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مقدمــة
�إمياناً منا ب�أهمية �ضمان اجلودة يف الإرتقاء باجلامعة ولدورها الرئي�سي يف حت�سني اخلدمة التي تقدمها اجلامعة على م�ستوى التعليم والبحث
العلمي وخدمة املجتمع ،ولدورها الفعال يف تطوير برامج اجلامعة حتى ت�صبح فى م�صاف اجلامعات العاملية .ولذلك فقد قامت جامعة جنران
ب�إن�شاء عمادة التطوير واجلودة بنا ًء على موافقة جمل�س التعليم العايل بتاريخ  1430/5/14هـ .والتي كللت مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني
رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س التعليم العايل حفظه اهلل بتاريخ  1430/5/29هـ ،ولقد �إهتمت عمادة اجلامعة للتطوير واجلودة ب�إن�شاء �أنظمة
للجودة الداخلية بكليات اجلامعة وقامت بتعيني م�شرفني وم�شرفات بها بقرارها ال�صادر بتاريخ 1432/1/13هـ ،وبنا ًء على ذلك فقد مت �إن�شاء وحدة
التطوير واجلودة بكلية ال�صيدلة.
وقد قامت جمموعة العمل بوحدة التطوير واجلودة بكلية ال�صيدلة والقائمة على م�شروع �إن�شاء نظام داخلي للجـودة بالكليـة ب�صياغة الئحة داخلية
للوحدة تتوافق مع ر�سالة الكلية و�إ�سرتاتيجية اجلامعة فى جمال �ضمان اجلودة ،وتت�ضمن هذه الالئحة على ت�سعة بنود وهي:
البند االول  -قرار الإن�شاء
البند الثانى – الر�ؤية والر�سالة للوحدة
البند الثالث � -أهداف الوحدة
البند الرابع  -الهيكل التنظيمي للوحدة
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البند اخلام�س – �إخت�صا�صات الوحدة
البند ال�ساد�س – مهام اللجان
البند ال�سابع  -نظام �سري العمل لفريق اجلودة
البند الثامن – النظام املايل للوحدة
البند التا�سع – �إعتماد الئحة الوحدة

البن ــد الأول
قرار الإن�شاء:

بنا ًء على قرار وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة رقم ( )1431/4فقد مت �إن�شاء وحدة التطوير واجلودة بكلية ال�صيدلة.

البن ــد الثاين
الر�ؤية والر�سالة للوحدة:
ر�ؤية الوحدة:

وحدة متميزه تطبق معايري اجلودة مبا ي�سهم يف ح�صول كلية ال�صيدلة بجامعة جنران على الإعتماد الأكادميي على امل�ستويني املحلي والدويل.

ر�سالة الوحدة:

تلتزم وحدة التطوير واجلودة بكلية ال�صيدلة بتفعيل نظام داخلي للجودة يف الكلية ل�ضبط وحت�سني جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة
املجتمع ،والإرتقاء بالكلية من خالل العمل على تطبيق معايري اجلودة التي تتفق مع معايري الهيئة الوطنية للتقومي والإعتماد الأكادميي يف
الربامج الأكادميية التي تقدمها الكلية ،لتعزيز قدراتها التناف�سية على امل�ستويني املحلي والدويل.
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البن ــد الثالث

