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الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة
كلٌة الطب البشرى  -جامعة سوهاج
مادة(2)-
تنشؤ بكلٌة االطب البشرى جامعة سوهاج وحدة لضمان الجودة كجزء من النظام الداخلى لضمان
الجودة بالكلٌة و تتبع تنظٌمها األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة .

مادة (5):-
ٌكون مقر الوحدة بالدور األول علوى  -بمبنى كلٌة الطب  -جامعة سوهاج

مادة (3):
تشكٌل فرٌق العمل بالوحدة من :
 .2المدٌر التنفٌذى
 .5مسئول عن الشئون المالٌة
 .3مسئول عن التورٌدات
 .4مسئول عن نظم المعلومات
 .5سكرتارٌة

مادة (4):
ٌتشكل مجلس إدارة الوحدة برئاسة األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة و عضوٌة كل من
 .2المدٌر التنفٌذى
 .5وكٌل الكلٌة لشئون الطالب
 .3وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة
 .4وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا و البحوث
 .5أمٌن الكلٌة
 .6ثالثة من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌتم اختٌارهم سنوٌا
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مادة (5):
توصٌف مسئولٌات ومهام وحدة ضمان الجودة
أ -تجاه وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالى:
 -2الوحدة هى خلق الوصل بٌن الكلٌة ووحدة ادارة المشروعات و اللجنة القومٌة للجنة
 -5الوحدة تمثل الكلٌة عند التخاطب مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالى
ب -تجاة مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة:
 .2تقوم الوحدة باعداد تقرٌر ربع سنوى ٌرفع الى األستاذ الدكتور مدٌر مركز ضمان
الجودة بالجامعة
 .5تستجٌب الوحدة لما تطلبة وحدة ادارة المشروعات بالجامعة من تقارٌر و معلومات
 .3التنسٌق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة فى عقد الندوات وورش العمل
 .4التنسٌق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة فى النشاطات الخاصة بتنمٌة مهارات
أعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم و العاملٌن بالكلٌة
ت -عرض ومناقشة قضاٌا الجودة بالمإسسة على مستوى المجالس الرسمٌة:
فمدٌر الوحدة هو أحد أعضاء مجلس الكلٌة وٌوجد بكل قسم منسق جودة ٌتولى شهرٌا
عرض ومناقشة قضاٌا الجودة بالقسم .وتتمثل أشكال هذه المشاركة فى:
 .2تشكٌل ومتابعة عمل لجان الخطة االستراتٌجٌة والخطط التنفٌذٌة.
 .5الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هٌئة التدرٌس فى إعداد توصٌف وتقارٌر البرامج
والمقررات الدراسٌة.
 .3تبنى نظام لجان الممتحنٌن والمراجع الخارجى ونظام المصحح الثانى فى كافة
االمتحانات لكل البرامج.
 .4استطالع آراء الطالب فى العملٌة التعلٌمٌة.
 .5العمل على االستفادة من نتائج تقوٌم المقررات الدراسٌة فى عملٌات التطوٌر
بالمإسسة.
 .6تحدٌد جوانب القوة والضعف فى عملٌة التعلٌم والتعلم من خالل عملٌات تقرٌر
المقررات.
 .7إعداد التقرٌر السنوى للكلٌة ومناقشته فى مجلس الكلٌة.
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مادة (6):
إختصاصات المدٌر التنفٌذى:
 -2متابعة تنفٌذ مهام واختصاصات الوحدة
-5اإلشراف على جمٌع العاملٌن بالوحدة وٌكون جمٌعهم مسئولٌن أمامه
 -3اعداد الخطة الالزمة لتسٌٌر العمل بالوحدة
-4اجراء اإلتصاالت الداخلٌة و الخارجٌة الالزمة لتسٌٌر العمل بالوحدة
-5التنسٌق بٌن العاملٌن بالوحدة وانجاز األعمال و مطابقتها للخطة واللوائح
-6اإلشراف على تدرٌب األفراد العاملٌن بالوحدة
 -7التنسٌق مع مركز ضمان الجودة ووحدة ادارة المشروعات بالجامعة
-8تقدٌم تقارٌر دورٌة لمركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ادارة المشروعات بوزارة التعلٌم
العالى عند طلب ذلك
-9اقتراح الصرف من حصٌلة موارد الوحدة فى أوجة األنشطة المختلفة واعتماد ذلك من رئٌس
مجلس ادارة الوحدة
-20اقتراح المكافآت عن االعمال التى تإدى للوحدة واعتماد ذلك من رئٌس مجلس ادارة الوحدة
-22أى اختصاصات اخرى تقررها مجلس ادارة الوحدة

