
 

  -: الرؤية
وحدة نموذجية في ضمان تطبيق الجودة الشاملة والتحسين 

 الوطني.لمناظرة على المستوى المستمر بين الوحدات ا

 -الرسالة: 
كاديمي 

أ
داري وخدمةتحقيق التميز ال تمع المج والبحثي والإ

بالكلية من خالل تعزيز النظام الداخلي للجودة ودعم البرامج 
كاديمية للحصول على 

أ
 .والدوليةالمحلية  العتماداتال
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ول في مهام تم إعداد هذه الخطة، 
أ

كاديمي استيفاء للبند ال
أ

ئحة الموحدة لوحدات التطوير والجودة بالكليةلجنة العتماد ال كاديمي لوالمتعلق بإعداد الخطة السنوية  وفقا لال
أ

العتماد ال
ليات  عاييروالم تطلبات العتماد المؤسسي والبرامجيموفقا لبالكلية 

آ
نووالسياسات وال

أ
يضا،يحققبما و ،اإلجراءات المعتمدة في هذا الشا

أ
دعم برامج ودة في هدف وحدة التطوير والج ، ا

و دولية
أ

كاديمية متخصصة سواء محلية ا
أ

هداف الوحدة فيالكلية للحصول على إعتمادات ا
أ

كاديمي واإلداري بين منسوبي ومنسوبا :، وبما يخدم ا
أ

طار العمل ال
أ

ت ترسيخ ثقافة الجودة في ا
كاديمية بالكلية ؛الكلية

أ
 .الكلية والجامعة وير والجودة،وحدة التط رسالةرؤية و بما يلبى ؛ وتعزيز نظم المتابعة الداخلية والتقييم في عملية التعليم والتعلم، والرتقاء بجودة البرامج ال

 

 

 

 الوقت اجلهة املنفذة األنشطة م

وفق الالئحة  1439ه1438تشكيل وحدة التطوير والجودة للعام  1
 الموحدة والمعتمدة من وكالة الجامعة للتطوير والجودة 

 في بداية الفصل الول رئيس وحدة التطوير والجودة  -عميد الكلية 

تقرير عن المقترحات والمبادرات التي تقدم بها منسوبي الكلية وتبنتها  2
 ه 1440-1439الكلية للعام 

 الفصل الثاني رئيس وحدة التطوير والجودة -عميد الكلية 

ه  4014-3914الخطة التنفيذية لوحدة التطوير والجودة للعام الجامعي  3
 شاملة لجميع انشطة اللجان 

 المسوئلين التنفيذيين بالوحدة 
 مسوئلي لجان الوحد

 في بداية الفصل الول

نجازات وحدة التطوير والجودة للعام  4 ه  1440-1439التقرير الفصلي لإ
 وفق النموذج المعتمد من عمادة التطوير والجودة 

 المسوئلين التنفيذيين بالوحدة
 منسقي التطوير والجودة بالبرامج

 مسوئلي لجان الوحدة

 في نهاية الفصل الول

نجازات وحدة التطوير والجودة للعام  5 ه  1440-1439التقرير السنوي لإ
 وفق النموذج المعتمد من عمادة التطوير والجودة .

 المسوئلين التنفيذيين بالوحدة
 منسقي التطوير والجودة بالبرامج

 مسوئلي لجان الوحدة

 في نهاية الفصل الثاني

داء لوحدة التطوير والجودة  6
أ
 متضمنًا المقارنة المرجعيةتقرير مؤشرات ال

 الداخلية وفق النموذج المعتمد من عمادة التطوير والجودة
داء بالوحدة

أ
 في نهاية الفصل الثاني لجنة قياس ال
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 املخرجات الفرتة الزمنية مسئول  التنفيذ األنشطة م
عداد الخطة السنوية لوحدة التطوير والجودة بالكلية  .1  د. محمد عابدين المشاركة في اإ

