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مركز الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الرازي:
یعمل المركز على تهیئة كلیات الجامعة للتقدم للحصول على االعتماد المؤسسي بالتنسیق مع
مجلس االعتماد األكادیمي وضمان الجودة ثم التهیئة العتماد البرامج التعلیمیة بالكلیات.
الرؤية:
يتطلع مركز الجودة واالعتماد األكاديمي ليصبح مركزاً رائداً ومتميزاً إلدارة الجودة يم ّكن
الجامعة من تحقيق رسالتها وأهدافها ،ويحقق ثقة المجتمع في خريجيها.
الرسالة:
يقوم مركز الجودة واالعتماد االكاديمي بتطبيق وترسيخ مفاهيم ضمان الجودة وادارتها
بكفاءة وفعالية ،لالرتقاء بالمخرج التعليمي والبحثي إلى مستوى المنافسة (المحلية – اإلقليمية –
الدولية) وذلك إلعداد خريج ذي شخصية متكاملة ومتوازنة ،قادرة على العمل في جماعة،
ومكتسبة لمهارات التعلم ،وقادرة على حب العمل ،والقيام بدور قيادية فعال في حل المشاكل
المجتمعية.
األدوار المنوطة بالمركز:
 نشر ثقافة الجودة بكلیات جامعة الرازي والوحدات التابعة لها. القیام بأنشطة التقییم الذاتي لبرامج وكلیات الجامعة. التنسیق مع الجهات المختلفة لتأهیل برامج وكلیات الجامعة للحصول على االعتماداألكادیمي.
 متابعة التزام الجامعة بالمعاییر الالزمة للحصول على االعتماد -دعم الكلیات في تطویر نظم ضمان الجودة الداخلیة الخاصة بها.
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اهليكل التنظيمي ملركز اجلودة واالعتماد األكادميي

مجلس الجودة

مستشارو الجودة

نائب رئيس الجامعة للجودة والتطوير

مدير مركز الجودة

سكرتارية الجودة

وحدة القياس والتقويم

وحدة االعتماد األكاديمي

وحدة الدعم األكاديمي والترجمة

وحدة التخطيط االستراتيجي

وحدة التدريب والدعم الفني

منسقي الجودة بالكليات والوحدات اإلدارية

3

منسق الجودة بكلية العلوم الطبية
منسق الجودة بكلية علوم الحاسوب
منسق الجودة بكلية العلوم اإلدارية
منسق الجودة باألمانة العامة
منسق الجودة بشؤون الطالب

مهام مجلس الجودة والتطوير:
یعتبر المجلس هو الجهة العلیا إلدارة الجودة في الجامعة وتندرج ضمن مهامه البت في القضایا
و اصدار الق اررات المتعلقة بالجودة وتشمل:
 -1مراجعة واقرار الخطة االستراتیجیة للجامعة.
 -2مراجعة و اقرار الخطة السنویة التنفیذیة و المیزانیة السنویة للجودة.
 -3اعتماد المكافآت و االجور للعاملین في ادارة الجودة.
 -4متابعة وتقییم سیر تنفیذ الخطة السنویة للجودة.
 -5اعتماد تعیین األعضاء العاملین في ادارة الجودة.
 -6عقد االجتماعات الدوریة.
مهام مدير مركز الجودة:
 -1متابعة تنفیذ مهام المركز.
 -2االجتماع دوریا بأعضاء المركز.
 -3االشراف على أعمال الوحدات التابعة للمركز.
 -4المشاركة في اعداد الخطة االستراتیجیة والخطة السنویة في المركز ضمن لجنة "التخطیط
االستراتیجي".
 -5اقتراح المكافآت واالجور للعاملین بالمركز والمتعاملین معه.
 -6اعداد التقاریر السنویة لما تم تنفیذه في الخطط السنویة التنفیذیة للجودة.
 -7الرفع باالحتیاج لنائب رئیس الجامعة للجودة والتطویر.
 -8متابعة أداء العمل بالمركز و اتخاذ االجراءات الالزمة النتظامه وانضباطه.
 -9االشراف على تنفیذ الدورات للهیئة االكادیمیة واالداریة للتوعیة بثقافة وأهمیة الجودة.
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تمثیل المركز أمام الغیر.

