
 

  قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي
  

  :نشأة القسم 
وتم تشكيل مجلس ضمان الجودة ) 18/6/2009(استحدث القسم وباشر بأعماله بتاريخ 

  ).13/8/2009(واالعتمادية في 
  

  :رؤيا القسم
جعل القسم نواة لبناء دار خبرة لنشر وتطبيق مفاھيم وانظمة الجودة في التعليم 

  .العالي والقطاعات االخرى على المستوى المحلي
  

  :رسالة القسم
غرس مفاھيم الجودة في الجامعة وتشكيالتھا وجعل مبادىء الجودة الشاملة فلسفة 

في بناء المجتمع من خالل  اعمالھا وعملياتھا واالداء المتميز ھدفھا ، والمساھمة
 .تقديم منتوجات تعليمية متفوقة في ابعادھا

  
  
  قسم ضمان الجودة واالداء الجامعيمھام  

 

تھيئة السبل المناسبة لنشر ثقافة الجودة في الجامعة ، وتعميمھا على الكليات  .1
 .كافةوالمعاھد والمراكز واألقسام 

 
إنشاء مكتبة متخصصة لتجميع المعلومات عن نظم الجودة واالعتمادية للمؤسسات  .2

 . التعليمية اإلقليمية والدولية
 

ئة التدريسية تقوم على تفعيلة وضع مقاييس واضحة لتقييم وتحسين أداء أعضاء الھي .3
 . كليات الجامعة وأقسامھا األكاديمية ، بما يتناسب وقانون الخدمة الجامعية

 
العمل على بناء نظام متكامل لتقييم وتحسين أداء الموظفين اإلداريين في جميع  .4

 . النواحي ذات العالقة تقوم على تفعيله دوائر الجامعة والتشكيالت التابعة لھا
 

 . على بناء نظام متكامل للتقويم الذاتي المستمر لكافة إعمال وعمليات الجامعة العمل .5
 

تنفيذ البرامج التدريبية المناسبة تبعاً لحاجات التطبيق الفعلي لبرامج الجودة المعتمدة  .6
للكوادر العاملة في القسم او الوحدات التابعة له داخل القطر ، واقتراح البرامج التي 

 . لتنفيذ خارج القطرتتطلبھا عملية ا
 



 

تقديم الدعم للكليات والمعاھد والمراكز في اختيار وتبني المعايير التي سوف يتم  .7
 . اعتماده كنقطة انطالق نحو االعتماد األكاديمي

 
وضع خطة لتنفيذ برنامج الجودة في الكليات والمعاھد والمراكز التابعة لھا من خالل  .8

معة والوحدات التابعة في الكليات والمراكز حلقات الوصل بين القسم في مركز الجا
 .والمعاھد وباالعتماد على أھداف الجودة المحددة مسبقاً 

 
وضع البيانات واإلحصاءات التفصيلية عن الكليات والمعاھد والمراكز واألقسام في  .9

 . الجامعة بما يضمن االستفادة منھا في كتابة التقارير المتعلقة بالجودة واالعتماد
 

أعمال تنفيذ النظام المعتمد من خالل الجوالت التدقيقية والتقييم الدوري للمواقع  متابعة .10
 .ومتابعة فعالية أداءھا

 
متابعة مدى التزام الكليات والمعاھد والمراكز وأقسام الجامعة بمعايير الجودة ورفع  .11

 . التقارير لمجلس الجودة في جامعة
 

انجازھا على وفق المتطلبات القانونية ضمان كون البرامج والعمليات التعليمية يتم  .12
 . واألنظمة والتعليمات لتلك الشھادة أو األجازة


