
	

	

	

الوحدات التابعة لمركز ضمان الجودة: - -  
وحدات وھي: 8یشتمل المركز على   

1- وحدة المتابعة والدعم الفني لكلیات الجامعة:    
ومھامھا كالتالي:         

- تقدیم الدعم الفني لتطبیق معاییر اعتماد مؤسسات التعلیم العالي.  	
- ووحدات ضمان الجودة بالكلیات.متابعة التقاریر الفنیة الدوریة لمشروعات الجودة   	
- متابعة تنفیذ مشروعات المشاركة الطالبیة في مجال الجودة.  	
- متابعة اعداد الدراسات الذاتیة والتقاریر السنویة لمؤسسات الجامعة.  	
- )للكلیات.Normsمتابعة استیفاء معاییر الموارد المادیة (  	
- لقدرة المؤسیة والفاعلیة متابعة القیاس الدوري لرضا األطراف المعنیة عن فاعلیة ا 

التعلیمیة للكلیات والجامعة. 	
- متابعة تطویر وتأھیل المعامل.  	

2- وحدة التدریب والتوعیة:   
ومھامھا كالتالي:      

- نشر ثقافة الجودة في مؤسسات الجامعة.  	
- تقییم االحتیاجات التدریبیة بمؤسسات الجامعة.  	
- وضع خطة تدریب لتلبیة االحتیاجات التدریبیة.  	
- أثر ومردود التدریب.قیاس   	

3- وحدة تقویم األداء والتطویر المستمر:   
ومھامھا كالتالي:      

- متابعة لجان المراجعة الداخلیة للجودة بمؤسسات الجامعة.  	
- اعداد المراجعات الدوریة وزیارات المحاكاة.  	
- متابعة خطط التحسین المستمر للقدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة بالكلیات.  	
- االداء ومتابعة تطویر مؤشرات االداء بالكلیات.تقییم   	

4- وحدة التخطیط االستراتیجي:   
ومھامھا كالتالي:      

- اعداد الخطة االستراتیجیة للجامعة ومتابعة تنفیذھا والتأكد من تحقیق مؤشراتھا لتطویر  
عملیة التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما یتناسب مع متطلبات العصر 

المجتمع وسوق العمل. واحتیاجات 	

	



- تقدیم المقترحات واالستشارات حول استراتیجیات واولویات الجامعة لتحسین االداء  
داخل الجامعة اداریا وأكادیمیا. 	

- تحدیث الخطة االستراتیجیة للجامعة حسب المستجدات.  	
- العمل على نشر أھداف ومقومات الخطة االستراتیجیة والتعریف بھا باستخدام الطرق  

-لفة من (منشوراتالمخت –كتب   –مطبوعات   وورش عمل...) على مستوى األقسام  
االداریة واالكادیمیة بالجامعة وكذلك المجتمع المحیط. 	

- مساعدة كلیات الجامعة في اعداد خططھا االستراتیجیة.  	
- نشر ثقافة التخطیط االستراتیجي بین أعضاء مجتمع كلیات الجامعة.  	
- یة لكلیات الجامعة.متابعة تنفیذ الخطط االستراتیج  	

5- وحدة القیاس والتقویم:   
ومھامھا كالتالي:      

- نشر ثقافة القیاس والتقویم.  	
- تصمیم االستبیانات وادوات جمع البیانات المتعلقة بالقیاس والتقویم.  	
- تفعیل بنوك االسئلة في ضوء األھداف والمعاییر المحددة لمقررات البرامج المختلفة.  	
- التحتیة االلكترونیة الالزمة للقیاس والتقویم.متابعة تعزیز البنیة   	
- تشجیع تبادل الخبرات في ھذا المجال.  	

6- وحدة االعالم واالعالن:   
ومھامھا كالتالي:      

- اعداد وتنفیذ خطة سنویة لالعالم واالعالن لنشر وتعزیز رسالة وأھداف العمل بمركز  
ضمان الجودة بالجامعة. 	

- الدوریة لمركز ضمان الجودة. إعداد وإعالن النشرات اإلخباریة  	
- تحدیث وإعداد المعلومات والبیانات الخاصة بمركز ضمان الجودة تمھیدا لنشرھا  

بمختلف وسائل االعالم واالعالن والموقع االلكتروني للمركز. 	
- إعداد االحصائیات المتصلة بكلیات الجامعة وكذلك انجازات مركز ضمان الجودة  

ح لرفع كفاءة وجودة العملیة التعلیمیة، وذلك بالتنسیق مع والمدعمة التخاذ القرار الصحی
وحدتي المعلومات واالستبیانات بالمركز. 	

- متابعة تفعیل التواصل بین مختلف القطاعات البشریة الجامعیة عبر البرید االلكتروني.  	
- تفعیل تنظیم وحضور المؤتمرات المتصلة بتطویر وضمان جودة التعلیم واالعتماد.  	
- المجتمع المدني لنشر ثقافة الجودة بما یساھم في تطویر العملیة التعلیمیة. التواصل مع  	
- ایجاد آلیة للتواصل وتبادل الخبرات بین كلیات الجامعة والجھات األخرى المناظرة على  

المستوى المحلي واالقلیمي والدولي. 	

7- وحدة نظم المعلومات:   
أھداف وحدة نظم المعلومات:      

- رمجیات وتطویر نظم االدخال لقواعد البیانات بالمركز وتحدیثھا دوریاتوفیر المواد والب  	
- تطویر وتحدیث الموقع االلكتروني الخاص بمركز ضمان الجودة بما یضمن اتاحة  

المعلومات لكافة القطاعات البشریة ذات الصلة بالجامعة. 	
- لتحدیث تحدید آلیة للتواصل مع وحدات ضمان الجودة بالكلیات والمعاھد بالجامعة  

قواعد بیاناتھا التخاذ القرار السلیم. 	

الھیكل التنظیمي لوحدة نظم المعلومات: 	



 
 

) اختصاصات رؤساء وأعضاء الوحدات الداخلیة بالمركز:8مادة (  

 

 

توصیف مھام لجان وحدة نظم المعلومات:  
1- لجنة قواعد البیانات:   

- توفیر المواد والبرمجیات التي تخدم قواعد البیانات وتحدیثھا بشكل مستمر.   
- تطویر نظام إدخال البیانات والمعلومات في المركز وتسھیل االجراءات المتعلقة بذلك.  	
- تحدیث قواعد البیانات لكلیات ومعاھد الجامعة.  	
- حصائیات الالزمة التخاذ القرار السلیم.امداد مجلس إدارة المركز بالمعلومات واال  	

2- لجنة الموقع االلكتروني:    
- تطویر وتحدیث الموقع االلكتروني الخاص بمركز ضمان الجودة.  	
- التنسیق مع لجنة قواعد البیانات المداد الموقع االلكتروني لنشر االحصائیات  

والمعلومات. 	
8- وحدة الشئون االداریة:   

- یعین لھا مدیر اداري یعمل تحت رئاسة مدیر مركز ضمان الجودة.                                                      
تتكون الوحدة من: 	

- -السكرتاریة                 -الحسابات                 المشتریات  	
یتم وضع توصیف وظیفي لجمیع العاملین بالوحدة. • 	
االعمال االداریة والكتابیة الخاصة بالمركز بالتنسیق مع تقوم الوحدة بجمیع  •

االدارات المختلفة باالدارة العامة بالجامعة وكذلك وحدات ضمان الجودة بكلیات 
ومعاھد الجامعة.  

	

وحدة نظم المعلومات 	

لجنة قواعد البیانات لجنة الموقع االلكتروني	 	


