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 مقدمـــــة

 التعليم ربط أجل من وذلك ، باإلدارة وكذلك ، والتعليم التعلم بعمليتي مرتبطة المؤسسات التعليمية في الجودة

 التعلم ، ويحدث المتعلمين عند اإلبداع ملكة وتنمية وبناء ، هادف تربوي تغير وإحداث ، المجتمع بحاجات

 سلوك أن نالحظ عندما حدث قد التعلم أن نعلم وبذلك يمكننا ان ، وبيئته المتعلم بين تفاعل يحدث عندما

 الفرصة على إتاحة ايعملو أن لين عنها هوئوالمؤسسات التعليمة والمس وعليه فإنا دور ، تعدل قد المتعلم

 مما ، للتعلم الصالحة والبيئة الشروط كل توفير ويتم ذلك من خالل ، التعلم يحدث كيل التفاعل لحدوث

 .التعليم جودة من للتأكد محدد نظامبناء  يشمل بما ، للعمليات معايير وضع يستوجب

من  بد ال وكلياتها داخل جامعة سبها الفعلي التطبيق مجال في واستدامة وجود لجودة التعليم يكون وحتى

حشد تلك ولضمان . إرساء اسس وضبط ونشر ثقافة الجودة داخل كليات الجامعة تكاثف الجهود من اجل

 نحو منحنى تصاعدي (التحسين والتطوير المستمر)بعملية الجودة لدفع وتحفيزها على المشاركة في االجهود 

التالي الخاص بتشكيل مجموعة من  الدليل يضع بين إيديكمبالجامعة فإن مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء ، 

ضمان فة الجودة وقاوالتي ستسهم بعد تفعيلها على إرساء اسس ث داخل كليات الجامعةالمختصة  اللجان

  .ة التعليميةجودالاستمرارية عملية 
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 نظم االمتحانات لجنة البرامج و تطوير :أوالً 

للمركز الوطني  األكاديمية المعايير مع يتفق بما الدراسية والمقررات التعليمية البرامج تطوير إلى هذه اللجنة تهدف

تـشكل هـذه اللجنـة و .التطور و العمل سوق احتياجات ويلبيلضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 

وال يقل عدد  الكليةموافقة مجلس و بالكلية السيد وكيل الشؤون العلميةرئاسة بـبإقتراح من السيد عميد الكلية و

  .أعضاء خمسأعضائها عن 

 :صاصات اللجنةتاخ

 المقررات متابعة توصيف:  أوال: 

 المقرراتالبرامج و جميع توصيف من النتهاءوذلك من اجل ا بالكلية العلمية األقسام متابعة 

 .وفق النماذج المعدة لذلك  الدراسية

 مـع تحقيق البرنـامج توصـيف فـى للمقـرر المـستهدفة التعليميـة النتـائج توافـق مـدى متابعـة 

 . تطابقهما علـى مدى والتأكد المقـرر توصيف نمـوذج فـى للبرنـامج المـستهدفة التعليمية النتائج

 للبرامج إضـافتها  يـتم التـى الدراسـية المقـررات توصـيف بـشأن العلميـة األقـسام علـى التأكيـد

 . االكاديمية

 العلمية باألقسام الدراسية للمقررات تطوير أو إضافة أو تعديل عملية أى متابعة . 

 بــالخبرات وتزويــده( المقــرر منــسق) اختيــار بخــصوص العلميــة األقــسام متابعــة 

 . والمقررات البرامج بتوصيف المتعلقة والمهارات

 قسم بكل الطـالب جميع علـى ونـشره المقـررات توصـيف يتـضمن الـذى الطالـب دليـل طباعـة 

 . علمى

 رسالة تحقيق لضمان العمــل ســوق باحتياجــات تتعلــق التــى اتســتبيانالا نتــائج متابعــة 

  .ةالكلي وأهداف

 يتم والذى التحريرية اتاالمتحـان فـى الدراسـية اتللمقـرر االجابـة لنمـوذج األساتذة تسليم متابعة 

 . التصحيح من االنتهاء بعدالرئيسية  لجنة االمتحانات الى اتسليمه

 المقرر لمحتويات ـمولهاشـ مـــن ـدللتأك ةاالمتحاني ئلةـاألس ةورقـ ـىعل المراجعة تبياناس لعم.  

