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 الالئحة المالیة
  

  )١( مادة

  القانوني السند

 الالئحة ھذه أحكام تنظم ٧٢ لسنة ٤٩رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣٠٧ المادة ألحكام تطبیقاً 

ویعتبرمركز خدمي یقدم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة بكلیات  ،ضمان الجودة لمركز االداریة التصرفات
یكون لھ استقاللھ الفنى واإلدارى ویتبع مباشرة رئیس و. الجامعة  أو خارجھا في مجال نظم ضمان الجودة واالعتماد 

المتابعھ والدعم الفنى ، وحدة :(  فنیةوحدات  خمسھ المركزویضم .  حلوان الجامعة ویكون مقره مبنى ادارة جامعة
   )والدراساتوحدة المعلومات واإلحصاء  ،وحدة التدریب،  مالنشر واإلعالوحدة ،  وحدة القیاس وتقییم األداء

   .ویجوز إنشاء وحدات فنیة أخرى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز 

  

  ) ٢ (مادة 

  رؤیة مركز ضمان الجودة بالجامعة

  

یسعى مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان إلى أن یكون مركزا متمیز ومنارة لتطویر وتطبیق نظم ضمان  
 ً ً  الجودة واالعتماد بكلیات الجامعة بما یحقق التواصل العلمى واالكادیمى مع المناظر لھا محلیا ،إقلیمیا   .وعالمیا

  

  )    ٣(  مادة 

  رسالة مركز ضمان الجودة بالجامعة
  

ة  ة وتھیئ ة الجودة بالجامع قیادة خطط التطویر والتحسین المستمر لآلداء االكادیمى والمؤسسى مع تبنى ثقاف
  .كلیاتھا لالعتماد 
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  )٤( مادة

  مركزال أھداف

 إلــي المركــز هــدفی ٧٢ لســنة ٤٩ رقــم الجامعــات تــنظم لقــانون التنفیذیــة الالئحــة مــن ٣٠٨ المــادة ألحكــام تطبیقــاً 
  -:)لمركزطبقًا لما ورد في أهداف إنشاء ا( التالیة األهداف تحقیق

  .ةالتشغیلیوالبرامج  اإلستراتیجیة األھدافرسم إستراتیجیة شاملة لضمان الجودة بالجامعة مع تحدید  .١
الجامعة المختلفة ، وتقییم المختلفة التي تستخدم لتقییم أنشطة واإلستبیانات وضع النظم والمعاییر والنماذج  .٢

  .أداء الكلیات بجانبیھا األكادیمي واإلداري 
نشر الوعي بین أعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالجامعة والطالب بفكر الجودة ومفھوم الجودة الشاملة  .٣

  .وأھمیة تطبیق نظام ضمان الجودة واالعتماد بالتعلیم
التحسین بأھمیھ لعلمي والمحلي وأصحاب المصالح نشر الوعي بین أعضاء ھیئة التدریس والمجتمع ا .٤

  .وخدمة المجتمع العلميالمستمر لجودة عملیات التعلیم والتعلم والبحث 
تأصیل رسالة عضو ھیئة التدریس من خالل تنمیة مھاراتھ المھنیة والشخصیة ، ووضع آلیات لتحقیق  .٥

ً لمتطلبات الجودة ومعاییر  التوازن بین حقوقھ وواجباتھ  . االعتمادوفقا

اقتراح نظام ومعاییر للجوائز والحوافز لألداء المتمیز في المجال التعلیمي والبحثي وخدمة المجتمع ،  .٦
وكذلك في المجاالت اإلداریة المختلفة في إطار تنافسي على مستوى الجامعة، وعلى مستوى الكلیات 

 .والوحدات اإلداریة
الجامعة وفى مختلف المستویات اإلداریة بما یسھم  كلیات التحسین المستمر للعملیات اإلداریة في مختلف .٧

 .رسالة الجامعة  حقیقفي ت
فى والطالب والخریجبن المستمر ألعضاء الھیئة األكادیمیة واإلداریة  والدعم الفنى رسم سیاسة للتدریب  .٨

ً الحتیاجات  . مجال نظم ضمان الجودة واالعتماد وفقا

نظم في مجال بالجامعات المصریھ والعربیھ معاھد العلمیة والتعلیمیة تقدیم المشورة الفنیة للمؤسسات وال .٩
 .وضع وتنفیذ نظم تقییم األداءضمان الجودة و

 
للتقاریر الدوریھ ونتائج استقصاءات رأى الطالب فى العملیھ التعلیمیھ التى تقدمھا إنشاء قاعدة بیانات .١٠

  .العملیة التعلیمیةلتحسین  تابعة منظومة التطویروذلك الستكمال ومبكلیات الجامعھ  وحدات ضمان الجودة
 

بالكلیات عن اصدارات وتعلیمات الھیئھ القومیھ واإلرشادات فى مجال التطویر المستمر  مالنشر واإلعال.١١
  .والتأھیل لإلعتماد
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)٥( مادة  

  االدارة مجلس تشكیل
  

ا للنظام المركز إدارة مجلس تشكیل یتم ھ وفق ھ ویتكون  بقرار من رئیس الجامع س الجامع ذى یضعھ مجل ال
  .للتجدید قابلین عامین العضویة مدة وتكونعضوا  ١٥-١٢من مجلس اإلدارة 

