مكتب ضمان جودة وتقييم أداء اجلامعة
(التأسيس -التنظيم  -األهداف  -المهام)
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مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء الجامعة
التمهيد - :
يجببأن ينيدجب نفب نكببجنجعة ب نةكتببأنلضببةعينجلجببد ندتقيببيانجا ج نجلجعة ب ني ب ىنإلببىندض ب ن
دتف يببجنة ب نإ ببت جتيجي نةحب نجااب جلندجلجب جة نغعيتهببعنت ببدي ندتح ببيين ج نجلجعة ب نةببين
ةالجنت دي نجا ج نجاكع ية ندجإل ج ينجلةتةثجنف نةجعجنجلت لياندجلت لاندجلجحثنجل لة ندة ة ن
جلةجتة ندجلجيئ ،نلتف يجن د اعنف نتحقيقن ا جلنجلتنةي نجلة بت جة ندجلةنعف ب ،نوارتباط واتااط
أهداف كل برنطمج من برامج الكليطت المختلفة مع راطلة وأهداف الجطمعة.نديتجب نةكتبأنضبةعين
جلجد ندتقييانجا ج نةجعش ن ئيسنجلجعة نلضةعينج تقاللي ندحيع ي نجلةكتأ.
أهداف المكتب:
بنطء نظطم فعطل لضمطن الجودة ونشر الوعي بين عنطصر الجطمعة من أعضطء هيئة التدريس
وموظفين و لبة و جميع األ راف ذوي العالقاة وترااي مباطدا الت يايم الاذاتي و الت اوير
والتحاين الماتمر ان القاط مان رااطلة وأهاداف الجطمعاة واااتنطدا إلا نماطذ الت يايم لتادقي
الجودة واالعتمطد الصطدرة عن المركزالاو ني لضامطن جاودة واعتماطد المتاااطت التعليمياة
والتدريبية.

مهام المكتب :
 oمتابعة وتنفيذ السياسيات العامة لتقييم األداء وضمان الجودة لجميع وحدات الجامعة
األكاديمية واإلدارية ،والتأكد من فهم جميع األهداف لهذه السياسة واالقتناع بها
والتحمس لها.

 oمراجعة وتحديث إستراتيجية الجامعة ورسالتها وغايتها األساسية في ضوء التطورات
والمستجدات لتطوير وتحديث العملية التعليمية.

 oمساعدة كليات الجامعة في إنشاء أقسام ضمان الجودة وتقييم األداء بها واإلشراف على
هذه األقسام فنيا ،وتقديم المشورة إلجراء دراسات التقييم الذاتي واإلعداد والتجهيز

الالزمين للتقدم لالعتماد.

 oاإلعداد والتخطيط لنظم المتابعة والفحص والتقييم الذاتي ألنشطة الجامعة وكلياتها
وأقسامها وبرامجها المختلفة األكاديمية واإلدارية ،من خالل متابعة ورصد جوانب

القصور في الكليات كل على حدة ،وفي مرافق الجامعة واداراتها المختلفة كافة ،وتقديم
وسبل إصالح ومعالجة القصور المشار إليه.
تقرير يشتمل على مالحظاتها ُ
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 oالقيام بزيارات ميدانية للكليات الجامعية المختلفة للتأكد من ضمان الجودة.

 oتجميع نتائج دراسات التقييم الذاتي وتحليلها ،وبيان السللبيات واإليجابيلات ،وتقلديم المقترحلات
لتطللوير أداء الوحللدات المختلفللة بالجامعللة التعليميللة كخطللوة أساسللية للحصللول علللى االعتمللاد

الذي يعزز جودة التعليم في الجامعة.

o

إنش للاء قاع للدة بيان للات للبل لرامج وال للدرجات العلمي للة الت للي تمنحه للا الجامع للة ،ولجمي للع الوح للدات
اإلدارية بالجامعة التعليمية ،إلمكان متابعة تطوير العملية التعليمية.

o

نشر المعلومات المتعلقة بآليات ضلمان الجلودة واالعتملادت لتأصليل اللوعي بلين أعضلاء هيئلة

التدريس والعاملين بالجامعة والطالب بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة االعتماد.

o
o

التواصل مع المكاتب المناظرة بالمؤسسات التعليمية األخرى لالستفادة وتبادل الخبرات معها.