مادة(7):
إختصاصات نائب المدٌر التنفٌذى للوحدة:
ٌ -2نوب عن مدٌر الوحدة اختصاصاتة فٌماعدا اقتراح الصرف والمكافآت
ٌ-5عاون مدٌر الوحدة فى االختصاصات الخاصة به
-3القٌام بما ٌكلفة به مدٌر الوحدة من أعمال فى نطاق مهام الوحدة

مادة(8):
إختصاصات المسئول عن الشئون المالٌة للوحدة:
-2متابعة المبالغ المخصصة لكل بند من بنود مٌزانٌة الوحدة  /المشروع
-5اتمام األجراءات السابقة بناءا على التدفقات المالٌة المتاحة
-3متابعة صرف المبالغ طبقا لإلجراءات القانونٌة و القواعد المنظمة للصرف
-4اعداد الموازنات و التقارٌر المالٌة المطلوبة و تقدٌمها للجهات الطالبة فى توقٌتاتها
-5امساك السجالت المحاسبٌة و األحتفاظ بالبٌانات المالٌة و تحدٌثها
-6تنفٌذ اللوائح و التعلٌمات الصادرة من إدارة الجامعة بخصوص تنظٌم عملٌة الصرف
-7تقدٌم األقتراحات و التوصٌات التى تإدى الى طرق أفضل لتنظٌم الجوانب المالٌة
-8القٌام بما ٌكلفة به مدٌر الوحدة من أعمال تتعلق بالجانب المالى ضمن نطاق مهام الوحدة
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مادة (9):
إختصاصات مسئول التورٌدات بالوحدة:
-2اإلشراف على الشراء لحمٌع احتٌاجات الوحدة /المشروع
-5اإلشراف على فحص جمٌع المشترٌات الواردة للوحدة بواسطة لجان تشكٌل لهذا الغرض
بقرار من مدٌر الوحدة و اعتماد رئٌس مجلس األدارة ( عمٌد الكلٌة )
-3إعداد قوائم المشترٌات المطلوبة على الحاسب اآللى مع تكوٌدها
-4إستكمال مواصفات المعدات المطلوبة
-5إعداد وثائق المناقصات
-6تقٌٌم العروض المقدمة و اعداد العقود وفقا للقواعد المنظمة لذلك
-7متابعة تنفٌذ العقود المبرمة
-8إستقبال المعدات الواردة والتخلٌص علٌها وتخزٌنها وإختبارها
-9اإلشراف على نقل المعدات الواردة للكلٌة والتخلٌص علٌها وتخزٌنها وإختبارها وتركٌبها
وتشغٌلها
 -20تنفٌذ أي مهام أخرى تطلب منه فى نطاق مهام الوحدة

مادة )(20
إختصاصات مسئول النظم بالوحدة:
-2جمع البٌانات والمعلومات اإلحصائٌة التى ٌتطلب األمر وجودها فى مكتب المدٌر التنفٌذى و
ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة و دراستها و تحلٌلها
-5متابعة تنفٌذ البرامج المتعلقة بتكنولوجٌا األتصاالت و المعلومات و مٌكنة الوحدة
-3األشراف على إنشاء قواعد البٌانات اللزمة
-4إمداد إدارة الكلٌة بكافة البٌانات المتعلقة بنظام الجودة بالكلٌة
-5اإلشراف على تشغٌل وصٌانة شبكة الحاسبات و ملحقاتها وحزم البرامج بالكلٌة لضمان حسن
سٌر العمل
-6التحدٌث المستمر لموقع الكلٌة على شبكة اإلنترنت

مادة )(22
إختصاصات سكرتارٌة الوحدة:
-2تنظٌم وعرض الموضوعات الفنٌة على المدٌر التنفٌذى و تلقى التوجٌهات بشؤنها و ابالغها
للجهات المختصة
-5تنسٌق العمل فى بحث الموضوعات الفنٌة التى ٌرى المدٌر التنفٌذى بحثها
-3القٌام بجمٌع أعمال السكرتارٌة المطلوبة للوحدة
-4تنفٌذ أى مهام أخرى تطلب منها فى نطاق مهام الوحدة
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مادة )(25
النظام المالى لوحدة
 -2تبدأ السنة المالٌة للوحدة  /المشروع فى أول ٌولٌو من العام المالى و تنتهى فى ٌ 30ونٌة
من العام التالى
ٌ -5فتح حساب لوحدة فى 00000000
-3توقع الشٌكات من  00000توقٌع أول و00000000توقٌع ثانى
ٌ -4جب أن ٌرفق بالشٌك عند تقدٌمه للتوقٌع جمٌع المستندات التى تإٌد عملٌة الصرف بعد
التوقٌع علٌها بما ٌفٌد مراجعتها من قبل المسإل المالى للوحدة
-5فى حالة فقد شٌك ٌجب إخطار البنك المسحوب علٌة فورا لوقف صرفة و ٌتحمل المتسبب فى
فقد الشٌك مصارٌف النشر وال ٌستخرج بدل فاقد اال بعد ورود اخطار من البنك بعدم صرف الشٌك
المفقود و تطبٌق القوانٌن المعمول بها فى هذا الشؤن
-6توضع جمٌع صرفٌات الوحدة  /المشروع للضرائب و رسوم الدمغة بانواعها تبعا للقوانٌن
الصادرة فى هذا الشؤن وٌتم تورٌدها للجهات المختصة حسب ما تقتضى به تلك القوانٌن
 -7بالنسبة للمكافآت و الحافز ٌتم اقتراحها من المدٌر التنفٌذى للوحدة و تعتمد من رئٌس مجلس
إدارة الوحدة (عمٌد الكلٌة)

