لجان إدارة ومتابعة تنفيذ أنشطة الجودة بالكلية
تشمل لجان ادارة ومتابعة تنفيذ أنشطة الوحدة عدة لجان فنية وهي:
.1

لجنة البحث العلمى

هذه اللجنة مسئولة عن تقويم البحث العلمي داخل الكلية عن طريق التأكد من تنفيذ الخطة البحثية وتحديث البيانات
الخاصة بالمشاريع الممولة من جهات خارج الكلية .كما تختص هذه اللجنة بضمان تنمية الموارد الذاتية للكلية من خالل
استحداث عناصر جديدة للتمويل .كما تتضمن أهداف اللجنة اآلتى:
 االلتزام بإنتاج بحوث علمية معرفية وأخرى تطبيقية تلبى احتياجات المجتمع االلتزام بأخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية والتنمية المهنية وبناء الكوادر البشرية المؤهلة .االلتزام بالشراكة مع المؤسسات العلمية المناظرة على المستوى المحلي والقومي . االلتزام بتنمية الموارد الذاتية للكلية من خالل استحداث مصادر جديدة للتمويل . اإللتزام بالشراكة مع مؤسسات المجتمع والحفاظ على رضاء العمالء والمستفيدين.2

لجنة خدمة البيئة والمجتمع

تختص هذه اللجنة بتعزيز دور الكلية فى تنمية البيئة المحيطة .حيث تهتم بادماج الطالب و هيئة التدريس والهيئة
المعاونة فى أنشطة تنمية المجتمع .أيضا هذه اللجنة مسئولة عن قياس االحتياجات المجتمعية واقتراح الخطط المناسبة.
فتقوم اللجنة بالتأكد من تنفيذ خطة خدمة المجتمع الموجودة بداخل الخطة االستراتجية للكلية ،واستقصاء رضاء
األطراف المجتمعية.
.3

لجنة المتابعة

هذه اللجنة مسئولة عن التأكد من تنفيذ أهداف الخطة االستراتجية وإصدار تقارير سنوية عن تنفيذ أهداف الخطة
االستراتجية وتصميم وتحليل نتائج االستقصاءات ،تحديد االحتياجات التدريبية ووضع الخطط التدريبية ،تحديد
مؤشرات التقويم الموضوعية ،والقيام بالمراجعات الداخلية ،ووضع خطط التتحسين والتعزيز  .كما أن من ضمن
مسؤليتها أيضا تقويم العملية التعليمية عن طريق متابعة سنوية للمقررات الدراسية و البرامج اللتعليمية للتأكد من
مالءمتها للمعايير االكاديمية المتبناة و ذلك من خالل إعداد كل افراد هيئة التدريس تقرير خاص بالعملية التعليمية
للمواد التى يدرسونها فى نهاية كل فصل دراسى ) (Self-assessment reportو (Module Monitoring
) Reportو ايضا الـ .Annual monitoring reportويوجد أيضا التقرير الدورى لمنسق برنامج الكلية (the
)  program leader reportو الذى يصدر فى كل فصل دراسى فى اثناء األجتماعات الدورية لمجلس الدراسات
) (Board of study meetingsوالذى يتم فى نهاية الفصل الدراسى وقبل إعتماد النتيجة وبحضور كل من رئيس
الجامعة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومدير وحدة الجودة.

كما أن هذه اللجنة مسئولة عن تصميم وتحليل نتائج االستقصاءات،تحديد االحتياجات التدريبية ،وضع الخطط
التدريبية ،تحديد مؤشرات التقويم الموضوعية،القيام بالمراجعات الداخلية وأيضا وضع خطط التتحسين والتعزيز

