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دور ومھام القیادات األكادیمیة واإلداریة وأعضاء ھیئة التدریس 
 والعاملین والطالب في ظل تطبیق  وتعزیز

  نظم ضمان الجودة واالعتماد بالكلیة
 

 إملــام مجيـــعبالكليــة جيـــب التأكــد مــن ومعــايري االعتمــاد م ضـــمان اجلــودة لضــمان حتقيــق وتطبيــق نظــ    
ـالس العلميـة. د.أ(الكليـة باملسئولني من القيـادات أألكادمييـة  ) عميـد الكليـة، السـادة الـوكالء ورؤسـاء ا

ومعرفـة املسـئوليات الـيت تقـع  دورهمبـوالعـاملني والطـالب ورؤساء األقسام اإلداريـة وأعضاء هيئة التدريس 
م حــىت يــتم جتهيــز املســتندات والتقــارير الســنوية الدوريــة املطلوبــة واملتضــمنة وصـــف  يف جمــال اختصاصــا

الــيت وضــعتها الكليــة  اإلســرتاتيجيةقيــيم للوضــع احلــايل للكليــة وحتديــد مــا مت حتقيقــه وإجنــازه مــن اخلطــط وت
االت وإعداد الكلية للتقدم لالعتماد .                                      للتحسني يف خمتلف ا  

:يفيما يلوفقا لالختصاصات وبناءا على ما سبق تتلخص األدوار والمسئوليات   
 

 اوال:مهام ومسئوليات أ.د/ عميد الكلية ( رئيس مجلس إدارة الوحدة)
  

لس إدارة  وحدة ضمان اجلودة بالكلية وإرسال صورة من احملضر بعـد  -١ عقد االجتماع الشهري 
  .اعتماده إىل مركز ضمان اجلودة باجلامعة وحتتفظ الوحدة بالكلية بصورة من هذه احملاضر

هام املطلوبة من األقسام العلمية والسادة الوكالء واألقسام اإلدارية بالكليـة متابعة عملية إجناز امل -٢
وذلك باملتابعة املستمرة مع مدير الوحدة للوقوف على املشكالت والعقبات الـيت تواجـه الوحـدة 
واختاذ اإلجراءات الفورية حللها جتنبا إىل حدوث أي تأخري يف عملية إعداد املستندات والتقـارير 

 .الدراسة الذاتية وباقي التقارير واملستندات يف الوقت احملدد/  التقرير السنويلتقدمي
الرسالة والرؤية بعد املراجعة ، توصيف الربامج ، توصيف( اعتماد املستندات والتقارير -٣  

 ).              دراسة ذاتية / املقررات ، تقارير املقررات والربامج ، التقرير السنوي   
ق مــع وحــدة اجلــودة بالكليــة لوضــع خطــة تدريبيــة لعــدد مــن الــدورات التدريبيــة التنســي-٤ 

وورش العمل واللقاءات علـى مـدار الفصـل الدراسـي للتأكـد مـن إيضـاح وفهـم اجلميـع 
ا يف املؤسسة التعليمية ونشر لثقافة اجلـودة وأهـداف الوحـدة بـني  لنظم اجلودة وتطبيقا

ــــدر  ــــة الت ــــات املســــتهدفة الطــــالب ، العــــاملني، أعضــــاء هيئ ــــع الفئ / داخلــــي( يس ومجي
 ).خارجي
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املتابعة املستمرة لألقسام العلمية وإدارات الكليـة لتطبيـق خطـط التطـوير والتحسـني الـيت وردت -٥
ا تتم فعليا وفقا جلدول زمين معلن   .بتقارير الربامج والتقرير السنوي وإ

 .ارات املتفق علية تسهيل زيارة املراجعني النظراء للكلية وفقا للجدول الزي -٦
  

  دور وحدة ضمان الجودة بالكلية:ثانيا
  

  تنظيم وعقد ورش العمل ، الدورات التدريبية، اجتماعات ولقاءات مع الطالب ، العاملني  -١      
تمـع ) القيـادات (، أعضاء هيئة التدريس، املسئولني يف إدارة الكليـة             وأصـحاب املصـلحة يف ا

