المعٌار الثالث  :معٌار القٌادة و الحوكمة
معاٌٌر اختٌار القٌادات االكادٌمٌة

المعاٌٌر التً ٌتم على أساسها اختٌار العمٌد:
ٌشترط فٌمن ٌشؽل منصب عمٌد الكلٌة الصفات التالٌة -:













ان ٌكون مصري الجنسٌة.
ان ٌكون حاصال علً درجه الدكتوراه فً أحد تخصصات الكلٌة.
ان ٌكون قد شؽل منصب استاذا بالكلٌه.
لدٌه القدرة على التخطٌط االستراتٌجً.
المشاركة فً اعمال الجودة والتطوٌر علً مستوي المإسسة و الجامعة.
المشاركة فً االنشطة الطالبٌة.
المساهمة فً البحث العلمً والمشروعات البحثٌة بالكلٌة.
المشاركة فً المإتمرات والندوات العلمٌه والدورات التدرٌبٌه.
المشاركة فً اعداد توصٌؾ وتقرٌر البرامج.
المشاركة فً اللجان ونشاطات وفعالٌات الكلٌة.
لدٌه القدرة على القٌادة.
لدٌه القدرة على التواصل مع االخرٌن والعمل ضمن فرٌق.

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

المهام الموكلة لعمٌد الكلٌة :
ٌقوم عمٌد الكلٌة بوضع الخطط لتحقٌق الرإٌة االستراتٌجٌة للكلٌة ،كما ٌقـوم بوضـع الخطـط
االستراتٌجٌة لتصرٌؾ أمور الكلٌة وإدارة شئونها العلمٌة واإلدارٌة والمالٌة فى حدود السٌاسة
التى ٌرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلٌة وفقا ألحكام القوانٌن واللوائح والقرارات المعمول
بها وبمـا ٌضمن انتظام العمل داخل الكلٌة.










ٌقوم عمٌد الكلٌة بتنفٌذ قرارات مجلس الكلٌة وٌبلػ رئٌس الجامعة بمحاضر الجلسات
والقرارات كما ٌبلػ الهٌئات الجامعٌة المختصة بالقرارات التى ٌجـب ابالؼها إلٌها.
االشراؾ على اعداد الخطة التعلٌمٌة والعلمٌة فى الكلٌة ومتابعة تنفٌذها.
التنسٌق بٌن األجهزة الفنٌة واإلدارٌة والعاملٌن بالكلٌة .
العمل على تقدٌم االقتراحات بشؤن استكمال حاجة الكلٌة من هٌئات التدرٌس والفنٌـٌن
والفئـات المساعدة األخرى والمنشآت والتجهٌزات واألدوات وؼٌرها.
مراقبة سٌر الدراسة واالمتحانات وضبط النظام داخل الكلٌة وابالغ رئٌس الجامعة عن
كل ما فى شؤنه المساس بسٌر العمل بالكلٌة أو ما ٌنسب إلى أحد اعضاء هٌئة التدرٌس.
االشراؾ على العاملٌن باألجهزة اإلدارٌة بالكلٌة ومراقبة أعمالهم.
متابعة عملٌة انجاز المهام المطلوبة مـن االقسـام العلمٌـة والسـادة الـوكالء واالقسـام
االدارٌة بالكلٌـة وذلـك بالمتابعة المستمرة مع مدٌرالوحدة للوقوؾ على المشكالت
والعقبات التى تواجة الوحدة.
اتخـاذ القـرارات الفورٌـة لحـل المشـكالت بالكلٌـة تجنبـا إلـً حـدوث اي تـؤخٌرفـى
عملٌـة إعـداد المسـتندات والتقارٌر وتقدٌم تقرٌر سنوى عنها.

