دور وحدة ضمان الجودة بالكلية
 -1تنظٌم وعقد ورش العمل  ،الدورات التدرٌبٌة ،اجتماعات ولقاءات مع الطالب ،
العاملٌن  ،أعضاء هٌئة التدرٌس ،المسئولٌن فً إدارة الكلٌة (القٌادات ) وأصحاب
المصلحة فً المجتمع الخارجً ( أصحاب العمل  ،النقابات  ،الهٌئات  ،الخرٌج):
*لنشر ثقافة الجودة  ،مناقشة المشاكل والصعوبات التً تعوق من تحقٌق األهداف
اإلستراتٌجٌة للكلٌة  ،التعرٌف برؤٌة ورسالة الكلٌة  ،تقدٌم االستشارات والدعم الفنً
الذي تحتاج إلٌه األقسام العلمٌة و اإلدارٌة بالكلٌة فً مجال تطبٌق نظم ضمان الجودة
وتحقٌق خطط التطوٌر.
 -2مراجعة المستندات ( التوصٌف والتقارٌر الخاصة بالمقررات والبرامج ) للتأكد من إعدادها
وفقا لمتطلبات ونماذج الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد واستٌفاء جمٌع البنود
الواردة بالنموذج واالستفادة من نتائج تقٌٌم الطالب للمقرر والبرنامج وتفعٌل خطط
التحسٌن المقترحة.
 -3أعداد النشرات والملصقات واإلعالنات والكتٌبات فٌما ٌتعلق بنشر وتعزٌز ثقافة الجودة
بالكلٌة.
 -4إعداد االستبٌانات لجمٌع المستفٌدٌن ( الطالب  ،صاحب العمل  ،الخرٌج ) التً تحتاجها عملٌة
التقوٌم الدوري المقررات الدراسٌة و البرنامج .
 -5توزٌع استبٌان تقٌٌم الطالب للمقرر والبرنامج ومتابعة إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس لنموذج
تقرٌر المقرر واألقسام العلمٌة لنموذج تقرٌر البرامج .
 -6تفعٌل دور المقٌم الخارجً للبرنامج والمقررات ( جمٌع مجاالت التخصص ) واالستفادة من
آراء المقٌم فً عملٌات التحسٌن والتطوٌر.
 -7تجمٌع نتائج استبٌان الطالب للمقررات الدراسٌة وإرسالها إلى مركز ضمان الجودة
بالجامعة مع نهاٌة كل فصل دراسً.
 -8وضع خطة تنفٌذٌة ألعمال الوحدة معلنة لٌسهل قٌام كل من القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة
وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالكلٌة بدورهم وتحقٌق للمهام والمسئولٌات التً تقع فً
مجال اختصاصاتهم وفقا لإلطار الزمنً المحدد بالخطة وضمانا لعدم التأخر فً انجاز
المهام وإعداد المستندات المطلوبة كال فً حٌنه حتى ٌمكن تقدٌم المستندات وملف االعتماد
للمراجعة من مركز ضمان الجودة بالجمعة تمهٌدا لتقدٌمه للهٌئة القومٌة لضمان جودة
التعلٌم واالعتماد.
 -9تجمٌع بنود التقرٌر السنوي بعد استكمالها من األقسام العلمٌة والسادة الوكالء وأمٌن الكلٌة
لتجهٌز التقرٌر وفقا لنموذج الهٌئة القومٌة ووضعه فً الصورة النهائٌة ومراجعته من قبل
لجنة المراجعة الداخلٌة  ،وتقدٌمه لٌعتمد من مجلس الكلٌة وإرساله لمركز ضمان الجودة
بالجامعة.
 -10تحضٌر كافة المستندات والتقارٌر( معتمدة وموثقة) فً مقر الوحدة استعدادا لزٌارة المراجعٌن
النظراء للكلٌة.
 -11تمثٌل مدٌر وحدة ضمان الجودة الكلٌة لدى مركز ضمان الجودة والهٌئة القومٌة لضمان
الجودة واالعتماد ومتابعة تنفٌذ خطط التطوٌر بالكلٌة.
 -12تفعٌل دور لجان المراجعة الداخلٌة ( باألقسام العلمٌة ووحدة ضمان الجودة) وتوثٌق تقارٌر
المراجعة وإرسالها لمركز ضمان الجودة بالجامعة.

