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 المقدمة                                         

سى ىف  اجلودة تعىن اإلتقان، كما تعىن ىف مستوايهتا العليا التفوق واإلبداع، وال شك أن جودة احلياة بشكل عام، والتعليم بشكل خاص مبدا أسا 

املخرجات  تقدم األمم ورقيها. وتعد املؤسسات اجلامعية من أهم املؤسسات الىت تؤثر ىف بنية اجملتمع، وهذا يفرض عليها ان تكون قادرة على إنتاج  

 املالئمة لتواكب التطورات العلمية والتقنية احلديثة. 

صول على اإلعتماد )وهو اإلعرتاف الذى متنحه اهليئة القومية لضمان  وىف سبيل ذلك يسعى املعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة للح 

إذا متكن املعهد من إثبات أن لديه القدرة املؤسسية، وحيقق الفاعلية التعليمية وفقا للمعايري املعتمدة  ، ( جودة التعليم واإلعتماد للمؤسسات التعليمية 

 املتطورة الىت تضمن  التحسني والتعزيز املستمر للجودة(. واملعلنة من اهليئة، ولديه من األنظمة  

وجدير ابلذكر أن وحدة ضمان اجلودة ابملعهد مت إنشائها إلحداث نقلة نوعية ىف املدخالت، ومنظومات املعهد للحصول على خمرجات تعليمية  

 عالية الكفاءة واجلودة، وحيدوان هدفا واحدا هو احلصول على اإلعتماد. 

( واخلاص ابملوافقة علي  2011- 9- 25( بتاريخ )    2ار جملس إدارة املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة رقم )  بناء علي قر 

فقد قامت جمموعة العمل القائمة على مشروع إنشاء وحدة ضمان اجلودة ابملعهد، هبدف صياغة  ،  الالئحة الداخلية لوحدة ضمان اجلودة ابملعهد 

وحدة ضمان اجلودة لتحقق الغرض املنشود منها، ومبا يتوافق أيضاً مع رسالة وإسرتاتيجية املعهد من أجل ضمان اجلودة والوصول إيل  الئحة داخلية ل 

 اإلعتماد. 
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 رؤية الوحدة:  

 عتماد وكسب ثقة املستفيدين ورضاهم.  لراقي هبدف التأهل للحصول على اإل تطمح الوحدة إىل حتقيق مستوى رفيع من األداء واحملافظة على اإلجناز ا 

 رسالة الوحدة:  

ختدم الربامج الدراسية، وذلك بغرض ختريج مهندسني    الت املنظومة اإلدارية    ف مرحلة البكالوريوس، واجلودة    ف منظومة العملية التعليمية    ف اجلودة  

وتقدمي خدمات هندسية للمجتمع مبستوى مهارى حمرتف مع مراعاة معايري املهنة األخالقية، وتنمية املوارد البشرية، من   ، قادرين على ممارسة املهنة 

 قيادات أكادميية وأعضاء هيئة تدريس وإداريني وفنيني وعاملني لتحقيق رسالة املعهد.  

 : االسرتاتيجية األهداف  

 ثقة اجملتمع املصري واإلقليمي ف خمرجات العملية التعليمية ابملعهد.                                          كتساب إ  •

 إزكاء مبدأ املشاركة اجملتمعية ملؤسسات اجملتمع املدين واجلمعيات املهتمة ابلتعليم للمشاركة ف الرقابة ودعم مناخ اجلودة.  •

 تطبيق برامج التقومي بني كافة العاملني ابملعهد وأقسامه املختلفة. نشر ثقافة اجلودة، والوعي أبمهية   •

 إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية ف كافة التخصصات التابعة للمعهد.                                                  •

 اركة ف مجيع متطلبات اإلعتماد. دعم عملية ضمان اجلودة الشاملة واإلعتماد، وتشجيع كافة األقسام العلمية ف املش  •

 احلصول علي اإلعتماد.   واإلقليمي هبدف   املستوى احمللي إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان اجلودة على   •

 وضع نظام لضمان إستمرارية الوحدة.  •

 . تكوين فرق عمل للتقييم الذايت والتحسني املستمر  •

 ابملعهد:                                                ضمان اجلودة  إختصاصات وحدة  

