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 الالئحة الداخلية

 لوحدة ضمان الجودة

 نشأة الوحدة:

داخليدة لوددرة  الئحدة بدر(  صيديا ةجامعة  -الفنون التطبيقية )كلية  فيإنشاء نظام داخلي للجودة 

  الكليدة) دتراييجية صبمدا تتوافدق ضت دا مدا ( دالة صإ ،تحقيق الغرض المنشود منهال الكليةبالجودة 

 .االعتمادمن ضجل ضمان الجودة صالويول إلى 

جلسة  ) فديليدة العمدل صاالدتياجداذ ص لد  آاعتماد يشكيل صدرة ضمان الجدودة للكليدة، صيحرتدر يم 

 .(17/12/2017 األحد( 1مجلس الكلي  رقم )

الهيكدل  تمدالصاك ةالالئحدة الراخليدة لوددرة ضدمان الجدود صضداصبناء علدى ردرا( مجلدل الكليدة يدم 

صيددر(ا الودددرة كودددرة مضددتقلة ضددمن الهيكددل التنظيمددي للكليددة. صيتبددا الودددرة ، التنظيمددي للودددرة

  بما تتوافق ما الهيكل التنظيمي لمركز ضمان الجودة بالجامعة.إدا(تا عمير الكلية 

لبداذ نظدم الكلية ضص صفقداً لمتط الدتياجاذتجوز يحرتث الالئحة الراخلية لودرة ضمان الجودة طبقاً 

 .، على ضن يراجا دص(تاً كل عامينصاالعتمادالجودة 

 

 الراخلية للودرة البنود التالية: الالئحةصيت من 

 البند األول:

 .بالكليةصتكون مقرها  ،الجودةصدرة ل مان   جامعة بر( -كلية الفنون التطبيقية )ب شأ تن

 "رؤية الوحدة" البند الثاني:

اء في يطوتر العملية التعليمية لتحقيق المعاتير القيا ية لجودة التعليم يحقيق مضتوى متميز من األد

.الرصلي االعتماديول إلى لوصا  

 رسالة الوحدة: البند الثالث:

ضن تكون لها دص( فاعل في يحقيق جودة يضعى  جامعة بر( -الفنون التطبيقية  صدرة الجودة بكلية

لعملية صالمتابعة المضتمرة لفة الجودة صيقييم األداء نشر ثقامن خالل األداء المؤ ضي صاألكادتمي، 

خطط التحضين للوفاء بمتطلباذ ضمان جودة التعليم صصضا التعليمية صالبحثية صخرمة المجتما 

 صاالعتماد.

 "أهداف الوحدة" :الرابعالبند 

نشر ثقافة الجودة صالوعي بأهمية يطبيق برامج التقوتم للفئاذ المضتهرفة: )القياداذ  .1

ألكادتمية صاإلدا(تة صضع اء هيئة التر(تل صمعاصنيهم صالجهاز اإلدا(ي صالعاملين ا

 صالطالب صالخرتجين .

 .متابعة الكلية صالتأكر من يحقق ( التها ص اتايها اال تراييجية .2

التوايل المضتمر ما مركز ضمان الجودة بالجامعة لمواكبة المضتجراذ في مجال يطبيق  .3

 نظم الجودة.

 .التي يرعم يحقيق معاتير الجودة لياذصاآلاذ صضا الضيا  .4
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 .العتمادصاضمان الجودة معاتير  يطبيق للتحقق منكافة األرضام العلمية صاإلدا(تة  متابعة .5

 صفق معاتير الجودة. األداءلياذ صنما ا لتقوتم صمتابعة آصضا  .6

ودة باألرضام التنضيق بين الجهود المختلفة للجان التنفيذتة لودرة ضمان الجودة صلجان الج .7

 العلمية من ضجل يحقيق ( الة الكلية صضبط الجودة بها.

 .ة في يطبيق معاتير الجودةعاليمكين الطالب من المشا(كة الف .8

مبرض المشا(كة المجتمعية لمؤ ضاذ المجتما المرني صالجمعياذ المهتمة بالتعليم  نشر .9

 . بالكلية)الجودة  للمشا(كة في الررابة صدعم مناخ

ً  صاالعتمادراذ يبادلية ما هيئاذ صمنظماذ الجودة إرامة عال .10  .محلياً صعربياً صعالميا

 البند الخامس:

  الكليددة)" مجلددل إدا(ة للودددرة "، صتعددرض علددى مجلددل إدا(ة   الكليددة)تشددكل بقددرا( مددن عميددر 

 إلررا(ه.

