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 تمهـــــــيد:
 

تعتبررر عمليررة ت رروير التعلرريم  شررتع عررام والتعلرريم الجررامعي  شررتع خرراة  حررد  ولويررات التنميررة 

، وتمشرياً مر   القروميضماناً لجودة التعليم والنهوض  ه والوصول  ه للمسرتو  والت وير في مصر ، و

 82 القانون رقم  اهتمامات وسياسة الدولة فلقد تم إنشاء " الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد " 

و عمرراالً لنصرروة البررا   2007لسررنة  22والئحترره التنفيةيررة  ررالقرار الجمهرروري رقررم  2006لسررنة 

 وطبقراً للقررار الجمهروري 1972لسرنة  49التنفيةية لقانون تنظيم الجامعرات رقرم  ةمن الالئح  السادس

 تليرات  ضرمان الجرودة، و ناء على قرار مجلس الجامعة الخاة  إنشاء وحدات 1975لسنة  809رقم 

وحدة  م على إنشاء1/5/2007الجامعة . وموافقة مجلس التلية  تلية الزراعة  جلسته المنعقدة  تاريخ 

ضمان الجودة ، و ناء عليه فقد تم إنشاء وحدة ضمان الجودة  تلية الزراعة  جامعة كفرر الشريخ كوحردة 

                   مسررررتقلة إداريرررراً  هررررد  ضررررمان مسررررتو  عررررالي ومقررررالي لجررررودة التعلرررريم  موافقررررة مجلررررس التليررررة 

وتم اعتمادها  الخاصة  الوحدة وقامت وحدة ضمان الجودة  عمع الالئحة الداخلية ،  م2007/ 11/6في 

ض مر  الالئحرة الداخليرة لمركرز ضرمان الجرودة  الجامعرة وتحقر  ال رر تتوافر  التليرة  حير   في مجلس

الجامعررة مررن  جررع ضررمان الجررودة والت هيررع  وإسررتراتيجيةمرر  رسررالة   المنشررود منهررا و مررا يتوافرر   يضررا

كمرا قامرت الوحردة  تحردي  ،   م13/2/2011(  تراريخ 5)رقرم وتم اعتمادها في مجلس التليرة  لالعتماد

 م . 14/2/2016(  تاريخ 6الالئحة الداخلية لها  موافقة مجلس التلية رقم )

وي تي تحردي  هرةا الالئحرة الداخليرة لوحردة ضرمان الجرودة تمشرياً مر  المسرتجدات وت رور  راء 

 والً حترى لالعتمراد التليرة % مرن  ررام  60الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمراد و مرا يلهرع 

 . يمتن اعتماد التلية  كاديمياً 

ة و تتروافر لرديها كافرة الوقرائ  المسئولة عن إدارة الجودة داخع التلير هيووحدة ضمان الجودة   

 األدلة الخاصة  الممارسات الت بيقية إلدارة الجودة  التلية.و

 (:1مادة )

 حة.الالئ هةاالتمهيد السا   جزء ال يتجز  من   

 (:2مادة )

و تسمى "وحدة  - كفر الشيخجامعة   - الزراعةتنش  وحدة لضمان الجودة الداخلية  تلية 

إدارياً وتتب  مركز توض   الهيتع التنظيمي للتلية على  ن تتب   .د./ عميد التلية و"ضمان الجودة

تلية الجديد الدور األول  مبنى ال –ون مقر الوحدة  الدور األول علوييتوضمان الجودة  الجامعة فنياً 

 . ( 2عميد التلية ) قاعة رقم  .د/   جوار متتب 
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 (:3مادة )

 : الرؤية

  الجامعات المصرية واالقليميةعلي مستوي ضمان جودة متميزا  وحدة

 (:4مادة )

 :  الرسالة

ني لالرتقاء الدعم الف تقديم   - كفر الشيخ  جامعة  - الزراعةوحدة ضمان الجودة  تلية  تلتزم 

الجهاز اإلداري والحفاظ على مستو  عضاء   عضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وداء   تفاءة 

، والوصول  البح  استيفاء معايير اعتماد ملسسات التعليم العالي متميز من جودة التعليم في ضوء 

 .ماد األكاديمي للتلية العلمي واألنش ة األكاديمية وخدمة المجتم  إلى الدرجة الملهلة لالعت

 (:5مادة )

  هدا  الوحدة:

إلي تقويم األداء األكاديمي   - كفر الشيخ جامعة - الزراعة تلية تهد  وحدة ضمان الجودة 

           اإلداري والمجتمعي لت وير العملية التعليمية والبحقية وخدمة المجتم  وتنمية البينة وذلك للحصولو

 : هيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد وذلك من خاللعلي االعتماد من قبع ال

 

وال ال  والهيئة المعاونة  التدريس هيئةنشر ققافة الجودة  ين العاملين  التلية من  عضاء 

 االداري . ز اجهالاعضاء و

1- 

دمة في التعليم والبح  العلمي والخ نحو الجودة  والهيئة المعاونة التدريس هيئةتحفيز  عضاء 

 . وتحسين األداءالمجتمعية 

2- 

 -3 . األداء  التلية سنوياً  تقويم

البح  العلمي و مجال الخدمات  مجال التعليم و مجال فيتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 

 واإلدارة والشئون المالية. المجتمعية

4- 

 -5 . وض  الخ ط المناسبة لتعزيز نقاط القوة والت لب على نقاط الضعف  التلية

 -6 . الجودة  التلية نظممتا عة إعداد ومراجعة وتحدي  

 -7 . للبرام  والمقررات الدراسيةإجراء المراجعة السنوية 

والجهاز اإلداري واألطرا  التدريس  هيئةتحليع االستبيانات الخاصة  ال لبة و عضاء 

على نتائ  تحليع  ءً اوض  السياسات اإلصالحية  نالمجتمعية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية و

