
 كلية اللغة العربية وآدابها

 نقـــدة والـــم البالغـــقس

  هـ 2441للعام  بقسم البالغة والنقدتشكيل لجان الجودة 

 : د/ إبراهيم أبو أحمد                               منسقة الجودة : أ/ مشاعل باقازى منسق الجودة

     

 لجنة اإلدارة: -2

 التوقيع المهام الصفة االسم م

مراجعة رسالة البرنامج  - رئيسا ظافر غرمان غارم العمرىد. أ 2
 وأهدافه بصورة دورية.

متابعة مدى تحقق أهداف  -
البرنامج من خالل مؤشرات 

 أداء محددة.
إجراء تقويم دوري شامل  -

)دراسة ذاتية( كل ثالث/خمس 
 سنوات.

 إعداد الجداول الدراسية.  -
تنظيم مواعيد االختبارات  -

التنسيق الدورية والنهائية و
بينها ووضع جداول االختبارات 
للطالب وتوزيع أعمال المراقبة 

 وتنظيم سير االختبارات.
ثناء أتسجيل المشاكل  -

االختبارات مع وضع الحلول 
المناسبة لها والتواصل مع 

 لجان تصحيح االختبارات.
تلقي التقارير الدورية  -

والفصلية والسنوية من اللجان 
الفصلي عداد التقرير النوعية إل

 والسنوي للبرنامج.
تكوين لجنة المقيمين  -

 الداخليين.
وضع معايير لالختبارات  -

 الطالبية.
ستالم تقارير المقيمين ا -

 ين.يالخارج
عة عقد اجتماعات لجنة بمتا -

 

  عضوا الحربى أحمد تركى مبارك أ. 1

  عضوا على أحمد محمد الزهرانى أ. 3

   شطر الطالبات 

  رئيسا د. نداء الحارثى 2

  عضوا سهام الصحفىأ .  1

  عضوا حنين الشريف . أ 3

    

    

    

    

    

    



البرنامج االستشارية وإعداد 
 خطط تنفيذ توصيات التطوير.

 

 

 لجنة المناهج وتقييم المخرجات: -1

 التوقيع المهام الصفة االسم م

مراجعة المناهج وحث أعضاء  - رئيسا د. فوزى محمد على غانم 2
هيئة التدريس على تطويرها 
ووضع خطة زمنية للتطوير 

المستمر بما يتناسب مع 
االحتياجات الفعلية للخريجين 
 وذلك إلعدادهم لسوق العمل.

مطابقة المناهج مع مصادر  -
 التعلم المتاحة للطالب.

مراجعة وتقييم مخرجات التعلم  -
للمقررات وربطها بمخرجات 

 لبرنامجالتعلم ل
 استحداث طرق للتدريس. -
عقد لقاءات دورية مع منسقي  -

المقررات الدراسية الستعراض 
 التطوير المقترح ومناقشته. 

تنسيق محتويات المناهج بما  -
يضمن عدم التكرارية ويضمن 

اإلعداد األكاديمي والعملي 
 المتناسق والمتدرج للطالب.

مراجعة توصيف وتقرير  -
بما  رائياً المقررات شكلياً وإج

عتماد يتوافق مع متطلبات اال
 األكاديمي.

مراجعة تقييمات الطالب شكلياً  -
رائياً بما يتوافق مع وإج

 عتماد األكاديمي.متطلبات اال
إعداد تقرير فصلي عن  -

طوير المقترحة إنجازات الت
لى لجنة إللمناهج وإرسالها 

ضمان وتوكيد الجودة لتوثيقه 
تمهيدا لعرضه على مجلس 

القسم ولجنة تطوير المناهج 

 

  عضوا د. عزمى فرحات عبد البديع 1

  عضوا د. إبراهيم أحمد أبو أحمد 3

  عضوا أ. محمد حميدى حامد المالكى 4

   شطر الطالبات 

  رئيسا د. مريم الصبان 2

  عضوا نوف الجعيدد.  1

  عضوا د. تغريد المبارك 3

  عضوا أمواج القرشى . أ 4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 بالكلية.
متابعة تنفيذ القرارات الجديدة  -

بعد إقرارها وإعداد تقرير عن 
جاح التطوير المقترح مدى ن

حتياجات الفعلية في توفير اال
للطالب بما يضمن اإلعداد 

 المناسب لسوق العمل.
تقرير عن الصعوبات إعداد  -

يق هذه التي قد تواجه تطب
لى إالمقررات المقترحة ورفعه 
لجنة ضمان وتوكيد الجودة 

بالقسم التخاذ الخطوات 
 المناسبة. 