�أهداف الوحدة:
و�ضع ال�سيا�سة العامة للجودة بالكلية ،والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتطويرها والإرتقاء بها.
ن�شر ثقافة اجلودة لدى ك ً
ال من العاملني بالكلية وامل�ستفيدين منها.
تفعيل نظم اجلودة للح�صول على الإعتماد الأكادميي.
	�إكت�ساب ثقة املجتمع فى خريجي كلية ال�صيدلة بجامعة جنران.
بث ثقافة اجلودة ال�شاملة والتح�سني امل�ستمر فى نفو�س العاملني بالكلية للإرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.
احلث على التميز والتناف�س ال�شريف يف كافة �أق�سام الكلية.
التعاون مع الكليات الأخرى باجلامعة من �أجل رفع ت�صنيف اجلامعة على امل�ستويني املحلي والدويل.
التعاون مع هيئات ومنظمات �ضمان اجلودة لتبادل اخلربات وحتقيق التطوير امل�ستمر للكلية.
البن ــد الرابع
الهيكل التنظيمي للوحدة :يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة �ضمان اجلودة بالكلية من:
�أو ًال :عميد الكلية (رئي�ساً).
ثانياً :وكيل الكلية -امل�شرف العام (نائباً).
ثالثاً :م�شرف وحدة التطوير واجلودة بالكلية.
رابعاً :فريق وحدة التطوير واجلودة.
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يتكون الفريق من ر�ؤ�ساء اللجان التنفيذية (الفنية) ال�ست املمثلة فى الهيكل التنظيمي.
خام�ساً :اللجان التنفيذية (الفنية):
ت�ضم �ست جلان وهي:
 -1جلنة التخطيط اال�سترياتيجي.
 -2جلنة التعليم والتعلم واخلدمات الطالبية.
 -3املوارد واملرافق والتجهيزات.
 -4جلنة البحث العلمي وخدمة املجتمع.
 -5جلنة التن�سيق والإعالم وتقنية املعلومات.
 -6جلنة القيا�س والتقومي والتنمية الب�شرية.
ت�شكيل اللجان :تت�شكل اللجان (يجب �أن تتكون اللجنة على الأقل) من رئي�س اللجنة وعدد �إثنني �أع�ضاء.
ال�سكرتارية :للقيام بالأعمال الإدارية بالوحدة.
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وذلك وفقا للمخطط بال�صفحة التالية
جامعة جنران
كلية ال�صيدلة
الهيكل التنظيمي لوحدة التطوير واجلودة
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البن ــد اخلام�س:
الإخت�صا�صات
�إخت�صا�صات رئي�س الوحدة:
• الإ�شراف على متابعة تطبيق القرارات .
• املوافقة و�إعتماد التقارير املرفوعة لعمادة التطوير واجلودة باجلامعة.
• �إعتماد النظام العام للعمل بالوحدة وحتديد الإخت�صا�صات والتو�صيف العام لواجبات العاملني بها.
• الإ�شراف على تنفيذ �أهداف الوحدة ومراقبة �سري العمل  ،وتلقي التقارير الدورية من م�شرف الوحدة ومتابعة تنفيذ التو�صيات .
• متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة املو�ضوعة لتحقيق �أهداف الوحدة مبا يتفق مع �سيا�سة و�أهداف عمادة التطوير واجلودة باجلامعة .
• متابعة تنفيذ القرارات التي ي�صدرها فريق الوحدة .
• ح�ضور الإجتماعات الدورية للوحدة.
�إخت�صا�صات نائب رئي�س الوحدة:
• ويقوم نائب رئي�س الوحدة بنف�س مهام رئي�س الوحدة فى حالة �إن�شغاله.
�إخت�صا�صات م�شرف الوحدة:
• �إقرتاح ت�شكيل الهيكل التنظيمي للوحدة وحتديد مهام جلان الوحدة.
• �إعداد جدول �أعمال الوحدة.
• الإجتماع ب�أع�ضاء جلان الوحدة دورياً.
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• مراجعة وعر�ض التقارير الدورية للجان الوحدة.
• الإجتماع دورياً مب�ست�شاري عمادة اجلامعة للتطوير واجلودة.
• التن�سيق بني جلان الوحدة.
• التن�سيق بني الوحدة و�أق�سام الكلية.
• �إعداد التقرير ال�سنوي للكلية.
