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  وحدة ضمان الجودة

  نظم المعلومات وعلوم الحاسب

  أكتوبر

 - أن تكتمل مقومات نظم ضمان الجودة الداخلية بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 

لمستمر بما يؤھلھا للحصول على أكتوبر بحيث تكون قادرة على التطوير ا

  .عتماد ا9كاديمي لبرامجھا من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم وا2عتماد

والتطوير المستمر لتحسين كفاءة ا9داء بالكلية وبرامجھا بما يتفق مع رسالة 

على آليات تقويم  ساب ثقة المجتمع في خريجيھا بناء

 .لضمان جودة التعليم وا2عتمادتھيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الھيئة القومية 

وكذلك الوصول بخريج وضع نظام للجودة بالكلية لرفع مستوى المنظومة التعليمية 

  .الكلية إلى مستوى متميز يتناسب مع المعايير القومية

  .قتراح السياسة العامة لتقويم ا9داء وضمان الجودة بأقسام الكلية المختلفة

عمليات التحسين المستمر من خQل توجيه القائمين على أنشطة التطوير 

  .في مجاله لمواكبة مستويات الجودة

وحدة ضمان الجودةدليل 

نظم المعلومات وعلوم الحاسبكلية 

أكتوبر ٦جامعة 

 

  ةـــالرؤي

أن تكتمل مقومات نظم ضمان الجودة الداخلية بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 

أكتوبر بحيث تكون قادرة على التطوير ا ٦جامعة 

عتماد ا9كاديمي لبرامجھا من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم وا2عتمادا2

 

  الرسالة 

والتطوير المستمر لتحسين كفاءة ا9داء بالكلية وبرامجھا بما يتفق مع رسالة ضمان الجودة 

ساب ثقة المجتمع في خريجيھا بناءالكلية وأھدافھا المعلنة، وكذلك اكت

  .معترف بھا محليا وإقليميا

 

 ستراتيجية ا+ھداف ا)

تھيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الھيئة القومية  .١

وضع نظام للجودة بالكلية لرفع مستوى المنظومة التعليمية  .٢

الكلية إلى مستوى متميز يتناسب مع المعايير القومية

قتراح السياسة العامة لتقويم ا9داء وضمان الجودة بأقسام الكلية المختلفةإ .٣

  .نشر ثقافة الجودة بالكلية .٤

عمليات التحسين المستمر من خQل توجيه القائمين على أنشطة التطوير  دعم .٥

في مجاله لمواكبة مستويات الجودة المختلفة كل
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تأكيد الثقة على المستوى المحلى واZقليمي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة 

  

  .لجودة

  .تيسير تطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية للبرامج ا9كاديمية بالكلية

  .من خQل قياس مؤشرات ا9داء

 .والطQب نشر ثقافة التقويم بين أعضاء ھيئة التدريس

 واعتمادمجلس اZدارة ويختص برسم  :

والثاني المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات، وتشتمل 

لجنة  ،المجتمعيةلجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية 

 ،والمقررات البرامج تطويرلجنة  ،وتقويم ا9داء
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تأكيد الثقة على المستوى المحلى واZقليمي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة  .٦

  .وتوكيد جودة التعليم وتطويره المستمر

لجودةتعزيز بناء القدرات في مجال ضمان ا .٧

تيسير تطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية للبرامج ا9كاديمية بالكلية .٨

من خQل قياس مؤشرات ا9داءوالبحثية تقييم العملية التعليمية  .٩

نشر ثقافة التقويم بين أعضاء ھيئة التدريس .١٠

  الھيكل التنظيمي

:نمجلسييتكون الھيكل التنظيمي للوحدة من 

والثاني المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات، وتشتمل  واiلياتالسياسات والخطط 

لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية  :لجان فرعية خمسة علىالوحدة 

