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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 بمبنى اإلداري و
و قد تم أخر تحديث للالئحة الداخلية للوحدة واعتمادها من مجلس الكلية رقم 712
بتاريخ

.2018/8/13

وتتضمن الالئحة الداخلية للوحدة البنود التالية :
البند األول:
رؤية الوحدة:
تطمححا الوحححدة إلححي تحقيححق موححتوي رفيححع مححن األداء األكححاديمى و اادار
معايير الجودة للهيئه القومية لضمان جودة التعليم و ااعتماد.

2

يتماشححى مححع

البند الثانى:
رسالة الوحدة :
التقيحيم الموححتمر لحالداء و تطبيححق اآلليححات الخاصحة بتحقيححق جححودة العمليحة التعليميححة والبحثيححة
وتنميححة المجتمححع طبقححا لمتطلبححات الهيئححة القوميححة لضححمان جححودة التعلححيم و ااعتمححاد بمححا يحقححق
رسالة الكلية ويتفق مع استراتيجيه الجامعة ،و يضمن استمرار ااعتماد األكاديمى للكلية.
البند الثالث:
األهداف اإلستراتيجية للوحدة :
 اكتواب ثقة المجتمع المصري والمجتمع الدولي في مخرجات العملية التعليمية بالكلية.
 إزكاء مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسوات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتعليم
للمشاركة في الرقابة ودعم مناخ الجودة .
 نشر ثقافة الجودة بين كافة العاملين بالكلية و الطالب
 إعالء قيم التميز والقدرة التنافوية في كافة التخصصات التابعة للكلية.


تطبيق نظام ضمان الجودة و تقييم األداء بالكلية.

 وضع خطط التحوين فى المجاات المختلفة بناء على نتائج التقويم الذاتى
 إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة وااعتماد على الموتو
اإلقليمي.
 تعزيز رضا متلقى الخدمة (طالب  ،جهات التوظيف ،المجتمع المحلى)

البند الرابع:
يشكل بقرار من عميد الكلية “ مجلس إدارة للوحدة " ويعرض علي مجلس الكلية
إلقراره .
البند الخامس:
يصدر عميحد الكليحة قحرارا بتعيحين محدير تنفيحذي لوححدة إدارة الجحودة بالكليحة لمحدة ثحال
سنوات قابلة للتجديد ،وذلك تطبيقحا لحنا المحادة ( )7محن الالئححة الداخليحة لمركحز إدارة
الجودة بالجامعة.
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البند السادس :
اختصاصات وحدة إدارة الجودة بالكلية
مع مراعاة ما ورد بالبند ( )9من الالئحة الداخلية لمركز إدارة الجودة بالجامعة تخحتا
وحدة إدارة الجودة بالكلية بما يلي :
 استخدام وتطبيق البرامج المصممة من قبحل مركحز إدارة الجحودة بالجامعحة محن أجحل
تقحححححححويم األداء وضحححححححمان الجحححححححودة بشحححححححقيها األكحححححححاديمي والمؤسوحححححححي بالكليحححححححة
في ضوء الفلوفة التي حددتها اللجنحة القوميحة لضحمان جحودة التعلحيم وااعتمحاد (كمحا
هو موضا بدليل وحدة الجودة).
 تطبيحححححق إسحححححتراتيجية الجامعحححححة فيمحححححا يخحححححتا بحححححالجودة علحححححي موحححححتو الكليحححححة
والتي تشمل الرسالة والرؤيحة والاايحات واألهحدا ،،وكحذا التوجيهحات الصحادرة عحن
مركز إدارة الجودة بالجامعة بهذا الخصوص.
 إنشاء نظام معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية
 متابعححة أنشححطة تقححويم األداء وضححمان الجححودة باألقوححام العلميححة واإلداريححة المختلفححة
.

بالكلية .

