
 أهداف الوحدة:

جاهعة كفرالشيخ إلي تقويم األداء األكاديهي و اإلدارى  تهدف وحدة ضهان الجودة بكمية الطب البيطرى
والهجتهعى لتطوير العهمية التعميهية والبحثية وخدهة الهجتهع وتنهية البيئة وذلك لمحصول عمي االعتهاد هن 

 قبل الهيئة القوهية لضهان جودة التعميم و االعتهاد وذلك هن خالل:

 التدريس وهعاونيهم والعاهمين والطالب بالكمية.نشر ثقافة الجودة الشاهمة بين أعضاء هيئة  .1

تبادل الخبرات واألفكار الخاصة بتطوير التعميم والبحوث وأنشطة خدهة الهجتهع هع الوحدات الههاثمة  .2
 في كميات الجاهعات الهصرية والعربية والعالهية واالستفادة هنها في تحقيق التطوير الهنشود.

هعايير الهيئة القوهية لضهان الجودة واإلعتهاد إلنشاء وتفعيل نظام إستيفاء الكمية لتحقيق هتطمبات و  .3
 داخمي لضهان الجودة بالكمية في هحورى القدرة الهؤسسية والفاعمية التعميهية

كسب ثقة الهجتهع فى الخريجين وفقًا لمهعاييرالقوهية عن طريق توطيد العالقة بين الكمية والهجتهع  .4
 الهدنى لتبادل الهنفعة.

 طة تنفيذية لتحسين هخرجات و نواتج التعمم بالكمية وهتابعة تطبيقها.وضع خ .5

 –هعاوني أعضاء هيئة التدريس  –عهل قواعد بيانات خاصة تتضهن السادة )أعضاء هيئة التدريس  .6
 خريجي الكمية ( لتكون أساس لدعم اتخاذ القرار بالكمية. –البراهج والهقررات –طالب الكمية  –العاهمين 

 الجودة الشاهمة.ل اـيهجـفـل ؤتهرات وورشالعهـة والهـرات التدريبيتنظينالدو .7

وضع نظام لقياس وتقييم األداء بالكمية )الهعايير األكاديهية الهرجعية لمبرناهج التعميهى ـ جودة فرص  .8
 التعمم ـ الهشاركة الهجتهعية ـ األبحاث واألنشطة العمهية األخرى ـ فعالية أدارة الجودة والتحسين(.

اعداد وهراجعة التقارير الدورية والسنوية لمتقييم الذاتي التي تعتبر كهرجع لالعهال التنفيذية الهختمفة  . .9
 الدارة الكمية.

تقديم الدعم الفنى والهتابعة لتقويم األداء ونظام ضهان الجودة فى الكمية عن طريق تقديم  .11
 1الكمية إلعداد الكمية لهرحمة التقويمالهقترحات والتوصيات الهختمفة الهتعمقة بتطبيق نظام الجودة ب



 إتباع هنهجية العهل هن خالل اآلليات اآلتية  .11

       

إنشاء لجان و هجهوعات عهل لهراجعة توصيف البراهج والهقررات الدراسية واقتراح تطويرها بها  -أ
ثية يحقق رسالة الكمية وأهدافها، و طمب إعادة توصيف الهقررات والبراهج، وهراجعة الخطط البح

 وبرناهج الكمية في خدهة الهجتهع، و هتابعة الخريجين.

نظم التقارير الدورية والسنوية حتى يسهل رصد واقع العهمية التعميهية والبحثية وهواطن القصور  -ب
 وكذلك إنشاء قاعدة بيانات.

آراء استخدام نظم االستبيانات والهقابالت الشخصية وجهع البيانات والتحميل اإلحصائي لمتعرف عمى  -ت
 القائهين عمى العهمية التعميهية والهستفيدين هنها.

تنظيم براهج التدريب ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب بقصد إعداد هدربين أكفاء لضهان  -ث
 إستهرارية و نجاح برناهج الجودة طبقا لتحديد االحتياجات.

دخال تنظيم ورش العهل والحمقات الدراسية والهؤتهرات بقصد زيادة ال -ج وعي عن الجودة التعميهية وا 
 أكبر عدد ههكن إلى النظام  .

عداد نشرات توعيه  دورية بهفهوم الجودة والتواصل هع األحداث والهراكز  تصهيم هوقع إلكتروني لمكمية وا 
 األخرى داخل الجاهعة وخارجها .