  : التالي النحو علي مجلسال تشكیل الجامعة مجلس یعتمد

 الجامعة رئیس نواب من یفوضھ من أو الجامعة رئیس/ د.أ            ) ً   )رئیسـا
  البیئة وتنمیة مجتمعال خدمة لشئون الجامعة رئیس نائب/ د.أ                      ) ً   )عضوا
  نائب رئیس الجامعة لشؤون التعلیم والطالب/ د.أ                                              ) ً   )عضوا
  عضواً (                                  نائب رئیس الجامعة لشؤون الدراسات العلیا والبحوث/ د.أ(  
  عضواً (                                                                                زالمرك مدیر/ د.أ( 
 مدیرى وحدات ضمان الجودة من اثنان                                                  ) ً  )عضوا
 اعضاء ھئیة تدریس ( من اثنان( 
 عضواً (                                       من الجامعة خارج من المركز بعمل المھتمین من ثالثة(  

o یھالخدمالقطاعات  أو الصناعة أو األعمال رجال                ) ً   )عضوا

  المساعدین األمناء من یفوضھ من أو الجامعةأمین                                    ) ً   )عضوا

 لمركزل واإلداري المالي المراقب  
o )دود صوت لھ یكون أن دون المجلس اجتماعات في یشارك وھو د مع ي التصویت عن رارات عل  ق

  ).المجلس
  

ویجوزعند الضرورة  دعوة مدیري وحدات ضمان الجودة بالكلیات، أو أي شخصیات أخرى، من داخل الجامعة *
أو من خارجھا، لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن یكون لھم حق التصویت أو االعتراض على قرارات 

  .المجلس
  )٦( مادة

  
  اجتماعات مجلس ادارة المركز

  
     ً یجتمع مجلس  ٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣١٢ المادة ألحكام تطبیقا

او دعوة من رئیس . اإلدارة مرة على األقل كل شھرین بناء على دعوة من رئیسھ أو بطلب من أغلبیة األعضاء
ً إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضائھ  ویرأس الجلسة رئیس المجلس وال یكون االجتماع ص الجامعة  حیحا

ویحل محلھ أقدم نواب رئیس الجامعة عند غیابھ ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة األصوات، فإذا تساوت یرجح 
 لالئحةا احكام بعض بتعدیل ٩٤ لسنة ٣١١ رقم الجمھوري القرار ألحكام ووفقا  .رئیس الجلسة منھالجانب الذي 

 م١٩٦٥ لسنة ٧١ رقم الجمھوري بالقرار ورد ما وكذلك ،١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظیم لقانون التنفیذیة
المركز عن كل جلسة بحد أقصى  ، یتقاضى مجلس ادارة واللجان  الجلسات حضور وبدل عضویة مكافأة بشأن

الجامعھ خالل ثمانیھ أیام على  رئیسدارة الى تبلغ قرارات مجلس اإل.جلسة واحدة في الشھرویحدده رئیس الجامعة
األكثر من تاریخ صدورھا إلعتمادھا وتعتبر نافذة اذا لم یعترض علیھا خالل اسبوعین من وصولھا مستوفا الى 

  .مكتبھ
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  ) ٧ ( مادة

  اختصاصات رئیس مجلس االدارة 
  

ق أھد ا یحق ز بم ى المرك ام عل راف الع تص باإلش و المخ س اإلدارة ھ یس مجل وائح رئ وانین والل وء الق ى ض ھ ف اف

  :والقرارات والكتب الدوریة المنظمة لذلك ، ولھ على االخص 

 .د ورئاسة جلساتھ اقدعوة المجلس لإلنع .١

 .قابلة للتجدید  عامینترشیح مدیر المركز لمدة  .٢

  .مركز اعتماد ترشیح وتعیین المراقب المالي واالدارى لمدة عام قابلة للتجدید بناء على توصیة مدیر ال .٣

 .متابعة تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة لتحقیق أھداف المركز  .٤

 .مخاطبة الجھات الخارجیة وداخل الجامعة فیما یتعلق بشئون المركز .٥

 .اعتماد العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغیر في حدود القواعد التى یضعھا مجلس االدارة  .٦

ً لما یضعة مجلس اإلدارة من قواعد وأحكام فى ھذا الشأنأعتماد صرف المكافأت والحوافز للعاملین طب .٧  .قا

راء  .٨ ار الخب وظفینالواختی س  م ى مجل رض عل ة والع دات الفرعی دراء الوح راح م ى اقت اءا عل ة بن ة المؤقت والعمال

  .اإلدارة

 .أي اختصاصات أخرى یفوضھ فیھا مجلس اإلدارة .٩

 .ة فى حالة غیابة یتولى نأئب رئیس مجلس االدارة سلطات رئیس مجلس اإلدار .١٠

  
  

  )٨( مادة
  

  االدارة مجلس اختصاصات
  

 ً  لمجلس یكون ٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣١١ المادة ألحكام تطبیقا
 تحقق التي السیاسة ووضع واالداریة والمالیة الفنیة أمورھا وتصریف الوحدة، شئون على المھیمنة السلطة اإلدارة

  :االخص على ولھا لذلك المنظمة الدوریة والكتب والقرارات واللوائح القوانین ضوء في ھااھداف
  

  :مجلس إدارة المركز ھو السلطة المھیمنة على شئونھ ووضع سیاساتھ التي تحقق أھدافھ ولھ ما یلي 
 بھا ملینالعا لواجبات العام والتوصیف االختصاصات وتحدید بالمركز للعمل الداخلي النظامخطھ و وضع .١

