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١

  
  وحدات ضمان الجودة أداءتقییم 

  
  :   ........................................الكلیة

  
  
  : تنفیذ المھام المطلوبة من وحدة ضمان الجودة بالكلیة .١
  

  مالحظات  ال یتم التنفیذ  یتم التنفیذ  المھـــــــــــــــــــــــــــام  م

ال   یتم   .بالجامعة مع مركز ضمان الجودة المستمر التواصل   ١
  یتم

٣  ٢  ١    

              ن الجودة لوحدة ضما ھوخطة عمل مفعل تنظیميھیكل جد تو  ٢
              خطة العمل من خالل اللجان المشكلة تنفیذ   ٣
              وتقاریر دوریة لمتابعة تنفیذ الخطط التنفیذیة  آلیاتتوجد   ٤
              الدوریة للوحدة  اإلدارةمجالس تعقد   ٥
              للكلیة  اإلستراتیجیةتنفیذ الخطة متابعة   ٦
ة لضمان  ألداءمستمر تقییم   ٧ ة القومی اییر الھیئ ة فى ضوء مع وحدة ضمان الجودة بالكلی

  جودة التعلیم واالعتماد 
            

ة وتحلیل نتائج استبیانات تقویم الطالتوزیع   ٨ ن التغذی ب للمقررات والبرامج واالستفادة م
  الراجعة فى خطط التحسین 
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٢

ویم   ٩ ة  األداءتق ات المعنی ادات ( للفئ ادیمین والقی ن واك ع ) اداری ة ورف فة دوری بص
ة  واإلدارةعلمیة ال األقسامالتوصیات بھا الى  ا بالكلی حیحیة  اإلجراءاتالتخاذ العلی التص

  .ضوء التغذیة الراجعة  في

            

ل   ١٠ اتتفعی ة  آلی ة لمراجع ة والخارجی ة الداخلی االمراجع ویم  ریر تق اریر  األداءتق والتق
  العلیا بالكلیة  اإلدارة إلىرفع یتقریر عنھا  وإعدادالدوریة من المصادر المختلفة 

            

دیم   ١١ ة تق ادیةأدل م  إرش ادیة ودع دمات استرش يوخ املین  فن دریس والع ة الت اء ھیئ ألعض
  والطالب بالكلیة فیما یتعلق بضمان الجودة والتأھیل لالعتماد 

            

ة  المجتمعیة  لإلطرافوخدمات استرشادیة ودعم  إرشادیةأدلة تقدیم   ١٢ ة  ذات العالق بالكلی
  فیما یتعلق بضمان الجودة والتأھیل لالعتماد 

            

داد   ١٣ ر أع ة والتقری اریر الدوری نويالتق ا  الس ة، ورفعھ ىللكلی ودة  إل مان الج ز ض مرك
  بالجامعة للمراجعة 

            

ویم واسع  وتثقیفي إعالميبنشاط القیام   ١٤ ع  األداءلترسیخ مفھوم تق وضمان الجودة لمجتم
  الكلیة 

            

ة ى مجال نظم الجودة والتأھیل لالعتماد وفق ف ةتدریبیدورات عقد ت  ١٥ دة خطة متكامل معتم
  والمعاونین واالداریین والطالب بالكلیة تدریس تشمل القیادات وأعضاء ھیئة للتدریب 

            

              الئحة اداریة ومالیة معتمدة للوحدةتوجد   ١٦
ائالمستندامراجعة   ١٧ اد ت والوث اییر االعتم ة بإستفاء مع يق المتعلق ة سنویا  الت دھا الكلی تع

  مركز ضمان الجودة بالجامعة  إلىللمراجعة  وإرسالھا
            

الھیئة القومیة لضمان جودة لزیارة ( لزیارة المحاكاة  ا استعداد الالزمة اإلجراءاتاتخاذ   ١٨
  من قبل مركز ضمان الجودة قبل زیارة االعتماد ) التعلیم واالعتماد 

            

ة لعرض ومناقشة حضور   ١٩ مدیر وحدة ضمان الجودة اجتماعات المجالس الحاكمة بالكلی
  قضایا الجودة 

            

ة  بانتظام) او نائبة ( مدیر وحدة ضمان الجودة حضور   ٢٠ ياالجتماعات الدوری دھا  الت             یعق
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٣

  الوحدات  لمدیريمركز ضمان الجودة بالجامعة 
        ) : مدیر وحدة ضمان الجودة  بالكلیةتوكل إلى (مھام أخرى     
  ---------------------------------------------------------------------------------              

  --------------------------------------------------------------------------------              

  --------------------------------------------------------------------------------              

  --------------------------------------------------------------------------------              

  
 

  بانتظامیتم  ٣حدا ما ،  إلىیتم =  ٢ال یتم ، =١( التقییم درجات  ( 
  بوحدة ضمان الجودة الدالة على تنفیذ المھام المطلوبة  األدلةتوافر یجب.   


