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مادة ( : )2الشكل القانوني :

الباب األول

اصدرت هذه الالئحة طبقا لالئحة الموحدة التي اصدرها مركز ضمان الجودة لجامعة  6أكتوبر .

مادة ( :)1رؤية و رسالة الوحدة

رؤية وحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودة بكلية الطب والجراحة جامعة  6أكتوبر وحدة متميزة فى تطبيق معايير جودة التعليم
العالى و أنظمة تقييم األداء لتحقيق رؤية ورسالة الكلية لكسب ثقة المجتمع فى خريجى الكلية محليا وإقليميا

رسالة وحدة ضمان الجودة

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

 .1نشر ثقافة الجودة بين كافة منسوبى التوعية بأهمية جودة التعليم واعتماد الكلية
 .2إعداد الكوادر المؤهلة لتطبيق ومتابعة نظام ضمان الجودة بالكلية
 .3الدعم الفنى لألقسام العلمية اإلكلينيكية للتطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية لتحقيق مخرجات
التعلم المستهدفة
 .4تطبيق المعايير األكاديمية القومية لضمان جودة التعليم
 .5توفير الدعم الداخلي لألقسام لتحقيق جودة التعليم
 .6إنشاء قاعدة للبيانات وتوثيق المعلومات واألنشطة التى تتم داخل الكلية.
 .7تزويد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية بالمعارف المتجددة فى مجال نظم
وآليات ضمان الجودة.
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الباب الثانى

مادة ( :)2الهيكل اإلداري التنظيمي للوحدة
الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة

يتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من مجلسين األول مجلس اإلدارة ويختص برسم واعتماد السياسات والخطط
واآلليات والثاني المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات ،وتشتمل الوحدة على خمسة لجان فرعية  ،كما سيلي
ذكره.

مادة ( )1مجلس إدارة الوحدة

ي شكل مجلس إدارة الوحدة من تسعة أعضاء على األقل (بحيث يكون العدد فردي) بقرار من عميد الكلية لمدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي:
رئيسا ً
عميد الكلية
أعضاء
وكالء الكلية
عضو
مدير وحدة ضمان الجودة
أعضاء
رؤساء األقسام العلمية (ثالثة على األكثر ،وبالتناوب)
أعضاء
ثالثة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة على األكثر
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مادة ( )3اجتماعات مجلس إدارة الوحدة

يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل شهريا ً بدعوة من عميد الكلية (رئيس مجلس إدارة الوحدة) ،وله أن يدعو
الجتماعات المجلس أعضاء من الخارج ،أو أعضاء من الهيئة المعاونة والطالب دون أن يكون لهم حق
التصويت أو االعتراض على قرارات المجلس.
مادة ( )4اختصاصات مجلس إدارة الوحدة
 .1اعتماد الخطة اإلستراتيجية وا لهيكل الوظيفي والنظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد االختصاصات
والتوصيف العام لواجبات العاملين به بناء ًعلى اقتراح مدير الوحدة.
 .2إقرار ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف مركز ضمان الجودة والخطط التي
يضعها.
 .3مراجعة واعتماد التقرير السنوي للوحدة قبل رفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 . .4تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال والتي يحددها المجلس.
 .5الموافقة على عقد الندوات وورش العمل فى مجال جودة التعليم والدورات التدريبية.
 .6إقرار آليات التقويم الداخلى فى الكلية بما يتضمنة من أنشطة أكاديمية و غير أكاديمية .
 .7متابعة ترشيح المقيم الخارجى للبرنامج الدراسى حسب المعايير المعتمدة و إقرار التقارير التى يصدرها و
مدى استجابة الكلية لها و انعكاس ذلك على العملية التعليمية.
 .8مراجعة ملف االعتماد قبل التقدم أو التقرير السنوي للكلية ورفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 .9اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لمركز ضمان الجودة بالجامعة .
مادة ( )5اختصاصات وحدة ضمان الجودة.
 .1استخدام وتطبيق األدوات واآلليات والبرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من اجل تقويم
األداء وضمان الجودة بشقيها األكاديمي والمؤسسي بالكلية وفق معايير االعتماد القومية.
 .2تطبيق إستراتيجية الجامعة فيما يختص بالجودة على مستوى الكلية ،وكذا التوجيهات الصادرة عن إدارة
مركز ضمان الجودة بالجامعة بهذا الخصوص.
 .3إنشاء نظم معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة الداخلية.
 .4متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة .
 .5تحليل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة ،وتقديم تقارير دورية إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 .6تقديم التوعية والتدريب واألدلة اإلرشادية والخدمات االستشارية لألقسام العلمية المختلفة بالكلية فيما يتعلق
بضمان الجودة واالعتماد.
 .7العمل مع كافة األقسام العلمية واإلدارات المختصة بالكلية على تهيئة الكلية وإعدادها لالعتماد.
 .8إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية واعتماده من األستاذ الدكتور عميد الكلية ورفعه
إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 .9إقامة عالقات مباشرة وقوية مع المجتمع الخارجي المستفيد من الكلية،وكذلك كافة الجهات المعنية بقضايا
تقويم األداء وضمان الجودة من خالل مركز ضمان الجودة.
 .11القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكلية والمجتمع لترسيخ مفهوم تقويم األداء والتطوير المستمر.