مهام منسقي الجودة في الكليات والوحدات االدارية:
 -1تنفیذ االعمال المتعلقة بالجودة والتي یكلف بها من مدیر مركز الجودة.
 -2نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلیة او الوحدة االداریة.
 -3االشتراك في لجان الجودة ،وعملیات التقییم الذاتي.
 -4االشراف على تطبیق مبادئ الجودة وعلى تقییم كفاءة األداء على مستوى الكلیة او
الوحدة االداریة.
 -5رفع تقاریر دوریة عن تنفیذ الخطة السنویة على مستوى الكلیة او الوحدة االداریة.
 -6الرفع بأي صعوبات او اقتراحات تتعلق بالجودة على مستوى الكلیة او الوحدة االداریة.
 -7تلقي التقاریر الدوریة من منسقي المركز و الرفع بها الى ادارة المركز.
مهام سكرتارية الجودة:
 -1التحضیر الجتماعات مجلس ضمان الجودة واجتماعات مركز الجودة وحضورها
وتوثیقها.
 -2االعداد لالجتماعات المتعلقة بالمركز.
 -3متابعة تنفیذ ق اررات المركز.
 -4تلقي التقاریر الدوریة من منسقي المركز و الرفع بها الى ادارة المركز.
 -5تسجیل البرید الوارد والصادر في سجالت خاصة.
 -6تنظیم وارشفه السجالت الخاصة بالمجلس أو المركز.
 -7القیام بكل االعمال السكرتاریة التي یكلف بها من قبل مركز الجودة.

5

مهام وحدة القياس والتقويم:
 -1اعداد دلیل للقیاس والتقویم بالجامعة.
 -2إعداد ملف متكامل یتضمن عدة نماذج لجامعات مرجعیة فیما یختص بنماذج تقییم أداء
العاملین.
 -3وضع نماذج لتقییم أداء عمداء الكلیات ونوابهم ورؤساء األقسام ،وأعضاء هیئة التدریس
ومعاونیهم وجمیع العاملین بالكلیات بما یتناسب مع خصوصیة جامعة الرازي.
 -4تصمیم االستبانات وأدوات جمع البیانات المتعلقة بالقیاس والتقویم ،واالشراف على
تطبیقها ،ومعالجة بیاناتها ،وكتابة التقاریر والمقترحات المترتبة على النتائج.
 -5اإلعالن عن نتائج تقویم األداء بالجامعة بشكل دوري.
 -6متابعة إجراء دراسات قیاس رضا المستفیدین ،واألطراف ذات العالقة بالجامعة.
 -7التعاون مع الجامعات والكلیات والمراكز والهیئات المهنیة فیما یتعلق بالقیاس والتقویم
واالستفادة من التجارب الناجحة.
 -8التحدیث الدوري لمؤشرات األداء في نماذج التقییم.
 -9الرفع بنتائج التقییم ومقترحات التقویم الى مدیر مركز الجودة.
 -11دراسة مؤشرات االستجابة والمقاومة لتطبیق االستبانات ونتائجها.
 -11وضع نظام لمتابعة أداء وحدات ضمان الجودة بالكلیات.
 -12متابعة تطبیق الخطط االستراتیجیة وتقییمها سنویاً.
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مهام وحدة االعتماد االكاديمي:
 -1نشر ثقافة الجودة بین منسوبي الجامعة والتوعیة بما یمكن عمله في مجال تطبیق
الجودة.
 -2التجهیز لدورة  TOTإعداد مدربین لنظم الجودة بالجامعة.
 -3تدریب فریق التقییم الذاتي بمختلف برامج وكلیات الجامعة.
 -4القیام بعملیات التقییم الذاتي المبدئي في ضوء المعاییر المعتمدة من مجلس االعتماد
وضمان الجودة .
 -5إعداد خطة تحسین لبناء قدرات االقسام والكلیات لتأهیل برامج وكلیات الجامعة
للحصول على االعتماد األكادیمي.
 -6تقدیم االستشارات لألقسام والكلیات في قضایا االعتماد األكادیمي.
 -7تدریب فریق توصیف البرامج والمقررات الدراسیة.
 -8انجاز مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج ولكل مقرر.
 -9استكمال توصیف البرامج والمقررات الدراسیة القائمة.
 -11مساعدة األقسام في إعداد المواصفات وتوصیف المقررات والخطة الدراسیة للبرامج
االكادیمیة الجدیدة.
 -11مراجعة و تحدیث البرامج االكادیمیة كل سنتین.
 -12إعداد ملف التقییم الذاتي للبرامج الجاهزة للتقدم للحصول على االعتماد األكادیمي.
 -13استكمال أي مالحظات تقدم من قبل مجلس االعتماد األكادیمي للحصول على االعتماد.
 -14اعداد خطة ضمان التطویر والتحسین المستمر للبرامج الحاصلة على االعتماد.
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مهام وحدة الدعم األكاديمي والترجمة:
 -1إعداد قواعد بیانات تتضمن أعداد أعضاء هیئة التدریس والتخصص العام والتخصص
الدقیق بكل برنامج وأعداد الطالب الملتحقین بالبرنامج.
 -2عمل تحلیل كمي وكیفي لتحدید نسب العجز والزیادة في كل تخصص وفي كل برنامج.
 -3تنفیذ خطط مواجهة العجز في أعضاء هیئة التدریس واعتمادها.
 -4متابعة أنشطة الجودة بالكلیات تشمل توثیق ممارسة انشطة الجودة ،التعامل مع نظم
المعلومات ،كتابة التقاریر والعرض الفعال.
 -5تصمیم موقع للمركز على االنترنت باللغتین العربیة واألجنبیة ضمن الصفحة الرئیسیة
للجامعة یوضح التعریف بالمركز ودوره وكیفیة االتصال به وتحدیث الموقع باستمرار.
 -6انشاء صفحة خاصة بالمركز على موقع التواصل االجتماعي الفیس بك لیتسنى
التواصل بین أعضاء الجامعة وعرض المشاكل الخاصة بالجودة واقتراح حلول لها.
 -7عقد اجتماعات مع أعضاء هیئة التدریس ومع منسقي الجودة للتعرف على أهم
المشكالت التي تواجه الكلیات والوحدات.
 -8مساعدة الكلیات في التقدم لمشروعات التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد تحت إشراف
المركز.
 -9تزوید مركز الجودة واالعتماد بالمراجع األجنبیة عن الجودة واالعتماد.
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مهام وحدة التخطيط االستراتيجي
 -1اعداد خطط عمل تفصیلیة سنویة للخطة االستراتیجیة الخمسیة.

