
  التشكیل
  

المــدیر التنفیــذى لوحــدة ضــمان الجــودة / تــشكل هــذه اللجنــة بــاقتراح مــن الــسید الــدكتور      
  ) .موافقة مجلس اإلدارة وال یقل عدد أعضائها عن أربعة أعضاء ( بالكلیة 
  
  
 :لجنة البرامج وتطویر نظم االمتحاناتاختصاصات  
 
  :توصیف المقرر: وال أ
 

  .لجودة نشطة وحدة ضمان اأمتابعة  .١
  . من توصیف المقررات الدراسیة لالنتهاء متابعة األقسام العلمیة بالكلیة  .٢
 النتــائج التعلیمیــة المــستهدفة للمقــرر فــى توصــیف البرنــامج مــع متابعــة مــدى توافــق .٣

 والتاكـد علـى مقـرر نمـوذج تقریـر الفـى تحقیق النتائج التعلیمیة المـستهدفة للبرنـامج 
  . مدى تطابقهما 

حة توصـیف المقـررات الدراسـیة وفـق المـستهدفات الموجـودة بتوصـیف التأكد من ص .٤
   . البرنامج

التأكیــد علــى األقــسام العلمیــة بــشأن توصــیف المقــررات الدراســیة التــى یــتم إضــافتها  .٥
  .لالئحة  

  .تعدیل أو إضافة أو تطویر للمقررات الدراسیة باألقسام العلمیة  عملیة  أىمتابعة .٦
ــــرر(صوص اختیــــار متابعــــة األقــــسام العلمیــــة بخــــ .٧  وتزویــــده بــــالخبرات )منــــسق المق

   .والمهارات المتعلقة بتوصیف البرامج والمقررات
ونــشره علــى جمــوع الطــالب  توصــیف المقــررات طباعــة دلیــل الطالــب الــذى یتــضمن .٨

   .بكل قسم علمى على حده
االقلیمــــى  باحتیاجــــات ســــوق العمــــل المحلــــى و التــــى تتعلــــق  متابعــــة نتــــائج اســــتبیان .٩

   .لضمان تحقیق رسالة الكلیة 
 –نمـوذج االجابـة للمقـرر الدراسـى فـى االمتحـان الـشفوى ل متابعة تسلیم األساتذة  . ١٠

   . الكنترول بعد االنتهاء من التصحیح والذى یتم تسلیمه الىالتحریرى 
عمـــــل اســـــتبیان المراحعـــــة علـــــى ورقـــــة األســـــئلة االمتحانیـــــة للتأكـــــد مـــــن شـــــمولها  . ١١

  .رر  لمحتویات المق
متابعة أعمال المراجعة على كراسات االجابة للتأكد من مـشاركة لجنـة التـصحیح  . ١٢

  .فى عملیة التقییم  
  
  



  تقریر المقرر: ثانیا 
  

 تقریر المقـرر وتـسلیمة للجنـة المختـصة كتابة   بشان أعضاء هیئة التدریسمتابعة  .١
النتـــائج  البنـــد الخـــاص باســـتكمالفـــور االنتهـــاء مـــن المحاضـــرات مـــع مراعـــاة عـــدم 

لجنـــة  وكـــذلك البنـــد الخـــاص بنتـــائج االســـتبیان ، والـــذى ســـتتولى å البوتقـــدیر الطـــ
ـــدوینها بعـــد االنتهـــاء مـــن النتیجـــة فـــى الفـــصل االســـتبیانات والمعلومـــات  مـــسئولیة ت

  ).عملیة الرفع (الدراسى الثانى بعد 
تجدیـد مـن حیـث الالتالیـة التاكید على ضرورة االهتمام بخطة العمل للـسنة الدراسـیة  .٢

  التطویر  /
 مقترحات أعضاء هیئة التدریس عن المقرر الذى یجب الغاءة دراسة ومتابعة تنفیذ  .٣

 المقــرر الــذى یجــب    المقــرر الــذى یجــب اضــافتة فــى البرنــامج \ p مــن البرنــامج 
   .تحدیثة فى البرنامج

 