7

8

دليل وحدة ضمان الجودة الالئحة الداخلية

مادة ( )6مدير وحدة ضمان الجودة.
ً
يصدر عميد الكلية قراراً بتعيين مدير وحدة ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية طبقا للمعايير
التالية:
 .1عضو هيئه تدريس على رأس العمل ،وحاصالً على درجة علمية مناسبة في أحد تخصصات الكلية.
 .2أن يكون عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمدة ال تقل عن سنتين من العمل الفعلي( ،ويفضل من لديه
خبرة سابقة بأعمال الوحدة كأن يكون عضواً سابقا ً بالوحدة).
 .3أن يكون على دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي ،وبالمعايير األكاديمية المرجعية (القومية
والعالمية) في تخصص الكلية.
 .4الحصول على دورات المراجعة في مؤسسات التعليم العالي.
 .5الخبرة في التعامل مع نظم الــ .IT
 .6أال يشغل منصب إداري بالكلية عند تعيينه مديرا للوحدة.
 .7يتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على القيادة وإدارة الوقت والفريق والموارد.
 .8مشهود له بالمصداقية وااللتزام والعمل الجاد.
 .9يتميز بشخصية قادرة على إقامة العالقات الطيبة مع إدارة الكلية ،أعضاء هيئة التدريس ،والطالب
والموظفين العاملين بالكلية.
 .11لم يتعرض ألي مسائله قانونية.
 .11أن يكون قرار التعيين لمدة  3سنوات قابلة للتجديد وأن يكون مدير الوحدة عضو أساسي في تشكيل مجلس
الكلية.
مادة ( )7اختصاصات مدير الوحدة..
 .1متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة.
 .2متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة.
 .3اقتراح تشكيل لجان الوحدة وعرضه على مجلس اإلدارة.
 .4وضع خطة العمل التنفيذية ألنشطة الوحدة ومتابعتها ،ومتابعة عمل لجان الوحدة.
 .5التنسيق بين اإلدارة واألقسام المختلفة وبين وحدة ضمان الجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية في ضوء
تقارير تقييم األداء.
 .6االجتماع دورياً بفريق العمل ومسئولي اللجان بالوحدة ومراجعة التقارير المقدمة.
 .7متابعة إنجاز األعمال اليومية والتأكيد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة ،والتنسيق بين أعضاء الفريق
التنفيذي والعاملين بالوحدة وإجراء تقييم األداء الدوري للوحدة.
 .8إعداد التقارير الدورية عن األنشطة المنفذة في الوحدة وعرضها على مجلس اإلدارة ورفع نسخة منها
لمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 .9اإلشراف على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقها وتطوير هذه الحمالت حسب
احتياجات الكلية.
 .11المشاركة في المؤتمرات ،الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الجودة والتطوير في التعليم
الجامعي.
 .11اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد الكلية.
8

دليل وحدة ضمان الجودة الالئحة الداخلية

9

 .12إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلية إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 .13التواصل مع األقسام العلمية واإلدارية لتسيير العمل التنفيذي الستيفاء الوثائق المطلوبة من تقارير وخطط
خاصة بتحقيق كافة معايير االعتماد.
 .14متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة علي المجالس واللجان المتخصصة بالكلية.
 .15االختصاصات األخرى التي يفوضه فيها مجلس اإلدارة.
 .16تمثيل الوحدة أمام الغير.