 د. بثينة تميم
قرار  -نموذج الخطة الموحدة للكليات نموذج الخطة الستراتيجية للكلية  20/6 25/1

 تشكيل لجنة تحديث الخطة الستراتيجية 
 البرامج رسالة تحديث متابعة   .2

 
 د.  محمد عابدين
 د. بثينة تميم

 جميع تقارير المراجعات الداخلية  مستمر مستمر

لكلية منسوبات /منسوبي لدم الستراتيجي التخطيط مفهوم تعزيز   .3
أ
 د.  محمد عابدين ا

 د. بثينة تميم
 مطويات  -ورش عمل   -دورات تدريبية  مستمر مستمر

 
داء نظم الجودة الداخلية وفق خطة دعم الجودة في البرامج   .4

أ
 د.  انس بابكر متابعة ا

 د. رقية خضر
 نموذج  تصميم -النماذج الموحدة بعمادة التطوير والجودة  22/8 25/1

كاديمية بالكلية وتق المراجعة الداخلية لنظم الجودة بالبرامل  .5
أ
ديم ال

  الراجعةية ذالتغ
 د.  د.  انس بابكر
 د. رقية خضر

داء للبرامج  الدراسي   مستمر مستمر
أ
جميع  - 1439-1438جميع خطط تحسين جودة ال

 اعمال اللجنة التنفيذية  
. غالب الهمامي مؤشرات الداء تطوير القياس في لجنة مع التنسيق  .6

أ
 ا

 د. فاطمة رزق 
 جمع الستبيانات الخاصة بتطوير مؤشرات الداء  مستمر مستمر

داء الجديدة  .7
أ
 د. عبدالغفار عبدهللا حامد متابعة البرامج في النتهاء من مؤشرات ال

 د. فاطمة رزق 
لية  - الكلية ورسالة البرامج جمع محاضر الكلية والقسام التى اقرت  رسالة 28/2 28/1

 
ا

قسام
أ
 تحديث الرسائل بال

 النماذج وفق والكلية للبرامج الهداف الستراتيجية  تحقيق متابعة  .8
 الراجعة التغذية وتقديم المعتمدة

 د. عبدالغفار عبدهللا حامد
 د. رقية خضر

الهداف   التقارير الخاصة  بتحقيق -خطط التحسين  -مؤشرات الداء  مستمر مستمر
 التغذية الراجعة  - والكلية للبرامج الستراتيجية

 البرامج تحسن خطط متابعة  .9
 

.غالب الهمامي
أ
 ا

 د. فاطمة رزق 
التقرير  -التقارير الفصلية والسنوية المقدمة من البرامج عن تنفيذ الخطط  15/5 15/3

 السنوي للكلية 
لتطويرية المشاريع تنفيذ متابعة  .10

أ
 د.  محمد عابدين للجامعة الستراتيجية للخطة ا

 د. بثينة تميم
 تقارير عن المشاريع من قبل لجانها المشكلة  مستمر مستمر

داء   .11
أ
 د. عبدالغفار عبدهللا حامد الالزمة الستشارات وتقديم بالبرامج الداخلية الجودة نظم متابعة ا

 د. فاطمة رزق 
 محاضر جلسات الدعم الفني  -التقارير الفصلية والسنوية عن البرنامج  مستمر مستمر

دارية بناء على   .12 متابعة خطط التحسين لوحدات الكلية الكاديمية والإ
 مؤشرات الداء

. عبد هللا حسين صالح النجراني
أ
 ا

 د. رقية خضر
 لجان المراجعة الداخلية  تقارير -بالتنسيق مع لجنة تنمية المهارات  مستمر مستمر

 د.  انس بابكر للمخرجات المستهدفة نظم الجودة وفقا الملف تجهيز   .13
 د. رقية خضر

 تقارير   متابعة خطط التحسين من البرامج ، ووحدات الكلية  مستمر مستمر
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كاديمي بالكلية  
أ
لة )مرحرسم سياسات وخطط العتماد ال