 -2استخراج األنشطة واإلجراءات التفصیلیة المطلوب تنفیذها كل سنة.
 -3تقسیم خطة العمل السنویة إلى خطط عمل نصف سنویة لتسهیل عملیة عداد تقاریر اإلنجاز
والمتابعة النصف سنویة.

 -4متابعة لتوفیر الموارد البشریة المطلوبة ,وكذلك متابعة لتوفیر التدفقات النقدیة المطلوبة لتنفیذ
كل نشاط حسب البرنامج الزمني للخطة.
 -5عقد اجتماعات دوریة شهریة لمتابعة التنفیذ والتقییم بناء على المعاییر الموضوعة ،ومقارنة
االنجاز الفعلي باألنشطة المخططة ،واتخاذ االجراءات التصحیحیة.
 -6إعداد الخطط السنویة والنصف سنویة التفصیلیة الالزمة لتنفیذ األهداف واألنشطة االستراتیجیة
للخطة مع التأكد من توافر الموارد المالیة واإلداریة الالزمة لتنفیذ كل نشاط وتحدید الجهات
اإلداریة المسئولة عن التنفیذ.
 -7متابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة للجامعة وتقییمها بصفة دوریة منتظمة واعداد تقاریر متابعة
شهریة في حالة حدوث أي انحراف زمني أو فني عن االنشطة المخططة ,وترفع التقاریر
الشهریة إلى لجنة الخطة االستراتیجیة والى رئیس الجامعة.
 -8إعداد نظام لمتابعة تنفیذ خطوات العمل التفصیلیة وخطط العمل السنویة بشكل دوري مستمر
خالل فترات التنفیذ مع إعداد النماذج النمطیة التي ستستخدم في إعداد خطط العمل
السنویة/الدوریة وكذلك النماذج الخاصة بمتابعة التنفیذ للخطط السنویة/الدوریة.
 -9تطویر نظام إلعداد تقاریر اإلنجاز السنویة/والنصف سنویة الدوریة مع األخذ في االعتبار
مؤشرات تقییم األداء وتقییم مخرجات كل نشاط والتكلفة والعائد.
 -11القیام بأي مهام أخرى تكلف بها الوحدة في مجال اختصاصها.
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مهام وحدة التدريب والدعم الفني:
 -1وضع استراتیجیة شاملة للتدریب بناء على االحتیاجات الفعلیة لجمیع القطاعات
البشریة بالجامعة.
 -2عقد دورات توعیة بمعاییر المجلس الوطني لالعتماد األكادیمي وضمان الجودة.
 -3وضع معاییر الختیار المدربین.
 -4تقییم االمكانیات المتاحة للتدریب ووضع خطط لتطویرها ودعمها فنیاً ومالیاً.
 -5اعداد الخطط الزمنیة لتنفیذ الدورات التدریبیة للفئات المستهدفة ،وبناء مؤشرات
النجاح واعداد التقاریر الالزمة عنها.
 -6عقد دورات تدریبیة وورش عمل وحلقات نقاش بالتنسیق وتبادل الخبرات بین المركز
والوحدات التدریبیة داخل وخارج الجامعة.
 -7تقییم جودة البرامج التدریبیة كماً وكیفاً.
 -8إنشاء قاعدة بیانات مركزیة للتدریب في مجال ضمان جودة العملیة التعلیمیة على
مستوى الجامعة للفئات المستهدفة.
 -9متابعة تفعیل وتنفیذ خطط وحدات التدریب بالكلیات وقیاس أثر مردود التدریب.
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