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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 بكلية الصيدلة جامعة فاروسوحدة ضمان الجودة 

 النشأة: .2

عن إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية بحيث قامت مجموعة العمل  0226عام  –كلية التأسست وحدة ضمان الجودة ب
لكلية رسالة اتحقيق  الجامعة بهدفالجودة المركزي بإدارة ركز ضمان مع مالتنسيق ب للوحدة تشكيل أعضاءطريق 

 د.تماواستراتيجية الجامعة فى مجال ضمان الجودة والتأهيل لالع
 وحدة من البنود التالية:لتكون الالئحة الداخلية ل

 رؤية الوحدةالبند األول : 
واإلقليمى والدولي وذلك  الوطنى المستوى على الصيدلة والتصنيع الدوائي المتميزة كليات مصاف كلية فىال وضع

لمخرجاتها بهدف الحصول علي االعتماد فيما تقدمه  تحقيق مستوي رفيع من األداء والمحافظة علي التحسين المستمرب
 .المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية العملية فى متميزة مؤسسة يجعلهامن برامج تعليمية وبما 

 

 

 رسالة الوحدةالبند الثاني: 
ة والخدمية التى البحثي األنشطةلى نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء فى كافة عناصر المنظومة التعليمية و إتسعى الوحدة 

 هتمام بعملية التحسين المستمر لألداءومية لضمان الجودة واالعتماد واإلتقدمها الكلية في ضوء معايير الهيئة الق
ين مدخالت ما يحقق التوازن ببة و طرق التدريس ووسائل التقويم تطوير جودة المناهج التعليمي المؤسسى واألكاديمى و
ؤدي إلى التطوير المتواصل لقدرات ومهارات الطالب انطالقًا من مراحل الدراسة الجامعية األولى التعلم و مخرجاته، وي

رتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لخريجيها وكسب ثقة ورضاء المستفيدين, بهدف تحقيق الجودة لإل و حتى التخرج
 الشاملة والوصول لالعتماد.

 

 

 االستراتيجية للوحدةالبند الثالث: األهداف 
 :تهدف وحدة ضمان الجودة  بالكلية إلي تحقيق األهداف التالية

ستيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وتأهيل الكلية للحصول على اضمان  .1
 .االعتماد
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

باإلضافة إلى مجتمع الطالب  أعضاء الجهاز اإلداري والعاملين فيه،، و  هيئة التدريسنشر ثقافة الجودة بين أعضاء  .0
داء يحقق التميز فى األما بالعمل المتعلقة بثقافة الجودة   والخريجين الجدد، عن طريق إعداد الندوات وورشات

 .ويدعم إنجاز المهام

تحسين جودة ونوعية البرامج األكاديمية التى تمنحها الكلية بما ينعكس على مستوى الخريجين وقدراتهم  .3
 التنافسية.

 .أدواتهاطوير الشامل للعملية التعليمية و كسب ثقة مجتمع الطالب في الكلية وذلك من خالل الت .4

ة متخصصة مج تدريبيبناء وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية للكلية وتأهيلها للتميز من خالل برا .5
 فراد.لرفع كفاءة األ

ة األكاديمية والبحثية والخدمي األنشطةوضع نظم ومعايير للمتابعة الداخلية وتقويم األداء فى كافة  .6
 واإلدارية داخل الكلية بما يضمن تحقيق أهداف الكلية واإلرتقاء بمخرجاتها.

بشكل دوري  اإلجراءاتتقديم المقترحات والتوصيات المختلفة المتعلقة بتطبيق نظام الجودة بالكلية ومتابعة هذه  .7
وذلك لتحقيق أهداف وحدة   .متعلقة بالمنظومة التعليمية ككلوتعديلها بما يتناسب مع التطورات والمستجدات ال

 تحسين األداء على مستوى الجامعة وأقسامها اإلدارية واألكاديمية.الجودة، و 

البحثية باعتماد خطة بحثية متكاملة تضمن التعاون بين األقسام المختلفة  األنشطةتعزيز منظومة  .8
 أسس علمية ووضع الجامعة فى الترتيب العالمى.والمساهمة فى حل المشكالت المجتمعية على 

رفع مستوى المشاركة المجتمعية للكلية بمايضمن تقديم خدمات متميزة نوعا وكيفا لكسب رضاء وثقة  .9
 المستفيدين.

