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الالئحة الداخلية لوحدة إدارة
+

الجودة

بناء علي قرار مجلس جامعة الزقازيق رقم ( )349بتاريخ 2005/6/28
والخاص بالموافقة علي الالئحة الداخلية لمركز تقويم األداء وضمان الجودة بجامعة
الزقازيق .وبناء علي قرار مجلس الجامعة رقم ( )350بتاريخ  2005/7/19والخاص
بالتأكيد علي العمل إلستكمال الهيكل التنظيمي لوحدات تقويم األداء وضمان الجودة بما
يتوافق مع الهيكل التنظيمي لمركز تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة وذلك
بالكليات والمعاهد المختلفة التي تتبع جامعة الزقازيق ،فقد تم انشاء وحدة إدارة الجودة
بالكلية و مقرها الدور الثالث بالمبنى اإلداري.
وتتضمن الالئحة الداخلية للوحدة البنود التالية :
البند األول:
رؤية الوحدة:
تطبيق معاييرالجودة الشاملة بما يتماشىىى مىىع متطلبىىات الهيئىىا القوميىىة ل ىىمان جىىودة
التعليم و االعتماد.
البند الثانى:
رسالة الوحدة :
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نشر ثقافة الجودة والتقويم المستمر لالداء طبقا لمعاييرالهيئة القومية ل مان جىىودة التعلىىيم و
االعتماد وتبنى عملية التحسىىيا المسىىتمر بمىىا يحقىىق رفىىع كفىىاءة العمليىىة التعليميىىة والبحثيىىة
وتنمية المجتمع بما يحقق رسالة الكلية و كسب رضاء المستفيديا وبما يتفق مع اسىىتراتيجيا
الجامعة ،و ي ما استمرار االعتماد األكاديمى للكلية.
البند الثالث:
أهداف الوحدة:
• نشر ثقافة الجودة بيا كافة العامليا بالكلية و الطالب
• تطبيق المعايير األكاديمية المرجعية القومية فى التعليم الصيدلى

• تطبيق نظام ضمان الجودة طبقا لمعايير الهيئة القومية ل مان جودة التعليم و االعتماد
• تقويم االداء علي مستوى جميع أنشطة الكلية (ادارية،تعليمية ،بحثية،مشاركة مجتمعية)
• وضع خطط التحسيا فى المجاالت المختلفة بناء على نتائج التقويم الذاتى
• التواصل المستمر مع مركز ضمان الجودة بالجامعة
• زيادة مستوى رضاء متلقى الخدمة (طالب  ،جهات التوظيف ،المجتمع المحلى)

البند الرابع:
تشكيل وحدة ادارة الجودة:
• يشكل بقرار ما عميد الكلية “ مجلس إدارة للوحدة " ويعرض علي مجلس الكلية
إلقراره .
• يصدر عميد الكلية قرارا بتعييا مدير تنفيذي لوحدة إدارة الجودة بالكلية لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد ،وذلك تطبيقا لنص المادة ( )7ما الالئحة الداخلية لمركز
إدارة الجودة بالجامعة كما يتم تعييا نائب لمدير الوحدة.
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البند الخامس:
الهيكل التنظيمى للوحدة:

البند السادس :
اختصاصات وحدة إدارة الجودة بالكلية:
مع مراعاة ما ورد بالبند ( )9ما الالئحة الداخلية لمركز إدارة الجودة بالجامعة تختص
وحدة إدارة الجودة بالكلية بما يلي :
• وضع خطة تنفيذية لتطبيق نظام ضمان الجودة بالكلية
• تقويم األداء علي المستوى األكاديمي والمؤسسي طبقا لمعاييرالهيئة القومية ل مان
.

جودة التعليم واالعتماد.