عداد الخطة التنفيذية  (.التفصيلية اإ
شراف  اللجنة بكامل هيئتها تحت اإ

 ة ومنسقة اللجنةرئيس اللجن
ن تكون وكيل الكلية للتطوير والجودة الفصل الدراسي بداية

أ
طط في ضوء خطط خالو السياسات يجب ا

كاديمي بالجامعة
أ
 وسياسات العتماد ال

رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة ومنسقي  ترسيخ ثقافة العتماد ونشرها في مجتمع الكلية 
عضاء اللجنة

أ
قسام ا

أ
 الجودة بال

تعميم نماذج الوحدة لى البرامج العلمية ووحداتها ولجان  وكيل الكلية للتطوير والجودة خالل الفصل الدراسي
 الجودة 

كاديمية على التقدم ل 
أ
قسام ال

أ
تماد هيائت العتشجيع ال

قليمية والدولية  هال لالزما تنسيق تقديم الدعمو المحلية والإ
دارية كاديمية والإ

أ
 وللوحدات ال

رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة ومنسقي 
عضاء اللجنة

أ
قسام ا

أ
 الجودة بال

بالتنسيق مع وحدة التطوير والجودة بالكلية ووحدة  ةوكيل الكلية للتطوير والجود خالل الفصل الدراسي
كاديمي بعمادة التطوير والجودة

أ
عتماد ال  الإ

التطوير والجودة بالكلية ووحدة بالتنسيق مع وحدة  وكيل الكلية للتطوير والجودة خالل الفصل الدراسي رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة زيارات المتابعة والعتمادة جدول
كاديمي بعمادة التطوير والجودة

أ
عتماد ال  الإ

كاديمي والمؤسسي  
أ
رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة ومنسقي  متابعة استيفاء متطلبات العتماد ال

عضاء اللجنة
أ
قسام ا

أ
 الجودة بال

بالتنسيق مع وحدة التطوير والجودة بالكلية ووحدة  وكيل الكلية للتطوير والجودة خالل الفصل الدراسي
ع كاديمي بعمادة التطوير واالإ

أ
 لجودةتماد ال

كاديمي بعمادة التطوير  
أ
التواصل مع وحدة العتماد ال

 والجودة 
 من خالل الوكيل المختص وكيل الكلية للتطوير والجودة خالل الفصل الدراسي رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة

عداد قاعدة بيانات وخبرات متميزة في مجال العتماد   اإ
كاديمي

أ
 ال

 د. نجاة التوم )عضو اللجنة(             
 د. غادة عبيد )عضو اللجنة(

. خيار الدين برايكي )عضو اللجنة(
أ
 ا

ل يعال )عضو اللجنة(
 
. فيصل ا

أ
 ا

قسام والوكيل المختص ير والجودةوكيل الكلية للتطو خالل الفصل الدراسي
أ
 بالتنسيق مع منسقي الجودة بال

كاديمي  
أ
متابعة تقارير زيارات خبراء وهيائت العتماد ال

 وهاة واتخاذ القرارات المناسبة نحكليللوحدات المختلفة بال
رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة ومنسقي 

عضاء اللجنة
أ
قسام ا

أ
 الجودة بال

قسام  وكيل الكلية للتطوير والجودة خالل الفصل الدراسي
أ
وير ووحدة التطبالتنسيق مع منسقي الجودة بال

كاديمي بعمادة 
أ
عتماد ال والجودة بالكلية ووحدة الإ

 التطوير والجودة

عمال اللجنة 
أ
عداد تقرير شهري عن ا عضاء في شقي الطالب والطالبات وكيل الكلية للتطوير والجودة خالل الفصل الدراسي رئيس اللجنة ومنسقة اللجنة اإ

أ
 بالتشاور بين ال
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جنة
الل

 

 

 املخرجات
 األدلة والشواهد الفرتة الزمنية مسئول املتابعة التنفيذمسئول 

 ايل من شق الطالبات قسم االنظمة قسم احملاسبة قسم االدارة العامة قسم إدارة االعمال

علم
الت

م و
علي

الت
 

 

ج جودة بالبرامالمتابعة والتنسيق مع منسقي ال
 ستيفاء متطلبات التعليملالمختلفة بالكلية 

 والتعلم.