متابعة إعداد وتحديث نماذج  -
توصيف المقررات مع بداية كل 

فصل دراسي وتجميعها في 
 الملف المعد لذلك.

متابعة إعداد النماذج اإلرشادية  -
صرة وتوفيرها للطالب المخت

وذلك لجميع المقررات 
الدراسية مع بداية كل فصل 

 دراسي.
متابعة إعداد نماذج تقرير  -

المقررات وتقديمها وتجميعها 
في موعد أقصاه نهاية األسبوع 

الثاني من كل فصل دراسي 
وذلك عن المقررات التي تم 

تدريسها في الفصل الدراسي 
 السابق.

إعداد تقرير فصلي عن  -
قررات الدراسية من حيث الم

توافر وتحديث توصيف 
المقررات والتزامها بنماذج 

الهيئة الوطنية لالعتماد 
لى لجنة إاألكاديمي وتقديمها 

 ضمان وتوكيد الجودة بالقسم.

 

 



 

 

 لجنة شؤون الطلبة وإرشادهم: -3

 التوقيع المهام الصفة االسم م

رشاد إعداد وتوزيع كتيب اإل - رئيسا على غانم فوزى محمدد.  2
األكاديمي للطالب والطالبات 

مع بداية الفصل الدراسي مع 
نشر نسخة إلكترونية منه على 

 موقع الكلية.
نشاء ملف لكل طالب وطالبة إ -

يحتوي على معلومات وبيانات 
عن هواياته وقدراته 

التحصيلية ومشاكله العلمية 
التدريسي واالجتماعية ومساره 

 وغيرها.
التأكد من التزام أعضاء هيئة  -

م مجمل خالصة التدريس بتقدي
هدافه أالمقرر ومحتوياته و

وطرق التقييم ومواعيدها 
وتوزيع الدرجات في أول 

 محاضرة لكل مقرر. 
من معرفة الطالب التأكد  -

المكتبية  اتوالطالبات للساع
 ألعضاء هيئة التدريس. 

حث أعضاء هيئة التدريس  -
التواصل مع الطالب  على

والطالبات بأشكال التواصل 
المختلفة وفي مقدمتها البريد 

 االلكتروني.
متابعة نتائج الطالب والطالبات  -

لدورية في االختبارات ا
ومساعدة وتوجيه من يحتاج 

لى مساعدة واالكتشاف المبكر إ
للطالب والطالبات المتعثرين 

 والمشاكل الطارئة.
لزيارة تهيئة الطالب والطالبات  -

االعتماد األكاديمي وتشجيعهم 
للمشاركة بفاعلية بلجان القسم 

 

  عضوا عزمى فرحات عبد البديعد.  1

  عضوا أ. زياد عليان عويض الحربى 3

  عضوا أ. مازن مسعود أحمد المالكى 4

   شطر الطالبات 

  رئيسا د. عائشة بارودى 2

  عضوا فيروز الزهرانى.  أ 1

  عضوا ندى خياط . أ 3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



المختلفة وتوعيتهم بأدوارهم 
وأهميتها لحصول البرنامج 

 على االعتماد األكاديمي.
إبراز العالقات المتبادلة بين  -

الطالب والطالبات وأعضاء 
 هيئة التدريس.

المتابعة األكاديمية لطالب   -
 السنوات المختلفة وتقديم

رشاد لهم وتوجيهم النصح واإل
 كاديمية.حسب حالتهم األ

بالمشاكل  إعداد تقارير دور -
األكاديمية التي قد تواجه بعض 
الطالب والطالبات في السنوات 

 المختلفة.
إعداد تقارير بالحلول   -

المقترحة لحل المشاكل 
المعروضة ومتابعتها لضمان 

 التنفيذ.
الرجوع للطالب بنتائج عرض   -

 الحلول المقترحة.مشاكلهم و
إعداد تقرير شهري عن الحالة  -

األكاديمية للطالب/الطالبات 
والمشاكل المحتملة واقتراحات 

 الحل.
تقديم التقارير الشهرية إلى  -

لجنة ضمان وتوكيد الجودة 
بالبرنامج لعرض ما يلزم على 
مجلس القسم التخاذ القرارات 

 المناسبة.
يشكل رئيس اللجنة لجاناً  -

بمهام اللجنة  فرعية للقيام
 ومتابعة تنفيذها. 