مادة ( :)8الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
المجلس التنفيذي للوحدة ومهامه واختصاصاته
يشكل المجلس التنفيذي من عدد (  ) 5لجان تنفيذية
 .1مدير وحدة ضمان الجودة رئيس المجلس التنفيذى
 .2منسقى اللجان التنفيذية
 .3عدد  2-1من الطالب ممثلين في بعض اللجان التنفيذية

رئيسا ً
أعضاء
أعضاء

ويجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على األقل شهريا ً بد عوة من مدير الوحدة ،وترفع محاضر االجتماعات
على مجلس إدارة الوحدة العتمادها.
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مادة (:)9اللجان التنفيذية المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة

تقوم هذه اللجان بتسيير أمور العمل بوحدة ضمان الجودة لتحقيق الغايات واألهداف تشتمل وحدة ضمان
الجودة بالكلية على (خمس) لجان أساسية ،ويمكن إضافة (لجنتان على األكثر) تحددها الوحدة بالتنسيق مع
إدارة الكلية ،وذلك حسب طبيعة العمل في الكلية ،وبحيث ال يتجاوز عدد لجان وحدة الجودة والتطوير (سبع
لجان على األكثر).
مادة (:)20أختصاصات المجلس التنفيذي بالمهام التالية:
 .1تنفيذ ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف المركز وخططه.
 .2إعداد وتنقيح التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس إدارة الوحدة.
 .3إعداد ملف االعتماد قبل التقدم وكذلك التقرير السنوي للكلية ورفعة إلى مجلس إدارة الوحدة.
 .4تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال والتي يحددها المجلس التنفيذي.
 .5نشر ثقافة الجودة وضمان االعتماد بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز اإلداري
والعاملين وطالب الكلية مما يحقق التميز فى األداء ويدعم انجاز المهام.
 .6توثيق الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية وآلية تحديثها.
 .7تحقيق رسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية من خالل ضمان جودة األنشطة التعليمية البحثية والمجتمعية.
 .8تحسين جودة ونوعية البرامج األكاديمية التى تمنحها الكلية بما ينعكس على مستوى الخريجين وقدراتهم
التنافسية.
 .9وضع نظام لتلقى ومتابعة شكاوى الطالب وكذلك آليه للتعامل معها.
 .11إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء و ضمان الجودة بالكلية ورفعة إلى األستاذ الدكتور عميد الكلية
 .11تطبيق اآلليات الالزمة لتحقيق فاعلية نظم المراجعة الداخلية واستمراريتها.
 .12عمل قاعدة بيانات كاملة للكلية تتضمن السادة (أعضاء هيئة التدريس -معاوني أعضاء هيئة التدريس-
موظفي الكلية والعاملين –طالب الكلية – برامج الكلية – الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية – توصيف
البرامج والمقررات– تحديد المستفيدين من خريجي الكلية ومتطلباتهم ).
 .13إعالء قيم التميز و القدرة التنافسية في كافة التخصصات التابعة للكلية.
 .14ضمان ا ستيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وتأهيل الكلية للحصول على
االعتماد.
 .15كسب ثقة المجتمع في الخريجين واقتراح إنشاء برامج جديدة وفقا الحتياجات المجتمع .
 .16رفع مستوى المشاركة المجتمعية للكلية بمايضمن تقديم خدمات متميزة نوعا وكيفا لكسب رضاء وثقة
المستفيدين.
 .17تعظيم أداء الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رفع وزيادة التواصل بين الكلية و خريجيها .
 .18تعظيم أداء اإلدارات المختلفة من خالل تقارير التقييم إلدارة التحسين والتطوير المستمران وصوال إلى
مستوى الجودة المطلوب
 .19وضع آليات لتفعيل التقويم الداخلي والخارجي ألنشطة الكلية األكاديمية وغير األكاديمية.
 .21التواصل التام مع مركز ضمان الجودة وإدارة المشروعات بالجامعة .
 .21المشاركة الفعالة في المؤتمرات المختلفة واإلقليمية والدولية التي تنظمها اللجنة القومية لضمان الجودة
واالعتماد.
10
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2ـ لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء

مهام وأختصاصات اللجنة:
1ـ تصميم الخطة اإلستراتيجية ومتابعتها
2ـ قياس القيمة المضافة واالنحراف بالخطة
3ـ متابعة دمج التغذية الراجعة سنويا
4ـ متابعة خطط التحسين بالمؤسسة على جميع المستويات الوظيفية
5ـ تصميم النماذج المطلوبة لعمليات التخطيط وتحليلها

11
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1ـ لجنة تطوير البرنامج التعليمى والمقررات الدراسية

مهام وأختصاصات اللجنة:
 .1مراجعة الرؤية الحالية للبرنامج ورسالته وأهدافه ،أو اقتراح تعديلها في ضوء المتغيرات الحالية للبرنامج وعرضها
على مجلس الكلية إلقرارها أو التعديل عليها.
 .2متابعة تبنى الكلية للمعايير األكاديمية ال مرجعية للبرنامج التعليمى واتخاذ االجراءات التى تضمن تحقيقها بما يحقق
رسالة وأهداف الكلية.
 .3صياغة توصيف البرنامج والمقررات طبقا ً للمعايير األكاديمية المرجعية وبما يضمن اكساب الخريج للمواصفات
والمهارات الالزمة لسوق العمل .
 .4متابعة إعداد وتوثيق واعتماد التقارير السنوية للبرنامج التعليمى والمقررات الدراسية وتجميعها من األقسام على
نماذج هيئة ضمان الجودة واالعتماد بما يضمن متابعة األداء وانجاز الخطة التنفيذية للعام السابق.
 .5القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض:
◘التأكد من أن البرنامج التعليمى يقوم بتعريف وتطبيق المعايير األكاديمية التى يتبعها بما يتماشى مع رسالة الكلية.
◘ التأكد من أن البرنامج التعليمى يحتفظ بملف لكل مقرر "ملف المقرر" بحيث يحتوي على:
 مواصفات المقرر نماذج من أوراق امتحانات سابقة نتائج التقويم الطالبي للمقرر أي معلومات أخرى ذات صلة .6دراسة الواقع الحالي للمقررات الدراسية التى تدرس بمرحلة البكالوريوس بالكلية (الخطة الدراسية) للتعرف على
المشكالت واقتراح االستراتيجيات العامة لتطويرها ومناقشتها عن طريق.:
12
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 إضافة مقررات جديدة بمشاركة أساتذة من كليات أخرى أو حذفها بعد أخذ آراء هيئة التدريس والطالب. وضع آليات لتفعيل نظام التعلم الذاتى  self-learningيعتمد على الطالب (عينة من أعمال الطالب وقائمةبمجاالت ومصادر التعلم الذاتي على مستوى الكلية).
 تشجيع التعليم اإللكترونى  e-learningلتحويل بعض المقررات الدراسية إلى إلكترونية فى البرامج التعليميةالمختلفة (احصائيات – عينات).
 إكساب الطالب المهارات التى يتطلبها سوق العمل ومتغيرات العصر. وضع آليات لتفعيل برنامج التدريب الميداني للطالب (آلية اإلشراف والمتابعة والتقييم) ومشاركة األطرافالمجتمعية في تقييمهم واستطالع رأي الطالب حوله.
 .7مراجعة المحتوى العلمي واقتراح آليات لتطوير المقررات الدراسية وتحديد مدى توافق أهدافها مع مخرجات التعليم
المستهدفة بالبرنامج الدراسي وطرق التدريس والتقويم وذلك باالستعانة بتقارير اللجان األخرى ذات الصلة
ومصفوفة البرنامج..
 .8إعداد استراتيجية التعليم والتعلم متمشية مع رسالة ورؤية وأهداف الكلية ،واعتمادها من مجلس الكلية للعمل بها
واألهداف الخاصة بالبرامج التعليمية بصفة دورية واعتمادها من مجلس القسم والكلية.
 .9التقييم الدورى لل برنامج التعليمى والمقررات (من خالل استبيانات استطالع آراء الطالب ،أعضاء هيئة التدريس
والمستفيديين ،ومن خالل تقارير المقيمين الخارجيين أو الجهات الخارجية ،وتحليل نتائج االمتحانات) لتحديد مدى
مالءمتها للتطوير في مجال التخصص واحتياجات سوق العمل ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية بناء على
نتائج التقييم.
 .11التوصية بترشيح المراجعين الخارجيين أوجهات خارجية لمراجعة البرامج والمقررات الدراسية .