 المعيار الرابعمسوئلي 
 بالبرامج

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

جميع تقارير متطلبات المعيار الرابع  15/5 25/1
 1440-  1439للعام الدراسي 

متابعة تطوير وتحسين متطلبات وتجهيزات التعليم 
والتعلم مثل المك تبات والمعامل وقاعات التدريس 

نترنت بالبرامج المختلفة
أ
 وقاعات ال

المعيار السادس  مسوئلي
 مجبالبرا والمعيار السابع

دريس حمد اإ
أ
 د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم الينوبليد. شكري  د. ا

 
مام   د. هاله اإ
  د. رقية عامر

لحان حسن
أ
 د. ا

جميع تقارير متطلبات وتجهيزات التعليم  15/5 25/1
 1440-  1439والتعلم الدراسي 

رشاد الكاديمي  متابعة تطوير وتحسين الدعم والإ
عداد التقارير السنوية.  والخدمات الطالبية واإ

 الخامس المعيار مسوئلي
 بالبرامج

رشاد الكاديمي  وحدة الإ

دريس حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

كاديمي         15/5 25/1
أ
رشاد ال جميع تقارير الإ

 1440-  1439الدراسي 

مراجعة الخطط الدراسية وتوصيفات وتقارير البرامج 
والمقررات والتقارير الشاملة عن تقارير المقررات 

كد
أ
كاديمية  للتا

أ
ود نماذج بن ءمن استيفا للبرامج ال

 وحدة التعليم والتعلم بعمادة التطوير والجودة.

 المعيار الرابع مسوئلي
 بالبرامج

دريس حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي محمد سالمد.  د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

النماذج الموحدة لوحدة التعليم والتعلم  15/5 25/1
بعمادة التطوير والجودة بالمعيار الرابع  

 1440-  1439الدراسي 

داء البرامج بالكلية 
أ
متابعة خطط تحسين جودة ا

 والتقويم الدوري لها.
 المعيار الثالث مسوئلي
 بالبرامج

دريس حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

داء للبرامج   15/5 25/1
أ
جميع خطط تحسين جودة ال

 1440-  1439الدراسي  

داء البرامج 
أ
عداد تقارير مؤشرات جودة ا متابعة اإ

 مؤشرات نواتج تعلم البرامجوتقارير 
المعيار الرابع  مسوئلي

 مجبالبرا والمعيار الثالث
دريس حمد اإ

أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

جميع تقارير المؤشرات للبرامج والنواتج  15/5 25/1
 1440-  1439التعلم الدراسي 

عداد التقارير السنوية عن معدلت تقدم  متابعة اإ
 الطلبة.

دريس  حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

جميع التقارير السنوية عن معدلت تقدم  15/5 
 1440-  1439الطلبة التعلم   الدراسي  

لى  عمال اللجنة ورفعها اإ
أ
عداد تقرير شهري عن ا اإ

 مشرف / مشرفة وحدة التطوير والجودة..
دريس لجنة التعليم والتعلم حمد اإ

أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

عمال اللجنة 15/5 25/1
أ
 التقارير شهرية عن ا

التواصل مع وحدة التعليم والتعلم بعمادة التطوير 
 والجودة وموافاتها بالتقارير الفصلية والسنوية

 د. عبد الفتاح عالوي لجنة التعليم والتعلم
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 عبد الفتاح عالويد. 
مام    د. هاله اإ

التقارير الفصلية والسنوية المقدمة لوحدة  15/5 25/1
 التعليم والتعلم

 

 

 



 9من  6صفحة 

 

جنة
الل

 

 

 املخرجات
 األدلة والشواهد الفرتة الزمنية مسئول املتابعة مسئول التنفيذ

 ايل من شق الطالبات قسم االنظمة احملاسبةقسم  قسم االدارة العامة قسم إدارة االعمال

علم
الت

م و
علي

الت
 

 

المتابعة والتنسيق مع منسقي الجودة بالبرامج 
المختلفة بالكلية لستيفاء متطلبات التعليم 

 والتعلم.

