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 أة الوحدة ـــنش

إ الجودة تم  ال  نشاء وحدة ضمان  الدواءبكلية  وتكنولوجيا  الدور    صيدلة  رقم    الثاني ومقرها  الكلية  مجلس  بقرار  شهر   1بالكلية 

22/10 / 2012.   

 : رؤية الوحدة

التعليم ب   واإلقليميالمحلى    مستوىعلى  صيدلة  المجال    فيالمؤسسات التعليمية    فيمجال نظم إدارة الجودة    فيرائدة    الوحدة  أن تكون

 . الخاص الجامعي

 : رسالة الوحدة

لكلية وتطبيق نظم باالجودة بين الفئات المختلفة    نشر ثقافةمن خالل    لالعتمادتأهيل الكلية  لى  لجودة إتسعى وحدة ضمان ا 

 .المجتمعية للكلية والبحثية والخدمةبما يضمن جودة العملية التعليمية  الدوريالمراجعة والتقويم 

 الكلية: رؤية 

أن تكون كلية الصيدلة جامعة هليوبوليس متميزة ورائدة في مجاالت التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المدني في  

 .والعالمي إطار التنمية المستدامة على المستوى المحلي واإلقليمي

 : رسالة الكلية 

علمية  ابحاث  وإعداد  الدواء  وتنمية صناعة  العمل  مجاالت سوق  في  متميز  بإعداد صيدلي  هليوبوليس  جامعة  الصيدلة  كلية  تلتزم 

 تنمية البيئة وخدمة المجتمع.  فيتتوافق مع محاور وأهداف التنمية المستدامة واإلسهام بفاعلية 

 داف الوحدة: ــهأ

 للجودة.  داخلينظام  إنشاء-1

الجودة    تهيئة-2 لضمان  القومية  الهيئة  ومعايير  بمتطلبات  للوفاء  نظام  واالعتمادالكلية  لتقييم    إلنشاء  الجودة  األداءداخلي   وتوكيد 

 .بالكلية

 .القدرات الذاتية للموارد البشرية بالكلية تنمية-3

 .واإلدارية والطالبية األكاديمية المستويات كافة  على  ثقافة الجودة الشاملة نشر-4

على   المجتمعيةرضا األطراف  للمعايير بما يحقق    وفقا  وتنوع المعلومات    األداءجودة    خاللمن    الخريجينثقة المجتمع في    كسب-5

 .واإلقليميالمستوى المحلى 

 العلمي والمشاركة المجتمعية.  المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية للنهوض بالمستوى التعليمي والبحث التطوير-6 
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 :الجودة ضمان وحدة اختصاصات

 

   ونشرها وتفعيلها. االستراتيجيةها وضع رؤيتها ورسالتها وأهداف فيإدارة الكلية   دعم-1

 والمطبوعات الخاصة بنظام الجودة الداخلي. إعداد التقارير وتداول النماذج  -2

 تنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات المتعلقة بالجودة التي تعقدها الكلية والجامعة والجهات الخارجية المختلفة.ال   -3

بحاث  ألا–المشاركة المجتمعية  –البرامج التعليمية  –لقياس وتقييم األداء بالكلية )المعايير المرجعية  دوريوضع نظام   -4

 دارة الجودة( بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعةإفعالية  –نشطة العلميةألوا

 دارية.إلتحديد خطوات الرقابة والمتابعة المستمرة لكافة المهام األكاديمية وا   -5

 نشطة المختلفة والتواصل المستمر بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة.ألبالكلية ل الداخليوضع آليات لتفعيل التقويم    -6

ألنشطة الجودة  ةوالربع سنوي ةالمتابعة الشهري  ريرامراجعة تقارير المتابعة المقدمة من اللجان النوعية للجودة بالكلية ألعداد تق   -7

  .بالكلية

 . المجال اإلداري على مستوى الكليةاقتراح نظام لتحفيز ومكافأة األداء المتميز في المجال التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع و   -8

 . وتقديم المشورة والتدريب للمؤسسات التعليمية األخرى في مجال الجودة وتطوير العملية التعليمية التعاون-9

  .قواعد البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين الستكمالنظم المعلومات  إدارة مع التعاون-10

ئمين على أنشطة التطوير المختلفة لمواكبة مستويات الجودة  لعمليات التحسين المستمر من خالل توجيه القا الفنيالدعم   -11

 باستمرار. 

