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 الجودة وحدة مهام مشرف/  اختصاصات

 .الكلية أهداف مع يتوافق بما  وتنفذيها والتقويم األكاديمي واالعتماد  للجودة خطة وتنفيذ إعداد (1

 .واملستقبلية  الحالية واالعتماد الجودة نظم تنفيذب املرتبطة األنشطة جميع ومراقبه ادارة (2

 .والعاملية الوطنية املعايير مع   التوافق لتحقيق والتقويم  واالعتماد الجودة آليات  وتنفيذ وضع (3

 .وتنفذيها  والتقويم والقياس األكاديمي واالعتماد  الجودة ثقافة  لنشر خطة إعداد (4

 .والتقويم والقياس واالعتماد   الجودة مجاالت في املؤهلة  الكوادر الستقطاب  املناسبة الخطط وضع (5

 .األكاديمية البرامج جميع في والتعلم التعليم عمليات جودة من التأكد (6

 .املعتمدة النماذج حسب  العلمية  لألقسام الدراسية املقررات  توصيف من التأكد (7

 .العلمية االقسام بجمع الدراسية للمقررات االلكتروني املادة  ملف  اعداد من التأكد (8

 .واالداريين  التدريس وهيئة الطالب استبيانات بيانات وتحليل  امليداني املسح اجراء (9

 .واالعتماد الجودة معايير وتحقيق للمراجعة الداخلي للتدقيق املؤهلة الكوادر إعداد (10

 .بياناتها وتحليل املؤشرات  بتلك الخاصة املقاييس  وبناء األداء مؤشرات تحديد (11

 .املناسبة الحلول  واقتراح  تواجهها التي واملعوقات الوحدة  إنجازات عن  التقارير اعداد (12

 .األكاديمي االعتماد بمتطلبات نواملنسوبي  التدريس هيئة  لتوعية دورية لقاءات تنظيم (13

 التوظيف والعمل. وجهات البرامج  في الخريجين أراء عن البيانات  وتحليل جمع (14

 .بالوحدة العمل لتسيير الالزمة  والخارجية  الداخلية االتصاالت اجراء (15
 

 مهام اللجان الفرعية التابعة لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 لجنة الجودة  .1

 .لبناء وتطبيق أنظمة الجودة وفق املواصفات املعتمدةالخطط واألهداف والتنفيذية وضع  (1

 .وضع سياسات الجودة من أجل تحسين وتطوير األداء وضمان الجودة ومتابعة تنفيذها (2



 .وتطويرهاألنظمة الجودة   عاييرالداخلية واملمراجعة لآليات لوضع  (3

 .بالكليةتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بضمان الجودة التعليمية واإلدارية  (4

 .بين منسوبي الكليةترسيخ ثقافة الجودة وعقد ورش عمل لإعداد برامج توعية لنشر  (5

 .بالكلية تطبيق أنظمة الجودة املعتمدةمنسوبي الكلية لتأهيل   (6

 .الجودةل في مجا  ملنسوبي الكليةتقديم االستشارات واملساعدات  (7

 .إدارات وأقسام الكليةإعداد الدراسات واملقترحات في مجال الجودة التي تساهم في تطوير  (8

 .إعداد البيانات واملعلومات واإلحصائيات والتقارير السنوية عن إنجازات الوحدة (9

 الجامعي تقويم األداء  لجنة  .2

 . قياس وتقويم فعالية األداء وضمان تحقيق جودته في العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع (1

 .وفق أفضل املمارساتاألداء الجامعي وضع وتنفيذ الخطط التطويرية لعمليات تقويم  (2

 . إعداد قاعدة بيانات باملمارسات الحالية في مجال تقويم الطالب (3

ومعلومات إحصائية وأدلة وبراهين ومؤشرات أداء وخطط تطويرية تسمح    بيانات موثقة إعداد قاعدة   (4

 باملقارنة، واملتابعة والتطوير املستمر.