وتقويم ا9داء لجنة التخطيط والمتابعة ،الطQبتقويم 

  .لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير

مجلس ا�دارة

والمجلس التنفيذى
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دارية واZ القيادات ا9كاديمية( نشر ثقافة الجودة وتقديم الدعم للفئات المستھدفة 

وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين وطQب الكلية والخريجين وا9طراف 

مجال تطبيق  يمع مركز ضمان الجودة بالجامعة لمواكبة المستحدثات ف

متابعة تنفيذ ا9قسام العلمية بالكلية لنظم ضمان الجودة ومعايير ا2عتماد بما يخدم 

المجا2ت المختلفة من تعليم  يالمستمر 9داء الكلية كمؤسسة تعليمية ف

 .للكلية ووضع مقترحات وخطط التحسين

لجميع الفئات المستھدفة بالكلية من خQل التقارير 

ء بمتطلبات ومعايير الھيئة ستراتيجية الكلية بما يتمشى مع الوفا

 

 .لجميع الفئات المستھدفة بالكلية

 .عداد التقارير الدورية وفقا لمعايير ا2عتماد

بناء نظام فعال لضمان الجودة يُمكن الكلية من تحقيق رسالتھا وأھدافھا 

 .ريج قادر على المنافسة ومواكبة سوق العمل

تقييم توصيف وتقرير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية للكلية 

عداد ملفات ا2عتماد كمتطلب لتقدم الكلية للحصول على ا2عتماد من الھيئة 

 

   الوحدةختصاصات إ
    

نشر ثقافة الجودة وتقديم الدعم للفئات المستھدفة  .١

وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين وطQب الكلية والخريجين وا9طراف 

 .)ذات الصلة

مع مركز ضمان الجودة بالجامعة لمواكبة المستحدثات فالتواصل  .٢

 .نظم ضمان الجودة وا2عتماد

متابعة تنفيذ ا9قسام العلمية بالكلية لنظم ضمان الجودة ومعايير ا2عتماد بما يخدم  .٣

 .العملية التعليمية

المستمر 9داء الكلية كمؤسسة تعليمية ف يالتقييم الذات .٤

 .وخدمة مجتمع وبحث علمى

للكلية ووضع مقترحات وخطط التحسين يعداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوإ .٥

لجميع الفئات المستھدفة بالكلية من خQل التقارير  يتقويم ومتابعة ا9داء الكل .٦

 .الدورية

ستراتيجية الكلية بما يتمشى مع الوفاإمتابعة تنفيذ  .٧

 .القومية لضمان جودة التعليم وا2عتماد

لجميع الفئات المستھدفة بالكلية يتقويم ا9داء الكل .٨

عداد التقارير الدورية وفقا لمعايير ا2عتمادإمتابعة  .٩

بناء نظام فعال لضمان الجودة يُمكن الكلية من تحقيق رسالتھا وأھدافھا  .١٠

ZاZ ريج قادر على المنافسة ومواكبة سوق العملعداد خستراتيجية

تقييم توصيف وتقرير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية للكلية ومتابعة  .١١

 .وتطويرھا

عداد ملفات ا2عتماد كمتطلب لتقدم الكلية للحصول على ا2عتماد من الھيئة إ.١٢

 .وا2عتماد القومية لضمان جودة التعليم
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بقرار ) بحيث يكون العدد فردي(لوحدة من تسعة أعضاء على األقل 
:من عميد الكلية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي

  رئيسًا         
  أعضاء                                                              

  عضو         
  أعضاء       )ثالثة على األكثر، وبالتناوب

  أعضاء       ي الخبرة على األكثر 

عميد الكلية

)رئيس مجلس إدارة الوحدة
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مجلس إدارة الوحدة    

 

لوحدة من تسعة أعضاء على األقل يشكل مجلس إدارة ا
 من عميد الكلية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي

 

          عميد الكلية 
                                                         وكالء الكلية

        مدير وحدة الجودة 
ثالثة على األكثر، وبالتناوب(العلمية رؤساء األقسام 

ي الخبرة على األكثر و ثالثة أعضاء هيئة تدريس من ذ

  