 عمال التنفيذية المختلفة بالكلية.ألالتقارير الدورية والسنوية ل إعداد-12

 الكلية. فيثقافة الجودة بعقد الندوات وورش العمل للعاملين  نشر-13

 ملصقات ونشرات ومنشورات توضح رسالة ورؤية الكلية وأهداف وحدة الجودة. عمل-14

 من خالل مقررات وبرامج الكلية. وشرح كيفية عمل المعايير األكاديمية للبرامج المختلفة وكيفية تطبيقها توضيح-15

 منه ومحاولة تطبيقه. لالستفادةاصل معه مجال جودة التعليم واعتماده والتو في القوميالعالم وعلى المستوى  فيما يتم  متابعة-16

 أنشطة الجودة.   فيالكلية  فيجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين  إشراك-17
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 لوحدة ضمان الجودة  التنظيميالهيكل 
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 مجلس إدارة الوحدة 

 : دارةإلرئيس مجلس ا

ضوء األهداف   فيويتحقق    الموضوعةشراف العام على الوحدة بما يتفق مع اللوائح والقوانين  إلرئيس مجلس االدارة هو المختص با

 العامة للوحدة. 

 تشكيل مجلس إدارة الوحدة

 -الوحدة: أعضاء مجلس إدارة 

                                                          (رئيسا  الكلية )عميد  .1

  وكيل الكلية .2

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية .3

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة .4

 (اعضاء  األقسام )رؤساء  .5

 (عضوا  إداري ) .6

 عضو من الهيئة المعاونة .7

 عضوا                            الطالبية األنشطة فيطالب أو طالبه الفاعلين  .8

 عضوا                                 مجتمعية                             أطراف .9

 خريج .10

 

دعوة   للمجلس  الكليآيحق  خارج  من  التعليم  تطوير  بقضايا  المهتمين  ومن  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  لحضور خرون  ة 

 عملية التصويت داخل المجلس. فيبخبراتهم دون أن يكون لهم دور  لالستفادةجتماعات مجلس االدارة ا

 

 -الوحدة: مجلس إدارة  اختصاصات

 .للوحدة  خطة العمل السنويةإقرار  -1

 .اإلدارةيحددها مجلس  والتياالستعجال  ةلها صف التي االختصاصاتبعض  في الوحدةتفويض مدير  -2

 /الدراسة الذاتية للكلية ورفعها الى مجلس الكلية ومركز ضمان الجودة. السنويمناقشة التقرير  -3

 -مدير الوحدة: 

بالكلية من    اختياريتم   التدريس  الوحدة من أعضاء هيئة  لمعايير    فيالخبرة    ذويمدير  الجودة وطبقا   القيادات   اختيارمجال ضمان 

 قابلة للتجديد. ةالمعتمدة من مجلس الكلية ويصدر قرار بتعيين مدير الوحدة من عميد الكلية لمدة سن
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 -مدير الوحدة:  اختصاصات

 .لالجتماع دعوة مجلس إدارة الوحدة -1

 مجلس إدارة الوحدة. قراراتالى متابعة تنفيذ  باإلضافة للوحدة العامةمتابعة تنفيذ السياسات  -2

 واعتمادها. الوحدة ألنشطة السنوية  الخطة إعداد -3

 .والدراسة الذاتية للكلية  الذاتيمتابعة إعداد التقارير السنوية للتقويم  -4

 .اقتراح صرف مكافآت أو عقوبات مالية وإدارية للعاملين بالوحدة ورفعها عميد الكلية -5

 .واعتماده من مجلس إدارة الوحدةإعداد التقرير السنوي ألنشطة الوحدة  -6

 إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة عن طريق أ.د/ عميد الكلية الى مركز ضمان الجودة بالجامعة. -7

 مركز ضمان الجودة والهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. اجتماعات فيتمثيل الوحدة  -8

 متابعة أنشطة اللجان الداخلية لوحدة ضمان الجودة.  -9

 من مجلس الكلية. واعتمادهاللوحدة وعرضها على مجلس االدارة  سنويةإعداد موازنه  -10

 أي اختصاصات أخري يفوضه فيها مجلس اإلدارة -11

 

