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 ضمان اجلودة واالعتماد جبامعة األندلسمشروع الالئحة الداخلية لوحدة 

 : التسمية (1مادة )

تسمى هذه الالئحة " الالئحة الداخلية لوحدة ضمان اجلودة واالعتماد  

 " .للعوم والتقنية جبامعة األندلس

 التعاريف  (:2مادة )

يكون للمصطلحات الواردة يف هذه الالئحة املعاني احملددة قرين كل  

 النص على خالف ذلك: سياق منها ما مل يد ل

 وم والتقنية يف اجلمهورية اليمنية.لللع اجلامعة: جامعة األندلس

 وحدة ضمان اجلودة واالعتماد. اجمللس: جملس

 .الوحدة: وحدة ضمان اجلودة واالعتماد باجلامعة

 مدير الوحدة: مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد باجلامعة.

 (:3مادة )

تتبع رئيس  ضمان اجلودة واالعتماد، وحدة لاألندلس ينشأ جبامعة  

 اجلامعة.
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 :الوحدة  رسالة  ( 4مادة ) 

حتقيق اجلودة يف مجيع املمارسات التعليمية والبحثية واإلدارية يف   

اجلامعة والتطوير املستمر ملنظومة التعليم اجلامعي باالستفادة القصوى من 

كل إمكانيات اجلامعة ومواردها ومبشاركة مجيع العاملني يف اجلامعة 

إلقليمي أو مبا حيقق جلامعة األندلس التميز سواء على املستوى الوطين أو ا

  العاملي.

 

 أهداف الوحدة:  ( 5مادة )

 تعمل الوحدة من اجل حتقيق األهداف اآلتية:  

 نشر ثقافة اجلودة يف اجلامعة، وتعزيز إجراءاتها. .1

 .التنافسية مودعم قدرته ،نيجيحتسني مستوى اخلر .2

إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية يف وحدات اجلامعة التعليمية  .3

 واإلدارية.

املساعدة يف حتقيق النمو املهين املستمر ألعضاء هيئة التدريس  .4

 نيهم واهليئة اإلدارية يف اجلامعة.وومعا

 تقديم الدعم للربامج األكادميية لتحقيق أهدافها. .5

العمل على ضمان جودة مجيع أنشطة اجلامعة وخاصة الربامج  .6

 األكادميية والبحث العلمي.
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 ية لالعتماد احمللي واخلارجي.تهيئة الربامج األكادميية واجلامع .7

 :للوحدةالهيكل التنظيمي    (6مادة ) 

 يتكون اهليكل التنظيمي للوحدة من:

 :النحو اآلتييشكل بقرار من رئيس اجلامعة على جملس الوحدة:  .1

 رئيس اجلامعة )رئيسًا( -

 (نائبا للرئيس) الوحدة مدير -

من أعضاء هيئة التدريس ذوي اخلربة يف جمال  3 – 2عدد  -

 ضمان اجلودة)أعضاء(. 

 أمني اجلامعة )عضوًا( -

ورئيس احتاد  رؤساء اللجان املنبثقة عن الوحدةوجيوز دعوة  -

لس دون أن يكون هلم حق اجملحلضور اجتماعات  لبةالط

 .التصويت

 .مدير الوحدة: يعني بقرار من رئيس اجلامعة .2

: يصدر بتشكيلها قرار من رئيس املنبثقة عن الوحدةاللجان   .3

 إلجنازوحتدد لكل جلنة اختصاصاتها والزمن الالزم  ،اجلامعة

  مهامها.

: يتوىل تنفيذ األعمال اخلاصة بالوحدة وتنظيم لوحدةاسكرتري  .4

 .وحتليليها البيانات للحاسوبوإدخال  الوحدة،ملفات 

  ( :7مادة )
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مرة على األقل كل شهرين بناء على دعوة من  الوحدةجيتمع جملس  

رئيسه أو بطلب من أغلبية األعضاء. وال يكون االجتماع صحيحًا إال حبضور 

يف حالة أكثر من نصف عدد أعضائه ، ويرأس اجللسة رئيس اجمللس و

، وتصدر قرارات اجمللس )نائب الرئيس(وحدة المدير حيل حمله غيابه 

 ت يرجح اجلانب الذي يضم رئيس اجللسة.بأغلبية األصوات، فإذا تساو

 : مهام واختصاصات مجلس الوحدة(8مادة )

ووضع  الوحدة على شئون العليا املشرفةهو السلطة  الوحدةجملس  

جلان علمية  بأفراد أو وجيوز له االستعانة  ،االيت حتقق أهدافه اسياساته

  وميارس اجمللس املهام واالختصاصات اآلتية: ،استشارية

 .هاعملخطط  للوحدة السياسات العامة رسم (1

 املرفوعة من الوحدة اعتماد مشروع اخلطة السنوية ألنشطة (2

 الوحدة.مدير 

يف إطار موازنة  للوحدةمشروع اخلطة املالية السنوية  وضع (3

 اجلامعة.

عن سري  من مدير الوحدة النظر يف التقارير الدورية اليت تقدم (4

 .بالوحدةالعمل 

 .الوحدةاعتماد نظام العقود واالتفاقات مع املتعاملني مع  (5

املوافقة على الدعوة إىل عقد االجتماعات والندوات واملؤمترات  (6

 بالتعاون مع اجلهات األخرى.
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الذي يعده  الوحدةالتقرير السنوي عن نشاط  وإقرارمناقشة  (7

 .الوحدةمدير 

 مهام واختصاصات مدير الوحدة :(9مادة )

الفنية  اوإدارة شئونه ةأمور الوحدتصريف  الوحدةيتوىل مدير   

 وله مزاولة املهام واالختصاصات اآلتية: ،لساجمليف إطار سياسات وقرارات 

 .الوحدةومتابعة تنفيذ قرارات جملس  للوحدةتسيري العمل اليومي  (1

 الوحدة.إعداد اخلطة السنوية ألنشطة  (2

املنبثقة عن الوحدة ومتابعة سري اإلشراف على سري أعمال اللجان  (3

 عملها وتنفيذ خططها.

اقرتاح احلوافز واملكافآت لألنشطة املتميزة للعاملني بالوحدة  (4

 واللجان املنبثقة عنها ورفعها لرئيس اجلامعة.

والتقارير الدورية عن سري  الوحدةإعداد التقرير السنوي عن نشاط  (5

 .بالوحدة العمل

 لةاملوكإلجناز املهام  واللجان اءاالستعانة مبن يرى من اخلرب (6

 .للوحدة

العمل على إجياد قنوات اتصال مع اهليئات الوطنية واإلقليمية  (7

والدولية اليت تهتم بتقويم وضمان اجلودة يف التعليم اجلامعي 

 باجلامعةلتبادل اخلربة مبا يطور من أداء العملية التعليمية 

 النظام المالي للوحدة:(11مادة )
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ويعترب نظامها املالي  ،للوحدة موازنة سنوية يف إطار موازنة اجلامعةيكون 

 جزًء من النظام املالي للجامعة.

  أحكام عامة:(11مادة )

يف  يطبق فيما مل يرد يف شأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة 

 .قانون اجلامعات األهلية والئحته التنفيذية والنظام األساسي للجامعة

  ( :12مادة )

 يعمل بهذه الالئحة من تاريخ موافقة جملس اجلامعة.

 هـ1433صدرت جبامعة األندلس بتاريخ      /         /  

 م  2339/       10/      20املوافق                                

 

 رئيس اجلامعة                                                        

 برقعان بن حممد ا.د. امحد                                                    