 البند السادس:

 . بالكلية)الجودة  ضمانررا(اً بتعيين مرتر ينفيذي لودرة   الكلية)تصر( عمير 

 :حدة الجودة مهام و البند السابع:

  تراييجية لودرة الجودة صيوثيقها من مجلل الكلية.إصضا (ؤتة ص( الة صضهراف  

 .صضا هيكل ينظيمي لودرة الجودة صيوثيقه من مجلل الكلية 

 مي صيطبيق البرامج المصممة من ضجل يقوتم األداء صضمان الجودة بشقيها األكدادت ا تخرام

 .صاالعتمادالهيئة القومية ل مان جودة التعليم في ضوء الفلضفة التي درديها صالمؤ ضي 

  صالتدي يشدمل الر دالة صالرؤتدة صالغاتداذ   الكليدة)يطبيق إ دتراييجية الجدودة علدى مضدتوى

 صاألهراف.

  علددى مضددتوى الطددالب   الكليددة)داخددل  الجددودة )خطددة لنشددر ثقافددة نشدداط إعالمددي ينفيددذ

 صالمجتما لتر يخ مفهوم يوكير الجودة. صالعاملينهيئة التر(تل  صضع اء

  عمل ص(ش عمل داخل الكلية )ينفيذ خطدة ير(تبيدة  بنداء علدى ريدات االدتياجداذ التر(تبيدة

العاملين  لتنميدة القدر(اذ  -معاصني ضع اء هيئة التر(تل -ضع اء هيئة التر(تللكل من )

 .ص يرهافي متطلباذ الجودة 

 بالكلية)نظام معلوماذ متكامل لتقوتم األداء صضمان الجودة  إنشاء . 

  بالكلية)متابعة ضنشطة يقوتم األداء صضمان الجودة باألرضام العلمية صاإلدا(تة المختلفة . 

  صيقرتم يقرتر  نوي إلدى مجلدل  بالكلية)يحليل نتائج ضنشطة يقوتم األداء صضمان الجودة ،

 . الكلية)إدا(ة 

 )فيمددا تتعلددق لألرضددام العلميددة صاإلدا(اذ المختلفددة  ا تشددا(تةشددادتة صخددرماذ يقددرتم ضدلددة إ

 .صاالعتمادبتوكير الجودة 

  صإعدراده لالعتمداد   الكليدة)علدى يهيئدة العمل ما كافة األرضام العلمية صاإلدا(اذ المختصة

 .من الهيئة القومية ل مان الجودة صاالعتماد

 تراييجيةلتعليمية صيوافقها ما ( الة الكلية صالجامعة صضهرافهم اإلمراجعة المخرجاذ ا  

  متابعة عمل المقيمين الخا(جيين للمقر(اذ صالبرامج الر(ا دية صمراجعدة يقدا(ترهم صمدرى

 يأثير  ل  على العملية التعليمية.

  لية صخطةآفي ضنشطة الودرة )عمل يفعيل المشا(كة الطالبية  
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 األرضامدة في مجالل الكلية صاللجان النوعية صمجالل ي مين صمنارشة مهام الجو. 

  ص(فعدده إلددى األ ددتا  الددركتو( عميددر إعددراد التقرتددر الضددنوي لتقددوتم األداء صضددمان الجددودة

 . الكلية)

 الجامعدة فدي  إرامة عالراذ مباشرة صروتدة مدا كافدة الجهداذ المعنيدة بق داتا يوكيدر الجدودة

 .مؤ ضاذ التعليم العاليص

 :وحدة الجودة مجلس إدارة  مهام البند الثامن:

تتولى مجلل إدا(ة الودرة إررا( الضيا اذ صبرامج صنظدم العمدل التدي يحقدق ض دراض الوددرة فدي 

 ص ل  على النحو التالي: المنظمة،، صفي إطا( القوانين صاللوائح  بالكلية)ضوء إ تراييجية الجودة 

  صالتويدي  العدام لواجبداذ  االختصايداذالودرة صيحرتدر صضا النظام الراخلي للعمل في

 العاملين به.

