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وحدة التطوير واجلودة
رؤية ورسالة وأهداف وحدة التطوير واجلودة
الرؤية:
تتمثل رؤٌة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة فً تهٌئة الكلٌة للوفاء بمتطلبات ومعاٌٌر الهٌئة لضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً فً
جمٌع أقسام الكلٌة وتسعى وحدة ضمان الجودة بالكلٌة أن تكون نموذجا ً للوحدات المماثلة بالكلٌات األخرى فً مجال تخطٌط وتقدٌم
جهود وأنشطة ضمان الجودة بشكل ممٌز قائم على أساس التقوٌم والتحسٌن المستمر فً اآلداء بمختلف الوظائف الجامعٌة .
الرسالة:
تتحدد رسالة اللجنة فً تبنً التصورات وتنفٌذ اإلجراءات لقٌادة ودعم وتنسٌق عملٌات ضمان الجودة فً جمٌع وحدات الكلٌة
لتحقٌق رؤٌة ورسالة وأهداف الكلٌة وتحقٌق معاٌٌر الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً وحصول الكلٌة على االعتماد
األكادٌمً والمؤسس .
األهداف :
1ـ الوعً بأهمٌة تطبٌق نظام ضمان الجودة وكذلك نشر ثقافة الجودة بٌن منسوبات الكلٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس وموظفات
وطالبات لتطبٌقها على جمٌع مما رسات الكلٌة من خالل األنشطة التً ٌتم تنفٌذها مع عمادة الجودة والتطوٌر لصنع بٌئة تدعم
وتحافظ على التطوٌر المستمر .
2ـ التخطٌط والتنفٌذ والمتابعة لعملٌات التقوٌم وضمان الجودة داخل جمٌع أقسام الكلٌة .
 -3اعتماد المعاٌٌر واإلجراءات الالزمة لضمان الجودة من قبل الهٌئة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً التً تساهم فً بناء أنظمة الجودة
وتحقٌقها داخل األقسام االكادٌمٌة واإلدارٌة مع مراعاة متطلبات البٌئة المحلٌة.
 -4التعاون مع جمٌع األقسام االدارٌة والعلمٌة داخل الكلٌة بمنهجٌة علمٌة والٌة واضحة
 -5ادارة ومتابعة قضاٌا توكٌد الجودة وتعٌٌنها فً الكلٌة وأقسامها اإلدارٌة واألكادٌمٌة .
 -6وضع استراتٌجٌات عامة لتطبٌق الجودة فً الجامعة .
 -7نشر ثقافة الجودة بٌن منسوبً الكلٌة وعن طرٌق حضور وعرض المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل فً مجال
الجودة واالعتماد األكادٌمً .

 -8تنظٌم أنشطة الكلٌة المتعلقة بإعداد برامج متوازنة ذات رؤٌة لتحسٌن الجودة وتنفٌذ خطط التقوٌم واالعتماد األكادٌمً وضمان
الجودة فً أقسام الكلٌة المختلفة اإلدارٌة منها واألكادٌمٌة .
 -9إقرار تشكٌل اللجان ذات العالقة بالجودة واالعتماد األكادٌمً ومتابعة تنفٌذ أعمالها فٌما ٌتعلق بمهام الجهات المرتبطة بها .
 -11إقامة عالقات علمٌة ومهنٌة بٌن الكلٌة والمؤسسات األخرى المتمٌزة فً تطبٌق الجودة واالعتماد األكادٌمً.
 -11تعزٌز الجهود لرفع تصنٌف الكلٌة األكادٌمً والمهنً .
 -12تحلٌل ومتابعة معاٌٌر ومؤشرات األداء األكادٌمً واإلداري داخل الكلٌة .
 -13بناء خبرات متمٌزة فً مجال الجودة والتقوٌم واالعتماد األكادٌمً فً التعلٌم داخل الكلٌة .
 -14اإلشراف على إعداد وتنفٌذ برامج جوائز اإلبداع والتمٌز فً اآلداء األكادٌمً والوظٌفً .
 -15التنسٌق مع الجهات ذات العالقة للتعرف على احتٌاجات أعضاء هٌئة التدرٌس من الناحٌة التدرٌبٌة وترشٌحهم للدورات
المناسبة لتنمٌة وتطوٌر مهاراتهم وذلك عن طرٌق إقامة دورات تدرٌبٌة .
 -16إقامة لقاءات مستمرة مع منسوبً ومنسوبات الكلٌة للوقوف على نقاط القوة والضعف .
 -17اقتراح المشارٌع واالستراتٌجٌات العامة المناسبة لتحسٌن الجودة بالكلٌة وكذلك األخذ بالتوصٌات والحلول للتغلب على
المشكالت والصعوبات التً تواجه برامج التطوٌر والجودة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ /مسفره آل سيف

رئٌسة وحدة التطوٌر والجودة
د /أحالم علي مصطفى حميسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

