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 كلية هندسة الطاقة

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 
 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية
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تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
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 وحدة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد          كهيت هُدست انطبقت      جبيعت أسىاٌ        يصر
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  (1)مادة 
 وىي تتبع 11/9/2008أنشأت كمية ىندسة الطاقة جامعة أسوان وحدة ضمان الجودة واالعتماد بتاريخ

األستاذ الدكتور عميد الكمية وقد صممت الالئحة الداخمية لوحدة ضمان الجودة بكمية ىندسة الطاقة لمسعي 
ستراتيجية الجامعة  .نحو تحقيق االعتماد لمكمية بما يتوافق مع رسالتيا وا 

  (2)مادة 
يصدر عميد الكمية قرار بتشكيل مجمس اإلدارة لوحدة ضمان الجودة من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لمدة - 

 .ثالث سنوات قابمة لمتجديد
من نص  (43)ويصدر قرارا بتعيين مدير لوحدة الجودة من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية من مراعاة المادة - 

 . قابمة لمتجديدسنةالالئحة الداخمية لوحدة ضمان الجودة لمدة 
من بين أعضاء  (لمقدرة المؤسسية  )ونائب  (لمفاعمية التعميمية  )ويصدر قرارا بتعين نائب لمدير الوحدة - 

 . قابمة لمتجديدسنةمن نص الالئحة الداخمية لوحدة ضمان الجودة لمدة  (43)ىيئة بالكمية مع مراعاة المادة 
  (3)مادة 

يعين منسقين لألقسام العممية بوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بناء عمى ترشيح 
من نص الالئحة الداخمية لوحدة  (43)مجمس األقسام العممية وموافقة مجمس إدارة الوحدة مع مراعاة المادة 

 . قابمة لمتجديدسنةضمان الجودة لمدة 
  (4)مادة 

يعين منسقين المجان األساسية بوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بناء عمى  -
من نص الالئحة الداخمية  (43)ترشيح مدير الوحدة وموافقة مجمس إدارة الوحدة مع مراعاة المادة 

  . قابمة لمتجديدسنةلوحدة ضمان الجودة لمدة 
يعين منسقين المجان الفرعية بوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بناء عمى  -

من نص الالئحة الداخمية  (43)ترشيح مدير الوحدة وموافقة مجمس إدارة الوحدة مع مراعاة المادة 
 . قابمة لمتجديدسنةلوحدة ضمان الجودة لمدة 
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(  5)مادة 
 (إذا لم يوجد في العاممين  )يعين سكرتيرا بوحدة ضمان الجودة من بين العاممين أو من العمالة المؤقتة 

من نص الالئحة الداخمية لوحدة ضمان الجودة لمدة  (44)بالكمية بناء عمى ترشيح مدير الوحدة مراعاة المادة 
 .ثالث سنوات قابمة لمتجديد

(  6)مادة 
إذا لم يوجد  )يعين مسئول تكنولوجيا المعمومات بوحدة ضمان الجودة من بين العاممين أو من العمالة المؤقتة 

من نص الالئحة الداخمية لوحدة  (44)بالكمية بناء عمى ترشيح مدير الوحدة مراعاة المادة  (في العاممين 
 .ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد

   (7)مادة 
إذا لم يوجد  )يعين مسئول مشتريات وتوريدات بوحدة ضمان الجودة من بين العاممين أو من العمالة المؤقتة 

من نص الالئحة الداخمية لوحدة  (44)بالكمية بناء عمى ترشيح مدير الوحدة مراعاة المادة  (في العاممين 
 .ضمان الجودة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد

(  8)مادة 
إذا لم يوجد في  )يعين مسئول إداري ومالي بوحدة ضمان الجودة من بين العاممين أو من العمالة المؤقتة 

من نص الالئحة الداخمية لوحدة ضمان  (44)بالكمية بناء عمى ترشيح مدير الوحدة مراعاة المادة  (العاممين 
 .الجودة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد

(  9)مادة 
يتم ترشيحيم من مجالس األقسام  (لجنة تسير الجودة  ) العممية باألقساميتولى تسيير أعمال ضمان الجودة 

من نص الالئحة الداخمية لوحدة ضمان  (44)العممية وبعد موافقة مجمس إدارة الوحدة مع مراعاة المادة 
 . قابمة لمتجديدسنةالجودة لمدة 