مادة )(23
الموازنة التخطٌطٌة و الرقابة على تنفٌذها:
أوال  :تشمل الموازنة التخطٌطٌة للوحدة جمٌع اإلٌرادات المتوقع تحصٌلها والنفقات المقدر
صرفها خالل السنة القادمة وعلى أن ٌخصص لكل نوع من أنواع الموارد وأوجه اإلنفاق قسم
خاص به وٌشرف المسئول المالً للوحدة على إعداد الموازنة التخطٌطٌة وٌتم اعتمادها من
المدٌر التنفٌذى
ثانٌا  :مصادر تموٌل الوحدة
 -2المبالغ المخصصة من الجهات المانحة (إدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالى /اإلتحاد
األوروبى  /البنك الدولى) إذا وجدت
 -5المبالغ المخصصة من الجامعة
ثالثا  :أوجة إنفاق الوحدة
 -2نفقات التجهٌزات (النفقات اإلستثمارٌة )
 -5األجور و المكافآت
 -3النفقات الجارٌة ( الندوات  /ورش العمل  /التدرٌب  /جمع و تحلٌل البٌانات)
المدٌر التنفٌذى للوحدة
أ.د /.مصطفى عبد الخالق عبد الاله
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مرفق رقم (:)2
قرارات اعتماد إنشاء نظام داخلى للجودة من مجلس الكلٌة
م

تارٌخ الجلسة

رقم
الجلسة

رقم
القرار

.2

5002/7/81

835

 3173الموافقة عمى انشاء وحدة ضمان الجودة بالكمية

.5

5002/85/81

831

0810

.3

5002/85/81

831

 0810اعتماد الهيكل لمتنظيمى لموحدة من مجمس الكمية

.4

5001/80/81

813

.5

5080 /7/80

811

7751

.6

5080 /7/80

811

7751

.7

5080 /7/80

811

7730

الموضوع

إعتماد تشكيل مجمس إدارة الوحدة من مجمس

الكمية

 إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية

  7502اعادة تشكيل فريق العمل بوحدة ضمان الجودة
 اعادة تشكيل لجان الجودة بالكمية
 تفرغ بعض اعضاء هيئة التدريس من اقسام
الكمية التى بها فائض لمعمل بالوحدة

7

إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس

الكمية

إعتماد إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخمية من
مجمس الكمية

إعتماد تعديل تشكيل لجنة البرامج التعميمية/
المقررات الدراسية
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.8

.9

.20

.22

5088/0/51
5088/2/81

5088/2/81

5088/2/81

وحدة ضمان الجودة

501

588

588

588

1087

تعددديل حئحددة الوحدددة واعددادة إعتمادهددا مددن مجمددس

الكمية

إعتماد وثيقة الخطة السنوية لوحددة ضدمان الجدودة

 1311من مجمس الكمية

إعتمدداد إعددادة تشددكيل كددل لجددان عمددل الوحدددة مددن

 1317مجمس الكمية

إعتمددداد إعدددادة تشدددكيل مجمدددس اإلدارة مدددن مجمدددس

 1311الكمية

.25

5085/2/80

550

7449

.23

5083/7/82

503

238

.24

5080/7/80

521

927

.25

5082/7/52

575

937

.26

5081/7/81

510

275

8

كلية الطب البشرى

إعتمددداد إعدددادة تشدددكيل مجمدددس اإلدارة مدددن مجمدددس

الكمية

إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية
إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية
إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية
إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية
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.27

5087/7/81

517

954

.28

8752/9/55

358

5784

.29

5081/7/81

352

5557

أمين مجمس الكمية :

د /أحمد مصطفى
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إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية
إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية
إعتماد إعادة تشكيل مجمس اإلدارة من مجمس
الكمية

عميد الكمية:

أ.د /.حسان حمدى عبدالرحمن
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