
 

 

 

              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــــة

لمالحقة التطورات والمتغيرات  –تعد دراسة أحوال التعليم فى مصر ووسائل تطويره وتحديثة 
على رأس األولويات التى يجب التركيز عليها، لمواجهة  –المتسارعة محليًا وإقليميًا وعالميًا 

 .حاضر والمستقبلفى ال تحدياتما تمثلة هذة التطورات من 
 ،وفى اطار ماتفرضه العولمة من االلتزام بمعايير الجودة فى أى منتج بشرى أو صناعى

  لائحة
طب بكلية  الجودة وحدة ضمان
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 5002لسنة  245اعتمدت بمجلس الكلية رقم 

 5004لسنة  424تم تحديثها بمجلس الكلية رقم 

 202مجلس كلية رقم ب 5050/يوليو52  اخر تحديث بتاريخ 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية              مدير وحدة الجودة                                                     

 حسين أبو الغيط / د.فيصل زايد                                                                 أ/ د.أ

 



 
-1 -

أن يكون خريج كلية الطب قادرا على ، يفرض علينا االلتزام الوطنى والدينى والعلمى
 .المنافسة العالمية

 -:األنشطة الرئيسية للوحدة 

تطددوير ل أساسددى يشددكل من ومددة متماملددة مدد  وحدددة امجددية فدد  تتحدددد أطشددطة الوحدددة الرئيسدد
التعليم الطبى بالملية لتطوير وتقييم األداء بمدا يتمدمنه مدن جواطدب تعليميدة وأياديميدة و حثيدة 

 . وتدريبية واستشارية وتقييمية
مددن مجلددة المليددة لمدددة سددنتين  يتددولى ادارة الوحدددة مجلددة ادارة يشددكل بقددرار : (1)مادة 

- :حو اآلت  لى النجديد عقابلة للت
 رئيسا لمجلة اإلدارة              (بصفتة الوظيفية )  عميد الملية/ د.أ -
 رئية شرف الوحدة -
 مدير الوحدة عمو هيئة تدرية                                مديرا للوحدةً  -
 ةً للوحد مديرا طائبطائب مدير الوحدة عمو هيئة تدرية                           -
 من يتم اختيارهم من أعماء هيئة التدرية                        أعماء -
 أعماء                          والخريجين           ممثلون للطالب  -

 .ية مجلة اإلدارةاضافة أطراف مجتمعية لعمو 
 (جودةمن أعماء هيئة التدرية من الموسسين لوحدة ال)الرئية الشرفى لوحدة الجودة

 .أختيار مستشارين ممن لهم خبرة فى مجال جودة التعليم
- :ممثلى الجهاز األدارى 

 .مدير الملية -

 
 
 

مقر الوحدة داخل مبنى الكلية بالدور األرضى(: 2)مادة    
 

 رسم هندسى للوحدة
 

(وحدة ضمان الجودة)   



 
-2 -

 

 

 
 

 البوفية 

 مكتب سيادة 
 مدير الوحدة/ د.أ

 قاعة إجتماعات صغرى 
 شوقى العقباوى / د.قاعة ا

 قاعة إجتماعات كبرى 
 وى حمدى بدرا/ د.قاعة ا

 

 مكتب سيادة 
 نائب  مدير الوحدة

 

 دورة مياه رجال

 دورة مياه سيدات

 

 مكتب سكرتارية الوحدة

 

 مدخل الوحدة
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 الباب الأول

 أهداف الوحدة

 

 :العام للوحدة  الهدف : (3)مادة 
تهددددف الوحددددة الدددى رسدددم خطدددة اسدددتراتيجية شددداملة محدددددة األهدددداف والبدددرامج 
غايتها تطوير العمليدة التعليميدة والثحثيدة ومرا ثدة جدودة األداء ، وتع ديم درجدة 

 . مساهمة الملية ف  خطة التنمية القومية وف  خدمة المجتم  المحل 

 :أهداف وحدة ضمان الجودة رؤية و  :أوال ً

دة وحدة ضمان الجو  

 
 الوحدة رؤية                  

 
تهدف وحدة ضمان الجودة الى تحقيق الجودة، والتطوير المستمر واآلداء المتميز بكلية طب 

