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مقدمة

والتقان  اجلودة  والبداع.  التفوق  العليا  م�صتوياتها  فى  تعنى  كما  التقان  تعنى  اجلودة 

مبداأ اأ�صا�صى لتقدم الأمم فى جميع جمالت احلياة. وتعد موؤ�ص�صات التعليم اجلامعى من اأهم 

املوؤ�ص�صات التى توؤثر فى بنية املجتمع وهذا يفر�س عليها اأن تكون قادرًة على انتاج املخرجات 

املالئمة لتواكب التطورات العلمية والتقنية احلديثة.

�صمان  وحدة  اإن�صاء  على  املوافقة  متت   2006/3/13 بتاريخ  الكلية  جمل�س  قرار  على  وبناء 

اجلودة بكلية الهند�صة - جامعة املن�صورة. وقد مت ت�صكيل واعتماد اأول جمل�س اإدارة لوحدة 

�صمان اجلودة بتاريخ 2008/10/13.

والعتماد  التعليم  جودة  ل�صمان  القومية  الهيئة  متنحه  الذي  "العرتاف  وهو  والعتماد 

الفاعلية  وحتقق  املوؤ�ص�صية  القدرة  لديها  اأن  اإثبات  من  متكنت  التي  التعليمية  للموؤ�ص�صات 

التعليمية وفقًا للمعايري املعتمدة واملعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة املتطورة التي ت�صمن 

على  احلفاظ  اىل  احلا�صر  الوقت  فى  الكلية  وت�صعى  للجودة".  امل�صتمر  والتعزيز  التح�صني 

العتماد الذي ح�صلت عليه الكلية يف 19 يناير 2016 وملدة خم�س �صنوات.

ووحدة �صمان اجلودة بالكلية تعمل على اإحداث نقلة نوعية يف مدخالت ومنظومات الكلية 

للح�صول على خمرجات تعليمية عالية الكفاءة واجلودة للحفاظ على العتماد.



وحدة �ضمان اجلودةكلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 8

الالئحة الداخلية

رؤية ورسالة الوحدة ◄
روؤية الوحدة: «

ح�صول كلية الهند�صة جامعة املن�صورة على العتماد الدويل.
ر�صالة الوحدة: «

تطبيق معايري اجلودة بكلية الهند�صة جامعة املن�صورة يف كافة الأن�صطة التعليمية والبحثية واخلدمية 
والعمل على التطوير امل�صتمر للحفاظ على العتماد.

أهداف الوحدة  ◄
والأهداف  النهائية  الغايات  حتقيق  اإىل  املن�صورة  جامعة  الهند�صة-  بكلية  اجلودة  �صمان  وحدة  ت�صعى 

ال�صرتاتيجية للكلية للحفاظ على العتماد الأكادميي. واهداف الوحدة تتمثل فى:
و�صع نظام لتقييم وحتليل الأداء - 1
تكوين فرق عمل للتقييم الذاتى والتح�صني امل�صتمر- 2
التوعية والتدريب فى جمال �صمان اجلودة والعتماد- 3
دعم فني لالأق�صام لن�صر فكر اجلودة- 4
التن�صيق بني جميع الأق�صام العلمية والإدارية- 5
و�صع نظام ي�صمن ا�صتمرارية عمل الوحدة.- 6  .6
أنشطة الوحدة ◄
لتحقيق الهداف ال�صابقة تقوم وحدة �صمان اجلودة بتنفيذ الن�صطة التالية: «
اإعداد الدرا�صة الذاتية طبقًا ملعايري الهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم والعتماد.- 1
اإعداد التقارير ال�صنوية الذاتية للكلية.- 2
ا�صتقبال الزيارات امليدانية ملراجعة اأعمال اجلودة بالكلية.- 3
القيام بعمل املراجعات الداخلية الدورية لالأق�صام العلمية.- 4
امل�صاركة فى اإعداد تو�صيف وتقرير الربامج واملقررات الدرا�صية للكلية.- 5
امل�صاركة يف اإعداد تو�صيف للوظائف الإدارية بالكلية.- 6
ن�صر فكر وثقافة اجلودة فى الكلية لأع�صاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة والداريني والعمال والطلبة.- 7
م�صاركة اأع�صاء الوحدة كخرباء جودة فى الدعم الفني للكليات املختلفة داخل وخارج اجلامعة.- 8
حتديث ر�صالة الوحدة بناًء على امل�صتحدثات على امل�صتوى القومى.- 9
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اإعداد وتوزيع وحتليل وعمل املعاجلات الإح�صائية من ال�صتبيانات من داخل وخارج الكلية.- 10
تفعيل دور الطالب فى ن�صر ثقافة و�صمان اجلودة. - 11
�صمان جودة الربامج الدرا�صية وتطوير اأداء العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.- 12
مجلس إدارة الوحدة ◄
مدة دورة جمل�س ادارة الوحدة «