  . بناًء على اقتراح مدیر المركز
 االلتزام مع بناًء على اقتراح مدیر المركز بالمركز والمشرفین للعاملین والمكافآت والحوافز االجور اعتماد .٢

 من للعاملین بالنسبة وتعدیالتھ التنفیذیة والئحتھ الجامعات تنظیم بشأن ١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم القانون بأحكام
 ،٥٠ بالمواد االلتزام یراعي التدریس ھیئة اعضاء غیر من للعاملین بالنسبة أما ، ریسالتد ھیئة اعضاء
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 ، وتعدیالتھ التنفیذیة والئحتھ بالدولة المدنیین العاملین نظام بشأن ١٩٧٨ لسنة ٤٧ رقم القانون من ٥١
  .للقانون المرافق االجور جدول وكذلك

ً  وتكون المتاحة اإلمكانیات وفقللمركز  السنویة المالیة الخطة مشروع إعداد .٣  مع المیزانیة إلعداد  أساسا
 ماكینات وبتشغیل معطلة طاقات بوجود یسمح ال بما المركز ومرافق قاعات طاقة استخدام حسن مراعاة
 واحتیاجاتھا المركز مشروعات إعداد إلي باإلضافة ھذا عادي، غیر بمعدلالمركز  ومعدات وآالت

 .المستقبلیة
 في التصرف واقتراح،  مجلس الجامعة من اعتماده قبل الختامي الحساب وإقرار المالي المركز متابعة .٤

 .وتوزیعھ اإلنتاج عائد
 إلي لتقدیمھ شھور ثالثة كل اإلدارة مجلس رئیس ویقدمھ المركز مدیر یعده الذي الدوري التقریر في النظر .٥

 خالل المركز نشاط عن سنوي یرتقر إعداد إلي باإلضافة(  الجامعة مجلس علي للعرض الجامعة رئیس
 .الجامعة  مجلس علي یعرض المالیة السنة انقضاء من شھر

 .القبول سلطات مراعاة مع ،المركز اغراض مع تتفق التي والتبرعات والھبات المنح قبول اقتراح .٦
) وخارجھا داخل نظام الجامعة( النظر فى تحدید تكلفة الدورات التدریبیة والدعم الفنى الذى یقدم للكلیات  .٧

  .ومكافأت الخبراء نظیر المھام التى یكلفوا بھا من قبل مدیر المركز 
 لقانون التنفیذیة بالالئحة جاء ما وفق الجامعة وخارج داخل من العمالء لمحاسبة المالیة القواعد وضع .٨

 .١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظیم
 االداریة للتنمیة الدولة وزیر قراري مراعاة مع المؤقتة والعمالة الوطنیین الخبراء اختیار على الموافقة .٩

 .الشأن ھذا في الصادرة الدوریة والكتب م١٩٩٧ لسنة ٢٥ ،٢٤ رقمي
 .العلمیة بالزیارات والقیام العلمیة والندوات المؤتمرات في المركز تمثیل على الموافقة .١٠
 .الغیر مع المركز بتعامل المتعلقة العقود بإبرام الخاصة القواعد وضع .١١
 .اختصاصھ في تدخل مسائل من عرضھ االدارة مجلس رئیس یري ما في لنظرا .١٢
النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفیذ مشاریع ضمان الجودة بالكلیات ، بناء على  .١٣

إلداریة التقاریرالمرفوعة من قبل مدیرالمركز، والعمل على حلھا بما ال یتعارض مع القواعد واللوائح المالیة وا
  .للھیئة القومیة للجودة واالعتماد

  

  )٩( مادة
  

  مدیر المركز
  

ً بتعیین مدیر المركز من بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة   من ذوي حلوان یصدر رئیس الجامعة قرارا
بعد ، ویتم ترشیحھ لھذا المنصب لمدة عامین قابلھ للتجدید بقرار من رئیس الجامعھ  الجودة ضمانالخبرة في مجال 

   .موافقھ مجلس الجامعھ على الترشیح
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠( مادة
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  مدیر المركز اختصاصات
  

 واللوائح القوانین ضوء في أھدافھ یحقق بما المركز على العام باالشراف المختص ھو مدیر المركز
یة في إطار یتولى مدیر المركز تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنف ، لذلك المنظمة الدوریة والكتب والقرارات

  : وجھ الخصوص ما یلي سیاسات وقرارات مجلس اإلدارة ولھ على
 .تسییر العمل بالمركز ومتابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة -١
 .جلساتھ ورئاسة لإلنعقاد المجلس دعوة-٢
 .لوحدات الفنیھ بالمركز ورئاستھا وتنظیم العمل بینھم ترشیح مدیرى ا اقتراح .٣
رئیس مجلس (  بموافقھ رئیس الجامعھ للتجدید قابلة عام لمدة واإلداري المالي المراقب یینوتع ترشیح إعتماد.٤

  .)اإلدارة
 .المركز اھداف لتحقیق الموضوعةوانشطھ الخطھ التنفیذیھ السنویھ  العامة السیاسة تنفیذ متابعة-٥
  .الغیر أماممركز ال تمثیل  -٦ 
 . مركزال بشئون یتعلق افیم الجامعة داخلو الخارجیة الجھات مخاطبة-٧
  .اإلدارة مجلس یضعھا التى القواعد حدود فى الغیر مع مركزال بتعامل المتعلقة العقود اعتماد-٨
ً  للعاملین والحوافز المكافآت صرف اعتماد -٩   .الشأن ھذا في واحكام قواعد من االدارة مجلس یضعھ لما طبقا