 إعداد الدراسة الذاتية طبقا ملعايري اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.  •

 املشاركة ف إعداد  توصيف للوظائف اإلدارية ابملعهد.  •
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من أجل تقومي األداء وإدارة اجلودة بشقيها األكادميي واملؤسسي  ،  ابملعهد   وحدة ضمان اجلودة إستخدام وتطبيق الربامج املصممة من قبل   •

 القومية لضمان اجلودة واإلعتماد. هليئة  هد ف ضوء الفلسفة الت حددهتا ا ابملع 

والغاايت واألهداف، وكذلك التوجيهات  الرؤية والرسالة    والت تشمل    مستوى املعهد تطبيق إسرتاتيجية املعهد فيما خيتص ابجلودة علي   •

 .  وحدة ضمان اجلودة ابملعهد الصادرة عن  

 .إنشاء نظام معلومات متكامل لتقومي األداء وإدارة اجلودة ابملعهد  •

 .متابعة أنشطة تقومي األداء وإدارة اجلودة ابألقسام العلمية واإلدارية املختلفة ابملعهد  •

 حتليل نتائج أنشطة تقومي األداء وإدارة اجلودة ابملعهد.  •

 تقدمي أدلة إرشادية وخدمات إستشارية لألقسام العلمية واإلدارات املختلفة ابملعهد فيما يتعلق بضمان اجلودة واإلعتماد.  •

 ة ضمان  اجلودة واإلعتماد. ملرحل    املعهد،  وإعداده   العمل مع كافة األقسام العلمية واإلدارات املختصة ابملعهد علي هتيئة  •

 إعداد التقرير السنوي لتقومي األداء وإدارة اجلودة ابملعهد ورفعه إيل األستاذ الدكتور عميد املعهد.  •

 . من خالل وحدة ضمان اجلودة ابملعهد وإدارة اجلودة    ، إقامة عالقات مباشرة وقوية مع كافة اجلهات املعنية بقضااي تقومي األداء  •

 بنشاط إعالمي واسع داخل املعهد واجملتمع لرتسيخ مفهوم تقومي األداء وإدارة اجلودة. القيام   •

 اهليكل التنظيمى للوحدة
 يتوىل إدارة الوحدة جملس إدارة يشكل بقرار من جملس إدارة املعهد ملدة ثالث أعوام قابلة للتجديد ويتكون على النحو التايل: 

 جملس إدارة الوحدة: 
 إدارة الوحدة بقرار من عميد املعهد، ويعرض علي جملس إدارة املعهد إلقراره. شكل جملس  ت ي 

  تشكيل اجمللس: 

 رئيس جملس اإلدارة                                                                    عهد عميد امل  -1
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                           انئب رئيس جملس اإلدارة عهد  وكيل امل  -2
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 عضواً             لشئون التعليم والطالب                                               عهد وكيل امل  -3
 أمني اجمللس                                                                 مدير وحدة ضمان اجلودة  -4
 عضوا            انئب مدير وحدة ضمان اجلودة                                                   -5
 عضواً                                                         عن كل قسم عضو هيئة تدريس   -6
 عضواً         أمني املعهد                                                                           -7
 عضواً                                        أحد رجال األعمال                                  -8
 عضواً                                                    خريج                                             -9

 عضواً         ممثل عن إحتاد الطالب                                                               -10
أو من املهتمني من خارج املعهد حلضاااااور إجتماعات جملس إدارة الوحدة دون أن يكون هلم حق    ، من الساااااادة أعضااااااء هيئة التدريس   وجيوز دعوة إثنني 

 التصويت وذلك لإلستفادة من خرباهتم ف جمال تطوير التعليم. 

 إختصاصات جملس إدارة الوحدة: 

إساااااااارتاتيجية اجلودة ابملعهد، وف إطار القوانني  يتوىل جملس إدارة الوحدة إقرار السااااااااياسااااااااات، وبرامج ونظم العمل الت حتقق أغراض الوحدة ف ضااااااااوء  
 واللوائح املنظمة، وذلك على النحو التايل: 

الداخلية    والتوصاااااااايف الوظيفي للعاملني هبا وجلا اوضااااااااع وإعتماد النظام الداخلي للعمل ف الوحدة وحتديد اإلختصاااااااااصااااااااات   ▪
 املختلفة الت يتوىل إعدادها مدير الوحدة ورؤساء فرق العمل.

