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 الالئحة: مقدمة
 صااايا ة    كلية الصاااي لة عامعة   ا  القا   فى قامت مجموعة العمل القائمة على إنشااااظ ن اا لا لل للجول  

و ما يتوافق أيضااا مر الااالة وإلاات اتيجية   ،وتحقيق الغ ض المنشااول من ا   الكليةلا لية لوح   الجول    الئحة

 .االعتمال والحفاظ عليهمن أعل ضمان الجول  والوصول إلى  الكلية

 بنود الالئحة:
 ال ا لية للوح   البنول التالية: الالئحةوتتضمن 

 :البند األول

ويكون مق  ا    لالعتمال  الكليةتب يل  وح   لضاامان وتوكي  الجول  والصااي لة عامعة   ا  القا       كليةشااب  ني  

عتب  وح   ضاامان الجول  وح   مسااتقلة تتبر مبا اا    وت   الجودة ضمممان وحدةوتساامى    مبنل كلية الصااي لة

 .للعمي  الكلية

 " رؤية الوحدة"  البند الثاني:

 محليا  االكاليميى على اإلعتمال    القا   كلية الصي لة عامعة   ا حصول 

 " رسالة الوحدة"   البند الثالث:

تطبيق  فل   فعااال   ا  لوا  ل ااأن يكون  كااياة الصاااايا لاة عاامعاة  ا ا  االقاا      كلياةوحا   إلاا  الجول   تساااات ا    

تحقيق والمحاف ة على عول  األلاظ المؤلاااسااال واألكاليمل، واإلاتقاظ  وتنفيذ معايي  عول  التعليم العالل و

  . و  مة الطالب والبيئةوالبحثية المستم   العملية التعليمية 

 "لوحدةاالستراتيجية لهداف األ" البند الرابع:
العااملين  الكلياة  فئاا    ين كاافاة    ون م الجول     ، والوعى  اب مياة تطبيق   اما التقويم  نشاااا  ةقاافاة الجول : 1

 .والطالب االلاايين و أعضاظ  يئة الت ايس وأعضاظ ال يئة المعاونة 

لتحقيق ا  ا  الكلية  التطوي  المسااتم فل  كافة األقساااا العلمية واإللااية فل المشااااكةو لعم تشااجير  :  2

 .االلت اتيجية و المسا مة فل الحصول علل االعتمال االكاليمل

و  الم اععة ال ا لية من  الل   المؤلااسااية وفاعليت ا التعليمية     الكلية ااامل ومسااتم  لق اإع اظ تقويم  :  3

والعمل التل تحتاج لتحساااين    النقاطالقو  والعمل على تعزيز ا، وكذلك   نقاط،      تح ي   ال االاااة الذاتية  

 .سينوالتحتطوي  لل فل اقت اح وتنفيذ  ططنتائا التقويم وااللتفال  من  على معالجت ا

 .الكلية   يجلةقة المستفي ين فل  اكتساب  : 4
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: نشاا  مب أ المشااااكة المجتمعية لمؤلااسااا  المجتمر الم نل والجمعيا  الم تمة  التعليم للمشااااكة فل 5

 .ال قا ة ولعم مناخ الجول   الكلية

 .وعالميا   : إقامة عالقا  تباللية مر  يئا  ومن ما  الجول  واإلعتمال محليا  وع  يا  6

 مهام وحدة الجودة بالكلية:  :الخامسالبند 

الاااات  اا وتطبيق الب اما المصااااممة من أعل تقويم األلاظ وضاااامان الجول   شااااقي ا األكاليمل   .1

التل ح لت ا ال يئة القومية لضاامان    المعايي فل ضااوظ  الصااي لة عامعة   ا  القا     كلية   والمؤلااساال  

 عول  التعليم واإلعتمال.

 وال ؤية والغايا  واأل  ا .تطبيق إلت اتيجية الجول  على مستوى الكلية والتل تشمل ال لالة  .2

 .نش  ةقافة الجول  وت ليخ مفا يم ا  ين عمير فئا  الكلية .3

 إنشاظ ن اا معلوما  متكامل لتقويم األلاظ وضمان الجول   الكلية. .4

 متا عة أنشطة تقويم األلاظ وضمان الجول   األقساا العلمية واإللااية الم تلفة  الكلية. .5

 الكلية. ، وتق يم تق ي  لنوي إلى مجلس تحليل نتائا أنشطة تقويم األلاظ وضمان الجول   الكلية .6

لألقساااا العلمية واإللااا  الم تلفة  الكلية فيما يتعلق  توكي  الجول   ولعم فنلتق يم أللة إا ااالية  .7

 واإلعتمال.