 -الوحدة: مدير صالحيات 

 بعد التصديق من عميد الكلية. لمرؤوسيهالتحفيز والتقويم  فيله الحق  -1

 الوحدة بعد الرجوع لعميد الكلية.  فيداخل الوحدة بما يحقق جودة االداء  مرؤوسيهتعديل تنظيم   فيله الحق  -2

 وقت. أي  فيالقيام بأعمال مراجعة داخلية  فيله الحق  -3

 الجودة داخل الكلية.  تجاهعقد دورات توعية  في له الحق -4

 وقت. أي فيالقيام بعمل مراجعات للوثائق بالكلية  فيله الحق  -5

  :نائب مدير الوحدة اختصاصات

  .يقوم بجميع مهام مدير الوحدة في حام غيابه .1

 .يقوم بتسجيل محاضر مجلس إدارة الوحدة .2

 .ه بها مدير الوحدةفيقوم بكل المهام التي يكل .3

 .يذيةفبين جميع اللجان التن  قالتنسيفي يشارك - .4

 -بالكلية: األعضاء بالوحدة والخريجين مهام ومسئولية الطالب 

 االجتماعات الشهرية لمجلس إدارة الوحدة.  والخريجين حضور ممثل الطالب -1

 في أنشطة الوحدة ونشر ثقافة الجودة بين زمالئهم.والخريجين المشاركة الفعالة للطالب  -2

الفهم الجيد لدورهم الهام في عملية تقييم المقررات الدراسية والبرنامج )ملئ االستبيان بعناية واهتمام( وآرائهم في عمليات  -3

 والتحسين. التطوير 
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 اللجان الداخلية للوحدة 

 الداخلية  المراجعة لجنةأوالً: 

 الداخلية تقوم على: المراجعة لجنة

 اعداد واعتماد وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية دوريا   -

 خطة واإلدارية ومراجعة العلمية الكلية بأقسام والخاصة مصداقيتها على والتأكيد المقدمة الوثائق ومراجعة فحص -

 .مقترحات من تتضمنه بما المستقبلية العمل

 . بالكلية الدراسية والمقررات البرنامج وتقارير توصيفات مراجعة -

 .المراجعة من مالحظات تقارير فييرد  لما اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة طبقا   من التأكد -

 .المختصة اللجان من التقارير جميع اعتماد من التأكد -

 الخطط السنويةمتابعة تنفيذ  -

 خارجيين بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة. مراجعيناستقدام  -

  واالعتماد التعليم جودة معايير استيفاء مراجعة -

 للكلية.  السنويمراجعة الدراسة الذاتية والتقرير  -

 متابعة تنفيذ الخطط السنوية. -

 .الدورية المراجعات تقارير حفظ -
 

 التدريب:  لجنةثانياً 

 التدريب تقوم على:  لجنة

القيادات    التدريبية  االحتياجاتتحديد   - من   والطالب   اإلداريوالجهاز  ومعاونيهم   التدريس هيئةأعضاء  ولكل 

 بالكلية.

األكاديمية ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء الداخلي التدريب خطط وتقييم ومتابعة وتنفيذ إعداد -  والقيادات 

 .بالكلية العاملين وجميع واإلداريين

 . الالزمة النماذج  إعداد مع التدريبية البرامج أداء تقويم -

 .العالي التعليم جودة بضمان الخاصة التدريبية والبرامج العمل وورش والندوات بالمؤتمرات التوصيات صياغة -

 .التدريبية للدورات الالزمة المطبوعات تجهيز -

 .الكلية لمجلس التدريبية البرامج عن دورية تقارير تقديم -
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 :معايير الجودة منسقيلجنة ثالثاً 

 :يلياالعتماد كما معيار محدد من معايير بأن كل منسق مسؤول عن تختص 

 .متابعة تنفيذ اآلليات التابعة للمعاييرتحديث واعتماد و  .1

 .تحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري للمعايير المختلفة .2

 .المعايير المختلفةاستيفاء مؤشرات كل معيار من  .3

 .توفير األدلة والشواهد الخاصة بمؤشرات كل معيار من المعايير المختلفة .4

 

