كلية الصيدلة

جامعة
أسيوط

الالئحة التنفيذية
لوحدة ضمان الجودة
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط

 إعتمـاد مجلس الكلية لالئحة التنفيذية بالقرار رق م ) (٥٥٣بت اريخ
٢٠١٠/٢/٢٢م

١

مادة ) (١السند القانوني:
تم اعتماد مجلس الكلية بجلس ته رق م )(٤٨٣بت اريخ  ٢٠٠٤/١٠/٢٦إلنش اء وح دة
توكي د الج ودة واإلعتم اد بال دور الخ امس ب المبني اإلداري بالكلي ة حج رة رق م)
) (٥٠٤تم تعديل إسم الوحدة الى وحدة ضمان الجودة(.
مادة ) (٢رسالة الوحدة
تس عى الوح ده ال ى ت وفير مقوم ات التط وير المس تمر للكلي ة لمواكب ه التط ورات
العلمي ه والتكنولوجي ا المتس ارعه  ،وتجوي د االداء واالرتق اء بخريج ى الكلي ه ال ى
مستوى التميز والقدره التنافسيه المحلية واإلقليمية.
مادة ) (٣رؤية الوحدة:
اكتم ال مقوم ات نظ م ض مان الج ودة الداخلي ة بالكلي ة بحي ث تك ون ق ادرة عل ى
التط وير المس تمر بم ا يؤھلھ ا للحص ول عل ى االعتم اد المؤسس ي لھ ا واألك اديمي
لبرامجھا من الھيئات المحلية واإلقليمية ذات السمعة المتميزة.
مادة ) (٤أھداف الوحدة
كما تھدف الوحدة الى تق ويم األداء الج امعى وتط ويره م ن خ الل قي اس مؤش رات
األداء لم دخالت ومخرج ات العملي ة التعليمي ة )ھيئ ة الت دريس – الع املون –
الطالب – الخريجون  .........إلخ( وتشمل :
 -١نشر ثقافة ج ودة العملي ة التعليمي ة ب ين أعض اء ھيئ ة الت دريس وط الب الكلي ة
من خالل تنظيم حلقات النقاش وورش العم ل وال دورات التدريبي ة الت ى تعن ى
بتط وير األداء الج امعى وضم ـان الج ـودة وذل ك لرف ـع الوع ـى ف ى مجتم ـع
الكليــة بأھمية آليات توكـيد الجـودة.
 -٢تصميم وإعداد نماذج اإلستمارات أو األدوات الالزم ة للتق ويم بحي ث تتض من
آليات ومعايير التقويم والخطوات اإلجرائية لتنفيذ نظام توكيد الجودة.
 -٣تب ادل الخب رات واألفك ار الخاص ة بتط وير التعل يم الص يدلى م ع المراك ز
والوح دات المماثل ة ف ي كلي ات الص يدلة ف ى الجامع ات المص رية والعربي ة
والعالمية واألستفادة منھا في تحقيق التطوير المنشود.
 -٤تحديد جوانب القوة والضعف ف ي اإلمكاني ات والب رامج الدراس ية الت ى تق دمھا
الكلي ة وتق ديم المقترح ات والوس ائل المناس بة للتغل ب عليھ ا ووض ع خط ط
العمل بتوقيتات ومستويات وتحديد اإلمكانيات الالزمة لھا.
 -٥توص يف وتقري ر متكام ل للبرن امج والمق ررات الدراس ية وإنش اء قاع دة
معلومات وملفات متكاملة لجميع البرامج الدراس ية والمق ررات الدراس ية لك ل

٢

الدرجات العلمية التى تقدمھا الكلية تمھيدا إلعتماد م ا يتف ق منھ ا م ع المع ايير
الدولية والھيئات المحلية والعالمية المختصة.
 -٦متابع ة تط وير األقس ام المختلف ة بالكلي ة لبرامجھ ا للوص ول بخريجيھ ا ال ى
مستوى متميز بين خريجى الكليات المناظرة في الجامعات األخرى بما يحق ق
لھم القدرة التنافسية في سوق العمل المحلى واإلقليمى.
 -٧إنشاء وتدعيم وحده داخلية لھا القدرة على توكيد الجودة فى األداء الج امعى
.
 -٨ضمان اإلستدامة.
 -٩تقديم تقرير سنوى للكلية بمعايير اللجنة القومي ة ع ن أداء الكلي ة ف ى مج ال
التعليم والدراسات العليا والبحوث والخدمات المھنية والمجتمعيـة .
-١٠

تھيئة الكلية لمرحلة التطوير وصوال الى التقدم لإلعتماد.

