الغايات االتسراايجيج لوحدة ضمان اليودة:
الغاي األولى :ياتسجخ ويعزيز ثقاف اليودة في اليامع .
 اهلدف االول :نشر مفاهيم اجلودة لزيادة الوعي لدى جمتمع اجلامعة مبوضوع اجلودة. oتنظيم وادارة ندوات وورشات عمل هبدف تنمية القدرات واخلربات يف جمال اجلودة جلميع العاملني
يف اجلامعة.
 oتنظيم استبانات فصلية وسنوية العضاء اهليئة التدريسية واالدارية والطلبة هبدف نشر ثقافة اجلودة.
 oإصدار نشرات وكتيبات خاصة باجلودة ملختلف الفئات (طالب – أعضاء هيئة التدريس ،أعضاء
اهليئة اإلدارية) على مستوى اجلامعة ونشرها.
الغاي الثانج  :النهوض بمسروى اليودة في اليامع على صعجد العملج االكاديمج واالداري والبحثج بمشارك جمجع

العاملجن.

 اهلدف االول :بناء وحتسني القدرات البشرية وتاهيلها للتميز واالبداع. oتنفيذ الدورات التدريبية وورشات العمل واللقاءات الدورية الالزمة للعاملني (أكادمييني واداريني) يف
اجلامعة يف جمال اجلودة والتخطيط.
 oمساعدة الدوائر املعنية لوضع خطط واسرتاتيجيات لتدريب العاملني ورفع كفاءهتم.
 oتنظيم واالشراف على عقد برامج استقبال وتاهيل للمدرسني اجلدد والقدامى.
 اهلدف الثاين :تفعيل مشاركة العاملني والطلبة يف جمال اجلودة يف اجلامعة oتشكيل وتفعيل جلان اجلودة على مستوى االقسام والكليات.
 oالعمل على اشراك الطلبة يف جلان اجلودة على مستوى االقسام والكليات.
 oمشاركة العاملني يف اجلامعة يف اعداد مناذج التقييم السنوية واطالعهم على أهم النتائج
 oتعزيز مشاركة اخلرجيني واجملتمع احمللي واصحاب العالقة يف تطوير العملية األكادميية
 اهلدف الثالث  :االرتقاء مبستوى اخلدمات االدارية املقدمة للمستفيدين. oالتحفيز على اعادة صياغة الرؤية ،الرسالة واالهداف لكافة دوائر اجلامعة ومبا ينسجم مع رؤية ورسالة
اجلامعة اجلديدة
 oتشجيع الدوائر االدارية يف اجلامعة على اعداد اخلطة االسرتاتيجية ومبا ينسجم مع اخلطة االسرتاتيجية
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 oاملساعدة على اجناز ملف توثيق اجراءات العمل االداري لكل دائرة من دوائر اجلامعة.
 oاعداد ملف التقيم الذايت السنوي لكل دائرة من دوائر اجلامعة.
 oمساعدة الدوائر االدارية على وضع مقاييس ومؤشرات لقياس أدائها.

 oحث الدوائر االدارية على تفعيل الية واضحة لالستفادة من التغذية الراجعة للمستفيدين.
 oالعمل على تطوير نظام تقييم العاملني من قبل االدارة.
 اهلدف الرابع  :االرتقاء مبستوى جودة البحث العلمي. oتطوير ثقافة البحث العلمي النوعي والتشجيع على النشر يف جمالت ذات معامل تأثري
 oالعمل على تطوير البحث املرتبط حباجة اجملتمع وسوق العمل
 oادراج البحث العلمي كأحد عناصر التقييم الذايت يف النماذج على مستوى األكادمييني والربامج
والكليات
 اهلدف اخلامس  :االرتقاء مبستوى العملية االكادميية. oالتقييم الذايت على مستوى املساق والربنامج والكلية من خالل التقارير السنوية لكل منها.
 oحتديد خمرجات التعليم املنشودة  ILOsعلى مستوى املساق.
 oاجياد آلية لتقييم الطلبة مبا يتناسب وحتقيق خمرجات التعليم املنشودة على مستوى املساق
 oتوحيد وحوسبة منوذج اخلطة الدراسية للمساق.
 oاعداد مواصفات اخلريج على مستوى الربنامج واجلامعة ومراجعتها بشكل دوري وربطها بإحتياجات
سوق العمل.
 oمراجعة اخلطط الدراسية لالقسام بشكل دوري بناء على مواصفات اخلريج.
 oتفعيل الية تواصل بني القسم والكلية والطلبة اخلرجيني.
 oتفعيل الية تواصل بني القسم والكلية واجملتمع احمللي واصحاب العالقة.
 oتفعيل ملف االجناز العضاء اهليئة التدريسية.
 oتقييم الطلبة للمدرسني
 oتقيم اجلامعة الداء املدرس.
 oاستطالع آراء الطلبة واخلرجيني والباحثني لتقييم املرافق األكادميية.
الغاي الثالث  :يطبجق انظم اليودة العالمج بما يرناتسب وطبجع اليامع كمؤتسس وطنج واكاديمج عام
 اهلدف االول :تطبيق معايري هيئة االعتماد واجلودة الوطنية oتعديل التقارير السنوية للربامج والكليات والتقارير الفصلية للمساق مبا يتوافق مع متطلبات هيئة
االعتماد واجلودة.
 oضمان استيفاء شروط ومتطلبات اهليئة الوطنية العتماد اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل للربامج
والكليات.
 oتقدمي الدراسات املتخصصة املطلوبة لفتح برامج جديدة.
 oالتنسيق واالعداد للزيارات امليدانية والفعاليات واألنشطة املشرتكة مع اهليئة الوطنية لالعتماد واجلودة.

 اهلدف الثاين :تطبيق املعايري الدولية للجودة يف مؤسسات التعليم العايل oتطبيق معايري دولية يف جمال اجلودة االدارية على مستوى اجلامعة.
 oتطبيق معايري دولية يف جمال اجلودة االكادميية على مستوى اجلامعة
 oتطبيق معايري دولية يف جمال اجلودة على مستوى الكلية والربامج.

