
 

 

 

 المراجعة الداخلية : التقييم المستمر و لجنة -دسااس
 -:عام  أهداف  

 توثيق األنشطة وتسجيلها. -1

 التأكد من استيفاء املستندات واعتمادها من الجهات املطلوبة. -2

 تجهيز البيانات إلعداد التقارير املطلوبة في حينها. -3

 إعداد التقارير التي سيتم عرضها. -4

 املراجعة الداخلية املستمرة. -5

 -:عامةمهام  
 .متابعة تشكيل وأداء لجان املراجعة الداخلية داخل األقسام العلمية املختلفة 

 :دراسة وتحليل- 

 تقارير املراجعين الداخليين والخارجيين. -

 تقييم الطالب للمقررات. -

 تقارير لجان تطوير املناهج بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا -

 تقرير لجنة خدمة املجتمع. -

 لجنة متابعة الخريجين.تقرير  -

 أراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين. -

وضعععععععع نتعععععععالت الدراسععععععععات والتحليعععععععل فععععععععي ةعععععععورة اسعععععععتفاد  هععععععععا فعععععععي وضععععععععع الخطععععععع  التنفي  عععععععة املسععععععععتقبلية السعععععععنوية لتطععععععععوير 

 البرامت التعليمية املختلفة وتطوير الكلية بصفة عامة.

 :كتابة التق ارير
 التقارير الربع سنوية والسنوية طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة. المشاركة في إعداد وكتابة

  -القيادة واإلدارة والتعزيز:1.6
 -أهداف اللجنة:

 وضع معا ير وضواب  موضوعية لتعيين القيادات اإلدارية بالكلية. -1

 وضع معا ير اختيار القيادات األكاد مية بالكلية. -2

 عليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.تفعيل العالقة بين اإلدارة ال -3

 تفعيل التعاون بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة. -4

 وضع برنامت لقاعدة بيانات متكاملة إلدارة الكلية. -5

 وضع برنامت لقياس أداء العاملين بالكلية في اإلدارات استبيانات لقاءات. -6

 بإدارات الكلية ورفع روع العمل في فريق.وضع برنامت لتحد ث العمل ورفع كفاءة األداء 



 

 

 

 قاعدة بيانات تدريبية لزيادة الوعي بفكر الجودة لدي أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والعاملين. -7

 محاولة إ جاد مصادر تمويل من املجتمع املحلي واملؤسسات العلمية لدعم البحوث العلمية. -8

العمععععععععل تبعععععععععا لخطععععععععوات معلومععععععععة مسععععععععبقا مرتبطععععععععة بععععععععالزمن لتحقيهععععععععا إعععععععععداد خطععععععععة للطععععععععوار  وإدارة األ مععععععععات تكفععععععععل  -9

 هيئععععععععة وتعبئععععععععة -11ومعععععععععا ير لقياسععععععععها وضععععععععواب  لتحقيقهععععععععا ومؤطععععععععرات لقيععععععععاس نتععععععععالت ومنععععععععا رة هعععععععع   الخطععععععععة بن ير هععععععععا 

 القدرات البشرية وموارد الكلية وإعدادها وتدريبها ملواجهة أي طوار  محتملة.

 -مهام اللجنة:
 االحتياجات التدريبية لقيادات ومو في الجها  اإلداري والفنيين .وضع آلية لتحد د  -

وضعععععععععع سياسععععععععععة للتعععععععععدريا خاةععععععععععة بالكليععععععععععة تخعععععععععدم تحقيععععععععععق رسععععععععععالة الكليعععععععععة م ععععععععععل تحسععععععععععين مهعععععععععارات ال اسععععععععععا ا  ععععععععععي    -

والتعامععععععععععععععل االم ععععععععععععععل والفعععععععععععععععاو مععععععععععععععع الطلبععععععععععععععة وأعضععععععععععععععاء هيئععععععععععععععة التععععععععععععععدريس ومعععععععععععععععاونيهم واسععععععععععععععتخدام األجهععععععععععععععزة العلميععععععععععععععة 

 ال د  ة.

للتععععععععععدريا خاةععععععععععة بالكليععععععععععة تخععععععععععدم تحقيععععععععععق رسععععععععععالة الكليععععععععععة م ععععععععععل تحسععععععععععين مهععععععععععارات الل ععععععععععة والبحععععععععععث  وضععععععععععع سياسععععععععععة -

 العلمي وكتابة املشروعات التنافسية املمولة.

 وضع آلية لقياس اثر البرامت التدريبية علي أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

 تقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. -1.6
 -أهداف اللجنة:

 وضع معا ير وضواب  موضوعية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بالكلية. -1

 تفعيل العالقة بين اإلدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بالكلية. -2

 وضع برنامت لقياس أداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بالكلية. -3

 ي بفكر الجودة لدي أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.قاعة بيانات تدريبية لزيادة الوع -4

 .وضع برنامت للوةوو إ ي النسا العاملية ) أعضاء هيئة التدريس إ ي الطالب( -5

 -مهام اللجنة:
 وضع آلية لتحد د االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

الكلية م ل تحسين مهارات ال اسا ا  ي والتعامل االم ل وضع سياسة للتدريا خاةة بالكلية تخدم تحقيق رسالة  -

 والفعاو مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واستخدام األجهزة العلمية ال د  ة.

 وضع آلية لقياس اثر البرامت التدريبية علي أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

 ة من خالو استبيانات ولقاءات مع الطالب.تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاون -

 -المصداقية واألخالقيات: - 1.6 
 -أهداف اللجنة:

 تصميم دليل املي اق األخالقي للكلية. -1

 متابعة مدي التزام الكلية بتطبيق املي اق األخالقي. -2



 

 

 

 مطبوعات(. –لقاءات  –نشر ثقافة امللكية الفكرية باملؤسسة) ندوات  -3

 الطالب. –العاملين  –املمارسات العالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس متابعة مدي تطبيق  -4

  متابعة ص ة املعلومات ومصداقيتها. -5
 مهام اللجنة: 

 .ضمان التزام الكلية باملصداقية واألخالق 

 .عمل دليل موثق ومعلن ألخالقيات املهنة والو الف املختلفة باملؤسسة 

 العععععععععاملين  –ملمارسعععععععات العادلعععععععة وععععععععدم التمييعععععععز بععععععععين أعضعععععععاء هيئعععععععة التعععععععدريس عمعععععععل آليعععععععات ملتابععععععععة معععععععدي تطبيععععععععق ا– 

 -والطالب وتشمل:

 وثالق معتمدة لتو ع أعباء اإلطراف والتدريس وال وافز واملكافآت والتعيينات ألعضاء هيئة التدريس. - أ

 وثالق معتمدة لتو يع أعباء العمل وال وافز بين اإلداريين والعاملين.-ب

 مدة للمساواة بين الطالب في فرص التعليم والتقويم.وثالق معت -جع

 .آلية معتمدة ومعلنة لتلقي الشكاوى واملقترحات واالستجابة لها والقرارات املتخ ة في طأن الشكاوى 

  لقاءات وعمل املطبوعات. –نشر ثقافة امللكية الفكرية باملؤسسة من خالو عقد ندوات 

  لاللتزام بحقوق امللكية الفكرية) التأليف والنشر(.تقويم اإلجراءات التي تتبعها املؤسسة 

 
 
 
 
 
 
 
 