 إعتماد تشكيل اللجان اخلاصة بتنفيذ مهام اجلودة واإلعتماد املقرتحة من قبل الوحدة. ▪
 إعتماد التقارير الدورية الت تقدم عن سري العمل ابلوحدة. ▪
 الوحدة.إعتماد العقود ابإلتفاقات مع املتعاملني مع  ▪
 إعتماد اللوائح اإلدارية واملالية والفنية اخلاصة ابلوحدة. ▪
 ة ف ضوء اللوائح الت يعرضها جملس إدارة الوحدة.إعتماد األجور واملكافئات ابلوحد ▪
 عقد إجتماعات وندوات ومؤمترات ابلتعاون مع اجلهات األخرى املوجودة ابجلامعات وخارجها. ▪
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 الوحدة: إجتماعات جملس إدارة  

ولكى  أغلبية أعضاؤه،    جيتمع جملس اإلدارة مرة على األقل شهرايً وذلك بناء على دعوة من رئيس جملس إدارة الوحدة أو بطلب من 
انئب رئيس جملس  ويرأس اجللسة رئيس جملس اإلدارة وحيل حمله بد من حضور أكثر من نصف األعضاء،  يكون اإلجتماع صحيحاً ال

 وتصدر القرارات أبغلبية األصوات فإذا تساوت يرجح اجلانب الذي يضم رئيس اجللسة.  اإلدارة ف حالة غيابه 

 جملس إدارة الوحدة هو السلطة املهيمنة على شئو ا وتصريف أمورها ووضع السياسة الت حتقق أهدافها والت تتضمن اآليت: 

 إقرار السياسات العامة واخلطط الت حتقق أهداف الوحدة.  -1
 مشروع اخلطة السنوية ألنشطة الوحدة. إعتماد  -2
 النظر ف التقارير الدورية الت تقدم عن سري العمل ابلوحدة.  -3
 مراجعة اللوائح اإلدارية واملالية والفنية اخلاصة ابلوحدة متهيداً إلعتمادها من السلطة املختصة.  -4
 إعتماد نظام العقود واإلتفاقات مع املتعاملني مع الوحدة.  -5
 والندوات واإلجتماعات العلمية.  لوحدة ف املؤمترات ترشيح من ميثل ا -6
 الدعوة إىل عقد اإلجتماعات والندوات واملؤمترات ابلتعاون مع اجلهات األخرى.  -7
لتقرير السنوي عن نشاط الوحدة الذى يعده مدير الوحدة.  -8  النظر ف ا
لتد  -9 ريس ومعاونيهم وكذا الفنيني  إعتماد القواعد املالية املتعلقة ابألجور واملكافآت للسادة أعضاء هيئة ا

 واإلداريني العاملني ابلوحدة والت أقرها. 
من   -10 إعتماده  إجراءات  وإختاذ  الضرورة  عند  للوحدة  والوظيفي  لتنظيمي  ا اهليكل  وتطوير  تعديل  إقرتاح 

 السلطة املختصة. 
 إقرتاح تعديل هذه الالئحة كلما تطلب األمر ذلك.  -11
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 التنفيذي للوحدة:   لس اجمل 

 كيل اجمللس التنفيذي: تش 

 مدير وحدة ضمان اجلودة  •
 انئب مدير وحدة ضمان اجلودة  •
 عن كل قسم أكادميى   عضو هيئة تدريس  •
 عضو هيئة معاونة  •
 اجلهاز اإلداري   عضو من  •
 لوحدة املدير اإلداري ل  •
 ممثل عن الطالب  •

 للوحدة:   التنفيذي ومهام املدير    ختصاصات إ 

 والوحدات الداخلية هبا وإعداد خطط العمل الالزمة.  لوحدةاب العاملنيوتوجيه قيادة  ▪
، والتنساااااااااااااايق بني الوحاادة، ومتااابعااة إجناااز األعمااال اليوميااة، والتااأكااد من مطااابقتهااا خلطااة أعمااال  ابلوحاادة  وتقومي نظم العماالمتااابعااة   ▪