  ):اب العمل ، النقابات ، اهليئات ، اخلريجأصح( اخلارجي 
لنشر ثقافة اجلودة ، مناقشة املشاكل والصعوبات اليت تعوق من حتقيق األهداف اإلسـرتاتيجية *          

للكليــة ، التعريــف برؤيــة ورســالة الكليــة ، تقــدمي االستشــارات والــدعم الفــين الــذي حتتــاج إليــه 
  .يف جمال تطبيق نظم ضمان اجلودة وحتقيق خطط التطوير األقسام العلمية و اإلدارية بالكلية

  للتأكد من إعدادها ) التوصيف والتقارير اخلاصة باملقررات والربامج ( مراجعة املستندات  -٢
وفقـــا ملتطلبـــات ومنـــاذج اهليئـــة القوميـــة لضـــمان اجلـــودة واالعتمـــاد واســـتيفاء مجيـــع البنـــود الـــواردة      

ائج تقيــــيم الطــــالب للمقــــرر والربنـــامج وتفعيــــل خطــــط التحســــني بـــالنموذج واالســــتفادة مــــن نتـــ
  .املقرتحة

  أعداد النشرات وامللصقات واإلعالنات والكتيبات فيما يتعلق بنشر وتعزيز ثقافة اجلودة -٣
  .بالكلية      

اليت حتتاجها ) الطالب ، صاحب العمل ، اخلريج ( إعداد االستبيانات جلميع املستفيدين  -٤
  .ومي الدوري املقررات الدراسية و الربنامج عملية التق

توزيع استبيان تقييم الطالب للمقرر والربنامج ومتابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لنموذج  -٥
  .تقرير املقرر واألقسام العلمية لنموذج تقرير الربامج 

ستفادة من آراء واال) مجيع جماالت التخصص ( تفعيل دور املقيم اخلارجي للربنامج واملقررات  -٦
  .املقيم يف عمليات التحسني والتطوير

  جتميع نتائج استبيان الطالب للمقررات الدراسية وإرساهلا إىل مركز ضمان اجلودة باجلامعة  -٦
اية كل فصل دراسي        .مع 

ليسهل قيام كل من القيادات األكادميية واإلدارية  وضع خطة تنفيذية ألعمال الوحدة معلنة  -٧
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اء هيئة التدريس والعاملني بالكلية بدورهم وحتقيق للمهام واملسئوليات اليت تقع يف جمال وأعض
م وفقا لإلطار الزمين احملدد باخلطة وضمانا لعدم التأخر يف اجناز املهام وإعداد  اختصاصا
املستندات املطلوبة كال يف حينه حىت ميكن تقدمي املستندات وملف االعتماد للمراجعة من 

  .ضمان اجلودة باجلمعة متهيدا لتقدميه للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مركز
  جتميع بنود التقرير السنوي بعد استكماهلا من األقسام العلمية والسادة الوكالء وأمني الكلية  -٨

قبل جلنة  لتجهيز التقرير وفقا لنموذج اهليئة القومية ووضعه يف الصورة النهائية ومراجعته من     
  .املراجعة الداخلية ، وتقدميه ليعتمد من جملس الكلية وإرساله ملركز ضمان اجلودة باجلامعة

  يف مقر الوحدة استعدادا لزيارة املراجعني ) معتمدة وموثقة( حتضري كافة املستندات والتقارير -٩
  .النظراء للكلية     
مان اجلودة واهليئة القومية لضمان اجلودة ضمان اجلودة الكلية لدى مركز ض ةمتثيل مدير وحد- ١٠

  .واالعتماد ومتابعة تنفيذ خطط التطوير بالكلية
وتوثيق تقارير ) باألقسام العلمية ووحدة ضمان اجلودة( تفعيل دور جلان املراجعة الداخلية  - ١١