يتوىل اإدارة الوحدة جمل�س اإدارة ي�صكل بقرار من عميد الكلية ملدة عام قابل للتجديد.
ت�صكيل جمل�س ادارة الوحدة «

يتكون جمل�س ادارة الوحدة على النحو التايل:
رئي�س جمل�س الإدارة - 1 عميد الكلية      
ع�صوًا- 2 وكيل الكلية ل�صئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
ع�صوًا- 3 وكيل الكلية ل�صئون التعليم والطالب   
ع�صوًا- 4 وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث  
نائب رئي�س جمل�س الإدارة واأمني املجل�س - 5 مدير الوحدة      
اأع�صاء - 6 نواب مدير الوحدة     
ثالث اأع�صاء- 7 ممثلني لروؤ�صاء الأق�صام العلمية    
ثالث اأع�صاء من ذوي اخلربة باجلودة- 8 ممثلني لأع�صاء عن هيئة التدري�س   
ع�صوًا- 9 مدير عام الكلية     

ثالث اأع�صاء- 10 ممثلني لأع�صاء عن الهيئة املعاونة     
ثالث اأع�صاء- 11 ممثلني عن اجلهاز الداري       
ع�صوًا- 12 ممثل عن املجتمع اخلارجي ذو ال�صلة   
ع�صوًا- 13 اأحد خريجي الكلية      
ع�صوًا- 14 ممثل عن نقابة املهند�صني     
ع�صوًا- 15 ممثل عن طالب الدرا�صات العليا   
ع�صوًا- 16 ممثل عن احتاد الطالب    

اأو من املهتمني من خارج الكلية حل�صور اجتماعات جمل�س  ويجوز دعوة اأع�صاء من هيئة تدري�س بالكلية 
اإدارة الوحدة دون اأن يكون لهم حق الت�صويت وذلك لال�صتفادة من خرباتهم.
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اجتماعات جمل�س ادارة الوحدة «
يجتمع جمل�س الإدارة مرة على الأقل كل �صهرين وبحد اأق�صى مرة واحدة �صهريَا وذلك بناء على دعوة من 
رئي�س جمل�س اإدارة الوحدة اأو بطلب من اأغلبية الأع�صاء. ولكي يكون الجتماع �صحيحًا لبد من ح�صور 
اأكرث من ن�صف الأع�صاء ويراأ�س اجلل�صة رئي�س جمل�س الدارة ويحل حمله نائب رئي�س جمل�س الإدارة فى 

حالة غيابه وت�صدر القرارات باأغلبية الأ�صوات فاإذا ت�صاوت يرجح اجلانب الذى ي�صم رئي�س اجلل�صة.
اخت�صا�صات جمل�س ادارة الوحدة «

جمل�س اإدارة الوحدة هو ال�صلطة املهيمنة على �صئونها وت�صريف اأمورها وو�صع ال�صيا�صة التى حتقق اأهدافها 
والتي تت�صمن الآتي: -

و�صع واعتماد النظام الداخلى للعمل فى الوحدة وحتديد الخت�صا�صات والتو�صيف الوظيفى للعاملني - 1
بها ووحداتها الداخلية املختلفة التى يتوىل اإعدادها مدير الوحدة.