• امل�شاركة فى امل�ؤمترات ،وور�ش العمل والدورات التدريبية والندوات اخلا�صة باجلودة وتطوير الأداء.
�إخت�صا�صات فريق اجلودة بالوحدة:
• و�ضع مقرتح ر�ؤية ور�سالة و�أهداف الوحدة ومراجعتها ب�شكل دوري.
• درا�سة ومراجعة ر�ؤية ور�سالة و�أهداف الكلية والربامج الأكادميية ب�صفة دورية وتقدمي مقرتحات ملجل�س الكلية ب�ش�أنها.
• و�ضع مقرتح الهيكل التنظيمي للوحدة.
• و�ضع مقرتح الالئحة الداخلية للوحدة.
• و�ضع اخلطة ال�سنوية للوحدة ،واخلطط املرحلية الالزمة لتنفيذها.
• مراجعة اخلطط ال�سنوية للجان الوحدة.
• الإ�شراف على تنفيذ مهام اجلودة بالكلية.
• القيام باملهام الأخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق باجلودة وتطبيقها.
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�إخت�صا�صات ر�ؤ�ساء اللجان بالوحدة:
• و�ضع خطة �سنوية للجنة بالتعاون مع م�شرف الوحدة.
• توزيع ومتابعة عمل �أع�ضاء اللجنة.
• الإجتماع ب�أع�ضاء اللجنة.
• الإجتماع مع م�شرف الوحدة.
• رفع تقارير �شهرية للجنة مل�شرف الوحدة.
�سكرتارية الوحدة:
• القيام ب�أعمال ال�سكرتارية بالوحدة.
البن ــد ال�ساد�س
مهام اللجان:
 .1جلنة التخطيط الإ�سرتاتيجي.
• و�ضع ر�ؤية ور�سالة الكلية و�أهدافها الإ�سرتاتيجية وم�ؤ�شرات الأداء بالتن�سيق مع من�سوبي الكلية ،و�إعتمادها ون�شرها وفقاً ملتطلبات
الإعتماد.
• و�ضع �آلية مل�شاركة من�سوبي الكلية فى �إعداد التحليل البيئي SWOTمن عوامل داخلية وخارجية ،والتي ت�ؤثر على تطوير الكلية.
• و�ضع �آلية مل�شاركة من�سوبي الكلية فى �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية وفق اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة.
• �إعالن اخلطة الإ�سرتاتيجية على م�ستوى الكلية بعد �إعتمادها من عميد الكلية ومن عمادة اجلامعة للتطوير واجلودة ،مع مراجعة
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اخلطة وتطويرها ب�صفة دورية وفقا للم�ستجدات.
تقدمي التقرير ال�سنوي اخلا�ص باللجنة مل�شرف الوحدة.
العمل على �إ�ستيفاء متطلبات املعايري الأول والثاين والثالث.
جلنة التعليم والتعلم واخلدمات الطالبية.
متابعة تو�صيف وتقرير الربامج واملقررات الدرا�سية وفق منوذج الهيئة الوطنية للتقومي و الإعتماد الأكادميي مبا ي�ضمن �إكت�ساب
اخلريج للموا�صفات واملهارات الالزمة ل�سوق العمل.
درا�سة مدى مالئمة املقررات الدرا�سية وحمتواها وطرق التدري�س والإمكانات والو�سائل امل�ساعدة وطرق التقومي والإمتحانات لتحقيق
املعايري الأكادميية للربامج التعليمية وذلك بالإ�ستعانة بتقارير اللجان الأخرى ذات ال�صلة ،ومبا ي�ضمن متابعة �إجناز اخلطة التنفيذية
للعام ال�سابق.
و�ضع �آلية لإعالم الطالب بتو�صيفات املقررات واملتطلبات و�إجراءات تقييم �أدائهم من بداية تدري�س املقرر.
متابعة �إعداد وتوثيق و�إعتماد التقارير ال�سنوية للمقررات والربامج الدرا�سية بالأق�سام املختلفة مبا ي�ضمن متابعة �إجناز اخلطة
التنفيذية.
الإ�شراف على تنفيذ الإجراءات املنا�سبة لال�ستجابة للتو�صيات الواردة يف تقارير مراجعة الربامج واملقررات.
متابعة تبني الكلية ملعايري �أكادميية قيا�سية مرجعية لرباجمها التعليمية وقيا�سها باملعايري االكادميية الوطنية �أو معايري �أجنبية
معتمدة و�إتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن حتقيقها مبا يحقق ر�سالة و�أهداف الكلية.
