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 هيكل ضمان الجودة .1

توصلت إلى تشكيل هيكل يتضمن عدة وحدات على وعمليات ضمان الجودة،  ت الكلية منذ تأسيسها على تطبيقأبد

(. حيث يرمز "ع ح" إلى "علم الحاسوب" و "ن م إ" إلى 1-0الشكل )مستوى األقسام والكلية والجامعة كما يوضح 

 "نظم المعلومات اإلدارية" و "هـ ب" إلى "هندسة البرمجيات" و "هـ و" إلى "هندسة الويب".

 

 (: هيكل ضمان الجودة1-0شكل )

 

 اللجنة العليا لضبط الجودة

 المهام والصالحيات التالية : اللجنة العليا لضبط الجودةتولى ت

 رسم السياسة العامة واألهداف العامة للعمادة . .1



 .متابعة التخطيط االسرتاتيجي والعمل على تطويره .2

 

 ولجان القسم مهام لجان الكلية

 المهام والصالحيات التالية : لجان الكليةتولى ت

  االجتماعية                                     اللجنة .1

 اللجنة: هدافأ . أ

 عضاء هيئة التدريس .أتعزيز النشاطات االجتماعية في الكلية بين  -1

 .جتماعيةالاعضاء هيئة التدريس في مناسباتهم أمشاركة  -2

 عضاء هيئة التدريس في الكلية.أتقوية الروابط االجتماعية بين  -3

 جراءات اللجنة :إ . ب

في المشاركة في رغبتهم  إلبداءعضاء هيئة التدريس في الكلية أتوزيع نموذج على  -1

 يترتب دفع رسوم فصلية. هنشاطات اللجنة االجتماعية للعام الدراسي وعلي

 رئيس اللجنة االجتماعية .تحفظ عند قسام ويتم جمع الرسوم من سكرتاريا األ -2

عضاء هيئة أو خارج الحرم الجامعي بما يتناسب مع مواعيد أما داخل إدعوات غداء  -3

 التدريس

 المناسبات االجتماعية  ألصحابتقديم هدايا نقدية  -4

 و الواتساب ألكتروني ي مناسبة تخص المشتركين عن طريق البريد اإلأعن  عميمالت -5

 جراءات .لتسهيل ما تم ذكره من اإل جتماعيةاالنشاء جروب واتساب خاص باللجنة إ -6

 

                    اتحانتاالملجنة   .2

  أهداف اللجنة -أ
 

مهارات حاسوب،  -المستوى تهيئة جميع المستلزمات االمتحانية الالزمة لسير االمتحانات )امتحان 

عداد الجداول  وتهيئة القاعات المناسبة إول, االمتحان الثاني, االمتحان النهائي( باالمتحان األ

 .والمراقبينلالمتحان 
 

 إجراءات اللجنة: ب.
 

ول,  الثاني, والنهائي( وبإشراف رئيس اللجنة )األ هاوتنظيم إعداد جداول االمتحان .1

 االمتحانية

 تية لالمتحان النهائي الوثائق اآلواستالم  متابعة .2

o أسئلة االمتحان واإل( جابات النموذجيةMarking Scheme) 

o تقرير االمتحان 



o  الدفاتر االمتحانية 

 .االمتحانيةعلى الحاسوب حسب جدول يوضع من قبل رئيس اللجنة النتائج  إدخال .3

 مكتمل.التنفيذ معامالت غير متابعة و تنظيمه وغير المكتمل إعداد االمتحان  .4

ساتذة دقيق هذه االعتراضات مع األتاستالم اعتراضات الطلبة على نتائج االمتحان النهائي و .5

 المعنيين باالعتراضات.
 

 جنة العلميةللا .3
 

   أهداف اللجنة  -أ

     لتشجيع النشاطات  العلمية و البحثية و  لتحسين اإلنتاجتوفير تسهيالت و وضع آليات 

 النوعية والكم. ناحيتيمن  العلمي

 إجراءات اللجنة: ب.