اعتماد ت�صكيل اللجان اخلا�صة بتنفيذ مهام اجلودة والعتماد املقرتحة من مدير الوحدة.- 2
اإقرار ال�صيا�صات العامة واخلطط التى حتقق اأهداف الوحدة.  - 3
اعتماد م�صروع اخلطة ال�صنوية لأن�صطة الوحدة.- 4
اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن �صري العمل بالوحدة- 5
اعتماد اللوائح الإدارية واملالية والفنية اخلا�صة بالوحدة.- 6
اعتماد نظام العقود والتفاقات مع املتعاملني مع الوحدة.- 7
تر�صيح من ميثل الوحدة فى املوؤمترات والندوات والجتماعات.- 8
الدعوة اىل عقد الجتماعات والندوات واملوؤمترات بالتعاون مع اجلهات الأخرى.- 9

النظر فى التقرير ال�صنوى عن ن�صاط الوحدة الذي يعده مدير الوحدة.- 10
وكذا - 11 ومعاونيهم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  لل�صادة  واملكافاآت  بالأجور  املتعلقة  املالية  القواعد  اعتماد 

الفنيني والإداريني العاملني بالوحدة. 
اقرتاح تعديل وتطوير الهيكل التنظيمى والوظيفى للوحدة عند ال�صرورة واتخاذ اإجراءات اعتماده - 12

من ال�صلطة املخت�صة.
اقرتاح تعديل هذه الالئحة كلما تطلب الأمر ذلك.- 13
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 الهيكل التنظيمي للوحدة: ◄
يتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من:  «
جمل�س الدارة - 1
مدير الوحدة - 2
نائب مدير الوحدة- 3
املجل�س التنفيذي للوحدة- 4
املدير الداري واملايل للوحدة- 5
اللجان التنفيذية بالوحدة - 6
جمل�س من�صقي الأق�صام والربامج اجلديدة - 7
املكتب الفني للوحدة- 8
املكتب الداري واملايل للوحدة- 9

�صكرتارية الوحدة- 10
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جمل�س ادارة الوحدة

مدير وحدة �صمان اجلودة

املدير الإداري للوحدة املجل�س التنفيذي للوحدة نائب مدير الوحدة

جمل�س من�صقي الأق�صام 
العلمية والربامج اجلديدة

املكتب الإداري واملايل 
للوحدة

�صكرتارية الوحدة

املكتب الفني للوحدة اللجان التنفيذية للوحدة
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مدير وحدة ضمان الجودة  ◄
يعني مدير وحدة �صمان اجلودة من بني اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية بقرار من رئي�س اجلامعة ملدة ثالثة 

اأعوام قابلة للتجديد وبرت�صيح من رئي�س جمل�س الإدارة.
�صروط تعيني مدير الوحدة «
ع�صو هيئة تدري�س على درجة اأ�صتاذ م�صاعد على الأقل. - 1
حا�صل على دورات تدريبية متقدمة يف جمال �صمان اجلودة والعتماد.- 2
لديه مهارات التوا�صل الفعال مع الآخرين.- 3
لديه مهارات ح�صن الإدارة.- 4
م�صهود له بامل�صداقية واللتزام والعمل اجلاد.- 5
م�صئوليات ومهام مدير الوحدة  «
متابعة الأن�صطة الأكادميية بالكلية التي ت�صمل متابعة و�صع املعايري الأكادميية وتو�صيف الربامج - 1

واآليات  التح�صني  خطط  وو�صع  الدرا�صية  واملقررات  الربامج  تقارير  ومتابعة  الدرا�صية  واملقررات 
تنفيذها.

و�صع خطة تنفيذية للوحدة واآليات تفعيلها لإعداد ومتابعة ومراجعة التقارير ال�صنوية )التقييم - 2
الذاتي( للكلية وفقًا لنماذج الهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم والعتماد.

توعية - 3 من  والتاأكد  وتطويرها  الر�صا  وقيا�س  الطالب  وتقومي  الأداء  تقييم  نظم  تطبيق  متابعة 
وتدريب اأع�صاء هيئة التدري�س على نظم التقييم امل�صتجدة واحلديثة. 