التقييم الدوري للربامج الدرا�سية واملقررات و�إقرتاح �آليات لتطويرها (من خالل �إ�ستبيانات �إ�ستطالع �آراء الطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وامل�ستفيدين ,ومن خالل تقارير املق ّيمني اخلارجيني وحتليل نتائج الإمتحانات وتقارير اللجان املمتحنة) وحتديد م�س�ؤولية
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الأق�سام والأفراد جتاه عملية التطوير.
�إعداد �آلية لت�شجيع م�شاركة جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س للم�شاركة يف الأن�شطة العلمية (م�ؤمترات – ور�ش عمل – دورات تدريبية)
يف جمال تطوير املقررات والربامج.
متابعة تطوير نظام الإر�شاد الأكادميي والطالبي وفق معايري الهيئة الوطنية للتقومي والإعتماد الأكادميي.
الإ�شراف على �إعداد دليل للطالب يحتوي على اجلداول التعليمية ،واللوائح والتعليمات وطرق التقومي ومتطلبات احل�ضور ،والأن�شطة
الطالبية ،واخلدمات املتاحة.
�إعداد �آلية للإكت�شاف املبكر للطالب املتعرثين ورعايتهم.
و�ضع �آلية لت�شجيع الطالب املتفوقني.
تقدمي التقرير ال�سنوي اخلا�ص باللجنة مل�شرف الوحدة.
العمل على �إ�ستيفاء متطلبات املعايري الرابع واخلام�س وال�ساد�س.
جلنة املوارد واملرافق والتجهيزات:
املتابعة الدورية ملدى تنا�سب �أبنية الكلية مع القدرة الإ�ستيعابية للطالب ومدى منا�سبة قاعات الدرا�سة من حيث التهويه والإ�ضاءة
وامل�ساحة ومعايري الأمان وغريها.
ح�صر موارد وم�صادر التعلم لدى الطالب من :مكتبات ،معامل ،قاعات تدري�س� ،شبكات احلا�سب العلمية� ،شبكة الإنرتنت.........الخ.
متابعة مدى توافر الأجهزة واملعدات والو�سائل التعليمية وم�ستلزمات الأن�شطة واملعامل الكافية و�صيانتها ب�صورة دورية.
متابعة مدى توفري وتنظيم مكاتب لأع�ضاء هيئة التدري�س.
�إعداد الإر�شادات اخلا�صة مبتطلبات الأمن وال�سالمة ب�إ�ستخدام الأجهزة واملرافق ،مع توفري التدريب املنا�سب للم�ستخدمني ،وتوفري
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�إر�شادات للدفاع املدين يف حالة الطوارئ وخطط لإخالء املباين يف حاالت الكوارث والأزمات  ،و�صيانة ورقابة نظافة املرافق ب�إ�ستمرار.
رفع تقرير مل�شرف الوحدة لرفعه ل�سعادة عميد الكلية عن مدى كفاية املوارد املالية احلالية لتحقيق ر�سالة الكلية و�أهدافها الإ�سرتاتيجية
ودعم �أن�شطتها وبراجمها وخدماتها ،وما هو الت�صور املقرتح عن القدر الواجب تدبريه لتلبية تلك الإحتياجات.
�إجناز كل ما ي�سند للجنة من مهام ت�ستوي يف املعايري ال�سابع والثامن والتا�سع.
وفيما يتعلق باملوارد الب�شرية:
و�ضع معايري و�إجراءات لإختيار العاملني وهيئة التدري�س مبا يتنا�سب ور�سالة و�أهداف الكلية وتوفري �سيا�سات موثقة حتقق العدالة يف
كافة �إجراءات الإختيار.
رفع تقرير �سنوي مل�شرف الوحدة لرفعه ل�سعادة عميد الكلية يبني فيه الإحتياجات الفعلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني ،وفقا
لتقدم الكلية يف امل�ستويات املختلفة �سنوياً.
وفيما يتعلق باملوارد التقنية:
متابعة مدى توفر دوائر تلفزيونية وقاعات عر�ض متكاملة و�صيانتها ب�شكل م�ستمر.
عمل ح�صر ب�أجهزة احلا�سوب والربجميات املتوفرة واملتاحة لهيئة التدري�س واملوظفني والطالب يف الربنامج و�إعداد قائمة بالأجهزة
التي يحتاجها الربنامج.
رفع تقرير �سنوي مل�شرف الوحدة لرفعه ل�سعادة عميد الكلية يبني فيه الإحتياجات الفعلية ملوارد التقنية.
جلنة البحث العلمي وخدمة املجتمع.
و�ضع �آلية للأولويات البحثية بناءاً على �إحتياجات املجتمع.