  .املراجعة وإرساهلا ملركز ضمان اجلودة باجلامعة
  

  شئون التعليم والطالبوكيل الكلية ل ومسئولياتمهام : ثالثا
  
، مبحاضــــر اللجــــان الثنائيــــة ، منــــاذج ) ١،٢ الفصــــل الدراســــي( إمــــداد الوحــــدة باجلــــداول الدراســــية -١

  .االمتحانات ، جلان املمتحنني ونتائج امتحانات الطالب يف مجيع املقررات جلميع الربامج 
تعامـل مـع شـكاوى الطـالب ،  آليـة ال: إمداد الوحدة مبستندات خاصـة بشـئون التعلـيم والطـالب مثـل-٢

كيفيــة التعامــل مــع التماســات الطــالب والتظلمــات اخلاصــة بالنتــائج، بيانــات عــن صــندوق التكافــل 
اإلجتماعى ومدى استفادة الطالب منة ، السياسة املتبعة لتكـرمي الطـالب املتفـوقني وكيفيـة مسـاعدة 

  ).وغريها....اسات القبول والتحويل ،الطالب املتعثرين،الرحالت التعليمية والزيارات امليدانية ،سي
  .إمداد الوحدة بدليل الطالب املعدل -٣
تقدمي البيانات اخلاصة بالرعاية الطالبية بالكلية واألنشطة الطالبيـة و األسـر وجلـان احتـاد الطـالب ،  -٤

ا الطالب يف املساب) خارج وداخل الكلية ( املسابقات الطالبية  .. قات ، ، بيان باجلوائز اليت فاز 
  .وغريها
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متابعة عملية إمداد السادة املنتدبني من أعضاء هيئة التدريس بنموذج توصيف املقـرر الـذين يقومـون  -٥
بتدريسه بالكلية متضمنا النتائج التعليمية املستهدفة اليت حيققها املقرر للربنامج ليقـوم املنتـدب القـائم 

وطــرق التقيــيم املســتخدمة مبــا يــرتبط وحيقــق  بالتــدريس بوضــع املوضــوعات وحتديــد أســاليب التــدريس
ــة املســتهدفة للمقــرر الــذي حــدده الربنــامج وتســليم صــورة كاملــة مــن توصــيف املقــرر  النتــائج التعليمي

ايـة كـل فصـل . إلدارة الكلية مستوفاة التوقيع كذلك متابعة إعداد السادة املنتدبني لتقريـر املقـرر يف 
  .دراسي

  ليم والتعلم  وجودة فرص التعلم الوارد بنموذج التقرير السنوي وإرسالهإعداد البند اخلاص بالتع-٦
  .الدراسة الذاتية/ لوحدة ضمان اجلودة حىت ميكنها استكمال إعداد التقرير السنوي     
  بـــدءواإمــداد الوحــدة باإلحصــائيات اخلاصــة بأعــداد الطـــالب املســتجدين ، أعــداد الطــالب الــذين  -٧

، إعداد ) ٢ترم -من الفرقة الرابعة( ب يف كل فرقة ، إعداد الطالب اخلرجيني الربنامج ، أعداد الطال
  .من اإلحصاءات املرتبطة بالعملية التعليمية االطالب الوافدين وغريه

إمداد الوحدة باسرتاتيجيات التعليم والتعلم املقرتحة اخلاصة بشئون التعليم والتعلم وفقا جلـدول زمـين  -٨
  .ة العام السابق واملعوقات اليت حالت دون اكتمال حتقيق بعض منها إن وجدوما مت حتقيقه من خط

ــتعلم  -٩ ــة اإلمكانيــات املتاحــة للتعلــيم وال معامــل ، قاعــات جمهــزة ( إعــداد تقريــر دوري عــن مــدى كفاي
  ).اخل...بوسائل تعليمية ،

