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 للفكر إلانسانى فى 
ً
تعتبر مؤسسات التعليم العالى مركز إلاشعاع للعلوم واملعارف فى املجتمع ومعقال

  مع وأنماطها وهى الثروة البشريةومصدر إلاستثمار وتنمية أهم ثروات املجتأرفع مستوياته 

 تهتم به الدولة 
ً
 قوميا

ً
 من ويعتبر التعليم مشروعا

ً
إدارة الكلية بأهمية تطوير البرامج ، وإيمانا

تم تأسيس وحدة ضمان واملقررات وألاداء ألاكاديمى وإلادارى فى كافة املجاالت التعليمية والبحثية وإلادارية 

ومراجعة الهيكل كإحدى آلاليات لتدعيم وتطوير ألاداء ألاكاديمى وإلادارى  4102الجودة بالكلية عام 

لتحقيق ة جديدة متوافقة مع الالئحة الداخلية ملركز ضمان الجودة بالجامعة التنظيمى وإعداد مقترح بالئح

رسالة ورؤية الوحدة والتى تدعم إستراتيجية الكلية لتحقيق الكفاءة والفاعلية املطلوبين عند تطبيق نظام 

 
ً
   للحصول على إلاعتماد.الجودة وصوال

 من هذا فقد 
ً
لوحدة ضمان الجودة بالكلية بمجلسها املنعقد تم إعتماد مجلس إدارة جديد وإنطالقا

 على ذلك تم   .م02/2/4102وبعد موافقة رئيس الجامعة بتاريخ  م4102/ 42/3 ( بتاريخ42رقم )
ً
وبناءا

 تنفيذية م 4102/ 41/5 ( بتاريخ44تحديث الالئحة الداخلية للوحدة بمجلس الكلية رقم )
ً
وشكلت لجانا

 .منبثقة ملتابعة املمارسات فى كافة املعايير ملحورى القدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية 

وألادلة الخاصة لة عن إدارة الجودة داخل الكلية وتتوافر لديها آلاليات والوثائق و والوحدة هى املسئ

 باملمارسات التطبيقية إلدارة الجودة بالكلية . 
 

 

  
 

         

 عميد ألكلية     
دأرة وحدة ضمان ألجودة  رئيس مجلس أ 

   

         

 سكرتارية وحدة الجودة  مدير وحدة ضمان الجودة  منسقو املعايير
         

 نائب مدير الجودة للفاعلية التعليمية اللجان التنفيذية املؤسسيةنائب مدير الجودة للقدرة 
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بقرار مجلس واملوارد الطبيعية جامعة أسوان والتى تم تأسيسها وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة تعتبر  

وتوضع بالهيكل التنظيمى  يعامل كوحدة مستقلةكيان إدارى م ك05/01/4102( بتاريخ 02بجلسته رقم ) الكلية

 . للكلية 
ً
 ، ومركز ضمان الجودة الرئيس ى بجامعة أسوان فنيا

ً
ومقرها بالدور ألاول علوى  وتتبع عميد الكلية إداريا

 للنظم واملعايير التى حددتها هيئة ( A2/8قاعة )
ً
وتقوم الوحدة بإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة بالكلية وفقا

 وإلاعتماد املصرية .ضمان جودة التعليم 
 

 
 

على املستوى  مجال جودة التعليموحدة ضمان الجودة بالكلية واحدة من الوحدات املتميزة فى  أن تكون 

ورفع كفاءة القدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية إلرتقاء بمستوى ألاداء والتحسين املستمر لاملحلى وإلاقليمى 

 . والتطوير املستمر الكلية لإلعتماد ألاكاديمىوالبحثية وخدمة املجتمع وتنمية البيئة بما يؤهل 
 

 
 

وحدة ضمان الجودة بتقديم الدعم الفنى لإلرتقاء بكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين تسعى 

من جودة القاعات التدريسية واملعامل البحثية والخدمات فى ضوء املعايير والحفاظ على مستوى متميز بالكلية 

ذو كفاءة علمية ومهارة اعيين متخصصين لتحقيق رسالة الكلية التى تتضمن تخريج مهندسين زر املرجعية القياسية 

 فى كافة عالية 
ً
 وإقليميا

ً
املجاالت التعليمية والبحثية واملجتمعية والبيئية  فى التخصص لهم قدرات تنافسية محليا

  بهدف تحقيق الجودة الشاملة والحصول على إلاعتماد.
 

