استراتيجية ضمان الجودة – جامعة تشريه 3122-3122

االستراتيجية المقترحة لمركز ضمان الجودة 1022-1022
أوالً :مقدمة عن مركز ضمان الجودة:
أحدث مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين بتاريخ .2011/1/23
أقسام المركز
.2

قسم التدقيق الداخمي والمتابعة

.1

قسم التخطيط والتوثيق

.3

قسم التدريب واإلعالم

.4

قسم ضمان جودة العممية التعميمية

.5

قسم ضمان جودة البحث العممي وخدمة المجتمع

.6

قسم الموارد البشرية والتطوير اإلداري

المادة ( – )2رؤية المركز
يطمح مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين أن يصبح أحد المراكز العممية الهامة وذلك من خالل تبنيه
لمعايير الجودة والتميز المؤس ِ
َّس َّي واألكاديمي وتطبيقها في الجامعة ،والعمل عمى التطوير المستمر لمجامعة
وصوالً بها إلى مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

المادة ( -)1رسالة المركز
التحسين والتطوير المستمرين لجودة المدخالت والعمميات والمخرجات الجامعية من خالل نظام متكامل
المؤسساتية واألكاديمية طبقاً لرؤية الجامعة
لمتقويم واإلشراف والمتابعة والدعم لجميع المكونات والممارسات
ّ
ورسالتها وأهدافها ،والوفاء بمتطمبات المعايير المعتمدة والعمل عمى اكتساب ثقة المجتمع في دور الجامعة

ومخرجاتها وقدراتها التنموية.

الجزء الثاني :األهداف االستراتيجية لممركز
 -1نشر ثقافة الجودة واالعتماد في الجامعة وتعزيزها من خالل إشراك جميع العاممين في الجامعة.
 -2تحقيق منظومة ضمان الجودة في مؤسسات الجامعة من خالل المشاركة الفعالة في وضع السياسات
والخطط الجامعية واآلليات التنفيذية.
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 -3تطوير جودة العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة وتقويمها وتحسينها.
 -4الوصول بكميات الجامعة ومعاهدها العميا وبرامجها الدراسية إلى االعتماد المؤسسي واألكاديمي والتطوير
والتقويم المستمرين لها.
 -5تطوير التجارب الذاتية والخبرات من خالل تبادلها مع هيئات التقويم وضمان الجودة واالعتمادية الوطنية
واإلقميمية والدولية.
 -6التطوير المستمر لجميع العاممين في الجامعة (أعضاء هيئة تدريسية وفنية وعاممين) إدارياً وأكاديمي ًا وفنياً
واجتماعي ًا.
 -7وضع استراتيجيات ضمان الجودة التي تحقق رضا جميع العمالء والمستفيدين من أنشطة الجامعة.
 -8تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة الخريج الجامعي.
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االستراتيجية التي تحقق األهداف:
1021-1022
الهدف:

تطوير جودة العممية التعميمية (البرامج األكاديمية)
االستراتيجية:

1022-1022-1023

1023-1021
الهدف:

الهدف:

المستدامة وتقويمها وتحسينها.

االعتماد المؤسسي واألكاديمي والتطوير والتقويم المستمرين لها.

االستراتيجية:

االستراتيجية:

تطوير جودة العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع والتنمية الوصول بكميات الجامعة ومعاهدها العميا وبرامجها الدراسية إلى

تقديم الدعم والمساندة لمكميات في وضع معايير مرجعية

وضع أنظمة لضمان جودة العمميات التي تضمن تنفيذ البرامج

إجراء التغييرات والتحسينات في العمميات بحيث تزيد كفاءة تنفيذ

 ARSعالية الجودة بما يتوافق مع المعايير الوطنية

التعميمية والبحثية بجودة عالية وبما يضمن تحقيق األهداف

األنشطة والخدمات والبنى التحتية بما يتوافق مع المعايير الموضوعة

االنشطة الرئيسية

االنشطة الرئيسية

االنشطة الرئيسية

 NARSمع توصيف البرامج والمقررات وتقويمها.

الموضوعة

لمجودة في السنة السابقة.

 -العمل عمى توصيف البرامج والمقررات الدراسية وفق

 -وضع المعايير الالزمة لضبط الجودة في الكميات في جميع -

 -العمل مع الكميات الرائدة التي تنجز التوصيف عمى

المستدامة (الرسالة واألهداف ،السمطات واإلدا رة ،إدا رة

إلجراء تدقيق داخمي في 2015

تطبيق تقييم البرامج الدراسية وتطويرها إنجاز ممفات

ضمان الجودة وتحسينها ،التعمم والتدريس ،إدا رة شؤون -

إجراء التدريب الالزم لموحدات

البرامج والمقررات وفق النماذج المقررة.

الطالب والخدمات المساندة ،مصادر التعمم ،الم رافق -

تنفيذ الدعم والمتابعة والتدقيق والتقييم الدوري

خطة و ازرة التعميم العالي.

 -إجراء التدريب الالزم لموحدات.

 -تنفيذ الدعم والمتابعة والتدقيق والتقييم الدوري.

محاور العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع والتنمية

لمعدات ،التخطيط المالي واإلدا رة المالية ،عمميات متابعة
أداء الهيئة التدريسية واإلدارية ،البحث العممي عالقة
المؤسسة التعميمية مع المجتمع)
 إجراء التدريب الالزم لموحدات -تنفيذ الدعم والمتابعة والتدقيق والتقييم الدوري

3

وضع خطط سنوية إلنجاز التغييرات في العمميات والخدمات
واألنشطة والعمل عمى متابعة تنفيذها بحيث تكون الكميات جاهزة
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