ً  المؤقتة لعمالةوامن داخل او خارج الجامعھ  الخبراء اختیار .١٠  الفرعیة الوحدات مدراء اقتراح على بناءا
  .االدارة مجلس على والعرض       

  .االدارة مجلس فیھا یفوضھ اخرى اختصاصات ةایالقیام ب .١١
وتلقي التقاریرالدوریة  ،ضمان الجودة بالكلیاتوحدات بالمركز وخطط العمل بمتابعة ومراقبة سیرالعمل  .١٢

ومتابعة تنفیذ التوصیات، والموافقة على واعتماد الجودة وحدات جالس ادارة ومحاضر اجتماعات م
بالجامعة، وكذلك العمل على دفع  ھاعتمادالالتقاریرالمرفوعة من مدیري الوحدات إلى مركز ضمان الجودة 

  .عجلة تطویراألداء والتحسین المستمر
مھامھم الخاصة  نجازال دیم الدعم الفنى المناسبتقمتابعة مدیري مشاریع ضمان الجودة القائمة بالكلیات و .١٣

  .وتذلیل كافة العقبات التي تعوق تنفیذ مشاریعھم، ودفعھم بفاعلیة لالنتھاء منھا بنجاح في الوقت المحدد       
 علمي نشاط أي أو) الداخل او فى الخارج (او مؤتمرات الجودة فى  العلمیة المؤتمرات في االشتراك اقتراح .١٤

  .آخر       
ً  شھور ثالثة كل الدوريالفنى  التقریر عرض. ١٥  )إن وجد(  اإلیرادات حیث من المالي المركز بیان متضمنا

ً  إلقراره اإلدارة مجلس عليھدافھا أل الوحدة تحقیق ومدي  والمصروفات  .الجامعة رئیس إلي لتقدیمھ تمھیدا
  

  
  )١١( مادة

  
  مركزال مدیر نائب

  
 ً  حلوانبتعیین نائب أو أكثر لمدیر المركز من بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة یصدر رئیس الجامعة قرارا

  .قابلة للتجدید عامینالجودة لمدة  ضمانمن ذوي الخبرة في مجال 
  

  
  )١٢(مادة 

  
   اختصاصات نائب مدیر المركز 



٩ 
 

  
اإلدارة وذلك  یتولى نائب مدیر المركز تصریف أموره وإدارة شئونھ الفنیة في إطار سیاسات وقرارات مجلس

في حالة غیاب مدیر المركز خارج البالد أو لمرضھ أو ألي سبب آخر یراه مجلس اإلدارة، ولھ على وجھ 
  :الخصوص ما یلي

            .تسییر العمل بالمركز ومتابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارةلمشاركھ ب   ) ١
  .الدوریة التي تقدم عن سیر العمل والتقاریرالفنیھ بالمركز  وحداتالإعداد التقریر السنوي عن  ) ٢ 
متابعة ومراقبة سیرالعمل في وحدات ومشاریع ضمان الجودة القائمة بالكلیات، وتلقي التقاریر المشاركھ فى ) ٣ 

الوحدات والمشاریع القائمة، ومتابعة تنفیذ التوصیات، والموافقة على واعتمادالتقاریر  الدوریة من مدیري
ات إلى مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة، وكذلك العمل على دفع عجلة الوحد المرفوعة من مدیري
  .المستمر تطویراألداء والتحسین

متابعة مدیري مشاریع ضمان الجودة القائمة بالكلیات ومعاونتھم في انجازمھامھم الخاصة بكل لمشاركھ فى ) ٤ 
  .م بفاعلیة لالنتھاء منھا بنجاح في الوقت المحددمرحلة وتذلیل كافة العقبات التي تعوق تنفیذ مشاریعھم، ودفعھ

  
  

  )١٣(مادة 
  

  بالمركز الفنیھ اللجان ىاختصاصات مدیر
  
  .حلوانمتابعة تنفیذ المھام الرئیسیة الموضوعة لتحقیق أھداف الوحدة بما یتفق مع أھداف المركز بجامعة  -١

  .فى مجال اختصاصاتھ الخاصھ بطبیعھ الوحدة الفنیھ متابعة تنفیذ القرارات التي یصدرھا مدیر المركز أو نائبھ -٢

  .إعداد التقاریرالدوریة والخطة السنویة ألنشطة الوحدة -٣

  .للمركز ومھامھا الرئیسیة فنیھعدد الوحدات واللجان ال  ) ١مرفق (یوضح الھیكل التنظیمي للمركز 

من مجلس اإلدارة، ومدیر المركز ونائب لمدیر  حلوانیتكون الھیكل التنظیمي لمركز ضمان الجودة بجامعة 
النشر وحدة ،  المتابعھ والدعم الفنى ، وحدة القیاس وتقییم األداءوحدة ( للمركز فنیھوحدات  ٥المركز وعدد 

كما ھو مبین في الرسم التوضیحي للھیكل  ) والدراسات وحدة المعلومات واإلحصاء ،وحدة التدریب، واإلعالن 
وللمركز أن یسمح الھیكل بالتعاون المتبادل األفقى والرأسى بین مستویاتھ ووحداتھ، ، )١رقم  مرفق(التنظیمي 