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

المعاٌٌر التً ٌتم على أساسها اختٌار الوكالء:

بالنسبه الختٌار الوكالء فٌتم "ٌكون تعٌٌن الوكٌل من بٌن اساتذة الكلٌة او المعهد بقرارمن
رئٌس الجمهورٌة بناء على ترشٌح العمٌد،وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة
واحدة .
ٌشترط فٌمن ٌشؽل منصب وكٌل الكلٌة الصفات التالٌة -:















ان ٌكون مصري الجنسٌة.
ان ٌكون حاصال علً درجه الدكتوراه فً أحد تخصصات الكلٌة.
ان ٌكون قد شؽل منصب استاذا بالكلٌه.
لدٌه القدرة على التخطٌط االستراتٌجً.
المشاركة فً اعمال الجودة والتطوٌر على مستوي المإسسة والجامعة.
المشاركة فً االنشطة الطالبٌة.
المساهمة فً البحث العلمً والمشروعات البحثٌة بالكلٌة.
المشاركة فً المإتمرات والندوات العلمٌه والدورات التدرٌبٌه.
المشاركة فً اعداد توصٌؾ وتقرٌر البرامج.
المشاركة فً اللجان ونشاطات وفعالٌات الكلٌة.
لدٌه القدرة على القٌادة.
لدٌه القدرة على التواصل مع االخرٌن والعمل ضمن فرٌق.
العالقات الشخصٌة الطٌبة والتعاون مع االخرٌن والتمتع باحترام أعضاء هٌئة
التدرٌس.
لم ٌوقع علٌه إدانات اوجزاءات.

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

المهام الموكلة لوكالء الكلٌة :

اوال :وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب- :














االشراؾ على رعاٌة الشئون الرٌاضٌة واالجتماعٌة للطالب.
االشراؾ على متابعة تدرٌس المقرارات القومٌة والتربٌة العسكرٌة فى الكلٌة.
االشراؾ على شئون الطالب الوافدٌن.
اعداد ما ٌعرض على المإتمر العلمً السنوي للكلٌه فٌما ٌخصه.
مراقبة سٌر الدراسة واالمتحانات وضبط النظام داخل الكلٌة وابالغ رئٌس الجامعة عن
كل ما فى شؤنه المساس بسٌر العمل بالكلٌة أو ما ٌنسب إلى أحد اعضاء هٌئة التدرٌس.
امداد الوحدة بالجداول الدراسٌة للفصل الدراسً االول والثانً بمحاضر اللجان الثنائٌـة
نمـاذج االمتحانـات ولجان الممتحنٌن ونتائج امتحانات الطالب فً جمٌع المقررات
بجمٌع البرامج.
امداد الوحدة بمستندات خاصة بشئون التعلٌم والطالب مثل :آلٌة التعامل مع شكاوى
الطالب كٌفٌـة التعامـل مـع التماسـات الطـالب والتظلمـات الخاصـة بالنتـائج بٌانـات
عـن صـندوق التكافـل االجتمـاعً ومـدى اسـتفادة الطـالب منــة السٌاسـة المتبعــة
لتكــرٌم الطــالب المتفــوقٌن وكٌفٌـة مســاعدة الطـالب المتعســرٌن ،الــرحالت
التعلٌمٌة والزٌارات المٌدانٌة وسٌاسات القبول والتحوٌل.
تقــدٌم البٌانــات الخاصــه بالرعاٌــة الطالبٌــة بالكلٌــة واالنشــطة الطالبٌــة واالســر
ولجــان اتحــاد الطــالب المســـابقات الطالبٌـــه)خـــارج وداخـــل الكلٌـــه (بٌـــان
بـــالجوائز التـــً فـــاز بهـــا الطـــالب فـــً المســـابقات.
اعـداد تقرٌـردوري عـن مـدى كفاٌـة االمكانٌـات المتاحـة للتعلـٌم والـتعلم مثل :معامـل،
قاعـات  ،أجهـزه  ،وسـائل تعلٌمٌة....الخ.
متابعـة رإسـاء االقسـام العلمٌـة للتاكـد مـن اسـتالم اعضـاء هٌئـة التــدرٌس لتوصـٌؾ
المقـررات التـى ٌقـوم بتدرٌسـها وعرضـها علـى الطـالب فـى اول الفصـل الدراسـى
وكـذالك التــؤكٌد علـى رإسـاء االقسـام العلمٌـة علـى ضرورة اعداد اعضاء هٌئة
التدرٌس لتقرٌر المقررات فى نهاٌة الفصل الدراسى وتجمٌعها ثم تسلٌمها للوحدة.