  : وتحليل االستبيانات تحديث الموقع اإللكترونيلجنة رابعا 

 . تحليلها احصائيا  اعداد تقارير عنها بعد تجميعها وتفريغ بياناتها ومتابعة توزيعها و و  االستبياناتاللجنة هو إعداد   وأهم أعمال

 تعمل على وتحليل االستبيانات  تحديث الموقع اإللكتروني  ولجنة 

 اإلداريين(  – ةالهيئة المعاون –التدريس  )هيئةإعداد قاعدة بيانات خاصة عن العاملين بالكلية  -

 الرسائل( –بحاث األ – الطالبيالنشاط –العليا  )الدراساتالمجاالت المختلفة  فيإعداد قاعدة بيانات ألنشطة الكلية  -

 ( واالستبيانوالتقريرالسنوى  )التوصيفإعداد قاعدة بيانات لكل البرامج والمقررات الدراسية  -

 التخصصات المختلفة فيإنشاء قاعدة بيانات عن الدوريات العلمية  -

 تحديث البيانات على الموقع بصفة دورية   -

 : السنويوالتقرير الدراسة الذاتية  اعداد لجنةخامسا 

إشراف فريق الدراسة الذاتية مساعدة وتعمل ب ن تجميع أجزاء الدراسة الذاتية وتعمل اللجنة على التنسيق بين اللجان المختلفة لتتمكن م

 : وتقوم علىللكلية  السنوي التقرير جنةلوتقدم ال

 .الذاتية والدراسة السنوي الكلية تقرير اعداد -

 .الكلية مجلس من اعتمادها تم التي العمل خطط تنفيذ متابعة -

 .الذاتية بالدارسة الخاصة الوثائق إعداد -

 .السنوي الكلية بتقرير الضعف نقاط على بناءا   التحسين خطط وضع -
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 تطبيق وتعزيز نظم ضمان الجودة فيدور ومهام القيادات االكاديمية 

أألكاديمية  القيادات  المسئولين من  إلمام جميع  التأكد من  بالكلية يجب  االعتماد  الجودة ومعايير  نظم ضمان  لضمان تحقيق وتطبيق 

والعاملين  اإلدارية  األقسام  ورؤساء  التدريس  هيئة  وأعضاء  العلمية(  المجالس  ورؤساء  الوكالء  السادة  الكلية،  عميد  )أ.د.  بالكلية 

ومع بدورهم  الدورية والطالب  السنوية  والتقارير  المستندات  تجهيز  يتم  حتى  اختصاصاتهم  مجال  في  تقع  التي  المسئوليات  رفة 

التي وضعتها الكلية   االستراتيجيةالمطلوبة والمتضمنة وصف وتقييم للوضع الحالي للكلية وتحديد ما تم تحقيقه وإنجازه من الخطط  

 للتحسين في مختلف المجاالت وإعداد الكلية للتقدم لالعتماد.                                      

 فيما يلي:  لالختصاصاتوبناءا على ما سبق تتلخص األدوار والمسئوليات وفقا 

 

 -الكلية: أ.د/ عميد  مهام-1

الشهري لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية وإرسال صورة من المحضر بعد اعتماده إلى مركز    االجتماععقد   -1

 ضمان الجودة بالجامعة وتحتفظ الوحدة بالكلية بصورة من هذه المحاضر. 

با -2 وذلك  بالكلية  اإلدارية  واألقسام  الوكالء  والسادة  العلمية  األقسام  من  المطلوبة  المهام  إنجاز  عملية  لمتابعة متابعة 

  الفورية لحلها تجنبا    اإلجراءات  واتخاذالمستمرة مع مدير الوحدة للوقوف على المشكالت والعقبات التي تواجه الوحدة  

التقارير  وباقي  الذاتية  الدراسة  السنوي/  التقرير  لتقديم  والتقارير  المستندات  إعداد  عملية  في  تأخير  أي  حدوث  إلى 

 والمستندات في الوقت المحدد. 