 .ابلوحدةالعاملني 
قرتاح إالت تواجاه قيااماه مبهااماه و  وعرض املشاااااااااااااااكالرفع تقاارير دورياة جمللس اإلدارة عن تطور العمال ابلوحادة وفقااً للمهاام املنوطاة باه،   ▪

 احللول هلا. 
 . للوحدة وعرضها على جملس إدارة الوحدةمصادر متويل غري تقليدية  قرتاحإ ▪
 جهات أخرى ذات الصلة. وأيعرض ومناقشة قضااي اجلودة ابملعهد على جملس إدارة الوحدة واملعهد  ▪
 تشكيل اللجان وفرق العمل املتخصصة املالئمة لتنفيذ أنشطة مهام الوحدة وحتقيق رسالتها. ▪
 املعهد.إدارة جملس  متهيدا لعرضه علىإدارة الوحدة إعداد تقرير سنوي عن األداء ابلوحدة ورفعة للعرض على جملس  ▪
تصال ابألقسام العلمية واإلدارية ابملعهد،  مبا ف ذلك اإلله كافة الصالحيات الالزمة لتسيري العمل التنفيذي  للوحدة  املدير التنفيذي   ▪

 وذلك ف إطار الصالحيات املخولة إليه من جملس إدارة الوحدة.
اإلشااااااااراف على عالت التوعية بثقافة اجلودة على مسااااااااتوى الطلبة ومجيع العاملني )أعضاااااااااء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واملوظفني   ▪

  ابملعهد.اإلداريني( 
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  أنشطة وإجنازات وتوصيات وحدة ضمان اجلودة.  املعهد لعرضإدارة حضور جلسات جملس  ▪
  املؤمترات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية ف جمال التطوير وإدارة اجلودة. متثيل الوحدة واملشاركة ف  ▪
 داخل املعهد. واالعتمادمسئول عن سري العمل ف مجيع املشروعات اخلاصة بنظم اجلودة  ▪

 اللجان التنفيذية للوحدة: 
 واألهداف وهذه اللجان هي: مور العمل هبا وحتقيق الغاايت  أ ينبثق عن الوحدة عدة جلان لتسيري  

 جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى والدراسة الذاتية:  -1
،  من أعضاء هيئة التدريس    5أحد أعضاء هيئة التدريس، وعدد  وهو    ، ومنسق اللجنة رئيس جملس إدارة الوحدة رئيس اللجنة وهو    تتكون اللجنة من 

 اخلطة اإلسرتاتيجية، وإعداد الدراسة الذاتية للمعهد. واهليئة املعاونة، وختتص اللجنة بتحديث  واألمني العام  
 تقومي األداء.    جلنة . 2

 وفرق عمل خمتلفة تتكون من بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملني ابملعهد، ومن أنشطتها:   ا من منسق ألعماهل لجنة  تتشكل ال 

 األقسام العلمية والوحدات التابعة للمعهد.   واملؤسسي جلميع التقاومي األكادميي   ▪
 التنفيذ وفقااً للمعايري واإلرشادات.  ▪
 املتعلقة بطبيعة عمل الوحدة.   إجراء املسوح امليدانية  ▪
 من املعلومات املتحصل عليها.   واإلستفادة من مجيع عمليات التقييم واملتابعة،    التغذية املرتدة  ▪
 جلميع األقسام العلمية واإلدارية مبا حيقق مستوايت اجلودة املطلوبة.   األداء دعم   ▪
 املتعلقة بضمان اجلودة املؤسسية واألكادميية.   نشر املعرفة وبرامج الوعي والتدريب  ▪

 النشر والدعاية واإلستبياانت: جلنة  . 3
ضاء هيئة التدريس  من أع   3، وعدد ومنسق اللجنة هو انئب مدير وحدة ضمان اجلودة   ، تتكون اللجنة من رئيس اللجنة وهو مدير وحدة ضمان اجلودة 

ومتايعة رأى املستفيدين سواء من داخل    ، سائل النشر واهليئة املعاونة، وعملها األساسي هو الدعاية واإلعالن عن األنشطة املختلفة الت يقدمها املعهد جبميع و 
 هد أو خارجه عن طريق اإلستبياانت ومن أنشطتها: املع 