   .ینشئ وحدات أو لجان أخري عند الضرورة بناءا على اقتراح مدیر المركز

  التدریب اختصاصات مدیر وحدة  -١
 

 ستھدفھدراسھ اإلحتیاجات التدریبیھ على مستوى الكلیات والجامعھ لجمیع الفئات الم. 
 االعتماد ومعاییر الجودة ضمان وورش العمل الخاصة بنظم  لملتقیاتوضع خطط البرامج التدریبیة وا

  .وتحدید المدربین المتخصصین لھاعلى مستوى الجامعة والكلیات ومتابعھ تنفیدھا 
 تأھیل كوادر مدربھ فى مجال تطبیق نظم ضمان الجودة. 
 ألعضاء  فى تنظیم وعقد بعض البرامج التدریبیھالتعلیم واالعتماد  التنسیق مع الھیئة القومیة لضمان جودة

  .ھیئھ التدریس والقیادات بالكلیات وبادارة الجامعھ فى مقر المركز أو الجامعھ
  واعداد التقریر النھائى لنتائجھ التدریبقیاس أثر ومردود. 
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  دعم فى مجال على مشروعات تدریب اعضاء ھیئھ التدریس والھیئھ المعاونھ والطالب للتقدم للحصول
 .ومشروعات التطویر اإلبتكار والتمیز

  
  الفني الدعمالمتابعھ و وحدةاختصاصات مدیر  -٢

  للكلیات وفقا لإلحتیاجات لدعم تطبیق نظم ضمان الجودة والتأھیل لإلعتماد تقدیم الدعم الفني.  
  وضمانا لحسن اداء ریق التنفدى لدعم الف التطویرمشروعات للكلیات الحاصلھ على تقدیم الدعم الفني

 .المشروع
  
  

  وتقییم الداء وحدة القیاساختصاصات مدیر  -٣

  للكلیاتفحص ومراجعة التقاریر السنویة والدراسات الذاتیة .  
  واخراج التقاریرلتأھیل الكلیات للتقدم لإلعتماد التنسیق لزیارات المحاكاه.   
  كلیھ الحالى للموقف التقییمBase line status) (لھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم ل عتمادم لإلتقدلل

  . واالعتماد
  استبیانات ، زیارات المتابعھ الدوریھ للخبراء للكلیات( التقییم الدورى إلداء وحدات ضمان الجودة.(  
 اعداد التقاریر النھائیھ ومتابعة تطویر مؤشرات األداء تقییم األداء المؤسسى للجامعھ والكلیات و. 
 قبة ومتابعة سیر العمل بمشروعات ضمان الجودة القائمة بالكلیات والمعاھدمرا.  

  
  والدراساتالمعلومات واإلحصاء وحدة اختصاصات مدیر  -٤

 
  وكل ما ھو متعلق بتخصصات  الجودة واالعتماد ضمانجمع البیانات والمعلومات الخاصة بنظم

 ً  .واھتمامات المركز الكترونیا
 لبیانات والمعلومات فیما یتعلق ببیانات الكلیاتامداد ادارة الجامعھ با.  
 وقیاس األداء انشاء قواعد البیانات الخاصھ بجمیع انشطھ المركز ونتائج استقصاءات الرأى للمستفیدین.  
  تطویر الموقع اإللكترونى للمركز وانشاء آلیھ لتبادل المعلومات بین المركز والكلیات. 
 اعداد الدراسات الدوریھ.  

  
  النشر واإلعالم اصات مدیر وحدةاختص -٥
  

 المركز في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت أھمیة ودور إظھار.  

 نشر أھداف ومجاالت العمل بمركز ضمان الجودة في الجامعة والكلیات والمجتمع المحلي المحیط.  

  تمادالجودة واالع ضماناقتراح وتنفیذ المؤتمرات الخاصة بالجودة الشاملة ونظم. 
 اصدار النشرة الدوریھ للمركز. 

  
  )١٤(مادة 

  
  لمركزلمراقب المالي واإلداري اختصاصات ال
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 تحـت ویتـولي اإلدارة مجلـس مـن قـرار علـي بنـاء ،للتجدیـد قابـل عام لمدة مركزلل واإلداري المالي المراقب یعین

  :  التالیة األعمال مسئولیة المركز مدیر إشراف

 رئـــیس ومـــن منـــه یوقـــع خـــاص ســـجل فـــي الجلســـات محاضـــر ویـــدون المركـــز إدارة مجلـــس أمانـــة أعمـــال -١
 .المجلس

 .المالیة الشئون یخص فیما المركز أغراض لتحقیق الموضوعة والسیاسة المجلس قرارات تنفیذ -٢

 سـیر حسـن یكفـل بمـا علـیهم العمـل وتوزیـع وتـوجیههم إشرافه تحت العاملین علي واإلداري المالي اإلشراف -٣
 .العاملین أعمال جمیع فیذتن ومتابعة العمل

 القیــد وصــحة والصــرف التحصــیل علــي الرقابــة لتحقیــق الالزمــة والســجالت الــدفاتر إمســاك علــي اإلشــراف -٤
یضاح بها  .والموارد اإلنفاق لبنود وفقاً  الختامي والحساب المالي المركز وبیانات،  بالمخازن الموجودات وإ

جــراءات مخزنیــةوال الحســابیة اإلجــراءات وســالمة صــحة مــن التحقــق -٥  للمركــز الالزمــة وغیرهــا المشــتریات وإ
عــداد للصــرف المؤیــدة المســتندات ومراجعــة  بمــا مســئولیته تحــت ویوقعهــا والتســویات الصــرف اســتمارات وإ