(  10)مادة 
يتولى تسيير أعمال الجودة باألقسام اإلدارية لجنة تشتمل عمى عضو من كل إدارة يتم اختيارىا بالتنسيق بين 

 . الكمية ومدير وحدة الجودة وموافقة مجمس إدارة الجودة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديدامين
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(  11)مادة 
 .1972لسنة  (49)يسري بشأن ىذه الوحدة جميع أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

(  12)مادة 
يجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بعدد من الخريجين والطالب المتميزين بالنشاط والمبادرة في انجاز 

األعمال المعاونة في توزيع وجمع االستبيانات ومساعدة المجان في بعض األعمال الفنية بالوحدة نظير منح 
 .شيادة تقدير ليم عمى معاونتيم في أنشطة الجودة

(  13)مادة 
يجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة بعدد من رجال األعمال المتميزين والخبراء بالنشاط والمبادرة في انجاز 

 أنشطة الفنية بالوحدة نظير منح شيادات تقدير ليم عمى معاونتيم في األعمالاألعمال لممعاونة في بعض 
 .الجودة 
( 14)مادة 

يتولى أعضاء وحدة الجودة ومجمس إداراتيا ومديرىا ورؤساء لجانيا المبينين في ىذه الالئحة كل في دائرة 
اختصاصو مسئولية تسيير العمل بالوحدة وانطالقا بما يحقق أىداف الوحدة في حدود القوانين والموائح والنظم 

 .المقررة
(  15)مادة 

 .وأنشطتيا والمجان الفرعية وىي المسئولة عن تنفيذ برامجيا األساسيةتتكون الوحدة من عدد من المجان 
(  16)مادة 

 .يتم مراقبة الوحدة من خالل متابعة مجمس الكمية ومركز ضمان الجودة بالجامعة ألنشطتيا وبرامجيا
  (17)مادة 

. الوصول بالكمية إلي المستوى المطموب لتطبيق معايير الجودة الشاممة، واعتماد الكمية محميا: رؤية الوحدة 
(  18)مادة 

تسعى الوحدة إلي تفعيل نظام يضمن نشر ثقافة الجودة بالكمية بما يحقق التطبيق الفعمي : رسالة الوحدة 
لمجودة الشاممة، والتطوير المستمر وفقا لمعايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بما يضمن ثقة 

 .المجتمع في خريج الكمية



 

 جامعة أســــــــوان
 كلية هندسة الطاقة

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 
 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : أىداف الوحدة (19)مادة 
  ،إعداد خريج قادر عمى تطبيق العموم اليندسية وأساليبيا في الحياة العممية واتخاذ القرار المناسب

وممم بوسائل التكنولوجيا الحديثة وكيفية التعامل معيا، وقادر عمى المنافسة في سوق العمل في ظل 
 .الظروف والتحديات الجديدة والمتغيرة لممجتمع اإلقميمي والدولي

  إعداد وتقديم دورات تدريبية لمخريجين لتأىيميم لمواكبة التطويرات الحديثة والتكيف مع احتياجات سوق
 . العمل

  توفير تعميم متميز وبناء يسيم في إعداد العمماء والمفكرين والمبدعين والمبتكرين الذين يمثمون الثروة
 . الحقيقية لمتقدم

  التطوير المستمر لمبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العميا لمعمل عمى مواكبة التقدم العممي
جراء البحوث والدراسات العممية والتطبيقية التي ترتبط العممي نشر ثقافة البحث وأيضا.والتكنولوجي  وا 

 . بمشكالت المجتمع وبرامج التنمية وخصوصا في صعيد مصر
 تقديم الخبرات االستشارية لمييئات والمصانع وقطاع الخدمات من أجل خدمة البيئة وتنمية المجتمع. 
  ودراسات من شأنيا تدعيم وتحسين القدرة المؤسسية وخصوصا لمعنصر البشرى لما لو من أفكارتبنى 

 .  منظومة متكاممة بما يحقق اإلبداع ويرفع من جودة وكفاءة عممية التعميم والتعممفيأدواره قيمة 
  دارة الجودة بما يحقق أىداف الكمية وذلك من خالل المراجعة منظومتيتحديث  التقييم والتقويم وا 

