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 المعيار م
غير  درجة توافره

 ضعيفة متوسطة   كبيرة  متوافر

     كوادر بشرية مؤهلة  القسمضم ي  1

     .إمكانات مادية تيسر مهامه القسمب  2

     .ومسئولياتهالئحة تنظم مهامها  للقسم 3

     هيكل إداري وتنفيذي منظم ويجدد سنوياً بضم أعضاء جدد.  للقسم 4

     .  وأداء مهامه هت أنشط ةممارسمخصصات مالية كافية ل للقسميوجد  5

     واألعضاء لمتابعة أنشطتها . القسماجتماعات دورية بحضور مدير  القسمتعقد  6

بشكل فعال في نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب  القسمسهم ي  7
. 

    

دارتها وقاعاتها  القسمحتوي ي  8 على قاعدة بيانات إلكترونية عن الكلية بجميع أقسامها وا 
 ومعاملها .

    

 القسمإليها أعضاء على مكتبة تتوافر بها الكتب والمراجع والدوريات التي يرجع  القسمحتوي ي  9
 لتيسير مهامهم .

    

     في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية  القسمساهم ي  10

نجازاتها . القسمنشرة دورية بأنشطة  القسمصدر ي  11      وا 

مواصفات للورقة  في تقييم االمتحانات التي يعدها أعضاء هيئة التدريس وتضع  القسمساهم ي  12
 اإلمتحانية .

    

     نتائج االمتحانات النصف سنوية بالكلية للوقوف على مستوى الطالب . القسمحلل ي  13

     أداء العاملين باألقسام واإلدارات المختلفة سنويًا . القسمقيم ي  14

 استبيان تقويم أداء قسم ضمان الجودة بالكلية
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 المعيار م
غير  درجة توافره

 ضعيفة متوسطة   كبيرة  متوافر

دارا القسمسهم ي  15 الكلية من خالل حزمة من الدورات   تفي تطوير أداء العاملين بأقسام وا 
 التدريبية التي تناسب تخصصات العاملين 

    

     في تفعيل قنوات االتصال بين الكلية والجهات المستفيدة .   القسمسهم ي  16

ندوات دورية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين باستضافة خبراء في مجال الجودة   القسمعقد ي  17
 واالعتماد .

    

في تقديم االستشارات التعليمية في مجال الجودة واالعتماد للمؤسسات التعليمة   القسمساهم ي  18
. 

    

     في تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالكلية . القسمسهم ي  19

     في تقييم أداء الهيكل اإلداري للكلية . القسمسهم ي  20

     الجهات المستفيدة من أداء الخريجين.في متابعة مدى رضا  القسمسهم ي  21

في تقييم الكتاب الجامعي بالكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  القسمتسهم  22
 والطالب. 

    

في تقييم مدى كفاية الكوادر البشرية واإلمكانات المادية للوفاء بأهداف ورسالة  القسمسهم ي  23
 الكلية .

    

     في تحديث الئحة الكلية. القسم ساهمي  24

     .في تقييم مكتبات الكلية القسمساهم ي  25

     دور مهم في تطوير األداء بالكلية وفي تبني مشروعات االعتماد . للقسم 26

      .مقارنات سنوية لنتائج تقييم األداء المختلفة للوقوف على مدى تقدمه القسمعقد ي  27

     .التقييم وضمان الجودة واالعتماد في عمليات  بتوثيق كافة أنشطته القسمهتم ي  28

 

 

   