  صيف املقررات اليتاألقسام العلمية للتأكد من استالم أعضاء هيئة التدريس لتو  ءمتابعة رؤسا -١٠
يقومــوا بتدريســها وعرضــها علــى الطــالب يف أول الفصــل الدراســي وكــذلك التأكيــد علــى رؤســاء        

ايـة الفصـل الدراسـي  األقسـام العلميـة علـى ضـرورة إعـداد أعضـاء هيئـة التـدريس لتقريـر املقـررات يف 
  .وجتميعها مث تسليمها للوحدة

  
  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية ومسئولياتمهام : رابعا

  
تمــع وتنميــة البيئــة داخــل  -١ إمــداد الوحــدة ببيانــات موثقــة عــن خطــة وأنشــطة وكالــة شــئون خدمــة ا

ــــــة وخارجهــــــا  اجتماعــــــات ، اتفاقيــــــات ،  الــــــدورات التدريبيــــــة ، النــــــدوات ، لقــــــاءات ، ( الكلي
  ).اخل ....االستشارات ،

ــــان موثقــــه عــــن أنشــــطة ا -٢ الوحــــدات ذات الطــــابع اخلــــاص            / لوحــــدة اإلنتاجيــــة إمــــداد الوحــــدة ببي
 ).اخل..اجتماعات جمالس اإلدارة ،( 
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 إنشاء مكتب أو أداره اخلرجيني وإمداد الوحدة بقرار إنشاءها واهليكل اإلداري واملهام اليت تقوم  -٣
جيني وحتديـد وجهـات ا وبعض من أعماهلا وإنشاء قاعدة بيانات لطـالب السـنة النهائيـة واخلـر           

  ).عملهم 
وذلـك ) متلقـي اخلدمـة ( التأكد الدوري من أن اخلـدمات الـيت تقـدمها الكليـة حتقـق رضـا العميـل  -٤

 بعمل استبيان آو عن طريق خماطبات من اجلهات املتلقية للخدمة للتعرف على آرائهم 
م للتطوير والتحسني يف اخلدمات املقدمة -٥ والتقارير الـيت اتبعـت يف  وترسل للوحدة اآللية. ومقرتحا

، وصورة من  التقرير النهـائي الـذي يوضـح رأى )االستبيان أو تقارير من املستفيدين ( هذا الشأن 
م   .املستفيدين ومقرتحا

تمع وتنمية البيئة يف جمـال توظيـف اخلـريج ،    -٦ إمداد الوحدة مبسامهات وكالة الكلية لشئون خدمة ا
  ).تقارير موثقة( السنوي للخرجيني  ءتبادل الزيارات الطالبية، أهم ما أسفر عنة اللقا

ــر الســنوي     -٧ ــوارد بنمــوذج إعــداد التقري ــة ال تمعي ــة /  إعــداد البنــد اخلــاص باملشــاركة ا الدراســة الذاتي
ـــر الســـنوي ا / وإرســـاله إىل الوحـــدة لتـــتمكن الوحـــدة مـــن جتهيـــز التقري ـــة يف صـــور الدراســـة الذاتي

  .   النهائية
  

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثومسئوليات مهام : خامسا 
  

يـــة للكليـــة إمـــداد الوحـــدة بـــاخلطط البحثيـــة املعتمـــدة مـــن األقســـام العلميـــة وكـــذلك اخلطـــة البحث -١
تمــع وان  والتحقــق مــن ارتباطهمــا معــا حتقيقــا لرســالة الكليــة وملتطلبــات ســوق العمــل وحاجــة ا

كــذلك إمــداد الوحــدة باآلليــة الــيت اســتخدمت للتحقــق . ذلــك مــرتبط باخلطــة البحثيــة للجامعــة 
تمــــع وتواكــــب التقــــدم العلمــــي يف جمــــاالت  مــــن أن اخلطــــة البحثيــــة للكليــــة حتقــــق متطلبــــات ا