 اإلحصاءات. و   تصميم وبناء نظم املعلومات  ▪
 الت حتقق األهداف املرجوة.   قواعد البياانت   وإختيار تصميم   ▪
 ابلطرق العلمية املناسبة لكل حالة.   حتليل املعلومات  ▪
 واملستندات والواثئق.   امللفاات حفظ   ▪
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 النشر واإلعالن وفقاً للخطط املوضوعة ومبا حيقق اهلدف.  ▪
 إنشاء وحتديث املوقع اإلليكرتوين لوحدة ضمان اجلودة بصفة مستمرة .   ▪
 املعهد. إدارة  عتماد من جملس  كتابة وتقدمي تقرير الدراسة الذاتية لإل  ▪

 : التدريب جلنة  . 4

 أعضاء هيئة التدريس اخلرباء ف جمال اجلودة يقوم ابألنشطة التالية: ويكون هلا منسق من بني   ▪
 حتياجات التدريبية ف جمال جودة التعليم واملوضوعات املرتبطة. حتديد اإل  ▪
 إعداد خطة التدريب السنوية للوحدة فيما خيص جودة التعليم.  ▪
 التدريبية.   اإلحتياجات راسة  على نتائج د   إعتمادا تصميم الربامج التدريبية ف جماالت جودة التعليم   ▪
 تنفيذ الدورات التدريبية املعدة.  ▪
 الالزمة.  ثر التدريب وتقومي نواجته وفعاليته، و إعداد التقارير أ قياس   ▪
املتابعة والتقومي  رير  إنشاء قاعدة بياانت متكاملة ابلوحدة عن مجيع الربامج التدريبية الت تعقد ابملعهد، شاملة أعداد وأمساء املتدربني ف كل دورة، وتقا    ▪

 لكل منها. 
 املعهد.   وجملس إدارة إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوحدة ورفعة إىل جملس إدارة الوحدة   ▪

 : الشئون املالية واإلدارية   جلنة . 5

 أنشطتها: وفرق عمل خمتلفة تتكون من بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملني ابملعهد ومن    ، ا من منسق ألعماهل اللجنة  تتشكل   ▪
 اإلدارية. شئون األعمال   ▪
 السكراترية. شئون   ▪
 املالية. الشئون   ▪
 . املشرتايت  ▪

 مدير وحدة ضمان اجلودة: 
 ملدة ثالثة أعوام قابلة للتجديد وبرتشيح من رئيس جملس اإلدارة. ن بني أعضاء هيئة التدريس ابملعهد بقرار من  عميد املعهد  يعني مدير الوحدة م 

 شروط شغل الوظيفة: 

 عضو هيئة تدريس على رأس العمل .  •
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 حاصل على درجة الدكتوراه.  •
 سجله خإيل من اجلزاءات أو لفت النظر .  •
 جمال نظم ضمان اجلودة واإلعتماد . حاصل على دورات تدريبية ف   •
 لديه مهارات التواصل الفعال مع اآلخرين .  •
 لديه مهارات حسن اإلدارة  •
 مشهود له ابملصداقية واإللتزام والعمل اجلاد.  •
 إدارة املعهد. لوظيفة مبوافقة من جملس  يقوم برتشيحه عميد املعهد ويتم التعيني لشغل هذه ا  •

 مسئوليات ومهام الوظيفة: 
ربامج  متابعة األنشطة األكادميية ابملعهد الت تشمل متابعة وضع املعايري األكادميية وتوصيف الربامج واملقررات الدراسية وإعداد تقارير ال  •

 واملقررات الدراسية ووضع خطط التحسني واليات تنفيذها .  
لسنوية ) للتقييم الذايت ( للمعهد وفقا لنماذج اهليئة القومية لضمان  وضع خطة تنفيذية للوحدة وآليات تفعيلها إلعداد ومتابعة ومراجعة التقارير ا  •

 جودة التعليم واإلعتماد . 
تجدة  متابعة تطبيق نظم تقييم األداء وتقومي الطاليب وقياس الرضا وتطويرها والتأكد من نوعية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على التقييم املس  •