مسوئلي المعيار الرابع 
 بالبرامج

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 عبد الفتاح عالوي د.
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

جميع تقارير متطلبات المعيار الرابع  1/9 15/5
 1440-  1439للعام الدراسي 

متابعة تطوير وتحسين متطلبات وتجهيزات التعليم 
ريس التد والتعلم مثل المك تبات والمعامل وقاعات

نترنت بالبرامج المختلفة
أ
 وقاعات ال

مسوئلي المعيار السادس 
 والمعيار السابع بالبرامج

دريس حمد اإ
أ
 د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا

 
مام   د. هاله اإ
  د. رقية عامر

لحان حسن
أ
 د. ا

جميع تقارير متطلبات وتجهيزات التعليم  1/9 15/5
 1440-  1439والتعلم الدراسي 

رشاد الكاديمي  متابعة تطوير وتحسين الدعم والإ
عداد التقارير السنوية.  والخدمات الطالبية واإ

مسوئلي المعيار الخامس 
 بالبرامج

رشاد الكاديمي  وحدة الإ

دريس حمد اإ
أ
مام عبد الفتاح عالوي د. د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

كاديمي         1/9 15/5
أ
رشاد ال جميع تقارير الإ

 1440-  1439الدراسي 

مراجعة الخطط الدراسية وتوصيفات وتقارير البرامج 
والمقررات والتقارير الشاملة عن تقارير المقررات 

كد
أ
كاديمية  للتا

أ
ماذج من استيفاء بنود ن للبرامج ال

 وحدة التعليم والتعلم بعمادة التطوير والجودة.

مسوئلي المعيار الرابع 
 بالبرامج

دريس حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

النماذج الموحدة لوحدة التعليم والتعلم  1/9 15/5
بعمادة التطوير والجودة بالمعيار الرابع  

 1440-  1439الدراسي 

داء البرامج بالكلية 
أ
متابعة خطط تحسين جودة ا

 والتقويم الدوري لها.
مسوئلي المعيار الثالث 

 بالبرامج
دريس حمد اإ

أ
مام عالويد. عبد الفتاح  د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

داء للبرامج   1/9 15/5
أ
جميع خطط تحسين جودة ال

 1440-  1439الدراسي  

داء البرامج 
أ
عداد تقارير مؤشرات جودة ا متابعة اإ

 وتقارير مؤشرات نواتج تعلم البرامج
مسوئلي المعيار الرابع 
 والمعيار الثالث بالبرامج

دريس حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

جميع تقارير المؤشرات للبرامج والنواتج  1/9 15/5
 1440-  1439التعلم الدراسي 

عداد التقارير السنوية عن معدلت تقدم  متابعة اإ
 الطلبة.

دريس  حمد اإ
أ
مام د. عبد الفتاح عالوي محمد سالم د. د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

جميع التقارير السنوية عن معدلت تقدم  1/9 15/5
 1440-  1439الطلبة التعلم   الدراسي  

لى  عمال اللجنة ورفعها اإ
أ
عداد تقرير شهري عن ا اإ

 مشرف / مشرفة وحدة التطوير والجودة..
دريس والتعلملجنة التعليم  حمد اإ

أ
مام د. عبد الفتاح عالوي د. محمد سالم د. شكري الينوبلي د. ا   د. هاله اإ

  د. رقية عامر
لحان حسن

أ
 د. ا

عمال اللجنةالالتقارير  1/9 15/5
أ
 شهرية عن ا

التواصل مع وحدة التعليم والتعلم بعمادة التطوير 
 والجودة وموافاتها بالتقارير الفصلية والسنوية