• إعداد االستبيانات للفئات المختلفة بالكلية و الخريج و المستفيد الخارجى
• تحليل نتائج أنشطة تقويم األداء و وضع خطط التحسيا.
• تقديم

الدعم

الفنى

لألقسام

العلمية

واإلدارات

المختلفة

بالكلية

فيما يتعلق بمتطلبات ضمان الجودة واالعتماد .
• اعداد كافة المستندات والتقاريرالالزمة فى اطار اعداد الكلية لزيارة االعتماد .
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• إعىىىىىىىىىىىىىداد التقريىىىىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىىىىنوي لتقىىىىىىىىىىىىىويم األداء بالكليىىىىىىىىىىىىىة
ورفعا إلي األستاذ الدكتور عميد الكلية و اعتماده ما مجلس الكليىىة و كىىذلك مركىىز
ضمان الجودة بالجامعة.
• متابعة تنفيىىذ توصىىيف البىىرامج و المقىىررات الدراسىىية و اسىىتيفاء نىىواتج الىىتعلم
المستهدفة
• إقامة عالقات مباشرة وقوية مع كافة الجهات المعنية بق ىىايا تقىىويم األداء وضىىمان
الجودة ما خالل مركز إدارة الجودة بالجامعة.
• نشر ثقاقة الجودة بالكلية عا طريق اعداد النشرات و الملصقات و كذلك تنظيم
الندوات
• تحديد االحتياجات التدريبية و وضع خطة تدريبية ألع اء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة
• تنظيم ورش العمل و الدورات التدريبية لرفع كفاءة أع اء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة فيما يخص االشطة التعليمية و البحثية
البند السابع:
أليات عمل الوحدة:
يتولى مجلس إدارة الوحدة برئاسة األسىىتاذ الىىدكتور عميىىد الكليىىة إقىىرار السياسىىات
وبرامج ونظم العمل التي تحقق أهىىدا

الوحىىدة فىىي ضىىوء إسىىتراتيجية الجىىودة بالكليىىة

والجامعة ،وفي إطار القوانيا واللوائح المنظمة ،وذلك على النحو التالي :
• وضع النظام الىىداخلي للعمىىل فىىي الوحىىدة وتحديىىد اإلختصاصىىات والتوصىىيف العىىام
لواجبات العامليا با .
• إقرار نظم التفاعل التى تكىفل حسا التعاون مع الجهات ذات العالقة بأنشىىطة تطىىوير
التعليم العالى  ،ونظم ضمان الجودة واإلعتماد .
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• النظر في التقارير المقدمة بواسطة المدير التنفيذي للوحدة حول سير العمل
بالوحدة ،وكذلك تقاريرتقويم األداء الخاصة باألقسام المختلفة للكلية و التقرير
السنوى.
• إقرار قبىىول الهبىىات والتبرعىىات التىىي تقىىدم للوحىىدة وعرضىىها علىىى مجلىس الكليىىة
للموافقة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة للموافقة عليها .
• دراسة ومراجعة رسالة الكليىىة وفقىىا للتطىىورات التىىي تسىىتلزم ذلىىك ،وتطىىوير نظىىام
العمل بما يحقق رسالة الكلية.

.

• يجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بناء على دعوة مىىا المىىدير التنفيىىذي
للوحدة  ،ويكون االجتماع صحيحا بح ور أغلبية أع اء المجلس ( النصف زائد
واحد)  ،ويتم إثبات وقائع كل جلسة بتحرير مح ر الجلسة واالحتفاظ با في سىىجل
خاص .
• دراسة خطىىط العمىىل التنفيذيىىة المقدمىىة مىىا المىىدير التنفيىىذي للوحىىدة والمنبثقىىة مىىا
إسىىتراتيجية الجىىودة بالكليىىة ،تمهيىىدا للموافقىىة عليهىىا وتىىوفير اإلمكانيىىات الالزمىىة
للتنفيىذ.
• يجوز لمجلس اإلدارة تخصيص سلفة مستديمة لسد احتياجىىات الوحىىدة مىىا األدوات
المكتبية الالزمة  ،مع مراعىىاة أالت تسىىتخدم أمىىوال السىىلفة المسىىتديمة فىىي أغىىراض
صر

المكافآت أو األجىىور و مىىا فىىي حكمهىىا  ،ويىىتم إستعاضىىة هىىذه السىىلفة قىىرب

نفاذها  ،علي أن ترد المبالغ المتبقية بدون صر

في نهاية السنة المالية .

• لمجلس اإلدارة بناء علىىى إقتىىرا المىىدير التنفيىىذي للوحىىدة توزيىىع مكافىىأة تشىىجيعية
للعامليا اإلدارييا بالوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة الوحدة .
البند الثامن :
اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للوحدة:
• التوجيا واإلشرا
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على العامليا بالوحدة وإعداد خطط العمل الالزمة .