 
 

 

 

 



 

 

 لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس:ــ 4

 التوقيع المهام الصفة االسم م

عداد السياسات واإلجراءات إ - رئيسا محمد إبراهيم شادىأد.  2
ة الختيار أعضاء هيئة بالمناس

 التدريس.
تقييم أداء أعضاء هيئة  -

التدريس بانتظام وفق معايير 
معلنة وتقديم التغذية الراجعة 

 لهم.
توفير برامج للتطوير األكاديمي  -

ة ئوتشجيع أعضاء هي والمهني
 التدريس على االشتراك فيها.

ة ئاستطالع رأي أعضاء هي -
التدريس لتقييم كفاية وجودة 
الخدمات المقدمة لهم وقياس 

 مدى رضاهم عنها.

 

  عضوا الصاعدى حامد سعود. د 1

  عضوا أحمد أبو أحمدد. إبراهيم  3

   شطر الطالبات 

  رئيسا لمياء المطرفىد.  2

  عضوا شكرية العميرى. أ 1

  عضوا أ.إيمان العوفى 3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 لجنة التجهيزات التعليمية:ـ 5

 التوقيع المهام الصفة االسم م

اإلشراف على جاهزية المعامل  - رئيسا عبد هللا البعولأد/ إبراهيم  2
للتدريس وتطبيق األبحاث 
 العلمية للطالب والطالبات.

تعريف كل معمل بالفتة باسم  -
المعمل وأسماء وصور 

شخصية للسادة المشرفين 
 عليه.

رشادية عن إتعليق لوحات  -
من والسالمة الخاصة بكل األ

 معمل.
عمل ملف ألنشطة الطالب  -

والطالبات بالمعامل توضح 
أنشطة كل طالب وطرق تقييمه 

 الدورية.
نشاء ملف بمحتويات المعمل إ -

 من أجهزة ومعدات.
التواصل مع التخصصات  -

المختلفة للبرنامج إلعداد قوائم 
باحتياجات العملية التعليمية 

للطالب والطالبات للعام 
 الدراسي الحالي والمقبل.

 عداد قوائم بتجهيزات المعاملإ -
الطالبية الحالية والمتطلبات 

 المستقبلية.
لبحث عداد قوائم بمتطلبات اإ -

العلمي بالبرنامج من حيث 
و أجهزة المعملية األ

الكيماويات والمستلزمات 
 خرى.األ

متابعة طلبيات البرنامج مع  -
جهزة دارة الكلية من األإ

 العلمية والتجهيزات المعملية.

 

  عضوا المالكى حميدى محمد.  أ 1

  عضوا ى مبارك الحربىترك أ. 3

   شطر الطالبات 

  رئيسا د. منال المسعودى 2

  عضوا د. عواطف خياط 1

  عضوا أ.رغد الزهرانى 3

    

    

    

    

    

    

    

    

    



عداد قاعدة بيانات بالكتب إ -
 المتوفرة بالبرنامج. الدراسية

العمل على التحديث المستمر  -
للكتب والمراجع العلمية 

بالبرنامج عن طريق استطالع 
احتياجات التخصصات العلمية 

 المختلفة بالبرنامج.
نشاء قاعدة بيانات إالعمل على  -

الكترونية تشتمل على 
الموحدة لجميع المحاضرات 

رنامج وتكون بالمقررات 
مية متاحة بالمكتبة العل

 بالبرنامج.
حصر للكتب والمجلدات  -

الخاصة بالبرنامج بالمكتبة 
التابعة للكلية ومكتبة الملك 

 عبد هللا المركزية.
تنظيم زيارات مختلفة ألعضاء  -

هيئة التدريس وممثلي الطالب 
 والطالبات للمكتبات.