المقررات، تقارير المقررات   المستندات والتقارير )الرسالة والرؤية بعد المراجعة، توصيف البرامج، توصيف  اعتماد -3

 ير السنوي/ دراسة ذاتية(.والبرامج، التقر

واللقاءات على مدار   -4 العمل  التدريبية وورش  الدورات  لعدد من  بالكلية لوضع خطة تدريبية  الجودة  التنسيق مع وحدة 

الجودة  لثقافة  ونشر  التعليمية  المؤسسة  في  وتطبيقاتها  الجودة  لنظم  الجميع  وفهم  إيضاح  من  للتأكد  الدراسي  الفصل 

 ب، العاملين، أعضاء هيئة التدريس وجميع الفئات المستهدفة )داخلي/ خارجي(.وأهداف الوحدة بين الطال

المتابعة المستمرة لألقسام العلمية وإدارات الكلية لتطبيق خطط التطوير والتحسين التي وردت بتقارير البرامج والتقرير  -5

 السنوي وإنها تتم فعليا وفقا لجدول زمني معلن.

 اء للكلية وفقا للجدول الزيارات المتفق عليه. تسهيل زيارة المراجعين النظر -6

 

 

 وكيل الكلية:  مهام أ.د.-2

 شئون التعليم والطالب: المهام المتعلقة ب
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الدراسية،   -1 بالجداول  الوحدة  نماذج  وإمداد  الثنائية،  اللجان  لجانمحاضر  ونتائج    االمتحانات،    امتحانات الممتحنين 

 الطالب في جميع المقررات لجميع البرامج. 

مع   -2 التعامل  كيفية  الطالب،  شكاوى  مع  التعامل  آلية  مثل:  والطالب  التعليم  بشئون  خاصة  بمستندات  الوحدة  إمداد 

التكافل   صندوق  عن  بيانات  بالنتائج،  الخاصة  والتظلمات  الطالب  من  االجتماعيالتماسات  الطالب  استفادة  ، هومدى 

الطالب   وكيفية مساعدة  المتفوقين  الطالب  لتكريم  المتبعة  الرحالتالسياسة  الميدانية،   المتعثرين  والزيارات   التعليمية 

 (.والتحويل، وغيرهاسياسات القبول 

 إمداد الوحدة بدليل الطالب المعدل. -3

البيانات الخاصة بالرعاية الطالبية بالكلية واألنشطة الطالبية واألسر ولجا -4 ن اتحاد الطالب، المسابقات الطالبية تقديم 

 وغيرها.  المسابقات،)خارج وداخل الكلية(، بيان بالجوائز التي فاز بها الطالب في 

المقرر الذين يقومون بتدريسه بالكلية  -5 التدريس بنموذج توصيف  متابعة عملية إمداد السادة المنتدبين من أعضاء هيئة 

ال المستهدفة  التعليمية  النتائج  الموضوعات متضمنا  بوضع  بالتدريس  القائم  المنتدب  ليقوم  للبرنامج  المقرر  يحققها  تي 

النتائج ويحقق  يرتبط  بما  المستخدمة  التقييم  وطرق  التدريس  أساليب  حدده    وتحديد  الذي  للمقرر  المستهدفة  التعليمية 

التوقيع. كذلك   الكلية مستوفاة  المقرر إلدارة  المنتدبين  البرنامج وتسليم صورة كاملة من توصيف  السادة  متابعة إعداد 

 لتقرير المقرر في نهاية كل فصل دراسي. 

لوحدة ضمان الجودة    وجودة فرص التعلم الوارد بنموذج التقرير السنوي وإرساله  بالتدريس والتعلمإعداد البند الخاص   -6

 حتى يمكنها استكمال إعداد التقرير السنوي / الدراسة الذاتية. 

، أعداد الطالب في  بدئوا البرنامجاد الطالب الذين  ت الخاصة بأعداد الطالب المستجدين، أعدإمداد الوحدة باإلحصائيا -7

الفرقة )من  الخريجين  الطالب  إعداد  فرقة،  اإلحصاءات  2ترم-الخامسة  كل  من  وغيرها  الوافدين  الطالب  إعداد   ،)

 المرتبطة بالعملية التعليمية.

والتعلم المقترحة الخاصة بشئون التعليم والتعلم وفقا لجدول زمني وما تم تحقيقه من  إمداد الوحدة باستراتيجيات التعليم   -8

 خطة العام السابق والمعوقات التي حالت دون اكتمال تحقيق بعض منها إن وجد.