• اإلشرا

على نظام العمل بالوحدة ،ومتابعة إنجاز األعمىىال اليوميىىة  ،والتأكىىد مىىا

مطابقتها لخطة أعمال الوحدة  ،والتنسيق بيا العامليا بالوحدة .
• تقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عا تطور العمل بالوحدة وفقا للمهام المنوطة با
 ،والمشاكل التي تواجا قياما بمهاما .
• المدير التنفيذي للوحدة لا كافة الصالحيات الالزمة لتسيير العمىىل التنفيىىذي بمىىا فىىي
ذلىىك االتصىىال باألقسىىام العلميىىة واإلداريىىة بالكليىىة ،وذلىىك فىىي إطىىار الصىىالحيات
المخولة إليا ما مجلس إدارة الوحدة .
• اعداد التقارير المطلوبة مثل التقريىىر السىىنوى وتقريىىر الدراسىىة الذاتيىىة و غيرهىىا و
االعتماد ما مجلس الكلية.
• التنسيق بيا االدارة واالقسام المختلفة وبيا وحدة ادارة الجىىودة إلتخىىاذ اإلجىىراءات
التصحيحية في ضوء تقاريرتقويم األداء.
• متابعة عىىرض ومناقشىىة موضىىوعات الجىىودة علىىي المجىىالس المتخصصىىة بالكليىىة
(مجلس الكلية – لجنة البرامج – غيرها)
البند التاسع :
اختصاصات ومهام نائب مدير الوحدة:
• المعاونة في اعداد خطط العمل الالزمة واالشرا

علي العمل بالوحدة

• المشاركة في التنسيق بيا ادارة الكلية واالقسام المختلفة وبيا الوحدة.
• يحل محل مدير الوحدة حال غيابا في كافة المهام التي تقع في نطاق إختصاصا.
البند العاشر:
مهام اللجان الفرعية التابعة لوحدة ادارة الجودة:
ت م الوحدة أربع لجان فرعية ،تقوم كل منها بمجموعة ما األنشطة بالكلية كما يلي:
اوال :لجنة التدريب
• تحديد االحتياجات التدريبية لجميع الفئات بالكلية (قيادات -أع اء هيئة تدريس و
معاونيهم -ادارييا)
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• وضع خطة تدريبية لكافة الفئات السابق ذكرها و اعتمادها ما مجلس الكلية
• تنظيم الدورات التدريبية و ورش العمل طبقا للخطة التدريبية
• قياس رضا المستفيديا ما الدورات التدريبية و كذلك قياس مردود التدريب
• نشر المعرفة وبرامج الوعي المتعلقة ب مان الجودة
ثانيا :لجنة االستبيانات
تتشكل اللجنة ما المدير التنفيذي للوحدة وفرق عمل مختلفة تتكون مىىا بعىىا معىىاونى
أع اء هيئة التدريس و الطالب و العامليا بالكلية وما أنشطتها:
• تصىىميم وبنىىاء االسىىتبيانات المطلوبىىة الستقصىىاء رأى المسىىتفيديا عىىا األنشىىطة
المختلفة (تعليمية  ،طالبية  ،بحثية و غيرها)
• توزيع االستبيانات علي العينات المطلوبة
• تحليل النتائج بالطرق العلمية المناسبة لكل حالة .
• اعداد تقرير عا نتائج تحليل االستبيان مع تحديد النقاط التى تحتاج الي تحسيا
ثالثا :لجنة الدراسة الذاتية
• التقىويم ( األكاديمي  ،المؤسسي ) لجميع األقسىىام العلميىىة والوحىىدات التابعىىة للكليىىة
طبقا لمعايير الهيئة القومية ل مان جودة التعليم و االعتماد .
• إجراء المسو الميدانية المتعلقة باستيفاء متطلبات كل معيار.
• التغذية المرتدة ما جميع عمليىىات التقىويم والمتابعىىة  ،وتحديىىد نقىىاط القىىوة و كىىذلك
النقاط التى تحتاج الى تحسيا.
رابعا ً :لجنة المراجعة الداخلية
تتشىىكل اللجنىىة مىىا فىىرق عمىىل مختلفىىة تتكىىون مىىا بعىىا أع ىىاء هيئىىة التىىدريس
والعامليا بالكلية وما أنشطتها
• تقييم األداء لجميع األقسام العلمية و الكنتروالت و المكتبة و األقسام االدارية
بالكلية طبقا للنماذج المعدة ما قبل الهيئة القومية ل مان جودة التعليم و االعتماد
• دعم األداء لجميع األقسام العلمية واإلدارية بما يحقق مستويات الجودة المطلوبة
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البند الحادى عشر:
مسئوليات رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس فيما يخص اعمال الجودة بالكليه:
اوال  :مهام رئيس القسم :
يشترك رئيس القسم مع وحدة ادارة الجودة بالكليا في انجاز االعمال االتية :
 -1متابعا تنفيذ استراتيجية التعليم والتعلم
 -2تقييم أداء أع اء هيئة التدريس ومعاونيهم
 -3اعداد التقرير السنوي الخاص بانجازات القسم
 -4مراجعة توصيف المقرارات التي يقوم القسم بتدريسها واعتمادها ما مجلس القسم
ومتابعة عرضها علي الطالب في بدايا كل فصل دراسي
 -5مراجعة المقررات الدراسيا ما قبل مراجعيا داخلييا وخارجييا ومناقشة نتائج
المراجعة في مجلس القسم واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة
 -6مناقشة نتائج استطالع اراء الطالب فيما يخص المقررات الدراسية واالختبارات
واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة
 -7مراجعة تقرير المقررات الدراسية التي يقوم القسم بتدريسها والتأكد ما استكمالها
واعتمادها في مجلس القسم ومناقشة خطط تحسيا المقررات ما خالل مجلس القسم
 -8التأكد ما قيام أع اء هيئة التدريس بالقسم باعداد ملفات المقررات طبقا
لمتطلبات الهيئة القوميا ل مان جودة التعليم واالعتماد
 -9تشكيل لجنة لمراجعة االختبارات داخل القسم والتأكد ما استيفاء
االختبارلمخرجات التعلم المستهدفا وكذلك المواصفات المطلوبا العداد الورقا
االمتحانية
 -10اعداد الملفات الخاصة بالقسم و التى تشمل :
 االنجاز العلمي السنوي ألع اء هيئة التدريس شهادات ح ور أع اء هيئة التدريس للندوات والدورات والمؤتمرات السيرة الذاتيا الع اء هيئة التدريس بالقسم تسجيالت الدراسات العليا بالقسم10