  يكفل دضن التعاصن ما الجهاذ  اذ العالرة بأنشطة يطوتر التعلديم  التيإررا( نظم التفاعل

 ، صنظم يوكير الجودة.العالي

  صكددذل   العمددل،النظددر فددي التقددا(تر المقرمددة بوا ددطة المددرتر التنفيددذي للودددرة دددول  ددير

 .كليةالخاية باألرضام المختلفة لل التقا(تر

  صيطوتر نظام العمل بما   ل ،صفقاً للتطو(اذ التي يضتلزم   الكلية)د(ا ة صمراجعة ( الة

 . الكلية)تحقق ( الة 

  شدهر بنداء علدى دعدوة مدن المددرتر ثالثدة ضتجتمدا مجلدل إدا(ة الوددرة مدرة علدى األردل كدل

و( ض لبية ضع اء المجلل )النصد  زائدر يحيحاً بح  تماعجاالالتنفيذي للودرة، صتكون 

مجلدل  (ئديلمدن  صاعتمدادهالجلضدة صادر ، صتتم إثباذ صردائا كدل جلضدة بتحرتدر مح در 

به في  جل خاص، صترفا مح ر الجلضة للعرض علدى مجلدل إدا(ة  صاالدتفاظاإلدا(ة، 

 . الكلية)

 بثقدة مدن إ دتراييجية د(ا ة خطط العمل التنفيذتة المقرمة من المرتر التنفيدذي للوددرة صالمن

 ، يمهيراً للموافقة عليها صيوفير اإلمكانياذ الالزمة لذل . بالكلية)الجودة 

 هام المدير التنفيذي للوحدةم البند التاسع:

 صإعراد خطط العمل الالزمة.ملين بالودرة االتوجيه صاإلشراف على الع 

  اإلشراف على نظام العمدل بالوددرة صمتابعدة إنجداز األعمدال اليوميدة صالتأكدر مدن مطابقتهدا

 لخطة ضعمال الودرة.

  متابعددة ينفيددذ آليددة العمددل بأرضددام الودددرة المختلفددة )البياندداذ صالمعلومدداذ، التددر(ت  صالددرعم

  ، الشئون المالية صاإلدا(تة .لالعتماد  الكلية)الفني، يقييم األداء صيأهيل 

  ،يقددرتم يقددا(تر دص(تددة لمجلددل إدا(ة الودددرة عددن يطددو( العمددل صفقدداً للمهددام المنوطددة بدده

 صالمشاكل التي يواجه ريامه بمهامه.

  العمدل التنفيدذي بمدا فدي  لد   لتيضديرالمرتر التنفيدذي للوددرة لده كافدة الصدالدياذ الالزمدة

من  هصالدياذ المخولة إلي، ص ل  في إطا( ال)بالكلية باألرضام العلمية صاإلدا(تة  االيصال

 مجلل إدا(ة الودرة.

  الكليدة)بعر موافقة عمير تمكن لمرتر الودرة اختيا( نائبا له من بين ضع اء هيئة التر(تل  

 هذا االختيا(. على

  صالقدائمين علدى ينفيدذ ضنشدطة الجدودة المختلفدة ارتراح المكافآذ صالحوافز للعداملين بالوددرة

 . الكلية)لعمير  ص(فعها
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  كع دو خدا(جي لعدرض يقدا(تر ضنشدطة الجدودة المختلفدة   الكليدة)د و( جلضداذ مجلدل

 . بالكلية)رى يج التي

  جميدا  علدىتقوم مرتر الودرة بنشر األعمال صاإلنجازاذ التي يتم في مجدال يوكيدر الجدودة

 صالطالب.العاملين 

 :الجودة لمدير وحدة  شتراطاتا العاشر:البند 

 . بالكلية)ضن تكون من ضدر ضع اء هيئة التر(تل المعينين  -1

 له خبرة في مجال التطوتر صنظم الجودة في التعليم الجامعي. -2

 له خبرة في التعامل ما فرتق عمل. -3

 تجير التعامل ما الحا   اآللي صاإلنترنت. -4

  دةالمستفي الجهات عشر:الحادي البند 

 :هى اذ العالرة المباشرة ما الودرة  رةالمضتفي الجهاذ

 : ي جهات خارج  

 صاالعتمادجودة التعليم  الهيئة القومية ل مان. 

  المهنية  اذ العالرة بتخصصاذ الخرتجين. صااليحاداذالنقاباذ 

  ي)جهاذ التوظ  الكلية)صمن خرتجين الجهاذ المضتفيرة من مخرجاذ التعليم  . 