ر�صالتها - 4 لتحقيق  التنفيذية  اللجان  خالل  من  واملعلنة  املوثقة  للوحدة  ال�صنوية  العمل  خطة  تفعيل 
وتنظيم حمالت التوعية املتعلقة بن�صر ثقافة اجلودة والتطورات التي طراأت عليها وذلك على م�صتوى 

الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س والإداريني وجميع الفئات امل�صتهدفة.
تفعيل اآليات املراجعة الداخلية واخلارجية لتقييم الربامج التعليمية من مقيم خارجي وطالب ال�صنة - 5

النهائية واخلريجون واأ�صحاب العمل وغريها. 
واملوارد - 6 الكلية  اأن�صطة  جميع  عن  واإح�صائيات  بيانات  واإعداد  الالزمة  البيانات  قواعد  بناء  متابعة 

الب�صرية والإمكانيات املتاحة لكل برنامج واخلدمات الطالبية واأن�صطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
والدرا�صات العليا والأن�صطة البحثية. 
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نائب مدير الوحدة ◄
يعني نائب ملدير للوحدة )اأو اأكرث( من بني اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية بقرار من رئي�س جمل�س الإدارة 

وي�صاعد مدير وحدة �صمان اجلودة يف اإمتام العمال ويحل حمله حال غيابه.
 �صروط تعيني نائب مدير الوحدة  «
ع�صو هيئة تدري�س على راأ�س العمل.- 1
حا�صل على درجة الدكتوراه. - 2
حا�صل على دورات تدريبية يف جمال �صمان اجلودة والعتماد.- 3
لديه مهارات التوا�صل الفعال مع الآخرين.- 4
لديه مهارات ح�صن الإدارة.- 5
م�صهود له بامل�صداقية واللتزام والعمل اجلاد.- 6
م�صئوليات ومهام نائب مدير الوحدة       «
و�صع الإطار العام واخلطة التنفيذية والربنامج الزمنى لعمل اللجان - 1
اإ�صراف ومتابعة التنفيذ طبقا للخطط الزمنية املحددة لذلك - 2
ت�صهيل مهام روؤ�صاء واع�صاء اللجان يف جمع البيانات والوثائق - 3
تكليف روؤ�صاء اللجان باملهام املختلفة - 4
العمل - 5 وخطة  ال�صنوي  والتقرير  الذاتية  للدرا�صة  والنهائي  املبدئي  التقرير  اإعداد  على  الإ�صراف 

للتطوير.
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المجلس التنفيذي للوحدة  ◄
يجتمع املجل�س التنفيذى للوحدة مرة كل ا�صبوعني وبحد اق�صى مرة واحدة ا�صبوعيَا وذلك بناء على دعوة 
من مدير وحدة �صمان اجلودة او الطلب من اأغلبية الع�صاء ولكي يكون الجتماع �صحيحَا لبد من ح�صور 
اأكرث من ن�صف الع�صاء ويراأ�س اجلل�صة مدير الوحدة او نائبه يف حالة غيابه وي�صكل املجل�س التنفيذي 

بقرار من رئي�س جمل�س الدارة ملدة عام على النحو التايل:
رئي�س املجل�س التنفيذي- 1 مدير وحدة �صمان اجلودة  
اأحدهم اأمني املجل�س- 2 نواب مدير الوحدة  
بحد اأدنى ثالث اأع�صاء - 3 ممثلني عن هيئة التدري�س  
بحد اأدنى ثالث اأع�صاء - 4 ممثلني عن الهيئة املعاونة   
بحد اأدنى ثالث اأع�صاء - 5 ممثلني عن اجلهاز الإداري  
ع�صو- 6 اإداري من الوحدة    

وي�صرتط يف اأع�صاء املجل�س التنفيذي اإملامهم مبهام اأعمال الوحدة ومتطلبات اجلودة واخلربة فى اأعمال 
اجلودة بالكلية.

مجلس منسقي األقسام العلمية والبرامج الجديدة ◄

يتكون املجل�س من رئي�س اللجنة - مدير وحدة �صمان اجلودة - ومن�صق اللجنة - نائب مدير الوحدة- وعدد 
من ممثلي الأق�صام العلمية والربامج اجلديدة وع�صو اداري. 

ويقوم املجل�س بدور اأ�صا�صي فى الربط بني وحدة �صمان اجلودة واأق�صام الكلية املختلفة والربامج اجلديدة 
من خالل وقوفهم على الأن�صطة املختلفة للوحدة وحتقيق التعاون املثمر بينهم.