 
 

تهدف الوحدة إلى تقويم ألاداء ألاكاديمى وإلادارى واملجتمعى لتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة 

 وذلك من خالل : ـاملؤسس ى للكلية بهدف الحصول على إلاعتماد املجتمع وتنمية البيئة 

 . والطالب باملؤسسة عامليننشر ثقافة الجودة الشاملة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وال -0

وضع نظم وآليات القياس وتقويم إلاداء املستمر داخل الكلية بما يضمن تحقيق أهداف الكلية وإلارتقاء  -4

 . بمخرجاتها

إلارتقاء بمنظومة ألانشطة البحثية بإعتماد خطة بحثية متكاملة بين إلاقسام املختلفة باملؤسسة  -3

 علمية صحيحة . املجتمعية على أسسللمساهمة فى حل املشكالت 

إنشاء وتفعيل نظام داخلى لضمان الجودة بالكلية لتسهيل تحقيق متطلبات جودة محورى القدرة  -2

 املؤسسية والفعلية التعليمية .

  رفع كفاءة ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز إلادارى بالكلية .إلاستمرار فى  -5

بقصد إعداد كوادر أكفاء لضمان فى مجال الجودة الشاملة ومؤتمرات إقامة دورات تدريبية وورش عمل  -4

 .إستمرارية ونجاح برامج الجودة 

 كد من إستيفاء متطلبات إلاعتماد متابعة ألاقسام العلمية وإلادارية بالكلية باملراجعة الداخلية الدورية للتأ -7
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وإستيفاء شروط ومتطلبات  ضمان إعداد التقويم الذاتى والدراسة الذاتية والتقارير الدورية والسنوية -8

واملحافظة على لضمان جودة التعليم وإلاعتماد لتهيئة الكلية للحصول على إلاعتماد الهيئة القومية 

 إستمراريته .
 

 
 على إقتراح من السيد أ.د/عميد الكلية يشكل مجلس إلادارة 

ً
بقرار يصدره السيد أ.د/رئيس الجامعة بناءا

 -وموافقة مجلس الكلية ، ويتشكل مجلس إلادارة على النحو التالى :

إجتماعات يحق ملجلس إلادارة دعوة املهتمين بقضايا تطوير التعليم من داخل الكلية وخارجها لحضور 

 التصويت باملجلس.مجلس إلادارة لإلستفادة بخبراتهم وليس لهم حق 
 

 
 

، ووضع آلاليات والسياسات التى إدارة وتصريف أمورها عن  مجلس إدارة الوحدة هو السلطة املسئولة

 -تحقق أهدافها والتى تتضمن التالى :

للجان الفرعية  وضع وإعتماد النظام الداخلى إلدارة الجودة بالكلية وتحديد إلاختصاصات والواجبات -0

  الوحدة التى تحقق أهداف الوحدة .ب

 إنشاء نظام معلومات متكامل إلدارة الجودة بالكلية . -4

 لإلطار الزمنى املعتمد للخطة املوضوعة للوحدة .متابعة  -3
ً
 أنشطة إدارة الجودة وفقا

لهم كل عام اصة توصيف البرامج واملقررات ملرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وكذلك التقارير الخ -2

ووضع جامعى والتقرير السنوى للكلية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على إستخدام النماذج املعدة لذلك 

 لإلعتماد.إلاجراءات التصحيحية 
ً
 لضمان الجودة داخل الكلية ووصوال

 إعداد الدراسة الذاتية والخطة إلاستراتيجية للكلية التى تعتبر من متطلبات الجهة املانحة  -5
ً
لإلعتماد بناءا

 على املعايير الخاصة بها .

الدعوة لعقد إجتماعات وورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع كافة الجهات املعنية بقضايا تقويم إلاداء  -4

 وضمان الجودة من خالل إدارة الجودة بالجامعة .