 ما المرني المهتمة بالتعليم.مؤ ضاذ المجت 

 : ي جهات داخل

 لكليةاألرضام العلمية صاإلدا(تة التابعة ل. 

 .الطالب 

  صمعاصنيهم. التر(تل،ضع اء هيئة 

  العاملين . بالكلية)الجهاز اإلدا(ي( 

 عشر:الثاني البند 

 :ىصه المهامكل منها بمجموعة من  تكل ، (ئيضية لجان (بعةاي م الودرة 

 لجنة التخطيط والمتابعة  

 لجنة المراجعة وتقويم االداء  

 لجنة التدريب والتوعية  

 تة البيانات والمعلومالجن 

 : بع لتخطيط والمتاا: لجن  والأ

 صيكون من مهامها: معاتير الجودةضما فرعيا بعرد ر 12ي م هذه اللجنة 

ً طبقدد كليددةتددر الر(ا ددة الذاييددة للا ددتيفاء يقر -1 ضددمان الجددودة صاالعتمدداد  ةلمعدداتير هيئدد ا

 المصرتة.

ا دددتيفاء الخطدددة اال دددتراييجية بالكليدددة صالتأكدددر مدددن يوافقهدددا مدددا الخطدددة اال دددتراييجية  -2

 بالجامعة.

 .  نوتالبرامج ابعر انتهاء ا تيفاء يقا(تر كلية ا تيفاء التقا(تر الضنوتة لل -3
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 :لمراجع  وتقويم األداءا لجن : انياث

 :اللجنة مهامصمن العاملين بعض ضع اء هيئة التر(تل (ئيل صمن  اللجنةتشكل ي  

 صفقاً للمعاتير صاإل(شاداذ.العلمية ألرضام االمتحاناذ النهائية ليم )األكادتمي  لجميا يالتق 

 .يقرتم الرعم الفني لمعاتير جودة ضعمال الكونترصل بالكلية 

 مددن المعلومدداذ  صاال ددتفادةالتغذتددة المريددرة مددن جميددا عمليدداذ التقيدديم صالمتابعددة،  يقددرتم

 المتحصل عليها.

 بمدا تحقدق  ضنواعهدافي صضدا االمتحانداذ بمختلد   لجميا األرضام العلمية يقرتم الرعم الفني

ً  مضتوتاذ الجودة المطلوبة  .ضكادتميا

  االمتحاناذ صضعمال الكونترصل فينشر المعرفة صبرامج الوعي المتعلقة ب مان الجودة. 

 

 :التوعي والتدريب لجن  : الثاث

 :ان مهامهصم العاملين صالطالبصبعض ضع اء هيئة التر(تل  (ئيلمن  اللجنةتشكل ي

  التر(تبيدة األكادتميدة  لالدتياجداذمتابعة يحرتدر (ؤ داء األرضدام العلميدة صمدرتري اإلدا(اذ

 صاإلدا(تة المطلوبة صيجميعها صيصنيفها.

  إعددراد خطددة متكاملددة للتددر(ت  يشددمل عددرد صنوعيددة البددرامج صآليدداذ التنفيددذ صيتنا دد  مددا

 . لية)بالكالحالية صالمضتقبلية لجميا الفئاذ  االدتياجاذ

  ينفيذ البرامج التر(تبية من ديث المحتوى صالتنظيم صيعرد صينوع الو ائل صالتوريدت صالمدرة

 صالمنا بة ل مان الجودة. الالزمةصاألدصاذ صاأل الي  

  اال ددتفادة مددن يقيدديم فاعليددة البرنددامج التددر(تبي صريددات د(جددة (ضدداء المتددر(بين صمضددتوى

 .البرامج التر(تبية

 مج التر(تبية صريات ضثرها على ضداء المتر(بين.يقييم محتوتاذ البرا 

  الفعلية. االدتياجاذمراجعة صيطوتر خطة التر(ت  دص(تاً على ضوء 

  لتنفيدذ الخطدة التر(تبيدة  الدالزميوفير المخصصاذ المالية صمصاد( الحصول على التموتل

 صيحقيق األهراف المطلوبة.

