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 بالمعهد التكنولوجى العالى ضمان الجودة مركزالالئحة الداخلية ل

 ( النشأة: 1مادة )

ذات  مركز، وهى  9/2/2009( بتاريخ 61بالقرار رقم ) ضمان الجودة  بالمعهد التكنولوجى العالى مركزتم إنشاء 

تتبع السيد األستاذ الدكتور عميد المعهد ولها مجلس إدارة ومجلس تنفيذى يصدر بتشكيل كل منهما قرار طابع خاص 

 من األستاذ الدكتور عميد المعهد و تتمتع بالحيادية ولها إستقاللها الفني واإلداري والمالى. 

 :مركز( رؤية ال2مادة )

المعهد بما يضمن حصوله على اإلعتماد ويؤكد ثقة المجتمع فى وإدارات االرتقاء بمستوى األداء بجميع أقسام  

 مستوى برامجه التعليمية وقدرات خريجيه. 

 :مركز( رسالة ال3مادة )

رفع مستوى الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية وتنمية القدرة المؤسسية لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة 

 معايير الهيئه القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. وذلك فى إطارالمجتمع بما يسهم فى تنمية لخريج المعهد 

 : مركز( أهداف ال4مادة )

 مزمة لضمان جودة التعليم بالمعهد.الوضع السياسات ال -1

 .بما يخدم رؤية ورسالة المعهد تطوير البرامج والمقررات -2

مختلف البرامج لبما يخدم مخرجات التعلم المستهدفة التحسين المستمر لجودة عمليات التعليم والتعلم  -3

 .التعليمية

نشر الوعي بمفاهيم ومعايير ضمان جودة التعليم واالعتماد بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين  -4

 بالمعهد.

  .علي المستوي المحلي واإلقليمي في مخرجات العملية التعليمية بالمعهدوتحقيق التنافسية تأكيد الثقة  -5

 حصول المعهد علي اإلعتماد. -6

 : مركز( مهام ال5مادة )

 والعاملين بالمعهد فى مجال ضمان جودة التعليم. والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس تدريبدعم و -1

 .عمل التحليل البيئى للمعهد -2

 إعداد خطط لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف الخاصة بالبيئة الداخلية للمعهد. -3

 خطط الستغالل الفرص والتغلب على التهديدات الخاصة بالبيئة الخارجية للمعهد.إعداد  -4

 إعداد الخطة االستراتيجية للمعهد. -5

 إعداد وتحليل االستبيانات المطلوبة للدراسة الذاتية وأخذ تغذية راجعة لتدعيم معايير االعتماد. -6

 المرجعية. مراجعة البرامج والمقررات التعليمية وفقا للمعايير األكاديمية -7

 الدعم الفنى لألقٌسام العلمية واإلدارية بالمعهد الستيفاء متطلبات اإلعتماد. -8

  .والفاعلية التعليمية تضمن تقويم القدرة المؤسسيةوإعداد خطط تحسين  نظم مراجعة داخلية عمل  -9



2 
 

 إعداد التقرير النهائى لدراسة التقويم الذاتي. -10

 التقرير السنوي للمعهد لبيان ما تم إنجامزة من الخطة اإلستراتيجية. إعداد -11

 :للمركز( الهيكل التنظيمي 6مادة )

 ضمان الجودة من كل من: مركزتشكيل مجلس إدارة ل -أوال:

 عميد المعهد   حمدي أحمد شهابأ.د/  -1

 لشئون التعليم والطالبوكيل المعهد عبد الفتاح محمد هاشم                أ.د/  -2

 أ.د./محمد عبد الصادق                     ممثال عن أعضاء هيئة التدريس  -3

 ورئيس المجلس التنفيذي  المركزمدير إبراهيم محمد يوسف نائب         /د.أ.م. -4

 ضمان الجودة مركزمدير نائب   د./أمل سمير الدسوقي -5

 مر                ممثال عن فرع أكتوبرد./ هيثم مراد محمود الز -6

 أ./ أحمد ثروت سليم موافي                أمين عام المعهد  -7

 المكتب الفني للمركز أ/ خليدة عبدالكريم نافع -8

 أ./مها سعد                                    ممثل عن اإلداريين -9

 ضمان الجودة: مركزتشكيل المجلس التنفيذي ل -ثانياً:

 إبراهيم محمد يوسف                     رئيســـــــــــا    /د.م.أ.  -1

 د./ أمل سمير الدسوقي                           نائب الرئيس    -2

 د./ أمل إبراهيم                                      عضــــــــــوا -3

 عضــــــــــواد./ علي فيالة                                         -4

 م./ عصام عبد الحميد محمود                   عضــــــــــوا   -5

 م./ معتز عبد الرؤوف                             عضــــــــــوا -6

 م./ شيماء محمد                                    عضــــــــــوا -7

 عضــــــــــوا أ./أحمد ماهر                                         -8

 أ./ محمد علي                                       عضــــــــــوا -9

 أ./ نرمين محمد نصر                            عضــــــــــوا -10

 أ./فاطمة عبد الصادق                            عضــــــــــوا -11

 :ضمان الجودة مركزمهام مجلس إدارة  (7مادة )