  .تخصص املختلفةال
إمداد الوحدة ببيان يوضح عـدد الطـالب امللتحقـني بالدراسـات العليـا يف التخصصـات املختلفـة  -٢

ــامج  وكــذلك أعــداد اخلطــط البحثيــة والرســائل العلميــة   ) دبلــوم ، ماجســتري ، دكتــوراه( بكــل برن
 .لكل برنامج

 ).داخلية وخارجية( ت إعداد بيان يوضح عدد املهمات العلمية واألشراف املشرتك و البعثا -٣
ــــة ( إعــــداد بيــــان يوضــــح عــــدد أعضــــاء هيئــــة التــــدريس املشــــاركون يف املــــؤمترات العلميــــة  -٤ خارجي

 ). وداخلية
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إمــداد الوحــدة ببيــان بأعــداد املســتفيدين مبســامهات اجلامعــة يف نشــر األحبــاث وحضــور مــؤمترات        -٥
 .بالكليةوبروتوكوالت التعاون لدعم البحث العلمي ) خارجية وداخليه( 

إمداد الوحدة ببيان يوضح بأعداد الرسائل العلمية اليت مت مناقشتها وعدد الذين منحـوا درجـات  -٦
خـالل الـثالث سـنوات األخـرية يف كـل مرحلـة لكـل جمـال ) دبلوم ، ماجسـتري ، دكتـوراه( علمية 

 .من جماالت التخصص
ــر املقــررات الدرا -٧ ــة التــدريس لتوصــيف وتقري ســية الــيت يقومــوا بتدريســها متابعــه إعــداد أعضــاء هيئ

 .وذلك باملتابعة مع رؤساء األقسام العلمية بالكلية
 .ضرورة إنشاء قاعدة بيانات جلميع بيانات الدراسات العليا وجتديدها بصفة مستمرة  -٨
ــة  -٩ ، الــدعم املــايل ) أعــداد الكتــب يف التخصصــات املختلفــة( إمــداد الوحــدة ببيانــات عــن املكتب

 .ب ، ومدى كفاية اإلمكانيات املتاحة باملكتبة الذي اعتمده لشراء الكت
الدراسـة الذاتيــة / إعـداد البنــد اخلـاص باألحبــاث واألنشـطة العلميــة الـوارد بنمــوذج التقريـر الســنوي   -١٠

  .وإرساله للوحدة حىت تتمكن الوحدة من جتهيز التقرير يف صورته النهائية  
 

  رؤساء األقسام العلمية ومسئوليات مهام: سادسا
ـــامج واملقـــررات  -١   ـــة( مراجعـــة توصـــيف الربن ـــة املراجعـــة الداخلي ـــة ) جلن ومتابعـــة اســـتالم أعضـــاء هيئ

  .التدريس لتوصيف املقرر وعرضه على الطالب يف أول الفصل الدراسي 
حتديد منسقني من القسم للعمل بالوحدة لتفريغ بيانات االسـتبيان بـالكمبيوتر وتسـجيل النتـائج  -٢

  .ملقرر وإعادة توزيع على أعضاء هيئة التدريس الستكمال إعداد تقرير املقرريف منوذج تقرير ا
ايــة الفصــل الدراســي بعــد تــدوين تقيــيم  -٣ ــة التــدريس لتقريــر املقــرر يف  متابعــة إعــداد أعضــاء هيئ

الطـالب للمقــرر وتــدوين إحصــائيات الطــالب لنتـائج االمتحــان النهــائي للمقــرر، ووضــع خطــط 
  جتميع تقارير املقررات وتسليمها للوحدة بعد مراجعة من القسم العلمي التحسني املقرتحة ، 

حتديــد املســتفيدين يف ســوق العمــل وعــدد مــن اخلــرجيني لتوزيــع اســتبيان تقيــيم الربنــامج ،كــذلك  -٤
تقييم توصـيف الربنـامج مبـا حيقـق رسـالة الكليـة مـن املقـيم اخلـارجي الـذي مت اختيـاره وفقـا ملعـايري 