 
  

عميد الكلية
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رئيس مجلس إدارة (بدعوة من عميد الكلية 

وله أن يدعو 2جتماعات المجلس أعضاء من الخارج، أو أعضاء من الھيئة 

 .و ا2عتراض على قرارات المجلسأيكون لھم حق التصويت 

إقرار ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف المركز 

لألنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لمركز ضمان 

 .إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة قبل رفعه
مركز ضمان  إلى هالتقرير السنوي للكلية ورفع

تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال والتي يحددها 

ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس 

في أحد  درجة علمية مناسبة، وحاصًال على 

  مجلس إدارة الوحدةجتماعات إ
 

بدعوة من عميد الكلية  يجتمع المجلس مرة واحدة على ا9قل شھرياً 

وله أن يدعو 2جتماعات المجلس أعضاء من الخارج، أو أعضاء من الھيئة ، )الوحدة

يكون لھم حق التصويت  أندون  المعاونة والطQب

  ةختصاصات مجلس إدارة الوحدإ
 

إقرار ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف المركز  .١
 .والخطط التي يضعها

لألنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لمركز ضمان  والمكافآتاقتراح الحوافز  .٢
 .الجودة بالجامعة 

قبل رفعه التقرير السنوي للوحدة واعتمادمراجعة  .٣
التقرير السنوي للكلية ورفع أومراجعة ملف االعتماد قبل التقدم  .٤

 .الجودة بالجامعة
تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال والتي يحددها  .٥

 . مجلس اإلدارة
  
  

  مدير وحدة ضمان الجودة
 

ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس  وحدةقرارًا بتعيين مدير  عميد الكليةيصدر 
  : طبقًا للمعايير التالية بالكلية
، وحاصًال على بالكلية رأس العمل تدريس هيئه عضو .١

  تخصصات الكلية
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أن يكون عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمدة ال تقل عن سنتين من 
من لديه خبرة سابقة بأعمال الوحدة كأن يكون عضوًا 

على دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي، وبالمعايير 

  .الكلية

 .مؤسسات التعليم العالي

 .ITتكنولوجيا النعلومات 

  .للوحدة مديرا تعيينه عند

 .يتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على القيادة وٕادارة الوقت والفريق والموارد

 .لتزام والعمل الجاد

هيئة  أعضاءالكلية،  العالقات الطيبة مع إدارة
  .بالكلية

 الوحدةسنوات قابلة للتجديد وأن يكون مدير 

 .متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة

 .متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة

 .اقتراح تشكيل لجان الوحدة وعرضه على مجلس اإلدارة

 .الوحدةحدة ومتابعتها، ومتابعة عمل لجان 

 التخاذ  الجودة ضمان وحدة

أن يكون عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمدة ال تقل عن سنتين من  .٢
من لديه خبرة سابقة بأعمال الوحدة كأن يكون عضوًا  ويفضل(لفعلى، العمل ا

 ).سابقًا بالوحدة
على دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي، وبالمعايير  يكون أن .٣

الكلية اتاألكاديمية المرجعية في تخصص

مؤسسات التعليم العالي في مراجعةالالحصول على دورات  .٤

تكنولوجيا النعلومات الخبرة في التعامل مع نظم  .٥

عند بالكليةآخر أال يشغل منصب إداري  .٦

يتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على القيادة وٕادارة الوقت والفريق والموارد .٧

لتزام والعمل الجادبالمصداقية واإلمشهود له  .٨

العالقات الطيبة مع إدارة إقامةيتميز بشخصية قادرة على  .٩
بالكليةالطالب والموظفين العاملين و التدريس، 

  .قانونية مسائله ألي يتعرض لم .١٠

سنوات قابلة للتجديد وأن يكون مدير  ٣على أن يكون قرار التعيين لمدة وذلك 
 .الكليةعضو أساسي في تشكيل مجلس 