تنفيذ استراتجيه توكيد الجوده بالكليه وتطبيق االليات االزمه للتنفي ذ
-١١
داخل الكليه.
وضع االليات التى تؤدى الى توكيد الج وده داخ ل الكلي ه وذل ك م ن

-١٢
خالل:
أ -عم ل التق ارير الخاص ه ب المقررات والب رامج ك ل ع ام دراس ى  ،ايض ا
عمل التقرير السنوى للكليه.
ب -وضع المعايير االكاديميه والعالمات المرجعيه للبرامج المختلفه للكليه.
ج -متابعه تنفي ذ خط ط العم ل الت ى تض عھا الكلي ه وتق ديم تقري ر عنھ ا عق ب
انجازھا لعميد الكليه.
د -توعيه اعضاء ھيئه التدريس ومعاونيھم والطالب وكذلك م وظفى الكلي ه
باليات توكيد الجوده وقياس مدى قناعتھم بجدواھا.
ه -االشراف على توزيع وتحلي ل نت ائج االس تبيانات الت ى تس اعد عل ى تقي يم
البرامج الدراسيه والمقررات بواسطه الطالب واعضاء ھيئه التدريس.
و -متابعه نش اط بح وث اعض اء ھيئ ه الت دريس وتحلي ل اداء الكلي ه ف ى ھ ذا
المجال.
ز -تعظيم اداء الكليه فى مجال خدمه المجتمع وتنميه البيئه.
زي اده عالق ه الكلي ه بخريجيھ ا ومت ابعتھم ف ى م دى تق دمھم ف ى
-١٣
وظائفھم.

٣

دع م الق رار الخ اص بتوثي ق التع اون ب ين مراك ز البح ث العلم ى
-١٤
واالنتاج الص يدالنى بجمھوري ه مص ر العربي ه او بخارجھ ا بم ا يتواف ق م ع
رساله الجامعه.
ايج اد ألي ه لتاكي د اس تمرار نش اط وح ده توكي د الج وده واالعتم اد

-١٥
بالكليه.
مادة ) (٥تشكيل مجلس إدارة الوحدة :
تطبيقا ً ألحكام المادة السادس ة م ن الالئح ة التنفيذي ة لمرك ز توكي د الج ودة واالعتم اد
بجامع ة أس يوط ووحدات ه بكلي ات ومعاھ د الجامع ة وبن اءاً عل ى موافق ة الس يد أ.د/.
رئ يس الجامع ة بت اريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٢م عل ى إعتم اد تش كيل وح دة توكي د الج ودة
واالعتماد )وحدة ضمان الجودة(.
يشكل مجلس إدارة الوحدة إدارة بقرار من السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية عل ى
الوجه التالي/:
 رئيس مجلس إدارة الوحدة  :السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية. م دير الوح دة :أح د أعض اء ھيئ ة الت دريس ذوي الخب رة ف ي مج ال ض مانالج ودة وي دير جلس ات الوح دة  ،كم ا يت ابع تنفي ذ ق رارات المجل س وي رأس
الجھاز اإلداري للوحدة
 ع دد  ٨م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس ذوي الخب رة ف ي مج ال ض مان الج ودةويقومون بجانب حضور الجلسات باإلشـراف عل ى ومتابع ة أنش طة الوح دة
المختلفة حسب ما يقرره مجلس اإلدارة.
 ع دد  ٤م ن مع اوني أعض اء ھيئ ة الت دريس ويقوم ون بالمعاون ة ف ي تنفي ذأنشطة الوحدة.
 أحد اإلداريين بالكلية.ً
 طالب وطالبة من طلبة الكلية المتفوقين دراس يا وم ن الف اعلين ف ي األنش طةالطالبية.
 عضو أو عضوين من الخب راء ف ى مج ال ض مان الج ودة م ن خ ارج الكلي ةباقتراح من مجلس اإلدارة.
 يقوم مجلس إدارة الوحدة بتنظيم العمل في الوحدة وتوزيع المسئوليات عل ىأعضائه.
 يعاون مجلس اإلدارة جھاز إداري مكون من موظف إداري ومدخل بياناتوعامل.
مادة ) (٦تشكيل اللجــان التنفيذية:
يصدر مجلس الكلية قراراً بإعتماد اللجان التنفيذية التى تتولى تنفيذ أنشطة
الوحدة وھى على النحو التالى:

