
 تقزيز مصىر عن نشاط وحدة الجىدة

 خالل الفترة من نوفمبر 

 2022حتي مارس  2019 





  2019نوفمبر  13المكتب التنفيذي للوحدة في اجتماع   •

حول تشكيل المكتب دار النماش بممر الوحدة بشلبي ، ولد 

 .التنفيذي الجديد للوحدة ، وتشكيل الوحدات الخاصة 

وانضمام . كما تمت مراجعة االستبيانات الخاصة بالجودة•

االستاذ دمحم جمال للمجلس التنفيذي للوحدة من المجتمع 

 .الخارجي

مراجعة ما تم انجازه بخصوص تحديث الخطة االستراتيجية •

. 

 .كما تمت مراجعة ضوابط وآليات الئحة الساعات المعتمدة•

•  







تشكيل فريك عمل تابع لوحدة الجودة من شباب الجودة •

 2019نوفمبر . وتكليفهم بمهام محددة

متابعة فريك عمل تحديث الخطة االستراتيجية وتوجيه •

خطابات لكافة لطاعات الكلية لموافتنا بالبيانات واالحصائيات 

 .الالزمة

 االنتهاء من مراجعة واعداد ليم الكلية •





االجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لوحدة الجودة وذلن يوم    •

8  /12  /2019   

 وتمت فيه متابعة تحديث الخطة االستراتيجية •

عمل استبيانات ورلية عن رؤية ورسالة وليم الكلية بوالع •

 .نسخة لكل لسم 50

االعالن في مجلس الكلية عن االنتهاء من ترتيبات نظام •

 .الفارابي الدارة نظم التعليم والتعلم 







 .خطوات الدخول علي النظام للطالب واالساتذة شرح •

عمل عن كيفية التعامل مع نظام الفارابي من خالل ورشة 

 2019يناير  لمجلس اداراة الجودة حضره عميد الكلية 

 

 



 



ارسال ورلة امتحانية نموذجية لكل األلسام بمناسبة لرب •

 .اختبارات الفصل الدراسي األول

إرسال ملف مصور ورلي لأللسام عن خطوات التعامل من •

 .  نظام الفارابي للطالب

 رفع ملف مصور باوربوينت علي مولع الكلية•

 



اجتماع وحدة الجودة بممر الوحدة بشلبي وذلن يوم االثنين •

 .بحضور عميد الكلية  2020/  2/  24الموافك 





 جائزة ملف عرض حول باالجتماع الحديث تركز وقد•
 .العمل فريق وتشكيل الحكومي التميز

 لدخول الفارابي برنامج علي القائمين مع التوصل•
 وليس القومي الرقم خالل من النظام علي الطالب

 . الباسوورد
  للطالب الجامعة داخل من  للدراسة  توقف فترة•

 ورفع ، الهجين التعليم بنظام والعمل واالساتذة
  كورونا لجائحة  نتيجة الجامعة منصة علي المحاضرات

 2020 مارس منتصف من اعتبارا
 



التواصل مع جميع رؤساء األلسام من أجل التواصل مع •
الطالب من خالل جروبات الطلبة من أجل حثهم علي الدخول 

 .علي نظام الفارابي لملئ استبيانات الجودة 

 2020ابريل •

بالجامعة من أجل اآللي االشتران في دورة تدريبية بالحاسب •
 2020مايو . نواتج التعلم علي نظام الفارابي إدخال 

هيئة التدريس والطالب علي نظام أعضاء متابعة دخول •
 2020مايو . الفارابي 

الجودة بالكلية أعضاء لجميع تفعيل االيميل الجامعي المجمع •
كافة النشاطات وارسال  2018والذي كان لد تم عمله في 

 2020يونيو . والفعاليات من خالله

 



حضور مندوبين من وحدة الجودة ورشة العمل التي نظمتها •

مركز الحاسب اآللي والتكنولوجيا عن ادخال نواتج التعلم 

 2020علي برنامج الفارابي  سبتمبر 

 





 ومىذج الجتماع اون اليه علي تطبيق الزووم



رفع جميع توصيفات ممررات األلسام بالكلية بما يزيد عن ألف •

 2020أكتوبر . ممرر

من ملف الكلية لجائزة التميز االليكتروني بنسبة انجاز االنتهاء •
 2020أكتوبر %    100