 إعداد تقرير سنوى لنشاط الوحدة ورفعه إلى مجلس الكلية لإلطالع عليه . -7

والهياكل التنظيمية عند الحاجة لذلك وإتخاذ إجراءات إعتمادها إعتماد اللوائح إلادارية واملالية والفنية  -8

 من السلطة املختصة .
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 كلما تطلب ذلك .إقتراح بتعديل الالئحة الداخلية للوحدة  -2
 

 
 

 على دعوة من رئيس مجلس إلادارة ، وال  يكون 
ً
يجتمع مجلس إلادارة مرة واحدة على ألاقل كل شهر ، بناءا

 إال بحضور ألاغلبية 
ً
، وفى حالة غياب رئيس الجلسة يرأس الجلسة مدير الوحدة ، (0)النصف + إلاجتماع صحيحا

  . جانب الذى فيه رئيس املجلسوتصدر القرارات بأغلبية ألاصوات ، فإذا تساوت ألاصوات يرجح ال

 
 

 على ترشيح 
ً
أعوام  3ملدة أ.د/عميد الكلية يعين مدير وحدة ضمان الجودة بقرار من رئيس الجامعة بناءا

على أن يكون من املهتمين بعملية التطوير املستمر وله سابقة خبرة فى أعمال الجودة بعد العرض على مجلس الكلية 

  .يخضع للتوجيه املباشر لعميد الكلية و  ،كقيادة أكاديمية وال يشغل أى موقع أخر 

 
 

رة فى مجال الجودة وإشراكهم تشكيل الهيكل التنظيمى للوحدة وإختيار أعضاء هيئة التدريس ذوى الخب -0

 وتحديد املهام لجميع ألاعضاء .باللجان التنفيذية واملعايير 

 دعوة مجلس إدارة الجودة لإلنعقاد ورئاسة جلساته فى حالة غياب رئيس مجلس إلادارة . -4

 لقررات مجلس إلادارة . -3
ً
 إلاشراف على إعداد وتنفيذ خطة عمل الوحدة طبقا

 واملالى للوحدة .إلاشراف الفنى وإلادارى  -2

 لعرض نشاطات الوحدة وإنجازاتها ، وإجتماعات مركز الجودة بالجامعة حضور جلسات مجلس الكلية -5

إعداد تقرير سنوى يرفع ملجلس الكلية عن مجمل إلانشطة بالوحدة كنقاط الضعف والقوة وإلاقتراحات  -4

 الالزمة لتطوير وتحسين إلاداء .

التعاون والتنسيق مع الخبراء وإلاستشاريين فى مجال نظم الجودة الداخلية والخارجية فى أعمال الجودة  -7

 .بالكلية كمراجعين داخليين وخارجيين 

 املشاركة فى الندوات وورش العمل واملؤتمرات والدورات فى مجال الجودة والتطوير املستمر . -8

   
واًل : وكيل ألكلية لشوئن ألتعليم وألطالب 

 
 :أ

ويعاونه مدير مكتب شئون وإلاشراف بتطبيق معايير الجودة املتعلقة بالتعليم والتعلم بالكلية تابعة امل

  الطالب ولجنة شئون التعليم والطالب املنبثقة عن مجلس الكلية .

 ثانيًا : وكيل ألكلية لشوئن ألدرأسات ألعليا وألبحوث :
املتابعة وإلاشراف بتطبيق معايير الجودة املتعلقة بالبحث العلمى وألانشطة ألاكاديمية ألاخرى بالكلية 

 ويعاونه مدير مكتب الدراسات العليا والبحوث ولجنة الدراسات العليا املنبثقة عن مجلس الكلية .

 ثالثًا : وكيل ألكلية لشوئن خدمة ألمجتمع وتنمية ألبيئة :
مسئولى الوحدات شراف بتطبيق معايير الجودة املتعلقة بخدمة املجتمع وتنمية البيئة ويعاونه املتابعة وإلا 

 املنبثقة عن مجلس الكلية . شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةولجنة بالكلية 

 
وينوب عنه فى حالة عدم وجود مدير وإلاختصاصات املكلف بها مدير الوحدة فى تنفيذ املهام  ويعاون يشترك  -0

 الوحدة .
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 متابعة ما تم إنجازه من أنشطة الوحدة وإلاعداد لإلجتماعات الدورية . -4

 وبين الوحدة .التنسيق بين إدارة الكلية وإلاقسام املختلفة  -3

 لكل محور .إلاشراف ومتابعة أحد محاور إلاعتماد مع الزمالء املسئولين عن املعايير املكونة  -2

 لتمثيل الوحدة فى املجالس الرسمية .ينوب عن املدير فى حالة غيابة  -5

 متابعة وضع الخطط وتنفيذها بلجان منسقى املعايير التابعة لكل نائب . -4

 لبيانات والوثائق .تسهيل مهام رؤساء وأعضاء اللجان فى جمع ا -7

  على مجلس الكلية ملناقشته وإعتماده .مراجعة التقرير السنوى مع مدير الوحدة قبل عرضه  -8

