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  وأهداف وحدة ضمان الجودة ؤية ورسالة تحديث راستبيان حول 

 9191 - 9102العام الجامعى  

 الوظيفة:       : ]اختيارى[ االسم

     جامعة طنطا–كلية الطب وحدة ضمان الجودة رؤية ورسالة 

 الجديدة: الرؤية الرؤية:

أن تصبح وحدة ضمان الجودة بكلية طب طنطا مركزا 
نشطا لنشر فكر الجودة وأن تحتل موقعا مرموقا بين 
جميع وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي 

 علي المستوي القومي واإلقليمي 

التميز واالرتقاء بكافة البرامج العلمية و البجثية و 
تفعيل مفهوم الجودة الشاملة االدارية بالكلية من خالل 

وأن تصبح مركزا مشعا بين جميع وحدات ضمان 
 الجودة بمؤسسات التعليم العالي محليا و اقليميا

  ؟ بوحدة ضمان الجودةالخاصة الجديدة هل توافق على الرؤية 

 أوافق ال ب(      أوافقأ( 

  هل لديك أى مقترحات لتعديل هذه الرؤية؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 الرساله الجديدة الرسالة 

تهدف وحدة ضمان الجودة بكلية الطب ـ جامعة طنطا 
إلي نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة بين أعضاء 

  هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب واإلداريين
  وإرساء نظام الجودة الشاملة بالكلية

 الشاملة تسعى الوحدة الى نشر ثقافة الجودة .0
وتقييم األداء لكافة عناصر المنظومة التعليمية 
واألنشطة البحثية والخدمية التي تقدمها الكلية من 
خالل تطبيق االليات الخاصة بتحقيق جودة العملية 
التعليمية اعتمادا علي كفاءات متميزة و اليات 

 قياس مناسبة.

تتبنى الوحدة عملية التحسين المستمر لألداء  .9
ي لالرتقاء بمستوى الكفاءة المؤسسي واألكاديم

والقدرة التنافسية لخريجيها وكسب ثقة ورضاء 
 المستفيدين 

  بوحدة ضمان الجودةهل أنت توافق على الرسالة الخاصة 

 أوافق ال ب(       أوافقأ( 

  هل لديك أى مقترحات لتعديل هذه الرسالة؟ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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     جامعة طنطا–كلية الطب أهداف وحدة ضمان الجودة 

 االهداف الجديدة االهداف القديمه

تمكين الكلية من تحقيق رسالتها وغاياتها  .0
 اإلستراتيجية

إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية في كافة  .9
 التخصصات التابعة للكلية

اقتراح السياسات واآلليات التي تدعم تحقيق   .3
 معايير الجودة 

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

تطبيق المعايير القومية لالعتماد وضمان الجودة   .5
 في التعليم العالي

اقتراح استحداث وحدات تدعم متابعة تطبيق   .6
 معايير الجودة

ة المجتمع المصري والدولي في اكتساب ثق .7
 مخرجات العملية التعليمية بالكلية. 

وضع النظم و المعايير والنماذج المستخدمة  .8
 لتقويم األداء

تقديم الدعم الفني ألقسام و إدارات الكلية   .2
 لمساعدتها على تطبيق معايير الجودة 

توصيف و توثيق األداء ألنشطة الكلية التعليمية   .01
 ميةو البحثية و الخد

 نشر ثقافة الجودة بين أفراد مجتمع الكلية  .00
 تفعيل المشاركة الطالبية فى تطبيق معايير الجودة  .09

تمكين الكلية من تحقيق رسالتها وأهدافها  .0
 اإلستراتيجية.

لرقي بالعملية التعليمية و تقييمها من حيث ا .9
المحتوي و طرق التدريس و التقويم للفاعلية 

 التعليمية 

الشاملة  والوعي بأهمية تطبيق  نشر ثقافة الجودة .3
برامج التقييم الذاتي المستمر بين كافة العاملين 

 بالكلية

متابعة تطبيق المعايير األكاديمية القومية  في  .4
 توصيف البرامج و المقررات التي تمنحها الكلية

إعالء قيم التميز و تحفيز القدرة التنافسية   . .5
 للكلية كمؤسسة تعليمية متميزة

األنشطة الطالبية بما يسهم فى تحفيز االبداع دعم  .6
 و اكتشاف المواهب و تحقيق رضا الطالب.

المساهمة في تقويم أداء جميع الفئات بالكلية من  .7
خالل وضع نماذج االستبيانات وتقديم األدوات 
الالزمة للتقويم بحيث تتضمن تحقيق آليات 

 .ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة

لضعف ومعوقات التطوير ووضع تحديد نقاط ا .8
 خطط التحسين لمعالجة نقاط الضعف.

. دعم عملية ضمان الجودة الشاملة  من   2 .2
دعم عمليات التحسين المستمر لتحقيق  خالل  

 .مستويات جودة عالية

المشاركة في النمو المهني لجميع الفئات بالكلية  .01
من خالل إعداد ومتابعة البرامج التدريبية التي 

 .تطبيق آليات ضمان الجودة الداخلية تسهم في

إقامة عالقات تبادلية مع كيانات ضمان الجودة  .00
 بمؤسسات التعليم العالي

 توثيق جميع انشطة الكلية المختلفة .09

  بوحدة ضمان الجودةالخاصة  االهدافهل أنت توافق على 

 ب( ال أوافق      أ( أوافق 

  ؟ االهدافهل لديك أى مقترحات لتعديل هذه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 مكان العمل :    الوظيفة :     االسم :

الى التاكد من تحقق االهداف المتفق عليها مع تصحيح وسد الفجوات  الكليةالجودة فى يهدف نظام 

التى تظهر عند التنفيذ باالضافة الى التجديد والتحسين المستمر لهذه االهداف. ويعتبر تقييم وحده 

ضمان الجودة بالكلية ودورها فى المتابعة والتحسين المستمر لهذه االهداف بواسطة استبيان رأى 

دريس والطالب والمستفيدين االخرين ، واحدة من اهم وسائل التعرف على مدى اعضاء هيئة الت

 تحقق دور الجودة فى ترسيخ منظومة الجودة وتحقيق األهداف التعليمية.

 

حدة ضمان ونتائج هذا االستبيان سوف تستخدم بواسطه الكلية واالقسام بغرض تحسين وتحفيز اداء 

 . الكليةالجودة  بما يعود بالنفع على 

 

 رأيك فى أهمية دور وحدة ضمان الجودة فى العملية التعليمية ؟ -1

 

 

 اهم االيجابيات التى قامت بها وحدة ضمان الجودة فى الفترة السابقة؟ -2
 

 

 

 اهم السلبيات التى وقعت فيها وحدة ضمان الجودة فى الفترة السابقة؟ -3

 

 

 

استفادة من وجود هذه مقترحات لتحسين اداء وحدة ضمان الجودة للوصول الى اقصى  -4

 الوحدة بالكلية؟
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