من  اجلودة  �صمان  وحدة  متطلبات  بتنفيذ  اأع�صاوؤه  يقوم  حيث  فنيا  اجلودة  �صمان  وحدة  املجل�س  يتبع 
الأق�صام العلمية والربامج اجلديدة يف التوقيتات التي حتددها الوحدة.

يقوم مدير الوحدة باعداد تقرير �صهري لعميد الكلية يت�صمن اأن�صطة املجل�س واليجابيات وال�صلبيات.
يتبع اأع�صاء املجل�س اداريا اأق�صامهم العلمية.

ي�صرف مكافاأة اأ�صبوعية عن الأعمال لأع�صاء املجل�س طبقا للنظام املايل للوحدة.
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آليات ضبط العمل بوحدة ضمان الجودة  ●

يدعو مدير الوحدة ال�صادة روؤ�صاء اللجان واأع�صاء الوحدة لالجتماع عن طريق الإعالنات اأو خطابات - 1
ر�صمية اأو بالربيد اللكرتوين.

عند تغيب اأى رئي�س جلنة اأو ع�صو بالوحدة عن احل�صور ثالث اجتماعات متتالية للوحدة دون اعتذار، - 2
يعترب ذلك تخليًا منه عن املهام املوكلة اإليه ويذكر ذلك فى تقييم الأداء ال�صهرى.

واإذا - 3 ال�صهر  مهام خالل هذا  باإجنازه من  �صهرى عما قاموا  الوحدة تقدمي تقرير  اأع�صاء  على جميع 
تعرث اإمتام بع�س املهام اأو كلها تذكر اأ�صباب هذا التعرث مع وجوب اإبالغ روؤ�صاء اللجان مدير الوحدة باأى 

عقبات فور ظهورها حتى يت�صنى مناق�صتها واتخاذ ما يلزم للتعامل معها.
اأ�صبوع - 4 اأى �صفر ملدة تزيد عن  يتم اإخطار مدير الوحدة ر�صميا من قبل روؤ�صاء اللجان والأع�صاء عن 

اإذا تزامن موعد  اأن يقدم تقريرا  اأو داخل البالد قبل موعد ال�صفر باأ�صبوع على الأقل، وعلى  خارج 
ال�صفر مع موعد ت�صليم نتائج املهام اأو التقارير. وي�صمل التقرير ما مت اإجنازه من مهام ومن يخالف ذلك 

يعترب ذلك تخليًا منه عن م�صئوليته جتاه الوحدة ويذكر ذلك فى تقييم الأداء اخلا�س به.
يقوم نائب مدير الوحدة باإعداد تقارير �صهرية عن روؤ�صاء اللجان واأع�صاء الوحدة. كما يعد تقريرًا - 5

ملدير  اإن وجدت ويقدمه  والتى تعرثت  التى متت  الأن�صطة  اأ�صبوعًا عن جممل  اأحد ع�صر  جممعا كل 
وحدة اجلودة مو�صحًا فيها اأ�صباب التعرث وامل�صئول اأو امل�صئولون عنه.

على جميع اأع�صاء جلان الوحدة �صمان الت�صال امل�صتمر بينهم وبني روؤ�صاء جلانهم لت�صلم املهام وت�صليم - 6
النتائج فى املوعد املقرر لها واإذا حدث عك�س ذلك يبلغ روؤ�صاء اللجان مدير الوحدة كتابة حتى يرفق 

ذلك بتقييم الأداء للع�صو. 
يح�صل ال�صادة روؤ�صاء اللجان وجميع اأع�صاء وحدة �صمان اجلودة عند الطلب على �صهادة من وحدة - 7

بالوحدة لإرفاقها  العمل  ونوعية  العمل  اأم�صوها فى  التى  الفرتة  الهند�صة عن  بكلية  �صمان اجلودة 
بال�صرية الذاتية اخلا�صة بهم مرفقًا بها نتائج التقارير عنهم وذلك لتقديهما اإىل من يهمه الأمر.