13
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3ـ لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية

مهام وأختصاصات اللجنة:
 .1توعية المجتمع الداخلي والخارجي بمهام الوحدة وأهميتها
 .2أستطالع الرضا المجتمعي عن مواصفات الخريج ومخرجات ووظائف الكلية
 .3حصر االحتياجات التدريبية
 .4اعداد خطط التدريب للفئات المختلفة بالكلية بناءا علي االحتياجات التدريبية
 .5اإلشراف على إخراج وطبع المطويات واإلصدارات الخاصة بالوحدة والكلية
 .6إخراج وطبع ملف االعتماد وكل ما يمثل الكلية من أداة ومطبوعات
 .7التواصل مع الجهات الخارجية لدعم وتفعيل وضع المؤسسة-
 .8التواصل مع مكتب متابعة الخريجين للمشاركة في تقويم عمليات المتابعة ورضا الخريجين وخصوصا ً
الوافدين منهم وتذليل العقبات
 .9التوعية بمهام لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية في ضوء الميثاق األخالقي الموحد للجامعة
ومؤسستها
 .11قياس مردود اثرا لتدريب

14
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4ـ لجنة تقويم الطالب

مهام وأختصاصات اللجنة:
 .1تطوير طرق تقو يم الطالب لتحقيق األهداف المرجوة مع ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق
دراسة ومتابعة تطبيق معايير الجودة المعروفة بهذا الخصوص:
 مواصفات المكان
 نظام وضع األسئلة
 نماذج األجابة
 نظام التصحيح
 نظام حفظ المستندات
 مناسبة جداول األمتحانات
 إعالن النتائج
 التعامل مع تظلمات الطالب
 .2إعداد معايير الورقة االمتحانية بالمقررات المختلفة وإعداد نموذج لرصد مدى تحقيق تلك المعايير
 .3وضع معايير االمتحانات الشفوية وتفعيل بنوك االسئلة.
 .4تقييم انجازات الطالب بعمل إحصائية إجمالية لنتائج اإلمتحانات في المقررات المختلفة وتحليلها ومقارنتها
بآخر ثالث سنوات سابقة.
 .5اعداد اّلية معلنة ومعتمدة لدراسة شكاوى الطالب وفحص تظلماتهم ومقترحاتهم بخصوص االمتحانات
ونتائجه.
 .6اإلستعانة بنظام الكترونى فى التعامل مع نتائج اإلمتحانات واإلحصائيات المختلفة.

15
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 .7المتابعة المستمرة لمستوى الطالب فى الفرق والمقررا ت المختلفة بدراسة أسباب تأخرهم أو تقدمهم
وكيفية التعامل معهم ،وإعداد خطة للمتعثرين والمتفوقين منهم.
 .8المراقبة الدورية على تنفيذ آليات التقويم.
 .9عمل استبيانات ولقاءات بالطالب لمعرفة أراء الطالب فى االمتحانات وأساليب التقييم

5ـ لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير

مهام وأختصاصات اللجنة:
 .1القيام بعمليات التقويم المؤسسي باالستعانة باألدلة والنماذج الخاصة بذلك (المركز ) بصورة دورية وفقا ً
لمؤشرات األداء المتفق عليها
 .2إعداد التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية
 .3تقويم خطط المؤسسة وتقارير المتابعة
 .4إعداد تقرير الدراسة الذاتية – إعداد التقرير السنوي للمؤسسة
 .5وضع التوصيات الخاصة بضمان جودة األداء والتطوير المستمر وفقا لما تم دراسته من باقي اللجان
كتطوير الخطط واللوائح وغيرها
 .6إعداد وتجميع مكونات ملف التقدم لالعتماد بالتعاون مع باقي اللجان وفي حالة حصول المؤسسة على
االعتماد تعد تقرير المتابعة السنوي كمتطلب الستمرارية االعتماد
 .7تقييم نماذج للمراجعة الداخلية (ملف المقرر – مراجعة المقررات -الكنتروالت – مراجعة على اللجان
التنفيذية والتخصصية -تقييم ورق االسئلة واالجابة )

