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الصفحة3

املحتويات

رقم
الصفحة

كلمة الوكيل

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
أ د .عيد بن محيا الحيسوني

الصفحة4

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين ،سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين
وبعد:
ً
وأيضا منظومة العمل اإلداري فيها؛
تعمل الجامعة جاهدة على االرتقاء بأدائها من خالل تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي،
للحصول على االعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي .وفي هذا اإلطار صدر قرار إنشاء وحدة ضمان الجودة بالوكالة؛ بهدف تأطير العمل في
الوكالة بالضوابط واملعايير الحاكمة وتطبيق املمارسات واإلجراءات العملية الالزمة لذلك في جميع أنشطة الوكالة الذاتية وفي كل مجاالت
التعاون مع قطاعات الجامعة املختلفة؛ لنشر ثقافة الجودة والعمل على تحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة على أكمل وجه.

الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية

لجنة

لجنة الدعم

لجنة الشئون

لجنة املتابعة

التخطيط

الفني

اإلدارية

والقياس

االستراتيجي

والتدريب

الصفحة5

رئيس الوحدة

رؤية الوحدة
الريادة والتميزفي تطبيق نظم ومعايير جودة التعليم العالي بما يحقق استمرارية
األداء املتميز على مستوي جامعة الجوف.

رسالة الوحدة
تسعى الوحدة إلى تحقيق الجودة الشاملة في جميع املمارسات األكاديمية واإلدارية بالوكالة وجميع الجهات املرتبطة بها،
واالستخدام األمثل لجميع اإلمكانات واملوارد املتاحة للنهوض بمستوى التعليم ،وذلك بمشاركة جميع منسوبي الجامعة،

الصفحة6

ملقابلة حاجات املجتمع ،ومتطلبات سوق العمل ،وفق معاييرالجودة واالعتماد األكاديمي.

أهداف الوحدة
-1نشرثقافة الجودة في الوكالة والوعي بأهمية تطبيق آلياتها بين منسوبيها.
-2تحقيق الجودة في العمليات التعليمية واإلدارية وبيئة العمل للطالب والعاملين.
-3التنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي فيما يتعلق باالعتماد األكاديمي والتقويم الذاتي باعتبارها مرجعية فنية
للوحدة لضمان جودة املخرجات.
-4العمل على تطوير األداء في الوكالة من خالل تشخيص املعوقات واقتراح الحلول ووضع خطط التحسين في املجاالت
املختلفة.
-5توفيرقواعد بيانات لجميع مجاالت العمل في الوكالة.

 -1وضع رؤية الوكالة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية (الخطة االستراتيجية) وتحديثها بصورة مستمرة.

الصفحة7

مهام وحدة الجودة

 -2تطوير "نظم الجودة الداخلية" ،ويشمل :هيكل الوحدة والئحتها ،وتنظيم العمل فيها ،من خالل تشكيل اللجان الالزمة،
وتحديد مهامها ،وتجهيزات الوحدة.
و"نظم األرشفة والتوثيق" ،وتضم :الخطط ،واألنشطة ،وآليات التواصل مع الكليات ،والعمادات ،واإلدارات ،ومستفيدي
الخدمة.
و "نظم املتابعة"،التي تحتوي على :تقارير الجودة الفصلية ،وخطط التحسين.
 -3إعداد قواعد بيانات للعمال املختلفة املناطة بالوكالة.
 -4تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الوكالة والجهات املرتبطة بها ،ومشاركة جميع قطاعات الجامعة في
ذلك.

 -6اإلشراف على املوقع اإللكتروني للوكالة والعمل على تحديثه بصفة مستمرة.
 -7تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال من وكالة الجودة والتطويربالجامعة.

الصفحة8

 -5إعداد التقريرالسنوي للوكالة باملشاركة مع جميع الجهات املرتبطة.

اللجان الداخلية للوحدة

أ.

لجنة التخطيط االستراتيجي ومهامها ما يأتي:

مراجعة وتحديث رؤية ورسالة وقيم واألهداف االستراتيجية للوكالة والجهات املرتبطة بها.

ب.

لجنة الدعم الفني والتدريب ومهامها ما يأتي:

 -1تقديم الدعم الفني.
 -2تحديد االحتياجات التدريبية في مجال ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لكافة منسوبي الوكالة.
 -3إعداد خطط تدريبية في مجال ضمان الجودة مبنية على احتياجات منسوبي الوكالة ،وتشمل :املؤتمرات ،والندوات والبرامج

 -4تفعيل وتنفيذ الخطط التدريبية وتجهيز املواد التدريبية بالتعاون مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.
 -5تقويم أداء البرامج التدريبية في ضوء نماذج معدة لهذا الغرض.
 -6أداء أي أعمال أخرى تسند إليها.

الصفحة9

التدريبية وورش العمل.

ج.

لجنة املتابعة وقياس األداء ومهامها ما يأتي:

 -1تجميع مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية ،ومتابعة عملية قياسها وتطورها سنويا واقتراح إجراءات التحسين.
 -2مراجعة تطبيق ممارسات معايير االعتماد املؤسس ي للجامعة ومتابعة استمرارية تنفيذها بالوكالة ،وتوفير االدلة والشواهد
على تطبيقها.
 -3اإلشراف على استطالعات الرأي املطلوبة لالعتماد املؤسس ي للجامعة واملرتبطة بمجال عمل الوكالة.
 -4متابعة تنفيذ الخطة السنوية وخطط التحسين
 -5أداء أي أعمال أخرى تسند إليها

 -1القيام بجميع األعمال اإلدارية والسكرتارية ،وأعمال األرشفة والتوثيق.
 -2اإلشراف على املوقع االلكتروني للوكالة وتحديثه بصفة مستمرة .

الصفحة10

د.

لجنة الشؤون اإلدارية ومهامها ما يأتي:

الصفحة11

والحمد هلل رب العالمين