 .األزهر، وكسب ثقة المجتم  فى خريجيها طثقا لمعايير التقييم القومية والدولية

   
 رسالة الوحدة

 

اس باألهمية الحيوية ن بالملية لإلحسلتدرية والعامليطشر الوعى بين جمي  أعماء هيئة ا (1

 .لتطبيق برامج تقييم األداء الجامعى

وض  الن م والمعايير والنماذج المختلفة الت  تستخدم لتقييم أطشطة الملية المختلفة ،  (2

 .وتقييم الوحدات األياديمية واإلدارية 

م  عمل الدورات عاملين بالملية وض  وتصميم البرامج التدريبية ألعماء هيئة التدرية وال (3

 .التدريبية الألزمه لذلك 
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 .تحليل وتقييم طتائج البرامج التدريبية ألعماء هيئة التدرية وللعاملين بالملية  (4

اقتراح ط ام ومعايير للجوائز والحوافز لألداء المتميز ف  المجال التدريس  والثحث  وخدمة  (5

 .تنافس مختلفة ف  اطار المجتم  ، وكذلك ف  المجاالت اإلدارية ال

 .اقتراح السياسة العامة لتقويم األداء وضمان الجودة لوحدات الملية األياديمية واإلدارية  (6

العمل على أن يطمئن المجتم  عامة والطلثة والخريجون خاصة الى أن البرامج التعليمية  (7

 .ميةالمختلفة بكلية طب األزهر تتفق م  المعايير القومية واإلقليمية والعال

 
 

 ثانيالباب ال

 النظام الإداري للوحدة

 

 .الجودة ، بكلية طب األزهر وحدة تابعة للملية  تعتبر وحدة ضمان : (4)مادة 

بنداء علدى دعدوة مدن رئيسده أو  شدهريجتم  مجلدة اإلدارة مدرة علدى األقدل كدل  : (5)مادة 
ر مدن وال يكون االجتمدا  صدحيحًا اال بحمدور أيثد. بطلب من أغلبية األعماء 

مددير الوحدددة جلسدة رئددية المجلدة ويحدل محلده مدائه ، ويدرأس الطصد  عددد أع
، وتصدر قرارات المجلة بأغلبية األصوات ، فإذا تساوت يرجح  فى حال غيابه

 .الجاطب الذي يمم رئية الجلسة 

علدددى شدددووطها ووضددد  سياسددداتها التددد  الدددذى يقدددوم مجلدددة ادارة الوحددددة هدددو  : (6)مادة 
- : اليةالمهام التعلى  تحقق أهدافها وله

وضددد  الن دددام الدددداخل  للعمدددل فددد  الوحددددة وتحديدددد االختصاصدددات والتوصدددي  العدددام  (1
 .لواجثات العاملين به 

اعتمدداد مشددرو  الخطددة السددنوية ألطشددطة الوحدددة والتدد  يتددولى اعدددادها مدددير مناقشددة و  (2
 .الوحدة
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 .اءة العملتفويض مدير الوحدة باالختصاصات التى بها صفة االستعجال لسرعة كف (3

 .التقارير الدورية الت  تقدم عن سير العمل بالوحدة ر ف الن  (4

 .اعتماد العقود واالتفاقات م  المتعاملين م  الوحدة  (5

  .الموافقة على ترشيح من يمثل الوحدة ف  الموتمرات والندوات واالجتماعات العلمية (6

جهدات بالتعداون مد  ال الموافقة على الدعوة الى عقد االجتماعات والندوات والمدوتمرات (7
 .األخرى 

 .بعد مناقشتهاالموافقة على التقرير السنوي عن طشاط الوحدة الذي يعده مدير الوحدة  (8

 .وتحديد رسوم االشتراك فى الدورات التدريبية واألطشطة التعليمية والثقافية اعتماد  (9