 .االستبيانات 

8- 

التلية لمساعدتها على القيام  واجباتها تجاا نظام ضمان  إلداراتتقديم الدعم الفني الالزم 

 . ةالجود

9- 

 -10 ت هيع  عض البرام  التعليمية لالعتماد تمهيداً العتماد التلية  كاديمياً .  
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 (:6مادة ) 
 : التنظيميالهيتع 

 : ـــيلوحدة ضمان الجودة على النحو التال التنظيميتع يتون الهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس التلية

 مجلس ادارة الوحدة

 الجودةضمان  وحدة مدير

 اللجان التنفيةية السترتارية التنفيةية م منسقوا البرا

القيادة واالدارة 

 االستراتيجية

شئون خدمة المجتم   الدراسات العليا والبحوث شئون التعليم وال ال 

 وتنمية البيئة

 المراجعة الداخلية الموارد التعليمية والبشرية ادارة الجودة
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 (:  7مادة )
 تشتيع مجلس اإلدارة:

مرن السريد  اقتررا رئيس الجامعة  ناءاً علرى  /يشتع مجلس إدارة الوحدة  قرار يصدرا السيد  .د

رئريس الجامعرة / السريد  .د اعتمرادا مرنللموافقرة قبرع عميد التلية و عرد العررض علري مجلرس التليرة / .د

 ويتون تشتيله لمدة قالقة  عوام علي النحو التالي :

 

 رئيسا ا.د/ عميد التلية -1

 عضواً  ا.د/ وكيع التلية لشئون التعليم وال ال  -2

 عضواً  ا.د/ وكيع التلية لشئون الدراسات العليا و البحوث -3

 عضواً  ن خدمة المجتم  وتنمية البيئةا.د/ وكيع التلية لشئو -4

 عضواً  ضمان الجودة  مدير وحدةا.د/  -5

 عضواً  ممقع األطرا  المجتمعية -6

 عضواً  طال  التليةعن  ممقع مين اتحاد ال ال   و  -7

  مين المجلس سترتارية تنفيةية لوحدة ضمان الجودة -8

 

 

 :(8مادة )
 مجلس اإلدارة: اختصاصات

 

ووضرر   ، الوحرردةدارة الوحرردة هررو السررل ة المسررئولة عررن إدارة وتصررريف  مررور يتررون مجلررس إ

 : ــيالسياسات التي تحق   هدافها ويختص  ما يل

 التنفيةيررةاعتمراد النظرام الرداخلي إلدارة الجرودة  التليررة وتحديرد االختصاصرات والواجبرات للجران  -1

 .  الوحدة

 .  الوحدةاعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمع  -2

 . اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية والفنية الخاصة  الوحدة -3

 الموافقة علرى ترشريح مرن يمقرع الوحردة فري المرلتمرات والنردوات واالجتماعرات العلميرة ولجران -4

 . التلية المختلفة

 . الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات والملتمرات  التعاون م  الجهات األخر   التلية -5

 . عن نشاط الوحدة سنويتقرير إعداد  -6

 . الوحدة تدخع في اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومدير التيالنظر في كع المسائع  -7

 . للتلية اإلستراتيجية الخ ة وض  -8

 . البرام  التعليمية والتلية اعتماد علي للحصول الجودة ضمان لهيئة التقدمتحديد مواعيد  -9

 .  االعتماد األكاديمي للبرام  والتلية تنفية خ ط التحسين والت وير  عد متا عة -10
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 (:9مادة )

رئريس مجلرس اإلدارة السيد  .د/ على دعوة من  ءً يجتم  مجلس إدارة الوحدة دورياً كع شهر  نا  

 تحريرر  حضور  كقر من نصف  عضاء المجلس ، ويتم إقبات وقرائ  كرع جلسرة  اً ويتون االجتماع صحيح

     اإلدارة مررن رئرريس مجلررس اإلدارة ويرفرر  المحضررر للعرررض  الجلسررة  وتعتمررد قرررارات مجلررس محضررر

 .  ويوق  المحضر كامالً في مجلس التلية ةعلي مجلس التلي
 

 (:10مادة )
 اإلدارة: مجلس رئيس اختصاصات

 وحردة ضرمان الجرودة ويوافر  مجلرس إدارة  فري اتخاذهرايرتم  التيمتا عة تنفية التوصيات والقرارات   -1

 االسرتجا ة، ومتا عرة  لضرمان الجرودة  التليرة داخلري رض إنشاء وتفعيرع نظرام عليها مجلس التلية  

 . للت ور والت يير

 االعتمرادالحصرول علرى  فريلجرودة لمسراعدة التليرة اضرمان مجرال  فريالتعاقد م  خبراء متخصصين  -2

 .االكاديمي 

 االعتماد .الموافقة على ترشيح المدر ين والمتدر ين للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و -3

 . على الت ةية الرجعيةاتخاذ اإلجراءات التصحيحية  ناءاً  -4

 . اختيار المستشارين الفنيين  الوحدة -5
 

 (:11مادة )
 : مدير الوحدة

يصدر  .د./ عميد التلية قراراً  تعيين مردير لوحردة ضرمان الجرودة  التليرة لمردة قالقرة  عروام  عرد 

ضاء هيئرة التردريس  التليرة و لره خبررة فري نظرم ضرمان العرض على مجلس التلية على  ن يتون من  ع

للمراجعرة الداخليرة وال يشر ع  ي موقر   خرر كقيرادة  الجودة الداخلية و حضرر البررام  التدريبيرة الملهلرة

لمدير الوحردة  نراء علرى معرايير مماقلرة لمعرايير اختيرار اختيار نائبا المساهمة في وله الح  في  كاديمية 

 . مدير الوحدة
 

 (:12ة )ماد
 اختصاصات مدير الوحدة:

يتولي مدير الوحردة تصرريف  مورهرا وشرئونها الفنيرة واإلداريرة ، فري إطرار سياسرات وقررارات   