 
 على 

ً
إقتراح مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وإعتماد مجلس الكلية اللجان التنفيذية التى تتولى بناءا

، كل لجنة ممثلة من منسق اللجنة وممثلين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية أنشطة الجودة 

  .يفضل أن يكون رئيس اللجنة الوكيل املختص أو عضو هيئة تدريس له خبرة فى مجال نظم الجودة

 
 

  

 إعداد الدراسة الذاتية ومراجعتها وتحديثها بإستمرار . .0

 ( .SWOTبإجراء التحليل البيئى )وتحديد الفجوة تحليل العوامل البيئية والخارجية للكلية  .4

 إعداد التقرير السنوى لنشاط الوحدة . .3

 الوثائق واملقابالت الجماعية والفردية واملالحظة.جمع البيانات واملعلومات من خالل فحص  .2

 ربط الخطة إلاستراتيجية للكلية بما يتفق مع رسالة ورؤية الخطة إلاستراتيجية للجامعة . .5

 .لإلعتماد والتوثيق الخطة إلاستراتيجية لتطبيق وضع خطة تنفيذية  .4

 للكلية .والغايات النهائية وألاهداف إلاستراتيجية الرؤية والرسالة تحديث  .7

 وضع سياسات محددة تتعلق بمجاالت التعليم والبحث العلمى وخدمة املجتمع . .8

 ييم ومتابعة الخطة إلاستراتيجية من خالل املراجعة الداخلية بصفة دورية .تق .2

  

 . بالجهات املعنية وأصحاب ألاعمال فى القطاع الزراعىإعداد قاعدة بيانات  .0

 . لتحديد إلاحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس وإلادارييينوضع خطة  .4

 .متابعة إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية املوضوعة  .3

 وكفاءة الخريجين . أداء عنإقامة دورات تأهيلية للخريجين وإستطالع أراء املستفيدين  .2

ماد بما يحقق الجودة وإلاعتفيما يختص بمفاهيم عقد دورات وورش عمل وندوات وتبادل الخبرات  .5

 التفاعل املستمر بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز إلادارى لضمان أعلى درجات الجودة داخل الكلية .

برؤية ورسالة وأهداف الوحدة وتغذيته تفعيل املوقع إلالكترونى الخاص بوحدة ضمان الجودة بالكلية   .4

مع املجتمع ومن ثم تبادل كل ما يتعلق بجميع أنشطة لجان الجودة بما يحقق التفاعل املستمر و 

الخبرات الخاصة بجودة وتطوير التعليم مع الوحدات ألاخرى على مستوى الكليات املختلفة داخل 

 وخارج الجامعة .
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س ى أو إلابداعى فى مجاالت ألاعالن عن أسماء الطالب املميزين باألقسام العلمية من حيث التفوق الدرا .7

ونشرها على املعرفة ، وكذلك أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أوسمة أو جوائز محلية أو دولية 

  املوقع إلالكترونى الخاص بالكلية .

 بإستمرار . نشر السيرة الذاتية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على موقع الكلية وتحديثها .8

والخدمات واملجاالت التى يمكن أن تساهم بها الكلية فى عمل الدعاية الالزمة عن الدورات التدريبية  .2

 البيئة .تنمية مجاالت خدمة املجتمع و 

قياس مستوى رضا ألاطراف املجتمعية عن الخدمات التى تقدمها الكلية فى مجال خدمة املجتمع   .01

   وتنمية البيئة .

على املشاركة املجتمعية ، وعقد بروتوكوالت تعاون بين ألاقسام العلمية تشجيع أعضاء هيئة التدريس  .00

 بالكلية والهيئات واملؤسسات املختلفة باملجتمع .