 د. عبد الفتاح عالوي التعليم والتعلملجنة 
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

 د. عبد الفتاح عالوي
مام    د. هاله اإ

التقارير الفصلية والسنوية المقدمة لوحدة  1/9 15/5
 التعليم والتعلم
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جنة
الل

 

مسئول  األنشطة املخرجات اهلدف املهام
 التنفيذ

 الفرتة الزمنية مسئول املتابعة

داء
 األ

س
قيا

 

دوات 
أ
عداد وحصر  ا اإ

القياس الالزمة لعمليات 
 التقويم الداخلي بالكلية

دوات القياس 
أ
توفير ا

الالزمة لعمليات التقويم 
 الداخلي بالكلية

دوات 1
أ

. إعداد تقرير عن ا
القياس التي تم تصميمها من 
قبل لجنة القياس بالكلية إلنجاز 
عمليات التقويم الداخلي 

 بالكلية.
. إعداد تقرير شامل عن نتائج 2

توي مس تحليل الستبانات علي
داء(.

أ
قسام الكلية )مؤشرات ال

أ
 ا

دوات . تصميم1
أ

نشطة التي لم  ا
أ

قياس لال
داء 

أ
تصمم لها من قبل وحدة قياس ال

 .التحكيم لجنة قبل من بالجامعة وتحكيمها
. تحليل ودراسة الستبانات وصياغة 2

التوصيات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
داء(. 

أ
 في كل تقرير )مؤشرات ال

صحاب الشان لتخاذ قرار . رفع ا3
أ

لتقارير ل
نها.

أ
 بشا

داء
أ

 د. التاج محمد محمدعلي  لجنة قياس ال
بو الحسن 

أ
 ا. إنتصار ا

. حسين الغباري 
أ

 ا
. مروة كمال 

أ
 ا

 

ل العام الدراسي   خال

تقييم الورقة الختبارية 
للمقررات الدراسية 
 الفصلية والنهائية وك تابة
التقارير عن جودة 

ج لنموذ الختبارات وفقًا 
 التقييم

التنسيق مع لجان 
المعيار الرابع )التعليم 
والتعلم( بالكلية في 
تقييم الورقة الختبارية 
للمقررات الدراسية 

 الفصلية والنهائية 

. ك تابة تقرير عن تقييم الورقة 1
 الختبارية للمقررات الدراسية.

كد من استيفاء الورقة 2
أ

. التا
الختبارية لمعايير جودة الورقة 
 الختبارية وك تابة التقارير بذلك. 

ولية عن تقييم 1
أ

. الحصول علي البيانات ال
عضاء هيئة التدريس 

أ
 الورقة الختبارية من ا

. صياغة التوصيات وتحديد نقاط القوة 2
 ونقاط الضعف في كل تقرير.

 المعيار الرابع
 م والتعلمالتعلي

دم
آ

 د. عالم الحاج ا
 د. سليم الشعواني

. مني حسن 
أ

 ا

بعد انتهاء الفصل الدراسي  
 الول والثاني مباشرة

عضاء 
أ
متابعة دخول ا

هيئة التدريس والطالب 
داريين بالكلية علي  والإ
موقع الجامعة لستيفاء 
الستبانات الموحدة 

داء
أ
 لتقييم مؤشرات ال

عضاء 
أ
كد من دخول ا

أ
التا

هيئة التدريس والطالب 
داريين بالكلية علي  والإ
موقع الجامعة لستيفاء 
الستبانات الموحدة 