 (. تعليمية، الخقاعات مجهزة بوسائل  معامل،والتعلم ) للتدريسإعداد تقرير دوري عن مدى كفاية اإلمكانيات المتاحة  -9

بتدريسها   -10 يقوموا  التي  المقررات  لتوصيف  التدريس  هيئة  أعضاء  استالم  من  للتأكد  العلمية  األقسام  رؤساء  متابعة 

وعرضها على الطالب في أول الفصل الدراسي وكذلك التأكيد على رؤساء األقسام العلمية على ضرورة إعداد أعضاء  

 وتجميعها ثم تسليمها للوحدة. هيئة التدريس لتقرير المقررات في نهاية الفصل الدراسي 
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 الداخلية  لالئحةا

 ( 1) مادة

 الهاتف.  أو االلكتروني البريد طريق عن الشهري لالجتماع الوحدة وأعضاء اللجان رؤساء السادة الوحدة رئيس يدعو     

 

 ( 2) مادة 

 المهام   من  تخليا  ذلك  يعتبر  مكتوب  اعتذار  دون  متتالية  اجتماعات  ثالثة  الحضور  عن   عضو   أو   لجنة  رئيس  من أي  تغيب  عند    

 فاعلية.  أكثر بآخر العضو ويستبدل للوحدة الشهري االجتماع محضر في ذلك ويذكر إليه الموكلة

 

 ( 3) مادة 

 إبالغ  مع  وأسبابها  انجازها  يتم  لم  التي   والمهام  الشهر  هذا  خالل  تمت  التي  المهام  عن  شهري  تقرير  بالوحدة  اللجان  رؤساء  يقدم     

 معها.  للتعامل يلزم ما واتخاذ مناقشتها يتسنى حتى عقبات بأي الوحدة مدير

 

 ( 4) مادة 

 طة األنش مجمل عن مجمعا تقريرا  وتعد الوحدة لجان من مهام من انجازه تم عما شهري تقرير بإعداد الداخلية المراجعة لجنة تقوم    

 عنها.  والمسئول األسباب فيها موضحا   الوحدة لمدير ويقدم ،وجد إن تتم لم والتي تمت التي

 

 ( 5) مادة 

 في   والنتائج  التقارير  وتسليم  المهام  لتسليم  اللجان  رؤساء  وبين  بينهم  المستمر  االتصال  ضمان  الوحدة  لجان  أعضاء  جميع  على    

 لها.  المقرر الموعد

 

 ( 6) مادة 

 تقييم   بنتائج  الوحدة  وأعضاء  اللجان  رؤساء  بإبالغ  الداخلية   المراجعة  لجنة  رئيس  مع  التشاور  بعد  الجودة  ضمان  وحدة  مدير  يقوم    

 الرسمية. المجالس في لمناقشته الشهرية األداء

 

 ( 7) مادة 

 حتى   الوحدة  لمدير  طلب  بتقديم  يقوم  إليه  الموكلة  المهام  بعض  أو  أحد   عن  االعتذار  األعضاء  أو  اللجان  رؤساء  من  أي  رغب  إذا    

 لذلك.  المبررات تقديم  مع توزيعها إعادة يمكن
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 ( 8) مادة 

 لرؤساء  الدعم   ويقدم  الكلية  إدارة  مع  التعاون  خالل  ومن  اإلمكان  قدر  المهام  في  الصعوبات  تذليل  على  يعمل  أن   الوحدة  مدير  على    

 العمل. سير حسن  لضمان الوحدة وأعضاء اللجان

 

 ( 9) مادة 

 اللجان  ومساعدة  األعمال  انجاز  في  التعاون  في  المتميزين  والطالب  الخريجين  من  بعدد  االستعانة  الجودة  ضمان  لوحدة  يجوز    

 الجودة. أنشطة في معاونتهم على لهم تقدير شهادات وتمنح

 

 ( 10) مادة 

 انجازها  تم  التي  المهام  عن  مكافأة  على   الجودة  أنشطة   في  ساهموا  ممن  ومعاونيهم  الوحدة  وأعضاء  اللجان  رؤساء  السادة  يحصل    

 لذلك.  المخصصة المشروع ميزانية من وتصرف بنجاح

 

 