  

 .وربطها بخطة البحث العلمى بالجامعة بط الخطة البحثية اوضع أليات وضو  .0

 تحديد نظام التسجيل وإلاشراف على الرسائل العلمية .  .4

  التنسيق مع لجنة الدراسات العليا املنبثقة من مجلس الكلية لتبادل املوضوعات واملقترحات . .3

 وضع نظام محدد لإلشتراك فى املؤتمرات وألانشطة العلمية ألاخرى وتطوير نتائجها . .2

 لزيادة املشاركة والنشر الدولى عضاء هيئة التدريسوتحفيز أرفع كفاءة العملية البحثية وتشجيع  .5

 تقديم املقترحات لتشجيع إقامة مؤتمرات علمية تساهم فى تحسين املوارد الذاتية للكلية . .4

بالدراسات العليا )دبلوم ـــ ماجستير ــــ دكتوراه( وكذلك ية دقيقة عن أعداد املقيدين إعداد إحصائ .7

 املختلفة خالل السنوات املاضية )دبلوم ـــ ماجستير ــــ دكتوراه( .الحاصلين على الدرجات العلمية 

ــــإعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحث العلمى )أبحاث منشورة  .8 ــــرسائل علمية  ـ ـــ  ـ مشاركة فى مؤتمرات ــ

ـــــ  ءات إختراع ــــــ جوائز منح دراسية ـــــ برتوكوالت تعاون ـــــ برامهمات علمية ـــــ بعثات ـــــ  ــــتنظيم مؤتمرات 

 وكيف يمكن إلاستفادة منها فى خدمة املجتمع .( تكريم

 إعداد تقرير عن مدى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم . .2

 إلاسهام فى وضع البرامج ووضع معايير ملحتوى املقررات الخاصة بالدراسات العليا . .01

  

 رحلتى البكالوريوس والدراسات العليا .للبرامج مل NARSالقومية املرجعية املعايير ألاكاديمية  تبنى .0

 لكلية .وقياس مدى توافقها مع رسالة وأهداف االتأكد من توصيف البرامج واملقررات الدراسية  .4

  واملقررات .وتزويده بالخبرات واملهارات املتعلقة بتوصيف البرامج متابعة منسق القسم  .3

 إعداد مصفوفة البرامج ومقرراتها . .2

 . Syilibusمتابعة إعداد هيكل املقررات  .5

 التحقق من نواتج التعليم املستهدفة من خالل إلاستبيانات ونتائج إلامتحانات والتغذية الراجعة . .4

يسلم للكنترول بعد  والذىملقرر الدراس ى قائمين بالتدريس لنموذج إلاجابة إلمتحان امتابعة تسليم ال .7

 إلانتهاء من التصحيح .

 متابعة أعمال املراجعة على كراسات إلاجابة للتأكد من مشاركة لجنة التصحيح فى عملية التقييم. .8

 الدورى فى حالة تقييم إلاستبيانات الخاصة باملعايير .التنسيق مع لجنة القياس والتقويم  .2
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 على تقارير املراجعة الداخلية مراجعة كافة تقارير البرامج واملقررات ،  .01
ً
وخطط التحسين بناءا

 والخارجية .

  

 التنسيق مع لجنة شئون التعليم والطالب املنبثقة من مجلس الكلية وتبادل املوضوعات . .0

 إعداد قاعدة بيانات للطالب وتفعيل العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .  .4

 وضع آليات لقبول وتحويل الطالب وشروط توزيع الطالب على التخصصات املختلفة . .3

 وضع سياسة لقبول الطالب الوافدين للدراسة والتدريب . .2

)خاصة مهنة التدريس( إطالع وتوعية طالب الفرق النهائية بقوانين العمل املختلفة وأخالقيات املهنة  .5

  وتدريبية لهم .، وعقد دورات تأهيلية والقوانين واللوائح املنظمة للعمل 

 ، وتفعيل خطة ألانشطة الطالبية .وضع آلية لزيادة مشاركة الطالب فى ألانشطة املختلفة  .4

 تنظيم مؤتمر سنوى للتوظيف ، والتحديث الدورى للكتيب السنوى للخريجين . .7

 وضع أستراتيجيات ووسائل للتعليم والتعلم . .8

 .تحديث الالئحة الدراسية الحرص على  .2

 وضع خطط تدريبية تتالئم مع إحتياجات املجتمع املحيط . .01

  

 .عمل توصيف شامل للجهاز إلادارى بجميع وحداته وأقسامه وعالقاته التنظيمية  .0

 ريس .دمتابعة التفاعل بين الجهاز إلادارى وأعضاء هيئة الت .4

 للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز إلادارى .عمل قاعدة بيانات  .3

 التوعية للعاملين بالنظام إلادارى وإستراتيجية إلادارة إلالكترونية . .2

 الفحص الدورى ملدى مالئمة مؤهالت العاملين بمهامهم الوظيفية داخل الكلية . .5

 بما يزيد من قدراتهم الوظيفية.التخطيط والتنسيق للدورات التدريبية التى يحتاجها الجهاز إلادارى  .4

ة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز تفعيل نظام تقييم إلاداء ، واملساعدة فى حل املشاكل الخاص .7

 إلادارى.