القيللام باالتصللال والتنسلليق المباشللر مللع المركللز الللوطني لضللمان جللودة واعتمللاد المؤسسللات

التعليمية والتدريبية لمتابعة عمليات التقييم واالعتماد بأنواعها.

 oتق للديم تقري للر لل لرئيس الجامع للة متض للمنا اإليجابي للات والس لللبيات الناتج للة ع للن الت للدقيق ال للداخلي
والخللارجي ،وترسللل نسللخة منلله للمركللز الللوطني لضللمان جللودة واعتمللاد المؤسسللات التعليميللة

والتدريبية.
تنظيم المكتب-:
للجطمعة عمومط يتم تشاكيل مكتال لضامطن الجاودة وت يايم األداء بهاط بطلكيفياة التاي تتاا ماع
خصوصاايتهط وخصطئصااهط وبمااط يضاامن تجويااد العمليااة التعليميااة إال أن هنااطف مواصاافطت
وثوابت وامطت مشتركة تتحد الجطمعطت المختلفة في االلتزام بهط مثل -:
 .1يكلف رئيس الجطمعة أحد أعضاطء هيئاة التادريس باةدارة المكتال علا أن يكاون ذا
كفطية ودراية بشتون الجودة وضمطنهط.
 .2يجل عل الجطمعة أن تدعم مكتال ضامطن الجاودة وذلاف بتاوفير احتيطجاطت المكتال
ماان تجهيااز وتأثي ا

ورب ا ب نااوات التصااطل المختلفااة وشاابكة المعلومااطت وتااوفير

األدبياااطت ذات العالقاااة باااطلجودة وضااامطنهط والكاااوادر الدارياااة المتهلاااة والمكطتااال
المنطابة.
 .3يُعطماال ماادير مكتاال ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء مطليااط معطملااة عمااداء الكليااطت
ويصدر قرار تكليفه من رئيس الجطمعة.
 .4لمكتل ضمطن الجودة وت ييم األداء مناا عان كال كلياة وهاو عضاو هيئاة تادريس
بتلااف الكليااة ويتمتااع بااطلخبرة والكفطيااة فااي شااتون الجااودة وضاامطنهط ويصاادر قاارار
تكليفه من رئيس الجطمعة بنطء عل اقتراح من قبل عميد الكلية.
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 .5يعطمال مناا و أقاااطم ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء فااي الكليااطت مطليااط معطملااة رتاااطء
األقاطم العلمية.
 .6يجوز للمكتل االاتعطنة بطلخبراء والمتخصصين من داخل الجطمعاة أو خطرجهاط فاي
ابيل أداء المهطم المنط ة بطلمكتل عل أن يصدر بشأنهم قرار من رئيس الجطمعة.
إدارة مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء-:
 .1تتكون إدارة مكتل ضمطن الجودة وت ييم األداء بطلجطمعة من مدير المكتل رئياط ومنا ي أقاطم
ضمطن الجودة وت ييم األداء بطلكليطت الجطمعية أعضطء.
ُ .2تعن إدارة مكتل ضمطن الجودة وت ييم األداء بتجويد ومتطبعة تفعيل دور مكتل ضامطن الجاودة
وت ييم األداء بطلجطمعة .
 .3رصد جوانل ال صور في الكليطت كل عل حدة وفي مراف الجطمعة وإداراتهط المختلفاة كطفاة
وت ديم ت رير يشتمل عل مالحظطتهط و ُابل إصالح ومعطلجة ال صور المشطر إليه وتتم هذه العملية
بشكل دائم خطر الدرااة الذاتية أو التدقي الداخلي.
 .4تجتمع إدارة المكتل بشكل دوري (مرة واحدة شهريط عل األقل) إال إذا رأى مدير المكتال أو
نصف األعضطء ضرورة ع د اجتمطع لإلدارة.
 .5لدارة المكتل وبنطء عل اقتراح مدير المكتال أو أحاد مناا ي بطلكلياطت أن ت تارح علا رئايس
الجطمعاة االااتعطنة بواحاد أو أكثار مان الخباراء الاذين ُيحتاط إلا قادراتهم وكفطياطتهم فاي تشاخي
إشكطل مط ووصف الحلول المنطابة له.
 .6ت وم إدارة المكتل بدرااة نتطئج التدقي الداخلي والخطرجي وت ديم ت رير شطمل معتمد من مدير
المكتل إل رئيس الجطمعة.
 .7ت وم إدارة المكتل بدرااة الالبيطت النطتجة من التدقي الداخلي والخطرجي مع رئيس الجطمعة
وت ديم ت رير شطمل بطلخصاو