 . المركز مدیر من ویعتمدها المراجعة یفید

  .المقررة للقواعد وفقاً  إشرافه تحت للعاملین حوافزالو  المكافآت صرف اقتراح -٦

 وتقــدیمها مالیــة ســنة كــل نهایــة مــن شــهر خــالل الختــامي والحســاب شــهور ثالثــة كــل المــالي المركــز إعــداد -٧
 .اإلدارة مجلس رئیس إلي

 
 
 

  )١٥( مادة

  البنك حساب

 یكون ،٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣٠٩ ،٢٥٤ المادة ألحكام تطبیقاً 
 المركزي بالبنك خاص حساب أو المالیة وزارة موافقة بعد الجامعة ارهتخت الذي بالبنك خاص حساب لمركزل

 ویتم موارده كافة فیھ تودع" حلوان جامعة - مركز ضمان الجودة  " باسم الموحدة الخزانة حساب ضمن المصري
ومندوب  أول توقیعامدیر مركز ضمان الجودة  من علیھا موقعا البنك على مسحوبة شیكات بموجب منھ الصرف

  .ذلك یخالف ما إللغاء الالزمة اإلجراءات تتخذ أن علىتوقیعا ثان  مالیة ال

  
  )١٦( مادة

  الموازنة
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 االعتمادات توزیع ویتم بانتهائها، وتنتهي للدولة المالیة السنة ببدایة تبدأ خاصة موازنة للمركز تكون
 زیادة ویجوز المیزانیه المخصصه له حدود فيوفقا لخطته التنفیذیه  المختلفة البنود انواع فروع على االجمالیة
كما یقوم مدیر مركز ضمان الجودة   المختصة للسلطة الرجوع بعد وذلك البنود تلك اعتمادات على المنصرف

بالجامعة بإعداد مقترح للمیزانیة السنویة للمركز تشمل كافة اوجة االنفاق المطلوبة لقیام المركز بالمهام واالنشطة 
  .ها على مجلس ادارة المركز إلقرارها ثم أعتمادها من رئیس الجامعة المنوطة به ویتم عرض

  
  

  )١٧( مادة

  المصروفات

 المصروفات تشمل ٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظم لقانون التنفیذیة الالئحة من ٣٠٩ المادة ألحكام تطبیقاً 
  : یلي ما)  ٢مرفق  (  لمركزل السنویة

 .المركز بلین للعامالغیر مباشرة ز والحواف المكافآت .١

  .والعملیة العلمیة والبحوث التشغیل ومستلزمات المصروفات .٢
 .التشغیل حالة تتطلبها التي واألدوات واآلالت المعدات قیمة .٣

  .واألجهزة التدریبیة والقاعات والمعامل واألدوات واآلالت للمعدات والتجدید الصیانة تكالیف .٤
  جاریة مصروفات أیة .٥

  
 

 :) فى حاله توفر موارد   (اوجه الصروفات السنویه

  ٢٠٠٠بحد أدنى (من الراتب األساسي % ٢٠٠تصرف مكافأة شهریة لمدیر مركز ضمان الجودة تعادل 
  ).جنیها مصریا

  تصرف مكافأة شهریة لنائب مدیر مركز ضمان الجودة ولكل من رؤساء اللجان النوعیة بالمركز  تعادل
  ).مصریا جنیها ١٠٠٠بحد أدنى (من الراتب األساسي % ١٠٠

  بحد أدنى (من الراتب األساسي % ٥٠تصرف مكافأة شهریة لكل من اإلداریین والعاملین بالمركز  تعادل
 ).جنیها مصریا ٢٥٠

  نفقات مستلزمات التشغیل من انتقاالت ومطبوعات وأوراق وأحبار وأدوات كتابیة ومكتبیة وصیانة دوریة
 .الخ.........وخط  التلیفون  لألجهزة والمعدات واشتراكات الصیانة واالنترنت
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   نفقات الدورات التدریبیة وورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض وزیارات المتابعة والدعم الفني
 .وأعمال المراجعة

  نفقات سفر أعضاء هیئة التدریس العاملین بالمركز لتمثیل المركز في االجتماعات والندوات والمنتدیات
  .والدورات التدریبیة داخل وخارج مصر والمؤتمرات وورش العمل

 نفقات إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بمجال ضمان الجودة في منظومة الجامعة. 
  

  :آلیة الصرف

یحدد مدیر المركز مكافئات العاملین بالمركز والمتعاملین معھ في إنجاز أعمالھ كل حسب األعمال الموكلة لھ وذلك 
 :بواقع 

  لدرجة أستاذ  -ساعة   / جنیھا ٥٠ -
  لدرجة أستاذ مساعد  -ساعة   / جنیھا ٤٠ -
  لدرجة مدرس  -ساعة   / جنیھا ٣٠ -
 لإلداري  -ساعة   / جنیھا ٢٠ -
  للعامل -ساعھ / جنیھا  ٥  -

مركز والمودعة بحساب المركز في أحد البنوك المعتمدة بموجب شیكات لل الموازنھ المخصصھیتم الصرف من 
وذلك طبقا للنظم المتبعة ) توقیع ثان(  مندوب المالیةومن ) توقیع أول( دة موقعة من مدیر مركز ضمان الجو