•
•
•
•

الإ�شراف على و�ضع خطة بحثية للكلية.
الإ�شراف على و�ضع خطة خلدمة املجتمع وفقاً لإحتياجاته.
�إن�شاء وحدة متابعة للخريجني بالكلية.
عمل �آلية لت�شجيع م�شاركة جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأن�شطة العلمية (م�ؤمترات – ور�ش عمل – دورات تدريبية) ل�ضمان
�إت�صالهم بامل�ستجدات مبا يفيد عملية البحث العلمي.
عمل دليل ب�أخالقيات املهنة والبحث العلمي.
الإ�شراف على عمل دورات ت�أهيلية وتدريبية للخريجني.
تقدمي التقرير ال�سنوي اخلا�ص باللجنة لرئي�س الوحدة.
العمل على �إ�ستيفاء متطلبات املعيارين العا�شر واحلادي ع�شر.

.5
•
•
•
•
•
•

جلنة التن�سيق واالعالم وتقنية املعلومات.
ن�شر ثقافة اجلودة من خالل �إعداد مل�صقات ،مطويات ،مطبوعات ،لوحات �إر�شادية وكذلك الندوات اخلا�صة مبجايل التطوير واجلودة.
ن�شر الر�ؤية والر�سالة والأهداف اخلا�صة بالكلية والربامج للم�ستفيدين.
طباعة دليل للطالب يت�ضمن �إجراءات القبول وكذلك الربامج واملقررات وطرق التقومي ومتطلبات احل�ضور.
متابعة و�ضع دليل للكلية وللربامج للرتويج لها.
�إن�شاء موقع للكلية على ال�شبكة العنكبوتية يت�ضمن �أن�شطتها مبا يف ذلك الأن�شطة التي تخدم ق�ضايا املجتمع ويتم حتديثه ب�إ�ستمرار.
توفري قواعد بيانات �شاملة لكافة �أن�شطة الكلية وتنويع م�صادر احل�صول على البيانات ،وت�صنيفها وفق مناذج �إح�صائية فعالة وتخزينها
يف احلا�سب الآيل وحتديثها ب�إ�ستمرار،وتوفري نظام منا�سب حلفظ وتداول و�إ�ستدعاء الوثائق ،وتوفري ن�سخة �إحتياطية للمعلومات يف قاعدة

•
•
•
•
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بيانات مركزية.
�إعالن �سيا�سات القبول التي تنتهجها الكلية على موقع الكلية الإلكرتوين ويف دليل الطالب و�إدارة �ش�ؤون الطالب وغريها.
التوا�صل والتن�سيق بني الوحدة وباقي الوحدات يف الكليات الأخرى.

 .6جلنة القيا�س والتقومي والتنمية الب�شرية.
• و�ضع معايري وا�ضحة ودقيقة لتقومي املقررات وكذلك �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ومنها( :التدري�س الفعال ،وعمق املعرفة يف جمال
الإخت�صا�ص ،و�إ�ستخدام طرق التدري�س املتنوعة ،و�إدارة وقت احل�صة الدرا�سية ،و�إ�ستخدام و�سائل التقومي املنا�سبة ،والبحث العلمي ،و�إجادة
مهارات الإت�صال والتوا�صل بفاعلية وجتنب معوقات الإت�صال وك�سر احلواجز...الخ).
• حتديد الإحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني.
• عمل الرتتيبات الالزمة لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على:
�	-1إ�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة.
�	-2إعداد موا�صفات االختبار اجليد يف اجلانب العملي و النظري.
 -3تو�صيف و تقرير الربنامج واملقرر.
�	-4إعداد ملفات للمقررات الدرا�سية.
• الإ�شراف على الدورات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني مبا ي�ضمن الإ�ستخدام الفعال لأجهزة احلا�سوب والربجميات
املنا�سبة يف جمال التدري�س ،وتقييم الطلبة ،وال�ش�ؤون االدارية.
• متابعة حتديد اخلربات املطلوبة لهيئة التدري�س من حيث ال�سمات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية املنا�سبة ،واخلربة واملهارات التي تفي
مبتطلبات التدري�س يف الربنامج.
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تقييم الأوراق الإمتحانية ملعرفة مدى مطابقتها ملوا�صفات الإختبار اجليد.
�إ�ستطالع �آراء الطالب حول ر�ضاهم عن عمليات القبول والت�سجيل والتقومي وفق منوذج الهيئة.
�إعداد �إ�ستمارات لتحديد �إحتياجات املجتمع و�إ�ستخدامها فى عمل خطة للكلية للإ�سهامات املجتمعية و�إعداد �سجالت للم�شاركة
املجتمعية وتقوميها.
�إعداد اخلطة التدريبية وفق الإحتياجات اخلا�صة ملن�سوبي الكلية وتطويرها وفق نتائج التقومي.
منح �شهادات متيز ملن�سوبي الكلية و الطالب يف نهاية العام الدرا�سي والإعالن عنها.
متابعة تنفيذ عمليات التقومي للأداء الأكادميي والإداري.
و�ضع �آلية لتقدير الأداء الأكادميي �أو الإداري املتميز ومكاف�أته.
و�ضع �آلية لإتاحة اللوائح التنظيمية والوثائق لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب.
تقدمي التقرير ال�سنوي اخلا�ص باللجنة مل�شرف الوحدة.