.  المنتظمة والتقييم المستمر ليذه البرامج واألنشطة
 : ميام الوحدة (20)مادة 
  .إنشاء نظام داخمي لوحدة الجودة -1
  .نشر وتعزيز ثقافة ومفاىيم الجودة داخل الكمية -2
 .وضع سياسات الكمية في مجال الجودة -3
 التعميمية والبحثية األنشطة من خالل ضمان جودة اإلستراتيجية وأىدافياتحقيق رسالة الكمية  -4

  .والمجتمعية
  .تقديم التقارير السنوية والدراسة الذاتية لمكمية -5
 . نظام معمومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة بالكميةإنشاء -6
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 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .إنشاء قاعدة بيانات ومعمومات الكترونية لموارد الكمية البشرية والمادية -7
عدادتييئة  -8  . الكمية لالعتمادوا 
 العممية واإلدارات المختمفة بالكمية فيما يتعمق باالعتماد لألقسام وخدمات استشارية إرشاديةتقديم أدلة  -9

  .والجودة
إجراء التحميل البيئي لمكمية لتعزيز مواطن القوة بالكمية والعمل عمى تحديد أوجو القصور ووضع خطط  -10

  .التحسين
  . لمكمية فيما يخص كل معياراإلستراتيجيةتنفيذ الخطة  -11
  . البحثية باعتماد خطة بحثية متكاممةاألنشطةتعزيز منظومة  -12
  . ونظام ضمان الجودة بالكميةاألداءتقديم الدعم الفني والمتابعة لتقويم  -13
  .رفع مستوى المشاركة المجتمعية لمكمية مع مؤسسات وجمعيات وىيئات المجتمع المدني -14
  .المشاركة في المقاءات العممية والمؤتمرات المتعمقة بالجودة التي تعقد بالجيات الخارجية -15
:  مرجعية الوحدة (21)مادة 

تتمثل مرجعية الوحدة في المعايير الصادرة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بمصر المرجعية " 
األولى لمحاور عمل الوحدة ويتخذ مجمس إدارة الوحدة التدابير الالزمة لضمان عمل وممارسة كافة أنشطة 

" ضمان الجودة من خالل ىذه المرجعية
: قيم الوحدة تضع الوحدة القيم التالية لمعمل بيا (22)مادة 
.  أحدا داخل منظمة الجودة يتستثنممارسات عادلة ال تفرق بين طرف أو آخر وال : دالةــــــالع

.  ممارسات شفافة تتسم بالوضوح وعدم الغموض: الشفافية
. التشاور والتوافق وعدم االنفراد بالرأي : الشورى
:  وميام الوحدة بالنسبة إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة اختصاصات (23)مادة 
  مدير مركز ضمان الجودة بالجامعةاألستاذتقوم الوحدة بإعداد تقرير ربع سنوي ويرفع إلى .  
 التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في عقد الندوات وورش العمل.  
  التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في النشاطات الخاصة بتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس

  .ومعاونييم والعاممين بالكمية



 

 جامعة أســــــــوان
 كلية هندسة الطاقة

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 
 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
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 وحدة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد          كهيت هُدست انطبقت      جبيعت أسىاٌ        يصر

Tel. & Fax: 002 0973481234   Email: Energy_Engineering@aswu.edu.eg 

:  تقوم خطة عمل وحدة ضمان الجودة عمى اآلتي :  خطة عمل الوحدة (24)مادة 
 .إعداد التقرير السنوي لمكمية -
  .إعداد الدراسة الذاتية لمكمية -
  . والميام المنوطة بيا مع تحديد المسئوليات ومصادر التمويلاألنشطة إلتماموضع برنامج زمني  -
 . المختمفة بالكمية لألقسامتقديم الدعم الفني  -
عمل المراجعة الداخمية لمبرامج المختمفة ومتبعة الخطة البحثية وأنشطة األقسام المختمفة والتقويم  -

 .المستمر ألداء الكمية التي اعتمدتيا الكمية لمتحسين المستمر
 .تفعيل نظام التقويم المستمر ألداء الكمية -
 .تنفيذ مشاريع ضمان الجودة المقدمة من وحدة إدارة المشروعات بالمجمس األعمى لمجامعات  -
 .تنمية ميارات الموارد البشرية بالكمية  -
 . لالعتمادالعمل عمى تأىيل الكمية  -
 .إصدار نشرات التوعية بمفيوم الجودة واالعتماد  -
ينشأ لوحدة ضمان الجودة واالعتماد مجمس إدارة من تاريخ صدور القرار بتأسيس الوحدة وىو  (25)مادة 