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

ثانٌا :وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا:















اعداد خطة الدراسات العلٌا والبحوث العلمٌة فً الكلٌة بناءعلى اقتراحات مجالس
االقسام واللجان المختصة .
متابعة تنفٌذ هذة الخطة فى االقسام المختلفة بالكلٌة.
االشراؾ على شئون النشرالعلمً فى الكلٌة ومتابعة تنفٌذ السٌاسة المرسومة فى هذا
الشؤن.
اقتراح تنظٌم المإتمرات والندوات العلمٌة فً الكلٌة ولشئون العالقات الثقافٌة
الخارجٌة.
اعداد ماٌعرض على المإتمرالسنوى للكلٌة فى ما ٌخصه.
االشراؾ على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزوٌدها بالكتب والمراجع والدورٌات.
إمداد الوحدة بالخطط البحثٌة المعتمدة من االقسام العلمٌة وكذلك الخطة البحثٌة للكلٌة
والتحقق من ارتباطه مع تحقٌق رسالة الكلٌة وتحقٌق متطلبات سوق العمل وحاجـة
المجتمـع وان ذلـك مـرتبط بالخطـة البحثٌـة للجامعـة،كـذلك امـداد الوحـدة بااللٌـة التـى
اسـتخدمت للتحقـق مـن ان الخطـة البحثٌـة للكلٌـة تحقـق تطلبـات المجتمـع وتواكب
التقدم العلمً فى مجاالت التخصص المختلفة.
امــداد الوحــدة ببٌــان ٌوضــح عــدد الطــالب الملتحقــٌن بالدراســات العلٌــا فــى
التخصصــات المختلفــة دبلــوم ،ماجستٌر،دكتوراة ..وكذلك اعداد الخطط البحثٌة
والرسائل العلمٌة لكل برنامج.
اعداد بٌان ٌوضح عدد اعضاء هٌئة التدرٌس المشاركون فى المإتمرات العلمٌة
الداخلٌة والخارجٌة.
امداد الوحدة ببٌانً ٌوضح اعداد الرسائل العلمٌة التى تم مناقشتها اوعدد الذٌن منحوا
درجات علمٌة ،دبلـوم ماجستٌر،دكتوراة ..خالل السنوات االخٌرة فى كل مرحلة لكل
مجال من مجاالت التخصص.
متابعـة أعـداد اعضـاء هٌئـة التـدرٌس لتوصـٌؾ وتقرٌـرالمقـررات الدراسـٌة التـى
ٌقومـون بتدرٌسـها و ذلـك بالمتابعة مع رإساء القسام العلمٌة بالكلٌة .

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

ثالثا :وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة:








وضع الخطط الالزمة لتحقٌق الرإٌة االستراتٌجٌة وأهدافها فٌما ٌخص شئون خدمـة
المجتمـع وتنمٌة البٌئة وإدارة شئون األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع الصناعى
واالنتاجى والبٌئة وكذلك إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة وضمان
توكٌد الجودة للخدمات المقدمة.
العمل على زٌادة الوعً بالتؽٌرات البٌئٌة من خالل النشرات الخاصة بقـوانٌن البٌئـة
داخـل وخارج الكلٌة.
نشر الوعً البٌئً فى المجتمع الجامعى.
تطوٌر الخدمات المقدمة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة.
تنظٌم المإتمرات والندوات العلمٌة الخاصة باألنشطة البٌئٌة.
اإلشراؾ على نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة .

المعاٌٌر التً ٌتم على أساسها اختٌار رؤساء األقسام :
طبقا لنص الماده  65من القانون الخاص بتنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة .

" ٌعٌن رئٌس مجلس القسم من بٌن أقدم ثالثة أساتذة فً القسم وٌكون تعٌٌنه بقرار من
رئٌس الجامعة بعد أخذ رأي عمٌد الكلٌة أو المعهد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة
واحدة ،وال ٌسرى هذا الحكم فً حالة وجود أقل من ثالثة أساتذة إذا تكون رئاسة مجلس
القسم ألقدمهم".
ٌشترط فٌمن ٌشؽل منصب رئٌس االقسام العلمٌة الصفات التالٌة -:










الكفاءة والنشاط العلمى والبحثى.
المساهمة فى مجاالت الجودة والتطوٌر وااللمام بكٌفٌة صـٌاؼة توصـٌؾ وتقرٌـر
المقـررات والبرامج.
المشاركة فى الدورات التدرٌبٌة فى مجال القٌادة والجودة.
المشاركة فى األنشطة والخدمات الطالبٌة.
القدرة على مواجهة المشاكل وإدارة الفرٌق.
المشاركة فى الخدمات المجتمعٌة للكلٌة والمجتمع الخارجً.
التعاون والعالقة مع الزمالء والرإساء والمرإوسٌن.
العالقات الشخصٌة الطٌبة والتعاون مع االخرٌن والتمتع باحترام أعضاء هٌئة
التدرٌس.
لم ٌوقع علٌه إدانات او جزاءات.

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

المهام الموكلة لرؤساء االقسام :
ٌ شرؾ رئٌس مجلس القسم على الشئون العلمٌة واإلدارٌة والمالٌة بالقسم فى حدود
السٌاسة التـى ٌرسمها مجلس الكلٌة ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانٌن واللوائح
والقرارات المعمول بها.
ٌ قدم رئٌس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم تقرٌرا إلى العمٌد فى نهاٌـة كـل
عـام جامعى عن شئون القسم العلمٌة والتعلٌمٌة واإلدارٌة والمالٌة وذلك للعرض على
مجلس الكلٌة.
 مراجعــه توصــٌؾ البرنــامج والمقــررات ومتابعــه اســتالم أعضــاء هٌئــة
التــدرٌس لتوصٌؾ المقرر وعرضه علً الطالب فً أول الفصل الدراسً.
 تحدٌد منسقٌن من القسم للعمل بالوحدة لتفرٌػ بٌانات االستبٌان بالكمبٌوتر وتسجٌل
النتائج فً نمـوذج تقرٌـر المقرر وإعادة توزٌعها على أعضاء هٌئة التدرٌس الستكمال
إعداد تقرٌر المقرر.
 متابعة إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس لتقرٌر المقرر فً نهاٌـة الفصـل الدراسـً بعـد
تـدوٌن تقـٌم الطـالب للمقـرر وتدوٌن إحصائٌات الطالب لنتائج االمتحان النهائً للمقرر
ووضع خطط التحسـٌن المقترحـة وتجمٌـع تقـارٌر المقررات وتسلٌمها للوحدة بعد
مراجعة من القسم العلمً .

منسق معٌار القٌادة و الحوكمة

المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة

ا.م.د.احمد ٌحًٌ

د .اٌهاب الطوخً

المعاٌٌر التً ٌتم على أساسها اختٌار المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة :
ٌشترط فٌمن ٌشؽل منصب مدٌر وحدة الجودة الصفات التالٌة -:

















-

أن ٌكون مصرى الجنسٌة
أن ٌكون حاصال على درجة الدكتوراه فى أحد تخصصات الكلٌة
أن ٌكون قد شؽل منصب عضو هٌئة التدرٌس فى الكلٌة
لدٌه القدرة على التخطٌط االستراتٌجى.
المشاركة فى أعمال الجودة والتطوٌر على مستوى المإسسة والجامعة.
المشاركة فى األنشطة والخدمات الطالبٌة.
القدرةعلى مواجهة المشاكل وإدارة الفرٌق .
المشاركة فى الخدمات المجتمعٌة للكلٌة والمجتمع الخارجى.
التعاون والعالقة مع الزمالء والرإساء والمرإسٌن.
العالقات الشخصٌة الطٌبة والتعاون مع االخرٌن والتمتع باحترام أعضاءهٌئة
التدرٌس.
لم ٌوقع علٌه إدانات اوجزاءات.
أن ٌكون ممن ٌشهد له زمالوه ورإساءه والطالب بالنزاهة واألمان وحسن
السلوك والتعاون .
أن ٌكون من ذوى الخبرة فً مجال مشروعات الجودة فً مجال التعلٌم العالى.
أن ٌكون متفرؼا ادارٌا وال ٌشؽل أى منصب إدارى اًخر.
أن ٌتواجد بالوحدة أربعة أٌام أسبوعٌا.
على نائب مدٌر الوحدة التواجد فً األٌام التى ال ٌتواجد بها المدٌر.
أن ٌكون لدٌه خبرة فً مجاالت نظم الجودة واإلعتماد .
تنطبق نفس الشروط السابقة على اختٌار نائب المدٌر التنفٌذى والسادة منسقى
اللجان ماعدا شرط التفرغ اإلدارى .
لمدٌر الوحدة الحق فً إختٌار السادة منسقى اللجان بما ٌضمن سٌر العمل ممن
ٌتوفر فٌهم الشروط السابقة اإلشارة إلٌها مع جواز إلضافة شروط أخرى بما
ٌضمن حسن اإلختٌار بناءاً على معٌار الكفاءة .
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مهام وإختصاصات المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة :





