�صنوي - 8 الربع  الأداء  بنتائج تقييم  الوحدة  واأع�صاء  اللجان  روؤ�صاء  باإبالغ جميع  الوحدة  يقوم مدير 
�صخ�صيًا لكل منهم.
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اإذا رغب اأي من روؤ�صاء اللجان اأو الأع�صاء اإ�صتبدال اأو العتذار عن اأحد اأو بع�س اأو كل املهام املوكلة - 9
اإليه اأن يتقدم بطلب ملدير الوحدة قبل مرور ثلث املدة املقررة لإمتام هذه املهمة اأو املهام حتى ميكن 

اإعادة توزيعها واأن يرفق بطلبه املربرات الداعية اإىل ذلك. 
مدير الوحدة يعمل على تذليل ال�صعوبات واأ�صباب التعرث فى املهام قدر اإمكانه وح�صب املتوفر لديه - 10

اإدارة الكلية ويقدم الدعم والعون لكل روؤ�صاء اللجان واأع�صاء  من الإمكانيات ومن خالل التعاون مع 
الوحدة ل�صمان ح�صن �صري العمل. 

يجوز لوحدة �صمان اجلودة ال�صتعانة بعدد من الطالب املتميزين بالن�صاط واملبادرة فى اإجناز الأعمال - 11
للمعاونة وم�صاعدة اللجان يف بع�س الأعمال بالوحدة نظري منح �صهادات تقدير لهم على معاونتهم فى 

اأن�صطة اجلودة. 
يح�صل ال�صادة روؤ�صاء اللجان واأع�صاء الوحدة ومعاونوهم ممن �صاهموا فى اأن�صطة اجلودة على مكافاأة - 12

�صعوبة  ح�صب  تقدر  اجلل�صات  ح�صور  وعن  بنجاح  اإجنازها  فى  �صاركوا  اأو  اأجنزوها  التى  املهام  عن 
املهمة اأو الكادر العلمي اأو الوظيفي واملدة التى ا�صتغرقتها املهمة ت�صرف من امليزانية املخ�ص�صة لذلك 

)الالئحة املالية للوحدة(. 
اجلودة - 13 �صمان  مركز  اإىل  املن�صورة  جامعة  الهند�صة-  بكلية  الوحدة  اإدارة  جمل�س  قرارات  تبلغ 

باجلامعة.
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النظام المالي للوحدة  ◄

يخ�صع النظام املاىل للوحدة وما يتبعه من قرارات اىل الالئحة الداخلية للوحدة وقرارات جمل�س اداره 
الوحدة و قرارات جمل�س الكلية.

امل�صئول املايل للوحدة «
امل�صئول املاىل )حما�صب الوحدة( بقرار من مدير الوحدة بعد العر�س على جمل�س ادارة الوحدة.   يعني 

وتتحدد اخت�صا�صاته كما يلى:
اإم�صاك الدفاتر وال�صجالت لعمل الرقابة الداخلية على اأوجه ال�صرف واأ�صول الوحدة.  -1

التاأكد من �صالمة و�صحة اإجراءات ال�صرف.  -2
حفظ امل�صتندات املوؤيدة لعمليات ال�صرف والتح�صيل واملحافظة عليها.  -3

اإعداد احل�صابات والقوائم املالية اخلتامية الفعلية والتقديرية واإعداد التقارير املالية الدورية   -4
عن الو�صع املاىل للوحدة وذلك كل ثالث �صهور وعر�صها على مدير الوحدة.

الالئحة املالية للوحدة «
يتم دعم الوحدة من ميزانية الكلية واأى م�صروعات اأخرى بوزارة التعليم العايل او التربعات والهبات - 1

التي يقبلها جمل�س الدارة.
يقوم جمل�س الإدارة بو�صع ميزانية الوحدة �صنويًا.- 2
يقت�صر - 3 الذين  واخلرباء  الفنيني  مثل  بالوحدة  يعينوا  مل  الذين  املعاونني  لالأع�صاء  مكافاآت  ت�صرف 

لل�صكرتارية  مكافاآت  ت�صرف  كما  دائمة  ب�صفة  يعملون  ول  ال�صاعات  بع�س  على  بالوحدة  عملهم 
واأخ�صائي جتميع البيانات والداريني والفنيني والعمال عن �صاعات العمل الإ�صافية وذلك بتو�صية 