 

 وضع خطة بحثية سنوية  .1

 تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية لتشكيل فرق بحث.     .2

 المؤتمرات أو المجالت العلمية المناسبة  لنشر أبحاثه اختيارتوجيه الباحث في   .3

  (seminars)ةيعلمال  ي للمحاضراتوضع نظام دور  .4

 متخصصة على مستوى األقسام و تنظيم مؤتمرات علمية محلية و دولية. تنظيم ورش بحثية .5
 

 

 لجنة الدراسات العليا     .4

 أهداف اللجنة: . أ

تهيئة كل ما يتعلق بالدراسات العليا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات بموجب واقع سوق 
خالل متابعة الخطط الدراسية وتحديثها وتطبيق سياسية قبول الطلبة وكذلك وضع العمل من 

آليات العمل الخاصة برسائل الماجستير وتنظيم الندوات المتعلقة ببحوث الطلبة وإصدار الجداول 
 الدراسية ويتم ذلك بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 

 إجراءات اللجنة: . ب

باإلشراف والتدريس هيئة التدريس على كل المستجدات ذات العالقة  عضاءأطالع جميع إ .1
 الصادرة من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.

وطرق حلها وتذليلها بالتنسيق وتحديدها  طلبة الدراسات العليادراسة العقبات التي تواجه  .2
 مع الجهات ذات العالقة.

 األمور اآلتية:وضع آليات لمتابعة تنفيذ  .3
 إرشاد الطلبة. -
 متابعة تحديث الخطة الدراسية. -
 تهيئة الجدول الدراسي. -



 تسمية لجان المناقشة لرسائل الماجستير. -
ودعوة أعضاء هيئة التدريس  العليا إعداد جدول الندوات المقترحة لطلبة الدراسات -

 حضور ومناقشة الطلبة(.وي العالقة للذ
 رنامج الماجستير في علم الحاسوب. إعداد ملف االعتماد الخاص لب .4

 .بينهم مفاضلةالعداد جدول إدراسة ملفات المتقدمين لبرامج الدراسات العليا في الكلية و .5

 

 المعــــادلـة                    لجنة .5

  أهداف اللجنة -أ
 

و أ لةى جامعةة فيالدلفيةاإخةرى أتسهيل مهمة معادلةة المسةاقات للطلبةة المنتقلةين مةن جامعةات  -1

و فةي أقسةام نفةس الكليةة, وكةذل  أخةرى ألى كليةة إالمنتقلين بين أقسام الجامعة سواء من كلية 

 .لى البكالوريوسإالطلبة المجسرين من الدبلوم 

لكتروني المبني من قبةل رئةيس اللجنةة لجعلةه يعمةل لخدمةة معادلةة توسيع نظام المعادالت اإل -2

 المعلومات وكذل  باقي كليات الجامعة.قسام كلية تكنولوجيا أالمساقات في جميع 

 كثر كفاءة ودقة وسرعة.أجعل عملية المعادلة  -3

 عداد كتيب خاص بعملية معادلة المساقات وشروطها.إ -4

معرفةةة رأي الطةةالب الةةذين عودلةةت لهةةم مسةةاقات قبةةل ذلةة  فةةي عمليةةة المعادلةةة واقتراحةةاتهم  -5

 لتسريع هذه العملية مستقبال.
 

 

 جنة:إجراءات الل ب.

 

ي ألةم يةتم تةأخير معادلةة  2015/2016ول مةن العةام الجةامعي منذ بداية الفصل الدراسةي األ -1

لةةةى كليةةةة تكنولوجيةةةا إنجةةةزت كةةةل المعةةةادالت حةةةال وصةةةولها أطةةةالق حيةةةث طالةةةب علةةةى اإل

 تنوي اللجنة االستمرار على هذا النهج.والمعلومات. 

المجسرين كانت عملية يدوية تتطلب وقتا وجهدا و أعملية معادلة المساقات للطلبة المنتقلين  -2

كون العمل يتم لكبيرا من الطالب وكذل  من لجنة المعادلة وهي عملية معرضه لألخطاء 

يدويا ودون استخدام برمجية متطورة لهذا الغرض. من هنا جاءت فكرة رئيس لجنة المعادلة 

و من أسواء من الطالب بعمل نظام معادالت يختصر كثيرا من الوقت والجهد المطلوب 

 خطاء في عملية معادلة المساقات.ألاللجنة وكذل  يقلل حدوث ا

ولكنه يحتاج ( ASP.NETلقد تم تطوير هذا النظام من قبل رئيس لجنة المعادلة باستخدام )

رنة مساقات الطالب المنتقل مع اكثر "ذكاءا" في عملية مقألى مزيد من العمل لجعله إ

 يا المعلومات.مساقات كلية تكنولوج

سة البرمجيات وعلم دقسام هنأكترونيا في إلن يعمل لمعادلة المساقات آلنظام المعادالت ا -3