 واحلديثة . 
املوثقة واملعلنة من خالل اللجان الفنية هبا لتحقيق رسالتها وتنظيم عالت التوعية املتعلقة بنشر ثقافة اجلودة ،  تفعيل خطة العمل السنوية   •

 والتطورات الت طرأت عليها ، وذلك على مستوى الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، اإلداريني ، ومجيع الفئات املستهدفة . 
أصحاب    – اخلرجيون    – طالب السنة النهائية    – لتقييم الربامج التعليمية من قبل ) مقيم خارجي    تفعيل آليات املراجعة الداخلية واخلارجية  •

 العمل وغريها ( . 
بناء قواعد البياانت الالزمة وإعداد بياانت وإحصائيات عن مجيع أنشطة املعهد ، واملوارد البشرية ، واإلمكانيات املتاحة لكل برانمج   •

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ، والدراسات ، واألنشطة البحثية . واخلدمات الطالبية ، وأنشطة  
 متابعة إعداد ملفات اإلعتماد لتأهيل املعهد للتقدم لإلعتماد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد .  •

 ودة انئب مدير وحدة ضمان اجل 

 . ويساعد مدير الوحدة وحيل حمله حال غيابه يعني انئب مدير الوحدة )أو أكثر( بقرار من رئيس جملس اإلدارة  

 مسئوليات ومهام انئب مدير الوحدة: 
 . وضع اإلطار العام واخلطة التنفيذية والربانمج الزمين لعمل اللجان  •
 . إشراف ومتابعة التنفيذ طبقاً للخطط الزمنية احملددة للك  •
 . تسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان ف مجع البياانت والواثئق  •
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 . تكليف رؤساء وأعضاء اللجان ف مجع البياانت والواثئق  •
 . اللجان ابملهام املختلفة   تكليف رؤساء  •
 . اإلشراف على إعداد التقرير املبدئي والنهائي للدراسة الذاتية والتقرير السنوي وخطة العمل للتطوير  •

 آليات ضبط العمل بوحدة ضمان اجلودة: 
 ريق نشر إعالانت ابملعهد أو خطاابت رمسية أو ابلربيد اإللكرتوين. جان وأعضاء الوحدة لإلجتماع عن ط يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء الل  .1
ة  عند تغيب أى رئيس جلنة أو عضو ابلوحدة عن احلضور ثالث إجتماعات متتالية للوحدة دون إعتذار، يعترب ذلك ختلياً منه عن املهام املوكل  .2

 ألداء الشهري الذي تعده جلنة املراجعة الداخلية. إليه ويذكر ذلك ويذكر ذلك ف تقييم ا 
هذا    على مجيع أعضاء الوحدة تقدمي تقرير شهري عما قاموا إبجنازه من مهام خالل هذا الشهر وإذا تعثر إمتام بعض املهام أو كلها تذكر أسباب  .3

 ناقشتها وإختاذ مايلزم التعامل معها. إبالغ رؤساء اللجان ورئيس الوحدة أبى عقبات فور ظهورها حىت يتسىن م   التعثر مع وجوب 
يتم إخطار  مدير الوحدة رمسياً من قبل رؤساء اللجان واألعضاء عن أى سفر ملدة تزيد عن أسبوع خارج أو داخل البالد قبل موعد السفر   .4

ير، ويشمل التقرير ما مت إجنازه من مهام  ، وعلى أن يقدم تقريراً إذا تزامن موعد السفر مع موعد تسليم نتائج املهام أو التقار أبسبوع على األقل  
 ومن خيالف ذلك يعترب ذلك ختلياً منه عن مسئوليته جتاه الوحدة ويذكر ذلك ف تقييم األداء اخلاص به. 

جممل  يقوم انئب مدير الوحدة إبعداد تقارير شهرية عن رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة، كما يعد تقريراً جممعاً كل أحد عشر أسبوعاً عن   .5
 األنشطة الت متت والت تعثرت إن وجدت ويقدمه للسيد مدير وحدة اجلودة موضحاً فيها أسباب التعثر واملسئول أو املسؤولون عنه. 

