
:المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة  

 اللجنة القيادية: -1

 تختص بما يلي :
  SWOTالتحليل الرباعي  -

 الرؤية والرسالة  -

  االستراتيجيةتحديد الغايات النهائية واألهداف  -

 السياسات في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع  -

  االستراتيجيةالخطة التنفيذية لتطبيق الخطة  -

  اإلستراتيجيةاعتماد وتوثيق الخطة  -

تكوو م مووو  ن  لووم كووا وحدووف  من لووما  ووي مةوواا يوومام منةوو ما  تجوومي  منوومل  من حووي  نلةووام  -
 مألخرى   يع آنيات مالتصاا من عاا بيم من لما  مركز يمام منة ما. 

ممرا منةوو ما  ووي يوو   منجوومرا  - منمدووووي   من الليوو  رووو  منوياوووات منخاصوو  بووانتج ي  منمدووووي  مد
 منتعليمي .

متابعوووو  تح يووووا منخفوووو  منتح يايوووو  نلخفوووو  مالوووووترمتيةي    وووو   م فووووار منزمحووووي   لوووووا  معووووما  -
 مالحلرمف بانخف  منتح ياي  لم منموتهمف خالا منعا 

 لجنة التقويم الذاتي والتقرير السنوي: -2

نلمعوايير منمعلحو  نلهي و  منج ميو  نيومام تختص هوا  منلةحو  بدلوممم منمرموو  منامتيو  نلكليو  فبجوا     
 .ة ما منتعلي   ماللتمام،  كانك إلممم  ت ثي  منتجرير منوح ي نلكلي 

 منجياممت مألكاميمي    ومم  منعميم  من كال    ردوا  مألقوا     ةميعيتجي •
 تجيي  ومم  منعامليم   منجياممت م ممري  بانكلي   - •
 تجيي  مألمم  منةامعي- •

 لجنة التوعية واإلعالم: -3
تختص ها  منلةح  بحدور ثجا و   م واهي  منةو ما بويم وليوا  هي و  منتومريي  معوا حيه   وليوا     

 منةهاز م ممري  منعامليم  منفال  بانكلي   انك مم خالا خف  لما وح ي  م ثج   معتمما.
 كما وحها تج   بما يلي:

 القيام بالنواحي اإلعالمية لوحدة الجودة.  -

 بثقافة الجودة واالعتماد  الوعيستخدام الوسائل المختلفة نشر ا -

 اإلعالن عن عقد محاضرات وندوات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

 إصدار المطبوعات والنشرات المطبوعة ووضعها علي الموقع االليكتروني.  -

 اقتراح خطط التوعية واإلعالم.  -

نةميووع من  ووات بانكليوو  خاصوو  نلفووال  منةوومم  يووع خفوو  وووح ي  نلت ليوو   حدوور ثجا وو  منةوو ما  -
 ب وترمت ( –مفب لات  - رش لما –بانكلي  )حم مت 



 
 لجنة التدريب: -4
م رمت  – رش لموووا  –تخوووتص هوووا  منلةحووو  بدلوووممم خفووو  تمريبيووو   تح يووواها ) للجوووات حجووواش     

 - ووو  منمعا حووو منهي -تمريبيووو  ( نر وووع ك وووا ا  تحميووو  منمووو مرم منبدوووري  بانكليووو  )وليوووا  هي ووو  منتووومريي
 منةهاز م ممري( بما يوه   ي تلجي  خف  منكلي   من ص ا نلة ما مندامل . -من حييم

متابع  تح يا منخفف منتمريبي  نةميع من  ات بانمدوو   تلميم ملتياةات منتمري  منموتجبلي   ي  -
 ي   قياي مرم م مألحدف  منتمريبي 

 
 لجنة المعلومات والتوثيق: -5
 -منلةح  بةمع منمعل مات مم مصامرها منمختل    ت ثيجها  ) م ه   منة ماتختص ها      

 ق ملم منبياحات(. -منبل ث  مألحدف  منعلمي 



 لجنة الطباعة والنشر: -6
تختص ها  منلةح  بألماا منفبالو   منحدور نكوا موا يصومر لوم من لوما موم حدورمت و  كتيبوات     

 و  موتبياحات و  ومن  و  تجارير و  خفابات .... منخ.
 لجنة المراجعة الداخلية: -7
تخوتص هووا  منلةحوو  بألموواا منمرمةعو  منممخليوو   متابعوو  ولموواا منلةوام من حيوو   منتح يايوو  بان لووما     

