
  : معهدمهام وحدة ضمان الجودة بال
وضع رسالة الوحدة ، أهدافها اإلستراتيجية والخطة اإلستراتيجية للوحدة وتوثيقها من مجلس  -١

 . معهدال

 . معهدوضع الهيكل التنظيمى واإلدارى للوحدة وتوثيقها من مجلس ال -٢

األكاديمية والغيـر  ويشمل األنشطة  معهدوضع آليات إنشاء نظام ضمان جودة داخلى بال -٣

 . معهدأكاديمية فى جميع األقسام اإلكاديمية منها واإلدارية وتوثيقها بمجلس ال

لألنشـطة األكاديميـة والغيـر      Internal auditing معهـد وضع آليات لتفعيل التقويم الداخلى بال -٤

 . معهدوتوثيقها بمجلس ال معهدبالمع التنسيق مع األقسام المختلفة  معهدأكاديمية بال

 . معهد، أهدافها اإلستراتيجية ونشرها بال معهدفى وضع رسالة ال معهددعم ومتابعة إدارة ال -٥

     والتـى تشـمل وضـع المعـايير األكاديميـة ، توصـيف        معهـد متابعة اإلنشطة األكاديمية بال -٦

البرامج والمقررات الدراسية ، تقارير البرامج والمقررات الدراسية والتأكـد مـن أن المخرجـات    

التــى بالتــالى تحقــق وتــوائم رســالة الجامعــة وأهــدافها   المعهــدالتعليميــة تحقــق رســالة 

 .اإلستراتيجية وكذلك اإللتزام بالنماذج المطلوبة والتوقيت الزمنى المحدد لها 

وإلتزامها بالنماذج المطلوبة والتوقيـت   معهدمتابعة ومراجعة التقارير السنوية للتقييم الذاتى لل -٧

 .لها الزمنى المحدد 

متابعة نظم تقييم الطالب ، تطويرها والتأكد من توعية وتدريب أعضـاء هيئـة التـدريس علـى      -٨

 ) .ورش عمل ( طرق التقييم المستجدة والحديثة 

لـى الوحـدة   عوضع آلية لضم طالب من السنوات الدراسية المختلفة وطالب الدراسات العليا  -٩

 .للمشاركة فى أنشطتها 

 site visitsواالقسام المختلفة فى التحضير للزيارات الميدانية  معهددعم ومتابعة إدارة ال -١٠

 .  follow up visitsوزيارات المتابعة  

تعلقة بنشر ثقافة الجودة والتغيرات والتطورات التى موضع خطة عمل لحمالت التوعية ال -١١

 .اإلداريين والمستفيدين  عضاء هيئة التدريس ،أطرات عليها وذلك على مستوى الطالب و

قسـام المختلفـة لإلحتياجـات التدريبيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس        واأل معهـد متابعة دراسة ال -١٢

واإلداريين وذلك لتنمية قدراتهم مع وضع خطة عمل تدريبية مع المتخصصين من داخل أو خارج 

 .والجامعة  معهدال

حسـب المعـايير     External evaluator متابعة ترشيح المقيم الخـارجى للبرنـامج الدراسـى     -١٣

لها وإنعكاس ذلك على العملية  معهدالمعتمدة ومراجعة التقارير التى يصدرها ومدى إستجابة ال

 .التعليمية 

والتنميـة المسـتدامة لـآلداء علـى مسـتوى عـال        معهدمتابعة مشروعات ضمان الجودة بال -١٤

 .ومعتمد من الجودة 


