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 مهام اللجان املنبثقة عن وحدة ضمان الجودة
 

 :هداو وهذه اللجان    تقوم هذه اللجان  بتسيير أمور العمل بوحدة تقييم ألاداء وضمان الجودة لتحقيق الغايات وألا 
 

  لجنة منسقى ألاقسام العلمية .1

  البرامج الدراسية ملرحلة البكالوريوسمنسقي لجنة: 

 مهام اللجنة

  يخصص أحد أعضاء الهيئة املعاونة ملتابعة أعضاء هيئة التدريس القائميين عل  تدريس املقررات الدراسية لكل

 :وورق  عن كل فصل دراس ى والذى يتكون من  CD) )فرقة حتى تسليم ملف املقرر إلكترونى

كشف درجات الشفوى + نموذج إلاجابة + الورقة ألامتحانية + التقرير + املصفوفة + توصيف املقرر )

 .......(.أى أنشطة أخرى + كشف توقيعات الطالب ف  الامتحان العمل + والتطبيقيات 

  3ملدة ( مكتبة القسم)التدريس ورئيس القسم داخل تحتفظ اللجنة بالنسخة الورقية املوقعة من عضو هيئة 

 .لوحدة الجودة  وتحفظ نسخة عل  الكمبيوتر الخاص بذلك CD))سنوات فقط بينما يسلم 

  إعداد(check list )إعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة  يسلم في بداية كل فصل دراس ي عن ما يلزم تجميعه و

 .اللجنة إذا ما تكرر ذلكالتدريس ومعاونيهم غير املتعاونين مع 

  متابعة وإستالم تقارير املراجعة الداخلية للبرامج واملقررات الدراسية من لجنة املراجعة الداخلية التى يشكلها

 .القسم ويعتمدها 

 إعداد تقرير مجمع لكل برنامج وما تم إجراءه من تحسينات وتوصيفات. 

 

  الدراسات العليامنسقي البرامج الدراسية ملرحلة لجنة: 

 مهام اللجنة
  يخصص أحد أعضاء الهيئة املعاونة ملتابعة أعضاء هيئة التدريس القائميين عل  تدريس املقررات الدراسية

ملرحلة املاجيستير وأخر للدكتوراه وأخر للدبلوم إن وجد حتى تسليم ملف املقررإلكترونى وورق  عن كل فصل 

 : دراس ى والذى يتكون من 

 .....(.أى أنشطة أخرى +نموذج إلاجابة + الورقة ألامتحانية + التقرير + املصفوفة + املقرر توصيف )

  3ملدة ( مكتبة القسم)تحتفظ اللجنة بالنسخة الورقية املوقعة من عضوهيئة التدريس ورئيس القسم داخل 

 .ص بذلك لوحدة ضمان الجودة وتحفظ نسخة عل  الكمبيوتر الخا CD))سنوات فقط ، بينما يسلم 

  إعداد(Check list )أعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس  في بداية كل فصل دراس ي عن ما يلزم تجميعه و

 .اللجنة إذا ما تكرر ذلك ومعاونيهم الغير متعاونين مع

  إعداد(Check list )أعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة  في بداية كل الفصل ألاول عن ما يلزم تجميعه و

 .اللجنة إذا ما تكرر ذلك التدريس ومعاونيهم الغير متعاونين مع

  متابعة وإستالم تقارير املراجعة الداخلية للبرامج واملقررات الدراسية من لجنة املراجعة الداخلية ال  يشكلها

 القسم ويعتمدها 

 إعداد تقرير مجمع لكل برنامج وما تم إجراءه من تحسينات وتوصيات. 
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 املؤسس ي القياس و التقويملجنة  .2
 

 مهام اللجنة
 

 
ا
 -:إلاستبيانات:  أول

 إعداد نماذج إدخال إلاستبيانات واستطالعات الرأي املقدمة لها. 

 تقديم تقرير عن نتيجة ألاستبيان الي لجنة ألاستبيان بالقسم العلمي. 

  تم إتخاذه من إجراءات تجاه عمل تقريرختامي ف  نهاية الفصل الدراس ي  عن ألايجابيات والسلبيات وما

 .الاستبيانات

  عرض التقارير ف  الاجتماعات الدورية املحددة وتسليم نسخة من التقرير الختامي للجنة الدراسة الذاتية

 والتقريرالسنوي 

 املختلفة الكلية إدارات تقدمها التى الخدمات من املستفيدين رضا قياس. 