حدث    على مجيع أعضاء جلان الوحدة ضمان اإلتصال املستمر بينهم وبني رؤساء جلا م لتسلم املهام وتسليم النتائج ف املوعد املقرر هلا وإذا  .6
 س ذلك يبلغ رؤساء اللجان مدير الوحدة كتابة حىت يرفق ذلك بتقييم األداء الشهري للعضو. عك 

حيصل السادة رؤساء اللجان ومجيع أعضاء وحدة اجلودة عند الطلب على شهادة من وحدة ضمان اجلودة ابملعهد عن الفرتة الت أمضوها ف   .7
 اخلاصة هبم مرفقاً هبا نتائج التقارير عنهم وذلك لتقدميها إىل من يهمه األمر.   العمل ونوعية العمل ابلوحدة إلرفاقها ابلسرية الذاتية 

 بنتائج تقييم األداء الشهرية شخصياً لكل منهم. يقوم مدير الوحدة إببالغ عيع رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة   .8
ملهام املوكلة إليه أن يتقدم بطلب ملدير الوحدة قبل  إذا رغب أى من رؤساء اللجان أو األعضاء إستبدال أو اإلعتذار عن أحد أو بعض أو كل ا  .9

 مرور ثلث املدة املقررة إلمتام هذه املهمة أو املهام حىت ميكن إعادة توزيعها أن يرفق بطلبه املربرات الداعية إىل ذلك. 
إلمكانيات ومن خالل التعاون مع إدارة  ف املهام قد إمكانه وحسب املتوفر لديه من ا مدير الوحدة يعمل على تذليل الصعوابت وأسباب التعثر   .10

 املعهد ممثلة ف عميدها ويقدم الدعم والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سري العمل. 
ب املتميزين ابلنشاط واملبادرة ف إجناز العمل للمعاونة ف توزيع ومجع اإلستبياانت ومساعدة  مان اجلودة اإلستعانة بعدد من الطال جيوز لوحدة ض  .11

 نظري منح شهادات تقدير هلم على معاونتهم ف أنشطة اجلودة. اللجان ف بعض األعمال الفنية ابلوحدة  
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ة على مكافأة عن املهام الت أجنزوها أو شاركوا ف إجنازها  حيصل السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة ومعاونوهم ممن سامهوا ف أنشطة اجلود  .12
  بنجاح وعن حضور اجللسات تقدر حسب صعوبة املهمة والكادر العلمي أو الوظيفي واملدة الت إستغرقتها املهمة تصرف من امليزانية املخصصة 

 لذلك. 
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 : اجلودة وفقاً للشكل التوضيحي التال   ضمان   يتشكل اهليكل التنظيمي لوحدة 
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 : للوحدة   املال النظام  
ختصاصه كما  إ وحتديد    إدارة الوحدة، العرض على جملس    بعد   رئيس جملس إدارة الوحدة من    الوحدة( بقرار   )حماسب يعني املسئول املايل  

 يلي:  
، ويقوم املسئول املايل للوحدة حتت إشراف املدير التنفيذي إبعداد مركز  إدارة املعهد مالية سنوية يعتمدها جملس  يكون للوحدة موازنة  

 .  اإلدارة الوحدة املايل واحلساب اخلتامي خالل ثالثة شهور من إنتهاء السنة املالية لعرضها على جملس  
 املعهد. إدارة  بقرار من جملس إدارة الوحدة وموافقة جملس    واإلداري للوحدة يشكل اهليكل املايل  و 

 وتتكون موارد الوحدة من: 
 . املبالغ الت ختصصها إدارة املعهد للوحدة للقيام بواجباهتا  •
 أي موارد أخرى انجتة عن نشاط الوحدة.   •

 يعمل هبذه الالئحة إعتبارًا من اتريخ إعتمادها من اجلهات املختصة 
 

 والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة   للهندسة    اإلتصال بوحدة ضمان اجلودة ابملعهد العال وسائل         
ابملعهد مقر الوحدة : املبىن الرئيسي الدور الثاين مبىن اإلدارة     

http://www.ndeti.edu.eg : املوقع اإللكرتوين للوحدة     

 01019926615 رقم اهلاتف اخلاص ابلوحدة :                                    

 124رقم اهلاتف الداخلي للوحدة :                                    

http://www.ndeti.edu.eg/