الحاسوب فقط وهدف رئيس اللجنة هو تطوير هذا النظام لجعله يعمل على معادلة المساقات 

 نظمة المعلومات الحاسوبية وكذل  لكل كليات الجامعة في المستقبل.ألقسم 

( من الطالب الذين feedbackخذ التغذية الراجعة )أ( يتم من خالله formوذج )عمل نم -4

 .جروا عملية معادلة مساقاتأ



 

 مشاريع البحث  لجنة .6

 
   أهداف اللجنة  -أ

ال  لى بناء التنسيق والتعاون بين األقسام العلمية فيإفي الكلية  البحثتهدف لجنة مشاريع 

مع الت تتالءمطلبة الكلية في األقسام المختلفة حيث لكلية من خالل تهيئة مشاريع مناسبة 

الجه  وكذل  مفاتحة  طور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والتنسيق لتهيئة المشرفين.

صة      والع تعاقدية لخدمة المؤسسات البحثيمشاري ات الخارجية من خالل العمادة لبناء

 اة للمشاريع وتوزيعها على األقسام فيمناعية في المملكة. وكذل  مراجعة التعليمات العام

 .مهام لجنة المشاريع ييل

 

 

 

  إجراءات اللجنة: ب. 

 أوال: تهيئة الجدول الزمني للمراحل التالية:

قرارها من عضاء هيئة التدريس إلأخر موعد الستالم المشاريع المقترحة من قبل آتحديد  .1

 خالل التعاون مع اللجان العلمية في األقسام.

 خر موعد لتسجيل الطلبة على المشاريع ضمن مجاميع.آتحديد  .2

 طالب(. 12موعد لتشكيل شعب ) خرآتحديد  .3

 موعد الستالم العالمات من المشرفين. خرآتحديد  .4

 
 هداف التاليةقرار مشاريع التخرج لتحقيق األإثانيا: 

 .بناء مشروع ضمن فترة محددة  .1

 .مشروع الاكتساب المهارات المطلوبة لبناء  .2

 المشروع. إلنجازاستخدام التقنيات كالتصميم والبناء  .3
 

 ثالثا: مراقبة المخرجات التعليمية للمشاريع من خالل :

 تنفيذ مراحل المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة للمشروع. .1

 التعامل و التعاون مع مشرف المشروع. .2

 مام المشرف.أنجز في المشروع أعرض ما  .3

 .البحثتوثيق المشروع حسب الشروط الموجودة في دليل مشاريع  .4

 

 ى المشرفين والتي تشمل:عل البحث رابعا: توزيع التعليمات العامة لمشاريع

 سلوب التقييم .أمراجعة شاملة للمشروع و .1



 توضيح مجاالت سوق العمل. .2

 نجليزية.قواعد عامة لكتابة الوثيقة باللغة اإل .3

ابتداء من اختيار المشروع وحتى  هنجازإمراحل  و للمشروعتهيئة الجدول الزمني  .4

 نجاز الوثيقة النهائية.إ

 

قسام ومتابعة خامسا: دراسة المقترحات والتعليمات الجديدة وتعميمها على لجان المشاريع في األ

 تطبيقها

 

                            ا الدولي للتدريبيلجنـة  مركز فيالدلف .7

 أ. أهداف اللجنة:
 رفع الكفاءة التدريبية و التأهيلية للطلبة و إعدادهم لسوق العمل. .1

 توفير الدورات للطلبة بتكلفة تشجيعية. .2

 التكيف مع المتطلبات المتجددة في سوق العمل. .3

 عداد مدربين مؤهلين من الكادر التدريسي في الجامعة.إ .4

 رسمية لشهادات عالمية معتمدة. امتحاناتجراء إ .5

 

 

 

 اللجنة:إجراءات  ب.
 لكتروني خاص بالمركز.إبناء موقع  .1

 معتمد في شركة رم. اختباريتسجيل لتسجيل المركز كمركز الرسال استمارة إ .2

        عالن عن نشاطات المركز والخدمات التي يقدمها للطلبة على الموقع الخاص بالمركزاإل .3

 ها في المركز.ءجراإعن االمتحانات الدولية المعتمدة التي يستطيع الطلبة  عالناإلو

 لكتروني للجامعة.لكتروني الخاص بالمركز بواسطة الموقع اإلعن الموقع اإل عالناإل .4

تهيئة مختبرين كل مختبر مجهز بعشرين جهاز حاسوب حديث مجهز بالبرمجيات الالزمة و  .5

 نترنت.مزود بخدمة اإل

 دارة االمتحانات في المختبرين.إمخاطبة شركة رم لتقوم بتثبيت برامج  .6



من قبل  اثنين من الكادر التدريسي في كلية تكنولوجيا المعلومات ليتم تدريبهمأو أترشيح واحد  .7

دارة االختبارات وتسجيل الطلبة على موقع سيرتيبورت والحصول على إشركة رم على 

 تقارير خاصة بالنتائج وآليات العمل.