للعام الدراسي  الدوري للمكتب التنفيذي لوحدة الجودة االجتماع  •

 2020أكتوبر 16عميد الكلية بحضور  2021/ 2020

الجودة علي مجلس الكلية في نوفمبر مدير وحدة من توصية •

باحتساب خمس درجات من نشاط عضو هيئة التدريس  2020
 .لنشاط الجودةوفمًا المتمدم للترلية 

 

 











األرلام السرية لكافة طالب الكلية االنتظام للدخول علي توزيع •

 .نظام الفارابي لملئ استبيانات الجودة

ورشة عمل عن اعداد الدراسة الذاتية للبرنامج وعرض ملف •

ومنسمي عميد الكلية و رؤساء  باوربوينت حضر الورشة 

   2020/  11/   23االلسام 

ولد تم االتفاق خالل االجتماع علي تمسيم الدراسة الذاتية آلربع •

 مراحل للتسهيل علي األلسام وارسال كل مرحلة علي حدة

 



 



 







رفع الخطوة األولي من خطوات اعداد ملف الدراسة الذاتية •
 2020ديسمبر . لاللسام  علي كافة جروبات الجودة 

 2020/  12/  14اجتماع المجلس التنفيذي للجودة في •

ولد كان جدول االعمال عن متابعة ماتم انجازه بواسطة •
 .االلسام بخصوص الدراسة الذاتية للبرنامج 

االتصال بالطالب لتعريفهم بنظام الفارابي وكيفية الدخول •
 علي البرنامج

 .نماش حول رؤية ورسالة وأهداف الكلية•

رفع خطاب لمجلس الكلية باليات احتساب خمس درجات  •
 2020/ 12/ 20الجودة في 

 



نموذج للورلة االمتحانية علي األلسام ،  ورفع المرحلة توزيع •
 2021الثانية من مراحل اعداد ملف الدراسة الذاتية يناير 

/   1/ 11اجتماع علي تطبيك الزووم للمجلس التنفيذي للوحدة •
2021 

.  رفع المرحلة الثالثة من مراحل إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج•
 2021فبراير  

مخاطبة االلسام بتجهيز بنن اسئلة لكل مادة للتجهيز لالمتحانات •
 .التي تصحح اليكتروني

/  2/ 15علي تطبيك الزووم للمجلس التنفيذي للوحدة اجتماع •
2021 

 

 2021رفع المرحلة الرابعة من مراحل الدراسة الذاتية مارس •
 



 

 

الذاتيت مزاحل وخطىاث اعداد ملف الد راست 

 (1)للبزنامج 

 

 

عمل من أعضاء القسم واختيار منسق تكوين فريق  - 1

 البرنامج 

التي تميزه عن وأهم سماته موجز عن تاريخ البرنامج عمل -2

 .البرامجغيره من 

 .  وأهداف للبرنامجعمل رسالة  -3

ثم طارئ أو عادي القسم مجلس اعتماد كل ما سبق في  -4

 .ذلك لمجلس الكليةرفع كل 



 متطلباث الد راست الذاتيت للبزنامج 

 (2)خالل شهز ينايز 
 .العمل سوق  في  ت لمتغيرا وفقا ومراجعتيا البرنامج خريج مواصفات تحديد-1
   االنسانية والعموم االداب لقطاع القومية المعايير ونشر وتبني اعتماد - 2
 .بالبرنامج المرتبطة     
 .والمقرارت البرنامج توصيفات وتحديث مراجعة -3
 .والمقررات البرنامج تقارير وتحديث مراجعة -4  
   والمقررات لمبرنامج والمعارف الميارات مصفوفة اعداد -5
  بالبرنامج، المقبولين الطالب أعداد تحديد واجراءات سياسة تحديد - 6
 .واليو منو التحويل وقواعد   
 .تشعيب وجد إن بالبرنامج التشعيب ومعايير سياسة تحديد -7
 ساعات نظام وجود عدم ظل في حتي  األكاديمي رشاد اإل ودعم تبني -8

 .أدواره وتحديد معتمدة
 .تفاصيمو بكافة البرنامج عن الطالب رضا استبيانات تصميم - 9



 (3)فبزايز متطلباث الدراست الذاتيت عن شهز 
بعدد جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة إحصائية عمل  -1

المعاونة لالجابة عن تساؤالت هل العدد كاف ومناسب لعدد 
هل جميع التخصصات المطلوبة  -الطالب ولحجم المهام 

 الخ  ...اجراءات لسد العجز إن وجد  -موجودة 

استبيان لمياس  -هيئة التدريس أداء أعضاء تمييم اجراءات -2
رضا اعضاء هيئة التدريس عن العملية التعليمية بالبرنامج 

