
 أم القرى:أعمال التطوير والجودة علي مستوي جامعة  المشاركة في

 قامت وحدة التطوير والجودة بالمشاركة في أعمال التطوير والجودة على المستوى المؤسسي من خالل األنشطة التالية:

 تصميم نموذج تقييم الورقة االختبارية ومدى استيفائها لمعايير االختبارات -1

 احصائي للمقررات التي تم تقييم الورقة االختبارية لهاتصميم نموذج تقرير  -2

 وقد تم اعتماد تلك النماذج من عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية وتعميمها على مستوى الجامعة

ة لبرامج الجامعة بالكليات المختلفة تساهم الكلية الجامعية بالليث متمثلة في عضوية المشرفة على وحدة التطوير والجودة بالكلية في لجنة المراجعة الداخلي -3

 كأحد األنشطة المؤسسية للجامعة في التأكد من مدى امتثال البرامج والكليات لمعايير الجودة االكاديمية.

 االحصائيات واألدلةساهمت الكلية في تقييم المعيار العاشر )البحث العلمي( على مستوى الجامعة من خالل تقييم المعيار على مستوى األقسام وتجميع  -4

 .وحساب متوسط التقييم على مستوى الجامعة وارساله للجنة المعيار على مستوى الجامعة

يم على مستوى ساهمت الكلية في تقييم المعيار الحادي عشر المؤسسي )خدمة المجتمع( حيث تم تقييم المعيار على مستوى أقسام الكلية وحساب متوسط التقي -5

 الالزمة وإرساله للجنة تقييم المعيار على مستوى الجامعة ءات واألدلةالكلية وتجميع اإلحصا

مل عويس في ساهمت الكلية الجامعية بالليث متمثلة في وحدة الجودة والتطوير من خالل مشاركة المشرفة على وحدة الجودة بشطر الطالبات بالكلية د/ أ -6

 بترشيح من سعادة عميد الكلية ورئيس لجنة كليات الفروع سعادة الدكتور/ محمد المالكي() م على مستوى الجامعة لجنة كتابة تقرير الدراسة الذاتية لمعيار التعليم والتعل

 وكذلك تجميع وتصنيف األدلة الخاصة بالممارسات المتعلقة بالمعيار، وأيضا التوصيات المرتبطة بالمعيار.

ستوى الجامعة من خالل لجنة تقييم المعيار على مستوى كليات فروع الجامعة )بالليث والقنفذة المساهمة في تقييم المعيار الرابع )التعليم والتعلم( على م -7

 حيث رأس لجنة تقييم معيار التعليم والتعلم على مستوى الفروع سعادة عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور / محمد المالكي –والجموم وأضم( 

يع تقييمات المعيار الرابع على مستوى برامج وكليات الفروع وحساب متوسطات التقييم لكامل مجموعة الكليات وقامت وحدة الجودة والتطوير بالكلية بتجم

 بالفروع وكتابة التقرير ورفعه الى اللجنة الرئيسة على مستوى الجامعة برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشئون التعليمية

 

 
 