منمدوووي (  -منخممات منمةتمعيو  -منبلثي  -تتيمم كا   وحدف  منكلي  ) منبرممج  منمجررمت منتي 
  ر ع منتجارير منخاص  بألماا منتجيي   منمتابع  مصل ب  بانمجترلات  منت صيات إنى إممرا من لما

 أنشطة اللجنة:

 لفة. متابعة تشكيل وأداء لجان المراجعة الداخلية داخل األقسام العلمية المخت 

  : دراسة و تحليل 

 تقارير المراجعين الداخليين و الخارجيين -

 تقارير تقييم الطالب للمقررات -

 البكالوريوس و الدراسات العليا بمرحلتيتقارير لجان تطوير المناهج  -

 تقرير لجنة أصحاب األعمال و الجهات التوظيفية -

 داريينتقارير آراء أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و اإل -

  تصميم ووضع النماذج لمعايير ومقاييس تستخدم لتقويم المهام واألنشطة اإلدارية

 واألكاديمية بالكلية. 

  وضع السياسة العامة لضمان الجودة وتقويم األداء في كافة الوحدات اإلدارية

 واألكاديمية بما يتماشي مع رؤية ورسالة وأهداف الكلية . 

  إجراء الدراسات التقويمية الدورية داخل الوحدات اإلدارية واألكاديمية ، ومن ثم

جمع النتائج وتقديم التوصيات واقتراح الوسائل واألساليب الالزمة لتحسين األداء 

 ولالرتقاء بجودة مخرجات هذه الوحدات . 

  ونظم تقييم المقررات والبرامج  آلياتوضع 

 رامج الدراسية. متابعة تقييم المقررات والب 

 - طرق التدريس والتقويم  -تقييم المقرر الدراسي للبكالوريوس )أداء المحاضر– 

 التسهيالت الداعمة ( –التطبيقات العملية 

 - . تقييم برامج التدريب الميداني من قبل المدرب والمتدرب وفاعلية التدريب 

 -  االمتحانات للتأكد من تقييم الورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون لجميع

 مطابقتها للمواصفات المطلوبة .

 - تقييم المقرر الدراسي لمقررات الدراسات العليا 

 - . تقييم  أداء الكنتروالت  للتأكد من استيفاء النظام المتبع لمعايير االعتماد 

 -. تقييم نظم التقويم المتبعة 



  استقصاء كفاءة خريجي التربية من قبل مؤسسات عملهم 

 - راجعة الخطط واآلليات المستحدثة وتقارير المتابعة والتقييم قبل العرض للمناقشة م

 واالعتماد 

  تنفيذ المراجعة البيئية يعكس مدي استيفاء مباني ومرافق الكلية للمعايير القياسية )كروت

 مالحظة لرفع حالة المباني والمرافق (

 - البكالويوس والدارسات العليا   تقارير للمراجعة الداخلية والخارجية دوريا لبرامج 

 -  مراجعة دورية لمحتويات ملف المقرر الدراسي لمقررات البكالوريوس والدراسات

 العليا  للتأكد من اتساق طرق التدريس والتقييم الفعلية مع نماذج التوصيف المعتمدة

 اسية تقرير المراجعة البيئية يعكس مدي استيفاء مباني ومرافق الكلية للمعايير القي

 )كروت مالحظة لرفع حالة المباني والمرافق ( .

 لجنة دعم الخدمات الطالبية: -8
 تختص ها  نلةح  بما يلي :   
مكاحيوووووواته  منعلميوووووو   - إلووووووممم إوووووووترمتيةي  نلوووووومل   م ردووووووام منفالبووووووي نتحميوووووو  قوووووومرمت منفووووووال   مد

  مندخصي .
 مرمو  ظر ف منفال   ممى ت م ر مصامر منتعلي   منتعل  منةيما. -
 متابع  دكا ى منفال   مقترمح منلل ا منمحاوب  نها.  -

 قياي ريا منفال  لم منعممن   لم  منتمييز  مني  مندكا ي  تظلمات مالمتلاحات  - -
خوووممات منووومل  منفالبوووي  -2وياووووات منجبووو ا  منتل يوووا  -1قيووواي ريوووا منفوووال  م ريوووا لوووم  -

منمتالو  نعمليوات منتعلوي   منوتعل  منتوهيالت منمتال   لم منتوهيالت  -3مألكاميمي  م ردامي 
منمكتبو   تةهيزمتهوا  حظوا  منعموا  –منمعاموا  –قالوات منومري  تةهيزمتهوا  -)منكتا  منةامعي 