 .بحساب الخزانة الموحد
  

  )١٨( مادة

  العھد أرباب على التأمین

 صندوق بالئحة ٢٠٠٦ لسنة ٢٨٢ رقم الجمهوري القرار ألحكام طبقا بالوحدة العهد أرباب على التأمین یتم
 المقررة، المدة خالل العهد أرباب ضمانات صندوق بإبالغ االلتزام مع ،العهد أرباب لضمان الحكومي التأمین
 المقررة المواعید في العهد أرباب صندوق ابالغ عدم حالة في شخصیاً  تحمال بالمبلغ بالجهة المسئولون ویتحمل

  .الشأن هذا في الصادرة الدوریة للكتب طبقا
  

  )١٩( مادة

  بھ المرفقة والكشوف الختامي الحساب

 فیه الرأي وابداء لمناقشته االدارة مجلس على ویعرضالختامي  حسابو  سنوى ماليتقریر  مركزال یعد
  .واعتماده مجلس الجامعة على للعرض تمهیدا

  

  )٢٠( مادة



١٤ 
 

  مركزال ممتلكات

 والقرارات القوانین كافة أحكام بشأنها ویسرى للمركز خاصة أمواال والمنقولة الثابتة المركز ممتلكات تعتبر
  .مؤقتاً  نشاطه تجمید حالة في للمركز ملكیتها وتظل العامة باألموال متعلقةال

  

  )٢١( مادة

  احكام ألداء المركز

 أدائــه مـن للتأكـد إدارتـه مجلـس تشـكیل ویعـاد عـام مـن أكثـر لمـدة عملـه مـارسی لـمالمركـز إذا  نشـاط تجمیـد یـتم
  .الجامعة مجلس من بقرار لدوره

  )٢٢( مادة

  لرقابھ احكام عن التفتیش وا

 الرقابیة االجھزة وكافة للمحاسبات المركزي الجھاز ورقابة لتفتیش المركز واعمال حسابات تخضع
  .االجھزة ھذه تطلبھا التي والبیانات المستندات كافة تقدیم بھ بالعمل القائمین وعلى بالجامعة، المختصة

  )٢٣( مادة

  الحاكمة القوانین

 واللوائح وتعدیالتھ، التنفیذیة والئحتھ الجامعات تنظیم بشأن ١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم القانون احكام تطبق
  .الالئحة ھذه في خاص نص بشأنھ یرد لم فیما للجامعة المنظمة واإلداریة المالیة والقوانین

  

  )٢٤( مادة

  الالئحة سریان 

  
 األعلى للمجلس وترسل الجامعة مجلس من واعتمادها علیها موافقةال تاریخ من الالئحة هذه أحكام تسرى

  .للجامعات

  

  

  



١٥ 
 

  ) ١(مرفق 

  

  ....... الھیكل التنظیمى لمركز ضمان الجودة بجامعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئیس الجامعة   مدیر مركز ضمان الجودة

 رئیس الجامعة

 مجلس إدارة مركز ضمان الجودة 

وحدات ضمان الجودة   نائب مدیر المركز   مدیر المركز 
  بالكلیات 

)١(  

وحدة المتابعة والدعم 
 الفنى 

 

)٢(  

 وحدة النشر واإلعالن

 

)٣(  

تقییم وحدة القیاس و
  األداء

)٤(  

  وحدة المعلومات 

 والدراسات و اإلحصاء 

)٥(  

 وحدة التدریب

 

  المجلس التنفیذى للمركز  

  ریة والمالیة أمانة المركز للشئون اإلدا



١٦ 
 

  

 ) ٢(مرفق 
 

  " دعم وتطویر مركز ضمان الجوده على مستوى الجامعھ : ")١(المشروع 

  "التمیز فى مجال التعلیم والتعلم" ضمن الھدف االستراتیجى لتحقیق " نظومھ فاعلھ لتطبیق نظم الجودة وجود م"فى إطار تحقیق ھدف                
  

 : مركز ضمان الجوده على مستوى الجامعھ الرئبسیة لمشروعھداف ألا

  تأھیل الكلیات والبرامج لتطبیق نظم ضمان الجودة وإستیفاء متطلبات التقدم لإلعتماد  

 داء وحدات ضمان الجودةبالكلیات ومركز ضمان الجودة من قبل المستفیدینقیاس وتقوییم دورى ال.  

  دراسات تقییم األداء، دراسھ رضا الطالب عن الفاعلیھ التعلیمیھ بالكلیات، مشروعات التطویر على اداء الكلیاتاثر (  الخاصھ بمنظومة الجودة فى الجامعھ دراساتالاجراء ،.( ....  

 عات ضمان الجودة على مستوى الجامعة وكلیاتھا ووحداتھامتابعھ تفعیل خطط ومشرو .  

 اصدار التقاریر والنشرات الدوریھ عن منظومة الجودة فى الجامعةوكلیاتھا. 