 تحليححححححححححل نتححححححححححائج أنشححححححححححطة تقححححححححححويم األداء وضححححححححححمان الجححححححححححودة بالكليححححححححححة
 ،وتقديم تقرير سنوي الي عميد الكلية وكذلك المركز الرئيوي بالجامعة.
 تقديم أدلة إرشادية وخدمات استشارية لألقوام العلمية واإلدارات المختلفة بالكلية
فيما يتعلق بضمان الجودة وااعتماد .
 العمححل مححع كافححة األقوححام العلميححة واإلدارات المختصححة بالكليححة علححي تطبيححق معححايير
الجودة و تهيئة الكلية لزيارة ااعتماد .
 إعححححححححححححححححححححداد التقريححححححححححححححححححححر الوححححححححححححححححححححنوي لتقححححححححححححححححححححويم األداء بالكليححححححححححححححححححححة
ورفعه إلي األستاذ الدكتور عميد الكلية و اعتماده من مجلس الكلية.
 إعداد التقرير الونوي للبرنامج تحت اشرا ،وكيل الكليحة لشحئون التعلحيم و الطحالب
ورفعه إلي األستاذ الدكتور عميد الكلية و اعتماده من مجلس الكلية
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 إقامة عالقات مباشرة وقوية مع كافة الجهحات المعنيحة بقضحايا تقحويم األداء وضحمان
الجودة من خالل مركز إدارة الجودة بالجامعة.

 القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكلية لترسيخ مفهوم تقويم األداء وضمان الجودة
بين جميع العاملين بالكلية و الطالب .

جدول زمنى يوضح أنشطة الوحدة علي مدار العام األكاديمى
سبتمبر

أكتوبر

اعداد
التقرير
الونو
الجهازللبرنامج
استطالع
أراء
اإلداري عن الرضا الوظيفي

 اعداد التقرير الونو للكلية
 استطالع أراء منظمات سوق العمل عن موتو
 البرنامج
التعليمي
استطالع أراء
أعضاء هيئة التدريس عن البرنامج التعليمي والرضا
الوظيفي

الخريج وتطوير

نوفمبر

 مراجعة األقوام العلمية

 استطالع رأ الطالب عن :المقرر ـ المحاضر ـ الكتاب الجامعي

تحليل نتائج استطالع لرأ و رفع تقرير الي اادارة العليا

 مراجعة األقوام اإلدارية

 مراجعة اإلدارة العليا

 استطالع رأ الطالب :المقرر ـ المحاضر ـ الكتاب الجامعي ـ
الخدمات التعليمية

تحليل نتائج استطالع الرأ و رفع تقرير الي اادارة العليا

الونو

استطالع
جعة را
الخريجيين
الفرقعن
البرنامج
كنتروات
الدراسية
  مرا

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

مخاطبة األقوام العلمية و اادارية بشأن اعداد تقرير اانجاز
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البند السابع:
أليات عمل الوحدة
يتححولى مجلححس إدارة الوحححدة إقححرار الوياسححات وبححرامج ونظححم العمححل التححي تحقححق
أغححراض الوحححدة فححي ضححوء إسححتراتيجية الجححودة بالكليححة والجامعححة ،وفححي إطححار القححوانين
واللوائا المنظمة ،وذلك على النحو التالي :
وضححع النظححام الححداخلي للعمححل فححي الوحححدة وتحديححد اإلختصاصححات والتوصححيف العححام
لواجبات العاملين به .
 اإلشرا ،علي القواعـد المالية المنظمة لعمل الوحدة من خالل محاسب الوحدة وبما
يتفق مع القوانين العامة للجامعة في هذا الشأن.
 إقححرار نظححم التفاعححل التححى تكححـفل حوححن التعححاون مححع الجهححات ذات العالقححة بأنشححطة
تطوير التعليم العالى  ،ونظم ضمان الجودة واإلعتماد .
 النظر في التقارير المقدمة بواسطة المدير التنفيذي للوحدة حول سير العمل ،وكذلك
التقارير الخاصة باألقوام المختلفة للكلية.
 إقححرار قبححول الهبححات والتبرع حات التححي تقححدم للوحححدة وعرضححها علححى مجلححس الكليححة
للموافقة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة للموافقة عليها .
 دراسححة ومراجعححة رسححالة الكليححة وفقححا للتطححورات التححي توححتلزم ذلححك ،وتطححوير نظححام
.

العمل بما يحقق رسالة الكلية.

 يجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بناء علحى دعحوة محن المحدير التنفيحذي
للوحدة  ،ويكون ااجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء المجلس ( النصف زائد
واحد)  ،ويتم إثبات وقائع كل جلوة بتحرير محضر الجلوة وااحتفاظ به فحي سحجل
خاص .
 دراسححة خطححط العمححل التنفيذيححة المقدمححة مححن المححدير التنفيححذي للوحححدة والمنبثقححة مححن
إسحححتراتيجية الجحححودة بالكليحححة ،تمهيحححدا للموافقحححة عليهحححا وتحححوفير اإلمكانيحححات الالزمحححة
للتنفيـذ.
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 يجوز لمجلس اإلدارة تخصيا سلفة موحتديمة لوحد احتياجحات الوححدة محن األدوات
المكتبية الالزمة  ،وتكون في عهدة محاسب الوحدة ،مع مراعاة أاَّ توتخدم أمحوال
الولفة الموتديمة في أغراض صحر ،المكافح ت أو األجحور و محا فحي حكمهحا  ،ويحتم
إستعاضة هذه الولفة قرب نفاذهحا  ،علحي أن تحرد المبحالم المتبقيحة بحدون صحر ،فحي
نهاية الونة المالية .
 لمجلححس اإلدارة بنححاء علححى إقتححرا المححدير التنفيححذي للوحححدة توزيححع مكافححأة تشححجيعية
للعاملين اإلداريين بالوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة الوحدة .
البند الثامن :
اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للوحدة
 التوجيه واإلشرا ،على العاملين بالوحدة وإعداد خطط العمل الالزمة .
 اإلشرا ،على نظام العمحل بالوححدة ،ومتابعحة إنجحاز األعمحال اليوميحة  ،والتأكحد محن
مطابقتها لخطة أعمال الوحدة  ،والتنويق بين العاملين بالوحدة .
 تقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عحن تطحور العمحل بالوححدة وفقحا للمهحام المنوطحة
به  ،والمشاكل التي تواجه قيامه بمهامه .
 المدير التنفيذي للوحدة له كافة الصالحيات الالزمحة لتوحيير العمحل التنفيحذي بمحا فحي
ذلححك ااتصححال باألقوححام العلميححة واإلداريححة بالكليححة ،وذلححك فححي إطححار الصححالحيات
المخولة إليه من مجلس إدارة الوحدة .
 اعحداد التقحارير المطلوبحة مثحل التقريحر الوحنو وتقريحر الدراسحة الذاتيحة و غيرهححا و
ااعتماد من مجلس الكلية.
البند التاسع :
الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة هي :
جهات خارج الكلية:
 مركز تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة .
 مجلس جامعة الزقازيق .
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 الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد .
 المجلس األعلى للجامعات ولجانه المتصلة بتخصصات الطالب .
 النقابات واإلتحادات المهنية ذات العالقة بتخصصات الخريجين .
 الجهات الموتفيدة من مخرجات التعليم بالكلية .
 مؤسوات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم .
جهات داخل الكلية:
 األقوام العلمية واإلدارية التابعة للكلية.

.

 الطالب.
 أعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم .
البند العاشر:
تضم الوحدة خمس لجان فرعية ،تقوم كل منها بمجموعة من األنشحطة بالكليحة و
هي كما يلي:
أوال  :لجنة االستبيانات و قواعد المعلومات
تتشكل اللجنة من المدير التنفيذي للوحدة وفرق عمل مختلفحة تتكحون محن بعح

معحاونى

أعضاء هيئة التدريس و الطالب و العاملين بالكلية ومن أنشطتها:
 تصححميم وبنححاء ااسححتبيانات المطلوبححة لقيححاب نوححبة الرضححا عححن األنشححطة المختلفححة
(تعليمية  ،طالبية  ،بحثية و غيرها)
 توزيع ااستبيانات علي العينات المطلوبة
 تحليل النتائج بالطرق العلمية المناسبة لكل حالة .
 توفير قواعد المعلومات واإلحصاءات المطلوبة و التي تحقق األهدا ،المرجوة ..
 النشر واإلعالن وفقا للخطط الموضوعة وبما يحقق الهد. ،
 إنشاء وتحديث الموقع اإلليكتروني لوحدة ضمان الجودة بصفة موتمرة .
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ثانيا :لجنة الدراسة الذاتية
تتشكل اللجنة من فرق عمل مختلفة تتكون من بعح