لعماداء للكلياطت وتراال نااخة مناه إلا المركاز الاو ني لضامطن

جودة اعتمطد المتااطت التعليمية والتدريبية.
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قسم ضمان جودة وتقييم أداء الكلية
التمهيد-:
ياع قام ضمطن الجودة وت ييم األداء في الكلية إل الرب والتكطمل بين وحدات ضمطن الجاودة
وت ييم األداء بطألقاطم العلمية المختلفة بطلكلية وإعداد درااة شطملة ودورية عن احتيطجطت الكلية
واألقاااطم العلميااة وتحديااد المااوارد الالزمااة لتح ي هااط وارتبااط واتاااط أهااداف كاال برنااطمج ماان
الباارامج التعليميااة مااع راااطلة وأه اداف الكليااة والجطمعااة والتكطماال بااين الباارامج والتخصصااطت
المختلفة.
تشكيل قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية -:
يكلف عميد الكلية أحد أعضطء هيئة التدريس بطلكلية بمهطم منا قام ضمطن الجودة وت ييم
األداء عل أن تتوفر فيه الشرو والمعطيير الم لوبة ويتكون هذا ال ام من عضوية كل ٍمن
منا ي الجودة وت ييم األداء لكل أقاطم الكلية ويخضع ال ام لإلشراف الفني المبطشر من مكتل
الجودة وت ييم األداء بطلجطمعة.
أهداف قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية -:
ياااع ال ااام بشااكل ماااتمر ودائاام إل ا تحاااين وت ااوير جميااع أنش ا ته وعمليطتااه اااواء كطناات
الدارية أم األكطديمية أم البحثية لذا يجل إعداد وتوفير جميع الابل والمكطنطت لل يطم بعملياطت
الت ييم والت ويم والمتطبعة عل أاطس موضوعي ألدائه كواايلة لمراجعاة انشا ته وبرامجاه التاي
ينفذهط وذلف بشكل دوري لتحديد مدى تواف أهداف ونتاطئج تلاف األنشا ة والبارامج ماع رااطلة
وأهداف وايطاة الجطمعة والكلية.
تنظيم القسم-:
يتم تشكيل قام لضمطن الجاودة وت يايم األداء فاي كال كلياة مان كلياطت الجطمعاة بطلكيفياة التاي
تتا ا مااع خصوصاايتهط وخصطئصااهط وبمااط يضاامن تجويااد العمليااة التعليميااة إال أن هنااطف
مواصفطت وثوابت وامطت مشتركة تتحد للكليطت المختلفة في االلتزام بهط مثل -:
 .1ي ترح عميد الكلية أحد أعضطء هيئة التدريس بةدارة ال ام عل أن يكون ذا كفطية
ودراية بشتون الجودة وضمطنهط ويصدر قرار تكليفه من رئيس الجطمعة .
 .2يجل عل الكلية أن تدعم قام ضمطن الجاودة وت يايم األداء وذلاف بتاوفير احتيطجاطت
ال ام من تجهيز وتأثي ورب ب نوات االتصطل المختلفة وشبكة المعلومطت وتوفير
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األدبياااطت ذات العالقاااة باااطلجودة وضااامطنهط والكاااوادر الدارياااة المتهلاااة والمكطتااال
المنطابة.
 .3يُعطمل منا قام ضمطن الجودة وت ييم األداء مطليط معطملة رتاطء األقاطم العلمية.
 .4ل اام ضامطن الجاودة وت يايم األداء مناا عاان كال أقااطم الكلياة وهاو عضاو هيئااة
تدريس بتلف األقاطم ويتمتع بطلخبرة والكفطية في شتون الجودة وضمطنهط.
 .5يجوز لل ام االااتعطنة باطلخبراء والمتخصصاين مان داخال الجطمعاة أو خطرجهاط فاي
ااابيل أداء المهااطم المنط ااة بطل ااام عل ا أن يصاادر بشااأنهم قاارار تكليااف ماان عميااد
الكلية.
مهام القسم-:
 )1غارس الااوعي بااين أعضاطء هيئااة التاادريس وال ااالل والماوظفين بطلكليااة بأهميااة ت بيا