خووممات منرلايوو  منصوولي   -4معامووا منلتووات...(  منمتالوو  نممارووو  مألحدووف  منفالبيوو    -بهووا 
 برممج مل  منفال  منمت  قيم  منمتعثريم -5 منح وي   

 ريا منفال  من م ميم لم منخممات منمدووي  نمل  منفال  من م ميمقياي  - -

 لجنة المشاركة المجتمعية والخريجين: -9
 تختص ها  منلةح  بما يلي:    
 تحديد أوجه التعاون وتقديم الخدمات للمجتمع المحيط بالكلية .  --    

 إنشاء مكتب لتسويق خدمات الكلية.  -  

 طاعات المستهدفة. بناء قاعدة بيانات عن الق - 

 وضع آلية لتقويم تأثير خدمات الكلية على المجتمع المحيط.  -

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة المجتمعية.  -

 عمل استبيانات للمستفيدين لقياس رأيهم في تأثير الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية.  -



 منمةتمعي   ةمع منبياحات لم ملتياةات منمةتمع منمللي.متابع  إلممم  تح يا خف  نلمدارك   -
إلوووممم قالوووما بياحوووات نلخوووممات  مألحدوووف   مالوتدوووارمت منعلميووو  منتوووي تجوووممها منكليووو   وووي إفوووار  -

 منمدارك  منمةتمعي  بهمف تجيي  ممى مال متها  ك ا تها.
 موتفالع ورم  منموت يميم لم موت ى  ك ا ا منخريةيم. -

 نخريةي كلي  منتربي  بأوي ف. مقترمح إحدا  رمبف  -

حدوووف  خممووو  لصووور بمدووواركات وليوووا  هي ووو  منتووومريي   منفوووال   وووي مألحدوووف  منفالبيووو   و -
 مدارك  منفال   ي متخاا منجرمرمت بانمدوو   يا منمةتمع بانكلي   ت ع

 ثووا    –تجريوور مكتوو  منخووريةيم لووم خووممات منخووريةيم وووح يا )لصوور لوومم منووم رمت منمدهلوو   -
آني  منتلميث منم ري  ق ملوم بياحوات  –وحدف  رمبف  منخريةيم  –منت ظي ي  حتا ةه لجم منلجا  

 منيا منخريةيم   ( –منخريةيم بانكلي  
 متابع  تح يا منخف  منوح ي  نجفاع خمم  منمةتمع  تحمي  منبي    ي ي   ماللتياةات من علي  -
منمختل وو  )منمةوواني منرووومي    لصوور ب ثووا   مووواهم  مألفوورمف منمةتمعيوو   ووي وحدووف  منكليوو   -

  يع منبرممج   تمري  منفال   ت ظيف منخريةيم (
 لصر بانمماروات من علي  نلماي  منبي   ممخا  خارج منكلي   - -
لصر وح ي بمواهمات مليوا  هي و  منتومريي  وي مالحدوف  منمةتمعيو  منمختل و  ) موتدوارمت  -

 مدر لات ( -

 تمريي.قياي منمع قات منخاص  بأليا  هي   من -

 

 لجنة التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد: -11

تخووتص هووا  منلةحوو  بوومل  لمليووات منتفوو ير منموووتمر نيوومام منةوو ما مندووامل   تدووةيع منكليوو      
 للى وم تصبح ةاهزا نلتجم  بفل  ماللتمام.

 ت ثي   ت عيا منعالق  بيم من لما  مركز يمام منة ما بانةامع . -
 لةام منتاني  : ت  مقترمح من      

 وتطوير البرامج والمقررات الدراسية األكاديميةلجنة المعايير  -

 . اإلدارةمن هيئة التدريس بموافقة مجلس  أعضاءتتشكل اللجنة من عدد سبعة 

 أنشطة اللجنة :

 وضع المعايير األكاديمية للبرامج ومراجعتها مع المعايير األكاديمية القومية. -1

في تصميم هيكل البرامج التعليمية التي تحقق النتائج التعليمية المستهدفة مساعدة األقسام  -2

 وتلبي احتياجات سوق العمل .

 مراجعة وتقييم توصيف وتقرير المقررات والبرامج. -3

 وضع سياسة واضحة ألساليب تقييم أداء الطالب . -4



 –ائج االمتحانات تقييم نت –سياسات وإجراءات تقويم االمتحانات )الممتحن الخارجي  -5

 التعامل مع شكاوي الطالب (.