 : إدارة الوحدة   داء اختصاصاته الوظيفية والتي تشمع ما يلي مجلس

  ي الخبررةواختيرار  عضراء هيئرة التردريس  التليرة مرن ذو ، للوحدةتشتيع الهيتع التنظيمي واإلداري  -1

 . مجال الجودة وتحديد المهام الوظيفية لجمي   عضاء الوحدة في

دوريا   عضاء الوحدة )يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء اللجان و عضاء الوحدة لالجتماع  االجتماع -2

 . ( و خ ا ات رسمية اإللتترونيالبريد   و لتلية اعن طري  نشر إعالنات 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الزراعة

 وحدة ضمان الجودة

 المبنى الجديد الدور األول علوي -كفر الشيخ جامعة  – الزراعةكلية  -وحدة ضمان الجودة 

            047E-Mail: gaoda_gaoda@yahoo.com/  9102930ت / فاكس : 
       

- 7 - 

  

 

 . علي الوحدة الماليي واإلشرا  الفني واإلدار -3

اإلجراءات الالزمة النتظامه وانضباطه م  وض   ليات للتقويم  التخاذمتا عة  داء العمع  الوحدة  -4

 والخارجي . الداخلي

 مراجعة التقارير الدورية لرؤساء اللجان التنفيةية  الوحدة . -5

 عمرال الجرودة فري  مجرال نظرم الجرودة الداخليرة و الخارجيرة فري واالستشاريينمخاطبة الخبراء  -6

 .  التلية )كمراجعين داخليين وخارجيين(

 حضور جلسات مجلس التلية لعرض نشاطات الوحدة وانجازاتها . -7

 االتصال  االقسام العلمية واالدارية فيما يخدم الخ ة الالزمة لت بي  اهدا  الوحدة .  -8

 .ة المشاركة في الندوات والملتمرات وورش العمع والدورات في مجال الجود -9

 تمقيع الوحدة  مام ال ير . -10

 

 (:13مادة )
 :منس  البرنام 

 حد األساتةة القائمين  التدريس في البرنام  التعليمي يصدر  ه قرار من السيد  .د/ عميد التليرة 

 : عد موافقة مجلس القسم العلمي المختص على  ن يتوفر فيه الخصائص التالية 

 .  الفري  م   مهارة والعمع قيادية  شخصية يتمت  -1

 . األخر الر ي واحترام اآلخرين ققة كسب على  القدرة يتميز -2

   .  مستوياتهم اختال  على التلية  فراد م  طيبة  عالقات يتمت  -3

 .  اعتمادا ومعايير البرنام  إدارة  نظام التاملة المعرفة -4

 .  تمارسها التي واألنش ة التلية   بيعة التافية المعرفة -5

  

 (:14مادة )
 :صات منس  البرنام اختصا

 .  التعليمي للبرنام  الةاتية الدراسة إعداد فري  رئيس -1

 .  والمقررات البرنام  لتوصيف مستوفاة النماذج كافة تجمي  -2

 .  والمقررات البرنام  لتقرير مستوفاة النماذج كافة تجمي  -3

 .  التعليمية  العملية المعنية لألطرا  الراجعة الت ةية  تقديم -4

 البرنام  اعتماد  دليع جاء لما طبقاً  و دوارا التعليمي البرنام  العتماد الميدانية ةالزيار منس  -5

 .  التعليمي

 .  واالعتماد التعليم جودة لضمان الهيئة قبع من المعتمدين المراجعين فري   داء تقويم -6
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 (:15مادة )
 اللجان التنفيةية:

لجران متخصصرة ت  رى  فيرة والمتا عرة مرن خرالليقوم مجلس إدارة الوحدة  توزير  مسرئوليات التن

 كافة المعايير الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتنقسم اللجان إلي :

 . اإلستراتيجية اإلدارة و القيادة لجنة -1

 .  ال ال  و التعليم شئون  لجنة -2

 .  العلمية  البحوثو العليا الدراسات  لجنة -3

 .  البيئة وتنمية مجتم ال خدمة شئون لجنة -4

 .  الجودة ادارة لجنة -5

 .  والبشرية التعليمية الموارد لجنة -6

 .  الداخلية المراجعة لجنة -7

 

 :األتــيم  مراعاة 

 .  ن يتضمن تشتيع كع لجنة  فراد من الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس -

 . نةاللج احتياجاتحسب  اإلداري ن تتضمن  عض اللجان  عضاء من الجهاز  -

مجرال  فريعضرو هيئرة تردريس لره خبررة وكيع التليرة المخرتص  و  يفضع  ن يتون رئيس اللجنة -

 . نظم الجودة

 . يتم تجمي  البيانات والمعلومات عن طري  الوقائ ، المقا الت الجماعية و الفردية، المالحظة -
 

 (:16مادة )
 اللجان التنفيةية: اختصاصات

 

 :اتيجيةالقيادة و اإلدارة اإلسترلجنة  -1

 المهام والمسئوليات:  

 و الحوكمة. القيادةو  االستراتيجيالتخ يط   اريمعاستيفاء ملشرات 

 . صياغة الرؤية والرسالة وال ايات النهائية للتلية والتحدي  المستمر لها -1

 . للتلية نشر الرؤية والرسالة وال ايات النهائية -2

 .واستنتاج المعلومات جم  البيانات  -3

 . تحليع العوامع البيئية الداخلية والخارجية للتليةو (SWOT)ع البيئي إجراء التحلي -4

 .تحليع الفجوة وتحديد األولويات  -5

 . وض  خ ة تنفيةية للخ ة اإلستراتيجية -6

 . تحدي  الهيتع التنظيمي -7

 . القيادات األكاديمية اختيارمعايير  -8

 . تنمية الموارد الةاتية للتلية -9

 

 

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الزراعة

 وحدة ضمان الجودة

 المبنى الجديد الدور األول علوي -كفر الشيخ جامعة  – الزراعةكلية  -وحدة ضمان الجودة 