 االجابة كراسات على المراجعة أعمال متابعة.  

  تقرير المقرر: ثانيا 

  التابعة للبرنامج  للجنـة المختـصة وتسليمهتقرير المقـرر  ئةبعتمتابعة أعضاء هيئة التدريس بشان

عن النتائج بشكل  واإلعالنوذلك بعد االعالن عن انتهاء الفصل الدراسي  الذي يتبعه المقرر

  .نهائي

 التطوير  / هتمام بخطة العمل للـسنة الدراسـية التاليـة مـن حيـث التجديـدعلى ضرورة اال التأكيد.  

 مـن البرنـامج هلغاءإلتدريس عن المقرر الذى يجب دراسة ومتابعة تنفيذ مقترحات أعضاء هيئة ا 

 . فى البرنامج هالمقـرر الـذى يجـب تحديث/ لبرنـامج ل هالمقـرر الـذى يجـب اضـافت /

 الدراسات العليا و البحث العلمىلجنة : ثانياً 

 احتياجات تلبية و للبحوث النوعى التحسين خالل من بالكلية العلمى البحث منظومة تطوير إلىهذه اللجنة  تهدف
بإقتراح من السيد عميد الكلية تشكل هذه اللجنة و. العلمية الندواتورش العمل وو المؤتمرات خالل من البحثية المجتمع

 خمسةوال يقل عدد أعضائها عن  الكليةموافقة مجلس بوبالكلية  مدير مكتب الدراسات والتدريبالسيد ئاسة برو
 .أعضاء
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 :صاصات اللجنةتاخ

 لبحوثهمي الدول النشر على التدريس هيئة أعضاء وتشجيع العلمية لألبحاث النوعي التحسين . 

 المجتمعية واألنشطة للبحوث جديدة مجاالت فتح. 
 من قبل اعضاء هيئة  والعالمية المحلية الدوريات في المنشورة العلمية األبحاثوتوثيق  حصر

 .التدريس بالكلية وطالب الدراسات العليا
 األخرى األقسام مع وتتكامل للكلية البحثية الخطط من منبثقة قسم لكل بحثية خطط وضع. 
 للكلية البحثية الخطط إعداد في األقسام بين التكامل .  
  مجموعات بحثيةإقتراح استحداث. 

 األبحاث لتسويق استراتيجيه وضع. 
 واألفريقية العربية الدول من الدارسين الستقطاب استراتيجيه وضع . 

 العلمية المؤتمرات لتنظيم استراتيجيه وضع. 
 ونشرها بالكلية التدريس هيئة أعضاء السادة بحوث لملخصات السنوى الكتيب تجهيز. 

 بالكلية ونشرهاطالب الدراسات العليا  بحوث لملخصات السنوى الكتيب تجهيز. 

 بالكلية ونشرهاطالب الدراسات الجامعية  بحوث لملخصات السنوى الكتيب تجهيز. 
 

 المجتمع خدمةلجنة : ثالثاً 

 التعليمية األنشطة في المجتمعية األطراف مشاركة وتفعيل المحيط المجتمع احتياجات تلبية إلىهذه اللجنة  تهدف
 رئيس قسم البحوث واالستشاراتالسيد ئاسة بربإقتراح من السيد عميد الكلية وتشكل هذه اللجنة و. للكلية والخدمية
 .و ال يقل عدد أعضائها عن أربعة أعضاء الكليةموافقة مجلس بوبالكلية 

 

 :صاصات اللجنةتاخ

 البحثية الدراسات إلجراءوالتنسيق مع االقسام العلمية بالكلية  ، المجتمعية االحتياجات تحديد 

 . المجتمعية للمشكالتللمساهمة في اقتراح حلول 

 ة التي تقدمها للمجتمعالكلي خدماتل لتسويقا. 