: الييئة القيادية العميا لوحدة الجودة بالكمية
 :يكون تشكيل مجمس إدارة الوحدة من

 عميد الكمية      رئيسا لمجمس اإلدارة/ د.أ (1
 .وكيل الكمية لشئون الطالب والتعميم/ د.أ (2
 .وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا/ د.أ (3
 .وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع/ د.أ (4
 .مدير الوحدة (5
 .نائبان لمدير الوحدة (6
 .عضو من نقابة الميندسين (7
 .عضو ىيئة التدريس المسئول عن وحدة الخدمات االلكترونية بالكمية (8
 .ممثل عن الطالب والخريجين (9
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 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية
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تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
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  (26)مادة 
ينشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة نظم المعمومات واالستبيانات واإلحصائيات من تاريخ صدور القرار بتأسيس 

 وعضو – وعضو من الييئة المعاونة – عضو من أعضاء ىيئة التدريس –الوحدة وتشكل من منسق المجنة 
 .من اإلداريين

  (27)مادة 
ينشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة اإلعالم والنشر والتوثيق من تاريخ صدور القرار بتأسيس الوحدة وتشكل من 

 . عضو من اإلداريين– عضو من الييئة المعاونة – عضو من أعضاء ىيئة التدريس –منسق المجنة 
  (28)مادة 

ينشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة اإلدارية والمالية من تاريخ صدور القرار بتأسيس الوحدة وتشكل من مسئولي 
داري   . مسئول مخازن– مسئول تكنولوجيا معمومات – سكرتير الوحدة – مسئول مشتريات وتوريدات –مالي وا 

  (29)مادة 
لجنة التخطيط  ): ينشأ لوحدة ضمان الجودة لجنة القدر المؤسسية لتغطية خمس لجان فرعية وبيانيا كاألتي 

 لجنة المشاركة – لجنة الموارد المالية والمادية – لجنة الجياز اإلداري – لجنة القيادة والحوكمة –االستراتيجي 
 . (المجتمعية 

  (30)مادة 
لجنة  ): ينشأ لوحدة ضمان الجودة لجنــة الفاعميـة التعميميــة لتغطيـــة ست لجــان فرعيـــة وبيانيا كاألتــي 

 لجنة أعضاء ىيئة – لجنة التعميم والتعمم – لجنة المعايير األكاديمية والبرامج والمقررات –الطالب والخريجين 
 . ( لجنة الدراسات العميا – لجنة البحث العممي –التدريس 

  (31)مادة 
 : تقوم المجان التالية بعمميا بالتنسيق مع السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون الطالب 

 لجنة تحسين فرص التعميم – لجنة البرامج التعميمية والمعايير األكاديمية –لجنة شئون الطالب والخريجين 
 .والتعمم

 : تقوم المجان التالية بعمميا بالتنسيق مع السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث 
 . لجنة الدراسات العميا– لجنة أعضاء ىيئة التدريس–لجنة البحث العممي 



 

 جامعة أســــــــوان
 كلية هندسة الطاقة

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 
 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحدة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد          كهيت هُدست انطبقت      جبيعت أسىاٌ        يصر
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تقوم المجان التالية بعمميا بالتنسيق مع السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 . لجنة خدمة المجتمع: البيئة 
  (32)مادة 

يتولى مجمس إدارة الوحدة إقرار السياسات وبرامج ونظم العمل التي تحقق أغراض الوحدة في ضوء 
 . إستراتيجية الجودة بالكمية والجامعة وفي إطار القوانين والموائح المنظمة

  (33)مادة 
يجتمع مجمس اإلدارة مرة عمى األقل كل شير بناء عمى دعوة من رئيس مجمس اإلدارة ويكون االجتماع 

ويتم إثبات وقائع كل جمسة بتحرير  (النصف زائد واحد  )صحيحا بحضور أغمبية أعضاء المجمس 
محضر الجمسة واعتماده من رئيس مجمس اإلدارة وأمين سر المجمس ، واالحتفاظ بو في سجل خاص 