أعضحاء هيئحة التحدريس والعحاملين

بالكلية ،ومن أنشطتها:
 التقـويم ( األكحاديمي  ،المؤسوحي ) لجميحع األقوحام العلميحة والوححدات التابعحة للكليحة
طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و ااعتماد .
 إجراء الموو الميدانية المتعلقة باستيفاء متطلبات كل معيار.
 التاذية المرتدة من جميع عمليات التقيحيم والمتابعحة  ،واإلسحتفادة محن المعلومحات فحى
وضع خطط التحوين.
 دعم اآلداء لجميع األقوام العلمية واإلدارية بما يحقق موتويات الجودة المطلوبة .
ثالثا :لجنة التدريب
تتشححكل اللجنححة مححن فححرق عمححل مختلفححة تتكححون مححن بع ح

أعضححاء هيئححة التححدريس

والعاملين بالكلية ،ومن أنشطتها
 نشر المعرفة وبرامج الوعي المتعلقة بضمان الجودة المؤسوية واألكاديمية ،علي
سبيل المثال أهمية الجودة  ،وأدواتها وأساليبها
 تدريب جميع الفئات والموتويات من أعضاء هيئة التدريس وااداريين  .ويجب أن
تلبي متطلبات كل فئة حوب ما تواجهه من تحديات .
 يتناول التدريب المهارات الالزمة لتطبيق نظم الجودة  ،واستخدام األدوات
اإلحصائية المناسبة  ،وطرق قياب األداء .
 ااستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة فى تقديم بع

برامج التدريب

رابعا :لجنة المراجعة الداخلية
تتشححكل اللجنححة مححن فححرق عمححل مختلفححة تتكححون مححن بع ح
والعاملين بالكلية ومن أنشطتها
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أعضححاء هيئححة التححدريس

 تقييم األداء لجميع األقوام العلمية و الكنتروات و المكتبة و األقوام اادارية
بالكلية طبقا للنماذج المعدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و ااعتماد
 دعم األداء لجميع األقوام العلمية واإلدارية بما يحقق موتويات الجودة المطلوبة
خامسا :لجنة الشئون المالية واإلدارية
تتشكل اللجنة من فرق عمل مختلفة تتكون من بع

اإلداريين والعحاملين بالكليحة ومحن

أنشطتها:
 شئون األعمال اإلدارية.
 شئون الوكرتارية .
 الشئون المالية .
 المشتريات والمخازن.

البند الحادي عشر :

الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة الجودة
عميد الكلية
المدير التنفيذي للوحدة
مدير المكتب الفني

نائب المدير التنفيذي للوحدة

لجنة االستبيانات و
قواعد المعلومات

لجنة الدراسة الذاتية

لجنة التدريب
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لجنة المراجعة
الداخلية

لجنة الشئون
المالية واإلدارية

البند الثانى عشر :
المجاات العامة للتقـويـم :
 تقويم البرامج األكاديمية.
 التقويم المؤســــوي.
 تجهيز البرامج األكاديمية والمؤسوية لإلعتماد .
البند الثالث عشر :
تشمل نفقات الوحدة ما يلي :
 نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفـقـا لواجبات الوحدة . نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل الخاصة بضمان الجودة ،والمؤتمرات ذات الصلة .
 المصروفات الجارية المختلفـة . األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ العمل بالوحدة .البند الرابع عشر :
المخازن والمشتريات
 جميع األجهزة والمعدات واألدوات والمهمات التي تشتر للوحدة يتبع في شأنها
القواعـد واإلجراءات المخزنية المقررة وفـقـا لالئحة المخازن الحكومية .
 تفتا دفاتر لإلضافة أو الصر ،ويتم القيد فيها طبقا لالئحة المخازن ويخصا
مكان كمخزن موتقل لمهمات ومتعلقات الوحدة بمخازن اإلدارة العامة للكلية.
 يتم فحا جميع المشتريات الواردة للوحـدة بواسطة لجان تشكل لهذا الاـرض
بقرار من المدير التنفيذ

للوحدة  ،ويجوز عند الضرورة قبول المشتريات التي

تقل قيمتها عن خمومائة جنيه دون أن تفحصها لجنة الفحا بشرط إقرار الموئول
الفني والموئول عن المخازن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعـينات
المعتمـدة  ،ومطابقة من حيث النوع والاـرض المطلوب ألجلـه .
البند الخامس عشر :
يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
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دليل العمل
لوحدة إدارة الجودة

