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 :أهداف الوحدة**

 . تمكين الكلية من تحقيق رسالتها وغاياتها اإلستراتيجية1

 للكلية التابعة التخصصات كافة في التنافسية والقدرة التميز قيم إعالء. 2

 . اقتراح السياسات واآلليات التي تدعم تحقيق معايير الجودة 3

 . متابعة و تقييم تطبيق السياسات و اآلليات التي تدعم تحقيق معايير الجودة 4

 . تطبيق المعايير القومية لالعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي5

 دعم متابعة تطبيق معايير الجودة. اقتراح استحداث وحدات ت6

 . بالكلية التعليمية العملية مخرجات في الدولي والمجتمع المصري المجتمع ثقة اكتساب. 7

 . وضع النظم و المعايير والنماذج المستخدمة لتقويم األداء8

 . تقديم الدعم الفني ألقسام و إدارات الكلية لمساعدتها على تطبيق معايير الجودة 9

 توصيف و توثيق األداء ألنشطة الكلية التعليمية و البحثية و الخدمية.  10

 .  نشر ثقافة الجودة بين أفراد مجتمع الكلية11

 .  تفعيل المشاركة الطالبية فى تطبيق معايير الجودة 12

 . إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل مقومات المؤسسة التعليمية13
 

 :مهام وحدة ضمان الجودة **

 وتوثيقها من مجلس الكلية. التنفيذية طرسالة الوحدة، أهدافها اإلستراتيجية والخطرؤية ووضع  .1

 وضع الهيكل التنظيمي واإلداري للوحدة وتوثيقه من مجلس الكلية. .2

 يشمل األنشطة األكاديمية والغير أكاديمية وتوثيقه بمجلس الكلية.لداخلي بالكلية الجودة النظام ضمان تفعيل  .3

ا كاديمية بالكلية مع التنسيق مع األقسام المختلفة وتوثيقهراألغيلألنشطة األكاديمية و ةالداخلي لمراجعةتفعيل اوضع آليات ل .4

 بمجلس الكلية.

 .على نطاق واسع أهدافها اإلستراتيجية ونشرها بالكليةورسالة الكلية، رؤية و دعم ومتابعة إدارة الكلية في وضع  .5

ألعضاء هيئة التدريس للتعريف بصياغة و تطبيق متطلبات الجودة مثل  االحتياجات التدريبيةعلى  بناء  تقديم ورش عمل  .6

 توصيف و تقرير البرامج و المقررات و استخدام النظم الحديثة فى التعليم و التقييم وغيرها.  

لتزام اال معها اإلستراتيجية بالتالي تحقق رسالة الجامعة وأهداف والتأكد من أن المخرجات التعليمية تحقق رسالة الكلية  .7

 التوقيت الزمني المحدد لها.وبالنماذج المطلوبة 

 نوية للتقييم الذاتي للكلية والتزامها بالنماذج المطلوبة والتوقيت الزمني المحدد لها.سال متابعة ومراجعة التقارير .8

 .( فى أنشطة الوحدةالعليا وطالب الدراساتمرحلة البكالوريوس طالب الطالبية )لمشاركة تفعيل اوضع آلية ل .9

 اإلداريين. و  نشر ثقافة الجودة على مستوى الطالب و أعضاء هيئة التدريس .10

مع المتخصصين من داخل أو خارج  ةتدريبي طوضع خط الحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريين وادراسة  .11

 لتنمية قدراتهم. الكلية و الجامعة

 مدى انعكاس ذلك على العملية التعليمية.تقييم و  هو مراجعة تقارير ةخارجي للبرامج الدراسيمتابعة ترشيح المقيم ال .12

 متابعة مشروعات ضمان الجودة بالكلية. .13

 .ومجالس األقسام و اللجان الرئيسية مناقشة قضايا الجودة فى مجلس الكلية .14

  .توطيد العالقة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة .15

 طنطا. نشاط الوحدة لمركز ضمان الجودة بجامعةتقديم تقرير سنوى عن  .16

  


