
• تحليل نتائج االستبيانات وكتابة التقارير الخاصة بكل استبيان.
• تقديم اقتراحات و حلول للتحسين و متابعة تنفيذها.
• تقديم تقارير دورية سنوية و اعتمادها من مجلس الكلية.
• عرض النتائج على إدارة الكلية بعد كتابة التوصيات.
• إعداد خطة العمل السنوية.
تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة من رئيس وبعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب بالكلية:
د /هناء محسن

مدرس وقائم بعمل رئيس قسم االطفال

رئيسا

د/مريم االبراشى

مدرس مساعد بقسم صحة المرأة

منسق اللجنة

م.م /هبه عالء

مدرس مساعد بقسم الجراحه والحروق تحليل البيانات

م.م /مينا مجدي

مدرس مساعد بقسم العظام وجراحتها

تحليل البيانات

م.م /ايمان ناصر

مدرس مساعد بقسم الباطنة والمسنيين

تحليل البيانات

م.م /االء عبد المنعم مدرس مساعد بقسم الباطنة والمسنيين

تجميع بيانات

م /اسراء صالح

معيد بقسم االعصاب

تحليل البيانات

م /ندى حلمى

معيد بقسم العظام

تجميع بيانات

م.م /سندس احمد

مدرس مساعد بقسم صحة المرأة

تحليل البيانات

م /منار محمد

معيد بقسم العلوم االساسية

تحليل البيانات

م /منة جمال

معيد بقسم العلوم االساسية

تجميع بيانات
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م/اسالم الشحات

معيد بقسم االطفال

جمع البيانات

أ/احمد سعيد

ادارى بالعيادة

أعمال ادارية

 -احمد عادل

طالب بالفرقة الخامسة

تجميع بيانات

ثالثا:لجنة التدريب:
مهام اللجنة:
تقوم لجنة التدريب و الدعم الفنى بمارسة المهام التالية طبقا لالئحة الداخلية للوحدة و هى كالتالى:
• متابعة تحديد رؤساء االقسام العلمية ومديري اإلدارات لالحتياجات التدريبية األكاديمية واإلدارية
المطلوبة وتجميعها وتصنيفها.
• إعداد خطة متكاملة للتدريب تشمل عدد ونوعية البرامج وآليات التنفيذ للفئات المختلفة بحيث
تشمل على برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وندوات ونشرات موجهة إلى جميع الفئات.
•

تنفيذ البرامج التدريبية من حيث المحتوى والتنظيم وتعدد وتنوع الوسائل والتوقيت والمدة
واألدوات واألساليب الالزمة والمناسبة لضمان الجودة.

• االستفادة التامة من البرامج التدريبية المتاحة من قبل الجامعة.
• تقييم فاعلية البرنامج التدريبي وقياس درجة رضاء المتدربين ومستوى االستفادة من البرامج
التدريبية.
• تقييم محتويات البرامج التدريبية وقياس أثرها على أداء المتدربين.
• مراجعة وتطوير خطة التدريب دوريا على ضوء االحتياجات الفعلية.
• نشر ثقافة الجودة وأهمية التدريب والتأهيل المستمر فى مجتمع الكلية من خالل تنفيذ العديد من
الندوات وورش العمل
• تقديم التقارير الدورية والسنوية عن البرامج التدريبية.
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تشكيل اللجنة
تشكيل لجنة التدريب و الدعم الفنى التابعة لوحدة ضمان الجودة كلية العالج الطبيعى جامعة بدر كالتالى:
د /عبد الرحمن اسماعيل عبدالغني مدرس بقسم العلوم األساسية

رئيس اللجنة

د /محمود ابراهيم السيد

مدرس بقسم العلوم األساسية

منسق اللجنة

م.م /مينا مجدى

مدرس مساعد بقسم العظام

تحليل البيانات

رابعا :لجنة المراجعة الداخلية
مهام اللجنة
• مراجعة استيفاء معايير جودة التعليم واالعتماد للجان الفرعية بالكلية.
• مراجعة توصيفات البرامج والمقررات الدراسية بالكلية.
• مراجعة تقارير المقررات والبرامج الدراسية.
• تخطيط إجراء وتنفيذ المراجعات الداخلية دوريا ً على جميع األنشطة بالكلية للتحقق من
مدى توافق أنشطة الجودة والنتائج المترتبة عليها مع الترتيبات المخططة ولتحديد مدى
فاعلية نظام إدارة الجودة وعلى أساس حالة وأهمية النشاط ونتائج المراجعات السابقة.
• عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فى مجلس إدارة
الوحدة.
• حفظ سجالت المراجعات طبقا ً لمتطلبات اإلجراءات المكتوبة.
تشكيل اللجنة:
أ.م.د /منى سليم

