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 في مجال الجودة 9201-8201كاديميللعام األ اإلعالم وفنون االتصالبإنجازات كلية  قائمة

 التنفيذ المهام

 الهيكل التنظيمى
مجلس ب 2018/2019لجودة للعام الجامعى وحدة ضمان اإعتماد الهيكل التنظيمى لتم  .1

 27/11/2018المنعقد  بتاريخ كلية ال

 خطة عمل وحدة ضمان الجودة
جلس بم 2019/ 2018وحدة ضمان الجودة للعام األكاديمي عمل  تم اعتماد خطة

  30/4/2019الكلية المنعقد فى تاريخ 

 اإلستبيانات

معاونة ئة العن آراء الطالب عن المقررات الدراسية وأعضاء الهي إستبيانتم تطبيق  .1

 وتكليف لجنة االستبيانات بالكلية بتحليل نتائجة 

 تم عمل استبيانات حول الرؤية والرسالة والتحليل البيئى .2

ت تيجياتم تطبيبق استبيان على أعضاء هيئة تدريس بالكلية للتعرف على استرا  .3

 امر سكرتكتور االكثر استخداما من جانبهم وتم تكليف الدالتدريس والتعلم والتقويم 

امعى الج منسق معيار التدريس والتعلم بعمل ورشة عمل حول استراتيجيات التدريس

لتدرس ئة االتى أظهرت نتائج االستبيان أنها االكثر استخداما من جانب اعضاء هي

 بالكلية.

 ملف المقرر
يئة هعضاء أاء أدومراجعتها من خالل لجنة متابعة  تحديث ملفات المقرراتنتهاء من تم اإل

 .من مركز ضمان الجودة بالجامعة رشحةالتدريس الم

البرنامج توصيف  

  مألقسا جبرنامالتوصيف  بعملقام منسقى معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية 

جارى وامعة بالجتم مراجعة توصيف البرامج من قبل مركز ضمان الجودة و ةالكلية الثالث

 رى .توجيه مسئولى المعيار لتطبيق التعليمات على باقى توصيفات البرامج االخ

البرنامج مصفوفة مهارات  
  تم مطابقة أهداف البرنامج مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج ومصفوفة البرنامج

تم ارسالها إلى مركز المعايير األكاديمية المتبناه وفة البرنامج مع ومع المقررات ومصف
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 .ضمان الجودة بالجامعة لمراجعتها

  بوحدة ضمان الجودة بالجامعة.مج تقرير البرا جاري مراجعة تقرير البرنامج

ات ومصفوفات المعارف توصيف
 للمقررات 

 عتمادهاإوها تحديث بعد وكذلك المصفوفات الخاصة بها نتهاء من توصيف جميع المقرراتتم اإل

 فى بداية كل فصل دراسىلس الكلية ومج قسام فى مجالس األ

 لجودةمركز ضمان اعلى توصيفات جميع المقررات من قبل  الداخليةكذلك تمت المراجعة 

 .بالجامعة 

 .تم عمل تقارير المقررات فى نهاية كل فصل دراسى تقرير المقررات

 المراجعة الداخلية

ريس التد عضاء هيئةأداء أللمقرارات من خالل لجنة متابعة  تم عمل المراجعة الداخليةي

 .من مركز ضمان الجودة بالجامعةرشحة الم

 كما يتم عمل مراجعات ألعمال الكنترول في نهاية كل فصل دراسي

 
 المراجعه الخارجية

 عةالجامبمن جانب مركز ضمان الجودة عمل مراجعة خارجية للبرامج الثالث للكلية  جارى

وأساليب  سياسات تقويم الطالب
 التعليم والتعلم

  مختلفة قسام الى األالمتبعة فوكذلك أساليب التعليم والتعلم  سياسات تقويم الطالبتم إعتماد

 16/10/2018فى مجلس الكلية المنعقد فى  االعالم لكلية 

  التعليم والتعلم إستراتيجية 26/2/2019تم إعتماد إستراتيجية التعليم والتعلم فى 

 خطة عمل الوحدة
-2018امعى % من خطة عمل وحدة ضمان الجودة بالكلية للعام الج 95يقرب من  اتم تنفيذ م

2019. 

  2018/2019التقرير السنوى للكلية للعام الجامعى جارى عمل   التقرير السنوي

راء الطالب آستبيانات إتحليل 
 2018/2019خريف وربيع 

 

 انب مركزجبالمقررات واعضاء هيئة التدريس من راء الطالب آستبيانات إتم تحليل  .1

 كترونىاالل ضمان الجودة بالجامعة عن فصل الخريف وتم ارسال نسخ منها عبر البريد

يحية ت تصحلكل عضو هيئة تدريس وذلك لمناقشتها فى مجالس االقسام واتخاذ اجراءا

 .حيالها

تم تحليل استبيانات اراء الطالب باعضاء الهيئة المعاونة من جانب لجنة االستبيانات  .2

بالكلية وتم ارسال نسخة منها الى مركز ضمان الجودة بالجامعة تمهيدا لتقييم السادة 
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                                                                                          حدة ضمان الجودةورئيس                                     المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة                  

 عميد الكليةو                                                                                                            

 

 

                 .د/ عزة عثمانأ                                                                          د/ خالد الزهوينى            

          

 اعضاء الهيئة المعاونة فى ضوء نتائجها

 تحليل نتائج الطالب والتعليق عليها
 طالب فىتائج الن تحليلوتم .كلية المجلس فصلى الخريف والربيع بإعتماد نتائج الطالب عن  تم

 .نهاية كل فصل دراسى

ستيفاء االمتحانات إمصفوفة 
 ةللمخرجات التعليمية المستهدف

اظ بها حتفاإل يتم و ةنات للمخرجات التعليمية المستهدفستيفاء االمتحاإنتظام عمل مصفوفة إيتم ب

 .فى ملف المقرر

 أنشطة أخرى

 يات مختلفة:آل وضع -1

 آلية تلقى التظلمات 

  آلية الطالب المتعثرين 

 آلية أعمال الكنترول 

 آلية تنفيذ األهداف اإلستراتيجية 

 آلية مراجعة تصحيح الورقة االمتحانية 

  هم رجاتدآلية كيفية البت فى االلتماسات المقدمة من الطالب العادة رصد

لكلية اجلس بمختلف المقررات على مستوى الكلية والتى تم الموافقة عليها بم

  30/4/2019المنعقد بتاريخ 

   2018/2019للعام االكاديمي يع الوحدات على مستوى الكلية متحديث تشكيل ج -2

حيال  اذهايتم اتخ موعة من االجراءات التى ينبغى انمج وضع تصور مقترح يتمثل فى -3

ة لموافقتم ا ارتفاع معدالت الرسوب فى المقررات الدراسية على مستوى الكلية والتى

 30/4/2019عليها بمجلس الكلية المنعقد بتاريخ 