 وضع سياسة لتدريب الطالب علي التعلم الذاتي واستخدام المقررات إللكترونية -6

 قياس وتقييم أداء الطالب . -7

 لجنة الدراسات العليا والبحوث -4

 . اإلدارةمن هيئة التدريس بموافقة مجلس  أعضاءتتشكل اللجنة من عدد سبعة 

 اللجنة :أنشطة 

  .وضع سياسة للتحسين النوعي لألبحاث بالكلية 

o  ًوضع سياسة للتعاون في المجاالت البحثية مع الجهات ذات الصلة داخليا

 وخارجياً. 

o  .حصر األبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المحلية والعالمية 

o  وضع خطط بحثية لكل قسم منبثقة من الخطط البحثية للكلية وتتكامل مع

 قسام األخر.. األ

o  . التكامل بين األقسام في إعداد الخطط البحثية للكلية 

o  .وضع استراتيجيه لتسويق األبحاث 

o  ..وضع استراتيجيه الستقطاب الدارسين من الدول األخر 

o  .وضع استراتيجيه لتنظيم المؤتمرات العلمية 

o  .إنشاء مكتب متابعة وتقييم أنشطة الدراسات العليا، والبحوث 

o  .تشجيع النشر في المجالت العلمية المرموقة، وحضور المؤتمرات العلمية 

  محاولة إيجاد مصادر تمويل من المجتمع المحلي والمؤسسات

 العلمية لدعم البحوث العلمية. 

 -  متابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلية من خالل متبعة االنشطة البحثية

 لألقسام العليمة .

 - قسام في التسجيالت والموافقة علي النقاط حصر قرارات مجالس األ

 البحثية  تفيد بمدي  االلتزام بالخطة البحثية والية للمتابعة 

 -  حصر ورقي والكتروني للنقاط البحثية بالكلية وقواعد بيانات محدثة

 باألبحاث العلمية المنشورة محليا ودوليا 

ي قياس مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلم -

 بالمؤسسة.

 -   حصر سنوي  بالبرتوكوالت الدولية والمحلية  والمشاريع البحثية

المفعلة  بالكلية  وتقارير دورية تعكس مستوي  األداء  و قياس 

 المردود 



 -  دراسة / تقرير سنوي عن المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

البحثية و وورش العمل محليا ودوليا و والتعاون مع المنظمات 

 عضوية الهيئات الدولية.....(

  المهنة  حصر بالقرارات المتخذة حيال عدم االلتزام بأخالقيات

 وأخالقيات البحث العلمي

 -  قياس رضاء طالب الدراسات العليا عن  نظم التسجيل واإلشراف

وعن نظم التقويم المتبعة  و التسهيالت المتاحة للعملية التعليمية 

 والبحثية

  مد. استفادة المؤسسات اإلنتاجية بالمجتمع من البحوث العلمية قياس

 التطبيقية الخاصة بالكلية وتحليلها.

 لجنة جودة فرص التعليم والتعلم -6

 . اإلدارةمن هيئة التدريس بموافقة مجلس  أعضاءتتشكل اللجنة من عدد خمسة 

 أنشطة اللجنة :

 وتوفير الصيانة الدورية لآلالت  المعامل والمختبرات : كفاية وكفاءة الفنيين بها

 واألدوات واألجهزة. 

  .قاعات الدرس والمحاضرات واحتياجاتها من الوسائط التعليمية 

  مد. مالءمة قاعات الدرس والمعامل للمحاضرات النظرية والدروس العملية من

 حيث اإلضاءة والتهوية ووسائل األمان. 

  .العمل على توفر المقررات اإللكترونية 

 عي لتوفير الكتاب الجامعي، بجودة مناسبة. الس 

  إنشاء شبكة االتصاالت اإللكترونية الداخلية للكلية لسهولة االطالع على الوسائل

 التعليمية المتوفرة بالكلية، والتكامل بين األقسام العلمية. 