            047E-Mail: gaoda_gaoda@yahoo.com/  9102930ت / فاكس : 
       

- 9 - 

  

 

 ال ال : التعليم ولجنة شئون  -2

 والمسئوليات: المهام    

المعرررايير األكاديميرررة ،  الخريجرررونال رررال  وو، التررردريس والرررتعلم ) رييامعررراسرررتيفاء ملشررررات  

 . ( البرام  التعليميةو

 إعداد جداول االمتحانات لتع فصع دراسي .والجداول الدراسية لتع فصع دراسي إعداد  -1

 : القيام  جمي  إعمال التنترول -2

 تسررليم  سررئلة االمتحانررات للسررادة والممتحنررين  نفسررهم ة االمتحانررات مررن السررادة اسررتالم  سررئل

 . المراقبين من  عضاء هيئة التدريس فقط

 تسررليم  وراا و اسررتالم  وراا اإلجا ررة مررن السررادة المررراقبين مررن  عضرراء هيئررة الترردريس فقررط

ححين  نفسرهم  عرد استالم  وراا اإلجا ة من السادة المصرواإلجا ة للسادة المصححين  نفسهم 

 .  انتهاء التصحيح

 وكيررع التليررةوقيعهررا مررن إدخررال النتررائ  علرري النررت  عررد ترصررد الرردرجات و حسررا  التقررديرات و 

 اعتمادها من عميد التلية .و

 .  المساعدة في حع مشاكع ال ال  الدراسية -3

  . ديميوض  خ ة معتمدة للدعم األكاووالدعم ال ال ي  تنظيم و متا عة اإلرشاد األكاديمي -4

متا عرة خريجري و وضر  نظرام لمتا عرة الخرريجين تقييم احتياجرات سروا العمرع مرن الخرريجين -5

 . التواصع م  الخريجين و عالمهم   نش ة التليةو التلية من خالل جهات العمع الملتحقين  ها

المساهمة في توظيف خريجري و توفير  رام  متنوعة إلعداد ال ال  والخريجين لسوا العمع -6

 من خالل ملتقي التوظيف السنوي . التلية

 استبيان وجهة نظر الخريجين في المقررات الدراسية ومدي مساهمتها في نجاحهم العملي . -7

حصررر نسرربي ألعررداد و حصررر نسرربي ألعررداد الخررريجين العرراملين وحصررر نسرربي ل يررر العرراملين -8

 . الخريجين العاملين في غير مجال تخصصهم

 . تعليمية وفقاً آلراء جهات عمع الخريجينإع اء توصيات  ت وير العملية ال -9

 . وض  نظام لمتا عة تقييم فاعلية األنش ة للخدمات ال ال ية -10

 . وض  سياسات لتفعيع نظم التعلم االلتتروني -11

 . تقييم نظام التعلم الةاتي والتفاعع في التلية -12

 . وقينوض  نظام لدعم ال ال  المتفو وض  نظام للتشف المبتر ودعم ال ال  المتعقرين -13

 . ت وير طرا تقييم ال ال  -14

        تجميرر   سررماء ال ررال  المتميررزين داخررع األقسررام العلميررة سررواء مررن حيرر  التفرروا الدراسرري -15

 .  و اإل داعي في مجاالت المعرفة واألنش ة المختلفة

  متا عررة وجررود إعالنررات داخررع األقسررام العلميررة موضررحا  هررا مواعيررد االمتحانررات الشررفوية -16

  . لتحريريةالعملية  واو

 . توقي  ونشر  ليات التواصع  ين التلية والمستفيدين -17

 ملشرات معياري المعايير األكاديمية و البرام   والمقررات استيفاء خصائص ، عناصر و -18

 . الدراسية             
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 عملي(  ما يحق  المعايير األكاديمية وض  مناه  التلية وتوصيف المقررات )نظري و -19

 . للتلية             

  . قياس مد  تواف  البرنام  التعليمي م  رسالة التلية -20

 متا عة مد  تواف  المخرجات التعليمية المستهدفة للمقررات لتحقي  المخرجات التعليمية  -21

 . المستهدفة للبرنام              

 . ية  األقسام العلميةمتا عة  ي عملية تعديع  و إضافة  و ت وير للمقررات الدراس -22

 متا عة نتائ  االستبيانات التي تتعل   احتياجات سوا العمع المحلى واإلقليمي لضمان    -23

 .  تحقي  رسالة التلية              

  عمع استبيان المراجعة على  وراا  سئلة االمتحانات للت كد من شمولها لمحتويات المقررات. -24

عمع تقرير البرنام  و مين الداخليين والخارجيين للبرنام  الدراسيمتا عة تقارير المقي -25

 . الدراسي وعمع خ ة العمع للسنة التالية

 إدخال كع ما سب  على الحاسب اآللي لالنتهاء إلى دليع خاة  البرنام  وتقارير المقررات     -26

 . يةاألكاديمي و ذلك تمهيداً لعرضه على الموق  الخاة  التل             

 

  البحوث العلمية : لجنة الدراسات العليا و -3

 ليات:ئوو المس المهام

 .الدراسات العليا  –األنش ة العلمية و العلميالبح   معيارياستيفاء ملشرات 

 إعداد  رام  الدراسات العليا للتلية. -1

 . تسجيالت طال  الدراسات العليا و متا عة التقرير الدورية عن تقدم دراستهم -2

 . و متا عة المشاري  البحقية  التلية )سواء الممولة  و غير الممولة( تسجيع -3

 . شرا  علي معامع  حوث التليةاإل -4

 نشرراء وحرردات ذات طررا   خرراة تررنظم تنفيررة المشرراري  البحقيررة و وسررائع اسررتخدام معامررع إ -5

