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١

  
  وحدات ضمان الجودة أداءتقییم 

  
  :........................التاریخ                 :   ........................................الكلیة

  
  
  : تنفیذ المھام المطلوبة من وحدة ضمان الجودة بالكلیة .١
  

  ال یتم التنفیذ  یتم التنفیذ  المھـــــــــــــــــــــــــــام  م

       .بالجامعة مع مركز ضمان الجودة لمستمر االتواصل   ١
      .آلیات لمتابعة تنفیذھالوحدة ضمان الجودة و وجود خطة عمل مفعلھ  ٢
      .  للكلیة ستراتیجیةاإل متابعة تنفیذ الخطة  ٣
      . واالعتمادفي ضوء معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم دوریا وحدة ضمان الجودة بالكلیة داء اتقییم   ٤
، بصفة دوریةللفئات المعنیة والقیادات  تقویم األداءمج ویم الطالب للمقررات والبراتقو تحلیل نتائج استبیانات  ٥

  . العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة اإلدارةاألقسام العلمیة وإلى  ورفع التوصیات بھا
    

ةمراجعة   ٦ و تقاریر تقویم األداء والتقاریر الدوری ة ال ن المصادر المختلف ةالد(اردة م ة والخارجی وإعداد ) اخلی
  .كلیةھا یرفع إلى اإلدارة العلیا بالتقریر عن

    

فیما یتعلق  بالكلیةودعم فني ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین والطالب  تقدیم أدلة إرشادیة وخدمات استشاریة  ٧
  .بضمان الجودة والتأھیل لالعتماد

    

      .بالجامعة  ورفعھا إلى مركز ضمان الجودة،  للكلیةلدوریة والتقریر السنوي إعداد التقاریر ا  ٨
      .لترسیخ مفھوم تقویم األداء وضمان الجودة  وتثقیفي واسع داخل الكلیة القیام بنشاط إعالمي  ٩

ة   ١٠ د دورات تدریبی يعق ال  ف ة مج ة متكامل ق خط اد وف ل لالعتم ودة والتأھی م الج دة نظ دریب تشمعتم  ملللت
  .بالكلیةس والمعاونین واإلداریین والطالب أعضاء ھیئة تدری القیادات و
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٢

      .توجد الئحة إداریة ومالیة معتمدة للوحدة    ١١
ات سنویا االعتماد معاییر مراجعة المستندات والوثائق المتعلقة باستیفاء    ١٢ الھاالتي تعدھا الكلی ة  وإرس للمراجع

  .ةبالجامعإلى مركز ضمان الجودة 
    

ن  )ن جودة التعلیم واالعتمادلزیارة الھیئة القومیة لضما(محاكاة لزیارة ال ااستعدادالالزمة  اتجراءاإلاتخاذ   ١٣ م
  .االعتمادقبل مركز ضمان الجودة  قبل زیارة 

    

      .قضایا الجودة لعرض ومناقشة  اجتماعات المجالس الحاكمة بالكلیةمدیر وحدة ضمان الجودة حضور   ١٤

مان   ١٥ ز ض دھا مرك حضور مدیر وحدة ضمان الجودة بانتظام االجتماعات الدوریة لمدیري الوحدات  الذي یعق
  .الجودة بالجامعة

    

      .تنفیذ خطة العمل من خالل اللجان المشكلة   ١٦
      توجد آلیات وتقاریر دوریة لمتابعة تنفیذ الخطط التنفیذیة   ١٧
      .ةتعقد مجالس اإلدارة الدوریة للوحد  ١٨
ام ) إداریین وأكادیمیین والقیادات (تقویم األداء للفئات المعنیة   ١٩ ى األقس ا إل ع التوصیات بھ بصفة دوریة ، ورف

  . العلمیة واإلدارة العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة فى ضوء التغذیة الراجعة 
    

راف المجت  ٢٠ م لألط اریة ودع دمات استش ادیة وخ ة إرش دیم أدل مان تق ق بض ا یتعل ة فیم ة بالكلی ة ذات العالق معی
  الجودة والتأھیل لالعتماد

    

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

   :ملحوظة
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٣

  .ضمان الجودة الدالة على تنفیذ المھام المطلوبةیجب تواجد األدلة والوثائق بوحدة 
  :التقریر النھائى لتقییم األداء 
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  یعتمد     خبراء المتابعة من المركز           أعضاء فریق العمل     مدیر الوحدة 
  