 المستهدفة القطاعات عن بيانات قاعدة بناء . 

 المجتمع على الكلية خدمات لتقويم آلية وضع . 

 المجتمعية المشاركة على التدريس هيئة أعضاء تشجيع . 

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

 بالمجتمع المختلفة المؤسسات و الهيئات مع تعاون اتفاقيات عقد على العلمية األقسام تشجيع . 

 الخبرات لتبادل األخرى الجامعات و البحثية بالمراكز االتصال زيادة . 

 من لالستفادة مختلفة كليات من متخصصين أساتذة يلقيها والتى العامة المحاضرات برنامج تدعيم 
 .التطبيقية و العلمية خبراتهم

 حصر وتوثيق جميع الخدمات والدراسات واالستشارات التي تقدمها الكلية للمجتمع. 
 

 ً  لجنة االستبيان والمعلومات:  رابعا

االستبيانات  وتحديث وتصميممتابعة إعداد قواعد البيانات الخاصة بالكلية ومتابعة تحديثها  إلىهذه اللجنة دف ته

بإقتراح من السيد عميد الكلية تشكل هذه اللجنة و. للكليةالمختلفة وتحليلها للتأكد من القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية 

 .وال يقل عدد أعضائها عن أربعة أعضاء الكليةموافقة مجلس بو
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 :صاصات اللجنةتاخ

 العلمية األقسام من وذلك للكلية السنوى الذاتية الدراسة تقرير إلعداد المطلوبة البيانات تجهيز 

 . بالكلية الداخلية واإلدارات

 المطلوبة الجهات من واعتمادها المستندات استيفاء من التأكد. 

 حينها في المطلوبة التقارير إلعداد البيانات تجهيز. 

 وتوثيقها وتسجيلها األنشطة متابعة. 

 الجودة ضمانمكتب  مثل المختلفة الجهات من الجودة ضمان قسم من تطلب التى البيانات تجهيز 

 . بالجامعةبالكلية  األكاديمية القيادات ومن بالجامعة

 للكلية اإللكترونى الموقع على وتحديثها والمعلومات البيانات نشر متابعة . 

 العاملين – الموظفين –  التدريس هيئة أعضاء – الطالب)  من بكل الخاصة االستبيانات إعداد – 

 (.  الجدد الخريجين – المستفيدين

 منها والتوصيات النتائج واستخراج والمعلومات البيانات وتحليل تفريغ . 

 العلمية األقسام منالتقارير السنوية للبرامج والمقررات  جمع. 

 االستبيانات وتحديث تجهيز. 

 فى والثقة الشفافية معدالت لزيادة العام العرض الى بحاجة التى االستبيان نتائج لعرض ندوات قدع 

 .قسم ضمان الجودة أداء

 

 ً  الجودة والتأهيل لالعتماد ضمانلجنة :  خامسا

 و المستفيدين و األعضاء لرضا الشامل المسح و ، األفراد و للكلية التنظيمى لألداء الذاتي التقويم إلىهذه اللجنة  تهدف

 والمراجعة للمتابعة محددة آلية صياغة خالل من الكلية داخل المستويات كافة على الشاملة الجودة إدارة فلسفة تنفيذ

 تحديد و الخطط من الكلية انجازات وتوثيق للكلية وتقرير الدراسة الذاتية السنوى التقرير عدادوكذلك إ. الداخلية

رئيس السيد ئاسة برالكلية وبإقتراح من السيد عميد تشكل هذه اللجنة و. الضعف و القوة سمات وتحديد العمل معوقات

لجنة مصغرة بكل  وتشكل .أعضاء سبعةوال يقل عدد أعضائها عن  الكليةموافقة مجلس بو بالكلية قسم ضمان الجودة

من اجل متابعة تنفيذ فلسفة الجودة الشاملة بالقسم ومتابعة االجراءات المتعلقة باالعتماد البرامجي مثل  قسم علمي