 . البحوث و  جهزتها

 . متا عة صيانة و تجديد األجهزة العلمية -6

 . و ورش العمع تنظيم الدورات التدريبية -7

  . لبحوقهم الدوليتشجي   عضاء هيئة التدريس على النشر  -8

 . دكتوراا(  -ماجستير)إحصائيات دقيقة عن  عداد المقيدين  الدراسات العليا  إعداد -9

  سرنواتالخمس  إحصائيات دقيقة عن الحاصلين  علي الدرجات العلمية المختلفة خالل  إعداد -10

 . دكتوراا( -الماضية )ماجستير

 . األقسام المختلفةإعداد إحصائيات دقيقة عن  عداد البعقات والمنح الداخلية والخارجية في  -11

          األقسرررام المختلفرررة مرررن البعقرررات والمرررنح الداخليرررة والخارجيرررة  التنسررري   احتياجررراتتقررردير  -12

 تحديد التخصصات الدقيقة الم لو ة .العلمية وم  األقسام 

      مشرراركة   –رسررائع علميررة  –  حرراث منشررورة )بحرر  العلمرري قاعرردة  يانررات خاصررة  ال  عررداد -13

 روتوكروالت   –مرنح دراسرية   – عقرات  –مهمرات علميرة  –تنظيم مرلتمرات  –في ملتمرات 

 ( .جوائز وتتريم  – راءات اختراع  –تعاون 
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  . وض  خ ط  حقية لتع قسم منبققة من الخ ط البحقية للتلية وتتتامع م  األقسام األخر -14

  . التتامع  ين األقسام في إعداد الخ ط البحقية للتلية -15

  .وض  استراتيجيه لتنظيم الملتمرات العلمية -16

 . لملخصات  حوث السادة  عضاء هيئة التدريس  التلية ونشرها السنويتجهيز التتيب  -17

 

 :البيئة و تنمية المجتم  خدمة لجنة  -4

 والمسئوليات: المهام  

المشراركة   عضاء هيئة التدريس ، الجهاز اإلدار  ، الموارد ورييمعاملشرات ء استيفا

 . المجتمعية

 . للتليةالدعاية و اإلعالم وات و ورش العمع تنظيم الملتمرات و الندو -1

 إصدار النشرة العلمية للتلية . -2

 .  السنوي  التلية جينيالخر يومإعداد  -3

لت رروير المعررايير األكاديميررة   ((feedbackمتا عررة الخررريجين واالسررتفادة مررن التلقررين الراجرر   -4

 . التليةمقررات و رام  و

 . والتلية لالستفادة من  رائهم و فتح فرة عمع للخريجينعم االتصال  ين البيئة الخارجية د -5

وتعزيرز الردعم  اإلسرتراتيجيةمتا عة مد  معرفة ال ال   مضمون رؤية ورسالة التلية و هدافها  -6

 .  لها اإلعالني

وإعالنهرا ألعضراء هيئرة التردريس  رؤية والرسالة واألهدا  اإلسرتراتيجية للتليرةمتا عة توافر ال -7

  . والجهاز اإلداري واألطرا  المجتمعية لل ال و

السرراعات ضرررات وسرراعات اإلرشرراد األكرراديمي والت كيررد علررى إعررالن جرردول يحترروي علرري المحا -8

 .  المتتبية الخاصة   عضاء هيئة التدريس  القسم

 . يقوم  ها  عضاء هيئة التدريس داخع وخارج التلية وإعالنها التي ش ةاألنالتعر  على  -9

 –النرردوات  –الت كيررد علررى تبليررء  عضرراء هيئررة الترردريس  ميعرراد ومترران وموضرروع )الررورش  -10

 .) المحاضرات

 التسرويقيللوحردات ذات ال را   الخراة  التليرة ومرد  ت قيرهرا  واإلعرالنمتا عة حملرة الدعايرة  -11

 . ن الوحداتللخدمات المقدمة م

 . المستفيدين رصد الخدمات التي تقدمها التلية للمجتم  المحلي وتقييمها من وجهة نظر -12

 . والقومي تساهم فيها التلية لخدمة المجتم  المحلي  نتحديد المجاالت التي يمتن  -13

     وضرر   ليررة لتقررويم ترر قير خرردمات التليررة و وضرر   ليررات لتعظرريم دور التليررة فرري خدمررة المجتمرر  -14

  .ى المجتم عل

  .تشجي   عضاء هيئة التدريس على المشاركة المجتمعية -15

 . عمع استبيانات للمستفيدين لقياس ر يهم في ت قير الخدمات المجتمعية التي تقدمها التلية -16

 .  عمع استبيانات عن  داء الوحدات ذات ال ا   الخاة وتقييمها -17
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تعرراون مرر  الهيئررات والملسسررات المختلفرررة  تشررجي  األقسررام العلميررة علررى عقررد  روتوكرروالت -18

  . المجتم 

 . الجامعات األخر  لتبادل الخبراتيادة االتصال  المراكز البحقية وز -19

يلقيها  ساتةة متخصصين مرن كليرات مختلفرة لالسرتفادة  والتيتدعيم  رنام  المحاضرات العامة  -20

 . من خبراتهم العلمية و الت بيقية

 . مجالت(  –الش ن )نشرات   هةاية المتعلقة متا عة وتفعيع إصدارات التل -21

 . وض   لية معلنة ومعتمدة للتعامع م  شتاو  ال ال  -22

 

 الجودة: إدارةلجنة  -5

 المهام والمسئوليات:   

 . و الت وير إدارة الجودةمعياراستيفاء ملشرات  

 . ةالعاملين وال ال   التلي  راء عمع االستبيانات الالزمة لتقييم األداء وتقييم -1

العمع على ترسيخ ققافة الجرودة والتقيريم المسرتمر فيمرا  رين العراملين  التليرة علرى المسرتويات  -2

 .  األكاديمية واإلدارية المختلفة

 . متا عة وتقييم  داء لجان الجودة  ناء على خ ة العمع الموضوعة -3

 . متا عة األداء المتعل   خ ط التحسين وكتا ة التقارير الدورية -4

 ، رقميرةالعلميرة واإلداريرة المختلفرة إلري مقراييس  مالتقرويم الرواردة مرن األقسرا ترجمة عناصرر -5