لالعتمال من   وتب يل ا ت يئة الكليةالعمل مر كافة األقساااا العلمية واإللااا  الم تصااة  الكلية على   .8

 ال يئة القومية لضمان الجول  واالعتمال.

 .إع ال التق ي  السنوي لتقويم األلاظ وضمان الجول   الكلية وافعه إلى األلتاذ ال كتوا عمي  الكلية .9

إقامة عالقا  مبا ا   وقوية مر كافة الج ا  المعنية  قضاايا توكي  الجول  فل مؤلاساا  التعليم   .10

 لعالل.ا

 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  :السادسالبند 

ويكون تشااكيل   إلق ااه الكلية، ويع ض على مجلس الكلية ق اا من عمي    "مجلس إلاا  للوح  "شااكل ي   -

 -المجلس علل النحو التالل:

 

 ادارة الوحدة( مجلس رئيس) عميد الكلية                                 -

 )عضواً( الجامعة لشئون جودة التعليم واالعتمادمستشار  -

 )عضواً(      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

 )عضواً( وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -

 )عضواً( وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
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 )عضواً وامينا للمجلس( مدير وحدة ضمان الجودة  -

 )عضواً( رؤساء االقسام العلمية  -

 )عضواً(  لالطراف المجتمعيةممثل  -

 باإلضافة الي اختيار احد الطالب واحد الخريجي كممثلين للطالب والخريجين بالمجلس -

 

 :بالكليةوحدة الجودة مجلس إدارة  مهام  :سابعالبند ال

الوحدة ف   اهدافيتولى مجلس إدارة الوحدة إقرار السييييي سيييي   وظرامل ول ا ال مح الت  تح     -

 ، وف  إط ر ال والين واللوائح المل مة، وذلك على اللحو الت ل :(ظ لكلية)ضوء إستراتيجية الجودة 

لين  والتوصاي  العاا لواعبا  العام  اال تصااصاا  وضار الن اا ال ا لل للعمل فل الوح   وتح ي    .1

  ه.

إق اا ن م التفاعل التى تكفل حسان التعاون مر الج ا  ذا  العالقة  بنشاطة تطوي  التعليم العالى ،   .2

 ون م توكي  الجول .

وكاذلاك التقاااي     الن   فل التقاااي  المقا ماة  والااااطاة الما ي  التنفياذي للوحا   حول لااااي  العمال ، .3

 .كليةال اصة  األقساا الم تلفة لل

وفقا  للتطواا  التل تساااتلزا ذلك ، وتطوي  ن اا العمل  ما يحقق    الكليةلاالاااة وم اععة الاااالة  .4

 .الكليةالالة 

 اااا    نااظ على لعو  من الما ي  التنفياذي  ةالةاة أيجتمر مجلس إلاا  الوحا   م   على األقال كال   .5

ماع صاحيحا   حضاوا أ لبية أعضااظ المجلس  النصا   ائ  واح و ، ويتم إةبا  ، ويكون الإلعت للوح  

الجلسااة وإعتماله من ايئس مجلس اإللاا  ، واإلحتفاظ  ه فل لااجل وقائر كل علسااة  تح ي  محضاا  

 .الكلية اص ، وي فر محض  الجلسة للع ض على مجلس 
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لاالااااة  طط العمل التنفيذية المق مة من الم ي  التنفيذي للوح   والمنبثقة من إلاااات اتيجية الجول   .6

 ، تم ي ا  للموافقة علي ا وتوفي  اإلمكانيا  الال مة لذلك. الكلية

 .لوحدة ضمان الجودةالمجلس التنفيذي  :ثامنالبند ال

ع ض  ، وي  مجلس الاا  وح   ضاامان الجول  ق اا من  "المجلس التنفيذي لوح   ضاامان الجول شااكل "ي   -