داء
أ
 لتقييم مؤشرات ال

عضاء هيئة 
أ

مراجعة مدي دخول ا
التدريس واإلداريين والطالب 
بالكلية وتعبئة الستبانات 

داء. 
أ

 الموحدة لتقييم مؤشرات ال

مخاطبة وكالة التطوير والجودة بالجامعة عبر 
عداد 

أ
وكيل الكلية للتطوير والجودة لمدنا با

سماء الساتذة والداريين الذين استجابوا 
أ

وا
 والذين لم يستجيبوا وعمل تقرير بذلك

 
داء

أ
 لجنة قياس ال

 د. عبد هللا بن بشر
. صالح محمد الهمامي

أ
 ا

. مروة كمال 
أ

 ا

ل العام الجامعي  خال

عداد تقرير شهري عن  اإ
لي  عمال اللجنة ورفعها اإ

أ
ا

مشرف وحدة التطوير 
 والجودة بالكلية

عداد التقارير الخاصة  اإ
عمال اللجنة ورفعها 

أ
با

لي مشرف وحدة  اإ
 التطوير والجودة بالكلية

إعداد مطلوبات والتقارير 
 الخاصة بمهام اللجنة

الحصول علي البيانات واعداد التقارير بناءًا 
 عليها

 
داء

أ
 لجنة قياس ال

 د. التاج محمد محمدعلي 
بو الحسن

أ
. إنتصار ا

أ
 ا

 

ل العام الدراسي شهرياً   خال
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 اسم املرشح لتقديم الدورة عنوان الدورة م
 )يف قسمي الطالب والطالبات(

 مالحظات على التنفيذ مسئول املتابعة والتقييم املوعد املقرتح

. د. منير البلومي النشر الدولي للبحوث العلمية  .1
أ
 ا

 د. توليب عبد الغفار
. عبدالرحمن حسن بالعبيد يحدد لحقا

أ
 ا
ماني سليمان )وفريق العمل( 

أ
 د. ا

 

 د. ياسر بيومي التجاهات الحديثة في التعليم وتقنيات التدريس والعرض الفعال  .2
مل عبد هللا

أ
 د. ا

. محمد علي الهمامي يحدد لحقا
أ
 ا

ماني سليمان )وفريق 
أ
 د. ا

 

 الحافظد. محمد حمدنا هللا عبد  مهارات تطوير واختبار الفتراضات وتحليل البيانات  .3
 د. فيحاء مؤمني

 د. باسم العموش يحدد لحقا
ماني سليمان 

أ
 د. ا

 

 د. خالد محمد حسن البشير تطوير نواتج تعلم المقرر وقياسها وفق النماذج المعتمدة ودوره في تحقيق الجودة  .4
 د. نشوى نافع

 د. محمد حمدنا هللا عبد الحافظ يحدد لحقا
ماني سليمان )وفريق العمل(

أ
 د. ا

 

عداد وتحسين تقرير المقرر ودوره في تحقيق جودة العملية التعليمية  .5 . خيار الدين برايكي مهارات اإ
أ
ينوبلي مع ا  د. شكري الإ

 د. هدى اليامي
. عبد هللا ملفي الحارثي يحدد لحقا

أ
 ا

ماني سليمان )وفريق العمل(
أ
 د. ا

 

نيس حسيب المحالوي تحقيقهاخدمة المجتمع: متطلبات المعيار على مستوى البرنامج وكيفية   .6
أ
 د. ا

 د. رقية عامر
 د. عبد الحميد بيومي يحدد لحقا

ماني سليمان )وفريق العمل(
أ
 د. ا

 

داء للتقييم والمقارنة المرجعية لتحقيق جودة التعليم  .7
أ
دم تطوير وتوظيف مؤشرات ال

 
 د. عاطف ا

 د. سامية الشامي
. عبدالرحمن حسن بالعبيد يحدد لحقا

أ
 ا

ماني 
أ
 سليمان )وفريق العمل(د. ا

 

دارية  .8  د. محمد الحسن شريف مهارات وقواعد استخدام نظام التصالت الإ
 )تحدد لحقا من قبل اللجنة(