  

 إستكمال معايير إلاعتماد الخاصة بالقدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية . .0

 الئحة وحدة ضمان الجودة وإلاعتماد .وضع وتطوير وتحديث  .4

 إعداد وثائق التقدم لإلعتماد . .3

 وضع خطة زمنية لكافة املمارسات املطلوبة . .2

 . على املستويات ألاكاديمية وألاداريةاملستمر فيما بين الجهاز إلادارى  الجودة والتطوير ترسيخ ثقافة  .5

 املستمر للتأهيل لإلعتماد .متطلبات مشروع التطوير إستيفاء  .4

 ومطالبتها بمحاضر إجتماعات دورية .تفعيل دور اللجان التنفيذية  .7

 تنظيم وأرشفة كافة الوثائق لجميع املعايير وتسهيل عمل اللجان التنفيذية . .8

  

 التدريس ومعاونيهم .تحليل إستبيانات إلاحتياجات التدريبية للجهاز إلادارى وأعضاء هيئة  .0

 نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز إلادارى بالكلية . .4
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 لإلحتياجات . .3
ً
 إعداد وتطوير البرامج التدريبية طبقا

 وتطوير ألاداء وأهمية ضمان الجودة بالكلية .عقد املؤتمرات العلمية الخاصة بتقويم  .2

توثيق أى نشاط يعقد بالكلية )ندوات ، ورش عمل ، محاضرات عامة ، دورات ، لقاءات الطالب ،  .5

 .ألانشطة الطالبية( 

 إقتراح طباعة أى وسائل توعية بأعمال الجودة . .4

  

 ذ إلاستبيانات التى تخدم املعايير املطلوبة .تصميم وتنفي -0

 . بثقافة إلاستبيانات كوسيلة فى تقييم ومتابعة وتحسين العملية التعليميةنشر الوعى  -4

النتائج الحالية مع مستويات إلاداء للسنوات  ووضع خطة للتحسين ومقارنةتحليل نتائج إلاستبيانات  -3

 السابقة .

 .املمارسات املطلوبة لتعزيز نقاط القوة والقضاء على أى سلبيات تظهرها إلاستبيانات إقتراح  -2

 

 
 

 على إقتراح  -0
ً
يتم دعم ميزانية الوحدة من التبرعات وإلاعانات واملنح والهبات التى يقبلها مجلس الكلية بناءا

  مجلس إدارة الجودة .

 للقيام بواجباتها .املخصصات املالية التى تقرها الجامعة والكلية للوحدة  -4

 دعم للوحدة من إيرادات أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بنهاية كل عام مالى . %4نسبة  -3

 ارة وال تتعارض مع أهداف الوحدة. ن وجدت ، أو أى موارد أخرى يقبلها مجلس إلادالبنوك إبفوائد الودائع  -2

 
 

للعاملين بالوحدة وأخرين يؤدون خدمات تتعلق بالوحدة كل وما فى حكمها التى تصرف  املكافأت والحوافز  -0

 فى مجال عمله .

 ، أية مصروفات أخرى يوافق عليها مجلس إلادارة .املصروفات ومستلزمات التشغيل  -4

فى املؤتمرات والندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل والدورات تكلفة إشتراك أعضاء الوحدة   -3

 على كافة املستجدات .التدريبية التى تنظمها الهيئة لزيادة خبرات فريق العمل بالوحدة 

 جميع املهام بالوحدة .ألاجهزة وألادوات الضرورية لتنفيذ  -2

 
 

   ألسلف ألمستديمة : (0

 4تصرف بموافقة رئيس مجلس إلادارة أو من يفوضه ويعاد النظر فى قيمتها على أساس متوسط الصرف كل 

 للتعليمات املالية ، ويتم الصرف  %51أشهر + 
ً
منها للمصروفات النثرية أو العاجلة التى تتطلبها حاجة طبقا

بموافقة رئيس وما زاد عن ذلك جنيه )ثالثمائة جنيه( للمدير التنفيذى للمركز ،  311العمل بحد أقص ى 

مجلس إلادارة فى الصرفية الواحدة وذلك فى أضيق الحدود على أن يتم إستعاضتها كلما أقتربت على النفاذ ، 

 ويتم تسويتها بنهاية السنة املالية .