كلية الصيدلة
جامعة الزقازيق
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البند األول

نظام تقويم األداء
أهداف نظام التقويم:
 تحليل الوضع الراهن لألداء األكاديمي باألقوام العلمية واإلدارية التابعة للكلية.
 تحديد أوجه القصور المختلفة والتي تؤثر علي األداء األكاديمي والمؤسوي
باألقوام العلمية واإلدارية المختلفة بالكلية.
 اقترا

برامج للتالب على أوجه القصور لالرتقاء بموتوي األداء األكاديمي

والمؤسوي للنهوض برسالة الجامعة بفاعلية وكفاءة .
 إقترا

الطرق والوسائل واإلجراءات التي تكفل التوافق مع متطلبات اإلعتماد

األكاديمي والمؤسوي وفقا لما ستقره الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد .
 رفع النتائج مقرونة بالتوصيات إلي إدارة الكلية إلتخاذ ما يلزم بشأنها .
البند الثاني

العناصر الرئيسية لتقويم األداء
أوال  :الهيئة العلمية " بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس " :
 مدي كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس لإلحتياجات الفعلية علي موتو

القوم العلمي

والتخصا بما يضمن إستقرار وإستمرار العملية التعليمية ،وأيضا توثيق العالقات
التربوية بين أعضاء هيئة التدريس والطالب .
 مدي توافر المؤهالت والخبرات العلمية والمهنية لجميع األعضاء وفقا للتخصصا
والوحدة الوظيفي .
 مدي تخصيا أعضاء هيئة التدريس الوقت الكافي ألداء أعمالهم بالكلية
 ..مع األخذ في ااعتبار متطلبات الممارسة المهنية للبع
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منهم .

 مدي مالءمة األعباء التدريوية – وغيرها – لعضو هيئة التدريس لمتطلبات األداء
الفعَّـال .
 مدي التقـدم في األخذ بالطرق واألساليب الحديثة في التدريس وتوصيل المعرفة بالفاعلية
والكفاءة المطلوبة .
 مدي وجود مدارب علمية متميزة ،أو مراكز تميز بحثية .
 مد

إتاحة فرص اإلتصال الثقافي بين أعضاء الهيئة العلمية  ،وبينهم وبين الهيئات

العلمية األخر  ،وكذا المؤسوات اإلنتاجية والخدمية بالمجتمع .
 مدي اإلنضباط القانوني واألخالقي والولوكي  ،ومدي اإللتزام ب داب 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 واضا ومتطور للقياب الموتمر لهذا
اارتباط.
 مدي وجود منهج دراسي محدد ومتطور لكل مقرر بما يضمن مالحقة العصر في جميع
المجاات .
 مدي توافر نظم محددة ومعلنة وعادلة لتقويم أداء الطالب .
 مدي مالءمة المقررات ،وعدد الوحدات لكل مقرر لمتطلبات منا الدرجة العلمية وفقا
للمعايير واألنماط التي تحددها اللجان القطاعية .
 مدي مالءمة البرامج الدراسية  ،والمقررات  ،مع متطلبات الترخيا المهني  ،وذلك في
المهن التي توتوجب ممارستها الحصول علي ترخيا من جهات أخري خارج
الجامعة.
 مدي مالءمة البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد خريج لديه القدرة علي التحليل  ،والتفكير
المنطقي  ،واإلبداع  ،وتحمل الموئولية  ،والعمل ضمن فريق  ،والتعامل مع الوسائل
التكنولوجية الحديثة  ،وفهم حقيقة المتايرات العالمية .
 مدي التميز الذي تتمتع به كل أو بع

األقوام العلمية في برامجها وأنشطتها البحثية.
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 مد

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 الضرورية لزيادة كفاءة وفاعلية
التحصيل الدراسي بالكلية  ،وعلي موتو الجامعة .
 مدي توافر المكتبات الرقمية بالكلية  ،وخطط اإلعداد لها .
 مدي توافر الوسائل الومعية والبصرية وغيرها من وسائل اإلتصال الحديثة مثل شبكة
اإلنترنت  ،ومعامل اللاات األجنبية  ،ومعامل الكمبيوتر .
 مدي إتاحة خدمات المكتبات  ،والوسائل الومعية والبصرية  ،وخدمات شبكة اإلنترنت
.