عطاء الدورات إلالطلب من شركة رم تزويد المركز بجميع مصادر التدريب الالزمة  .8

 ها في المركز.ءجراإالتحضيرية لالمتحانات الدولية المعتمدة التي يستطيع الطلبة 

دولي يدعمه المركز دون أخذ دورة تحضيرية  امتحاني أعالن للطلبة الراغبين بإجراء يتم اإل .9

 سمائهم.أبالمبادرة لتسجيل  االمتحانلهذا 

ول دورة تدريبية للطلبة بالسرعة الممكنة وذل  بغرض يتم ترشيح عضو هيئة تدريس أل .10

تم تي دورة في المركز بحيث أ قامهألدراسة التجربة ووضع إطار عام يحدد الكيفية التفصيلية 

 ويتم تعزيز الجوانب اإليجابية فيها.دت ن وجإمعالجة الجوانب السلبية في هذه التجربة 

ة لتزويد المركز باآللية المتبعة إلعطاء الدورات يتم التنسيق مع المركز االستشاري في الجامع .11

 في الجامعة.

   ول كل فصل دراسي.أفي  الدورات التي سيعقدها المركز اختياريتم  .12

 اإلعالن عن الدورات التي سيعقدها المركز للطلبة على الموقع الخاص بالمركز. .13

الدورات يتم تقديم تقرير مفصل عن الدورات لمجلس الكلية لدراسته لمعالجة  انتهاء بعد .14

عام يتم من خالله تنظيم عملية إقامة الدورات التي  طارإالسلبيات و تعزيز اإليجابيات ووضع 

 ستعقد من خالل المركز.

 تلتي تمعالن للراغبين من الطلبة بإجراء االمتحان الدولي المعتمد الخاص بالدورات ايتم اإل .15

 .االمتحانرسمياً ودفع الرسوم المستحقة إلجراء  االمتحاناقامتها ليتم تسجيلهم إلجراء 

يضاً ختبارات المطلوبة وتزويد المركزأاالالتنسيق مع شركة رم لتزويد المركز بعدد  .16

 بنجاح.  االختباربالشهادات المعتمدة للطلبة الذين سوف يجتازون 

عضو هيئة تدريس يرغب بإعطاء دورة تدريبية  يأل امتحانات ومصادر مجانية توفير .17

 للطلبة.

تعريف الطلبة بعدد من الشهادات المطروحة من شركات عالمية مثل مايكروسوفت وادوبي  .18

 والمهارات العملية التي تغطيها تل  الشهادات.

 
                                                             المكتبة لجنـة .8



 أهداف اللجنة:أ. 

تزويد المكتبة بأحدث الكتب المنهجية و المساندة لمواد كلية تكنولوجيا المعلومات و  .1

 .بعدد كاٍف من النسخ

تزويد المكتبة بالمجالت و وقائع المؤتمرات المتعلقة باالهتمامات البحثية ألعضاء  .2

 .هيئة التدريس

 .ه المصادرمن هذ االستفادةتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على  .3

 

 

 

 ب.إجراءات اللجنة:

 .الطلب من منسقي المواد تحديث الكتب المنهجية و المساندة لموادهم .1

نشر المعرفة بوجود المصادر الموجودة أعاله بين الطلبة و تشجيعهم على زيارة المكتبة من  .2

 .لتنفيذ بعض الواجبات لهم على زيارتهامدرسيهم  حثخالل 

الطلب من أعضاء هيئة التدريس تزويد اللجنة بالمجالت و المصادر العلمية األخرى  .3

 .البحثية مباهتماماتهالمتعلقة 

 

 تحديد مستوى امتحان الحاسوب       لجنة .9

 أهداف اللجنة  -أ

دائهم في مادة أتحديد مستوى  من أجلان مستوى الحاسوب للطلبة الجدد سئلة امتحأعداد إ

 الحاسوب

 ب.إجراءات اللجنة:

 .سئلة وطبعهاتهيئة نماذج مختلفة من األ. 1

 .جوبة النموذجيةتهيئة األ. 2

 .لقاعة االمتحانيةا إلى همع الوصل المالي عند دخول ومطابقتها هوية الطالب منكد أالت. 3

 .جاباتاإلتصحيح  ألجلساتذة ألا بأسماءعداد قائمة إ. 4 

 .عالنها للطلبةإدخال العالمات في قوائم وإ. 5
 

 

 كلية لل اإللكتروني الموقع  لجنـة .10

 أ. أهداف اللجنة:

 .اإللكترونيتحديث المعلومات الخاصة بالكلية والمواد الدراسية الموجودة على موقع الكلية . 1

 .اإللكترونيخذف المعلومات السابقة والمعادة من موقع الكلية . 2       

 بإضافة أي معلومات جديدة ومهمة.   اإللكترونيتحسين موقع الكلية . 3
  

 ب.إجراءات اللجنة:

 .األقسام رؤساءالمعلومات التالية من  استالم .1



 .الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الملتحقين حديثا بالقسم CVsالـ  .2

 .الخطط الدراسية المحدثة .3

 .وصف المواد الدراسية للخطط المحدثة .4

 .التي تعطى للطلبة محاضرات المواد الدراسية والواجبات البيتية .5

 أي معلومات أخرى يرغب القسم بإضافتها .6

( إلضافتها 1ترفع اللجنة التوصية إلى عميد الكلية لقبول إضافة المعلومات الواردة في الفقرة ) .7

 .اإللكترونيعلى موقع الكلية 

 اإللكترونيتحسين موقع الكلية ل كلما اقتضت الحاجة ترفع اللجنة توصية إلى عميد الكلية .8

 وحسب مستجدات المعلومات الواردة من األقسام.

 الخطة الدراسية                   لجنة  .11

 أهداف اللجنة  -أ
 .تطوير(و إنشاءقسام )دارة الخطط في مختلف األإ. تنسيق 1
 .)مجلس الكلية و لجنة الخطة في الجامعة( خطط اإلقسام وإقرارها. مناقشة 2
 

 ب.إجراءات اللجنة:
 
 .العلمية  قسامفي األ  جالبرامتجميع خطط  .1

 .قسامتجميع وصف مواد برامج األ .2

موافقتها لمختلف و إن وجدت( ) وتكاملها وجدواها تدقيق تجانس وتكامل وجدوى التعديالت .3

 .، ...(ACM/IEEEمن الكلية )التعليم العالي،  لمعتمدةاالمعايير 

 .قسامألتنسيق الخطط و وصف المواد على مستوى كل ا .4

 .و المعدلة من مجلس الكلية ولجنة الجامعةأقرار الخطط الجديدة إ .5

 .الطالب في كل قسم فيما يخص خطة البرنامج و وصف مواده مراقبة حداثة كتاب .6

 .مراقبة تحديث صفحات الويب المتعلقة بالبرامج ووصف المواد وكتاب الطالب .7

 .قسامية لمختلف األجراءات التنفيذمخططات اإلتجميع  .8

  الجودة لجنة ضبط .12

 أهداف اللجنة  -أ
 .قسامألدارة الجودة في مختلف اإ. تنسيق 1
 وإقرارها. لألقسامجراءات التنفيذية . مناقشة مخططات اإل2
 .قساملف األ. تنسيق مخططات االجراءات التنفيذية لمخت3
 .جراءات لمختلف االقسامنجاز مخططات اإلإ. متابعة 4
 

 إجراءات اللجنة:  ب.
 
 .قسامجندة الفصلية لضبط الجودة على مختلف األألتوزيع ا .1

 .ئق الفصلية من كل قسماتجميع الوث .2

 .لى عمادة ضبط الجودةإرسال الوثائق إ .3

 .قسامجراءات التنفيذية لمختلف األمخططات اإلتجميع  .4

 .تحليلها وتنسيقها .5

 .قرارهاإو مناقشتها في مجلس الكلية .6



 .ى عمادة ضبط الجودةإلرسال نسخة إ .7

 .تنفيذهامتابعة  .8

 لجنة  التعلــــم االلكترونـــي                   .13

 أهداف اللجنة  -أ

 لكتروني هي:هداف الرئيسة للجنة التعلم اإلاأل

              لكترونةةةةةيلكترونيةةةةةة للةةةةةتعلم اإلتفعيةةةةةل اسةةةةةتخدام المةةةةةواد )الوسةةةةةائل أو المصةةةةةادر( اإل .1

(e-learning Resources التةةي ,)بمسةةاعدة مركةةز ابةةن سةةينا نجةةزت أ( )مثةةل الفيةةديو

 لكتروني, من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية.للتعلم اإل

لسيد صائب الكتروني التي نفذها كل من الدكتور علي عالونة وتقييم مصادر التعلم اإل .2

 بالتعاون مع مركز ابن سينا.