  

  اختصاصات مدير الوحدة 

متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة .١

متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة .٢

اقتراح تشكيل لجان الوحدة وعرضه على مجلس اإلدارة .٣

حدة ومتابعتها، ومتابعة عمل لجان وضع خطة العمل التنفيذية ألنشطة الو  .٤

وحدة وبين المختلفة واألقسام اإلدارة بين التنسيق .٥
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  .األداء 

  ومراجعة التقارير ومسئولي اللجان بالوحدة

  بين الوحدة، والتنسيق عمل لخطة مطابقتها

 . للوحدة األداء الدوري تقييم وٕاجراء

 إعداد التقارير الدورية عن األنشطة المنفذة في الوحدة وعرضها على مجلس 

 .اإلدارة ورفع نسخة منها لمركز ضمان الجودة بالجامعة

  هذهوكيفية تطبيقها وتطوير  على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة

 مجال الجودة  فيالمؤتمرات ،الندوات وورش العمل والدورات التدريبية 

 .اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد الكلية

  إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلية إلى مركز ضمان الجودة 

  الستيفاء الوثائق التنفيذي العمل لتسيير

 .بتحقيق كافة معايير االعتماد

واللجان المتخصصة   المجالس علي الجودة

  .االختصاصات األخرى التي يفوضه فيها مجلس اإلدارة

 تقييم تقارير ضوء في التصحيحية اإلجراءات   

ومسئولي اللجان بالوحدة العمل بفريق دورياً  االجتماع .٦

 .المقدمة   

مطابقتها من والتأكيد اليومية األعمال إنجاز متابعة .٧

وٕاجراء بالوحدة والعاملين التنفيذي الفريق أعضاء   

إعداد التقارير الدورية عن األنشطة المنفذة في الوحدة وعرضها على مجلس  .٨

اإلدارة ورفع نسخة منها لمركز ضمان الجودة بالجامعة   

على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة اإلشراف .٩

 .الحمالت حسب احتياجات الكلية   

المؤتمرات ،الندوات وورش العمل والدورات التدريبية  فيالمشاركة  .١٠

  .الجامعيالتعليم  فيوالتطوير     

اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد الكلية .١١

إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلية إلى مركز ضمان الجودة  .١٢

 .بالجامعة    

لتسيير واإلدارية العلمية األقسام مع التواصل .١٣

بتحقيق كافة معايير االعتماد خاصة وخطط تقارير المطلوبة من    

الجودة موضوعات ومناقشة عرض متابعة .١٤

 . بالكلية

االختصاصات األخرى التي يفوضه فيها مجلس اإلدارة .١٥

  .تمثيل الوحدة أمام الغير .١٦
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  تنفيذي للوحدة ومھامه واختصاصاته

  : يشكل المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء على األقل
  رئيسًا         
  أعضاء         
  أعضاء          
  أعضاء          

وترفع ، بدعوة من مدير الوحدة ويجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على األقل شهرياً 
  .محاضر االجتماعات على مجلس إدارة الوحدة العتمادها

تنفيذ ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف 

إعداد وتنقيح التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس إدارة 

التقرير السنوي للكلية  وكذلك

ير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة 

 . االستعجال والتي يحددها المجلس التنفيذي

على خمس لجان أساسية، ويكون لكل وحدة الحق في 

تحددها الوحدة بالتنسيق مع إدارة الكلية، وذلك حسب طبيعة 

تنفيذي للوحدة ومھامه واختصاصاتهالمجلس ال
 

يشكل المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء على األقل
          مدير الوحدة 

           اللجانرؤساء 
  من ذوى الخبرة والمعنيين )على األكثر( وثالثة

      )على األكثر(ثالثة طالب 
ويجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على األقل شهرياً 
محاضر االجتماعات على مجلس إدارة الوحدة العتمادها

