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  مهام منسق القسم

 الجودة بالكليةضمان منسق الجودة هو حلقة الوصل الرئيسية بين لجنه الجودة بالقسم و وحدة  .1
التالي يالتم التكلياله بمالا مالن لبالل المنسالق و  ةمتابعة أداء لجنه الجودة بالقسم العلمي من خاللل تنييالا الممالام واطن ال  .2

مالن مجلالالل القسالالم العلمالالي و ترسالالل نسالالخه لوحالالد  ضالالمان  وحالد  ضالالمان الجالالودة وتو يقمالالا بمحاضالالر اللجنالالة وا تمادهالالا
 .الجودة بالكلية  بانتظام بعد كل اجتماع

ة تمالده يإ لع مجلل القسم المنعقد كل  مر بت ورات أداء اللجنة و ما أتيق  ليه من إجراءات إدارية و أكاديم  .3
و . و الخ ة الزمنية لتنييا مالا سالبق ك ما تقرر من آليات لتيعيل ما تم تسجيله من إجراءات،لكا، و لتحسين اطداء 

 .يسجل ما يعرضه المنسق في محضر القسم أ ناء انعقاد المجلل

حول أ مال لجنه الجودة بالقسم تعتمد من مجلالل القسالم و تساللم  المنسق بنماية اليصل الدراسي بكتابة تقرير  يقوم .4
 لوحدة الجودة بالكلية

 العمل  لى نظام اليارابي في الممام التالية .5

 للمرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا المقرر وتقرير تعيين المسئول عن توصيف. 

  عادة فتحهاوتقارير االطالع على توصيف  .للمرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا المقررات وا 

 متابعة ومراجعة وتحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس. 

 نظام الفارابيعلي  تغيير كلمة المرور ألعضاء هيئة التدريس. 

 للمرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا متابعة توصيف وتقرير البرامج الخاصة بالقسم وتسليمها سنويا لوحدة الجودة. 

  متابعةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالقسةةم فةةي توصةةيف وتقريةةر المقةةررات ومراجعتهةةا وتجميعهةةا مةة  توصةةيف وتقريةةر البةةرامج 
  .ات العلياللمرحلتين البكالوريوس والدراس

متابعة تنييا ممالام وأن ال ة الجالودة المكلاله بمالا المنسالق مالن لبالل وحالد  ضالمان الجالودة مالن خاللل التكلييالات الموكلالة  .6
 :ط ضاء هيئة التدريل والميئة المعاونة بالقسم العلمي والمتم لة في اآلتي

 ميعاد التسليم األنشطة م
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 ي جداول ومسئولي الريادة العلمية واإلر اد اطكاديم  1
 بداية اليصل الدراسي

 أكتوبر

 نماية كل فصل دراسي اإلر اد اطكاديمي/ تقارير الريادة العلمية   2

 القسم العملي هلكل مقرر دراسي مسئول  ن جداول التدريب العملي  3

4  
تقرير  ن أن  ة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ن العام 
 ماالسابق ونسب م اركة ال لب وأ ضاء هيئة التدريل في

 بداية اليصل الدراسي 
 سبتمبر

5  
 الخ ة السنوية للقسم طن  ة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 للعام الجامعي

 بداية اليصل الدراسي 
 أكتوبر

6  
خ   وبرامج ر اية ال لب المتيولين والمتع رين وليال 

 فا لية تلك البرامج
 القسم العلمي هلكل مقرر دراسي مسئول  ن

7  
بكالوريول )لخارجي للقسم العملي للمرحلتين تقرير الممتحن ا

 (دراسات  ليا –

 ( يناير)نماية الترم اطول 
 (يونيو)نماية الترم ال اني 

8  
تقارير المقررات الدراسية الخاصة بالقسم لمرحلتي 

 البكالوريول والدراسات العليا وخ   التحسين اللزمة

 نماية اليصل الدراسي 
 ( مر أغس ل)

 (نسخة ورلية وأخري الكترونية)تقرير سنوي للقسم العملي   9
  نماية اليصل الدراسي

 ( مر أغس ل)