البند ال�سابع:
نظام �سري العمل لفريق اجلودة -ويتمثل يف:
• يجتمع �أع�ضاء كل جلنة ب�صفة دورية (مرة كل �شهر) بناء على دعوة من رئي�س كل جلنة يخطر فيها �أع�ضاء اللجنة مبيعاد ومكان
الإجتماع وجدول �أعمال اللجنة ،ويجتمع فريق �إدارة وحدة �ضمان اجلودة بدعوة من م�شرف الوحدة وذلك مرة واحدة �شهرياً ،ويتم �إثبات
وقائع كل جل�سة بتحرير حم�ضر اجلل�سة و�إعتماده من رئي�س الوحدة ،والإحتفاظ به يف �سجل خا�ص ،وعلى ال�سادة �أع�ضاء الوحدة تفعيل
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بهم حتى يت�سنى مرا�سلتهم والإت�صال بهم عند ال�ضرورة.
• على �أع�ضاء اللجان بالوحدة تقدمي تقرير �شهري عن املهام التي �أجنزوها خالل هذا ال�شهر ،و�إذا تعرث �إمتام بع�ض املهام �أو
كلها تذكر
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�أ�سباب هذا التعرث مع وجوب �إبالغ ر�ؤ�ساء اللجان وم�شرف الوحدة ب�أي عقبات فور ظهورها حتى يت�سنى مناق�شتها و�إتخاذ ما يلزم
للتعامل معها.
يح�صل ال�سادة ر�ؤ�ساء اللجان وجميع �أع�ضاء وحدة التطوير واجلودة عند الطلب على �شهادة من وحدة التطوير واجلودة بالكلية عن
الفرتة التى �أم�ضوها يف العمل ونوعية العمل بالوحدة لإرفاقها بال�سرية الذاتية اخلا�صة بهم مرفقاً بها نتائج التقارير عنهم وذلك
لتقديهما �إلى من يهمه الأمر.
يجوز لوحدة التطوير واجلودة الإ�ستعانة بعدد من اخلريجني والطالب املتميزين بالن�شاط واملبادرة فى �إجناز الأعمال ،للمعاونة فى
توزيع وجمع اال�ستبيانات وم�ساعده اللجان فى بع�ض الأعمال الفنية ،نظري منح �شهادات تقدير لهم على معاونتهم فى �أن�شطة اجلودة.

البند الثامن:
النظام املايل للوحدة  -ويتمثل فى:
• موارد الوحدة وتتمثل يف ما يلي :
 .1ما توفره عمادة التطوير واجلودة باجلامعة من �إمكانات وموارد مالية ومادية.
 .2ما توفره الكلية من دعم وم�ساندة.
• يرفع �سعادة رئي�س الوحدة ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء الوحدة ومعاونيهم ممن �ساهموا فى �أن�شطة اجلودة �إلى �سعادة عميد الكلية  /عمادة
التطوير واجلودة باجلامعة مطالبا لهم مبكاف�أة عن املهام التى �أجنزوها �أو �شاركوا يف �إجنازها بنجاح ،وتقدر ح�سب �صعوبة املهمة واملدة التي
ا�ستغرقتها املهمة (وتكون املكاف�أة مث ً
ال فى �صورة بدل �ساعات خارج الدوام).
البند التا�سع:
ُيعمل بهذه الالئحة من تاريخ �إعتمادها من �سعادة عميد كلية ال�صيدلة وامل�شرف على وحدة �ضمان اجلودة بالكلية.
•
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