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اختصاصات /مهام رئيس وحدة اجلىدة
وتتمثل يف:










اإلشراف على متابعة تطبٌق القرارات .
الموافقة واعتماد التقارٌر المرفوعة لوكالة التطوٌر والجودة بالجامعة بعد اعتماد عمٌد الكلٌة .
اعتماد النظام العام للعمل بالوحدة وتحدٌد االختصاصات والتوصٌف العام لواجبات العاملٌن بها.
اإلشراف على تنفٌذ اهداف الوحدة ومراقبة سٌر العمل,وتلقً التقارٌر الدورٌة من رؤساء اللجان ومتابعة تنفٌذ التوصٌات
متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة لتحقٌق أهداف الوحدة بما ٌتفق مع سٌاسة وأهداف وكالة التطوٌر والجودة
بالجامعة .
االجتماع دورٌا ً بأعضاء الوحدة (هٌئة التدرٌس,واإلدارٌات,وممثلٌن عن الطالبات.
االجتماع دورٌا ً مع مشرفة ضمان الجودة بالكلٌة .
مراجعة التقارٌر الدورٌة لرؤساء اللجان بالجودة .
اإلشراف على حمالت التوعٌة بثقافة الجودة على مستوى وجمٌع العاملٌن (أعضاء هٌئة التدرٌس,والهٌئة المعاونة,
والموظفات اإلدارٌات,والطالبات ) بالكلٌة .

اختصاصات  /مهام فريق وحدة اجلىدة :
وتتمثل يف :








نشر ثقافة الجودة ومتطلبات االعتماد األكادٌمً فً الكلٌة .
وضع مقترح رؤٌة ورسالة وأهداف الوحدة .
وضع مقترح الهٌكل التنظٌمً للوحدة .
وضع مقترح الالئحة الداخلٌة للوحدة .
مراجعة الخطط السنوٌة للجان الوحدة .
وضع الخطة السنوٌة للوحدة .
القٌام بالمهام األخرى التً تكلف بها الوحدة فٌما ٌتعلق بالجودة وتطبٌقها .

اختصاصات  /مهام رئيس وحدة اجلىدة :
وتتمثل يف :






اإلشراف على متابعة تطبٌق القرارات .
الموافقة واعتماد التقارٌر المرفوعة لوكالة التطوٌر والجودة بالجامعة بعد اعتماد عمٌد الكلٌة .
اعتماد النظام العام للعمل بالوحدة وتحدٌد االختصاصات والتوصٌف العام لواجبات العاملٌن بها .
اإلشراف على تنفٌذ أهداف الوحدة ومراقبة سٌر العمل ,وتلقً التقارٌر الدورٌة من رؤساء اللجان ومتابعة تنفٌذ
التوصٌات .
متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة لتحقٌق أهداف الوحدة بما ٌتفق مع سٌاسة وأهداف وكالة التطوٌر والجودة
بالجامعة .







متابعة تنفٌذ القرارات التً ٌصدرها فرٌق الوحدة .
االجتماع دورٌا ً بأعضاء الوحدة (هٌئة التدرٌس,واإلدارٌات,وممثلٌن عن الطالبات.
االجتماع دورٌا ً مع مشرفة ضمان الجودة بالكلٌة .
مراجعة التقارٌر الدورٌة لرؤساء اللجان بالجودة .
اإلشراف على حمالت التوعٌة بثقافة الجودة على مستوى وجمٌع العاملٌن (أعضاء هٌئة التدرٌس,والهٌئة
المعاونة,والموظفات اإلدارٌات,والطالبات) بالكلٌة .

اختصاصات/مهام مشرف وحدة اجلىدة :
وتتمثل يف :






متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة لتحقٌق أهداف الوحدة بما ٌتفق مع سٌاسة وأهداف وكالة التطوٌر والجودة
بالجامعة .
متابعة تشكٌل الهٌكل اإلداري والتنظٌمً للوحدة وتحدٌد مهام للجان الوحدة .
تحدٌد أسماء المتمٌزات والترشٌحات لورش العمل الخاصة بالجودة .
االجتماع دورٌا ً بأعضاء الوحدة .
االجتماع األسبوعً بمستشاري الوكالة لمناقشة الصعوبات والتحدٌات التً تواجه عمل اللجان .

اختصاصات /مهام رؤساء اللجان لىحدة اجلىدة :
وتتمثل يف :




توزٌع المهام على أعضاء اللجنة .
المتابعة الدورٌة لتنفٌذ مهام اللجنة وتقٌٌم أداء األعضاء .
الدعوة الجتماع دوري وتسجٌل هذا االجتماع ورفعه لمشرفة الوحدة بما ٌتضمنه من قرارات .
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