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 9191-9102تقرير عن انجاز مهام وحدة ضمان الجودة للعام الدراسي 

متابعة مجي تقجم العسل في معاييخ االعتساد بالبخامج التعميسية بالكمية مؼ خالل التقاريخ الذيخية لكل معيار و  .1

 مؼ مشدق البخنامج بالقدػ العمسي.التي يتػ استالميا 

 تقجيػ الجعػ الفشي الستيفاء معاييخ االعتساد بالبخامج التعميسية بالكمية بكافة الؽسائل سؽاء التقميجية أو اإللكتخونية. .2

 متابعة تعجيالت الجراسة الحاتية لمبخامج التعميسية مؼ خالل االجتساعات والبخيج االلكتخوني و تطبيق الؽاتذ آب. .3

بعة إعجاد وتطبيق أدوات قياس وتقؽيػ أنذة الجؽدة و مشيا: تحجيث رسالة وأىجاف البخامج، تقييػ القيادات متا .4

 األكاديسية، قياس رضا الطالب عؼ البخنامج، قياس رضا السدتفيجيؼ عؼ أنذطة الجؽدة بالبخامج.

شيا وحجة األزمات و الكؽارث، التعاون مع الؽحجات اإلدارية بالكمية قيسا يخص أنذطة و مسارسات الجؽدة و م .5

 وحجة القياس والتقؽيػ ووحجة متابعة الخخيجيؼ.

اعتساد خطة العسل الدشؽية بتكميفات الجؽدة السطمؽبة مؼ البخامج التعميسية مؼ مجمذ الكمية بتاريخ  .6

11/9/2119. 

 15/11/2119اعتساد ميام المجان التشفيحية السداعجة لسجالذ األقدام مؼ مجمذ الكمية بتاريخ  .7

 .15/11/2119اعتساد دليل وحجة ضسان الجؽدة بسجمذ الكمية  .8

و اعتساد  15/11/2121تذكيل لجشة إلعجاد سياسات التعميػ والتعمػ تابعة لؽحجة الجؽدة بسجمذ الكمية بتاريخ  .9

 مياميا و معاييخ اختيار أعزاءىا.
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بسجمذ الكمية بتاريخ تحجيث دليل التؽظيف الؽظيفي األكاديسي واإلداري بالكمية و اعتساده  .11

12/11/2121. 

ضسان الجؽدة و االعتساد عقج عجة ورش عسل تخص استيفاء معاييخ االعتساد  بالتعاون مع مخكد  .11

 .بالجامعة

 .ات بالتعاون مع مخكد ضسان الجؽدةتؽصيف السقخر عقج عجة ورش عسل لستابعة إعجاد  .12

إعجاد واعتساد عجد مؼ الدياسات و اآلليات التي تخص عسمية التعميػ والتعمػ في مجمذ الكمية بتاريخ  .13

 وىي:16/12/2119

 سياسات التعميػ و التعمػ ببخامج الكمية.-

 استخاتيجيات التعميػ و التعمػ.-

 عمػ.آلية السخاجعة الجورية لدياسات و استخاتيجيات التعميػ و الت-

 مكؽن التجريب السيجاني.-

 سياسات التعامل مع مذكالت التعميػ و التعمػ.-

 اعجاد خطة تجريبية لمجياز اإلداري بالكمية بشاء عمي تحجيج االحتياجات التجريبية. .14

عقج اجتساع مع أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة بالكمية لؽضع خارطة طخيق العتساد البخامج  .15

 .2119/ 12/ 29بالكمية و ذلغ يؽم األحج السؽافق التعميسية 

يشايخ و  16يشايخ و حتي  14استالم السمفات الخاصة بسعاييخ اعتساد البخامج التعميسية في الفتخة مؼ  .16

 بخامج تعميسية بالكمية. 5ممف تخص  55عجدىا 
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صة بالسخاجعة الجاخمية اجخاء أعسال السخاجعة الجاخمية الخاصة بسحتؽيات السمفات واصجار التقاريخ الخا .17

 19والتي شسمت ندبة االنجاز بكل مؤشخ واألدلة والذؽاىج السطمؽب استيفاؤىا بكل معيار وذلغ في الفتخة مؼ 

 يشايخ. 29يشايخ و حتي 

 اعجاد تقاريخ خاصة بسدتؽي االنجاز في السعاييخ وعخضيا عمي سيادة عسيج الكمية. .18

مالحعات السخاجعة الجاخمية و تقجيػ الجعػ الفشي فيسا يخص  عقج اجتساعات مع مشدقي السعاييخ لسشاقذة .19

 فبخايخ. 18فبخايخ و حتي  11استيفاء معاييخ االعتساد، و ذلغ في الفتخة مؼ 

 فبخايخ. 23فبخايخ و حتي  11استالم الجراسة الحاتية األولية لمبخامج التعميسية في الفتخة مؼ  .21

والتطؽيخ بالبخامج التعميسية إلعجاد نعام إدارة و تعديد الجؽدة عقج اجتساع مع مشدقي معيار التعديد  .21

 .16/2/2121بالبخامج التعميسية يؽم األحج السؽافق 

 .17/2/2121إعادة تذكيل مجمذ إدارة الؽحجة و اعتساد مجمذ الكمية بتاريخ  .22

 17/2/2121الييكل التشعيسي لمؽحجة و اعتساده مؼ مجمذ الكمية بتاريخ تحجيث  .23

 .17/2/2121اعتساد فخيق السخاجعة الجاخمية بالكمية بتاريخ تذكيل و  .24

 .17/2/2121اعتساد نعام إدارة وتعديد الجؽدة بالبخامج التعميسية مؼ مجمذ الكمية بتاريخ  .25