ثانيا :مهام عضو هيئة التدريس:
 .1أعداد ملف المقرر طبقا للمواصفات المطلوبا وتسليما الي وحدة ادارة الجودة
للمراجعة مع تسليم ما يفيد مراجعة القسم للملف في نهاية كل فصل دراسي
 .2عرض ومناقشة توصيف المقرر مع الطالب في بداية كل فصل دراسي
 .3اعداد تقرير المقرر وتسليمة لرئيس القسم العلمي لمناقشة خطط التحسيا الخاصة
بالمقرر ما خالل مجلس القسم
 .4االلتزام بجدول الساعات المكتبية واعالنها للطالب
 .5ح ور الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها وحدة ادارة الجودة بالكلية
 .6تسليم نسخة ما ( االمتحان النظري – نموذج االجابة – البلوبرينت) الي الكنترول
ثالثا :سو

يتم حرمان ع و هيئة التدريس ما المشاركة في تدريس مقررات البرامج

المميزه ( الساعات المعتمدة) في حالة االخالل بالمهام السالف ذكرها
البند الثانى عشر:
الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة هي :
جهات خارج الكلية:
• مركز تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة .
• مجلس جامعة الزقازيق .
• الهيئة القومية ل مان الجودة واإلعتماد .
• المجلس األعلى للجامعات ولجانا المتصلة بتخصصات الطالب .
• النقابات واإلتحادات المهنية ذات العالقة بتخصصات الخريجيا .
• الجهات المستفيدة ما مخرجات التعليم بالكلية .
• مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم .
جهات داخل الكلية:
• األقسام العلمية واإلدارية التابعة للكلية.
• الطالب.
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.