وتفريررء وتحليررع جميرر   يانررات عناصررر التقررويم فرري ضرروء األوزان  ، النسرربيةوتحديررد  وزانهررا 

 . النسبية لتع منها

 . وإداريوالترتيب لتع قسم علمي  ، التقويمتحديد المجموع التلي لدرجات  -6

خاصررة   عمررال المتا عررة والتقيرريم مصررحو ة  المقترحررات والتوصرريات إلررى مرردير رفرر  التقررارير ال -7

 . وحدة الجودة حتى يتسنى عرضها على مجلس اإلدارة لمناقشتها وإقرار اإلجراءات الالزمة

إشررراأ  طرررا  المجتمرر  المحلرري فرري عمليررات التقيرريم الررةاتي والتحليررع ومراجعررة ووضرر  خ ررط  -8

 . التحسين

 . االعتمادر الهيئة القومية لضمان الجودة ورة الملسسية حسب معايي عداد تقرير عن القد -9

 . المراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم والتعلم  -10

 . وض  السياسات المالئمة لعالج مشاكع التعليم  -11

 . تحدي   ساليب تقويم ال ال   -12

 . الجودةمتا عة  نش ة وحدة ضمان   -13

،  ، إداريرون ،  عضراء هيئرة تردريس بيانات ) طلبرةتقييم وطب  و توزي  و جمر  وتحليرع االسرت  -14

 . كتا ة تقارير عن نتائ  تحليع االستبياناتو  (اخري ان وجد ، خريجون

 . إعداد قاعدة  يانات لإلداريين  التلية  -15

للتلية وذلك من األقسام العلمية  السنويالةاتية  تقرير الدراسةتجهيز البيانات الم لو ة إلعداد   -16

  . اخلية  التليةالد واإلدارات

  .الت كد من استيفاء المستندات واعتمادها من الجهات الم لو ة  -17
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ت لب مرن وحردة ضرمان الجرودة مرن الجهرات المختلفرة مقرع مركرز ضرمان  التيتجهيز البيانات   -18

 .  الجامعةومن القيادات األكاديمية  الجودة  الجامعة

 . للتلية اإللتترونيى الموق  متا عة نشر البيانات والمعلومات وتحديقها عل  -19

العرراملين الترردريس والمرروظفين و عضرراء هيئررة سررتبيانات الخاصررة  تررع مررن ال ررال  وإعررداد اال  -20

 . الخريجين الجددستفيدين والمو

عمليرة توزير  االسرتمارات وتجميعهرا علرى الفئرة  فريالجودة  األقسام العلميرة  منسقيمشاركة   -21

 .  المعنية

عن تفريء وتحليع البيانات والمعلومات واستخراج النترائ  والتوصريات تحديد اللجنة المسئولة   -22

 .  منها

تعنررى  مناقشررة االسررتبيان الخرراة  تقيرريم  والترريجمرر  التقررارير الخاصررة مررن األقسررام العلميررة   -23

  . من خالل مناقشة محاورا ألداء األساتةةال ال  

    ام لزيررادة معرردالت الشررفافية العرررض العرر إلررىعقررد نرردوات لعرررض نتررائ  االسررتبيان التررى  حاجررة   -24

  داء الوحدة . في

اعتمادهرا ورية ر ر  سرنوية وتقديم تقارير دو متا عة تنفيةهاتقديم اقتراحات وحلول للتحسين و  -25

 . من مجلس التلية

    ، فترات التنفية إعداد الخ ة التنفيةية التفصيلية شاملة: األنش ة و المخرجات ، تحديد اآلليات  -26

التقيررريم الررردوري للخ رررة ، وضررر   ليرررات المتا عرررة و ، تحديرررد المسرررئوليات ا ملشررررات النجررر  -27

 . والميزانية

 –سيمنارات علمية   –تمت  األقسام )اجتماعية  التي  األنش ةالتقارير النهائية الخاصة  إعداد  -28

 ) .ورش عمع  – ندوات

 .  ملصقات خاصة  نشر ققافة الجودة و هميتهاعمع نشرات وإعالنات و  -29

 

 : والبشرية التعليمية الموارد نةلج -6

 والمسئوليات: المهام

اسررتيفاء خصررائص ، عناصررر ، ملشرررات ، معررايير المرروارد و الجهرراز اإلداري و  عضرراء هيئررة  -1

 . التدريس

 . إجراء توصيف شامع للجهاز اإلداري  التلية  إدارية  و قسامه ووحداته وعالقاته التنظيمية -2

 . ئة التدريس ومعاونيهموض  نظام لمتا عة شئون  عضاء هي -3

 . عمع قاعدة  يانات للسادة  عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -4

 . تفعيع نظام تقييم األداء -5

 . المساعدة في حع المشتالت الخاصة   عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -6

اإلعالن عرن  سرماء  عضراء هيئرة التردريس الحاصرلين علرى  وسرمة  و جروائز محليرة  و دوليرة  -7

عررة  خبررار السررادة  عضرراء هيئررة الترردريس  التليررة ونشرررها علررى الموقرر  االلتترونرري وكررةلك متا 

  .الخاة  التلية
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 . اإلداريينيئة التدريس ومعاونيهم  وإعداد خ ة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ه -8

 . ناإلدارييعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ومتا عة تنفية الخ ط التدريبية الموضوعة أل -9

تفعيررع الموقرر  الخرراة  وحرردة ضررمان الجررودة  التليررة علرري شرربتة المعلومررات وت ةيترره   هرردا   -10

وكررع مررا يتعلرر   جميرر   نشرر ة لجرران الجررودة المختلفررة  التليررة  مررا يحقرر  التعريررف ، الوحرردة  

  والتفاعع المستمر م  المجتم  ،  اإلضرافة إلرى تبرادل الخبررات الخاصرة  جرودة وت روير التعلريم 