ٌتولى مدٌر الوحدة تصرٌؾ االموره والشئون الفنٌة واإلدارٌة فً إطار سٌاسات
وقرارات مجلس اإلدارة مثل -:
تسٌٌر العمل الٌومى للوحدة ومتابعة تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة.
متابعة إعداد تقارٌر لجان المعاٌٌر ولجان الجودة الفرعٌة باألقسام العلمٌة
واعتمادها للعرض على مجلس ادارة الوحدة .
ترشٌح منسقى فرق العمل ومحاسب الوحدة وؼٌره من المسإلٌن والعاملٌن
واإلدارٌٌن .
اعتماد خطط التحسٌن المستمر وخطط عمل لجان الوحدة ومتابعة اداء ادارة نظم
الجودة بالكلٌة .
إعداد تقارٌر دورٌة نصؾ سنوٌة (كل فصل دراسً) وعرضها على مركز
ضمان الجودة بالجامعة .
تحدٌد المكافات واألجور للعاملٌن بالوحدة والمتعاملٌن معها بالتشاور مع مجلس
اإلدارة.
مراجعة األمور المالٌة (التى ٌعدها المحاسب ) وعرضها على مجلس اإلدارة .
مدٌر وحدة إدارة الجودة هو المنسق بٌن إدارة الكلٌة وأقسامها المختلفة وبٌن الكلٌة
ومركـز إدارة الجودة فى منظومة ضمان الجودة.
تشكٌل الهٌكل اإلدارى والتنظٌمى للوحدة وإختٌار أعضاء الوحدة من هٌئة التدرٌس
بنـاء علـى خبرتهم فى هذا المجال إن وجدت .
تحدٌد مهام أعضاء الوحدة.
اإلجتماع دورٌا بؤعضاء الوحدة.
اإلشراؾ فنٌا وإدارٌا على العاملٌن بوحدة إدارة الجودة.
متابعة آداء العمل بالوحدة وإتخاذ األجراءات الالزمة إلنتظامه وإنضباطه .
اإلجتماع دورٌا بؤعضاء الوحدة ومنسقى ضمان الجودة بؤقسام الكلٌة .
مراجعة التقارٌر الدورٌة لمنسقى ضمان الجودة بؤقسام الكلٌة.
حضور جلسات مجلس الكلٌة كعضو من خارج الهٌكل التنظٌمى الرئٌسى للمجلس وذلك
بدعوة من عمٌد الكلٌة  ،وعرض التقارٌر الشهرٌة ألنشطة وإنجازات وحدة الجودة .
اإلشراؾ على تقدٌم الدعم الفنى من الوحدة ألقسام الكلٌة فى المراحل المختلفـة مـن
عملٌـة التطوٌر وإنشاء نظام ضمان الجودة داخلى بالكلٌة.
األشراؾ على تصمٌم حمالت التوعٌة لنشر ثقافة الجودة وكٌفٌة تطبٌقها وتطوٌر هذه
الحمالت حسب إحتٌاجات الكلٌة .
المشاركة فى المإتمرات  ،الندوات  ،ورش العمل والدورات التدرٌبٌة فى مجال الجـودة
و التعلٌم الجامعى .
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