علدى األيثدر  تبلغ قرارات مجلة اإلدارة الى مجلدة المليدة خدالل ثماطيدة أيدام : (7)مادة 
 .عتمادهاتاريخ صدورها المن 

يصددددر عميدددد المليدددة قدددرارًا بتعيدددين مددددير الوحددددة مدددن بدددين أسددداتذة المليدددة لمددددة  : (8)مادة 
 .وذلك طثقا للشروط المعلنة والمفاءة المطلوية سنتين قابلة للتجديد

ارة مجلدددة اإلد موافقدددةيعدددين المسدددئول المدددال  بقدددرار مدددن مددددير  الوحددددة بعدددد  : (9)مادة 
- :اصاته كما يل  وتحديد اختص

 .امساك الدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق الرقابة الداخلية على الصرف (1
 .التأيد من سالمة وصحة اجراءات الصرف  (2

 .حفظ المستندات المويدة لعمليات الصرف والتحصيل والمحاف ة عليها  (3

 .ة اعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية الفعلية والتقديري (4

يدة عدن الوضد  المدال  للوحددة كدل ثالثدة شدهور وعرضدها علدى ر ماليدة دور اعداد تقداري (5
 . مجلة ادارة الوحدة

 .تقدم الوحدة خدمات للغير طثقا لما يقره مجلة الإلدارة (6

 
 بالكلية الجودة ضمان وحدة مدير ومهام ختصاصاتإ : (11)مادة 

 القوانين إطار فى والمالية ريةداواإل الفنية ونهاشئ وإدارة اليومية أمورها تصريف الوحدة مدير يتولى

 : كالتالى ومسئولياته الوحدة إدارة مجلس وقرارات واللوائح

 ة للوحد اليومى العمل تسيير 
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 الوحدة يخص فيما بالجامعة الجودة مركز وقرارات الوحدة إدارة مجلس قرارات متابعة  

 بالجامعة الجودة ةإدار وبين ختلفةالم العلمية م األقسا و الكلية إدارة بين التنسيق . 

 فى خبراتهم على بناء والطالب اإلداريين و المعاونة والهيئة التدريس هيئة من الوحدة أعضاء اختيار 

 . وجد إن المجال هذا

 للوحدة الفني و اإلداري الجهاز أعضاء مهام تحديد . 

 ومسئولي معاييرلا منسقي من قدمةالم التقارير لمراجعة للوحدة التنفيذى بالمجلس شهريا االجتماع 

 .التنفيذيه اللجان

 الجودة ضمان بوحدة العاملين على إداريا و فنيا اإلشراف. 

 انضباطه و النتظامه الالزمة اإلجراءات اتخاذ و بالوحدة العمل أداء متابعة . 

 أمام الجودة ضمان وحدة وتمثيل بالجامعة الجودة ضمان لمركز التنفيذي المكتب اجتماعات حضور 

 )الجامعة ,الكلية مجلس(  المعنية هزةاألج كافة

 ةالكلي مجلس أمام السنوى الذاتى التقرير أو الذاتية الدراسة عرض 

 التوعية لجنة مع بالمشاركة الكلية فئات لجميع الالزمه التوعية بمحاضرات القيام . 

 غيابه حالة في الوحدة إدارة مجلس رئيس محل يحل . 

 دةالوح مدير نائب ختصاصاتإ : (11)مادة 

 بهغيا حالة في بأعماله القيام و مهامه كافة في الوحدة مدير معاونة. 