قائم بعمل رئيس قسم العظام

رئيس اللجنة

أ.د /اشرف حسن

رئيس قسم الجراحة

عضو

د /هبة متولى

قائم بعمل رئيس قسم األعصاب

عضو

د /نهى احمد

قائم بعمل رئيس قسم صحة المرأة

عضو

د /منى عبد الخالق قائم بعمل رئيس قسم الباطنة
د /هناء محسن

عضو

مدرس وقائم بعمل رئيس قسم االطفال عضو
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خامسا :لجنة التخطيط االسترتيجى:
مهام اللجنة:
• وضع الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية.
• نشر الرسالة والرؤية في الكلية بعد اعتمادها من مجلس الكلية.
• إجراء التحليل البيئى الرباعى للمؤسسة وتقييم المخاطر ومناقشته مع كافة األطراف
المعنية داخل وخارج المؤسسة أعضاء هيئة تدريس /طالب /إداريين /األطراف
المجتمعية واعتماده.
• مراجعة الرؤية والرسالة وتحديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية مبنية على التحليل
البيئى للمؤسسة ووضعها التنافسي والتحديات الحالية والمستقبلية ومناقشتها بمشاركة
كافة األطراف المعنية واعتمادهما وإعالنها.
• تحديد الوضع االستراتيجى للمؤسسة.
• تحديد الوضع التنافسى للمؤسسة.
• إعداد الخطة التنفيذية لتحقيق الغايات واألهداف اإلستراتيجية.
• إعداد الخطة الزمنية لتحقيق الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية
• العمل على نشر الخطة االستراتيجية على مستوى الكلية .
• المراجعة الدورية للخطة االستراتيجية وتطويرها وفق المستجدات.
• ما يستجد من مهام يتم تكليفها من قبل المجلس التنفيذى أو مجلس إدارة وحدة ضمان
الجودة
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تشكيل اللجنة:
أ.د /عدلى صبور

رئيس اللجنة

عميد الكلية

أ.د /حنان مكاوى

منسق اللجنة

وكيل الكلية

أ.د /أشرف حسن

مدير وحدة الجودة رئيس قسم الجراحة

د /نهى احمد

عضو

قائم بعمل رئيس قسم صحة المرأة

م.م /ريم حمدى

عضو

مدرس مساعد بقسم صحة المرأة

م.م /امنية سامى

عضو

مدرس مساعد بقسم األطفال

م.م /فاطمة سعيد

عضو

مدرس مساعد بقسم األعصاب

م.م /حاتم مصطفى

عضو

مدرس مساعد بقسم العلوم اآلساسية

سادسا :لجنة خدمة المجتمع والبيئة
مهام اللجنة:
• تعزيز العالقة بين الكلية ومختلف قطاعات المجتمع .و ذلك عن طريق توفير الظروف
العلمية المناسبة.
• تلبية احتياجات المجتمع الطبية والصحية من خالل البرامج التي تقوم بتقديمها الكلية،
دون وجود قيود على العمر أو الخبرة المهنية.
• التعاون مع المنظمات التي لديها عالقات مع الجامعة في نشر التدريب والطبية من خالل
البرامج التي تُجرى بمشاركة الكلية والقطاعات الحكومية المختلفة.
• العمل علي معرفة االحتياجات الطبية الحقيقية للمجتمع المحلي وذلك كمساهمة نحو تلبية
احتياجات المجتمع المحلي.
•

إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
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• المساهمة على إقامة وعي ثقافي بين جميع قطاعات المجتمع من أجل تلبية حاجاتهم ومن
أجل خلق مجتمع متماسك
• االستجابة لكل متطلبات االعتماد البرامجي والمؤسسي بالتعاون مع وحدة الجودة بالكلية
• القيام بالتكليفات في ضوءالمستجدات والمتطلبات.
تشكيل اللجنة:
د /محمود ابراهيم رئيس اللجنة مدرس بقسم العلوم االساسية
م.م /ضحى حامد عضو
م.م /مهند محسن

مدرس مساعد بقسم العلوم األساسية

عضو

مدرس مساعد بقسم األطفال

م.م /كريم محسن عضو

مدرس مساعد بقسم الباطنة

البند الثالث عشر :المتطلبات الوظيفية لرئيس اللجنة الرئيسية أو الفرعية:
 .1أن يكون من أحد أعضاء هيئة التدريس المعينين بالكلية.
 .2له خبرة في مجال التطوير ونظم الجودة في التعليم الجامعي.
 .3له خبرة في التعامل مع فريق عمل ومع اآلخرين طالب – إداريين – أعضاء هيئة
تدريس مستفيدين.
 .4يجيد التعامل مع الحاسب اآللي واإلنترنت.
 .5أن يكون على استعداد لحضور الدورات التدريبية في مجال توكيد الجودة والتطوير
وتنمية القدرات.
 .6أن يتم ترشيحه من قبل مدير الوحدة بموافقة من عميد الكلية.
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البند الرابع عشر :مهام رئيس اللجنة:
 .1اختيار فريق عمل اللجنة التي يرأسها.
 .2وضع خطة العمل السنوية للجنة التي يرأسها ومتابعة تنفيذها آلية العمل بعد أخذ موافقة
مجلس إدارة الوحدة.
 .3حضور مجالس اللجان والمشاركة في جميع المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية
الفتى تنفذها وحدة الجودة.

البند الخامس عشر:
يتشكل الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة بالكلية كما يلي:
الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة بالكلية
مجلس إدارة الوحدة
رئيس مجلس إدارة الوحدة
المدير التنفيذي للوحدة

لجنة اعداد
الدراسة
الذاتية

لجنة التخطيط
االستراتيجى

لجنة التدريب
والدعم الفني

لجنة خدمة
المجتمع والبيئة

لجنة القياس والتقويم

لجنة المراجعة الداخلية

البند السادس عشر:
يعمل بأحكام هذه الآلئحة اعتبارا من تاريخ إعتمادها من مجلس إدارة الكلية.
مجلس كلية رقم ( )10لشهر ديسمبر 2017
يعتمد

مدير الوحدة

عميد الكلية أ.د /عدلى صبور

أ.د /أشرف حسن
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