لطالبي هذه الخدمات علي موتوي الكلية.

 مدي توافر جهاز بشري مؤهل لتيوير هذه الخدمات واإلشرا ،علي تقديمها ،
والمحافظة علي بقائها صالحة للعمل بكفاءة .
 مدي توافر أماكن كافية ومريحة لإلطالع .

رابعا  :الجوانب الماليـة
 مدي توافر الموارد المالية ألداء كافة األعمال  ،والمصادر المختلفة للتمويل .
 مدي توافر التنظيم المالي الوليم  ،وسهولة إجراءاته .
 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 التوهيالت المتاحة .
 مدي اإللتزام بقواعد الوالمة واألمن الصناعي .

سادسا  :خدمات الطالب والعاملين :
مدي توافر خدمات الطالب بالموتوي المالئم فيما يتعلق بما يلي :
 أنشطة رعاية الشباب . اإلقامة بالمدن الجامعية .15

 دعم الكتاب الجامعي . مكاف ت التفوق . القروض والمواعدات المختلفة :* قروض
* مواعدات ماليـة
* مواعدات عينية
* مواعدات اجتماعية أخري

سابعا  :شئون الطالب والنتائج
 مدي مالءمة أعداد الطالب المقبولين لإلمكانيات المتاحة .
 مدي توافر خدمات وحوافز إضافية للطالب المتميزين .
 مدي كفاءة النظام المتبع في إجراء اإلمتحانات ورصد النتائج .
 مدي األخذ بالنظم الحديثة للتقويم  ،ورصد النتائج

ثامنا  :النشاط البحثي والدراسات
 مدي مواهمة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة البحث العلمي  ،وتنمية المعرفة خارج
مجال الترقية العلمية .
 مدي مواهمة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة البحث العلمي التطبيقيــة
(المشروعات البحثية) .
 مدي مواهمة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات وورش العمل
العلمية .
 مدي مواهمة الكلية من خالل فرق عمل بحثية في خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة
بالمجتمع المحلي .

تاسعا  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 مدي مواهمة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،ومدي شموليته وتنوع وجودة هذه
المواهمة .
 مد ارتباط برامج الكلية بقضايا المجتمع المحلي .

عاشرا :اإلعالم عن الجهة موضع التقويم
 دليل إعالمي للكلية ،ومدي شموليته وجودته .
 دليل إعالمي لألقوام المختلفة ومدي شموليته وجودته .
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 دليل إعالمي للطـالب  ،ومدي شموليته وجودته .
 صفحة إعالمية شاملة للكلية ،علي شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت .

البند الثالث

مستويات التقويم
أوال  :تقويم علي مستوي القسم :

ويححتم في حه تقححويم أداء كححل قوححم فيمححا يتعلححق بححاألداء األكححاديمي والمؤسوححي علححي كافححة
الموحححتويات أعضحححاء هيئحححة التحححدريس ومعحححاونيهم  -البحححرامج الدراسحححية  -المكتبحححات ومراكحححز
المعلومححات  -المبححاني والتوححهيالت  -خححدمات الطححالب  -شححؤون الطححالب والنتححائج  -النشححاط
البحثي ك ٍل علي حدة .
ثانيا  :تقويم علي مستوي الكلية :

ويحححتم فيحححه تجميحححع تقحححويم أداء األقوحححام و اإلدارات للحصحححول علحححي تقحححويم أداء الكليحححة
ككل فيما يتعلق باألداء األكاديمي والمؤسوي.