• أع اء هيئة التدريس ،ومعاونيهم .
البند الثالث عشر :
أوال :نفقات الوحدة:
 نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفىقىا لواجبات الوحدة . نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل الخاصة ب مان الجودة ،والمؤتمرات ذات الصلة .
 المصروفات الجارية المختلفىة . األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ العمل بالوحدة .ثانيا:المخازن والمشتريات:
• جميع األجهزة والمعدات واألدوات والمهمات التي تشترى للوحدة يتبع في شأنها
القواعىد واإلجراءات المخزنية المقررة وفىقىاً لالئحة المخازن الحكومية .
• تفتح دفاتر لإلضافة أو الصر

ويتم القيد فيها طبقاً لالئحة المخازن ويخصص

مكان كمخزن مستقل لمهمات ومتعلقات الوحدة بمخازن اإلدارة العامة للكلية.
• يتم فحص جميع المشتريات الواردة للوحىدة بواسطة لجان تشكل لهذا الغىرض
بقرار ما المدير التنفيذى للوحدة  ،ويجوز عند ال رورة قبول المشتريات التي
تقل قيمتها عا خمسمائة جنيا دون أن تفحصها لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول
الفني والمسئول عا المخازن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعىينات
المعتمىدة  ،ومطابقة ما حيث النوع والغىرض المطلوب ألجلىا .

12

دليل العمل
لوحدة إدارة الجودة

كلية الصيدلة
جامعة الزقازيق
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البند األول

نظام تقويم األداء
أهداف نظام التقويم:
• تحليل الوضع الراها لألداء األكاديمي باألقسام العلمية واإلدارية التابعة للكلية.
• تحديد أوجا القصور المختلفة والتي تؤثر علي األداء األكاديمي والمؤسسي
باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة بالكلية.
• اقترا

برامج للتغلب على أوجا القصور لالرتقاء بمستوي األداء األكاديمي

والمؤسسي للنهوض برسالة الجامعة بفاعلية وكفاءة .
• إقترا

الطرق والوسائل واإلجراءات التي تكفل التوافق مع متطلبات اإلعتماد

األكاديمي والمؤسسي وفقا لما ستقره الهيئة القومية ل مان الجودة واإلعتماد .
• رفع النتائج مقرونة بالتوصيات إلي إدارة الكلية إلتخاذ ما يلزم بشأنها .
البند الثاني

العناصر الرئيسية لتقويم األداء
أوالً  :الهيئة العلمية " بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس " :
• مدي كفاية عدد أع اء هيئة التدريس لإلحتياجات الفعلية علي مستوى القسم العلمي
والتخصص بما ي ما إستقرار وإستمرار العملية التعليمية ،وأي ا توثيق العالقات
التربوية بيا أع اء هيئة التدريس والطالب .
صص
• مدي توافر المؤهالت والخبرات العلمية والمهنية لجميع األع اء وفقا للتخ ُّ
والوحدة الوظيفي .
• مدي تخصيص أع اء هيئة التدريس الوقت الكافي ألداء أعمالهم بالكلية
 ..مع األخذ في االعتبار متطلبات الممارسة المهنية للبعا منهم .
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• مدي مالءمة األعباء التدريسية – وغيرها – لع و هيئة التدريس لمتطلبات األداء
الفعتىال .
• مدي التقىدم في األخذ بالطرق واألساليب الحديثة في التدريس وتوصيل المعرفة بالفاعلية
والكفاءة المطلوبة .
• مدي وجود مدارس علمية متميزة ،أو مراكز تميز بحثية .
• مدى إتاحة فرص اإلتصال الثقافي بيا أع اء الهيئة العلمية  ،وبينهم وبيا الهيئات
العلمية األخرى  ،وكذا المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بالمجتمع .
• مدي اإلن باط القانوني واألخالقي والسلوكي  ،ومدي اإللتزام بآداب وأخالقيات المهنة .

ثانيا ً  :البرامج الدراسية :
•

مدي مالءمة البرامج الدراسية إلحتياجات المجتمع وسوق العمل  ،ومتطلبات تنمية
المعرفة .