  .وحدة ضمان اجلودة بالكليةمعتمدة وضعتها 
حتديـد أعضــاء هيئــة تــدريس مــن القســم  لعمــل التفريــغ اإلحصــائي وحتليــل آلراء املســتفيدين مــن  -٥

  . سوق العمل واخلريج
إمداد الوحدة خبطة تطوير وحتسني الربنامج وفقا جلدول زمين واقعي وتوضيح يف تقريـر الربنـامج   -٦
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  .معوقات التنفيذ إن وجدتما مت إجنازه من خطة العام السابق و 
اختيار املعـايري املرجعيـة اخلارجيـة يف حالـة التعـديل أو اإلضـافة ملـا هـو موضـح بتوصـيف الربنـامج  -٧

الس احلاكمة ويرسل للهيئة القومية العتماد    .سابقا على إن يتم اعتماده يف ا
اد وإرســاله للوحــدة للمراجعــة إعــداد تقريــر الربنــامج وفقــا لنمــوذج اهليئــة القوميــة للجــودة واالعتمــ -٨

  .وجتهيزه يف الصورة النهائية 
  .اعتماد مجيع التقارير يف جملس القسم قبل إرساهلا للوحدة ة -٩

التأكيد على أعضاء هيئة التدريس ملتابعة اسـتكمال ملـف املقـرر الـذي يقـوم بتدريسـه املوجـود  -١٠
  .بالوحدة 

  
  أعضاء هيئة التدريس ومسئوليات مهام: سابعا

اسـتكمال ملــف املقــرر املوجــود بالوحــدة بصــفة مســتمرة وتــدعيم امللــف بــالفروض وعنــاوين األحبــاث  -١   
  .اليت تطلب من الطالب ، االمتحانات، مناذج اإلجابة ، درجات أعمال السنة، وغريها 

  ).١،٢( عرض ومناقشة توصيف املقرر مع الطالب يف أول الفصل الدراسي  -٢  
اية الفصل الدراسي للمراجعة قبل استكمال إعداد  -٣   تقرير املقرر وتسليمه لرئيس القسم العلمي يف 

  .أن يسلم إىل الوحدة
ا يف لوحة  -٤   ا يف اللقاء األول وإعال   االلتزام جبدول الساعات املكتبية وتفعيلها وأعالم الطالب 

  .اإلعالنات القريبة من القسم       
( بيان باألنشطة والدورات التدريبيـة الـيت حضـرها واألحبـاث العلميـة املنشـورةحتديث السرية الذاتية و    -٥

ـا سـنويا) داخليا وخارجيا ا وتزويـد وحـدة اجلـودة  وإعـداد بيـان بالـدورات التدريبيـة الـيت  اليت قام 
 . FLDP تحضرها أعضاء هيئة التدريس لتنمية القدرا

  ات املتعلقة باجلودة واالعتماد اليت تنظمها وحدةحضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاء -٦
  .ضمان اجلودة بالكلية ومركز ضمان اجلودة باجلامعة      

منـوذج االمتحـان موضـح عليـة توقيـع أعضـاء اللجنـة الثنائيـة ، توزيـع ( االلتزام جبداول اللجان الثنائيـة  -٧
  ).يةالدرجات ، حتضري منوذج اإلجابة ، تسليم تقرير اللجنة الثنائ

  .املشاركة يف تقدمي مقرتحات وخطط تطوير املقرر والربنامج  -٨
  .املشاركة الفعالة يف أنشطة وحدة ضمان اجلودة بالكلية  -٩

ـــــيم املقـــــرر  ـــــة تقي ـــــة دورهـــــم يف عملي ( وتوضـــــيح أمهي املشـــاركة يف نقــــل ثقافــــة اجلــــودة إىل الطــــالب  -١٠
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نــامج الدراســي مبــا حيقــق متطلبــات ســوق العمــل ودورهــم احليــوي يف تطــوير الرب ) اســتبيان تقيــيم املقــرر
  .ويواكب التقدم العلمي والتكنولوجي يف جمال التخصص