 وتقديمها الفنية التقارير إعداد مع للوحده التابعه المختلفه اللجان نجازاتإو بالوحدة العمل سير متابعة 

 . دوريا الوحدة لمدير

 متابعة في والمشاركة حدةالو مدير مع اجعتهاومر للوحدة السنوية الخطة مقترح وضع في اإلشتراك 

 . والوثائق البيانات جمع في اللجان وأعضاء رؤساء مهام بتسهيل تنفيذها

 النهائي الشكل وإعداد المختصة نااللج من المقدم السنوي التقرير مراجعة في الوحدة مدير مشاركة 

 .وإعتماده لمناقشتة الكلية مجلس علي عرضه قبل له
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 لثالثالباب ا
 ي للمركزالنظام المال
 

ميزاطيدددة مسدددتقلة لهدددا مدددن  لحدددين تددددبيرحاليدددًا الوحددددة كليدددة طدددب األزهدددر تتثددد   : (12)مادة 
 .الجامعة

 

 أحكام عامة

يطبق فيما لم يرد ف  شأطه طد  خداب بهدذه الالئحدة القواعدد الدواردة  : (31)مادة هام جداً 
 . بقاطون تن يم األزهر والئحته التنفيذية 
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 الجودة لجان وحدة

 لجنة التخطيط والمتابعة  -1

 لجنة اعداد الدراسة الذاتية  -2

 لجنة التوعية واإلعالم وخدمة المجتم  وتنمية البيئة  -3

 لجنة منسقى األقسام  -4

 لجنة التدريب وتنمية الموارد المادية والثشرية  -5

 شكاوى وطماذج تقييم االداء وال لجنة تمنولوجيا المعلومات واالستبياطات -6

 لجنة المراجعة الداخلية  -7

 لجنة توصي  البرامج التعليمية والمقرات – 8
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  لجنة التخطيط والمتابعة – 1
   -:أعضاء اللجنة* 

 (  عميد الملية ) حسين أبوالغيط / د.أ -1
 (الب وكيل الملية  لشئون الط) خيرى عبد الحميد / د.أ -2
 (وكيل الملية للدراسات العليا ) دمحم عبد العزيز / د .أ -3
 ( مدير وحدة الجودة ) فيصل زايد / د .أ -4
 (رئية شرف وحدة ضمان الجودة) مصطفى عبد الناصر / د.أ -5
        (أستاذ حراجة الع ام ورئية قسم جراحة الع ام السابق) عبد الحكيم عبد هللا/ د .أ -6
 الخاصةوحدات مديرى ال -7

 مدير الملية -8
 ررى المعايير مق -9

  -:المهام* 

  .االشراف والمتابعة للجان وحدة الجودة -1
اتخاذ القرارات الخاصة بالمواعيد المقترحة لالعتماد والرؤية والرسالة والخطة االستراتيجية  -2

  .والدراسة الذاتية
  .ومية لممان الجودةاتخاذ القرارات الخاصة بالتواصل م  الهيئة الق -3
 .جيةيبعة تنفيذ الخطة االستراتاعداد ومتا -4

  
  لجنة إعداد الدراسة والذاتية -2

  -:أعضاء* 
  .عميد الملية والسادة الوكالء/ د.أ -1
  .مصطفى عبد الناصر/ د. أ -2
 .فيصل زايد مدير وحدة الجودة / د .أ -3
 (  6،5،4،3،2)مقررى المعايير  -4
 عزب محمود/ د  -5
 خالد تحسين/ د  -6
 شقوير ىلطف/ د  -7
 فوزى عمر/ د -8

 -:المهام* 
 . أعداد الدراسة الذاتية وعرضها على مجلة الملية العتمادها  -
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 لجنة التوعية واإلعالم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة  -3

  -:أعضاء* 
  ةوكيل الكلي -دمحم عبد العزيز / د.أ .1
 يسرى رجب/ د.أ .2
       أحمد فتحى/ د  .3
 دمحم الشيخ   / د  .4
 نوح   أحمد/ د  .5
 ر صيدمحم حسن الق/ د  .6
 عبد الغنى على أحمد / د  .7
 أحمد عبد هللا غازى  / د  .8
 حاتم سامى / د  .9
  11142781781كلية دراسات أسالمية  –شفق أحمد على قسم األذاعة والتليفزيون / د .11
 

  -:المهام* 
 الجودة وأهميتها عمل توعية لمل العاملين بالملية عن مفاهيم  -
 ات الصحية للمناطق المحطية بالملية ومستشفياتها دراسة االحتياج -
 مراجعة وتحديث خطة المشاركة المجتمعية وتفعليها  -
 (دليل الطالب وغيرها –يل الملية دل) متابعة وتنفيذ كل المطبوعات الخاصة بوحدة الجودة  -

