
  
  

   :التوصیف الوظیفي لمدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة
  

عمید الكلیة لمدة عام / یعین المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بقرار من السید األستاذ الدكتور    
  ) .موافقة مجلس الكلیة(قابلة للتجدید لعاملین آخرین 

  :المؤهالت 
ا(أن یكون عضو هیئة تدریس  -   ) .یفضل أستاًذ
ا بوحدة ضمان الجودة بالكلیة  - ً   .أن یكون عضو
  .ال یشغل أي منصب إداري بالكلیة  -
له خبرة في مجال التطویر وضمان الجودة وتطبیق نظام الجودة في منظومة اإلصالح القومي  -

  .للتعلیم الجامعي 
التعلیم أن یكون قد اجتاز دورات تدریبیة في ضمان الجودة والتطویر وكیفیة تطبیق نظمها في  -

  .الجامعي 
یتمیز بشخصیة قادرة على التعامل بكیاسة وتفهم مع إدارة الكلیة ، أعضاء هیئة التدریس، الطالب  -

  .والموظفین العاملین على جمیع المستویات بالمؤسسة التعلیمیة 

  :الواجبات واالختصاصات الوظیفیة 
  
نجاز اختصاصاته الوظیفیة  - ٕ عمید / بدعم من السید األستاذ الدكتور یقوم مدیر الوحدة بواجباته وا

  .الكلیة 
مدیر وحدة ضمان الجودة هو المنسق بین إدارة الكلیة وأقسامها المختلفة وبین الكلیة ومركز ضمان  -

  .الجودة في منظومة ضمان الجودة 
تشكیل الهیكل اإلداري والتنظیمي للوحدة واختیار أعضاء الوحدة من هیئة التدریس بناء على  -
  .برتهم في هذا المجال إن وجدت خ
  .تحدید مهام أعضاء الوحدة  -
  .اختیار المدیر اإلداري للوحدة وتحدید مهام وظیفته وكذلك اإلداریین الفنیین وتحدید مهام وظائفهم  -
ا بأعضاء الوحدة  - ً   .االجتماع دوری



ا على العاملین بوحدة ضمان الجودة  - ً داری ٕ   .اإلشراف فنیا وا
  .اء العمل بالوحدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه وانضباطه متابعة أد -
ا بأعضاء الوحدة ومنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلیة  - ً   .االجتماع دوری
  .مراجعة التقاریر الدوریة لمنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلیة  -
حضور جلسات مجلس الكلیة كعضو من خارج الهیكل التنظیمي الرئیسي للمجلس وذلك بدعوة من  -

نجازات وحدة ضمان الجودة لأل السید عمید الكلیة، وعرض التقاریر الشهریة  ٕ   .نشطة وا
بأقسام الكلیة األكادیمیة  Internal Auditing Systemاإلشراف على نظام التقویم الداخلي  -

  .مراجعة التقاریر الموثقة الخاصة بها واإلداریة و 
اإلشراف على تصمیم حمالت التوعیة لنشر ثقافة الجودة وكیفیة تطبیقها وتطویر هذه الحمالت  -

  .حسب احتیاجات الكلیة 
المشاركة في المؤتمرات ، الندوات ، ورش العمل والدورات التدریبیة في مجال الجودة والتطویر في  -  

  .التعلیم الجامعي 

  

  

  

  

  

  
 


