
 " واملكونة من السادة أعضاء هيئة التدريس التالية أمسائهم:  جلنة " 

 رئيسًا  للجودة والتطوير وكيل الكلية عبداهلل سليمان العطوي د.

 عضوًا وكيل الكلية خالد حسن احلازمي د.

 عضوًا لشؤون التدريب السريري وكيل الكلية صالح سعيد الغامدي د.

 عضوًا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي محد التوجيريأالرباء  د.

 عضوًا وكيلة الكلية هلام صاحل البلويإد. 

 عضوًا طفالعضو هيئة تدريس بقسم طب األ محد البيشيأليلى  د.

 عضوًا الطبيةالدقيقة هيئة تدريس بقسم الكائنات عضو  زبري حممد حياة د.

 عضوًا الطبيةالدقيقة هيئة تدريس بقسم الكائنات عضو  شريين فوزي حافظ.د .أ

 عضوًا الطبيةالدقيقة هيئة تدريس بقسم الكائنات عضو  بيقوم كالي سيامينا د.

 عضوًا األدويةعلم عضو هيئة تدريس بقسم  الغايش حسني صباح د.

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين محد حممد بنجرأ د.

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين حممد عليثة الردادي د.

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين دفع اهلل العوض عزالدين د.

 عضوًا اجلراحةعضو هيئة تدريس بقسم  احلميديسهام سليمان  د.

 عضوًا عضاءضو هيئة تدريس بقسم علم وظائف األع جمدي علي الدمراوي د.

 عضوًا طفالعضو هيئة تدريس بقسم طب األ حممد حسني شيخ د.

 مقررًا سرة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ الدين عباس الفكيفخر د.

 : 

 تبين وتطبيق مبادئ اجلودة الشاملة على مجيع أعمال الكلية واألقسام التابعة هلا. 

  والربامج اليت تضمن حتقيق مستويات عالية من األداء واإلنتاجية يف اجملاالت التعليمية واإلدارية وضع وتنفيذ اخلطط

 .والتنظيمية واملالية والتقنية

 واحملافظة عليه، وفق أعلى معايري اجلودة احمللية والعاملية توفري مقومات ومتطلبات احلصول على االعتماد األكادميي. 

 

 : 

  الرباجمي  االعتماداألكادميي الوطين للحصول على  االعتمادمراجعة التوصيات املقدمة من هيئة

 3-2-1 للكلية. 

  جناز عن نسبة حتقيق التوصيات من إكتابة تقريرNCAAA    .3-2-1 اخلاصة بكلية الطب 

 

  : 

 وضمانها واالعتماد األكادميي يف الكلية واألقسام األكادميية التابعة هلا، مع توفري  التأسيس لنظام إدارة اجلودة الشاملة

 متطلبات تأسيس وجناح نظام اجلودة واالعتماد األكادميي.

 .املساهمة يف نشر ثقافة اجلودة مع تطبيق براجمها، واإلشراف على تنفيذها يف الكلية 



 .التخطيط لربامج التدريب ملنسوبي الكلية 

 الدعم واملساندة للعاملني يف جمال حتسني اجلودة على مستوى الكلية.توفري  

 .إعداد مواصفات األداء اجليد ومؤشرات قياسه وآليات تقوميه 

  إعداد قواعد البيانات الكمية والنوعية الالزمة لرصد وتسجيل دالئل وشواهد ومؤشرات جودة أداء األقسام يف مجيع املهام املسؤول

 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.عنها حسب مناذج 

 .التأسيس لنظام التقويم الشامل املستمر ألداء االقسام يف مجيع املهام املسؤول عن إجنازها 

  إعداد اخلطط االسرتاتيجية لتحسني اجلودة واإلشراف على اخلطط االسرتاتيجية للكلية واألقسام التابعة هلا، مع إعداد خطط

 سني ومتابعة تنفيذها وتقوميها.التطوير والتح

 .إعداد التقارير اخلاصة بتطبيق نظام ضمان اجلودة بالكلية واألقسام 

 .وضع املخطط الزمين لتنفيذ عمليات حتسني اجلودة واالعتماد األكادميي يف األقسام األكادميية 

 د، وتقويم تقدميها يف إجناز املهام املوكلة هلا، متابعة سري أعمال جلان اجلودة الفرعية باألقسام وفقًا للمخطط الزمين امُلع

 ومعاجلة ما قد يواجهها من صعوبات أو عوائق.

  التنسيق بني أعمال اللجان الفرعية وتوحيد جهودها وخاصة يف املهام واملتطلبات والقواعد واإلجراءات اليت ينبغي توحيدها على

 مستوى الكلية.

 اذ الالزم حنوها.مناقشة ما حيال إليها من موضوعات واخت 

 .اإلشراف على مجيع األعمال املتعلقة بتحسني اجلودة وضمانها واستمرارها يف األقسام األكادميية 

 وبناء شراكات خارجية مع جهات عاملية  حتديد مؤشرات القياس املرجعية اخلارجية اليت يقاس يف ضوئها مستوى جودة القسم ،

 للتعاون معها يف االرتقاء جبودة األداء.

 .متابعة دراسات التقويم الذاتي لألقسام بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف وجماالت التحسني املطلوبة 

  اإلشراف على توعية األقسام العلمية مبتطلبات االعتماد املؤسسي والرباجمي مع استكمال مجيع املتطلبات الالزمة حلصول

 الوطنية والدولية. األقسام على االعتماد األكادميي من جهات االعتماد

 .استكمال ما خيص القسم من متطلبات اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي، وفقًا للمعايري واملؤشرات املعدة من قبلها 

 .رفع التقارير الدورية عن سري وإجنازات العمل إىل رئيس وحدة اجلودة بالكلية 

  وجملس الكلية.إعداد تقارير اإلجناز والرفع بها لعميد الكلية 

 

 