بالغها إلي كافة  ءالتعرف على توقعات ومتطلبات ومستوى رضا .12 عمالء الكلية )الداخليين والخارجيين( من الجامعة وا 
 ذات العالقة.الوحدات 

وكيد على كفاءة و تى فى مخرجات العملية التعليمية و قليمى و الدولعلى كسب ثقة المجتمع المحلى و اإلالعمل  .11
 قليميا و دوليا مع وحدات و هيئات مماثلة.إجودة التعليم و تطويره المستمر، والتعاون البناء 
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 

 البند الرابع: مسؤوليات ومهام وحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودة بوضع اآلليات التي يتم من خاللها التقييم والمراجعة الداخلية بهدف ضمان تهتم 
جودة أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية والعناصر المؤثرة فيها وتحسين مستوي آدائها. ويتضمن 

مستمر للتحسين الذلك تحديد نقاط القصور والمعوقات والتعرف علي الممارسات الجيدة ووضع مقترحات 
 :تتمثل مسؤوليات ومهام وحدة ضمان الجودة  في اآلتيبهدف الحصول على اإلعتماد. و

 وضع رسالة الوحدة وأهدافها اإلستراتيجية والخطة اإلستراتيجية للوحدة وتوثيقها من مجلس الكلية. .1

 الكلية.تشكيل الهيكل التنظيمي واإلداري و اللجان الخاصة بالوحدة وتوثيقها من مجلس  .0

وضمان الجودة  وضع آليات لتطبيق البرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من أجل تقويم اآلداء  .3
األكاديمي بالكلية فى ضوء الفلسفة التي حددتها اللجنة القومية لضمان الجودة واإلعتماد وتوثيقها المؤسسي و  بشقيها

 بمجلس الكلية.

عدادها لمرحلة ضمان الجودة واإلعتماد.العمل مع كافة األقسام  .4  العلمية واإلدارات المختصة بالكلية علي تهيئة الكلية وا 

وضع خطة عمل لحمالت التوعية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والتغيرات والتطورات التي طرأت عليها وذلك على مستوى  .5
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والمستفيدين.

 ضم طالب من السنوات الدراسية المختلفة إلي الوحدة للمشاركة في أنشطتها.وضع آلية ل .6

 دعم ومتابعة إدارة الكلية في وضع رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية ونشرها بالكلية. .7

تقارير و األكاديمية بالكلية والتي تشمل وضع المعايير األكاديمية وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية   األنشطةمتابعة  .8
البرامج والمقررات الدراسية والتأكد من أن المخرجات التعليمية تحقق رسالة الكلية التي بالتالي تحقق وتوائم رسالة 

 لتزام بالتوقيت الزمني المحدد لها.الجامعة وأهدافها اإلستراتيجية، وكذلك اإل

 .ميدانية وزيارات المتابعةدعم ومتابعة إدارة الكلية واألقسام المختلفة في التحضير للزيارات ال .9

 متابعة أنشطة تقويم اآلداء وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة بالكلية . .12

 .اإلشراف على تفعيل إستراتيجيات التعليم والتعلم المعتمدة من الكلية .11
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

ب أعضاء د من توعية وتدريالمشاركة فى وضع سياسة واضحة ألساليب تقييم أداء الطالب ومتابعتها وتطويرها والتأك .10
 هيئة التدريس علي طرق التقييم المستجدة والحديثة.

م مع التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين وذلك لتنمية قدراته حتياجاتمتابعة دراسة الكلية واألقسام المختلفة لإل .13
 وضع خطة عمل تدريبية مع المتخصصين من داخل أو خارج الكلية و الجامعة.

يضمن بناء  اهمة فى تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس للعمل فى مجال إدارة الجودة بماالمس .14
 القدرة المؤسسية.

متابعة ترشيح المقيم الخارجي للبرنامج الدراسي حسب المعايير المختلفة و مراجعة التقارير التي يصدرها و مدى  .15
 .إستجابة الكلية لها و إنعكاس ذلك على العملية التعليمية

متابعة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية لموارد الكلية البشرية والمادية لإلستفادة منها فى وضع  .16
 السياسات وخطط التحسين وكذلك وضع آلية لتحديثها.