 . ويرفع محضر الجمسة لمعرض عمى مجمس الكمية
  (34)مادة 

يقوم مجمس اإلدارة برفع المقترحات التي من شأنيا اإلسيام في رفع مستوى األداء العممي والميني في 
 .  والعممية إلى مجمس الكميةةمختمف األقسام اإلداري

  (35)مادة 
 . مدير الوحدة ىو المنسق بين إدارة الكمية ومركز ضمان الجودة بالجامعة

  (36)مادة 
اقتراح السياسة العامة لتوكيد الجودة بالكمية ووضع الخطط التنفيذية لميام وأنشطة الوحدة إعماال 

 .إلستراتيجية الكمية في ضوء متطمبات الييئة القومية لضمان الجودة في التعميم العالي
  (37)مادة 

يقوم مدير الوحدة باقتراح تشكيل المجان والتوجيو واإلشراف عمى العاممين بالوحدة وتسيير العمل اإلداري 
 .والفني اليومي بالوحدة

 
 



 

 جامعة أســــــــوان
 كلية هندسة الطاقة

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 
 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحدة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد          كهيت هُدست انطبقت      جبيعت أسىاٌ        يصر
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  (38)مادة 
يقوم مدير الوحدة بتمثيل الوحدة في االجتماعات التي يدعى ليا كاالجتماعات الدورية لمديري الوحدات 
بمركز ضمان الجودة والييئات ذات الصمة وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصمة بأنشطة 

 .ضمان الجودة
  (39)مادة 

العمل عمى تطوير األداء بالوحدة كل دائم ومستمر لموفاء بمتطمبات الجودة واألنشطة الخاصة بذلك من 
 . خالل متابعة تنفيذ الساسة العامة الموضوعة لتحقيق أىداف الوحدة

  (40)مادة 
 .إعداد مقترح الميزانية السنوية لموحدة ورفعيا إلى عميد الكمية بعد عرضيا عمى مجمس اإلدارة

  (41)مادة 
وحدة ضمان الجودة بالكمية ىي كيان معتمد يتبع مباشرة عميد الكمية شأنو شأن اإلدارات المختمفة داخل 

 . الكمية
  (42)مادة 

ينشأ لوحدة الجودة صندوق خاص بالكمية لمصرف عمى أنشطة الجودة بالكمية وتكون مصادر تمويمو 
 :-ىي 
 من وحدة اإلنتاج واالستشارات اليندسية% 4 (1
 من وحدة صيانة السيارات % 4 (2
  (43)مادة 

 :-يشترط عند تعيين أعضاء ىيئة التدريس في مناصب وحدة الجودة اآلتي 
 . أن يكون محمود حسن السمعة -
في منظومة  (أو إحدى مشروعات التطوير  )يفضل أن يكون قد شارك في تطبيق نظام الجودة  -

 .اإلصالح القومي لمتعميم الجامعي



 

 جامعة أســــــــوان
 كلية هندسة الطاقة

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 
 .انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب: الرؤية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعً انىحدة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير انًستًر وفقب نًعبيير :الرسالة

 .انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحدة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد          كهيت هُدست انطبقت      جبيعت أسىاٌ        يصر
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يتميز بشخصية قادرة عمى التعامل بكياسة وتفيم مع إدارة الكمية، أعضاء التدريس ، الطالب  -
 .والموظفين العاممين عمى جميع المستويات بالمؤسسة التعميمية

 .أن يكون ممتزما في عممو ومسمكو بواجباتو ومحسنا أداءىا -
التحميل الدقيق لمجموعة : أن يكون لديو الميارة في التعامل مع األرقام وتفسير داللتيا ويشمل  -

 .البيانات وأساليب التحقق والمطابقة
  (44)مادة 

 :-يشترط عند اشتراك اإلداريين في عضوية المجان بوحدة الجودة اآلتي 
 . أن يكون محمود حسن السمعة -
 . يفضل أن يكون قد اجتاز دورات تدريبية في عضوية المجان بوحدة الجودة والتطوير -
 .أن يكون ممتزما في عممو ومسمكو بواجباتو ومحسنا أداءىا -
 . ان يكون لديو الميارة في استخدام تكنولوجيا المعمومات والوسائط المتعددة -
 .يفضل أن يتالئم التوصيف مع المؤىل الدراسي -
 .يفضل أن يجيد المغة االنجميزية -

  
 