 لمتشديق مع الجفاع السجني فيسا يخص األمؼ و الدالمة. 17/2/2121مؽافقة مجمذ الكمية بتاريخ  .26

الطالب ومجيخ ادارة شئؽن الطالب لسشاقذة سبل التعاون مع اإلدارة فيسا  االجتساع مع وكيل الكمية لذئؽن  .27

 .23/2/2121يخص معيار الطالب بالبخامج التعميسية بتاريخ 
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تقجيػ الجعػ الفشي الالزم برؽرة يؽمية فيسا يخص استيفاء السعاييخ و ذلغ مؼ خالل عجة وسائل ومشيا  .28

 ب، السقابالت الذخرية.البخيج االلكتخوني، الياتف، تطبيق الؽاتذ أ

 .24/2/2121عقج ورشة عسل بعشؽان "التعخيف بالسعاييخ األكاديسية لقطاع األلدؼ" بتاريخ  .29

بالجامعة  MISتحجيج مشدق مؼ الكمية لمتعاون مع مدئؽلي نعام الفارابي لجؽدة التعمػ والتعميػ بسذخوع  .31

 فيسا يخص تؽصيفات البخامج و السقخرات وغيخىا.

 مشدقي السعاييخ االكاديسية بالبخامج لؽضع نعام السخاجعة الجورية لسؽاصفات الخخيج  عقج اجتساع مع .31

 ؽيخ إلعجاد نعام تقؽيػ البخنامج عقج اجتساع مع مشدقي البخامج و مشدقي معيار التعديد والتط .32

لؽضع  عقج اجتساع مع مشدقي السؽارد السالية والتدييالت السادية الجاعسة و لجشة االجيدة و السختبخات .33

 .11/3/2121الية تقؽيػ مجي كفاية و كفاءة التدييالت السادية الجاعسة يؽم 

 .16/3/2121اجتساع مع مشدقي البخامج التعميسية بالكمية لستابعة مجي تقجم العسل في السعاييخ يؽم  .34

 :16/3/2121اعتساد عجد مؼ اآلليات و األنعسة بسجمذ الكمية بتاريخ  .35

 لسؽاصفات خخيج البخامج التعميسية.نعام السخاجعة الجورية -

 نعام تقؽيػ مخخجات التعمػ السدتيجفة بالبخامج التعميسية.-

 نعام تقؽيػ البخامج التعميسية.-

 آلية تقؽيػ مجي كفاية وكفاءة التدييالت السادية الجاعسة لستطمبات البخامج التعميسية. -

 مقتخح جائدة أ.د. سيج سييػ لمطالب الستسيد بالكمية-

 حجيث الييكل التشعيسي لمكمية.ت-
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اصجار العجد األول والثاني مؼ الشذخة الخبع سشؽية "الجؽدة ىجفشا" والخاصة بشذخ ما يخص أنذطة الجؽدة  .36

 بالكمية و نذخىا عمي السؽقع االلكتخوني لمكمية.

بخيج بعج استذارة السدتفيجيؼ عؼ طخيق ال 21/4/2121اعتساد اآلليات اآلتية بسجمذ الكمية بتاريخ  .37

 االلكتخوني نعخا لمعخوف الخاىشة:

 آلية دعػ الطالب الستفؽقيؼ. -

 آلية دعػ الطالب الستعثخيؼ دراسيا. -

 آلية دعػ الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. -

 نعام الخيادة الطالبية. -

 آلية تقؽيػ نعام الخيادة الطالبية. -

 استبيان قياس رضا الطالب عؼ البخنامج. -

 .2121مايؽ  19الذكاوي والسقتخحات مؼ مجمذ الكمية بتاريخ اعتساد آلية التعامل مع  .38

 اعتساد دليل نعػ التعميػ والتعمػ بكمية األلدؼ والسؽافقة عمي اعالنو مؼ مجمذ الكمية . .39

 .2121اعتساد نتائج قياس الخضا الؽظيفي لإلدارييؼ بالكمية واعتساد الشتائج بسجمذ الكمية لذيخ يؽنيؽ  .41

 ليل نعػ الجعػ الطالبي بكمية األلدؼ.إعجاد واعتساد وإعالن د .41

 اعتساد نتائج قياس رضا أعزاء ىيئة التجريذ و اإلدارييؼ عؼ أداء وحجة ضسان الجؽدة بالكمية. .42

عقج اجتساع مع مشدقي معيار السعاييخ األكاديسية لستابعة االنجاز في الجراسة الحاتية التي تخص السعيار  .43

 .7/7/2121يؽم الثالثاء السؽافق 
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عقج اجتساعات مكثفة مع أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة لالنتياء مؼ إعجاد الجراسة الحاتية بالبخامج  .44

 .2121سبتسبخ  9أغدطذ وحتي  17التعميسية في الفتخة مؼ 

لمسانية و ارفاقيا نجميدية و األسبانية و اإلعجاد الجراسة الحاتية الخاصة ببخامج المغة اإلإ مؼ االنتياء  .45

 د ضسان الجؽدة و االعتساد بالجامعة استعجاد لمتقجم لالعتسادلمسخاجعة مؼ قبل مخك

 