التأكد من توافر المصادر  -
العلمية الطالبية وتحديثها 

 وزيادة مصادرها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المجتمع:لجنة البحث العلمي وخدمة ـ 6

 التوقيع المهام الصفة االسم م

مراجعة الالئحة التنظيمية  - رئيسا حميد سمير محمد عباسد. أ 2
 لألبحاث الطالبية.

تحديد أولويات البحث والنقاط  -
المركزية للبحث العلمي 

 بالبرنامج.
متابعة اإلعالن عن تقديم  -

مقترحات األبحاث للطالب 
والطالبات من قبل أعضاء هيئة 

التدريس مع نهاية الفصل 
الدراسي الثاني من كل عام 

 دراسي.
إعداد قوائم الطالب والطالبات  -

وتقسيمهم حسب الالئحة 
 التنظيمية المتفق عليها.

تنسيق محاضرات مقرر البحث  -
العلمي واإلشراف على تقديمه 

للطالب والطالبات بصورة 
 مرضية.

تنظيم وتوزيع األبحاث الطالبية  -
لطالب بمشروع التخرج ل

والطالبات ومتابعة تنفيذ أبحاث 
الطالب ومحاولة تذليل 

الصعوبات التي تواجه تنفيذ 
 بعضها.

تنسيق التواصل مع القطاعات  -
الصلة لوضع آلية تنظم  تذا
بحاث المشتركة بين الجامعة األ

 والوزارة.
بحاث تنسيق أعمال تقييم األ -

واختبار الطالب والطالبات 
 عداد نتائج االختبارات.إو

متابعة النشر العلمي ألبحاث  -

 

  عضوا الغزالى محمد أحمد شعيب د. 1

  عضوا أ. أحمد سلطان محمد الحارثى 3

  عضوا أ. هانى عبيد هللا الصاعدى 4

   شطر الطالبات 

  رئيسا د. هنادى بحيرى 2

  عضوا د. سعاد الثقفى 1

    

    

    

    

    

    

    

    



أعضاء هيئة التدريس وإعداد 
قائمة باألبحاث المنشورة محلياً 

 وعالمياً.
متابعة المشاريع البحثية  -

الممولة من المعاهد والمراكز 
 البحثية.

ة تنظيم وعقد مؤتمرات علمي -
 للبرنامج.

وضع خطة ألنشطة وفاعليات  -
خدمة المجتمع التي يعتزم 

 ا.البرنامج القيام به
بأنشطة تجهيز ملف كامل  -

خدمة المجتمع للقسم في 
 عوام الدراسية السابقة.األ

حصر نسبة مشاركة اعضاء  -
هيئة التدريس والطالب 

والطالبات بأنشطة خدمة 
 المجتمع.

التوصل لمشاركات مجتمعية  -
 على جميع المستويات.

قياس مدي رضاء المجتمع عن  -
 الخدمات المقدمة من البرنامج.

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لجنة المعايير:ـ 7

 التوقيع المهام االسم المعيار م

+  الصاعدى د. سعود الرسالة واألهداف                 2
 ىالحارث د. نداء

إعداد الوثائق  -
والتقارير الالزمة 

للتقدم لالعتماد مثل 
تقرير المقاييس 
وتقرير الدراسة 
الذاتية وقياس 

المؤشرات وخطط 
التطوير والتحسين 
وغيرها من وثائق 

وتتعاون البرنامج 
معها جميع لجان 

الجودة الست 
لتوفير ما تحتاجه 

تلك اللجنة من أدلة 
 وبيانات.

عرض المعايير  -
أمام فريق 
المراجعين 

الخارجيين للمركز 
الوطني للتقويم 

واالعتماد 
 األكاديمي

 

+ د. رضوان  عزمىد.  الجودةإدارة البرنامج وضمان  1

 الجعيد نوف
 

د.  + أحمد أبو  د. إبراهيم التعليم والتعلم                                 3

 فدا+أ.مشاعل باقازى هيفاء
 

 د.+ غانم  فوزىد.  الطالب                                      4

 عائشة بارودى
 

د. +  محمد شادىد. أ هيئة التدريس                                    5

 الثقفى  سعاد
 

مصادر التعلم والمرافق  6
 والتجهيزات         

+  إبراهيم البعولد. أ

 المسعودى د. منال
 

 

 رئيس قسم البالغة والنقد 

 

 د/ موسى الزهرانى                                                                                                                  