 - ويكون تشكيل المجلس علل النحو التالل: إلق ااه الكليةعلى مجلس 

 لوح  ول التنفيذيمجلس ال ائيس  مدير وحدة ضمان الجودة -

 و عضوا  وامينا للمجلس  مدير وحدة ضمان الجودة نواب/نائب -

  عضوا و       والتقارير السنويةمنسق لجنة اعداد الدراسة الذاتية  -

  عضوا و  لجنة المراجعة الداخليةمنسق  -

  عضوا و  التدريب والدعم الفني لجنةمنسق  -

 و عضوا     االستبيانات والتعامل مع المستفيدينلجنة  منسق -

  عضوا و  البيانات والمعلوماتمنسق لجنة  -

  عضوا و  المعايير االكاديميةمنسق لجنة  -

  عضوا و  منسقي االقساممنسق لجنة  -

  عضوا و  منسق لجنة التوعية -

  عضوا و  منسق لجنة المعامل -

  عضوا و  اداري الوحدة   -

  عضوا و  ممثل للطالب -

  عضوا و  ممثل لخريجي الكلية -

اعضاظ اللجنة    فل المجلس التنفيذي ينوب عنه اح  وفل حالة ان يكون منسق اللجنة ممثل  صفة ا  ي   -

 .ي تااه منسق اللجنة يكون ممثال للجنة  المجلس التنفيذي 

 .مهام المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة  :التاسعالبند 

 -  ي ا ظ لمه ا الت لية:الالتلفيذي لوحدة ضم ن الجودة  مجلس اليتولى  -

 . يتخذه  مجلس ادارة الوحدة  لتلفيذ ال رارا  التى  وضع السي س    .1

 المختلفة.  اللج ن الفلية وخطط وت  رير  مل قشة قرارا    .2

 على مجلس ادارة الوحدة   اللج ن المختلفة وت  رير وخطط عرض قرارا   .3

 تعيين مديراً تنفيذياً لوحدة ضمان الجودة.  :العاشرالبند 

 ق اا من مجلس الكلية ولم     يتم تعيين م ي  وح   ضمان الجول  طبقا اللية واع اظا  معلنة -

 قا ل للتج ي  طبقا  لالع اظا  المتبعة. عاا عامعل واح  

يتم االعالن لنويا  عن التق ا لشغل منصب م ي  وح   ضمان الجول   الكلية وت ق ا السي  الذاتية   -

 الكلية. لطالبل  غل المنصب لمكتب عمي  

 يقوا مجلس الكلية  المفاضلة  ين المتق مين طبقا  اللتيفاظ معايي  اال تياا السا قة. -
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 :هام المدير التنفيذي للوحدةم  :عشر  الحاديالبند 

 وإع ال  طط العمل الال مة.ملين  الوح   االتوعيه واإل  ا  على الع .1

 .العاا وال طة التنفيذية والب اما الزمنية لعمل اللجان طااالوضر ا .2

اإل اااا ا  على ن ااا العمال  االوحا   ومتاا عاة إنجاا  األعماال اليومياة والتابكا  من مطاا قت اا ل طاة  .3

 أعمال الوح  .

، الت ايب   لجنة االلاتبيانا  والتعامل مر المساتفي ينالوح   الم تلفة     لجانمتا عة تنفيذ آلية العمل  .4

  و.لجنة البيانا  والمعلوما  ، الم اععة ال ا لية،  وال عم الفنل

تق يم تقااي  لواية لمجلس إلاا  الوح   عن تطوا العمل وفقا  للم اا المنوطة  ه ، والمشااااكل التل   .5

ى والن ائى لل االااة الذاتية والتق ي  الساانوى  على إع ال التق ي  المب ئ  اال اا ا و  تواعه قيامه  م امه

 و طة العمل للتطوي 

الم ي  التنفيذي للوح   له كافة الصااالحيا  الال مة لتيساايي  العمل التنفيذي  ما فل ذلك اإلتصااال   .6

 وذلك فل إطاا الصالحيا  الم ولة إلية من مجلس إلاا  الوح  . ،  الكلية األقساا العلمية واإللااية 

 .تكلي  اؤلاظ اللجان  الم اا الم تلفة .7

  .تس يل م اا اؤلاظ وأعضاظ اللجان فى عمر البيانا  والوةائق والملفا .8

  االكلياة والقاائمين على تنفياذ أنشااااطاة الجول  الم تلفاة  اقت اح المكاافا   والحوافز للعااملين  االوحا     .9

 .الكليةوافع ا لعمي  

 ى  تج  التلكعضاو  ااعل لع ض تقااي  أنشاطة الجول  الم تلفة   الكليةحضاوا علساا  مجلس  .10

 . الكلية

على عمير     الكليةيقوا م ي  الوح    نشاااا  األعمال واإلنجا ا  التل تتم فل مجال توكي  الجول   .11