:بالمهام التاليةالمجلس التنفيذي  ويختص  

تنفيذ ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف  .١

  .المركز وخططه

إعداد وتنقيح التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس إدارة  .٢

 . الوحدة

وكذلكقبل التقدم  االعتمادإعداد ملف  .٣

 . ورفعة إلى مجلس إدارة الوحدة

ير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة تفويض مد .٤

االستعجال والتي يحددها المجلس التنفيذي
 

 اللجان الداخلية بالوحدة

على خمس لجان أساسية، ويكون لكل وحدة الحق في  بالكلية تشتمل وحدة ضمان الجودة

تحددها الوحدة بالتنسيق مع إدارة الكلية، وذلك حسب طبيعة ) لجنتان على األكثر(إضافة 
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سبع لجان على (العمل في الكلية، وبحيث ال يتجاوز عدد لجان وحدة الجودة والتطوير 

:ما يليتتضمن اللجان المكونة لوحدة الجودة والتطوير 

 لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية 

 .نشر وتعميم ثقافة الجوده في مجتمع الكلية
  إعداد وتوزيع نشرة دورية تحتوى على مفاهيم الجودة وأهميتها فى تطوير الكلية 

 .وأهميتها بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب
إعداد اإلحتياجات التدريبية لجميع فئات مجتمع الكلية طبقًا لألحتياجات الفعلية 

  .إعداد الخطط السنوية للبرامج التدريبية لجميع الفئات
 .تجهيز المطبوعات والنشرات الالزمة للدورات التدريبية

 اإلشراف علي لجان التدريب والتأكد من الجدية من حيث الحضور واإلنتظام

استطالع آراء المدربين والمتدربين في كل دورة بغرض الوصول إلي أفضل 

 .إعداد التقارير السنوية عن مدي اإلنجاز في الخطط التدريبية
 .متابعة إعداد خطة سنوية لخدمة المجتمع وفق االحتياجات

 يالئمبما  برامج الكليةاء مؤسسات المجتمع المستفيدة من مخرجات 
احتياجات المجتمع، ويحقق مبدأ المشاركة المجتمعية المفيدة في تطوير تلك 

العمل في الكلية، وبحيث ال يتجاوز عدد لجان وحدة الجودة والتطوير 

).األكثر  
 

 تتضمن اللجان المكونة لوحدة الجودة والتطوير 
 

لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية  .١

:مهام اللجنة  

نشر وتعميم ثقافة الجوده في مجتمع الكلية •
إعداد وتوزيع نشرة دورية تحتوى على مفاهيم الجودة وأهميتها فى تطوير الكلية  •

وأهميتها بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب
إعداد اإلحتياجات التدريبية لجميع فئات مجتمع الكلية طبقًا لألحتياجات الفعلية  •

 .السنوية
إعداد الخطط السنوية للبرامج التدريبية لجميع الفئات •
تجهيز المطبوعات والنشرات الالزمة للدورات التدريبية •
اإلشراف علي لجان التدريب والتأكد من الجدية من حيث الحضور واإلنتظام •

 .وتحقيق اإلستفادة المرجوة
استطالع آراء المدربين والمتدربين في كل دورة بغرض الوصول إلي أفضل  •

 .النتائج
 .قياس تأثير التدريب على المتدربين •
إعداد التقارير السنوية عن مدي اإلنجاز في الخطط التدريبية •
متابعة إعداد خطة سنوية لخدمة المجتمع وفق االحتياجات •
اء مؤسسات المجتمع المستفيدة من مخرجات استطالع آر  •

احتياجات المجتمع، ويحقق مبدأ المشاركة المجتمعية المفيدة في تطوير تلك 
 .المخرجات



  

١١ 
 

واألصدارات الخاصة بوحدة  والكتيبات،على إخراج وطبع المطويات 
الندوات، والمحاضرات، وورش ٕاصدار الدراسات، والنشرات، وعقد 

وأخذ  تقييم جودة العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل من خالل استبيانات 