نظطم الجودة وضمطنهط وتراي المعلومطت المتعل ة بآليطت الجودة واالعتمطد.
 )2درااة أاطليل ت ييم ال الل بطلكلية وإبداء الرأي بشأن ت ويرهط من خالل وضع برامج
خطصاة وال شااراف علا تنفيااذ هااذه الباارامج بمعرفااة األقاااطم العلميااة لتح يا االهااداف
المرجوة.
 )3تنظاايم وت ااوير األنش ا ة والعمليااطت فااي مختلااف وحاادات ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء
بطألقاطم العلمية.
 )4اقتراح ااتبطنطت ونمطذ للت ييم للعملية األكطديمية والدارية بطلكلياة ااواء كطنات لاااتطذ
الجطمعي أم ال طلل أم الموظف.
 )5ماااطعدة أقاااطم الكليااة فااي إنشااطء وحاادات ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء بهااط والشااراف
ومتطبعااة هااذه الوحاادات فنيااط وت ااديم المشااورة لجااراء درااااطت الت ياايم الااذاتي والعااداد
والتجهيز الالزمين للت دم لالعتمطد.
 )6ال يطم بطلدراااة الذاتياة للكلياة للتأكاد مان اااتيفطئهط لشارو الجاودة واالعتماطد وكخ اوة
أولي نحو االعتمطد.
 )7العداد والتخ ي لعملية التادقي الاداخلي لانشا ة الكلياة وأقااطمهط وبرامجهاط المختلفاة
األكطديمية والدارية ومتطبعة التنفيذ.
 )8ال يطم بزيطرات ميدانية ألقاطم الكلية المختلفة للتأكد من الجودة وضمطنهط.
 )9تج مياااع نتاااطئج دراااااطت الت يااايم الاااذاتي والتااادقي الاااداخلي وتحليلهاااط وبياااطن الاااالبيطت
واليجطبيااطت وت ااديم الم ترحااطت لت ااوير أداء الوحاادات المختلفااة فااي الكليااة كخ ااوة
أاطاية للحصول عل االعتمطد الذي يعزز جودة التعليم في الكلية.
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 )11إنشااطء قطعاادة بيطنااطت للباارامج والاادرجطت العلميااة التااي تمنحهااط الكليااة ولجميااع الوحاادات
الدارية بطلكلية لمكطن متطبعة ت وير العملية التعليمية.
 )11إحطلااة كاال الت ااطرير والم ترحااطت إل ا عميااد الكليااة وماادير مكتاال الجااودة وت ياايم األداء
بطلجطمعة .
إدارة قسم ضمان الجودة وتقييم األداء-:
 )1تتكااون إدارة قااام ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء بطلكليااة ماان منا ا ال ااام الجااودة وت ياايم
األداء رئياط ومنا ي الوحدات الجودة وت ييم األداء بطألقاطم العلمية أعضطء.
ُ )2تعنا إدارة قااام ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء بتجويااد ومتطبعااة تفعياال دور قااام ضاامطن
الجودة وت ييم األداء.
ُ )3تعن إدارة ال ام الجودة وت ييم األداء برصد جوانل ال صور في األقااطم كال علا حادا
وفي مراف الكلية وإداراتهط المختلفة كطفة وت ديم ت رير يشاتمل علا مالحظطتهاط واُابل
إصااالح ومعطلجااة ال صااور المشااطر إليااه وتااتم هااذه العمليااة بشااكل دائاام خااطر الدرااااة
الذاتية أو التدقي الداخلي.
 )4تجتمع إدارة ال ام الجودة وت ييم األداء بشكل دوري (مرة واحدة شهريط علا األقال) إال
إذا رأى منا ال ام أو نصف األعضطء ضرورة ع د اجتمطع لإلدارة.
 )5لدارة ال ام الجودة وت ييم األداء وبنطء عل اقتراح منا ال ام أو أحد منا ي وحدات
الجودة وت ييم األداء بطألقاطم أن ت تارح علا عمياد الكلياة االااتعطنة بواحاد أو أكثار مان
الخبراء الذين ُيحتاط إلا قادراتهم وكفطياطتهم فاي تشاخي

