
 

 " واملكونة من السادة التالية أمسائهم:  جلنة " 

 رئيسًا للجودة والتطويروكيل الكلية  العطويعبداهلل سليمان  د.

 عضوًا يحعضو هيئة تدريس بقسم علم التشر محدأسلوى فارس  د.

 عضوًا اءعضألاعلم وظائف عضو هيئة تدريس بقسم  رمني رزق ابراهيمن د.

 عضوًا طينعضو هيئة تدريس بقسم الطب البا محد حممد بنجرأ د.

 عضوًا طينعضو هيئة تدريس بقسم الطب البا فضة عيد العطوي د.

 عضوًا لسريريةية ايوحلالكيمياء ا عضو هيئة تدريس بقسم هشام سعادات الشدفان أ.

 عضوًا لسريريةاية يوحلالكيمياء ا عضو هيئة تدريس بقسم عسافرضا صالح  د.

 عضوًا تمعجملاوسرة عضو هيئة تدريس بقسم طب األ فكيال عباس فخرالدين د.

 عضوًا تمعجملاوسرة عضو هيئة تدريس بقسم طب األ أمنية مسري الصيفي د.

 عضوًا طب األطفالعضو هيئة تدريس بقسم  مساء صالح حممدأ د.

 عضوًا بقسم اجلراحةعضو هيئة تدريس  حممد مرزوق اجلهين د.

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم اجلراحة حابس خالد البزور .أ

 عضوًا مدير إدارة الكلية حممد عبدالرزاق خباريأ. 

 عضوًا إدارية إميان عبدالرمحن القحطاني

  

     للجودة كيل الكلية عداد مناذج املتابعة والتقويم للمقررات الدراسية وتوزيعها ومن ثم مجعها والرفع بها لوإ

 والتطوير.

 

  ذلك , وف املناسبة ليع الظر مجيفطبق لكرتونية للتقييم و تإالسعي إلحداث وسائل

ت و  االمتحانايف بتقييم الطال ,يفي وظالداء األكتقرير املقرر الدراسي , تقييم 

 3-3-1 لدى أصحاب املصلحة.    ىقياس نسبة الرض

 قة مبهام تقارير ذات عالكتابة اللية ونلكرتإوترفع بطريقة  أإنشاء مناذج تقارير تعب

 3-3-1 الكلية.  

  وي التقييم السن لكلية ضمناي  نسوببدرجة اخلدمة اجملتمعية مل  االلتزامتتبع

 3-3-3 للموظفني.

 رات صادرة مسيًا وفق قرارملعتمدة اام ملهالقيام بدراسة حتليلية لنسبة اإلنتاج من ا

 1-1-4 .بيانات شامل للكلية وثقة يف مركزوم

 يع معامالت اجلامعة يف مج ذي توفرهال نيةتفعيل نظام االتصاالت واملعامالت اإللكرتو

 3-1-4 .ازهاملة ومراحل اجنري املعاع ستتباملراجعني ومنسوبي الكلية الذي يسمح هلم ب

 أو  مع مقرتحاتهم ل الكليةفاعت ة عناستبيان عن نسبة الرضى من أصحاب العالق

 4-1-4 خل الكلية. ملعمول بها داااألنظمة و تاءااإلجرليها فيما خيص شكواهم املقدمة خطيًا إ

 5-1-4 .ةكليإنشاء قاعدة بيانات شاملة جلميع نشاطات ال 



 

  : 

 للجودة كيل الكلية داد مناذج املتابعة والتقويم ألداء أعضاء هيئة تدريس املقرر وتوزيعها ومن ثم مجعها والرفع بها لوإع

 والتطوير.

 ئي لألداء يف م النهاعداد والتقييعات األاضر اجتمامجع حمر وس املقرعضاء هيئة تدرياملتابعة واإلشراف على اجتماعات أ

  للجودة والتطوير.كيل الكلية والرفع بها لوكل مقرر 

 نتائجتقرير فصلي بتلك ال فني وكتابةاملوظوريس عضاء هيئة التدأل متابعة نتائج تقويم األداء يف الكلية. 

  ُا.صادرة فصليير اللتقاراطالع منسوبي الكلية على ورشة تعريفية عن اجلودة وإعقد 

 مدة  يف والتطويرة للجودىل وكيل الكلية لك النسب إتر عن تقريجان والرفع بخلطط الكلية وأداء الل جنازمتابعة نسب اإل

 عن نصف الفصل الدراسي. دتزي ال

  .تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة شهريًا على األقل 