 مواد جديده للتعلم االلكتروني. إلنتاجحث أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية  .3

بشكل كبير على  المتوفرة يلكترونإللى االستفادة من مصادر التعلم احث طالب الكلية ع .4

لكترونية التي تعطي دورات مجانية للطالب إلالمواقع افي  الشبكة العنكبوتية وخصوصا 

 وغيره. (https://www.coursera.org)من خالل االنترنت مثل موقع 

 

 ب.إجراءات اللجنة:

 

لكتروني التي نفذها كل من اإلتم مؤخرا تشكيل لجنة لتقييم المحتوى العلمي لمصادر التعلم  -1

 لسيد صائب.االدكتور علي عالونة و

الهيئة التدريسية  عضاءلكتروني ألهمية مصادر التعلم اإلأتنوي اللجنة عقد ورشة عمل لشرح  -2

 در في المساقات التي تدرس في الكلية.دماج هذه المصاإفي كلية تكنولوجيا المعلومات وكيفية 
 

                                       انضباط الطلبة لجنـة .14

 أ. أهداف اللجنة:

المقدمة من أعضاء هيئة التدريس حول و المستلمة من عمادة الكلية  النظر في الشكاوي

 مخالفات الطلبة وتقديم القرارات بشأنها

 ب.إجراءات اللجنة:

 شكاوي حول مخالفات الطلبة في الكلية. استقبال أي .1

 الالزمة لدراسة هذه المخالفات والشكاوي. االجتماعاتتنظيم  .2

المعنية داخل الجامعة أو معاينة  األطرافتنظيم عمليات التحقيق والتحري الالزمة مع  .3

 األستاذ الدكتور عميد الكلية. إلىكانت قد حصلت ورفع تقرير بذل   إناألضرار المادية 

  بعد مراجعة التشريعات المقررة في لوائح الجامعة وبالتشاور مع أعضاء اللجنة يتم التنسيب  .4

 بالعقوبة المناسبة لكل مخالفة.

                                             كاديميألرشاد ااإل لجنـة  .15



 أ. أهداف اللجنة:

حل مشكالتهم في اإلرشاد األكاديمي إلى ترجمة طموحات الكلية في مساعدة الطلبة  يهدف

 األكاديمية والحرص على عالجها عالجاً يثمر في تهيئة خريج مزود بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس،

والقدرة على المشاركة في البناء والتطوير. يتم رفع المستوى األكاديمي للطلبة من خالل التوجيه 

ألكاديمي والتربوي ابتداًء من مرحلة قبوله ومتابعته لحين تخرجه، ففي بداية كل سنة دراسية يتم ا

تشكيل لجنة اإلرشاد األكاديمي على مستوى الكلية ولجان اإلرشاد األكاديمي على مستوى األقسام 

 وتنفيذ التعليمات الجامعية. كافة لمتابعة األمور المتعلقة بالطلبة

 جنة:إجراءات الل ب.

العمل على االستفادة القصوى من المصادر المتوفرة على مستوى القسم والكلية والجامعة لتنفيذ  .1

 خطوات اإلرشاد األكاديمي للطلبة.

انات المطلوبة من قبل دوائر الجامعة ويتم ذل  من خالل التنسيق مع نائب العميد بإجراء االست  .2

 لكتروني. على الموقع اإلبتوجيه الطلبة في إنجاز االستبانات الموجودة 

تأمين نظام التسجيل واإلرشاد على أجهزة الحاسوب ألعضاء هيئة التدريس واقتراح أي  .3

 تعديالت على نظام التسجيل 

تأمين متطلبات اإلرشاد والتسجيل والسحب واإلضافة على لوحات اإلعالنات في الكلية من   .4

 خالل التعاون مع لجنة الجدول الدراسي.