. عبد هللا ملفي الحارثي يحدد لحقا
أ
 ا

ماني سليمان )وفريق العمل(
أ
 د. ا

 

 

 

 اسم املرشح لتقديم الدورة عنوان الدورة م
 )يف قسمي الطالب والطالبات(

 مالحظات على التنفيذ مسئول املتابعة والتقييم املوعد املقرتح

لك ترونية والعملية وفق معايير الجودة  .1 سئلة الإ
أ
عداد الختبارات الجامعية وتصميم ال   )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا د. عزه زهران )يحدد الباقون لحقا من قبل اللجنة( اإ

لك ترونيامعايير تصميم الستبانات وتحويلها   .2   )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا د. روضه عمر )يحدد الباقون لحقا من قبل اللجنة( اإ

كاديمية التشاركية للبحوث العلمية  .3
أ
مل عبد هللا الك تابة ال

أ
  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا د. ا

عداد وتحسين مصفوفة المقرر وعالقتها بمصفوفة البرنامج  .4   )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )يحدد لحقا من قبل اللجنة( اإ

  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )يحدد لحقا من قبل اللجنة( استراتيجيات البحث عن المعلومات في الويب المرئي وغير المرئي  .5
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 اسم املرشح لتقديم الدورة عنوان الدورة م
 )يف قسمي الطالب والطالبات(

 مالحظات على التنفيذ مسئول املتابعة والتقييم املوعد املقرتح

بداعي ودمجها في المقررات الدراسية  .1   )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( مهارات التفكير الناقد والتفكير الإ

عداد وتطوير توصيف المقرر وعالقته بتوصيف البرنامج  .2   )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( اإ

دوات قوقل(  .3
أ
نترنت العملية التعليمية )خاصة ا دوات الإ

أ
  لحقا من قبل اللجنة()يحدد  يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( استخدام ا

دارة سلوك الطالب وتحسين تعلمهم  .4   )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( اإ

  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتعزيز ممارساته  .5

رشاد   .6 كاديمي: الموجهات النظرية والتطبيق العملي ومراعاة الحالت الخاصةالإ
أ
  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( ال

و مقترح البحث  .7
أ
  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )تحدد لحقا من قبل اللجنة( تحديد مشكلة البحث وتصميم خطة ا

 الدورةاسم املرشح لتقديم  عنوان الدورة م
 )يف قسمي الطالب والطالبات(

 مالحظات على التنفيذ مسئول املتابعة والتقييم املوعد املقرتح

لك تروني  .1 ساسية في التعلم الإ
أ
  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا قبل اللجنة()يحدد لحقا من  المبادئ ال

  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )يحدد لحقا من قبل اللجنة( نظريات ومفاهيم ومبادئ التخطيط التربوي التعلم الفعال  .2

خالقيات البحث العلمي  .3
أ
  اللجنة()يحدد لحقا من قبل  يحدد لحقا )يحدد لحقا من قبل اللجنة( ا

كاديمية المشتركة  .4
أ
خالقيات المهنية في بيئة العمل ال

أ
  )يحدد لحقا من قبل اللجنة( يحدد لحقا )يحدد لحقا من قبل اللجنة( ال

 

عداد الخطة التنفيذيةعلي تعاونهم في  لجان وحدة التطوير والجودةعمل ق فر نشكر  ن تو، اإ
أ
مل ا

أ
 تمكن من تحسين الحتياجات الفعلية بالكلية، و خطةال عكسنا

أ
كاديمي ا تحقيقوء داال

أ
لعتماد ال

كاديمي،  الوطني مركزال هامعايير الجودة التي حدد وفق. العتماد البرامجي بالكلية بشكل خاصو بشكل عام المؤسسي
أ
 ة والكلية والبرامج ية كل من الجامعورؤ ةيحقق رسالبما وللتقويم والعتماد ال

رض الواقع.
أ
ليها علي ا  وينزل القيم التي تدعو اإ

 

 


