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 الرقم الكودى
........................... 

 الدرجة المالية
دكتور-استاذ  

 اإلدارة المسئولة
 مركز ضمان الجودة

 المجموعة النوعية :..................... جودة للممثل اإلدارة العليا . المسمى الوظيفى :

 األهداف والغرض من الوظيفة بصفة عامة :
ووحدات ضمان الجودة بكليات  ةاإلداريضمان الجودة وحدة نشطة ي ألع الفنى واإلدارى اإلشراف 
رسم والمشاركة الفعالة في  تطبيق منظومه الجودة واإلعتماد بالكليات والبرامج األكاديميه. ةالجامعه ومتابع

ومتابعه تنفيذ المشروعات ذات العالقه تحديد وصياغة األهداف و  ةاستراتيجيات وسياسات الجودة بالجامع
 .  ةومه الجودة بالجامعبمنظ

 الواجبات و المسئوليات :
االشتراك مع ، و  على مستوى الكليات واإلدارات جودة أنظمة وعمليات ضمانتطبيق اإلشراف العام على  •

خطط لضمان  وضععن إنشاء وتوثيق و  فى مجال اختصاصهمدير وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية كاًل 
 .ةبالجامع ودةتطوير نظام إدارة الجو  استمراريه

التنسيق مع  وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية ومديري العموم ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام للتخطيط  •
 (.أيزو  ) للمواصفة القياسية الدولية للجودة آلتحقيق المتطلبات العامة لنظام إدارة الجودة طبق

 ل اآلتي :تطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة بالجامعة من خال التحقق من •
نشر الوعي بأهمية تحقيق متطلبات العمالء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بأداء العمل داخل  ✓

 جميع إدارات الجامعة.
 متابعة تطبيق سياسة الجودة بالجامعة. ✓
 متابعة تطبيق أهداف الجودة السنوية بالجامعة. ✓
 ا للجودة لضمان فاعلية  تطبيق نظام إدارة الجودة.متابعة تنفيذ مراجعات اإلدارة بواسطة اللجنة العلي ✓
 .وضمان استمراريته التنسيق مع اللجنة العليا للجودة لتدبير الموارد الالزمة لتفعيل نظام إدارة الجودة ✓
ووضع خطط التأكد من أن العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة قد تم تحديدها بكل دقة وتطبيقها  ✓

 .تطويرهال بصفة مستمرةالتحسين 
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 ةوعرضها على اللجنه العليا للجامعتقديم التقارير الدورية عن أداء وكفاءة نظام إدارة الجودة بالجامعة  •
 تفعيل التوصيات الصادرة. ةومتابع ةواعتمادها بمجلس الجامع

ئااة االتصااال بالجهااات الخارجيااة فيمااا يتعلااق بااالجودة مةاال وحاادة ادارة مشااروعات تطااوير التعلاايم العااالى وهي •
 المواصفات والجودة والجهات االستشارية والمانحة لشهادات المطابقة للمواصفات وجهات االعتماد.

 تمةيل الجامعة فى المؤتمرات واإلجتماعات واللقاءات الرسمية المتعلقة بالجودة  )داخليا وخارجيا(. •

 متطلبات التأهيل للوظيفة :
 المؤهل الدراسي : ❖

 .الفلسفة .... والدرجة الزظيفية: استاذكتوراة دالعلمية:  الحصول على درجة 
 المهارات الخاصة المطلوبة : ❖
 .القيادة واإلدارة  -1
 .التخطيط الفعال -2
 .مهارات اإلتصال و التواصل مع األخرين -3
 اإلشراف والمتابعه وتقييم األداء. -4
 رسم السياسات واإلستراتيجيات وتحديد األهداف -5

 .العمل ضمن فريق -6
 .االت العملمهارات التفاوض فى مج -7

 .ط وادارة الوقتالقدرة على العمل تحت ضغ -8

 . مهارات التنسيق و توزيع األعباء -9
  التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والحاسب األلى واصدار التقارير. -10
 خبرة المطلوبة :ال ❖

 ةاو العمل كقيادة اداري ةلمركز ضمان الجودة بالجامعر يفي العمل كمد ثالث سنوات خبرة ال تقل عن
 او بالجامعة  . ةاكاديميه بالكلي

 :البرامج التدريبية المؤهلة  ❖
 المؤسسي واألكاديمى واإلدارى ومعايير اإلعتماد  الدورات التدريبية فى مجال الجودةالحصول على 

المراجعات  –توثيق أنظمة إدارة الجودة -عناصر نظام إدارة الجودة -التخطيط اإلستراتيجىمةل : )
 . (وغيرها التقوييم الذاتى المؤسسى المراجعات الخارجيه،– 9001وفقا لأليزو  جودةلدارة االداخلية إل


