
 أ كتوبر 6جامعة

 لكية اللغات والرتمجة

 وحدة ضامن اجلودة
 

 1 

 

 

 

 

  التخطيط واملتابعة وتقيمي ال داء جلنة
****************************************************** 

  

 :المحتويات

 رؤية اللجنة 

  رسالة اللجنة 

 أهداف اللجنة 

  6112/6117لجنة للعام الدراسي الخطة 

 

 اللجنة رئيس

          مدير وحدة ضمان الجودة               جهان محمد أنور .د 

 :أعضاء اللجنة

 مقررا   :    شيرين سمير.د 

 مساعدا   عضوا  :    هبه حسين  .أ 

 عضو مساعد : فاتن عاصم .أ 

 عضو مساعد:نهاد نصر .أ 

 عضو مساعد:ندي  محمد. أ 
 
  



 أ كتوبر 6جامعة

 لكية اللغات والرتمجة

 وحدة ضامن اجلودة
 

 6 

 جلنة التخطيط واملتابعة وتقيمي ال داء 
******************************* 

 :الرؤية

 . الوصول بالكلية الى مستوى عال فى التخطيط و المتابعة وتقييم األداء
  

 :الرسالة

 . إعداد وتصميم خطط العملية التعليمية بالكلية مع التنفيذ والمتابعة والتقييم طبقاً لجودة التعليم العالى

  

 :مهام وأهداف اللجنة

 .االستبيانات للتعامل مع آلية موثقة ومعلنة مراجعة .1
 

دفة مختلفة مثل أعضاء هيئة توفير نماذج متعددة لالستبيانات الدورية التى يتم طرحها على فئات مسته .6

 :المستفيدين ، ومنها استبيانات –اإلداريين  –الطالب  –يس التدر

 قياس الرضا الوظيفى •

 تقييم البرنامج التعليمى •

 (دراسة وتحليل نتائجه)مقررات الدراسية تقييم الطالب لل •

والتدريب والدعم الفنى والمسئولية استبيان تحديد االحتياجات التدريبية لجميع منسوبى الكلية مع لجنة  •

 .المجتمعية

 (لجنة رعاية الطالب. )استطالع رأى الطالب عن أسباب التعثر الدراسى وأى استبيانات يتم تنفيذها •

 ل االمتحاناتاستبيان رأى الطالب حو •

هذه االستبيانات ومخاطبة الجهات المعنية بتقارير عنها، كما توفد هذه الجهات تغذية راجعة  يتم تحليل نتائج. 3

 .هذه االستبيانات فى ضوءومقترحات للتصحيح والتحسين بناءا  على نتائج التقييم 

 .تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة أنشطةمتابعة . 4
 

الوحدة ومتابعة عمل لجان الوحدة ومتابعة  بناء على التغذية الراجعة خطط العمل التنفيذية ألنشطة تحديث. 5

 . تنفيذها مع منسقى المعايير
 

 .الشواهد والدراسة الذاتيةإعداد خطة عمل لكل معيار من معايير االعتماد لتحديث الدالئل و. 2
 

 .وتسمى تقارير االنجازات متابعة اعداد الخطط التنفيذية للجان الكلية التخصصية. 7
 

تقديم األدلة اإلرشادية والخدمات االستشارية باألقسام العلمية المختلفة بالكلية فيما يتعلق بضمان الجودة . 8

 .واالعتماد
 

 .وتقييم األداء ومنسقى البرامج الداخلية بالتعاون مع لجنة المراجعةإعداد التقرير السنوي للبرنامج . 9
 

 متابعة أداء إنجاز خطط تطوير وتحسين البرامج والمقررات واألقسام العلمية. 11
 

وخطط تطوير تحسين متابعة استكمال تقارير المقررات والتأكد من إدراج إحصائيات إنجاز الطالب. 11

 .المقرراتقبل وضعها في ملفات المقرر



 أ كتوبر 6جامعة

 لكية اللغات والرتمجة

 وحدة ضامن اجلودة
 

 3 

 

 .وعمل الخطة السنوية بناء عليها دراسة إحتياجات األقسام. 16
 

النظم المستخدمة لتقييم العاملين وعن مدى االستفادة من الموارد البشرية  مصادرالتسهيالت المادية . 13

 (لجنة الموارد المادية بالكلية. )للجهاز االدارى
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