في ضوء معايير  الكلية اإلشراف علي استطالع آراء الخريجين بهدف تطوير أداء

  .همهالوافدين وتذليل كل العقبات التى تواج
 .التوعية بمهام لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية

                                                 

  
بها الطالب لمعرفة العدد الذي يمكن قبوله 

ليات ة للتدريب شاملة مراحل التدريب وأهداف كل مرحلة وآ

رتقاء بمستوي دريب مع وضع التوصيات الالزمة لإل

  .بخصوص التدريب الميداني
 .ومقترحاتهمستبيانات للمؤسسات حول مستوى المتدربين ومشاكل التدريب 

خدمة جامعية ال،إستبيانات تقييم مقرارات 

على إخراج وطبع المطويات  اإلشراف •
ٕاصدار الدراسات، والنشرات، وعقد الجودة والكلية و 

 .العمل
تقييم جودة العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل من خالل استبيانات  •

 .آراء المستفيدين
اإلشراف علي استطالع آراء الخريجين بهدف تطوير أداء •

 .الجودة واالعتماد األكاديمي
الوافدين وتذليل كل العقبات التى تواجالطالب  لية للتعامل مع آوضع  •
التوعية بمهام لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية •

 
   الطBبلجنة تقويم  .٢

                                                  :                    مهام اللجنة

  .حصر الطالب المتوقع تدريبهم ميدانيا •
بها الطالب لمعرفة العدد الذي يمكن قبوله  سيتدربالتنسيق مع المؤسسات التى  •

 .للتدريب
ة للتدريب شاملة مراحل التدريب وأهداف كل مرحلة وآوضع خطة كامل •

  .المتابعة وطرق التقييم
دريب مع وضع التوصيات الالزمة لإلإعداد تقرير عن سير عملية الت •

  .التدريب
بخصوص التدريب الميدانيستبيان ألخذ أراء الطلبة عمل ا •
ستبيانات للمؤسسات حول مستوى المتدربين ومشاكل التدريب عمل ا •
إستبيانات تقييم مقرارات (ستبيانات الطالب المختلفة توزيع ا •

 .)البرنامج التعليمي،
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 .إعالم وتوجيه الطالب عن كيفية إستيفاء هذة االستبيانات بصورة موضوعية
  .البيانات لتحليل مركز ضمان الجودة
 .عداد تقارير دورية بنتائجها

 .اناتيتقديم تقرير فصلى وآخر سنوى عن نتائج االستب
السنوية جمع مؤشرات النجاح والرســوب والنسب واإلحصاءات المطلوبة للتقارير 

 .في نهايتي الفصلين الدراسيين
  . قياس المردود من الدورات التدريبية وورش العمل

 تجميع  .الى وكالة التطوير الجامعى والجودة النوعية لتحليل البيانات

   

                                                                    :

  .ستراتيجية ومتابعتها
ما تم وعمل تقرير ربع سنوي عن  شراف على متابعة  تنفيذ الخطة التنفيذية 

        .في تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذيه
 .الخطة التنفيذيةنجاز في واإل على إعداد التقارير 

  .العمل على نشر أهداف ومقومات الخطة اإلستراتيجية والتعريف بها
  . كاديميةوالقيادات األ

والهيئة المعاونة والعاملين  ألعضاء هيئة التدريس

    .قياس مدى رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الكلية

إعالم وتوجيه الطالب عن كيفية إستيفاء هذة االستبيانات بصورة موضوعية •
مركز ضمان الجودة الى رسالهاإ و  الطالب اناتياستب تجميع •
عداد تقارير دورية بنتائجهاإ متابعة نتائج استبيانات الطالب و  •
تقديم تقرير فصلى وآخر سنوى عن نتائج االستب •
جمع مؤشرات النجاح والرســوب والنسب واإلحصاءات المطلوبة للتقارير  •

في نهايتي الفصلين الدراسيين الدراسيةللمقرارات 
قياس المردود من الدورات التدريبية وورش العمل •