16
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مادة ()22أخرى
تحدد اختصاصات هذه اللجان بما يخدم أهداف الوحدة ويحقق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية ،ويتماشى مع
طبيعة الكلية ،وذلك بعد مراجعتها واعتمادها بمجلس إدارة الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة.
مادة ( )21دور القيادات و أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى و الطالب فى ظل تطبيق وتعزيز نظم
ضمان الجودة بالكلية للتالى :
لضمان تحقيق وتطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير اإلعتماد يجب التأكد من إلمام جميع المسئولين من
القيادات األكاديمية بالكلية )أ.د عميد الكلية ،السادة الوكالء ورؤساء المجالس العلمية( وأعضاء هيئة التدريس
ورؤساء االقسام االدارية والعاملين والطالب بدورهم ومعرفة المسؤليات التى تقع فى مجال إختصاصهم
حتى يتم تجهيز المستندات والتقاريرالسنوية الدورية المطلوبة والمتضمنة وصف وتقييم للوضع الحالى للكلية
وتحديد ما تم تحقيقة وإنجازة من الخطط اإلستراتيجية التى وضعتها الكلية للتحسين فى مختلف المجاالت
وإعداد الكلية للتقدم لإلعتماد.

مادة ( )23الشئون اإلدارية للوحدة.
يكون للوحدة مسئول عن الشئون اإلدارية ,وتكون اختصاصاته على النحو التالي:
 .1القيام بجميع األعمال والمهام اإلدارية ومتابعة الشئون المالية للوحدة مع المركز واإلدارة المالية
بالجامعة.
 .2القيام بكافة أعمال السكرتارية الخاصة بالوحدة.

مادة ()23النظام المالى
يقوم مدير الوحدة باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط ويتم اعتمادها ،وذلك في إطار المؤشرات التي
يوفرها مركز ضمان الجودة بالجامعة ،ويعرضها عميد الكلية (رئيس مجلس إدارة الوحدة) على رئيس الجامعة
لمناقشتها واعتمادها.

مادة ( )23أحكام عامة

 .1يطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة بالقوانين واللوائح العاملة بجامعة 6
أكتوبر.
 .2تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة مجلس جامعة  6أكتوبر عليها.

17
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ماهو المفهوم العام للجودة؟
إن المصطلح المرادف "للجودة" هو "تحسين األداء" والذي يحتوي ،باإلضافة ألبعاد الجودة خاصية التحسين
المستمر لألداء نحو شكل أفضل من سابقه في كل مرة.
تعريف الجودة  :هي أداء الشئ الصحيح في الوقت الصحيح بطريقه صحيحة مع إيجاد فرصة للتحسين فى كل مرة أو
التطابق مع المعايير أو الخلو من العيوب .
المعايير  :المعايير هي عبارة عن وثيقة تحدد المتطلبات التي يجب أن يفي بها منتج ما أو عملية أو خدمة وتصادق عليها
جهة معترف بها
أما بالنسبة لجودة التعليم فهي تخص مواصفات الطالب الخريج وكيفية تقديمه لآلخرين
ً
جودة التعليم  :بتطابق عناصر أو مكونات المنظومة التعليمية مع المعايير القياسية المتفق عليها محليا وعالميا والتي
تتوافق مع حاجات المجتمع ومتطلباته ..
المعايير االكاديميةACADEMIC REFERENCE STANDARS (NARS):
المعايير األكاديميه وهي عبارة عن مخرجات توصف ما يجب أن يعرفه الطالب من العملية التعليمية و يمكنهم القيام
به بحيث يأتي مطابقا أو متوافقا مع ما يجب أن يكون عليه األداء األكاديمي من حيث الجدارة .أما من حيث مصدر
هذه المعايير فقد تكون مصادرها قومية أو عالمية أو مزيج من كليهما،وقد تبنت كليه الطب
المعايير االكاديميه القومية المرجعية NATIONAL ACADEMIC REFERENCE STANDARS
)(NARS
المعايير القومية االكاديمية المرجعية :
هي الحد االدني للمستوي المطلوب من المعارف والمهارات التي يجب ان يكتسبها الطالب في تحقيقي النتائج التعليمية
المستهدف من للمقرر
االعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة أذا كانت تستطيع
أثبات أن برامجها تتوافق مع المعاير المعلنة والمعتمدة.
ا لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:
وهي الجهة المنوط بها تقويم العملية التعليمية بالمدارس والكليات وقد أنشئت في نوفمبر 2117
معايير االعتماد :
هي مجموعه منة القواعد المطلوب توافرها لدى المؤسسة لكي تستطيع أن تؤدي بفاعلية وبمستوى يليق بمؤسسات
التعليم العالي وذلك في ضوء رسالتها المعلنة  .وهى تشتمل على ثمانية معايير ترتبط بقدرة المؤسسة وثمانية معايير
ترتبط بالفاعلية التعليمية لها.