والً 
 
 : موأرد ألوحدة أ

 مصروفات ألوحدة : ثانيًا 

 ألسلف : ثالثًا 
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  ألسلف ألمؤقته : (4

إلادارة فيما ولرئيس مجلس جنيه )ألف جنيه(  0111صرف سلفة مؤقته بحد أقص ى يرخص ملدير الوحدة ب

 جنيه )ألفان جنيه 4111اليزيد عن 
ً
ولرئيس الجامعة ما يزيد عن ذلك فى الحاالت الضرورية على أن يكون ( ا

من الصرف ألحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لنظام الضمان الحكومى ، وتسوى بمجرد إلانتهاء 

رف وقبل نهاية السنة املالية إيهما أقرب الغرض الذى صرفت من أجله وبحد أقص ى شهرين من تاريخ الص

، مع مراعاة التعليمات املالية املنظمة لذلك واليجوز صرف أكثر من سلفة لشخص واحد فى وقت واحد 

   والخاصة بالسلفة املؤقتة واملستديمة الواردة فى الالئحة للموازنة والحسابات .
 

 

 تسرى أحكام الئحة املخازن الحكومية على جميع ألاعمال املخزنية الخاصة بالوحدة . 

o  لالئحة املخازن ، على أن يكون مخزن الوحدة 
ً
تفتح دفاتر لإلضافة أو الصرف ، ويتم القيد طبقا

 ملهمات ومتعلقات الوحدة فقط .مستقل 

o وب عنه .ال يتم الصرف من املخزن إال بإعتماد مدير الوحدة أو من ين 

o . تستخدم بمخازن الوحدة نماذج الدفاتر وإلاستمارات الحكومية 

o ملحتوياته وجميع  ئيخضع مخزن الوحدة للمراجعة والجرد الدورى املفاج 
ً
، ويكون الجرد شامال

 ملا تقتض ى الئحة املخازن واللوائح 
ً
املستندات املوجودة باملخزن ، على أن يكون الجرد مرة وفقا

  املعمول بها لهذ الشأن .املالية 
 

 

تخضع حسابات وأعمال الوحدة لتفتيش ورقابة وزارة املالية والجهاز املركزى للمحاسبات وجميع الجهات 

 ، وتقدم كافة املستندات والبيانات التى تطلبها هذه ألاجهزة .الرقابية داخل الجامعة وخارجها 

 

 
 

( 22يطبق فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم )

بشأن الخدمة املدنية والئحته  4105لسنة  08والئحته التنفيذية وتعديالتها ، والقانون وتعديالته  0274لسنة 

، والالئحة املالية والتنفيذية  والئحته التنفيذيةاملحاسبة الحكومية بشأن  0280لسنة  047التنفيذية ، والقانون 

تنظيم بشأن  0282( لسنة 82والئحة املخازن الحكومية وتعديالتها ، والقانون رقم )للموازنة والحسابات ، 

املناقصات والئحته التنفيذية ، وكذا قانون الدمغة والضرائب وضريبة املبيعات والقوانين واللوائح ألاخرى املعمول 

  فى الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الالئحة . بها 

  

  

  

 

 

 ألمخازن  : رأبعًا 

 ألتفتيش : خامسًا 
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ويتم التعديل بقرار من أ.د/ يجوز إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحة عندما تدعو الضرورة إلى ذلك 

 على إقتراح مجلس إلادارة وموافقة مجلس الكلية . 
ً
 عميد الكلية بناءا

 
 

 تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ املوافقة عليها وإعتمادها من مجلس الكلية . 

 

 جج

 

 وسائل اإلتصال بوحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة والموارد الطبيعية ـ جامعة أسوان
سوأن ـ كلية ألزرأعة وألموأرد ألطبيعية ـ  ألعنوأن

 
ول ألعلوى )قاعة رقم بجامعة أ

 
 ( A2/8صحارى ـ ألدور أال

 (197)3481245   )ت/ف( هاتف ـ فاكس
لكـترونى للوحدة  qaap@agr.aswu.edu.eg ألبريد أال 

mailto:qaap@agr.aswu.edu.eg
mailto:qaap@agr.aswu.edu.eg
mailto:qaap@agr.aswu.edu.eg

