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 لجنة ضمان الجودة اسم اللجنة:  أوال(
 أعضاء اللجنة: 

 د. رنا سعيد                                                                               مقرًرا 
 د. أمجد الزعبي                                                                           عضًوا     

 عضًوا د. عبير سمارة                                                                            
 عضًوا أ. نور الشناق                                                                            
 عضًوا أ. فاطمة محيسن                                                                         

 عضًوا                      أ. ليلى أبو شرخ                                                      
 أ. أحمد الغول                                                                            عضًوا 

 ثانيا(أهداف اللجنة:
 العمل على رسم السياسة العامة لضمان الجودة على مستوى القسم  ▪

 العمل على تطوير نظام الجودة على مستوى القسم.  ▪
 متابعة توثيق وارشفة كافة الوثائق المطلوبة ورقيا والكترونيا.   ▪
 العمل على متابعة تطبيق وتقييم معايير الجودة.   ▪
 تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على تطبيق معايير ضمان الجودة.  ▪
المشاركة في وضع اآلليات الالزمة للتعامل مع نقاط الضعف والقوة إسهاماً في   ▪

 . المستمرالتحسين 
 ها. ضمان تطبيق السياسات واألنظمة والتعليمات تحقيقاً لرؤية الجامعة ورسالتها وأهداف ▪

 
 ثالثا(  مهام اللجنة: 

 ، واإلشراف على تنفيذها. القسمرسم السياسات العامة لضمان الجودة في  ▪
 . القسمرسم وإقرار السياسة العامة لنشر ثقافة الجودة داخل   ▪
، والتعاون مع الجهات الخارجية  القسمدعم ومساندة الجهود المبذولة لتطبيق الجودة في   ▪

 ذات العالقة.
 . القسم تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى   ▪
الشعب المختلفة في  ة التدريس في تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئ  ▪

  في تنفيذها. دة ضمان الجولتنسيق مع عمادة  ، واالقسم
حث وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج    ▪

، وكذلك الجهات األخرى  ضمان الجودة التدريبية وورش العمل التي تقدمها لهم عمادة
 داخل الجامعة وخارجها. 

 ما يحال إليها من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.  ▪
  



 
 

 العمل:رابعا( خطة 
متابعة تنفيذ كل ما هو مطلوب في االجندة االكاديمية والعمل على ارشفة الوثائق   ▪

 المطلوبة وتحميلها الكترونيا. 
ارشفة جميع الوثائق المطلوبة حسب معايير االعتماد األردني للبرامج االكاديمية   ▪

 الجديدة.
للبرامج االكاديمية   توزيع مهام ارشفة الوثائق المطلوبة حسب معايير االعتماد األردني  ▪

 على أعضاء اللجنة. 
 عقد ورش عمل تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في القسم.  ▪

   .عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم إنجازه ▪
 خامسا( اجتماعات اللجنة )المتوقعة(:

 التاريخ  اليوم رقم االجتماع

 2022/ 5/11 السبت 1

 2022/ 3/12 السبت  2

 7/1/2023 السبت  3

 

Chairman of committee    Chairman of Department  

  د. ابتسام حسين  د. رنا سعيد  