 دات ضمان الجودة على مستوي التليات المختلفة داخع وخارج الجامعة .م  وح

 .   تحديث ونشر السير الذاتية الخاصة ب عضاء هيئة التدريس بالتلية علي موق  التلية والجامعة -11

 .  يتم نشرها عن التليةالتي الحرة على الت تد من صحة البيانات واألخبار  -12

 . ، قواعد التدريس و المتتبة  الرقمية ، األجهزة ، المعامع تقييم كفاية وكفاءة الموارد البشرية -13

 

 :  الداخلية المراجعة لجنة  - 7

 : والمسئوليات المهام       

وهررى عمليررة تقررويم ألنشرر ة   تررتم المراجعررة الداخليررة تحررت مظلررة وحرردة ضررمان الجررودة  التليررة .1

    ن جهرة تا عرة للجامعرة الملسسة، يقروم  هرا فرير  عمرع مرن الملسسرة ذاتهرا  و فرير  متلرف مر

 .   و الوزارة وتوق  النتيجة في صورة تقرير

المراجعات الداخلية من خارج الملسسة يجب  ن تتون شراملة مقرع محاكراة المراجعرة الخارجيرة  .2

 . وف  جدول زمني

 :  هدا  المراجعة الداخلية
  . ليةالتسجيع الدقي  والمنتظم إلقبات  ن منظومة الجودة  الملسسة ت ب   فاع .1

التحقررر   األدلرررة الملموسرررة )الوقرررائ (  و المسرررموعة )نترررائ  المقرررا الت( او المرئيرررة )نترررائ   .2

  . عدم استيفاء ملشرات معايير االعتماد  و/والمالحظات( من استيفاء 

  . التقويم الموضوعى لممارسات وفاعلية  نش ة الملسسة .3

ميرر   نشرر ة واجررراءات نظررم التحقرر  مررن اسررتمرارية ت بيرر  وتوقيرر  ممارسررات الملسسررة وج .4

  . الجودة م  مقارنة النتائ  المتتالية للت كد من ت وير واستمرارية  نش ة الجودة

 . التحسين والت وير المستمرو،  االكتشا  المبتر ألي قصور في االداء الملسسي .5

 : خ وات إتمام المراجعة الداخلية 
جعرى الق رراع الزراعرى  الهيئرة القوميررة  رئاسرة  حرد مرالجنرة  المراجعرة الداخليررة تشرتيع فري / .1

 .  عضاء ملهلين ومدر ين خمسة الىلضمان جودة التعليم و االعتماد و عضوية من قالقة 

  . التخ يط لعملية المراجعة الداخلية .2

  . : يتم االستعانة  نماذج و دوات الهيئة تحديد  دوات المراجعة .3

فحررص )دوات جمرر  البيانررات   اسررتخدام  ئ والوقررالررة ألد: يررتم جمرر  وتسررجيع ا تنفيررة المراجعررة .4

 . (الوقائ  ومقا الت ومالحظات

  : قناء تنفية عملية المراجعة  تم مراجعتهما تسجيع  .5

 . فحصها ونتائ  تحليلهاقائمة الوقائ  التي تم  .1

  . ا وتسجيع وتحليع نتائ  المقا لةتمت مقا لته الفئة التي .2

 . ائ  المالحظةوتسجيع وتحليع نت المتان الةي تمت مالحظته .3
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 (:  17مادة )
 :للوحدة  اإلداريالجهاز  

 : للوحدة على النحو التالي اإلدارييتم تعيين  عضاء الجهاز 

 الوظيفة           عدد

  خصائي شبتات وحاسب  لي              1

 . سترتارية              1

 . مساعد سترتارية              1

 

 : (18مادة )
 :للوحدة اإلداري لجهاز ا اختصاصات

للجهات  وإ الغهاوتلقي التوجيهات  ش نها  الوحدةتنظيم وعرض الموضوعات الفنية على مدير  -1

 .المختصة

 .  حقها الوحدةتنسي  العمع في  ح  الموضوعات الفنية التي ير  مدير  -2

 . القيام   عمال السترتارية الم لو ة للوحدة -3

 . كةلك البيئة الخارجيةو التلية والجامعة تجمي  البيانات الم لو ة من إدارات -4

 . ، و  ي مت لبات متعلقة  ها كتا ة الدراسة الةاتية -5

 . تجمي  المرفقات الالزمة للدراسة الةاتية من داخع  و خارج الجامعة -6

 . من عناصر الدراسة الةاتية أليتحليع االستبيانات المختلفة الالزمة كتا ة و توزي  وتجمي  و -7

 .لها  االتصاالت الالزمةوات وعمع الدعاو  وللند اإلعداد -8

  المتعل   عمع التلية الخارجيعمع قاعدة  يانات سواء لل ال   و الخريجين  و لعناصر المجتم   -9

 .  و على موق  التلية الورقيتجمي  ملف المقرر على المستو  متا عة إعداد و -10

 . وارد التعليمية والبشرية لجنة المم  والوحدة االلتتروني متا عة تحدي  موق  التلية  -11

جم  المعلومات والبيانات اإلحصائية التي يت لب وجودها للقيام  مهام الوحدة ودراستها  -12

 . وتحليلها

 . متا عة تنفية البرام  المتعلقة  تتنولوجيا المعلومات -13

 . الالزمةشرا  على  نشاء قواعد البيانات إلا -14

 . االنترنتالتحدي  المستمر لموق  التلية والوحدة على  -15

 . تنفية  ي مهام  خر  ت لب منها في ن اا مهام الوحدة -16
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 : (19مادة )
  حتام عامة:

عند ت يب  ي رئيس لجنة  و عضو  الوحدة عن الحضرور قرالث اجتماعرات متتاليرة للوحردة دون  -1

داء ، يعتبررر ذلررك تخليرراً منرره عررن المهررام الموكلررة إليرره ويررةكر ذلررك فرري تقيرريم األ اعتررةار متتررو 