 .تقارير الدراسية الذاتية للبرنامج وإعدادج رنامللب اعداد التقارير السنوية

 :صاصات اللجنةتاخ

 الراهن الوضع وتحليل دراسة خالل من الواقع أرض علي يحدث ما قراءةبشكل عام فإن هذه اللجنة تختص ب

 التي النتائج وتحليل دراسة ثم ، أسبابه وتفهم ، ٕاداري و علمي قسم كل مستوى وعلي الكلية داخل ومعطياته

 ضوء في اتباعها السابق للسياسات مراجعة ٕاجراء و ، وخارجها الكلية داخل الراهن الوضع علي ترتبت

 : خالل من وذلك. القادمة للمرحلة الكلية استراتيجية

 

 المعنية اتالفئ على وتجميعها االستمارات توزيع عملية فى مشاركةال . 

 اإلدارات و العلمية االقسام رؤساء و التدريس هيئة أعضاء و االكاديمية القيادات مع مقابالت عمل 

 . الكلية خارج و داخل الضعف و القوة نقاط لتحديد

 النتائج و التوصيات و االستبيانات جميع تحليل نتائج على االطالع . 

 و قسم بكل التحسين خطط على للتعرف االكاديمية القيادات و العلمية األقسام رؤساء مع االجتماع 

 . األسباب معرفة
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 لالعتماد تؤهل التى المختلفة اآلليات و المؤشرات و المعاييرالتعريف ب. 

 البحثية –  التعليمية) الكلية أنشطة كافة تتابع والتى االخرى المشار اليها اعاله اللجان أعمال متابعة 

 (.اإلدارية – المجتمع خدمة –

 الكلية سى مجلإل والتوصيات بالمقترحات مصحوبة والمتابعة التقييم بأعمال الخاصة التقارير رفع. 

 وتحديد ، مقاييس رقمية إلي المختلفة واإلدارية العلمية األقسام من الواردة التقويم عناصر ترجمة 

 . منها لكل النسبية األوزان ضوء في التقويم عناصر بيانات جميع وتحليل وتفريغ ، النسبية أوزانها

 وٕاداري علمي قسم لكل والترتيب ؛ التقويم لدرجات الكلي المجموع تحديد . 

 وحجم نوع مع بيان ، التقويم بنتائج المعنية المختلفة واإلدارية العلمية واألقسام الكلية إدارة إخطار 

 . الممكنة بالحلول مقترحات مع إقرارها تم التي المعايير عن االنحرافات

 للكلية االستراتيجية  متابعة إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية و. 

 المستمر التقويم نتائج ضوء في المختلفة لجانال و للكلية الراجعة التغذية . 

 للكلية السنوى التقرير وتوثيق اعداد متابعة . 

 والثقة معدالت الشفافية لزيادة العام العرض الى بحاجة التى اتاالستبيان نتائج لعرض ندوات عقد 

 .قسم ضمان الجودة أداء فى

  بمعايير االعتماد المؤسسي بالتعاون مع اللجان االخرىتوفير األدلة والوثائق الخاصة. 

 الخاصة باالعتماد المؤسسي بالتعاون مع اللجان االخرى تخطيط وإجراء الدراسة الذاتية. 

 المؤسسي باالعتمادالخاص  تقرير الدراسة الذاتية اعداد. 

 وضع وتنفيذ خطط التحسين والتطوير. 

 ً  (الكلية –الموظف  –عضو هيئة التدريس  –الطالب ) لتميزالجودة ل جوائز لجنة:  سادسا

اعضاء هيئة التدريس والكوادر  وتحفيز الطالب و ، ثقافتهالتميز واإلبداع وترسيخ  تعزيز مفاهيم إلىهذه اللجنة دف ته

تسهم في تحقيق  والتعاون لبناء بيئة تنافسية ، وبث روح التنافس االيجابي ، والتفوق المساندة والموظفين نحو التميز

موافقة بو  عميد الكليةالسيد  بإقتراح منتشكل هذه اللجنة و. وتعزيز أهدافها في ضوء معايير الجودة ، رسالة الكلية

 .وال يقل عدد أعضائها عن أربعة أعضاء الكليةمجلس 

 :صاصات اللجنةتاخ

  وأدلتها الجوائزتطوير معايير. 

