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 جدول أعمال
 م سااااااااا  مااااااااا  3102(  سااااااااا   4رقااااااااا   وحااااااااادج داااااااااما  ا جاااااااااودج ها در أمجلااااااااا  اجتماااااااااا   

 اقشاااااا  اعمااااااال ا جااااااودج ا ملتل اااااا  د ااااااا  علاااااا  دعااااااوده ا سااااااتا  ا ااااااد تور ا معاااااااممر ا ملتل اااااا   م
  فاااااااا  تماااااااا  ا ساااااااااع  30/8/3102ا موافااااااا   ردعااااااااا  و   اااااااا  ماااااااو  ا رئااااااام  مجلااااااا  ا دارج 

 .د اع  مجل  ا  لم  صداحا ا حادم  عشر
===================== 

 .امللكة العربية السعودية -للعمل في جامعة نجران 11/8/3112لجودة بالكلية ابتداء من اإعارة مدير وحدة ضمان  .1

 االعالن عن الترشيح لمنصب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية من بين اعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية. .2
 اجراء التجديد السنوي لألعضاء مجلس االدارة الوحدة.  .3
 أجراء التجديد السنوي لمنسقي اللجان النوعية. .4
 أجراء التجديد السنوي لمنسقي المعايير.  .5
 مناقشة سبل تفعيل العمل بالئحة المالية لوحدة ضمان الجودة بالكلية. .6
 ن) خارج الكلية والجامعة(.مناقشة سبل توفير دعم مالي لتفعيل نظام المراجعة الخارجية م .7
 تقدم لالعتماد.مناقشة خطوات تنفيذ زيارة المحاكاة من الجامعة المؤجلة للمرة الثانية خالل الفترة القادمة التي تعتبر المؤشر األساسي لإلمكانية لل .8
االثنين الموافق سليمها لمنسقي المعايير في اجتماع مناقشة المالحظات الفنية و كيفية المعالجة من مركز ضمان االعتماد و الجودة بالجامعة التي تم ت .9

33/5/2133. 
 . 2137/ 2132للكلية ةتقرير متابعة اجراءات تحديث الخطة االستراتيجي .31
 (.3102-3103 -(3103-3100ا علما   تقرير متابعة التقرير السنوي الكلية للبرامج البكالوريوس و الدراسات .00
 ( االقسام العلمية.2133-2132(&)2132-2133لوريوس و الدراسات العليا )تقرير متابعة تقارير البرامج البكا .32
( االقسام 2133-2132(&)2132-2133تقرير متابعة استكمال تنفيذ متطلبات ملف المقرر برامج البكالوريوس و الدراسات العليا ) .33

 العلمية.
 ليمية.التعلجنة المعايير االكاديمية والبرامج تقرير متابعة تطوير االعمال في  .34
 .أساليب التعليم والتعلمدعم الطالبي وتطوير اللجنة  فيمتابعة تطوير االعمال تقرير  .35
 .لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة فيمتابعة تطوير االعمال تقرير  .36
 .لجنة التقييم المستمر والمراجعة الداخلية فيمتابعة تطوير االعمال تقرير  .37
 تحليل  االستبيانات الخاصة بالمعايير المختلفة.متابعة اعمال طرح و تقرير  .38
 خطة لصيانة اآلالت والمعدات والتجهيزات من االقسام العلمية .تقرير متابعة تنفيذ  .39
 االداريين(. -اعضاء هيئة التدريس  -)القيادات األكاديمية 2133/ 2132متابعة اجراءات تحديث خطة التدريبتقرير  .21
 االرشاد االكاديمى.متابعة تفعيل دور مكتب تقرير  .23
 .متابعة تفعيل دور مكتب متابعة الخريجينتقرير  .22
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 حمضر االجتماع

 .السعوديةامللكة العربية  -للعمل في جامعة نجران 11/8/3112لجودة بالكلية ابتداء من امان ضإعارة مدير وحدة  .1

 .و النجاج في هذه املهمةالتوفيق بتمنيات املجلس و  احيط املجلس علما القرار:

 االعالن عن الترشيح ملنصب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية من بين اعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية. .3

 .: احيط املجلس علما و تم مخاطبة االقسام العلميةالقرار

 اجراء التجديد السنوي لألعضاء مجلس االدارة الوحدة.  .2

 تم مناقشة الترشيحات و املوافقة على التشكيل املرفق و التوصية بالعرض على مجلس الكلية. :القرار

 .بالوحدة أجراء التجديد السنوي ملنسقي اللجان النوعية .4

 التوصية بالعرض على مجلس الكلية.: تم مناقشة الترشيحات و املوافقة على التشكيل املرفق و القرار

 . التنفيذين بالوحدة أجراء التجديد السنوي ملنسقي املعايير .5

 : تم مناقشة الترشيحات و املوافقة على التشكيل املرفق و التوصية بالعرض على مجلس الكلية.القرار

 مناقشة سبل تفعيل العمل بالئحة املالية لوحدة ضمان الجودة بالكلية. .6

مناقشرررررررة فررررررربل الت عيرررررررل و املوافقرررررررة علرررررررى التررررررراعيم مررررررر  تمو رررررررل ا  امعرررررررة فررررررري مشررررررررو  السررررررريكا   رررررررم املررررررروار   : ترررررررمالقررررررررار

 الذاتية للكلية.