خر آعقد اجتماعات دورية مع رؤساء لجان اإلرشاد األكاديمي في األقسام لالطالع على  .5

 في مجال اإلرشاد األكاديمي. الصادرة عن إدارة الجامعةالتعليمات 

 

 (:2-0و ترتبط مكونات هذا الهيكل بعدة مجالس تنفيذية في الجامعة كما يتضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 (: ارتباط هيكل ضبط الجودة بالمجالس التنفيذية2-0الشكل )

 مهام مجلس العمداء

 يتولى مجلس العمداء المهام والصالحيات التالية : 

 الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز العلمية داخل المملكة . نشاءإب. التوصية لمجس األمناء 1

 لغائها . إو أالبرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها  بإنشاء. التوصية لمجلس األمناء 2

  خرى وانتدابهمألى إعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة أ. تعيين 3

جازات بما في ذل  إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول عارتهم ومنحهم اإلإو

 لى أخرى .إونقلهم من كلية  استقاالتهم وإنهاء خدماتهم

 مجلس الجودة والتطوير



عضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية أعمال أ. تقييم 4

 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

و التدريس والفنيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أ. إيفاد 5

و ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات أالعاملين في المجال األكاديمي في الجامعة 

 علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام اإليفاد المعمول به في الجامعة.

. دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها 6

 قراراته بشأنها. وإصدار

 . تقييم مستوى األداء األكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .7

 . منح الدرجات العلمية والفخرية والشهـادات . 8

 نشاء كراسي األستاذية . إ. 9

. التوصية للمجلس بإعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في 10

 الجامعة .

 حكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في الجامعة. أالتعليمات الالزمة لتنفيذ . وضع 11

ي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه وال يدخل ضمن أ. النظر في 12

 حكام التشريعات النافذة .أخرى وفق أي جهة أاختصاص 
 

 التطوير واجلودة  ادةمهام عم

 

 والصالحيات التالية : التطوير والجودة المهامعمادة تولى ت
 

جراءات ضبط اجلودة على مستوى اجلامعة واملؤسساات التعليمياة   إمتابعة مستجدات و .1

 قليميًا.إاألخرى حمليًا ودوليًا و

التأكااد مااا يعاليااة باارام  اجلامعااة وضااماد اسااتمرار جااودة ماادخ تها وعملياتهااا    .2

 وتطبيقاتها ونتاجاتها.

 الربام  األكادميية يف اجلامعة. إدارة ضبط جودة .3

 جراءات تقييم الربام  األكادميية يف اجلامعة ومتابعة تنفيذها.إ .4

 .ولحليلها تابعة لحليل النتاج  ييما يتعلق بنتاج  اجلودةملالتنسيق مع عمداء الكليات  .5

 تقييم املواد والربام  األكادميية بهدف تطويرها. .6

 جراءاته.إبعة إعداد متطلبات التقييم اخلارجي ومتا .7

 

 لجودة والتطويرمهام مجلس ا

 المهام والصالحيات التاليــة : جودة والتطويريتولى مجلس ال  

 وضع مهام جلاد ضبط اجلودة على مستوى الكليات ومتابعة تنفيذها. .1

 وتقييمها. ومتابعتها تنفيذ الربام لالتنسيق مع الكليات  .2

 لريعها إىل الرجيس.النظر يف اخلطة السنوية للعمادة والتوصية  .3



 املشاركة يف رسم السياسة العامة للعمادة. .4

 التنسيب مبشروع املوازنة السنوية للعمادة. .5

 التوصية بعقد ورشات عمل وبرام  تدريبية للتأهيل األكادميي واملهين. .6
 

 مهام مجلس الكلية

 يتولى مجلس الكلية المهام والصالحيات التاليــة :  

 خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها . قتراحا. 1

 قسام .قرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس األإ. 2

. التنسيق مةع عمةادة الدراسةات العليةا فةي تعيةين المشةرفين علةى الرسةائل العلميةة ، وتشةكيل لجةان 3

 المناقشة .

قسةام شةراف عليهةا، ومناقشةة نتائجهةا الةواردة مةن األة، واإلجراءات االمتحانات فةي الكليةإ. تنظيم 4

 المختصة والمصادقة عليها .

