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 تقديم:

 لضمان الجودةبناء نظام فعال  األداءضمان الجودة وتقييم يتولى قسم 

 وكوادر مساعدة من أعضاء هيئة تدريس الكلية ونشر الوعي بين عناصر 

وإداريين وطلبة وكذلك كافة األطراف ذات العالقة، وترسيخ مبادئ التقييم 

رسالة وأهداف الكلية رؤية والذاتي والتطوير والتحسين المستمر انطالقا من 

 :                                           القسمهداف أواستنادا الى رؤية ورسالة و

 الرؤية:

 .كليةالوالتحسين المستمر ب بناء نظام فعال لضمان الجودة

 الرسالة:

يسعى قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية الى بناء نظام لتجويد العملية التعليمية 

و تطوير مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتعظيم دور 

 الكلية في الجامعة والمجتمع

  إلى تحقيق األهداف اآلتية:يسعي القسم  :األهداف

 كلية العلوم. مكوناتأقسام جميع نشر ثقافة ضمان الجودة بين  (1

العلمية بالكلية في تطبيق نظام ضمان الجودة وتقييم  األقساممساعدة  (2

 .وفق معايير ضمان الجودة المعتمدة    أدائها

غرس الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطالب  (3

 .بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة واالعتماد 

بالجامعة لتبادل الخبرات  األخرى كلياتبال المناظرة باألقسامربط القسم  (4

 في مجال نظام  ضمان الجودة . 

 بالكلية وبرامجها العلمية واإلدارية لألقسامتطبيق نظم التدقيق الداخلي  (5

 .ها، ومتابعة تنفيذ

وتحليلها، وبيان السلبيات  لألقسام تجميع نتائج التقييم الذاتي (6

 كخطوة أساسية لعالج السلبياتواإليجابيات، وتقديم  المقترحات 

 للتدقيق الخارجي من أجل الحصول على االعتماد . 
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 األداءوتقييم الجودة  قسم آلية عمل

 ومنسق للقسم رئيسمن  بالكلية األداءوتقييم  الجودة قسم إدارة تكونت (1

 . عن كل قسم

ضمان الجودة واالعتماد بتجويد ومتابعة تفعيل دور  قسمتعنى إدارة  (2

 مكتب ضمان  الجودة.

كال على حدا  وفي   األقسامتقوم إدارة القسم برصد جوانب القصور في  (3

 مرافق الكلية وإداراتها المختلفة كافة، وتقديم تقرير يشتمل على

الى مجلس  وسبل إصالح  ومعالجة القصور المشار إليهمالحظاتها 

، تتم هذه العملية بشكل دائم خارج نطاق لمناقشته واعتماده الكلية

 التقويم الذاتي.

تجتمع إدارة القسم بشكل دوري )مرة واحدة كل شهر على األقل( إال إذا  (4

 بصورة استثنائية. لإلدارةرأى رئيس القسم ضرورة عقد اجتماع 

متطلبات الدراسة الذاتية وتطبيقها وفق  بإعدادالقسم  إدارةتقوم  (5

ضمان جودة واعتماد  المركز الوطني  المعتمدة من واآللياتالنماذج 

 .المؤسسات التعليمية

الى بدراسة نتائج التقويم الذاتي وتقديم تقرير شامل  القسمتقوم إدارة  (6

 .بالجامعة األداءمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم 

برنامج عمل مفصل لتطبيق نظام ضمان  بإعداد رئيس القسم وميق (7

من مجلس  القسم العتمادهالجودة في الكلية ومناقشته في مجلس 

 .الكلية

 

 

 

 

 

 

 