 االعتماد األكاديمي  لجنة .3

 وضع الخطط واألهداف االستراتيجية والتنفيذية لالعتماد األكاديمي بالكلية.  (1

 .املستمر وتحسين العملية التعليمية ومتابعة تنفيذهاوضع سياسات االعتماد التي تدعم التطوير  (2

 .وضع آليات املراجعة والتقييم لجودة مخرجات التعلم بالكلية (3

 .إعداد برامج توعية وعقد ورش عمل لنشر لترسيخ ثقافة االعتماد األكاديمي بين منسوبي الكلية (4

 .عة واملسؤوليات لكل عمليةات املتبءلشرح عمليات االعتماد واالجرا ورسوم توضيحيةاعداد دليل  (5

 .تقديم االستشارات واملساعدات ملنسوبي الكلية في مجال االعتماد األكاديمي (6

 .عمليات املراجعة والتدقيق والتقييم والتطوير املستمر لضمان جودة العملية التعليمية بالكلية (7

 .طوير البرامج الدراسية بالكليةإعداد الدراسات واملقترحات في مجاالت االعتماد األكاديمي التي تساهم في ت (8

 .إعداد البيانات واملعلومات واإلحصائيات والتقارير السنوية عن إنجازات الوحدة (9

 لجنة مخرجات التعلم  3-1

 بالكلية. الدراسيةوالبرامج قياس وتقويم مخرجات التعلم باملقررات ل التنفيذية  هدافاأل متابعة  (1

 .باملقررات والبرامج الدراسية ومتابعة تنفيذهاوضع آليات تطبيق مخرجات التعلم  (2

 . توحيد ادوات التقويم مما يضمن جودة النتائج بغرض تحديد معايير قياس مخرجات التعلم (3

 .تنفيذ الخطط التطويرية لعمليات تقويم الطالب وفق أفضل املمارسات العامليةمتابعة  (4

 . وعالقتها بالخطط الدراسية واهداف البرنامج وضع اجراءات خاصة لتقييم مخرجات البرامج (5

 االعتماد األكاديمي.مخرجات التعليم وطرق التدريس املتوافقة مع متطلبات و التقويم  طرق   بيناملوائمة  (6



 .على قياس وتقويم مخرجات التعلم باملقررات والبرامجاألقسام العلمية تأهيل ومتابعة  (7

 .املتعلقة بقياس وتقويم مخرجات التعلمبيانات ستاال  نتائج تحليل (8

 .بالكليةإعداد تقارير نتائج مخرجات التعلم  (9

  لجنة القياس والتقويم  3-2

  بالكلية.التنفيذية للقياس والتقويم  تنفيذ األهدافمتابعة  (1

 .لنشر وترسيخ ثقافة القياس والتقويموعقد ورش عمل إعداد برامج توعية  (2

 .والتقويم في األقسام واإلدارات والوحدات اإلداريةتنفيذ عمليات القياس   (3

 .عمليات املراجعة والرصد والتدقيق والتطوير املستمر لضمان جودة القياس والتقويم (4

 املراجعة الداخليةلجنة  3-3

 .      وإجراءات املراجعة الداخلية ات وأهدافوضع وتطبيق سياس  (1

 الكلية. إعداد املدققين الداخلين املؤهلين إلجراء عمليات التدقيق داخل  (2

 واالعتماد األكاديمي.  لنظم الجودة الداخليكساب املدققين مهارات املدقق ورش عمل إل إعداد  (3

 ملعايير التدقيق املعتمدة.تحديد معايير وإجراءات  (4
ً
 عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا

تنسجم مع الترتيبات املخطط لها ويتم    املمارسات ألنظمة الجودة واالعتماد األكاديميالتأكد من أن جميع   (5

 . تطبيقها بشكل فعال ومناسب لتحقيق األهداف

 .املراجعة والتدقيق والتطوير املستمر لضمان جودة مخرجات التعلم (6

  لجنة األنظمة اإللكترونية 3-4

وانشاء    املباشرة،مخرجات التعلم    وتقييم وتحليل  الراجعة،انشاء تطبيق الكتروني خاص بالكلية للتغذية   (1

 . التقارير على مستوى املقررات مما يساعد في تطبيق عملية التحسين املستمر

 واستبيانات الخريجين باملقررات،انشاء نظام الكتروني الستبيانات التقويم الغير مباشر الخاص  (2

 .األكاديميدارة عمليات االعتماد بالكلية الخاص بإ  نظم االعتماد االلكترونيبرامج و إدارة  (3

 .املمارسات املتبعة أفضلالى  باإلضافةاعداد ملفات املقررات  اعداد دليل لشرح كيفية (4

 .على مستوى االقسام العلمية والكلية األكاديمياعداد قالب خطة سنوية لعمليات االعتماد  (5

 .وضع الضوابط الفنية لالستخدام األمثل لنظام االعتماد اإللكتروني (6

 .حول كيفية استخدام النظام اإللكتروني عقد ورش عمل  (7

  .اإللكترونيتقديم الدعم حول كيفية ادارة النظام  (8

 

 