 .  الشهري الةي تعدا لجنة المراجعة الداخلية

على جمي   عضاء الوحدة تقديم تقريرر شرهري عمرا قراموا  إنجرازا مرن مهرام خرالل هرةا الشرهر  -2

وإذا تعقر إتمرام  عرض المهرام  وكلهرا ترةكر  سربا  هرةا التعقرر مر  وجرو  إ رالج رؤسراء اللجران 

 .  ناقشها واتخاذ ما يلزم للتعامع معهاورئيس الوحدة   ي عقبات فور ظهورها حتى يتسنى م

كمرا تعرد ،  تقوم لجنرة إدارة الجرودة  إعرداد تقرارير شرهرية عرن  عمرال اللجران و عضراء الوحردة -3

 شرهر عرن مجمرع األنشر ة التري تمرت والتري تعقررت إن وجردت وتقدمره  سرتةتقريراً مجمعرا كرع 

 .  و المسئولون عنهللسيد مدير وحدة الجودة موضحاً فيها  سبا  التعقر والمسئول 

علرى جمير   عضراء لجران الوحرردة ضرمان االتصرال المسرتمر  يررنهم و رين رؤسراء لجرانهم لتسررلم  -4

المهام وتسليم النتائ  في الموعد المقرر لها ، وإذا حدث عتس ذلك يبلء رؤسراء اللجران رئريس 

 .  الوحدة كتا ة حتى يرف  ذلك  تقييم األداء الشهري للعضو

 اللجان وجمي   عضراء وحردة الجرودة عنرد ال لرب علرى شرهادة مرن وحردةيحصع السادة رؤساء  -5

ضررمان الجررودة  التليررة عررن الفترررة الترري  مضرروها فرري العمررع ونوعيررة العمررع  الوحرردة إلرفاقهررا 

   .  السيرة الةاتية الخاصة  هم مرفقاً  ها نتائ  التقارير عنهم وذلك لتقديهما إلى من يهمه األمر

لجررودة  عررد التشرراور مرر  مرردير الوحرردة  ررإ الج جميرر  رؤسرراء اللجرران ا إدارةيقرروم رئرريس لجنررة  -6

 .  و عضاء الوحدة  نتائ  تقييم األداء الشهرية شخصيا لتع منهم

سرب على مدير الوحدة  ن يعمع على تةليع الصعو ات و سبا  التعقر فري المهرام قردر إمتانره وح -7

تليرة ممقلرة فري عميردها و ن يقرردم مرن خرالل التعراون مر  إدارة الالمتروفر لديره مرن اإلمتانيرات و

 .  الدعم والعون لتع رؤساء اللجان و عضاء الوحدة لضمان حسن سير العمع

يجوز لوحدة ضمان الجودة االستعانة  عدد من ال رال  المتميرزين  النشراط والمبرادرة فري إنجراز  -8

لفنيررة األعمررال للمعاونررة فرري توزيرر  وجمرر  االسررتبيانات ومسرراعدة اللجرران فرري  عررض األعمررال ا

    .  الوحدة نظير منح شهادات تقدير لهم على معاونتهم في  نش ة الجودة

رف  توصيات خاصة  حصول السادة رؤساء اللجان و عضاء الوحدة  وحدةال يتولى مدير -9

  ومعاونيهم ممن ساهموا في  نش ة الجودة على متاف ة عن المهام التي  نجزوها  و شاركوا 

 . الجلسات طبقاً للقواعد المعمول  ها  التلية والجامعة في إنجازها  نجا  وعن حضور

 

 (:20مادة )

عميد التلية خالل قالقة  يام على األكقر من تاريخ /تبلء قرارات مجلس إدارة الوحدة إلى  .د

     ، وتعتبر نافةة إذا لم يعترض عليها خالل  سبوع من تاريخ وصولها مستوفاة  العتمادهاصدورها 

 إلى متتبه.
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 : (12مادة )
 :من وحدة ضمان الجودة  التلية  الجهات المستفيدة

 .الداخليةوزارات الزراعة واستصال  األراضي والري والتموين والتجارة  -1

 .والخاصةالجامعات والمعاهد العلمية الحتومية  -2

 .الزراعية شركاتالمصان  وال -3

 .المتخصصةالزراعية والمعاهد الزراعية  المراكز البحقية -4

 . ياء  مور ال ال  ول -5

 . ال ال  -6

 .وااللبان  مصان  األغةية -7

 . شركات التيماويات و األجهزة العلمية -8

 .الزراعيةشركات المنتجات  -9

 . شركات المصع و اللقا   -10

 .الزراعيةالمركز القومي للبحوث ومركز البحوث   -11

 .والصناعية الزراعية جمعيات وهيئات االستشارات ال  -12
 

 :(22مادة )

   شر نه نرص خراة  هرةا الالئحرة القواعرد الرواردة  قرانون تنظريم الجامعرات فيلم يرد  ي ب  فيما

 األداءتقررويم ت رروير و  ررإدارةالخاصررة  كفررر الشرريخقرررارات مجلررس جامعررة و، م 1972( لسررنة 49رقررم )

 . هةا الش ن فيوإرشادات ولوائح وزارة التعليم العالي ، لضمان الجودة 
 

 : (23مادة )
 .جامعة كفر الشيخ   -الزراعة  في كلية  وحدة ضمان جودة التعليماالتصال  وسائع 

 

)قاعة األول علوي  مبنى التلية الجديد الدور -كلية الزراعة   –جامعة كفرالشيخ  : العنوان

 . متتب  .د/ عميد التلية  جوار( 2رقم 

 (047) 3232762 – 3232896 : هاتف التلية

 (047) 3232032 : فاكس التلية

 gaoda_gaoda@yahoo.com : ريد االلتتروني للوحدةالب

 

 (:24مادة )
 . من مجلس التلية تحديقها يعمع  هةا الالئحة فور اعتماد
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