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تقييم أداء دور وحدة ضمان اجلودة بالكلية 
 

 :     التاريخ:                       العام الجامعى:                             اسم الكليه

 
 
م 

 
 

عنصر التقييم 

 درجه التقيم 
مالحظات  يتم اىل حدا ال يتم 

ما 
(1 )

يتم بشكل 
جيد 

(2 )

يتم بشكل 
جيد جدا 

(3 )
مسات شخصيه الفريق اوال 

اإلدارى والتنفيذى 
: بالوحدة

 

     

      اجلديو واتقان العمل 1
      اإللتزام وحسن ادارة الوقت 2
الشفافيو والوضوح فيما يعلن  3

 من نتائج وتقارير
     

      احلفاظ على سريو ادلعلومات 4
كسب احرتام وثقو رلتمع  5

 الكليو
     

      حسن التواصل مع األخرين 6
      العمل بروح الفريق 7
القدره على إدارة األعمال  8
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دور ومهام وحدة ضمان ثانيا 
 :اجلودة بالكلية

     

تنظيم وعقد ورش العمل  1
 (كل فصل دراسى)دوريو 

     

 تنظيم وعقد الدورات  2
التدريبية ىف رلال نظم اجلودة 

كل فصل  )ومعايري اإلعتماد 
. (دراسى

     

 عقد اجتماعات ولقاءات  3
دوريو مع الطالب ، 

العاملني، أعضاء ىيئة 
التدريس واذليئو ادلعاونو، 

والقيادات اإلداريو واألكادمييو 
ملناقشه التقرير السنوى      

 . للكليه (الدراسه الذاتيه )

     

 عقد اجتماعات أو لقاءات  4
دوريو مع أصحاب العمل 

واخلرجيني ، النقابو ، واذليئات 
. (....ذات العالقو، وغريىا

     

يعرض ويناقش مدير الوحدة  5
او من يكلف من فريق )

 التقرير الدورى عن (العمل
متابعه تنفيذ اخلطه 
 اإلسرتاتيجيه للكليه

وادلشاكل والصعوبات اليت قد 
تعوق حتقيق األىداف 
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اإلسرتاتيجية للكلية مع اإلدارة 
العليا  ورللس الكليو ورلتمع 

. الكليو
تعد الوحدة النشرات  6

وادللصقات واإلعالنات 
والكتيبات فيما يتعلق بنشر 
 )وتعزيز ثقافة اجلودة بالكلية 

. (ورقيا والكرتونيا

     

تقدم االستشارات والدعم  7
الفين الذي حتتاج إليو األقسام 
العلمية و اإلدارية بالكلية يف 

رلال تطبيق نظم ضمان 
. اجلودة وحتقيق خطط التطوير

     

تقوم الوحدة باعداد  وتطبيق  8
االستبيانات اخلاصو بتقيم 
الفاعليو التعليميو الدورى 

الطالب  )جلميع ادلستفيدين  
 (، صاحب العمل ، اخلريج 
واليت تتطلبها عملية التقومي 

الدوري للمقررات الدراسية و 
الربنامج، وعرض ومناقشو 

.  نتائجها
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تقوم الوحدة باعداد   9
 (استمارات )استبيانات     

تقييم األداء الدوريو للعاملني 
باجلهاز اإلدارى واألعضاء 

ىيئو التدريس والقيادات 
األكادمييو واإلداريو ، وعرض 

. ومناقشو نتائجها

     

 خطة عمل سنويه للوحدة 10
موثقه ومعلنه للجميع        

 .(الكرتونيا/ ورقيا )

     

اللجان الفنيو ادلشكلو بالوحده  11
.  تقوم بعملها بفاعليو

     

جلان اجلوده ادلشكلو باألقسام  12
. العلميو تقوم بعملها بفاعليو

     

 مبراجعة تقوم الوحدة 13
املستندات والوثائق والتقارير 

الواردة من األقسام الدوريه 
. العلميو بكفاءه

     

تقوم الوحدة باإلشراف الدقيق  14
 إعداد تقارير الربامج على

واملقررات للمرحلتني 
للكليو  ىف والتقرير السنوى 

التوقيت احملدد ذلا خالل العام 
 الدراسى
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بنهايو  )تقوم الوحده دوريا  15
بقياس  (كل فصل دراسى

رضا ادلستفيدين داخل وخارج 
رلتمع الكليو عن منط اإلدارة 

، الفاعليو التعليميو ، بيئو 
العمل ، التسهيالت ادلاديو 
والبشريو الداعمو للفاعليو 

. التعليميو بالكليو

     

 عرض ومناقشه وإعالن يتم  16
نتائج قياس الرضا ونتائج 

تفييم األداء الدورى باجملالس 
احلاكمو وتتخذ اإلجراءات 
التصحيحيو ىف ضوءىا وىف 

وضع خطط التحسني 
. والتطوير

     

 الوحدة تقوم مبتابعو دقيقو 17
إلعداد وثائق وملفات معايري 

 .اإلعتماد 

     

نظم تطبيق اجلودة بالكليو  18
 وراقيا وليس فعليا فال يتم

ينعكس على حتسني الفاعليه 
التعليميه وخطط التطوير 

. والتحسني بالكليه 

     

 

 مدير مركز ضمان الجودة  
 

                         

(                         هناء دمحم الحسيني/ د.أ)                                                             