 تلقى شكاوى الطالب وكذلك آليه للتعامل معها.نظام  متابعة .17

ا يضمن ويتضمن خطة تنفيذية للتطوير بم األنشطةيعكس مستوى األداء فى كافة إعداد ونشر تقرير سنوي للكلية  .18
 جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية وذلك بناء على بيانات موثقة.

 

 خطة عمل الوحدة البند الخامس:

حديد الرابع( مع تزمنى التمام األنشطة والمهام المنوطة بها )البند تقوم خطة عمل وحدة ضمان الجودة على وضع برنامج 
مستمر لتحسين المن أجل اوذلك فى ضوء خطط المراجعة الداخلية والمتابعة والتقويم  المسؤليات والوقت الزمني المحدد

  .ولويات وما يطرأ من مستجداتفى االعتبار تحديد األ مع األخذ

 آداء أنشطة الوحدةس: آلية متابعة البند الساد

ل على عقد لقاءات دورية في بداية كل فصيوكل اليها من مهام ما  تعتمد آلية تقييم ومتابعة آداء لجان الوحدة فى انجاز
ات قسام باالضافة الى عدد من الطالب ،  ولقاءباألمنسقين الجودة و ارى والتنفيذى يضم جميع أعضاء الفريق االددراسي 

لقاءات خاصة مع الطالب من خالل  هذا باالضافة الىالفريق اإلداري للوحدة ،  ضم مقررى اللجان مع أخري متعددة ت
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

. وتتم آلية التقييم  نظام المتابعة الخارجية من خالل مركز ضمان الجودة بالجامعة لجنة صناع الجودة ، فضال عن
 كالتالي:

كل  وتكليف قا لخطة عمل الوحدة ووضعها فى إطار زمني يقوم مجلس إدارة الوحدة بتحديد األنشطة المطلوبة طب -1
 عضو أو لجنة بمهام محددة.

يعقد اجتماع لمقرري اللجان حيث يقدم كل مقرر لجنة تقريرا عما كلفت به للمناقشة والوقوف على ما تم انجازه و  -0
 النظر في المعوقات واتخاذ االجراءات الضرورية لتذليلها.

 لكلية باإلنجازات والعمل على تسهيل ما يطرا من معوقات.رفع تقرير إلدارة ا -3

 

 رسم توضيحى( 1)مرفق  : البند السابع: الهيكل التنظيمي للوحدة ومهام لجانها

يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة  تتبع وحدة ضمان الجودة من الناحية اإلدارية عميد الكلية و 
 بالكلية من فريقين أساسيين هما الفريق اإلداري والفريق التنفيذي.

 

 دارى:أوال: الفريق اإل

 ويتكون الفريق اإلداري للوحدة من:

  .مدير وحدة ضمان الجودة : ويكون أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لديه خبرة في ضمان الجودة 

   واإلدارية : أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن تتوافر لديهم  لشؤون القدرة المؤسسية  مدير وحدة ضمان الجودةنائب
 الخبرة في مجال ضمان الجودة.

  نائب مدير وحدة ضمان الجودة لشؤون الفاعلية التعليمية: أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن تتوفر لديهم الخبرة في
 مجال ضمان الجودة.

 افر ات: أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن تتو ستبياناإلتحليل األداء و تقييم  ب مدير وحدة ضمان الجودة لمتابعةنائ
 لديهم الخبرة في مجال ضمان الجودة.

 .سكرتير الجودة 
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 .مدير وحدة ضمان الجودة :مسؤوليات و واجبات
ختيار أعضاء هيئة  .1 ودة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في مجال ضمان الجتشكيل الهيكل اإلداري والتنظيمي للوحدة وا 

  .والتطوير وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة
 اإلشراف الفني واإلداري علي العاملين بالوحدة. .0
باألقسام العلمية واإلدارية لتسيير العمل التنفيذي ومباشرة إنجاز االجتماع دوريًا بأعضاء الوحدة واإلتصال  .3