18
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المحور األول :هو القدرة المؤسسية والذي من خالله تتحقق الهيئة من أن المؤسسة تتسم بالمصداقية والنزاهة ولديها
من القيادة والحوكمة والتنظيم والموارد البشرية والمادية مايدعم تحقيق رسالتها المعلنة وأهدافها اإلستراتيجية.
المحور الثاني :للتقييم هو الفاعلية التعليمية و الذي من خالله تتحقق الهيئة من أن المؤسسة تضع الطالب في مقدمة
اهتماماتها وتتوافر بها السياسات والبرامج وأنماط التعلم والكفاءات األكاديمية الالزمة لضمان تحقيق و استمرارية
الفاعلية التعليمية.
البرنامج التعليمي Educational Programمجموعة من المقررات واالنشطة الالزمة لتحقيق اهداف تعليمية
محددة للحصول علي درجة علمية (بكالوريوس/ماجستير /دكتوراه)
مواصفات الخريج  Graduate Attributesمجموعة من الصفات التي يجب ان تتوافر في الخريج والتي تشمل
المعلومات والمهارات المكتسبة اثناء فترة الدراسة لتؤهله للعمل والبحث
مخرجات التعلم المستهدفة  Intended learning outcomeمجموعة من المعارف ( knowledge
(والمهارات)  (Skillواالتجاهات ) (Attitudeالتي تسعي الكلية تحقيقها من خالل البرامج التعليمية
ماهو دورك كطالب في حصول الكلية علي االعتماد؟
 تعرف علي رسالة الكلية  ،وخطتها المستقبلية ،وشارك برأيك في عمليات التحسين والتطوير.
 احرص على تمثيلك في اتخاذ القرارات بكليتك ،وفي وضع خطط التطوير والخطة اإلستراتيجية للكلية ،وذلك
من خالل إشراك ممثلين عنكم من زمالئك في اللجان المختلفة بالكلية
 اسأل أستاذك لمقرر تقوم بدراسته عن أهداف المقرر وما يجب أن تتعلمه من خالل دراستك له مخرجات
التعلم المستهدفة واحرص على قراءة توصيف المقرر.
 احرص على تأدية مايسند إليك من تكليفات وقراءات وشارك بفاعلية في المناقشات التي تطرح داخل قاعات
المحاضرات ،واطرح أسئلة هادفة وبناءة.
 تفاعل مع أساتذتك ،لتطبيق أساليب التعلم الحديثة (التعلم اإللكتروني – التعلم الذاتي  ...الخ)والتي تهدف إلى
تسليحك بمهارات أساسيه يطلبها سوق العمل.
 شارك في برامج التدريب التي تعقدها الجامعة ،بهدف تنمية مهاراتك ،واكتساب مزيد من المعلومات
والمعارف.
 احرص على االستفادة من موارد كليتك) مكتبة وأجهزة حاسب آلي ،وأدوات المعامل ...إلخ(وأحسن استخدام
هذه الموارد ،فهي من أجلك.
 احرص على تقييم عمليتي :التعليم والتعلم ،الذي تتفاعل خالله مع أساتذتك ،وأن تكون موضوعيا إلى أقصى
الدرجات ،حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم ،وعادة مايجرى هذا التقييم من خالل أساليب رسمية
مثل االستبيان الذي يتم استيفاؤه في نهاية التورم
 احرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديمي الخاص بك،وأسأله عن كل ماتريد ،واطلب نصيحته
باستمرار.
 شارك بفاعلية في الندوات العلمية ،وإجراء البحوث التي يتم تدريبك من خاللها على المهارات العقلية
والعملية التي يتطلبها سوق العمل.
 شارك في ماتراه مناسبا لك من األنشطة الطالبية.
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