كلية الصيدلة

وحدة ضمان الجودة

جامعة النهضة

الفوائد التى ستعود على الكلية بعد إعتمادها
ما هى الفائدة التي سوف تعود على الطالب وأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم وموظفى الكلية و العاملين بها من الاعتماد؟
 .1تطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح الكلية املزيد من الاحترام والتقدير املحلي والاعتراف العاملي مما يفتح افاق التعاون مع الجهات
والجامعات املحلية والعاملية والكليات املثيله والاعتراف املتبادل.
 .2هيكلة الكلية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة املجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا
ودوليا.
 .3سوف تصبح الشهادات الصادرة عن الكلية ملرحلتىى البكالوريوس والدراسىات العليا معترف بها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
والاعتماد بما يعنى اقبال الطالب على الكلية.
 .4اسىتمرار تقديم الكلية لخدماتها املختلفة بما يعنى استمرار دعم الدولة واستمرار قيام جميع العاملين بالكلية بالقيام بمهامهم.
 .5الاقالل من شكاوي الجهات املستفيدة واملجتمع املحيط بالكلية.
 .6زيادة الوعي والانتماء نحو املؤسسة من قبل الطالب واملجتمع.
 .7الارتقاء بمستوي الطالب في جميع الجوانب العقلية والعلمية والعملية والاجتماعية والنفسية والروحية والجسمانية.
 .8ضمان حصول الطالب علي شهادات جامعية بموجب معايير اكاديمية تتصف بالجودة.
 .9مالئمة املناهج ملتطلبات سوق العمل والبيئة املحلية والعاملية وقدرتها علي استيعاب متغيرات العصر املذهله وتنمية طرق التفكير العلمي
لدي الطالب.
 .10زيادة كفاية اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين والعاملين بالكلية وتنمية مهاراتهم والتقييم والقياس املستمر الدائهم لرفع املستوي
املنهي والعمل باستمرار علي التطوير املنهي لها.
 .11ضبط وتطوير النظام الاداري باملؤسسة نتيجة لوضوح الادوار وتحديد املسئوليات بدقه وتوافر نظام عمل موثق يمكن الرجوع اليه
لتحديد وتنمية قدرات ادارت واقسام ووحدات الهيكل التنظيمي للكلية علي الاستجابة الفعالة للمتغيرات املحيطة املحلية والعاملية.
 .12الترابط والتكامل بين جميع الاداريين و العاملين باملؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق.
 .13الاستخدام الامثل للموارد املاليه والبشرية املتاحة.
 .14تحديد املتطلبات من البنية الاساسية للكلية بطريقة منهجية علمية لزيادة كفاءة الاداء.
 .15توافر اماكن واجهزة لخدمات الانترنت وقواعد املعلومات.
 .16توافر الوسائل التعليمية ومصادر التعلم املناسبة.
 .17رفع القيمة والقدرة والثقة للفرد الذي اشترك في انشاء منظومة ادارة الجودة علي املستوي املحلي والدولي بما لديه من معلومات وقيم.