 والطالب.  الكليةالعاملين 

 :بالكليةلمدير وحدة الجودة والشخصية المهنية المتطلبات :  الثاني عشرالبند 

 . الكليةأن يكون من أح  أعضاظ  يئة الت ايس المعينين  -1

 له  ب   فل مجال التطوي  ون م الجول  فل التعليم الجامعل. -2

 له  ب   فل التعامل مر ف يق عمل. -3

 .ان يكون ل يه  ب   فل إع ال ال االة الذاتية واع ال ومتا عة ال طة االلت اتيجية والتنفيذية -4

 تعيين نائب للمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة.عشر:    الثالثالبند 
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ظل ءاً عل  ترشييييح  من ظين السييي دة اعضييي ء هيئة التدريس ظ لكلية    او اكثر  ين ل ئب مدير الوحدةي   -

ويحيح محل     االعمي حويسييييي عد مدير الوحدة فى إتمي ا  الميدير التلفييذي للوحدة وظمواف ية عمييد الكليية،  

 . فى ح ح غي ظ 

 الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة هي:ر: عش الرابعالبند 

 جهات خارج الكلية: ▪

 ال يئة القومية لضمان عول  التعليم واإلعتمال. .1

 .نقا ة الصياللة .2

 –من المؤلاساا  الصاي لية الم تلفة  الصاي ليا  العامة الكلية      يجلالج ا  المساتفي   من  .3

 .  كا  االلوية ....الخو –الصي ليا  ال اصة 

 مؤلسا  المجتمر الم نل الم تمة  التعليم. .4

 جهات داخل الكلية: ▪

 .الم تلفة  الكليةقساا العلمية األ .1

 الطالب. .2

 أعضاظ  يئة الت ايس ، ومعاوني م. .3

 والفنيين   ا. العاملينوالج ا  اإللااي  الكلية  .4

 اللجنة الفنية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية:  عشر:  الخامسالبند 

 لجان ائيسية، يكل  كل من ا  مجموعة من الم اا و ل: ةمانتضم الوح    -

 أوال: لجنة البيانات والمعلومات: ▪

اعضيي ء هيئة التدريس وال  ملين    عضييوية عدد منو ظرئ سيية احد اعضيي ء الوحدةتتشييكح اللجلة   -

 ومن مهامها:والطالب ظ لكلية 

 اإللاايينو. –ال يئة المعاونة  – يئة الت ايس    الكلية إع ال قاع    يانا  عن العاملين .1

 ا ماة    –البحا  العلمل    –إعا ال قااعا    يااناا   لنشااااااطاا  الكلياة فل المجااال  الم تلفاة  الطالب   .2

 البيئةو. المجتمر وتنمية 

 إع ال قاع    يانا  لكل الب اما والمق اا  ال االية  التوصي  والتق ي  السنوي وااللتبيانا و. .3

وإالااال ا للجنة كلية تجمير البيانا  والمعلوما  من لجنة إع ال ال االااة الذاتية والتقااي  الساانوية لل .4

 .الم اععة ال ا لية

 والمستن ا  والوةائق ال اصة  الجول  فل وح   الجول .اإل  ا  على حفظ الملفا   .5

 ثانيا: لجنة التدريب والدعم الفني: ▪

اعضي ء    عضيوية عدد منو  ظرئ سية احد اعضي ء هيئة التدريس الم يلين ظ لكليةتتشيكح اللجلة   -

 ومن مهامها:هيئة التدريس وال  ملين ظ لكلية 
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أعضااااااظ  يئاة    –االحتيااعاا  التا ايبياة لفئاا  الكلياة الم تلفاة  القياالا  االكااليمياة  متاا عاة تحا يا    .1

 .فنيينو -الاايين  -اعضاظ ال يئة المعاونة   –الت ايس 

إع ال  طة متكاملة للت ايب تشاااامل ع ل ونوعية الب اما وآليا  التنفيذ وتتنالااااب مر االحتياعا    .2

 .ة الكليالحالية والمستقبلية لجمير الفئا  

تنفيذ الب اما الت ايبية من حي  المحتوى والتن يم وتع ل وتنوع الولائل والتوقيت والم   واأللوا    .3

 واأللاليب الال مة والمنالبة لضمان الجول .

تقييم فاعلية الب ناما الت ايبل وقياس لاعة اضاااااظ المت ا ين ومسااااتوى االلااااتفال  من الب اما   .4

 الت ايبية.