إشاكطل ماط ووصاف الحلاول

المنطابة له.
 )6ت وم إدارة ال ام بدرااة نتطئج التدقي الداخلي والخطرجي وت ديم ت رير شطمل معتمد من
منا ال ام إل عميد الكلية ومدير مكتل الجودة وت ييم األداء بطلجطمعة.
 )7ت وم إدارة قام ضمطن الجودة وت ييم األداء بدرااة ماوا ن ال اوة والضاعف النطتجاة مان
الدرااااة الذاتيااة والتاادقي الااداخلي والخااطرجي مااع عميااد الكليااة و ُترااال ناااخة منااه إل ا
رئيس الجطمعة ومدير مكتل الجودة وت ييم األداء بطلجطمعة.
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وحدة ضمان جودة وتقييم أداء القسم العلمي
التمهيد -:
تاع وحدة ضمطن الجودة وت ييم األداء في ال ام العلمي إل إعاداد دراااة شاطملة ودورياة عان
احتيطجاطت البرنااطمج العلماي بطل ااام وتحدياد المااوارد الالزماة لتح ي هااط وارتباط واتاااط أهااداف
البرنااطمج مااع راااطلة وأه اداف الكليااة والتكطماال بااين البرنااطمج العلمااي والتخصصااطت المختلفااة
بطلكلية.
أهداف وحدة الجودة وتقييم األداء بالقسم العلمي - :
تاع الوحدة بشاكل مااتمر ودائام إلا تحااين وت اوير جمياع أنشا تهط وعمليطتهاط ااواء كطنات
الدارية أم األكطديمية أم البحثية لذا يجل إعداد وتوفير جميع الابل والمكطناطت لل ياطم بعملياطت
الت ييم والت ويم والمتطبعة عل أاطس موضوعي ألدائهط كوايلة لمراجعة أنش تهط وبرامجهط التي
تنفذهط وذلف بشكل دوري لتحديد مدى تواف أهداف ونتاطئج تلاف األنشا ة والبارامج ماع رااطلة
وأهاااداف الكلياااة والبرناااطمج العلماااي بماااط يضااامن اكتااااطل ال اااالل الحاااد األدنااا مااان المعرفاااة
والمهااطرات التااي تح اا أهااداف البرنااطمج والنتااطئج التعليميااة الماااتهدفة مااع مراعااطة أن تتااام
الايطاطت واآلليطت الماتخدمة الت ييم والت ويم للبرنطمج بطلشفطفية والمصداقية.
تنظيم الوحدة-:
يتم تشكيل وحدة لضمطن الجودة وت ييم األداء في كل قام من أقاطم الكلية بطلكيفية التي تتا مع
خصوصيتهط وخصطئصهط بمط يضامن تجوياد العملياة التعليمياة إال أن هناطف مواصافطت وثوابات
وامطت مشتركة تتحد األقاطم المختلفة في االلتزام بهط مثل -:
 .6ي ترح رئيس ال ام العلمي أحد أعضطء هيئة التدريس لدارة الوحدة عل أن يكاون
ذا كفطية ودراية بشتون الجودة وضمطنهط ويصدر قرار تكليفه من عميد الكلية.
 .7يجاال عل ا ال ااام أن ياادعم وحاادة ضاامطن الجااودة وذلااف بتااايير شااتونه وتااوفير
احتيطجااطت الوحاادة ماان تجهيااز وتأثياا ورباا ب نااوات االتصااطل المختلفااة وشاابكة
المعلومطت وتوفير األدبيطت ذات العالقة بطلجودة وضمطنهط.
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ُ .8يمنح منا وحدة ضمطن الجودة وت ييم األداء بطل ام ات ( )6اطعطت أابوعيط.