٤

 لجنة الخطـة اإلســتراتيجيــة-

-

لجنة الدراســــــات العليـــــــــا
لجنة شئون التعليم والطـــالب
لجنة التوعيـــة والتدريــــــــب
لجنة توصيف وتقرير المقررات

 -لجنة تحـديـد اإلحتيــاجــــات

-

لجنة المشـــاركـة
المجتمعيــــة
لجنة إعداد ومراجعة التقـارير
لجنة توصيف وتقرير البرامج
لجنة اإلســــــــــــتبيانــــــــات
لجنة
األجھـــــــــــــــــــــــــــزة

-

مادة ) (٧اختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

إقرار السياسات العامة والخطط التي تحقق أھداف الوحدة.
اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعھا لعميدالكلية.
تنفيذ إستراتيجية ضمان الجودة بالكلية التي تضعھا الوحدة ويتم اعتمادھ ا م ن مجل س الكلي ة
فيم ا يخ ص دور الكلي ة واألقس ام والوح دات اإلداري ة والح دات والمراك ز الخاص ة بالكلي ة
ويتم تطبيق اآلليات الالزمة للتنفيذ داخل الكلية.
وضع اآلليات التي تؤدي إلى ضمان الجودة داخل الكلية مثل:
أ  -توصيف البرامج األكاديمية والمق ررات للمرحل ة الجامعي ة األول ى ومرحل ة الدراس ات
العليا وكذلك التقارير الخاصة بالمقررات والبرامج كل عام دراسي والتقرير الس نوي
للكلية/للمعھد والعمل على تدريب أعضاء ھيئة التدريس بالكلية على استخدام النماذج
المص ممة لھ ا وطريق ة ملئھ ا ووض ع خط ط العم ل لمالف اة الس لبيات ف ي الب رامج
والمقررات.
ب -وضع المعايير األكاديمية والعالمات المرجعية للبرامج المختلفة للكلية.
جـ– متابعة تنفيذ خطط العمل التي تضعھا الكلية/المعھد وإبالغ عميد الكلية بعد تنفيذ خطط
العمل.
د  -اإلش راف عل ى توزي ع وتحلي ل نت ائج االس تبيانات الت ي تس اعد عل ى تقي يم الب رامج
الدراسية والمقررات بواسطة الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس.
ھـ -توعية أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم والط الب والم وظفين بآلي ات ض مان الج ودة
وقياس مدى قناعاتھم بجدواھا.
و  -متابعة نشاط بحوث أعضاء ھيئة التدريس وتحليل أداء الكلية في ھذا المجال.
ز  -تعظيم أداء الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حـ -زيادة عالقة الكلية بخريجيھا.
ط -تعظيم أداء اإلدارات المختلفة والوحدات الخاصة بالكلية.
مراجع ة م دى اس تعداد الكلي ة لطل ب االعتم اد م ن جھ ة داخلي ة أو خارجي ة واإلش راف عل ى
وضع الدراسة الذاتي ة والخط ة اإلس تراتيجية الت ي تطلبھ ا الجھ ة المانح ة لالعتم اد بن ا ًء عل ى
المعايير الخاصة بھا.

٥

-٦
-٧
-٨
-٩

تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات الت ي لھ ا صـ ـفة االســـ ـتعجال والت ي يح ددھا
مجلس اإلدارة.
اقتراح قبول الھبات والمنح والمعونات المقدمة للوحدة والوحدات في مجال ضمان الجودة ثم
رفعھا إلى عميدالكلية.
مراجعة التقارير الدورية التى يرفعھا األقسام العلمية .
إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفعھا إلى عميدالكلية.

مادة ) (٨الھيكل التنظيمي للوحدة:

تتبع الوحدة عميدالكلية ويتولى إدارة الوحدة مجل س يش كل بق رار م ن الس يد األس تاذ
الدكتور /عميدالكلية لمدة ثالث سنوات على الوجه التالي:
 عميدالكلية رئيسا ً لمجلس إدارة الوحدة. مدير الوحدة. مجلس إدارة الوحدة يعاون مجلس اإلدارة جھاز إداري مكون من موظف إداري ومدخل بيان اتوعامل )معاونين إداريين(.
 يضم الھيكل التنظيمى لجان التنفيذية لمتابعة تنفي ذ أنش طة الوح دة وھ ي كم ايلي:
 لجنة المشـــاركـة لجنة الخطـة اإلســتراتيجيــةالمجتمعيــــة
 لجنة التقـــــــــــــــــاريــــــــر لجنة الدراســــــات العليـــــــــا لجنة المتابعـــــــة -لجنة شئون التعليم والطـــالب