 الب اما الت ايبية وقياس أة  ا على ألاظ المت ا ين.تقييم محتويا   .5

واع ال تق ي  لاااانوي عن   م اععة وتطوي   طة الت ايب لوايا  على ضااااوظ االحتياعا  الفعلية .6

 .انشطة الت ايب وال عم الفنل  الكلية  لتال العاا

ة وتحقيق  توفي  الم صاصاا  المالية ومصاالا الحصاول على التمويل الال ا لتنفيذ ال طة الت ايبي .7

 األ  ا  المطلو ة.

 للكلية: ثالثا: لجنة إعداد الدراسة الذاتية والتقارير السنوية  ▪

 وتكون من مهامها:لجنة ف عية  11تضم  ذه اللجنة 

 طبق لمعايي   يئة ضمان الجول  واالعتمال المص ية. للكليةالتيفاظ تق ي  ال االة الذاتية  -1

   ع  انت اظ التيفاظ تقااي  الب اما لنوي .  للكليةالتيفاظ التقااي  السنوية  -2

 رابعا: لجنة المراجعة الداخلية: ▪

عضاوية ع ل  و  ت شاكل لجنة الم اععة ال ا لية  الكلية   ئالاة أح  أعضااظ  يئة الت ايس المعينين  الكلية

  فل مجال الم اععة ال ا لية وال ااعية  وي فضل الحاصلين على   اما ت ايبيةأعضاظ  يئة الت ايس    من

 ومن مهام اللجنة:  الكلية

التا عة   .1 والوح ا   العلمية  األقساا  لجمير  المؤلسلو  األكاليمية    للكليةالتقييم  األكاليمل،  والب اما 

 وفقا  للمعايي  واإلا الا .

 وااللتفال  من المعلوما  المتحصل علي ا. تق يم التغذية الم ت   من عمير عمليا  التقييم والمتا عة،   .2

أكاليميا   .3 المطلو ة  الجول   مستويا   يحقق  واإللااية  ما  العلمية  األقساا  لجمير  الفنل  ال عم  تق يم 

 ومؤلسيا. 

 نش  المع فة و  اما الوعل المتعلقة  ضمان الجول  المؤلسية واألكاليمية.  .4
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 ال يئة القومية لضمان الجول  واالعتمال. تج يز الب اما األكاليمية والمؤلسية لالعتمال من  .5

 :االستبيانات والتعامل مع المستفيدين: لجنة خامسا   ▪

المعينين  الكلية  الت ايس  أعضاظ  يئة  أح   المستفي ين   ئالة  مر  والتعامل  االلتبيانا   لجنة    ت شكل 

 اللجنة: ومن مهام   الكليةو الطالب  أعضاظ  يئة الت ايس والعاملين عضوية ع ل منو

  .الكليةألاظ  وتقييمإع ال  طة إلتبيانا  لقياس   .1

 إع ال وتنفيذ االلتبيانا  الم تلفة  صوا  لواية.   .2

 تحليل نتائا االلتبيانا  و تق يم تق ي   نتائج ا.   .3

 متا عة تنفيذ االع اظا  التصحيحية الم تلفة.  .4

 نش  الوعل  االلتبيانا  وا ميت ا.   .5

 :المعايير االكاديمية : لجنة سادسا   ▪

وعضييوية وكيح الكلية لشييئون الت ليا  ت شييكح لجلة الم  يير االك ديمية ظ لكلية ظرئ سيية عميد الكلية   -

يمثح ك فة االقسييي ا ال لمية وممثلين عن  اعضييي ء هيئة التدريس    ال  عدد من  ظ إلضييي فةوالطالب  

 ومن مهام اللجنة:ظ لكلية الطالب 

لتح ي    الكلية  القياا  عمل لاالة للمنا ا التى تق م ا الب اما التعليمية الم تلفة لم حلة البكالوايوس   .1

و العلوا األلالية، واللغة، و الحالب اآللى، و    م ى مالئمة نسب المق اا  ال اصة  الت صص ،

 الت ايب العملى ، و العلوا األعتماعية و األنسانية لتحقيق أ  ا   ذه الب اما.