  دراسة مد. موافقة المكتبة للمواصفات القياسية من حيث المساحة والكتب وأجهزة

 تر وماكينات التصوير الكمبيو

  .تدعيم المكتبة وإمدادها بالمراجع الحديثة واستخدام المكتبات اإللكترونية 

 . متابعة لخطة العمل السنوية لوحدة األزمات والكوارث لقياس مد. فاعلية الوحدة 

 -  حصر باإلجراءات / القرارات المتخذة خالل العام فيما يخص ضبط حضور الطالب

 الكتاب الجامعي  ........الخ ( -الدروس الخصوصية –الكثافة الطالبية والتعامل مع 

 لجنة القيادة واإلدارة والتعزيز -7

 . اإلدارةمن هيئة التدريس بموافقة مجلس  أعضاءتتشكل اللجنة من عدد خمسة 

 أنشطة اللجنة :

 .وضع معايير وضوابط موضوعية لتعيين القيادات اإلدارية واألكاديمية بالكلية  

  .وضع برنامج للوصول إلى النسب المقبولة بين أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب 



  إيجاد سياسة لدعم العالقة المتبادلة بين اإلدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس

 والعاملين بالكلية. 

  . تفعيل التعاون بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة 

 لمختلفة بالكلية . وضع برنامج لربط قواعد البيانات ا 

  .وضع برنامج لقياس أداء العاملين بإدارات الكلية 

 -  حصر بمن تم اختياره وتعينه من القيادات األكاديمية 

    واإلدارية بالكلية  في ضوء المعايير المعتمدة لالختيار 

     بالكلية 

 الجودة إدارةالموارد البشرية وفعالية  إدارةلجنة  -8 

 . اإلدارةمن هيئة التدريس بموافقة مجلس  أعضاءتتشكل اللجنة من عدد خمسة 

 أنشطة اللجنة : 

  هيئة التدريس ومعاونيهم  أعضاءرفع كفاءة 

  الموارد البشرية  إلدارةوضع الخطة التنفيذية 

  .تحديد البرامج التدريبية بناء على حصر االحتياجات التدريبية الفعلية 

  بالتجهيزات الالزمة  اإلداريدعم الجهاز 

  والعاملين  اإلداريةإعداد نظم تقييم أداء القيادات 

  وضع معايير التميز في األداء 

  الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

o  وضع معايير وضوابط موضوعية لتعيين القيادات اإلدارية واألكاديمية

 بالكلية. 

o قبولة بين أعضاء هيئة التدريس إلى وضع برنامج للوصول إلى النسب الم

 الطالب. 

o  إيجاد سياسة لدعم العالقة المتبادلة بين اإلدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس

 والعاملين بالكلية. 

o  . تفعيل التعاون بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة 

o  . وضع برنامج لربط قواعد البيانات المختلفة بالكلية 

o اس أداء العاملين بإدارات الكلية. وضع برنامج لقي 

  قياس رضا المستفيدين عن أداء األقسام اإلدارية بالكلية -

ومعاونيهم متضمنا   قياس الرضا  الوظيفي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس -

 الرضا عن عدالة توزيع األعباء  واليات ربط الحوافز والمكافآت بمستوي األداء

معية عن الخدمات المقدمة وعن برامج الكلية قياس رضا األطراف المجت -

 مستوي خريجيها  و

 قياس مستو. رضا الموظفين عن سياسات العدالة وعدم التمييز. -



استطالع رأي العاملين بالكلية حول مدي مصداقية النظم المستخدمة حاليا في  -

 تقييم األداء .

وأعضاء هيئة التدريس دراسة سنوية لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات  -

 والعاملين

 وضع وتنفيذ خطط التدريب في ضوء نتائج تحديد االحتياجات التدريبية  -

 قياس مردود األنشطة التدريبية  لجميع الفئات  -

 تقرير سنوي عن نشاط وحدة / مركز التدريب بالكلية -

 

 المطبوعات الخاصة بوحدة الجودة :

 تتمثل المطبوعات فيما يلي :

 الكتاب السنوي لتقييم األداء الجامعي. -

 دليل أخالقيات المهنة . -

 دليل الطالب. -

 التوصيف الوظيفي للكلية. -

 دليل اإلرشاد األكاديمي. -

 دليل برامج الكلية ويتضمن البرامج اللغة التالية : -

 * برنامج اللغة العربية .          

 * برنامج اللغة االنجليزية.          

 * برنامج اللغة الفرنسية.        

 * برنامج علم النفس.        

 * برنامج الكيمياء .        

 * برنامج الفيزياء.        

 * برنامج األحياء.        

 * برنامج التاريخ.        

 * برنامج الجغرافيا.       

 * برنامج اللغة العربية تعليم أساسي.       



 ة االنجليزية تعليم أساسي.* برنامج اللغ     

 * برنامج مواد اجتماعية تعليم أساسي.     

 * برنامج الرياضيات تعليم أساسي.     

 * برنامج العلوم تعليم أساسي.     
 