 بجميع األقسام.العمل 
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه وانضباطه.ومتابعة أداءه  بالوحدة اليومى العمل تسيير .4
 . خارجيين كمراجعين بالكلية الجودة أعمال لمراجعة الجودة مجال فى واإلستشاريين المتخصصين دعوة .5
 مراجعة التقارير الدورية لمنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلية. .6
والمشاكل التي بالوحدة  العمل سير عن تقديمها يتم التى الدورية والتقارير الوحدة نشاط عن السنوى التقرير إعداد .7

 .الكلية مجلس على وعرضها تعوق القيام بالمهام
تمثيل الوحدة فى االجتماعات التى يدعى لها كاالجتماعات الدورية لمديرى الوحدات بمركز ضمان الجودة  .8

 والهيئات ذات الصلة وكذلك المشاركة فى الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة. 
 

 واإلدارية لشؤون القدرة المؤسسية  نائب مدير وحدة ضمان الجودةمسؤوليات:  و واجبات
 خطط العمل الالزمة واقتراح تشكيل اللجان والتوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة. إعداد .1
والتأكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة، والتنسيق  أعمال المعايير الخاصة بالقدرة المؤسسية واإلدارية،متابعة إنجاز  .0

 بين العاملين بالوحدة.
 .الوحدة ومدير النوعية اللجان بين التنسيق، و الوحدة إدارة ومجلس الجودة جانلل الدورية لإلجتماعات اإلعداد .3
 تقديم تقارير دورية عن تطور العمل بالوحدة وفقا للمهام المنوطة بها، والمشاكل التي تعوق القيام بالمهام. .4
ة الجودة والهيئات ذات الصلتمثيل مدير الوحدة في االجتماعات التي تدعى لها كاإلجتماعات الدورية بمركز ضمان  .5

 وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة.
 متابعة إعداد مقترحات تنفيذية لتصحيح األوضاع السلبية. .6
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 الفاعلية التعليميةلشؤون   نائب مدير وحدة ضمان الجودةمسؤوليات:  و واجبات
ر القومية( مرجعية لبرنامجها التعليمي )المعاييوجعلها متابعة تحديث برنامج الكلية وذلك وفقا لمعايير أكاديمية قياسية  .1

 بما يحقق رسالة وأهداف الكلية. ديث البرنامجالتى تضمن تح اإلجراءاتمتابعة و 
واألفراد تجاه  آليات لتطويرها وتحديد مسؤولية األقسامالتقييم الدوري للبرنامج الدراسي والمقررات المختلفة واقتراح متابعة  .0

 عملية التطوير.
 االتصال باألقسام العلمية واإلدارية من خالل إدارة الكلية لتسيير العمل التنفيذي وكذلك كافة الصالحيات الالزمة. .3
خطة التنفيذية ضمن متابعة إنجاز التوثيق واعتماد التقارير السنوية للمقررات والبرامج الدراسية باألقسام المختلفة بما ي .4

 المحددة زمنيًا.
تمثيل مدير الوحدة في االجتماعات التي تدعى لها كاإلجتماعات الدورية بمركز ضمان الجودة والهيئات ذات الصلة  .5

 وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة.
 ألوضاع السلبية.إعداد مقترحات تنفيذية لتصحيح امتابعة  .6

 اإلستبياناتتحليل األداء و تقييم  لمتابعة  نائب مدير وحدة ضمان الجودةمسؤوليات:  و واجبات
 الوحدة. مدير مع الجودة ضمان وحدة لمخرجات الدورية التقارير إعداد .1
 .بالكلية بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة األداء جودة متابعة تقييم .0
 .بالكلية الجودة لنشر ثقافة توعية وبرامج حمالت تنفيذ .3
 . الجودة مجال في لألقسام التدريبية اإلحتياجات إلستيفاء وندوات  عمل ورش تحديد وتنفيذ .4
ستباقسمتابعة عمل وتنفيذ الخطة التصحيحية لكل فصل دراسى باأل .5 يانات م من خالل تقارير المقرر والمراجع الخارجى وا 

 الطالب.
 . لألقسام الجودة مجال في الفنية اإلستشارات تقديم .6
 في الكلية وكتابة التقارير عنها. الخاصة بالجودة جميع اإلستبيانات عمل تحليل في اإلشتراك .7

