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1- 

لجنة البحث العلمي 

واملؤتمرات والندوات 

 والتعيين والترقية

 محمد العمري د.أ.

 

 . عالء عمورة*    د              

   د.اقبال بطيحة*                  

 

  

املحلية واإلقليمية توعية أساتذة الكلية وطلبتها فيما يتعلق بالنشر العلمي في املجالت  .1

 والدولية املحكمة والخدمات املوجودة في الجامعة في هذا املجال.

 .عقد ندوات وورش عمل خاصة بالنشر العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .2

 حث وتشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية على تكوين فريق بحثي. .3

العلمي، ومراسلة املجالت وقواعد السعي لتوفير الخدمات املساندة، مثل التحرير  .4

 .البيانات

 اقتراح مرشحين لجوائز التميز البحثي. .5

 إعداد دليل باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الكلية. .6

 توضيح املعايير وشرح قوانين البحث العلمي املدعوم من الجامعة. .7

 تقييم البحوث املطلوب دعمها والكتب العلمية قبل نشرها. .8

قاعدة بيانات بأسماء املجالت العلمية ودور النشر ومراكز األبحاث العاملية املعتمدة إنشاء  .9

 من عمادة البحث العلمي في الجامعة.

 جمع اإلحصائيات ومتابعة نشاطات الهيئة األكاديمية العلمي. .11

 متابعة التقارير الدورية لألبحاث املدعومة قبل رفعها لعمادة البحث العلمي. .11

لترقية و متابعة أعضاء هيئة التدريس املتوقع ترقيتهم خالل العام توضيح معايير ا .12

 .الدراس ي

متابعة أمور املشاركة في املؤتمرات العلمية إلعالم أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع  .13

 عمادة البحث العلمي قبل عرضها على مجلس الكلية.

2- 
لجنة الدراسات 

 القسم العليا في
 د. نضال عناقرة

*   أ.د. محمد املحاميد.               

 جمال عياصره*  د.

 

 راجعه وتطوير خطط برنامج الدراسات العليا في القسم.م1

افقة على تحديد املشاريع ولجان املناقشة لطلبة الدراسات العليا2  . املو

 دراسه ما يحال الى اللجنة من رئيس القسم  من موضوعات ذات عالقه بالدراسات  العليا. 3

ترشيح اسماء اعضاء هيئة التدريس لالشراف على الرسائل الجامعيه ورفعها الى مجلش . 4

 الدراسات العليا في الكلية

. تشكيل لجان خاصه بإعداد تقرير عن الرسائل املقدمة للمناقشة  للتأكد من ضمان 5

 جودتها قبل اجراء املناقشة

 . تحديد مواعيد املناقشات .6

3-  
لجنة التخطيط 

 اإلستراتيجي
 د.هبه عادل

 * د.نضال عناقرة

 * د.عالء عموره

 د.محمد العمري أ.* 

 د. معتز شطناوي * 

 . مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف والغايات والقيم والخطط اإلستراتيجية والتنفيذية.1

 والخطط اإلستراتيجية والتنفيذية.  بناء الرؤية والرسالة واألهداف والغايات والقيم .2

االستبانات الخاصة بالرؤية والرسالة واألهداف والغايات والقيم والخطط بناء  .3

  اإلستراتيجية والتنفيذية وتحليلها.

السير باعتماد الرؤية والرسالة واألهداف والغايات والقيم والخطط اإلستراتيجية  .4

  والتنفيذية املحدثة.
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التعليم لجنة 

 االلكتروني
 هبة عادلد.

 عالء عموره* د.

 .اقبال بطيحة* د

 * م.غاده بني هاني

 .متابعه نظام التعليم االلكتروني في القسم1

 . توعية اعضاء هيئة التدريس والطالب بأنظمة واساليب  التعليم االلكتروني 2

. عقد  ورش عمل ودورات تدريبية للطالب واعضاء هيئة التدريس  عن التعليم االلكتروني 3

واهميته ودوره في العملية التعليميه وكيفية تطبيقه واملهارات املطلوبه في الدخول الى هذا 

 النظام 

. تحديد احتياجات القسم من التجهيزات االلكترونيه واالجهزه الحديثه املستعملة في 4

 عملية التعليميةال

. تقديم الدعم الفني ملنسوبي القسم  والفئات املستهدفه في كافه برمجيات التعلم 5

 االلكتروني 

5- 
اللجنة االجتماعية 

 وخدمة املجتمع
 د.عبدهلل الحسبان

 *    جمال عياصرة.             

 م.غاده بني هاني*              

 *    د.هبه عادل           

 ألعمال اللجنة، وتتضمن املهام واألهداف والسياسات وقياس مؤشرات األداء.وضع خطة  .1

 توثيق أعمال اللجنة في محاضر اجتماعات وحفظها في مكان مناسب. .2

 النظر في ما يحيله عميد الكلية إلى اللجنة من مهام وإنجازها. .3

 التواصل مع املجتمع املحلي فيما يتواءم مع رؤية الكلية ورسالتها. .4

خدمة املجتمع ضمن األهداف اإلستراتيجية للكلية إذ تضمن الهدف اإلستراتيجي تضمين  .5

 الخامس: "بناء جسور تعاون بين الكلية واملجتمع املحلي".