٦

 لجنة التوعيـــة والتدريــــــــب لجنة توصيف وتقرير المقررات -لجنة اإلحتيــــــــــــاجــــــــات

والمراجعــــة
 لجنة توصيف وتقرير البرامج لجنة اإلســــــــــــتبيانــــــــات لجنةاألجھـــــــــــــــــــــــــــزة

مادة ) (٩اختصاصات مدير الوحدة:

-١
 -٢متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة.
 -٣متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس اإلدارة.
 -٤اقتراح انتداب العاملين بالكلية للوح دة واقت راح توقي ع العقوب ات عل ى المخالف ات الت ي تص در
دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته.

-٥
-٦
-٧

منھم إلى عميدالكلية في ضوء قوانين الجامعات والعمل.
اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين وعرضھا على عميدالكلية طبقا ً لما يضعه مجلس
اإلدارة من قواعد.
االختصاصات األخرى التي يفوضه فيھا مجلس اإلدارة.
تمثيل الوحدة أمام الغير.

مادة ) (١٠اجتماعات مجالس إدارة الوحدة:
يجتمع مجلس إدارة الوحدة بدعوة من المدير مرة على األق ل ك ل ش ھر أو بن ا ًء عل ى طل ب أغلبي ة
األعضاء وتكون اجتماعاته صحيحة بغالبية األعضاء وإذا تساوت األصوات يرجح الجان ب ال ذي
منه المدير وتسقط عضوية مجلس اإلدارة عن العض و ال ذي يتخل ف ع ن الحض ور ث الث جلس ات
متتالية دون عذر مقبول وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه من المدير.

مادة ) (١١قرارات مجالس إدارة الوحدة:
تبلغ قرارات مجلس إدارة الوحدة إلى عميدالكلية واألقسام العلمية اإلداري ة وال ى م ن يھم ه األم ر
خالل ثمانية أيام على األكث ر م ن ت اريخ ص دورھا العتمادھ ا وتعتب ر ناف ذة إذا ل م يعت رض عليھ ا
خالل أسبوعين من تاريخ وصولھا مستوفاة إلى مكتب عميدالكلية  /عميد الكلية.

مادة ) (١٢حوافز أعضاء مجالس إدارة الوحدة:
تصرف مكافأة من خالل ميزانية المشروع بالقرار رقم ) ( بتاريخ
٢٠٠٧/٢/٢٢م.

٧

مادة ) (١٣اإلنفاق على أنشطة الوحدة:
يقوم مدير الوحدة بإقتراح الميزاني ة الت ى يتطلبھ ا ك ل نش اط ي تم إعتم اده م ن عمي د
الكلية لتوفيرھا بما يراه من ميزانية الكلية وذلك من خالل :
مشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد
-١
عن طريق الجامعة جزئيا ً
-٢

مادة ) (١٤المسئول اإلداري للوحدة:
يع ين مس ئول إداري للوح دة ومس ئول فن ى للبيان ات )واح د أو أكث ر(بق رار يص در م ن
عميدالكلية يكون مسئوالً عن الشئون اإلدارية وتطبيق اللوائح اإلدارية والمالية إن وجدت.

مادة ) (١٥اعتماد اللجان وتوصيفات أعضائھا:
ت م تشـ ـكيل لج ان تنفيذي ة لمتابع ة تنفي ذ أنش طة الوح دة )ص  (٥كم ا ت م توص يف
عمل اللجان )ص .(١١
مادة ) (١٦مراقبة جودة عمل الوحدة:
يمكن لمجلس إدارة الوحدة تقديم اقتراح لعميدالكلية لرفع ه للس يد األس تاذ ال دكتور /رئ يس الجامع ة
بطلب مراقبة خارجية من مراكز مشابھة داخلية أو خارجية على نفقة الكلية ويتولى الوح دة عم ل
نظام مراقبة الجودة بالوحدات.

مادة ) (١٧سريان الالئحة:
تسرى أحكام ھذه الالئحة من تاريخ موافقة مجلس الكلية عليھا.
مادة ) (١٨ملحق الالئحة:

مرف ق بالالئح ة ملحق ا ً يحت وي باإلض افة إل ى النش أة والرس الة والرؤي ة واألھ داف عل ى
اختصاص ات الوح دة والوح دات وإس تراتيجية تحقي ق أھ داف الوح دة والھيك ل التنظيم ي للوح دة
واللجان التنفيية ويعتبر الملحق جزءاً◌ً مكمالً لھذه الالئحة.

٨

