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 رؤية وحدة ضمان الجودة 

أكتوبر وحدة متميزة فى تطبيق معايير  6وحدة ضمان الجودة بكلية الطب والجراحة جامعة      

جودة التعليم العالى و أنظمة  تقييم األداء لتحقيق رؤية ورسالة الكلية لكسب ثقة المجتمع فى 

 خريجى الكلية محليا وإقليما ودوليا 

 رسالة وحدة ضمان الجودة
أكتوبر للمضى قدما  فى تنفيذ  6تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية الطب والجراحة جامعة      

أنشطة معايير جودة التعليم والتأهيل لالعتماد وتطبيق نظم المراجعة الداخلية والتقييم والتحسين 

المستمر لرفع مستوى األداء للرقى بالعملية التعليمية بالكلية والوصل لخريج متميز يلبى احتياجات 

   سوق العمل

 أهداف وحدة ضمان الجودة

 نشر ثقافة الجودة بين كافة منسوبى التوعية بأهمية جودة التعليم واعتماد الكلية  1.

 إعداد الكوادر المؤهلة لتطبيق ومتابعة نظام ضمان الجودة بالكلية2.

الدعم الفنى لألقسام العلمية اإلكلينيكية للتطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية لتحقيق 3.

 مخرجات التعلم المستهدفة 

 تطبيق المعايير األكاديمية القومية لضمان جودة التعليم 4.

 توفير الدعم الداخلي لألقسام لتحقيق جودة التعليم 5.

 .إنشاء قاعدة للبيانات وتوثيق المعلومات واألنشطة التى تتم داخل الكلية 6.

تزويد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية بالمعارف المتجددة فى  7.

 .مجال نظم وآليات ضمان الجودة

                   

                      

                      



 اختصاصات وحدة ضمان الجودة

استخدام وتطبيق األدوات واآلليات والبرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من اجل 1.

 .تقويم األداء وضمان الجودة بشقيها األكاديمي والمؤسسي بالكلية وفق معايير االعتماد القومية

تطبيق إستراتيجية الجامعة فيما يختص بالجودة على مستوى الكلية، وكذا التوجيهات الصادرة عن إدارة 2.

 .  مركز ضمان الجودة بالجامعة بهذا الخصوص

 .إنشاء نظم معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة الداخلية3.

 .متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة 4.

تحليل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة، وتقديم تقارير دورية إلى مركز ضمان الجودة 5.

 .  بالجامعة

تقديم التوعية والتدريب واألدلة اإلرشادية والخدمات االستشارية لألقسام العلمية المختلفة بالكلية فيما 6.

 .يتعلق بضمان الجودة واالعتماد

 . العمل مع كافة األقسام العلمية واإلدارات المختصة بالكلية على تهيئة الكلية وإعدادها لالعتماد7.

إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية واعتماده من األستاذ الدكتور عميد الكلية 8.

 .ورفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة

إقامة عالقات مباشرة وقوية مع المجتمع الخارجي المستفيد من الكلية، وكذلك كافة الجهات المعنية 9.

 .بقضايا تقويم األداء وضمان الجودة من خالل مركز ضمان الجودة

 .القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكلية والمجتمع لترسيخ مفهوم تقويم األداء والتطوير المستمر01.
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