القيام بعمل النشاطات املختلفة في الكلية، والتي يتم التواصل فيها مع الطالب ومشاركته  .6

رحالت ، واملسرح، واملسابقات الثقافية في فعاليات األنشطة الطالبية, على سبيل املثال: ال

 .الداخلية والخارجية املشتركة بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس

تنظيم األنشطة والفعاليات التي تخدم املجتمع املحلي من خالل التنسيق مع مؤسسات  .7

 املجتمع املحلي

 تطوير آليات التواصل بين الطلبة داخل وخارج الجامعة. .8

 النشاط الثقافي واالجتماعي في الكلية التي تصرف على األنشطة؟تحديد ميزانية  .9

 .اإلشراف على إعداد تقارير األنشطة الطالبية .10

إقامة برامج تعريفية متبادلة بين الكلية والقطاعات التربوية الحكومية واألهلية  .11

 املختلفة للتعرف على سوق العمل ذات السمعة املميزة، وتشجيع برامج التبادل الثقافي

 والعلمي لتحقيق أعلى مستويات الجودة.

6- 

لجنة الخطط 

الدراسية   والبرامج

 واملعادالت

 د.نضال عناقره

    * 

 

 محمد العمري أ.د. * 

 *  د .عالء عموره   

 اقبال بطيحة  .د*

 

 مراجعة الخطط الدراسية بشكل دوري. .1

 األكاديمي.وضع الخطة االسترشادية للطلبة بالتنسيق مع لجان اإلرشاد  .2

التنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالخطة التدريسية وفلسفتها وأهدافها،  .3

والعمل على تحقيق أهداف الخطة من خالل مراجعة وصف املواد الدراسية وأهدافها 

 وتوجيهها لتخدم أهداف الخطة.

اقتراح التع .4  ديالت املناسبة.متابعة متطلبات االعتماد فيما يتعلق بالخطة الدراسية و

 التأكد من خطط الدراسات العليا وتحديثها. .5

معادلة املواد التي درسها الطالب املنتقل إلى الكلية من جامعة أو كلية أو معهد تعترف به  .6

 وزارة التعليم العالي, أو من كلية أخرى داخل الجامعة.

 .االحتفاظ بنسخة من املعادالت حتى يتم الرجوع إليها ملعادالت شبيهة .7
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لجنة اإلرشاد 

األكاديمي ومتابعه 

 الخريجين

 د.هبه عادل

           

*  د.اقبال بطيحة    

          * د.جمال عياصرة  

 

 .توزيع الطلبة على املرشدين .1

 .ضبط عملية اإلرشاد عن طريق التوثيق املناسب .2

اقتراح الحلول املناسبة.تقييم سير اإلرشاد وتحديد  .3  املشكالت و

 .متابعة الطلبة املتوقع تخرجهم .4

التأكد من تواجد أعضاء الهيئة التدريسية في مكاتبهم أثناء التسجيل والسحب واإلضافة  .5

 .وساعات اإلرشاد األكاديمي

 .مراجعة أوضاع الطلبة املتعثرين في دراستهم ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم .6

الطلبة اإلنسانية التي تتعلق بأوضاعهم النفسية واتخاذ اإلجراءات  الوقوف على حاالت .7

 .الالزمة

-8  

لجنة االمتحانات  

والتقييم وامتحان 

 الكفاءة الجامعي

 د. نضال عناقرة

  

د. هبة عادل                 *              

ي *   د.محمد العمر                

          * م.غاده بني هاني   

شطناوي د. معتز   *        

 تعميم اإلجراءات املتعلقة باالمتحانات الفصلية و النهائية على أعضاء هيئة التدريس. .1

 اعتماد نموذج موحد لالمتحانات الورقية وتعميمه، مع مراعاة تطبيق شروط الجودة. .2

التنسيق بين اللجنة ورؤساء األقسام لضبط عملية التعارض حسب سير عملية  .3

اقبات والتصوير.االمتحانات   واملر

تسليم أوراق االختبارات الخاصة بحاالت )الغش( والتنسيب لعميد الكلية وإحالتها للجنة  .4

 التحقيق.

اقباته بدون إعالم اللجنة مسبقا والتنسيب لعميد الكلية  .5 مساءلة كل من يتغيب عن مر

 لتحويله للجنة التحقيق.

-9  
لجنة االعتماد 

 والجودة
 د. نضال عناقرة

 

       

 مجلس القسم

 

 

 .التأكد من تطبيق معايير االعتماد العامة والخاصة .1

 .العمل على تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس عن طريق الدورات وورش العمل .2

 .وضع خطة ملتابعة تطبيق متطلبات ضبط الجودة في الكلية .3

نظام ضبط الجودة نشر الوعي بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بأهمية تطبيق  .4

 . واالعتماد

 .متابعة العملية التعليمية والتأكد من تطبيق خطة املساق حسب األصول  .5

التأكد من توفر وسائل ومصادر التعليم والتعلم الالزمة إلنجاح العملية التعليمية والتأكد  .6

 .من استخدامها بشكل فاعل

 .متابعة تطبيق برامج ضبط الجودة في الوقت املناسب .7

ق مع أعضاء الهيئة التدريسية فيما يخص تحقيق أهداف ضبط الجودة في التنسي .8

 .الجامعة

 التأكد من توثيق وتوفر الوثائق الالزمة بالشكل الورقي وعلى جهاز الحاسوب. .9

متابعة تحصيل الطلبة ومشاكلهم في املساقات املختلفة عن طريق لجان التنسيق  .10

اقتراح الحلول املناسبة والتأكد   .من تطبيقها وفعاليتهااملختلفة، و

التنسيق مع جميع اللجان في الكلية، والتأكد من تطبيق املهام املطلوبة منها، وتحقيق  .11

 .أهدافها بما يخدم متطلبات ضبط الجودة

 .متابعة املعلومات التي تنشر على املوقع اإللكتروني للكلية والتأكد من تحديثها .12

 .طبيق متطلبات ضبط الجودةإعداد التقارير الدورية املطلوبة ملتابعة ت .13

 


