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وحدة اجلودة

وحدة تطوير املهارات

وحدة تقنية املعلومات

مهام مكتب مساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة

األكادمييواالعتمادالتقوميومتابعةتنفيذعلىاالشراف•
الطالباتلقسماألداءمؤشراتقياس•
كليةالمنسوباتلتدريباملهاراتتطويرلعمادةالتدريبيةباالحتياجاتالرفع•
الكليةيفالطالباتلقسمالسنويبالتقريرالرفع•
للطالباتاجلامعيةباملدينةاملعنيةللجهةالعامةاملعلوماتبنموذجالرفع•
لهالتابعةالوحداتمنسويبتقييم•
.هلاالتابعةواالداراتالوحداتمنسوباتاجازةعلىاملوافقة•

:الوحدات التابعة هلا
نسرين الطويرش. د



وحدة اجلودة

تنفيذلىعوالعملاألداءمستوىوتقومياجلودةثقافةبنشرتقومالوحدةهذه
بشكلاتواملعلومالبياناتمجعوكذلكاألكادميي،واالعتمادالتقوميومتابعة
اجلودةأنشطةيعمجيفوالنتائجاجلهودوتوثيقالكليةيفاجلودةأنشطةعنمستمر

ءورضااألداءمستوياتعنتقاريرإعدادإىلإضافة.األكادمييواالعتماد
التقريرواعدادالالزمةاالحصاءاتوتقدمي.املختلفةاألنشطةمناملستفيدين

إلكرتونًياهباواالحتفاظوتصنيفهااملعلوماتبتجميعتقوموللكليةالسنوي
العالقةذاتاألخرىواجلهاتالكليةوحداتكافةإىلوتقدميها

وحدة التوثيق واالحصاءوحدة اجلودة اعتماد األكادميي :الوحدات التابعة هلاهيلة الراشد: مشرفة وحدة اجلودة



وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي 
واالعتمادتقوميالومتابعةتنفيذعلىوالعملاألداءمستوىوتقومياجلودةثقافةبنشرتقومالوحدةهذه

والنتائجاجلهودثيقوتو الكليةيفاجلودةأنشطةعنمستمربشكلواملعلوماتالبياناتمجعوكذلكاألكادميي،
املستفيديناءورضاألداءمستوياتعنتقاريرإعدادإىلإضافة.األكادمييواالعتماداجلودةأنشطةمجيعيف
.املختلفةاألنشطةمن



وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

.األداءمستوىوتقومياجلودةثقافةنشر•
.األكادمييواالعتمادالتقوميومتابعةتنفيذعلىالعمل•
.الكليةيفاجلودةأنشطةعنمستمربشكلواملعلوماتالبياناتمجع•
.األكادمييواالعتماداجلودةأنشطةمجيعيفوالنتائجاجلهودتوثيق•
.باجلودةاخلاصةاملختلفةاألنشطةعنتقاريرإعداد•
يلزممباالغرفةتوياتحموحتديثوالدوليةالوطنيةلالعتماداتالالزمةبامللفاتاألكادميياالعتمادغرفةتزويد•

مي الرميح



وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

.األداءمستوىوتقومياجلودةثقافةنشر•
.الكليةيفاجلودةأنشطةعنمستمربشكلواملعلوماتالبياناتمجع•
.األكادمييواالعتماداجلودةأنشطةمجيعيفوالنتائجاجلهودتوثيق•
.باجلودةاخلاصةاملختلفةاألنشطةعنتقاريرإعداد•
مباالغرفةحمتوياتوحتديثوالدوليةالوطنيةلالعتماداتالالزمةبامللفاتاألكادميياالعتمادغرفةتزويد•

يلزم
فيماالتدريسيئةهأعضاءودعممنهاالكرتونيةبنسخواالحتفاظالكليةألقساماملقرراتملفاتاستقبال•

.خيصه

هنى الرويس



وحدة التوثيق واالحصاء 
قدميها إىل كافة وحدات ختتص هذه الوحدة بتجميع املعلومات وتصنيفها واالحتفاظ هبا إلكرتونًيا وت

الكلية واجلهات األخرى ذات العالقة



التقرير السنوي

ا إلكرتونًيا جتميع املعلومات وتصنيفها واالحتفاظ هب•
خرى وتقدميها إىل كافة وحدات الكلية واجلهات األ

. ذات العالقة
جهات عمل قاعدة بيانات مبا خيص قرارات وتعاميم•

عة اجلامعة والكلية مثل قرارات معايل مدير اجلام
ثها وجملس اجلامعة والوكالء ومجيع االدارات وحتدي

.باستمرار
من عمل قاعدة بيانات مللفات منسوبات الكلية•

.أعضاء هيئة تدريس

هوى العتييب دانيا مفيت



االحصائيات

ا إلكرتونًيا جتميع املعلومات وتصنيفها واالحتفاظ هب•
خرى وتقدميها إىل كافة وحدات الكلية واجلهات األ

. ذات العالقة
من عمل قاعدة بيانات مللفات منسوبات الكلية•

.أعضاء هيئة تدريس
حتليل البيانات الالزمة لوحدة اجلودة •
تقدمي االحصائيات الالزمة لوحدة اجلودة•

فيحاء العصيمي



سكرترية الوحدة 

تنسيق اجتماعات القسم والتنسيق بني أعضاء الوحدات. 1.

طباعة وتنسيق خطابات الوحدات التابعة لشؤون التطوير واجلودة. 2.

حفظ وأرشفة املعامالت التابعة لشؤون التطوير واجلودة. 3.

استالم وتصدير مجيع املعامالت اخلاصة بالقسم واالوراق والتعاميم الصادرة والوار . دة للقسم4

متابعة اعمال القسم والرد على مجيع املعامالت الواردة للقسم داخل ادارة الكلية وخا. رجها من 5
ادارات اجلامعة

اعداد حماضر اجتماعات القسم وتقدمي التوصيات عن املواضيع ذات العالقة. 6.

ما تكلف به من مهام من قبل وكيلة الكلية ومساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة. 7.

أمل اجمليش