                                                                           
  مهام ومسئوليات أمين الكلية والعاملين بإدارات الكلية: ثامنا

  
  .عمال يف كل إدارة من إدارات الكليةتقدمي بيان يوضح عدد املوظفني و ال -١
تقدمي بيان يوضح عدد الدورات التدريبية اليت حضـرها مـوظفي كـل إدارة مـن إدارات الكليـة سـنويا  -٢

ا للتأكـد مـن  ن هذه الدورات واإلجراءات، وتوضيح مدى االستفادة الفعلية م اليت مت االستعانة 
مدى انعكاس ما مت التـدريب عليـة علـى أداؤه يف  مثل استبيان ، وسائل تقييم األداء ملعرفة( ذلك 

 .بالتنسيق مع رؤساء األقسام اإلدارية بالكلية) إجناز املهام املرتبطة بطبيعة عمله
اية كل عام عن الدورات التدريبية اليت يرغب موظفي الكلية يف حضـورها ألمهيتهـا  -٣ تقدمي بيان يف 

ل يف جمــال نشـــر ثقافــة اجلـــودة الــيت ميكـــن وحتديـــد عــدد ورش العمـــ –يف جمــال ختصـــص كــل إدارة 
 .تنظيمها بالكلية واملوعد املناسب النعقادها

ــة  -٤ ــة قابلــة للتنفيــذ للتطــوير والتحســني يف كــل إدارة مــن إدارات الكلي عــن طريــق ( وضــع خطــة زمني
 ).رؤساء األقسام اإلدارية

ات املـوظفني ومـدى إمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعـداد املوجـودة بكـل إدارة وختصصـ -٥
 .مناسبة ذلك ملتطلبات العمل بكل قسم  إداري

إمداد وحدة ضمان اجلودة بالكلية بكل ما حتتاجه من بيانات وإحصائيات حـىت ميكـن اسـتكمال  -٦
املســتندات والتقــارير املطلــوب جتهيزهــا للمراجعــة مــن قبــل اهليئــة القوميــة لضــمان اجلــودة واالعتمــاد 

ــه مــن عــدد املعامــل اخلاصــة ب: مثــل ــة ، عــدد معامــل الكمبيــوتر ومــا حتتوي كــل قســم علمــي بالكلي
أجهــزة كمبيــوتر ، عــدد نقــاط ألنــت بالكليــة وأمــاكن توزيعهــا، إجــراءات الصــيانة وعقــود الصـــيانة 

 .اخل......اخلاصة باألجهزة بالكلية، املوازنة السنوية للكلية وبنود توزيعها واملنصرف،
توضح املخارج ا ومتابعة خطة األمن واألمان بالكلية و  وضع إعالنات ميكن حصر لألماكن اليت -٧

واختــاذ اإلجــراءات لتــوفري وســائل األمــن واألمــان بالكليــة وخاصــة جلميــع ) الطــوارئ (يف كــل مبــىن 
 .واإلدارات معامل الكلية

 
  : مهام ومسئوليات الطالب بالكلية: تاسعا
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لس إدارة الوحدةاالجتماعات الش) أمني احتاد الطالب( حضور ممثل الطالب  -١   .هرية 
 .الوحدة ونشر ثقافة اجلودة بني زمالئهم أنشطةيف للطالب  ةالفعال املشاركة -٢
ملــئ االســتبيان بعنايـــة ( فهــم اجليــد لــدورهم اهلــام يف عمليــة تقيـــيم املقــررات الدراســية والربنــامج ال -٣

 .والتحسني وآرائهم يف عمليات التطوير) واهتمام
  
  

  مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة                                                                     
 

  )هناء محمد الحسيني احمد. د.أ(                                                                
  