 
 ت : سكرتارية الجودةمسؤوليا و واجبات

 القيام بأعمال التحريرات والنسخ والطبع والتصوير الخاصة بالوحدة. .1
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 التي يتم التكليف بها من قبل مدير الوحدة.القيام بكافة األعمال األخرى المماثلة  .0
نشاء تصميم .3 الخاصة بأعمال الوحدة والمكاتبات و تنظيم الملفات المخصصة  والتقارير السجالت يضم توثيق نظام وا 

عداد فهارس وبطاقات لجميع الملفات.  لها وا 
تخاذ كافة ا .4 لي وحدة ضمان الجودة بالكلية وا  الدفاتر  إلجراءات المتعلقة بشأنه وقيده فيتلقي البريد الصادر والوارد من وا 

 الخاصة بذلك ومتابعة ما تم بشأنه.
 حفظ كافة السجالت والنماذج التي يتطلبها حسن سير العمل بالوحدة. .5
 تنظيم المقابالت واالجتماعات الخاصة بالوحدة وكتابة محاضرها. .6
 تنفيذ التأشيرات وتوجيه المكاتبات والموضوعات للجهات المختلفة. .7

 
 

 

 

 

 ثانيا: الفريق التنفيذي:
 يمثل تشكيل اللجان المختلفة والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ أنشطة الجودة بالكلية، ويشمل: 
  األقسامبجودة المنسقوا لجنة 
 لجنة إعداد الدراسة الذاتية 
  ةالداخلي راجعةالملجنة 
 لجنة االستبيانات 

 
 لجنة منسقوا الجودة باألقسام:

 وحدة ضمان الجودة بالكلية.االتصال بين القسم المعنى و حلقة همزة الوصل و  .1
العمل علي نشر ثقافة الجودة علي مستوي القسم ، والتعامل مع مقاومة التغيير وفقًا لخطة العمل التي تقرها وحدة ضمان  .0

 الجودة.
 يشارك في جميع األنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية والمهام المنوطة به. .3
 ع توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالقسم والتقارير الصادرة منهم.يراجع ويتاب .4
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

ستبيانات  .5 متابعة عمل وتنفيذ الخطة التصحيحية لكل فصل دراسى بالقسم من خالل تقارير المقرر والمراجع الخارجى وا 
 الطالب.

 يتابع و يراجع خطة العمل الخاصة باإلحتياجات التدريبية بالقسم المعنى.  .6
 . الوحدة مدير بالقسم مع  الخاصة البيانات قاعدة حديثت متابعة .7
 . الدورية الجودة ضمان وحدة أنشطة إنجازات المساهمة في تدوين .8
 المختلفة الجودة لجان ووثائق مخرجات المساهمة في متابعة تجميع .9

 

 لجنة إعداد الدراسة الذاتية ) لجنة اإلعتماد ( : 
يئة هيساعده مجموعة من أعضاء لكلية من ا عضو هيئة تدريسلجنة فرعية. ويرأس كل لجنة  16تضم  

 التدريس والهيئة المعاونة
 مهام اللجنة:

التعرف الدقيق على معايير االعتماد ومؤشراتها وخصائصها والمخرجات المطلوبة والمعدة من قبل جهة االعتماد التى  .1
 .ستتقدم الكلية إليها بطلب االعتماد

 .كلية ووثائقها مع متطلبات جهة االعتماددراسة مدى توافق مخرجات ال .0
 .تجميع ومراجعة البيانات الخاصة بإعداد التقارير السنوية والدراسة الذاتية للكلية .3
 .إعداد المرفقات والوثائق الداعمة للتقارير السنوية والدراسة الذاتية للكلية .4
 .مراجعة ملف االعتماد والوثائق الداعمة .5
 :نة المراجعة الداخليةلج