  صمعدداصنيهمضع دداء هيئدة التدر(تل -بدةبدين )الطل صاالعتمددادينفيدذ خطدة نشددر ثقافدة الجدودة-

 العاملين 

  صدرة الجودة.  صضنشطةينفيذ خطة المشا(كة الطالبية في ضعمال 

 

 :لبيانات والمعلوماتالجن  : ابعار 

 :اصمن مهامهالعاملين بعض ضع اء هيئة التر(تل ص (ئيلمن اللجنة تشكل ي

  إعددراد راعدددرة بيانددداذ لكدددل البدددرامج صالمقددر(اذ الر(ا دددية )التويدددي  صالتقرتدددر الضدددنوي

 صاال تبياناذ .

  اناذ  صإعدرادها البرامج صالمقر(اذ الر(ا ية )التويي  صالتقرتر الضنوي صاال دتبييجميا

 للعرض على )الكلية  لالعتماد.

  المنا دددبة لكدددل دالدددةاإلدصدددائية بدددالطرل العلميدددة التقدددا(تر الضدددنوتة للمقدددر(اذ يحليدددل 

 .صا تخراا النتائج

 ؤساء اللجانوظيفية لرمتطلبات  عشر: لثالبند الثا

 :الرئيسي  أو الفرعي  ئيس اللجن ر فييشترط 

 .)بالكلية ضن تكون من ضدر ضع اء هيئة التر(تل المعينين  -1
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 له خبرة في مجال التطوتر صنظم الجودة في التعليم الجامعي. -2 

ضع دداء هيئددة  -إدا(تددين  -ا اآلخددرتن )طددالب لدده خبددرة فددي التعامددل مددا فرتددق عمددل صمدد -3 

 مضتفيرتن . -ير(تل 

 تجير التعامل ما الحا   اآللي صاإلنترنت. -4

ضن تكددون علددى ا ددتعراد لح ددو( الددرص(اذ التر(تبيددة فددي مجددال يوكيددر الجددودة صالتطددوتر  -5

 صينمية القر(اذ. 

 . الكلية)ضن تتم يرشيحه من ربل مرتر الودرة بموافقة من عمير  -6

 اللجنة: مهام رئيس البند الرابع عشر:

 اختيا( فرتق عمل اللجنة التي ترض ها. -1

وافقدة مبعدر ضخدذ  )آليدة العمدل  صضا خطدة العمدل الضدنوتة للجندة التدي ترض دها صمتابعدة ينفيدذها -2

 مجلل إدا(ة الودرة.

 يصالمشدا(كة فدي جميدا المدؤيمراذ صالندرصاذ صالدرص(اذ التر(تبيدة التدد و( مجالل اللجدان  -3

 ينفذها صدرة الجودة.

 البند الخامس عشر:

 :تليكما لودرة الجودة  الهيكل التنظيميتشكل ت

 يتكون مجلس إدارة الوحدة على النحو التالي: 

 عميد الكلية. -1
 .مدير وحدة ضمان الجودة -2
 من الهيئة المعاونة. 1و البرامج( منسقي) أعضاء هيئة التدريسمن  7عدد  -3
 ممثل عن المجتمع المدني. -4
 ممثل عن طالب الكلية. -5

 كل المجلس الفنى لوحدة ضمان الجودة من:يتش
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 .مرتر الودرة 

 .نائ  مرتر الودرة 

 .مقر(ى اللجان الفنية 

 لجنة التخطيط والمتابعة  

 لجنة المراجعة وتقويم االداء  

 لجنة التدريب والتوعية  

 تة البيانات والمعلومالجن 

 .ضدر معاصنى هيئة التر(تل من ضع اء اللجان الفنية للودرة 

 عن الطالب صالطالباذ ضع اء اللجان الفنية للودرة. ممثلين 

 
ويختةار المجلةس الفنةى  ديقترح مدير الوحدة تشكيل المجلس الفنى ويعتمد مةن أددد عميةد الكلية 

 من يتولى أمان  المجلسد ل اجتماعاتهفى او من بين أعضائه

 عشر: سادسالالبند 

  دالكلي من مجلس  اعتمادهامن تاريخ  اعتبارا الالئح يعمل بأحكام هذه   

 

 24/4/2018بتا(تخ  11(رم  مجلل الكليةلضة جحة: على الالئ  الكلية)يا(تخ موافقة مجلل 

   

 يعتمد

 عميد )الكلي (

 

 د احمد وحيد مصطفىأدد

 

 

 

                                                                                                   