 

عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة التابعين لألقسام و التى تتكون من  املركزية ويندرج تحتها لجنة إلاستبيانات

 .العلمية

 

 
ا
 -:الدراسة الذاتية و التقرير السنوى :  ثانيا

 تحديث الدراسة الذاتية والتقرير السنوي في نهاية كل عام دراس ي. 

 متابعة تنفيذ خطة التقويم املستمر . 

  جمع التقارير املختلفة من لجنة القياس والتقويم لعمل تقرير سنوى . 

  مراجعة التقرير السنوى والدراسة الذاتية مع  لجنة املراجعة الداخلية وإعتمادها من مدير الوحدة وعميد

 .الكلية

 ليةمراجعة الدراسة الذاتية والتقرير السنوى بمركز ضمان الجودة بالجامعة وإعتمادها بمجلس الك. 
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 لجنة الدعم الفنى .3

 

 

 

 لجنة التدريب .4

 مهام اللجنة

 لنشر ثقافة الجودة  والادارية لعاملين ف  ألاقسام العلميةألعضاء هيئة التدريس وا تدريبيةبرامج  إعداد وتنفيذ

 .بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية
 

 

 

 

 لجنة املراجعة الداخلية و املتابعة .5

 مهام اللجنة
  التقويم املستمر للفاعلية التعليمية والقدرة املؤسسية. 

  إلاتصال املستمر بالوحدة والوقوو عل  ما هو جديد من أعمال. 

 ألاقسام العلمية تعدها التي واملصفوفات واملقررات البرامج توصيف مراجعة. 

 العلمية التدريس  باألقسام هيئه أعضاء يعدها التي والبرامج املقررات تقارير مراجعة. 

 الجودة ضمان وحدة تعدها التي الدورية والتقارير الوثائق مراجعة. 

 واملراجعة التقويم الذاتية وأعمال الدراسة ضوء في املوضوعة التحسين خطط تنفيذ تقارير مراجعة. 

 الدوريه ضوء التقارير ف  املختصة املجالس تتخذها التي التصحيحية القرارات مراجعة. 

 والاعتماد الجودة معايير ملفات استيفاء مدى مراجعة . 

 املقرر  ومطابقته بتوصيف دراس ي فصل لكل الدراسية املقررات ملفات توافر مراجعة . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نةمهام اللج
 تقديم الدعم الفنى ملختلف اللجان والوحدات إلادارية وألاقسام العلمية لضمان جودة ألاداء للمهام واملسئوليات 

 وتفعيلها الداعمة الوثائق إستيفاء مجال ف  الفنى الدعم. 

 العمل وسوق  املجتمع ومؤسسات الكلية بين الشراكة لتوطيد الفنى الدعم. 

 الدوريه الذاتية والتقارير الدراسة إعداد ولجان للجان املعايير الفنى الدعم تقديم.  
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 لجنة إلاعالم و النشر .6

 مهام اللجنة
  بين أعضاء هيئة التدريس منظومه الجوده فاهيم مترسيخ قيم و  و العمل عل  نشر ثقافة الجودة

 .والعاملين بالكلية 

 الجودة بضمان الصلة ذات والندوات الدورات عن وإلاعالم النشر. 

 الكلية بأنشطه الخاصة بالوثائق   واملعلومات وتغذيته دورية بصورة للكلية الالكتروني املوقع تحديث. 

 ما ينشر عل  موقع الكلية بعد موافقة مدير الوحدة وإعتماد العميد إلاجتماع الدورى ملراجعة. 

  التعريف ببرامج الكلية. 

  متابعة رأى الجمهور فيما تقدمه الكلية من خدمات. 

 

 

 لجنة الطالب .7

 

 

 

 دعم املشروعات و التطويرلجنة  .8

 

 

 
 

 مهام اللجنة
 نقطة اتصال حقيقية لنشر ثقافة الجودة بين الطالب. 

  وحدة الجودة في النواحي الطالبيةتقديم املقترحات التي تساعد علي تفعيل دور. 

 عرض مشاكل الطالب تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الوحدة ثم مجلس الكلية ألتخاذ الالزم. 

 متابعة عملية ألاستبيانات وأستطالع الرأي. 

 مهام اللجنة
  املشروعات املمولةتقديم الدعم الفنى ألعضاء هيئة التدريس لكتابة. 

 تقديم مقترحات ملشروعات مستحدثة للتطوير املؤسس ى. 

 التنسيق مع لجنة التقويم املؤسس ى للتحديث الدورى لخطط الكلية. 

  
ً
 و دوليا

ً
 .نشر ثقافة املشروعات املمولة محليا