  ت ال
الى وكالة التطوير الجامعى والجودة النوعية لتحليل البيانات

  لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم اFداء .٣

:                                                                     مهام اللجنة        

ستراتيجية ومتابعتهاالخطة اإل وتوثيق تصميم •
شراف على متابعة  تنفيذ الخطة التنفيذية اإل •

في تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذيه الكليةداء وتقييم أ هإنجاز 
على إعداد التقارير شراف مشكالت واإلال يدحدت •
  .شراف على خطط التحسين بالكليةاإل •
العمل على نشر أهداف ومقومات الخطة اإلستراتيجية والتعريف بها •
والقيادات األتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  •
ألعضاء هيئة التدريسقياس مدى الرضا الوظيفيي  •

 .داريينواإل
قياس مدى رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الكلية •
  . داء الكلي للكليةقياس مؤشرات اآل •
 .متحانيةإلقياس وتقويم جودة الورقة ا •
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، ووسائل التدريس والتقييم وتحديد مدى توافقها 
 .التعليميمع مخرجات نواتج التعلم الخاّصة بالبرنامج 

اإلشراف على تطوير الخطط والبرامج الدراسية بالكلية، وتحديد مدى توافقها مع 
 .ومتطلبات سوق العمل

أعضاء هيئة التدريس أيضًا وتقديم على مستوى اللجنة و 
 .تقارير منتظمة عن سير العمل في البرنامج الدراسي

عن الخطط والبرامج الدراسية في أقسام الكلية ورفعها لسعادة عميد 

 .التصحيحيةمتابعة تنفيذ اإلجراءات 
متابعة تنفيذ المقررات الجديدة بعد إقرارها وٕاعداد تقرير عن مدى نجاح التطوير 
المقترح في تلبية االحتياجات الفعلية للطالب ليكونوا قادرين علي المنافسة الجادة 

اجه تطبيق هذه المقررات في سوق العمل وكذلك تحديد المعوقات التي قد تو 

 لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير 

 عن التقارير وتوزيع وكتابة) سنوياً  ربع( دورياً 
 ضمان وحدة لىإ المطلوبه التصحيحية جراءات

 أهداف لتحقيق الجودة ضمان وحدة تبنتها

  البرامج/ تطوير المناھجلجنة   .٤

 :ةمهام اللجن    

، ووسائل التدريس والتقييم وتحديد مدى توافقها المقّررات الدراسّيةاجعة توصيف مر  •
مع مخرجات نواتج التعلم الخاّصة بالبرنامج 

اإلشراف على تطوير الخطط والبرامج الدراسية بالكلية، وتحديد مدى توافقها مع  •
ومتطلبات سوق العملكاديمية المرجعية األير يالمعا

على مستوى اللجنة و تماعات دورية عقد اج •
تقارير منتظمة عن سير العمل في البرنامج الدراسي

عن الخطط والبرامج الدراسية في أقسام الكلية ورفعها لسعادة عميد  إعداد التقارير •
 .الكلية إلقرارها بمجلس الكلية

متابعة تنفيذ اإلجراءات ن و التحسيوضع خطط التعزيز و  •
متابعة تنفيذ المقررات الجديدة بعد إقرارها وٕاعداد تقرير عن مدى نجاح التطوير  •

المقترح في تلبية االحتياجات الفعلية للطالب ليكونوا قادرين علي المنافسة الجادة 
في سوق العمل وكذلك تحديد المعوقات التي قد تو 

 .المقترحة

 
لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير  .٥

    :مهام اللجنة

دورياً  االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة •
جراءاتاإل وكذلك والصعوبات التنفيذ مدى

 .الجودة
تبنتها والتى المختلفه اآلليات تنفيذ متابعة •

 .المطلوبة الجودة
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 .مراجعة ملفات المقررات الدراسية لكل فصل دراسي ومطابقته بتوصيف المقرر
 .متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