• مدي

ارتباط

المقررات

والمناهج

والبرامج

الدراسية

برسالة

الكلية

وأهدافها اإلستراتيجية  ،ومدي توافر نظام واضح ومتطور للقياس المستمر لهذا
االرتباط.
• مدي وجود منهج دراسي محدد ومتطور لكل مقرر بما ي ما مالحقة العصر في جميع
المجاالت .
• مدي توافر نظم محددة ومعلنة وعادلة لتقويم أداء الطالب .
• مدي مالءمة المقررات ،وعدد الوحدات لكل مقرر لمتطلبات منح الدرجة العلمية وفقا
للمعايير واألنماط التي تحددها اللجان القطاعية .
• مدي مالءمة البرامج الدراسية  ،والمقررات  ،مع متطلبات الترخيص المهني  ،وذلك في
المها التي تستوجب ممارستها الحصول علي ترخيص ما جهات أخري خارج
الجامعة.
• مدي مالءمة البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد خريج لديا القدرة علي التحليل  ،والتفكير
المنطقي  ،واإلبداع  ،وتحمل المسئولية  ،والعمل ضما فريق  ،والتعامل مع الوسائل
التكنولوجية الحديثة  ،وفهم حقيقة المتغيرات العالمية .
• مدي التميز الذي تتمتع با كل أو بعا األقسام العلمية في برامجها وأنشطتها البحثية.
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• مدى اإللتزام بالمعايير األكاديمية التي تحددها لجان قطاعات التعليم المختلفة وفقا
للدراسات التي تتم في هذا الشان .

ثالثا ً  :المكتبات ومراكز المعلومات
• مدي توافر مكتبات مزودة بمصادر المعلومات ال رورية لزيادة كفاءة وفاعلية
التحصيل الدراسي بالكلية  ،وعلي مستوى الجامعة .
• مدي توافر المكتبات الرقمية بالكلية  ،وخطط اإلعداد لها .
• مدي توافر الوسائل السمعية والبصرية وغيرها ما وسائل اإلتصال الحديثة مثل شبكة
اإلنترنت  ،ومعامل اللغات األجنبية  ،ومعامل الكمبيوتر .
• مدي إتاحة خدمات المكتبات  ،والوسائل السمعية والبصرية  ،وخدمات شبكة اإلنترنت
لطالبي هذه الخدمات علي مستوي الكلية.
• مدي توافر جهاز بشري مؤهل لتيسير هذه الخدمات واإلشرا

.
علي تقديمها ،

والمحافظة علي بقائها صالحة للعمل بكفاءة .
• مدي توافر أماكا كافية ومريحة لإلطالع .

رابعا ً  :الجوانب الماليـة

• مدي توافر الموارد المالية ألداء كافة األعمال  ،والمصادر المختلفة للتمويل .
• مدي توافر التنظيم المالي السليم  ،وسهولة إجراءاتا .
• مدي القدرة علي تنمية الموارد الذاتية .
• مدي القدرة علي إستخدام الموارد المتاحة .

خامسا ً  :المباني والمرافق والتسهيالت المتعلقة بالعملية التعليمية
• مدي كفاية ومالءمة المباني والمرافق والمالعب .
• مدي توافر ومالءمة المعامل والورش والتجهيزات بكافة أنواعها .
• مدي كفاءة إستخدام التسهيالت المتاحة .
• مدي اإللتزام بقواعد السالمة واألما الصناعي .

سادسا ً  :خدمات الطالب والعاملين :

مدي توافر خدمات الطالب بالمستوي المالئم فيما يتعلق بما يلي :
 أنشطة رعاية الشباب . اإلقامة بالمدن الجامعية .16

 دعم الكتاب الجامعي . مكافآت التفوق . القروض والمساعدات المختلفة :* قروض
* مساعدات ماليىة
* مساعدات عينية
* مساعدات اجتماعية أخري

سابعا ً  :شئون الطالب والنتائج

• مدي مالءمة أعداد الطالب المقبوليا لإلمكانيات المتاحة .
• مدي توافر خدمات وحوافز إضافية للطالب المتميزيا .
• مدي كفاءة النظام المتبع في إجراء اإلمتحانات ورصد النتائج .
• مدي األخذ بالنظم الحديثة للتقويم  ،ورصد النتائج

ثامنا ً  :النشاط البحثي والدراسات

• مدي مساهمة أع اء هيئة التدريس في أنشطة البحث العلمي  ،وتنمية المعرفة خارج
مجال الترقية العلمية .
• مدي مساهمة أع اء هيئة التدريس في أنشطة البحث العلمي التطبيقيىىة
(المشروعات البحثية) .
• مدي مساهمة أع اء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات وورش العمل
العلمية .
• مدي مساهمة الكلية ما خالل فرق عمل بحثية في خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة
بالمجتمع المحلي .