 
 لجنة منسقى االقسام  -4
 -:االعضاء * 

  على شي ىدمحم/ د  .1
 أحمد الشريف/ د  .2
  مسعد أحمد دمحم/د  .3
 جميع منسقى االقسام  .4

 -:المهام * 
 متابعة عمل طماذج وسياسات موحدة لملفات االقسام  -
 متابعة تنفيذ محتويات مل  الجودة باالقسام  -
 عمل تقارير عن مستوى االداء داخل االقسام -
 
 والبشريةلجنة التدريب وتنمية الموارد المالية  -5 

  -:االعضاء 
 ( وكيل الكلية ) عبد الحميد  يرى / د .أ  .1
 يسرى رجب/ د.أ .2
 حاتم جالل  / د  .3
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 دمحم جابر عبد العظيم / د  .4
 عادل إبراهيم عالم / د  .5
 عصام سعيد / د  .6
 دمحم عطية / د  .7
 أحمد الشريف/ د  .8

 -  :المهام * 
 مراجعة الوض  الحالى للموارد المادية والثشرية  - 
 جات الفعلية لخطط التدر ية للملية طثقا لالحتياوض  ا -
 تنمية الموارد الثشرية وتوظيفها طثقا للموهالت والخبرات  -
 وض  الخطط لتنمية الموارد  -
 
 
 لجنة التكنولوجيا والمعلومات واالستبيانات ونماذج تقييم االداء والشكاوى  -6
  -: االعضاء * 
 أحمد سيد بيومى/ د. أ  -1
 طفى محمود ر ي  مص/ د  -2
  أحمد العزب/ د  -3
 عبد هللا المالح / د  – 4
 أحمد صثحى / د  – 5
 أحمد على غازى  / طبيب أمتياز  – 6
 مازن الموجى/ المهندس -7
 محمود أبراهيم/ المهندس -8
  -:المهام * 

 تحديث الموق  االلمتروطى بالملية  -
 اعداد طماذج االستبياطات وتحليلها -
 لشكاوى ووض  أليات للتعامل معهامتابعة ا -

 
 لجنة المراجعة الداخلية -7
  -: االعضاء * 

 فيصل زايد مدير وحدة الجودة/ د . أ  - 1
 أحمد نوح / د  -2
 دمحم مصطفى عطية / د  -3
 عصام سعيد دمحم / د   -4
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 دمحم زين / د  -5
 دمحم عبد العزيز دومة / د  -6
 مصطفى الجاهل / د  -7

  -:المهام * 
 لدا لية لالقسام وضع  طة زمنية لعمل المراجعات ا -
 رفع التقاريرعن مستوى األداء دا ل األقسام لمجلس الكلية  -
 التواصل مع وحدة ضمان الجودة بالجامعة لعمل مراجعة دا لية ودعم فنى  -
 مرافقة فريق االعتماد أثناء الزيارة  -
 

  لجنة توصيف البرامج التعليمية والمقررات  -8

  -: االعضاء * 

 حميد  يرى عبد ال/ د.أ .1
 وجية منصور / د.أ .2
 دمحم عبد العزيز دومة / د  .3
 ابراهيم هزاع/ د .4
 دمحم يونس صبحى/ د .5
 أشرف عبد العاطى الشناوى / د .6
 عمرو غريب دمحم/ د .7
 مصطفى الرفاعى إبراهيم / د  .8

 
  -:المهام * 

 مراجعة السياسات التعليمية للكلية  -
 نظام التكاملى والتقليدى التعليمية على مستوى البكالوريس للمراجعة البرامج  -
 مراجعة البرامج للدراسات العليا وتحديثها  -
 مراجعة االنشطة الطالبية  -
 دراسة متطلبات سوق العمل  -
 دراسة امكانية تطبيق البرامج ال اصة والمميزة لبكالوريس الطب والجراحة -
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