 لى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.إ. التنسيب 5

 شراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.. اإل6

 بأعمةةالهيئةةة التةةدريس فةةي الكليةةة وغيةةرهم مةةن القةةائمين  بأعضةةاءمةةور المتعلقةةة أل. التوصةةية فةةي ا7

جةازات الدراسةية  يفاد ، ومةنح اإلإعارة ، وإالتدريس فيها، من تعيين ، وترقية ونقل ، وانتداب ، و

 نظمة المعمول بها .حكام األأمور الجامعية بموجب وقبول استقالة وغير ذل  من األ

 بالكلية .عداد مشروع الموازنة السنوية إ. 8

 ة . ـــليه عميد الكليإ. النظر في المسائل التي يحيلها 9

 

 مهام مجلس القسم

 يتولى مجلس القسم المهام والصالحيات التالية :

 لى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.إ. تقديم االقتراحات 1

 المناهج التدريسية للمواد في القسم. قتراحا. 2

على مشروعات البحث العلمي وتقديم  طالعواالنشطة البحث العلمي في القسم أ. تشجيع 3

المشاركة في المؤتمرات والندوات  مأالنشر  مأالدعم  ألغراضكانت أالتوصيات الالزمة سواء 

 العلمية.

 . تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.4

عارة على والتثبيت والنقل واإلألى فئة إ. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة 5

ن ال أنها وفق التشريعات النافذة، على أصدار توصياته بشإو ستقالةواالجازة واالنتداب واإل

و كان من المرتبة نفسها ا اذإ إالعاله أمور من األ النظر في أييشترك عضو هيئة التدريس في 

 على منها.أمن مرتبة 

 عداد مشروع التقرير السنوي للقسم.إ. 6

 ي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.أ قتراحا. 7

 و يعرضها عليه رئيس القسم. أليه العميد إي موضوعات يحيلها أ. دراسة 8
 

 حلقة ضبط الجودة. 2



 

( التي توصلت إليها الكلية 3-0تتم ممارسة عمليات ضبط الجودة في الكلية من خالل حلقة ضبط الجودة في الشكل )

لدى الكلية مشروع متقدم لنظام حاسوبي لهذه الحلقة ووالتي تالئم العمليات األكاديمية في الكليات والجامعات. 

 اسوب في هذا المجال.سيسمح بمساندة الح وإجراءاتها والذيوالخاص بسياساتها 

 

 (: حلقة ضبط الجودة3-0الشكل )

 ( سنة، مما يلي:18ومنذ )  وتتكون هذه الحلقة التي يديرها هيكل الجودة في الكلية،

 : تسمح هذه المرحلة بإدارة الواقع المعاش.اإلدارة

 : آليات اإلدارة في الواقع الحالي.مدخالتها

 الواقع الحالي، مالحظة هذا التطبيق، توثيق نتائج هذا األداء. إلى: تطبيق آليات اإلدارة وظائفها

 : تقرير نتائج األداء.مخرجاتها

تسمح هذه المرحلة بتقييم الواقع الحالي وتضمن تحسينه المستمر بناًء على تقرير نتائج األداء  المراقبة:

ً لمؤشرات معتمدة. وفي هذا التقرير، فإن المؤشرات المعتمدة من قبل هيكل ضبط الجودة في الكلية هي  ووفقا

 جودتها. المؤشرات التي حددتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية وضمان

 : تقرير نتائج األداء )من مرحلة اإلدارة( ومؤشرات التقييم )من هيكل الجودة في الكلية(.مدخالتها 

( تقييم نتائج هذا األداء بناًء على مؤشراته المعتمدة )من هيكل الجودة 2( تحليل نتائج األداء، )1: )وظائفها

( وضع خطة للتحسينات المقترحة ان وجدت )الفرصة 4( التعرف على الفرص المتاحة للتحسين، )3في الكلية(، )

 المتاحة للتحسين والمسؤول عن متابعته وتاريخ بدئه وتاريخ انتهائه(.

 : تقرير نتائج المراقبة. مخرجاتها

تسمح هذه المرحلة بمتابعة تنفيذ التوصيات )الفرص المتاحة للتحسين( التي تضمنها تقرير نتائج  التحسين:

 واقع الحالي واالنتقال إلى واقع جديد. المراقبة على ال

 : تقرير نتائج المراقبة.مدخالتها 

: متابعة إنجاز التوصيات )الفرص المتاحة للتحسين( التي تضمنها تقرير نتائج المراقبة على وظائفها

 الواقع.



 : واقع جديد مبني على التحسينات المقترحة )ان وجدت(.مخرجاتها