 .9يجوز للوحدة االاتعطنة بطلخبراء والمتخصصين مان داخال الجطمعاة أو خطرجهاط فاي
ااابيل أداء المهااطم المنط ااة بطل ااام عل ا أن يصاادر بشااأنهم قاارار تكليااف ماان عميااد
الكلية.
مهام الوحدة -:
 )12غرس الوعي باين أعضاطء هيئاة التادريس وال االل والماوظفين بطل اام العلماي بأهمياة
ت بي نظطم الجودة وضمطنهط وتراي المعلومطت المتعل ة بآليطت الجودة واالعتمطد.
 )13درااة أاطليل ت ييم ال الل بطل ام وإبداء الرأي بشأن ت ويرهط من خالل وضع برامج
خطصة والشراف عل تنفيذ هذه البرامج .
 )14تنظيم وت وير االنش ة والعمليطت في وحدة وضمطن الجودة وت ييم أداء بطل ام العلمي.
 )15اقتراح ااتبطنطت ونمطذ ت ييم للعملية األكطديمياة والدارياة بطل اام ااواء كطنات لاااتطذ
الجطمعي أم ال طلل أم الموظف.
 )16ال يطم بطلدرااة الذاتية للبرنطمج العلمي للتأكاد مان اااتيفطئه لشارو الجاودة واالعتماطد
وكخ وة أولي نحو االعتمطد.
 )17العااداد والتخ ااي لاانظم المتطبعااة والتاادقي الااداخلي ألنش ا ة ال ااام العلمااي وبرامجااه
ومتطبعة التنفيذ.
 )18تجميع نتطئج درااة الذاتياة والتادقي الاداخلي وتحليلهاط وبياطن الاالبيطت واليجطبياطت
وت ديم الم ترحطت لت وير أداء البرنطمج العلمي كخ وة أاطاية للحصول علا االعتماطد
الذي يعزز جودة التعليم في الكلية.
 )19إنشطء قطعدة بيطنطت للبرنطمج العلمي والدرجطت العلمية التي يمنحهط البرنطمج .
 )21إحطلة كال الت اطرير والم ترحاطت إلا رئايس ال اام العلماي ومناا قاام ضامطن الجاودة
وت ييم األداء بطلكلية.
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إدارة وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء-:
ُتعن وحدة ضمطن الجودة وت ييم األداء بتجويد ومتطبعة تفعيل دور وحدة ضمطن الجاودة وت يايم
األداء بطل ام العلمي.
ُ .1تعنا وحاادة ضاامطن الجاودة وت ياايم األداء برصااد جوانال الضااعف وال صااور فاي ال ااام العلمااي
وت ديم ت رير يشاتمل علا مالحظطتهاط واُابل إصاالح ومعطلجاة الضاعف وال صاور المشاطر إلياه
وتتم هذه العملية بشكل دائم خطر الدرااة الذاتية أو التدقي الداخلي.
 .2ت اوم وحاادة ضامطن الجااودة بدراااة نتااطئج الدراااة الذاتيااة والتادقي الااداخلي والخاطرجي وت ااديم
ت رياار شااطمل معتمااد ماان رئاايس ال ااام إلا عميااد الكليااة ومناا قااام ضاامطن الجااودة وت ياايم األداء
بطلكلية.
 .3ي وم منا وحدة ضمطن الجاودة بدراااة ماوا ن ال اوة والضاعف النطتجاة مان الدارااة الذاتياة
والتدقي الداخلي والخطرجي مع رئيس ال ام العلمي وت اديم ت ريار شاطمل وتراال نااخة مناه إلا
عميد الكلية ومنا قام ضمطن الجودة وت ييم األداء بطلكلية
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