  : مكونات المشروع
مراجغھ وثائق وتقاریر    -                                                   لإلعتماد              زیارات محاكاه للكلیات للتأھیل    -                تقدیم الدعم الفنى للكلیات وفقا لحاجتھا                          -

  للكلیاتدوریھ الجودة ال

نشرة وتقاریر دوریھ عن منظومة الجودة فى    -         انشاء وتحدیث قاعدة بیانات متكاملھ عن منظومة الجودة               -             تنظیم وعقد دورات تدریبیھ لتطبیق نظم الجودة              -
  الجامعة

یین مكافأت للخبراء ، المراجعیین، العامل   - دیھ البشریھ                  اتدعیم قدرات المركز الم    -                                                محدث                        للمركز موقع الكترونى -  
  بالمركز   

  عقد ورش عمل وندوات وحضور مؤتمرات   -                                تقییم الداء                          اجراء الدراسات وتقاریر  -  

  

  :   ) ٢٠١٥  - ٢٠١٤ ( االھداف المحدده المطلوب تحقیقھا فى عام



١٧ 
 

 ودعمھ بالقدرات البشریة ) تجھیزات والمعداتالمكانیة وال( لمركز تحدیث وتدعیم البنیة التحتیة ل  

 الكترونیا نشر الممارسات الجیدة حدیث وتطویر الموقع اإللكترونى للمركز وت.   

  انشاء قاعده بیانات محدثھ ومتكاملھ.  

 ادارى/ اكادیمى ( متدرب  ٢٠٠دریب عدد ت:   عداد كوادر مدربھ فى مجال نظم ضمان الجودة واإلعتمادإتفعیل الخطھ التدریبیھ بالمركز فى ضوء اإلحتیاجات و  (  

  مؤتمر ١ندوة، عدد  .٤ورشةعمل، عدد  ١٢عدد ). دولیا/ اقلیمیا /محلیا ( الجودة   ندوات وورش عمل ومشاركة في مؤتمراتتنظیم  

 كلیات غیر معتمدة  ١٢عدد   / كلیات معتمدة  ٢.عدد ودة واإلعتمادقدیم الدعم الفنى للكلیات وفقا الحتیاجات كل كلیھ إلعداد الوثائق والتقاریر الدوریھ وفقا لنظم ضمان الجت.(  

 متخصص وخبیر  ٣٠من الخبراء،  اإلستعانة بعدد  ٣٠تأھیل عدد .  والمحاكاه  فى زیارات المتابعھالمؤھلین  االستعانة بالخبراء، المقیمین والمراجعین  عن طریق نقل الخبر ات.  

 "تحقیق االھداف المحدده للمشروع ب"فیما یتعلق  المعاییر المقترحھ لتقییم االداء

  حصلت على اإلعتماد/  المعتمدة وعدد الكلیات التى تقدمت لإلعتمادوالمعامل  عدد الكلیات والبرامج 

 دراسة مردود وأثر تطبیق نظم الجودة واإلعتماد على تحقبق المخرجات التعلیمیة المستھدفھ 

 انات متكاملھ للمركزموقع الكترونى فعال ومحدث وقاعدة بی 

 عدد مشروعات التطویر بانواعھا التى حصلت علیھا الكلیات. 

 من منتسبى الجامعةالخبراء، المقیمین والمراجعین وعدد ما تم تأھیلھم من  .عدد المتدربین والدورات التدریبیھ وورش العمل والندوات المنفذة على مستوى الكلیات                                . 

 ومدي تأثیره وفاعلیتھ نسبھ رضا المستفیدین من خدمات المركز. 

 والنشرات الدوریة والدراسات الخاصھ بمنظومة الجودة فى الجامعة ومدي تأثیرھا وفاعلیتھاتقاریر ، التقاریر الزیارات الدوریھ وزیارات المحاكاه للكلیات .قاریر قیاس اداء الوحداتت 

  

  

  

  

  

  



١٨ 
 

  ) ٢٠١٩ -٢٠١٤(، والمتوقع فى الخطة الخمسیة )٢٠١٥ - ٢٠١٤ ( قیق اھداف المشروع للعاماالسثتمارات المطلوبھ لتح

  

  

  .االجھزه والمعدات المطلوبھ لتنفیذ انشطھ المشروع ، نظم االتصاالت والمعلومات .یشمل بند المعدات       *

   :مایلىیشمل بند الدراسات والبحوث     **

  .االنشطھ التدریبیھ فى المجال    - ٨                                           .إعداد وتحدیث قواعد البیانات   - ٥.                       أعداد ومتابعة خطط الجوده   -١

  مكافاءات الخبراء والعاملین فى التخطیط    -٩                               .نظم الجودهوداء دراسات خاصھ بتقییم اال  - ٦   .                       زیارات میدانیھ للمحاكاه    -٢

                 ه فى       منظومة الجود اعداد ونشر التقاریر الدوریھ عن  - ١٠                 .دراسات خاصة بتقییم االثر لتطبیق منظومة الجوده   - ٧                  .     ورش عمل وعصف ذھنى   -٣  
  .االنشطة اللوجستیة   -٤

   :ملحوظھ

  ).تكییف ٧طابعھ، عدد  ٨ماكینھ تصویرو عدد   ٢كمبیوتر  وعدد  ١٠عدد :  ( یشمل بند المعدات تكلفھ الصیانھ الدوریھ للمعدات بالمركز 

  

  

 ھالمتوقع اإلستثمارات اجمالى
)٢٠١٩  -٢٠١٤ (  

 )الف جنیھ (

 ( ستثماریھاجمالى االحتیاجات اإل
 )الف جنیھ( ) ٢٠١٥ -٢٠١٤ ( حتیاجات االستثماریھ للعاماإل )الف جنیھ( ) ٢٠١٥   -٢٠١٤

  )١(مشروع 
دعم وتطویر مركز ضمان 

الجوده على مستوى 
 ٤٠٠ ٢٠٠٠ هھالجامع

 بنیھ تحتیھ تجھیزات *معدات  **دراسات وبحوث 

٧٥ ١٢٥ ٢٠٠ __ 