11  
Blue Print  للمقررات الدراسية التي يقوم القسم بتدريسما

 في مرحلتي البكالوريول والدراسات العليا
 لكل ترم دراسي

11  
مقرر دراسي مع لكل  Course portfolioمراجعة 

 .نة الجودة بالقسمالمسئول  نه من لج
 نماية كل مقرر دراسي

 يوليو الحالي للعام المستحد ة والمقررات التدريل  رق  12

13  
  مادة من ونسخة اطلسام رؤساء  ليما حصل التي الدورات

 الحالي للعام دورة لكل
 يوليو

 يوليو جالالوائز  لالالي الحاصالاللين التالالدريل هيئالالة أ ضالالاء بأسالالماء لائمالالة  14



                                                                )    ( 3 

 الحالي للعام

15  
 هيئالالالالالة  ضالالالالو لكالالالالالل ودوليالالالالا محليالالالالا المن الالالالالورة بحالالالالا اط أ الالالالداد
 الحالي للعام تدريل

 يوليو

 يوليو الحالي للعام العلمية اطلسام بين م تركة أبحا   16

17  
 للعالالالالام دوليالالالالة  لميالالالالة مؤسسالالالالات مالالالالع م الالالالتركة  لميالالالالة أبحالالالالا 
 الحالي

 يوليو

 يوليو الحالي للعام التعليمية العملية تخدم أبحا   18

19  
 مالالالالن والخدميالالالالة اإلنتاجيالالالالة سسالالالالاتالمؤ  اسالالالالتيادة بصالالالالدد تالالالالم مالالالالا

 الت بيقية العلمية البحو 
 يوليو

  أكتوبر  الحالي للعام البح ية الم اريع في ال لب م اركة خ ة   21

21  
 فالالالالي ال الالالاللب م الالالالاركة خ الالالالة مالالالن  تنييالالالالا  تالالالالم مالالالالا  الالالالن تقريالالالر

 البح ية الم اريع
 (يوليو) الدراسي العام بداية

22  
 المالالالؤتمرات يفالالال  الالالاركوا الالالالاين التالالالدريل هيئالالالة أ ضالالالاء أسالالالماء
 التدريل هيئة أ ضاء أداء  لى الم اركات ها  ومردود

 يوليو

23  

 الالالالالالالدورات فالالالالالالي  الم الالالالالالاركين التالالالالالالدريل هيئالالالالالالة أ ضالالالالالالاء أسالالالالالالماء
 هيئالالالالالالة أ ضالالالالالالاء أداء  لالالالالالالى التالالالالالالدريب هالالالالالالاا ومالالالالالالردود التدريبيالالالالالالة
  القسم وأن  ة التدريل

 يوليو

 (سبتمبر) الدراسي العام بداية القسم  مل خ ة  24

 (يوليو) الدراسي العام نماية العليا الدراسات لب  مستوى رفع آلية  25

 (يوليو) الدراسي العام نماية التعليمية اليا لية تقرير+  التعليمية اليا لية تحسين خ ة  26

27  
 مالن اجتمالاع كالل معتمالد بالقسالم الجالودة لجنالة اجتماع محاضر
  القسم مجلل

 االجتماع انتماء  قب

 (أكتوبر) الدراسي العام بداية التدريل هيئة ط ضاء التدريسي العبء  28

 (يوليو) الدراسي العام نماية العلمي للقسم الجامعي كتابلل إيداع رلم استحدا   29
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 (يوليو) الدراسي العام نماية اإلستراتيجية الخ ة في والتعلم التعليم أنما  تنييا متابعة آلية  31

 سيدرا مقرر كل نماية دراسي مقرر لكل اإلمتحانيه الورلة مراجعة  31

 دراسي مقرر كل نماية اإلمتحانيه الورلة لتحسين التصحيحية اإلجراءات  32

33  
 التعلالالالاليم موضالالالالو ات منال الالالالة فيمالالالالا تالالالالم التالالالالي اطلسالالالالام مجالالالالالل
 والتعلم

 لسم مجلل كل  قب

 
 مدير وحدة ضمان اجلودة
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