 مهام اللجنة 
 .  مراجعه توصيف البرامج والمقررات والمصفوفات التي تعدها األقسام العلمية  .1
 مراجعه تقارير المقررات والبرامج التي يعدها أعضاء هيئه التدريس باألقسام العلمية. .0
 مراجعه الوثائق والتقارير الدورية التي تعدها وحدة ضمان الجودة. .3
 والمراجعة . التحسين الموضوعة في ضوء الدراسة الذاتية وأعمال التقويممراجعه تقارير تنفيذ خطط  .4
 مراجعه القرارات التصحيحية التي تتخذها المجالس المختصة فى ضوء التقارير الدوريه. .5
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 مراجعة مدى استيفاء ملفات معايير الجودة واالعتماد . .6
  بتوصيف المقرر مراجعة توافر ملفات المقررات الدراسية لكل فصل دراسي ومطابقته .7
 التأكد من إتباع لوائح وقوانين االمتحانات بالكلية وتطبيقها. .8
متابعة تطبيق معايير الجودة المعروفة بخصوص الكنترول من حيث مواصفات المكان، نظام وضع وحفظ األسئلة ،  .9

عالن متحانات، رصد داول اإلونماذج األجابة،  نظام التصحيح  ومراجعته، نظام حفظ المستندات، ج الدرجات، وا 
 النتائج .

 .متابعة تطبيق قواعد وقوانين العمل بالكنترول من خالل وجود إجابات نموذجية ألسئلة االمتحانات  .12
 .عقد ورش عمل عن معايير الجودة لتصميم االمتحانات .11

 

 

 لجنة اإلستبيانات: 
 مهام اللجنة:

 .إعداد دراسة لإلستبيانات المطلوبة بناء علي إحتياجات الكلية .1
 .تصميم اإلستبيانات بناءا علي نوع اإلستبيان والفئة المستهدفة والمستفيد منه .0
 توزيع اإلستبيانات على الفئة المستهدفة. .3
 .تحليل نتائج اإلستبيانات وكتابة التقارير الخاصة بكل إستبيان .4
 .تحديث اإلستبيانات بناء على النتائج المتوصل إليها .5

 
 

 البند الثامن: الجهات المستفيدة وذات الصلة بالوحدة

 

 أوال: جهات خارج الكلية

     .مركز ضمان الجودة بالجامعة 

     .الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد 

     .المجلس األعلى للجامعات ولجانه المتصلة بتخصصات الطالب 

      واإلتحادات المهنية ذات الصلة بتخصصات الخريجين.النقابات 

     .الجهات المستفيدة من مخرجات التعليم بالكلية مثل جهات التوظيف 

     .مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم     
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 جامــعـة فــاروس
 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

 الجودة نوحدة ضما

 ثانيا: جهات داخل الكلية

     .األقسام العلمية واإلدارية التابعة الكلية 

     .الطالب 

     .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 

 القواعد العامة

 خالل النصف األول من –يقوم فريق الجودة بتجميع وحصر البيانات من األقسام العلمية بالكلية . 3
معتمدًا في ذلك على الحد األدنى من المستندات )الوثائق( المتاحة لإلمداد بالمعلومات  –العام األكاديمي 

 ويمكن إيجاز هذه المستندات فيما يلي:والحقائق الضرورية. 

 الخارجية )إن وجد(.مراجعة بالأ. التقارير السنوية الخاصة 

 .ب. تقارير فحص المقيم الخارجي )الممتحن الخارجي(

ممتحنيين والمحكمين الخارجيين لضمان الجودة ت المقترحة من الااألقسام العلمية للتوصي متابعة.ج
 .تمادواالعتماد أو من هيئات االع

 . (أخالقيات البحث العلمي وما شابه من كتيبات. أي كتيب أو دليل ألي قسم علمي بالكلية )مثال ذلك: د

. يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع فريق الجامعة للمتابعة قبل أي زيارة أو لقاء، وذلك 0
 لضمان مراجعة المستندات السابقة.

الجودة بالكلية ومثيله باألقسام العلمية، وكذلك مع منظومة مركز . التنسيق والربط بين فريق ضمان 3
 بالجامعة .  ضمان الجودة واالعتماد

مع عينة من الطالب من كل فرقة أو برنامج، وذلك لمناقشة   أو االجتماع. يقوم فريق الجودة بمقابلة 4
آليات التعليم والتعلم باألقسام العلمية للوقوف على مالحظات موجزة تتعلق بالتغذية الراجعة لما يخص 

 .ةنة في ذلك باالستبيانات الطالبيالعملية التدريسية بالكلية بأقسامها المختلفة . ويمكن االستعا
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