 

الموضوعة في ضوء الدراسة الذاتية وأعمال 

عتماد بالتعاون مع باقي اللجان ومراجعة مدى إستيفاء ملفات 

دوريًا على جميع األنشطة بالكلية للتحقق  الداخلية

 .الداخلية
  - :لألقسام العلمية والتى تشمل

  .المراجعه الدورية لتوصيف المقررات
  .فحص ملفات المقررات الدراسية المختلفه

  . مراجعه نتائج تقارير البرامج والمقررات
  .لمعايير الجودةتقييم مالئمة االختبارات المعملية النظرية 

بما يتفق مع رسالة و  الوحدة،متابعة تنفيذ المهام الرئيسية الموضوعة لتحقيق أهداف 

 .ضمان الجودة بالجامعة مركز

 .التنفيذية لتنفيذ مهام اللجنة ومتابعة فرق العمل

 .والسنوية عن عمل اللجنة

مراجعة ملفات المقررات الدراسية لكل فصل دراسي ومطابقته بتوصيف المقرر •
متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيةعتماد نتائج المراجعات و اعرض و  •
 .إعداد الدراسة الذاتية والتقارير السنويه •

الموضوعة في ضوء الدراسة الذاتية وأعمال مراجعة تقارير تنفيذ خطط التحسين  •
 .التقويم والمراجعة

عتماد بالتعاون مع باقي اللجان ومراجعة مدى إستيفاء ملفات إعداد ملف التقدم لال •
 .معايير الجودة واالعتماد

الداخلية وتنفيذ المراجعات تخطيط إجراء •
   . لجودةتنفيذ أنشطة ا من مدى

الداخلية وضع الخطط السنوية للمراجعات •
لألقسام العلمية والتى تشمل  الداخلية إجراء المراجعات •

o المراجعه الدورية لتوصيف المقررات
o فحص ملفات المقررات الدراسية المختلفه
o مراجعه نتائج تقارير البرامج والمقررات
o  تقييم مالئمة االختبارات المعملية النظرية

 

 اختصاصات رؤساء اللجان الداخلية بالوحدة

متابعة تنفيذ المهام الرئيسية الموضوعة لتحقيق أهداف  •

 .ضمان الجودة والجامعةمركز وأهداف 

مركزفيذ القرارات التي يصدرها مدير متابعة تن •

التنفيذية لتنفيذ مهام اللجنة ومتابعة فرق العملإعداد خطة العمل  •

والسنوية عن عمل اللجنةالدورية  إعداد التقارير •
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  :ه على النحو التاليمسئول عن الشئون اإلدارية، وتكون اختصاصات
للوحدة مع المركز المالية متابعة الشئون 

     .بالوحدة

ا، وذلك في إطار يتم اعتمادهو يقوم مدير الوحدة باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط 
رئيس مجلس (ويعرضها عميد الكلية المؤشرات التي يوفرها مركز ضمان الجودة بالجامعة، 
  .على رئيس الجامعة لمناقشتها واعتمادها

بالقوانين يطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة 

  . عليها أكتوبر ٦تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة مجلس جامعة 

 الشئون اإلدارية للوحدة

مسئول عن الشئون اإلدارية، وتكون اختصاصات للوحدةيكون 
متابعة الشئون القيام بجميع األعمال والمهام اإلدارية و  •

  .واإلدارة المالية بالجامعة
بالوحدةالقيام بكافة أعمال السكرتارية الخاصة  •

  

 

 اإلنفاق على أنشطة الوحدات

يقوم مدير الوحدة باقتراح الميزانية التي يتطلبها كل نشاط 
المؤشرات التي يوفرها مركز ضمان الجودة بالجامعة، 

على رئيس الجامعة لمناقشتها واعتمادها) إدارة الوحدة

  

 

  أحكام عامة 

يطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة  •
 .أكتوبر ٦واللوائح العاملة بجامعة 

تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة مجلس جامعة  •


