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 مقدمة 
 

سس قسم ضمان الجودة واالعتماد بكلية الطب البشري بقرار صادر من أمين اللجنة أ                  

( بشأن تكليف 2008( لسنة )357الشعبية العامة )سابقا( للجامعة بإصدار القرار رقم )

أعضاء هيئة التدريس بمهام منسقي مكتب ضمان الجودة واالعتماد بالكليات التابعين لها  

سعًيا من الجامعة للتحول املستمر نحو التطوير والتميز    وذلك.   من بينها كلية الطب البشري 

 أسا
ً
ا منها أن هناك حاجة ضرورية ومطلبا

ً
 سيوإدراك

ً
تتمثل في التعامل بكفاءة وفاعلية مع   ا

 متغيرات العصر املعرفي الحالي التي تحمل معها املزيد من التطور املستمر واملتسارع.

واالعتماد األكاديمي يعكس مدى إدراك الجامعة أهمية الرقي وجودة  إن إنشاء قسم الجودة  

في   األداء  لتحسين  املجتمع إضافة  والبحوث وخدمة  والتعلم  التعليم  في مجال  األداء 

 . مختلف إدارتها

 يقوم املكتب باملهام التالية: 

لتقييم األداء وضمان الجودة لجميع وحدات   .1 العامة  متابعة وتنفيذ السياسيات 

السياسة املؤس لهذه  األهداف  جميع  فهم  من  والتأكد  واإلدارية،  األكاديمية  سة 

 واالقتناع بها والتحمس لها. 

وتحديث   .2 ضوء    استراتيجيةمراجعة  في  األساسية  وغايتها  ورسالتها  املؤسسة 

 التطورات واملستجدات لتطوير وتحديث العملية التعليمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رؤية وسالة وأهداف املكتب
 

 رؤية املكتب 

الجودة   معايير  تطبيق  في  والتميز  الريادة  نحو  والسعي  الجودة،  ثقافة  ونشر  فعال  نظام  بناء 

 . وعامليلتحقيق اعتماد وتصنيف وطني 

 رسالة املكتب  

في   النشاطات بما يحقق رؤية   جميع غرس ونشر أساسيات الجودة العالية والتطوير املستمر 

 وأهدافها االستراتيجية وجعلها ذات مرجع عاملي المع يحقق متطلبات املجتمع.الكلية 

 أهداف املكتب 

 األكاديمية واإلدارية. نشر ثقافة الجودة داخل الكلية للطالب والدوائر   .1

والتعلم  تحسين مخرجات   .2 بملدى الطالب لتحقيق الجودة  التعليم  م ئيال   ااملستهدفة 

 التطور التكنولوجي والعلمي.

     .البيئة املناسبة ملنتسبي الكليةوتطوير وتحسين  توفير  .3

اقع األكاديمي   .4 خدمة تفعيل دور البحث العلمي وتطويره وتطبيق هذه األبحاث على الو

 مجتمع. لل
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