 ما يلي: ه، ول ههو المختص بوضع السياسة التي تحقق أهداف مركزإدارة المجلس 

 .ضمان الجودة مركزوضع السياسات العامة ل -1

 .مركزإعداد الميزانية المطلوبة لتنفيذ أنشطة ال -2

 .وتحديد االختصاصات وواجبات العاملين بها مركزوضع النظام الداخلي للعمل في ال -3
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 .مركزالاعتماد الخطة السنوية ألنشطة  -4

  .مركزالنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بال -5

 .مركزنشاط اللالتقرير السنوي  إعتماد -6

 في حضور المجالس الحاكمة لمناقشة قضايا الجودة بالمعهد. مركزترشيح من يمثل ال -7

بناءاً علي طلب من رئيسة أو أغلبية األعضاء   ثالثة أشهرضمان الجودة مرة كل  مركزيجتمع مجلس إدارة  -8

ً إال بحضور أكثر من نصف األعضاء ويرأس اللجنة رئيس المجلس وتصدر  وال يكون االجتماع صحيحا

 القرارات بأغلبية األصوات وإذا تساوت يرجح الجانب الذي من ضمنه الرئيس.

 :ضمان الجودة مركزمهام المجلس التنفيذي ل (8مادة )

 ديرهم، و لمركزال في إطار قرارات و سياسات مجلس إدارة هاتصريف و إدارة شئون مركزالتنفيذي للالمجلس يتولى 

 على وجه الخصوص ما يلي:

  .قرارات مجلس اإلدارةمهامها فى ضوء و متابعة تنفيذ  مركزتسيير العمل اليومي بال -1

  .و الموامزنة الخاصة بها مركزإعداد الخطة السنوية ألنشطة ال -2

  .و المتعاملين معها مركزلمكافآت و الحوافز للعاملين بالل وضع آلية -3

و عرضها على مجلس  مركزإعداد التقرير السنوي و التقارير الدورية التي يتم تقديمها عن سير العمل بال -4

  .مركزإدارة ال

  .مركزلااإلستعانة بمن يرى من ذوي الكفاءة إلنجامز مهام  -5

 .في المؤتمرات والندوات العلمية مركزترشيح من يمثل ال -6

 .شهريجتمع المجلس التنفيذي مرة كل  -7

 ضمان الجودة مركز( الهيكل التنظيمى ل9مادة )

 -كما يتضح بالمخطط التالى: مركزيتشكل الهيكل التنظيمى لل

المكتب الفني 

 الدعم الفنى والتوثيق

 التدريب

1

 العالقات العامة

1

 التوثيق وتحليل البيانات

2

 التخطيط  االستراتيجى

2

 المتابعة

1

المراجعة 

الداخلية

2

التقويم والتطوير

2

رئيس المجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة

مجلس إدارة مركز ضمان الجودة

المراجعة  والتطويرالتطيط و المتابعة

نائب رئيس المجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة
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 : مركزلل النظام المالـى( 01مادة )

"محاسب بإدارة  مركز، ويقوم المسئول المالي للالمعهدموامزنة مالية سنوية يعتمدها مجلس إدارة  مركزيكون لل

المالي والحساب الختامي لعرضها على مجلس  مركزالمركز بإعداد  المدير التنفيذيتحت إشراف الحسابات" 

  إدارة الحسابات بالمعهد.التقارير المالية لمراجعة  جميعاإلدارة ، وتخضع 

 : وتغطى هذه الموامزنة الصرف على األنشطة التالية 

 0خاصة بمتطلبات الجودةلالدعاية واإلعالن ا -1

 تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الستيفاء متطلبات الجودة. -2

  .مركزعمليات المتابعة والتقييم وفـقـاً لواجبات ال -3

 .مركزبالاألجهزة واألدوات الالمزمة لتنفيذ العمل  -4

 االستعانة بالخبرات الالمزمة فى مجال الجودة من خارج المعهد. -5

 المصروفات الجارية المختلفـة. -6

ولمن يكلفون من أقسام وإدارات المعهد  مركزبالالمكافآت والحوافز ومافي حكمها التى تصرف للعاملين  -7

 .مركزالمختلفة بأعمال تتعـلـق بالجودة بناء على تكليف من المدير التنفيذى لل

ً  مركزيكون الصرف من أموال ال -8 ، توقيع أول مركزلل رئيس مجلس اإلدارةعليها من  بموجب شيكات موقعا

 والمسئول المالي توقيع ثان.

 