من مدير الوحدة وموافقة رئي�س جمل�س ادارة الوحدة. 
ي�صرف لكل من مدير الوحدة ونائبه بدل اعمال ا�صافية �صهرية من ميزانية الوحدة كالتاىل :- 4
مدير وحدة �صمان اجلودة       5000 )خم�صة اآلف( جنيه «
نائب مدير الوحدة      4000 )اأربعة اآلف( جنيه «
ي�صرف لأع�صاء املجل�س التنفيذي بدل اعمال ا�صافية �صهرية من ميزانية الوحدة كالتايل:- 5
1000  )الف( جنيه « ع�صو املجل�س التنفيذي "ع�صو هيئة تدري�س"  
800  )ثمامنائة( جنيه « ع�صو املجل�س التنفيذى " ع�صو هيئة معاونة "  
400  )اربعمائة( جنيه « ع�صو املجل�س التنفيذى "ادارى"   
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ي�صرف لأع�صاء جمل�س الدارة بدل اجتماع 300 )ثالثمائة( جنيه عن اجلل�صة الواحدة - 6
ي�صرف لأع�صاء اللجان بالوحدة )اللجان التنفيذية( بدل اجتماع 100 )مائة( جنيها عن اجلل�صة - 7

الواحدة بحد اق�صى 400 )اأربعمائة( جنيه �صهريا.
بقيمة - 8 ا�صبوعي  اجتماع  بدل  اجلديدة  والربامج  العلمية  الق�صام  من�صقي  جمل�س  لأع�صاء  ي�صرف 

150)مائة وخم�صون( جنيها لع�صو هيئة التدري�س وبقيمة 75 )خم�س و�صبعون( جنيها لع�صو الهيئة 
املعاونة والداري بحد اأق�صي اأربع ا�صابيع �صهريًا.

ي�صرف للعاملني بالوحدة مكافاأت عن �صاعات العمل ال�صافية كالتايل لكل �صاعة:- 9
اإداري اأ   "خربة اأكرث من خم�س �صنوات بالوحدة"  30 )ثالثون( جنيه  «
ادارى ب " خربة اقل من خم�س �صنوات بالوحدة"   25 )خم�س وع�صرون( جنيه  «
عامـــــــــل                        20 )ع�صرون( جنيه «

ي�صرف مكافات اأعمال اإ�صافية لغري العاملني بالوحدة نظري اأعمال اإ�صافية حمددة طبقَا لتقرير مدير - 10
الوحدة لكل �صاعة عمل ا�صايف كالتايل:

175)مائة وخم�س و�صبعون( جنيه « ع�صو هيئة تدري�س "ا�صتاذ"   
150 )مائة وخم�صون( جنيه « ع�صو هيئة تدري�س "ا�صتاذ م�صاعد "   
120 )مائة وع�صرون( جنيه « ع�صو هيئة تدري�س "مدر�س"   
80 )ثمانون( جنيه « ع�صو هيئة معاونة    
50 )خم�صون( جنيه « ادارى      
50 )خم�صون( جنيه « فني       
30)ثالثون( جنيه « عامل      
200 )مائتان( جنيه « خبري من خارج الكلية )من داخل اجلامعة(  
250 )مائتان وخم�صون( جنيه « خبري من خارج الكلية )من خارج اجلامعة(  

يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من 2020/9/1.
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وسائل االتصال بوحدة ضمان الجودة   ◄

كلية الهند�صة- جامعة املن�صورة «
مقر الوحدة الدور الثالث باملبنى الإدارى مبقر الكلية.   

femuqau@mans.edu.eg :الربيد اللكرتونى للوحدة   
www.mans.edu.eg/qau:املوقع الإلكرتوين للوحدة   

موقع التوا�صل الجتماعي للوحدة :  «
 www.facebook.com  وحدة �صمان اجلودة - هند�صة املن�صورة  

تليفون الوحدة :  050-2202247  & 050-2202248   
    2202245-050   داخلي: 1226

فاك�س الكليـــــة: 2202251- 050  &  050-2202301   