م ي مالئمة الاليب الت ايس والتعلم المتبنة  المق اا  ال االية الم تلفة وكيفية تحويل ع ل لاالة   .2

 التعلم الذاتى. تشجير   و  مق اا  ألكت ونية من المق اا  الل

لما يتطلبه    م ى مالئمة الم ااا  التى يكتسب ا الطالب أةناظ لاالته  الب اما التعليمية الم تلفة  الكلية .3

 . لوق العمل من م ااا  

  إكساب الطالب الم ااا لضمان م تلفة و وضر تصوا لتطوي  الئحة الكلية فى الب اما التعليمية ال  .4

 يتطلب ا لوق العمل و متغي ا  العص . التى

 : منسقي االقسام العلمية: لجنة سابعا  

  ئالاة أح  أعضااظ  يئة الت ايس المعينين  الكلية وعضاوية   الكلية  منساقل االقسااا العلمية ت شاكل لجنة  

 ومن مهام اللجنة: الكلية  وال يئة المعاونة ممثلين لجمير االقساا العلميةع ل من أعضاظ  يئة الت ايس  

 تسهيح التواصح ظين وحدة ضم ن الجودة واالقس ا ال لمية وتوفير التغذية الراج ة للوحدة.  .1

 . لظ   الجودة المطلوظة ظ القس ا مت ظ ة الج ز مه ا ومتط .2
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 . مت ظ ة استكم ح محتوي   ملف الم رر .3

 ً  : التوعية: لجنة ثامنا

لجلة   - ظ لكلية التوعية  ت شكح  الم يلين  التدريس  هيئة  اعض ء  احد  من و   ظرئ سة  عدد    عضوية 

 ومن مهام اللجنة:  ظ لكليةوالهيئة الم  ولة والطالب  اعض ء هيئة التدريس 

ومفا يم الجول   ين أعضاظ  يئة الت ايس ومعاوني م وأعضاظ الج ا  اإللااي والعاملين نش  ةقافة   .1

 . والطالب  الكلية

التوعية الصحية لفئا  الكلية الم تلفة والمجتمر المحيط  الكلية  التعاون مر لجنة   مة المجتمر   .2

 وتنمية البيئة. 

 وتق يم تقااي  لنوية عن انشطة التوعية  الكلية. اع ال  طط توعية لنوية لفئا  الكلية الم تلفة  .3

 المتطلبات الوظيفية لرئيس اللجنة الرئيسية أو الفرعية: عشر:  السادسالبند 

 . الكليةأن يكون من أح  أعضاظ  يئة الت ايس المعينين  -1

 له  ب   فل مجال التطوي  ون م الجول  فل التعليم الجامعل.  -2

أعضاظ  يئة ت ايس _    –إلاايين    –له  ب   فل التعامل مر ف يق عمل ومر اآل  ين   طالب   -3

 مستفي ينو.

 يجي  التعامل مر الحالب اآللل واإلنت نت. -4

أن يكون على الااتع ال لحضااوا ال واا  الت ايبية فل مجال توكي  الجول  والتطوي  وتنمية    -5

 الق اا .  

 .ةالكليأن يتم ت  يحه من قبل م ي  الوح    موافقة من عمي    -6

 مهام رئيس اللجنة: عشر:  السابعالبند 

 ا تياا ف يق عمل اللجنة التل ي أل ا.  -1

وضار  طة العمل السانوية للجنة التل ي ألا ا ومتا عة تنفيذ ا  آلية العملو  ع  أ ذ    -2

 موافقة مجلس إلاا  الوح  .

حضااااوا مجاالس اللجاان والمشااااااكاة فل عمير المؤتم ا  والنا وا  والا واا   -3

 الت ايبية الفتى تنفذ ا وح   الجول .

 كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرةلوحدة ضمان الجودة  الهيكل التنظيمي: عشر  الثامنالبند 

 :يللكما   الكلية الجول  ضمان لوح    الهيكل التنظيميتشكل ي
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 : التمويل المالي النشطة الوحدة:التاسع عشر البند

وذلك  ناظ  علل  م اطبا    يتم تمويل انشطة وح   ضمان الجول  ولجان ا الم تلفة من  الل الاا  الجامعة -

 الم اعة   طت ا السنوية.  من انشطت االتمويل المطلوب لكل نشاط في ا ح ل ي  الوح   

 :العشرونالبند 

   .الصي لة عامعة   ا  القا    كلية من تاايخ إعتمال ا من مجلس اعتباااعمل  بحكاا  ذه الآلئحة ي   -

 

 

  على الالئحة: (الكلية)تاريخ موافقة مجلس 

 2018يناي    23و  تاايخ 18مجلس الكلية اقم     -

 2019نوفمب    30و  تاايخ  36مجلس الكلية اقم   -

 2021لبتمب   20و  تاايخ  57مجلس الكلية اقم   -

 
 ي عتم  

 عمي  كلية الصي لة عامعة   ا  القا   

 
 ياسر محمد مصطفي أ.د./ 

 