 .والمؤسسة

 سياسة تعليم وتعلم للبرنامج ومراجعتها باستمرار وضع -3

 الذاتيالتعليم أساليب وضع سياسة وخطة لتطبيك  -4

 للطالب ومراجعتها باستمرارالميداني خطة معتمدة للتدريب  -5



 (4)متطلباث شهز مارس 

 عنو واالعالن واعتماده الطالب تعمم مخرجات لتقويم نظام وضع•
 – لمتقويم المباشرة وغير المباشرة األساليب اعتماد ) ويشمل
 – الخارج من الممتحنين نظام تطبيق – التقويم نتائج مراجعة

 ( الطالب انجاز ممف
 في الطالب رأي استطالع - االمتحانات نتائج وتحميل مراجعة•

 تقييم في العمل سوق  في المستفيدين رأي استطالع – االمتحانات
 .البرنامج لتطوير اقتراحات وتقديم البرنامج

 تنفيذية خطة عن عبارة لمبرنامج والتعزيز لمتطوير خطة وضع•
 وىي بالبرنامج القوة عناصر واظيار الضعف عناصر لتصحيح
 التقارير ومن لمبرنامج الرباعي التحميل من نأخذىا معمومات
 - .خارجية ومراجعة ، بذلك المعنية االطراف ومشاركة .المختمفة

     مع التعميمي البرنامج اعتماد معايير جميع استيفاء مدي متابعة-
 العمل سوق  في تطور من ينتج ما
 



/  3/  15اجتماع المكتب التنفيذي للوحدة شهر مارس في •

 عبر تطبيك الزووم   2021

/   4/  23ابريل في اجتماع المكتب التنفيذي للوحدة شهر •

 عبر تطبيك الزووم  2021

مراجعة ملف لسم الفلسفة وما تم انجازه بالسام المكتبات •

والمعلومات واللغة العربية والدراسات االسالمية وارسال 

 . 21المالحظات لمنسمي االلسام ابريل 

/ 5/  23مايو في اجتماع المكتب التنفيذي للوحدة شهر •

 عبر تطبيك الزووم   2021

 

 

 







أعضاء هيئة التدريس من اعضاء هيئة السادة البال  واضح •
 .علي التسجيل بنظام الفارابي وملئ استبيانات الجودةوالطالب 

استاذ من هيئة التدريس  140واالعالن عن العدد الفعلي وهو •

النظام لم يدرج الهيئة المعاونة ولد ) بنسبة تزيد عن النصف 

طالب بنسة  1502و( لمنا بعد ذلن بعمل نسخة ورلية لهم 

علما بان النظام لم يضم االنتساب الموجه %   15حوالي 

 . ومعظم طالب الفرلة االولي 



   2021/ 7عمل ملف السئلة الفصل الدراسي الثاني •

رفع جميع توصيفات ممررات الكلية فيما تعدي االلف ممرر •

 2021/ 8علي بوابة الجامعة للممررات الدراسية  

االلسام لتخصيص الصفحة االولي من الكتاب دعوة  •

 االليكتروني لرؤية ورسالة الكلية 

عمل استبيان الصحاب المصلحة الخارجين ورايهم في خريج •
 2021الكلية سبتمبر 

 



 2021  11/  8الجودة المكتب التنفيذي لوحدة  اجتماع •

   12/  14اجتماع  المكتب التنفيذي لوحدة الجودة ديسمبر •

2021 

 2022مبدئي للخطة االستراتيجة بمجلس الكلية يناير عرض •

 تجميع اسئلة امتحانات الفصل الدراسي االول •

اجتماع للمكتب التنفيذي بالوحدة علي تطبيك الزووم وذلن يوم •

، وفيه  2022/  3/ 22الثالثاء تمام الساعة التاسعة م يوم 

ونشاط . تمت منالشة االنتهاء من المراجعة الداخلية للخطة 
 .االلسام بخصوص ملف الدراسة الذاتية

 



 2021اجتماع شهر وىفمبر 

 





 

 اجتماع  المكتب التنفيذي لوحدة الجودة 



 2021اجتماع شهر ديسمبر 

 



الموافمة علي الهيكل التنظيمي للكلية بعد عرضه علي مجلس •

 الكلية

االنتهاء من المراجعة الداخلية للخطة االستراتيجية للكلية  •

 2022وعرض ذلن علي مجلس الكلية في مارس 


