
 

 وكالة الكلية للتطوير والجودة 



 

 الــــــرؤية

 االبـــداع والتـــميز فــي ممــارسات الــجودة بالكــلية.

 

ـــرسالة  الــ

التــحسين املستــمر لعــمليات الــجودة وتــطوير املــهارات ملنــسوبي الكــلية من أعــضاء هــيئة تدريس، 

لتـحقيق رؤيـة ورســالة الكــلية وإداريــين، وطـالب بمـا يسـهم في تـطبيق أنـظمة الـجودة سعـيا 

 وأهــدافها االستــراتيجية.

 



 

 األهــــــداف

ترسيخ ثقافة الجودة في بيئة الكلية من خالل عقد لقاءات ودورات وورش عمل في مجاالت الجودة  (1

 .األكاديميواالعتماد 

ورضاهم عن  التواصل المستمر مع المعنيين والمستفيدين من أنشطة الكلية والسعي لمعرفة آرائهم (2

 الخدمات المختلفة التي تقدم لهم.

 الجودة لوحدات اإلدارية واألكاديمية. األداء وضمانتقويم  (3

 تحقيق أهداف الكلية المتعلقة بتطبيق الجودة الشاملة. (4

 إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات منسوبي الجامعة. (5

 وإداريين. أكاديميينلعمليات الجودة وتطوير المهارات لمنسوبي الكلية من التحسين المستمر  (6

 تحقيق أهداف الكلية المتعلقة بتطبيق الجودة الشاملة. (7

 .الوطني الدولي لبرامج الكلية األكاديميالعمل على تحقيق االعتماد  (8
 



 

 قيم ال                                     

 االخالص(1

 االبداع(2

 االتقان(3

 المبادرة(4

 الشفافية(5

 العمل كفريق(6

 المصداقية(7

 



 

  وكالةللالوحدات التابعة 
تضم وكالة الكلية للتطوير والجودة أربع وحدات تعمل جميعها على تحقيق أهداف الوكالة في 

 وهذه الوحدات األربع هي:  والتي تنبثق من رؤية ورسالة الكلية ورسالة الوكالةإطار رؤية 

 وحدة االعتماد األكاديمي.(1
 وحدة ضمان الجودة(2
 وحدة التدريب(3
 وحدة التخطيط والتطوير(4
 وحدة القياس والتقويم.(5

 

 



 

 ة  وكاللالتنظيمي لالهيكل   

 

 



 

  وكالةالمهام  

بين اعضاء هيئة التدريس وطالب والموظفين وتطبيق أسسها في ترسيخ ثقافة الجودة (1

 .تطوير البرامج

 متابعة تحقيق برامج الكلية لمتطلبات االعتماد األكاديمي.(2

 وتنفيذها.والتشغيلية للكلية ومتابعتها األشراف على إعداد الخطط التطويرية (3

دراسة الصعوبات والمشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة بالكلية واقتراح الحلول (4

 المالئمة لها.

العمل على تطوير مهارات األستاذ الجامعي وذلك بعقد دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة (5

 .التدريس ووضع معايير مناسبة لقياس أدائه

 العمل على تحقيق أهداف الجامعة المتعلقة بقضايا الجودة واالعتماد األكاديمي.(6

تحفيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في البرامج التي تقدمها عمادة الجودة وتطوير (7

 المهارات.

 تنفيذ ومتابعه نشاطات جوائز األبداع والتميز في األداء التعليمي والبحثي واإلداري بالكلية.(8

 

 



 

 واالعتمادمع عمادة الجودة وتطوير المهارات فيما يتعلق بشؤون الجودة  التواصل( 9
 .األكاديمي

 العملية التعليمية ومتابعه سيرها. تحسين( 10

 على إعداد التقرير السنوي للكلية. األشراف( 11

 تشكيل اللجان المتعلقة بأعمال الوكالة. اقتراح( 12
 

 واصلالت
 0164045152    هاتف
 0164045035   هاتف

 

 