 مناقشة سبل توفير دعم مالي لتفعيل نظام املراجعة الخارجية من) خارج الكلية والجامعة(. .1

تررررررم مناقشررررررة فرررررربل الت عيررررررل و املوافقررررررة علررررررى الترررررراعيم مرررررر  تمو ررررررل ا  امعررررررة فرررررري مشرررررررو  السرررررريكا   ررررررم املرررررروار   :القرررررررار

 .و االقسام الذاتية للكلية

املؤجلرررررررررة للمررررررررررة اللانيررررررررة خرررررررررال  الفتررررررررررة القادمررررررررة ال ررررررررر   عت رررررررررر املؤشرررررررررر  مناقشررررررررة خيرررررررررواا تنفيرررررررررذ   ررررررررارة املحا ررررررررراة مرررررررررن الجامعررررررررة .8

 .األساس   لإلمكانية للتقدم لالعتماد

 .3102/3102: تم مخاطبة ا  امعة للتحايا ميعا  للز ارة مع بااية العام ا  امعي القرار

مناقشررررررررة املالحظرررررررراا الفنيررررررررة و ايفيررررررررة املعالجررررررررة مررررررررن مرارررررررر  ضررررررررمان االعتمرررررررراد و الجررررررررودة بالجامعررررررررة ال رررررررر  تررررررررم  سررررررررليم ا ملنسررررررررقي  .9

 .12/5/3112املعايير في اجتماع االثنين املوافق 

 املوافقة على خطة التن يذ.: تم املناقشة  و القرار

 . 3111/ 3113للكلية ةتقر ر متابعة اجراءاا تحديث الخية االستراتيجي .11

و تشكيل   نة   3103/3102خطة جاياة لتصبح  3101/3102للكلية  ة: املوافقة تحايث ا خطة االفتراتيجيالقرار

 . لتصايق على القراربذلك و ا الكلية القا مم  ا خطة القايمة و احاطة مجلس  مملتابعة ما ت
 (.3112-3113)-(3113-3111تقر ر متابعة التقر ر السنوي الكلية لل رامج البكالور وس و الدراساا العليا ) .11

 :ا  رار
 ( االقسام العلمية.3112-3113(&)3113-3111تقر ر متابعة تقار ر ال رامج البكالور وس و الدراساا العليا ) .13

 . ذرؤفاء االقسام و مخاطبتهم بذلك و جارى التن ي: تم املناقشة مع السا ة القرار

 (3112-3113(&)3113-3111تقر ر متابعة استكما  تنفيذ متيلباا ملف املقرر برامج البكالور وس و الدراساا العليا ) .12
 االقسام العلمية.
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 .ذ: تم املناقشة مع السا ة رؤفاء االقسام و مخاطبتهم بذلك و جارى التن يالقرار

 .لجنة املعايير اال اديمية وال رامج التعليميةتقر ر متابعة تيو ر االعما  في  .14

 املوافقة على قيام الل نة املشكلة بمراجعة جميع االعمال السابقة و تقايم تقر ر بذلك في ا  لسة التالية. :القرار

 

 .لجنة الدراساا العليا والبحوثتقر ر متابعة تيو ر االعما  في  .15

 املوافقة على قيام الل نة املشكلة بمراجعة جميع االعمال السابقة و تقايم تقر ر بذلك في ا  لسة التالية.القرار: 

 .دعم اليالبي وتيو ر أساليب التعليم والتعلماللجنة تقر ر متابعة تيو ر االعما  في  .16

 م تقر ر بذلك في ا  لسة التالية.القرار: املوافقة على قيام الل نة املشكلة بمراجعة جميع االعمال السابقة و تقاي

 .لجنة املشاراة املجتمعية وتنمية البيئة تقر ر متابعة تيو ر االعما  في .11

 القرار: املوافقة على قيام الل نة املشكلة بمراجعة جميع االعمال السابقة و تقايم تقر ر بذلك في ا  لسة التالية.

 .تمر واملراجعة الداخليةلجنة التقييم املس تقر ر متابعة تيو ر االعما  في .18

 القرار: املوافقة على قيام الل نة املشكلة بمراجعة جميع االعمال السابقة و تقايم تقر ر بذلك في ا  لسة التالية.

 تقر ر متابعة اعما  طرح و تحليل  االستبياناا الخاصة باملعايير املختلفة. .19

 اء بسرعة االنتهاء م  التحليل و ارفال النتائج.املوافقة على ذلك و تكليف منسف التقو م و االحص :القرار

 تقر ر متابعة تنفيذ خية لصيانة اآلالا واملعداا والتج يزاا من االقسام العلمية . .31

مع  3103/3102ا  اياة للكلية  ةتم املوافقة على عمل خطة خمسية للصيانة تضاف الى ا خطة االفتراتيجي :القرار

 بوحاة ضمان ا  و ة.صيانة م  وحاة الصيانة السابقة اجراء متابعة للخطط ال

 االدار ين(. -اعضاء هيئة التدريس  -)القياداا األ اديمية 3112/ 3113تقر ر متابعة اجراءاا تحديث خية التدر ب .31

مع  3103/3102ا  اياة للكلية  ةتم املوافقة على عمل خطة خمسية للتار ب تضاف الى ا خطة االفتراتيجي :القرار

 جراء متابعة للخطط التار ب السابقة م  وحاة التار ب بوحاة ضمان ا  و ة.ا

 .اال اديميتقر ر متابعة تفعيل دور مكتب االرشاد  .33

 .3102/3102املوافقة على عمل خطة االرشا  األكا يمي لعام ا  امعي  :القرار

 تقر ر متابعة تفعيل دور مكتب متابعة الخر جين. .32

و تقايم تقار ر ع  العام ا  امعي  3102/3102تكليف منسق ا خر جين بعمل خطة للخر جين لعام ا  امعى   :القرار

3103/3102 . 

 

 

 

 

 

 