تاسعا ً  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
• مدي مساهمة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،ومدي شموليتا وتنوع وجودة هذه
المساهمة .
• مدى ارتباط برامج الكلية بق ايا المجتمع المحلي .

عاشرا ً :اإلعالم عن الجهة موضع التقويم
• دليل إعالمي للكلية ،ومدي شموليتا وجودتا .
• دليل إعالمي لألقسام المختلفة ومدي شموليتا وجودتا .
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• دليل إعالمي للطىالب  ،ومدي شموليتا وجودتا .
• صفحة إعالمية شاملة للكلية ،علي شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت .

البند الثالث

مستويات التقويم
أوالً  :تقويم علي مستوي القسم :

ويتم فيىىا تقىىويم أداء كىىل قسىىم فيمىىا يتعلىىق بىىاألداء األكىىاديمي والمؤسسىىي علىىي كافىىة
المسىىتويات أع ىىاء هيئىىة التىىدريس ومعىىاونيهم  -البىىرامج الدراسىىية  -المكتبىىات ومراكىىز
المعلومات  -المباني والتسهيالت  -خىىدمات الطىىالب  -شىىؤون الطىىالب والنتىىائج  -النشىىاط
البحثي ك ٍل علي حدة .
ثانيا ً  :تقويم علي مستوي الكلية :

ويىىتم فيىىا تجميىىع تقىىويم أداء األقسىىام و اإلدارات للحصىىول علىىي تقىىويم أداء الكليىىة
ككل فيما يتعلق باألداء األكاديمي والمؤسسي.

البند الرابع

خطط األعمال التنفيذية المتعلقة بتقويم األداء
وتتم علي النحو التالي :
• تقىىوم وحىىدة إدارة الجىىودة بالكليىىة بإعىىداد تقىىارير بنتىىائج التقىىويم  ،والتوصىىيات،
ومقترحىىات التحسىىيا لعرضىىها علىىي السىىيد األسىىتاذ الىىدكتور عميىىد الكليىىة التخىىاذ
إجراءات اعتمادها وتوزيعها علىىي األطىىرا
سيادتا بخصوصها .
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والجهىىات ذوي العالقىىة  ،أو مىىا يىىراه

جدول زمنى يوضح أنشطة الوحدة علي مدار العام
األكاديمى
النشاط
المراجعة الداخلية األولى لألقسام العلمية

سبتمبر  -أكتوبر

تقييم برامج البكالوريوس ما قبل الخريجيا  ،أصحاب األعمال

نوفمبر

قياس رضا األطرا

المجتمعية عا جودة الخريج

نوفمبر

اعداد تقرير البرنامج

نوفمبر

قياس رضا اع اء هيئة التدريس  ،الجهاز االدارى

ديسمبر

المراجعة الداخلية األولى للكنتروالت

ديسمبر

استبيانات تقييم مقررات و اختبارات الفصل الدراسى االول

ديسمبر  -يناير

متابعة اعداد تقرير مقررات الفصل الدراسى االول

فبراير  -مارس

المراجعة الداخلية الثانية لألقسام العلمية

فبراير  -مارس

المراجعة الداخلية لألقسام االدارية

فبراير

تقويم أداء أع اء هيئة التدريس و معاونيهم

فبراير

تقويم أداء القيادات

فبراير

المراجعة الداخلية الثانية للكنتروالت

ابريل

تقييم برامج البكالوريوس ما قبل طالب السنة النهائية

ابريل

استبيان رضا الطالب عا الخدمات و الدعم

ابريل

استبيانات تقييم مقررات و اختبارات الفصل الدراسى الثانى
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مدة التنفيذ

ابريل  -مايو

متابعة اعداد تقرير مقررات الفصل الدراسى الثانى

يونيو  -يوليو

اعداد التقرير السنوى للكلية

أغسطس  -سبتمبر
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