 التوعية بالجائزة واإلعالن عنها والترويج لها والتعريف بالشروط والمعايير بطرق متنوعة مثل :

 .اإلعالنات المختلفة وغيرهاو،  اإللكترونية المواقع،  الندوات

  والرد على استفساراتهم حوالترشيتنفيذ ورش عمل لتدريب المشاركين على آليات المشاركة ،. 

 ومراجعتها واإلفادة بذلك حالترشيستالم ملفات وا وائزاستقبال المتقدمين للج. 

  وفقا لشروط ومعايير  وائزلجاللتأكد من استيفائها لمتطلبات  وائزللجالفحص الفني لملفات المتقدمين

 .وأحكام الالئحة

  في ضوء معايير وأحكام الالئحة المنصوص عليها  وائزلجاتقييم ملفات المتقدمين للحصول على

 .للترشيح

  الوثائق واألدلة اإلضافية وإجراء المقابالت الشخصية األولية للمفاضلة بين المتقدمين فحص

 .لمطابقة والتحققا من  أجل وائزلجاللحصول على 

  في نهاية كل دورة لمجلس الكليةوإحالته إعداد التقرير النهائي. 
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 ً  لجنة االعالم والتثقيف:  سابعا

 تحديث ومتابعة بالكلية واإلداريين والطالب التدريس هيئة أعضاء بين الجودة بثقافة الوعى نشر إلىهذه اللجنة  تهدف

السيد  بإقتراح منتشكل هذه اللجنة و. الطالب و التدريس هيئة أعضاء السادة انجازات و انجازاتها و الكلية بيانات

 .أعضاء خمسةوال يقل عدد أعضائها عن  الكليةموافقة مجلس بو  عميد الكلية

 :صاصات اللجنةتاخ

 بالكلية  الجودة ضمان قسم أنشطة متابعة. 

 وتعزيز الدعم االستراتيجية وأهدافها الكلية ورسالة رؤية بمضمون الطالب معرفة مدى متابعة 

 . لها االعالنى

 التدريس  هيئة ألعضاء اإعالنهو واألقسام لكليةللجامعة وا واألهداف الرسالة و الرؤية نشر متابعة

 . لطالباووالكوادر المساندة 

 باألقسام التدريس هيئة بأعضاء الخاصة المكتبية الساعات إعالن على التأكيد . 

 اإعالنه و الكلية وخارج داخل التدريس هيئة أعضاء بها يقوم التى االنشطة على التعرف. 

 أو االبداعى الدراسى التفوق حيث من سواء العلمية األقسام داخل المميزين الطالب أسماء تجميع 

 . المختلفة نشطةواأل المعرفة مجاالت فى

 وكذلك أو دولية محلية جوائز أو أوسمة على الحاصلين التدريس هيئة أعضاء أسماء عن االعالن 

 االلكترونى الموقع على نشرهاإحالتها للجهات المهنية لو بالكلية التدريس هيئة أعضاء أخبار متابعة

 .بالكلية الخاص

 علمية مناراتس – اجتماعية) األقسامتقام بالكلية و التى باألنشطة الخاصة النهائية التقارير عدادإ – 

 (. عمل ورش – ندوات

 وأهميتها الجودة ثقافة بنشر خاصة ملصقات  – اعالنات – نشرات تصميم . 

 االمتحانات مواعيد بها موضحا العلمية األقسام داخل اعالنات وجود متابعة. 

 (.المحاضرات – الندوات –  الورش) وعناوين كنامأو بمواعيد التدريس هيئة أعضاء إعالم 

 

 

 

 

 

 

 

 