البند الرابع

خطط األعمال التنفيذية المتعلقة بتقويم األداء
وتتم علي النحو التالي :
 تشكل لجان فنية من المتخصصين ( فرق عمل ) لمراجعة وتفريم وتحليل البيانات
والمعلومات  ،وإستخراج المؤشرات اإلحصائية لعناصر التقويم  ،والتأكد من
سالمة تطبيق النظام  ،وإعداد تقرير بذلك تحت إشرا ،الوكرتير التنفيذ للوحدة.
 تقوم وحدة إدارة الجودة بالكلية بأعمحال مراجعحة البيانحات والمعلومحات ،والتأكحد محن
تفرياهححا وتحليلهححا  ،واسححتخراج المؤشححرات اإلحصححائية لعناصححر التقححويم علححي كححل
موتوي من الموتويات الخاضعة للتقويم .
 تقحححوم وححححدة إدارة الجحححودة بالكليحححة بإعحححداد تقحححارير بنتحححائج التقحححويم  ،والتوصحححيات،
والمقترححات التصحويبية لعرضححها علحي الوححيد األسحتاذ الحدكتور عميححد الكليحة اتخححاذ
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إجححراءات اعتمادهححا وتوزيعهححا علححي األطححرا ،والجهححات ذوي العالقححة  ،أو مححا يححراه
سيادته بخصوصها .
البند الخامس

األطراف ذوي العالقة
وهم كل من :
 الوكالء.
 رؤساء األقوام العلمية  /مجالس األقوام  /المؤتمرات العلمية لألقوام .
 أعضاء هيئة التدريس .
 اإلدارات المعنية بالعملية التعليمية واألكاديمية بالكلية .
 اإلدارات المعنية في اإلدارة العامة للكلية.

البند السادس
لجنة ااستبيانات و قواعد المعلومات بالوحدة  ،وتضم األنشطة الفرعية التي
تخـدم في مجموعها عملية التقويم األكاديمي والمؤسوي  ،وهي أنشطة اإلحصاءات
ونظم المعلومات  ،وقواعد البيانات  ،وتحليل المعلومات  ،وحفظ الملفات  ،والنشر
واإلعالن  ،والموقع اإلليكتروني للوحدة .
البند السابع
لجنة الشئون المالية واإلدارية بالوحدة وتضم األنشطة التي تختا بالشئون
المالية واإلدارية للوحدة ،والمشتريات والمخازن  ،وأعمال الوكرتارية  .وتخدم هذه
األنشطة في مجموعها باقي األنشطة العلمية والفنية المتعلقة بعملية التقويم  ،واإلعداد
لإلعتماد .
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البند الثامن
باإلضافة إلي ما سبق  ،يقوم تطبيق نظام الجودة في وحدة تقويم األداء
وضمان الجودة على األخذ بمفهوم فرق العمل التي يتم تشكيلها وتمكينها للقيام بعمليات
التحليل والتحوين الموتمر لكافة أنشطة الوحدة .
البند التاسع
تتوقف كفاءة وفعالية أداء الوحدة علي حزمة من المتطلبات األساسية التي يجب
مراعاتها ،وتتضمن ما يلي :
 الترويج الجيد لمفهوم وفلوفة وثقافة تقويم األداء وضمان الجودة داخل مجتمع
الكلية  ،من خالل عقد مجموعة من ورش العمل وحلقات النقاش لإلعالم عن
برنامج تقويم األداء وضمان الجودة  ،والرد علي كافة التواؤات  ،وإزالة كافة
الشكوك  ،بهد ،الحصول علي قدر من القبول الطوعي قبل البدء في التطبيق .
 التوضيا لكل األطرا ،ذوي العالقة أهمية تطبيق نظام ضمان الجودة بالكلية من
أجل تحوين األداء و تحقيق رضا الموتفيدين.
 ااسحححتعانة بححححالخبرات الخارجيحححة المتخصصححححة عنححححد الضحححرورة لتطبيححححق البححححرامج
التدريبية.
 التنويق بين مختلف األفراد واألقوام واإلدارات في الكلية  ،وتقديم الدعم الفني
الالزم  ،وتذليل الصعوبات التي تعترض فرق العمل.
 أن تراعى أقصى درجات الحياد والموضوعية في تطبيق النظام ضمانا لكوب ثقة
جميع األطرا ،ذوي العالقة  ،وجميع الموتفيدين من خريجي الكلية.
 أن يتم نشر نتائج عمليات تقويم األداء تباعا علي كافة الجهات المعنية بضمان
الجودة بهد ،التحفيز و  /أو التصويب .
 أن يتم توفير الموارد المالية الالزمة لتطبيق نظام تقويم األداء وضمان الجودة ،
وتأمين إستمراريته .
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