
 والتغذية الراجعة واالستبيانات  إدارة الجودة والتطوير المستمرلجنة :  سابعا
 

  المستمر طويرالتوإدارة الجودة نظم أ/

 –تقل ير تق يم السراج يا الدااؤي  والخل جي   –التقرير الذاتي السنني ع  ا ااءاا المل ل لؤسسةننسنن  صدار معنندا    تسد   -1

 اإلجرااات التصحيحي  الستخذة بيلا  ؤى التق يم

 يل لال تسلء بللسسةس الخط  التيفيذي  لسشروع التط ير السستسر والتأه -2

 التقرير الفيي صالربع ةي ع  لسشروع التط ير السستسر والتأهيل لال تسلء صمذا كلن ييطبق  -3

  حلضر  جؤس المؤي  الخلع  بسيلقش   سشرات التق يم الذاتي اءاا السسةس  و ل تم تيفيذه  ا اط  التط ير السستسر -4

 يذع لسشروع التط ير السستسر والتأهيل لال تسلء حلضر وحدة ضسلن الج ءة والفريق اإلءا ع والتيف -5

 ندوات  ونتلئج التق يم –لقلاات  –تقل ير السراج يا  -دليلت التق يم الذاتي لؤسسةس  صاةتبيلنلت السستفيديا -6

 قلئس  التحسييلت صاإلنجلزات  التي تم تيفيذهل بيلا  ؤى نتلئج التق يم الذاتي -7

نشننر السسل ةننلت  –ح افز السشننل كيا في نملا الج ءة  –والتغيير والتحديث  حسالت الت  ي  الخلعنن  بوننرو ة التط ير -8

 الجيدة

 ء اة   ؤسي  ح ل احتيلجلت ة ق ال سل طبقل الةتطال لت  أع السستفيديا -9

 اط  التط ير والتق يم السستسر لؤفل ؤي  الت ؤيسي  ص  تسدة و  ؤي   -10

 لسسةس  وثلئق دليلت تطبيق الخط   ا االل وحدة ضسلن الج ءة بل -11

 وثلئق  شل ك  ااطراف السجتس ي  في تيفيذ وتق يم الفل ؤي  الت ؤيسي  بللسسةس   -12

نسلذج ووثلئق  يلقشننننن  تقييم الفل ؤي  الت ؤيسي   ع مءا ة المؤي  وبلقي السسنننننتفيديا واإلجرااات التصنننننحيحي  الستخذة لمفلاة  -13

 ااءاا

 ت تيفيذه و سشرات التقييم السستسر لمفلاة ااءاا كتيب  ا اليملا الدااؤي إلءا ة الج ءة بللسسةس  ودليل -14

 –قلئس  برا ج الت  ي  ليشننر ثقلف  الج ءة بيا أ وننلا هيل  التد يس و  لونيام والطالإل واإلءا ييا وال ل ؤيا ص ستسرات  -15

  طب  لت...  –لقلاات  –ندوات 

ةب  وتقييم ااءاا لجسيع ال -16 سلئؤ  والسحل ةتسل ات كفلاة ااءاا ا ولا وثلئق   تسدة و  ؤي  آلليلت الس  ل ؤيا بللسسةس  صا

نتلئج اةتطالع  أع الطالإل والسستفيديا  –نتلئج اةتطالع الرأع ح ل كفلاة القيلءات واإلءا ات السختؤف   –هيل  التد يس 

 اآلاريا ح ل ال سؤي  الت ؤيسي  ونمم الد م واإل شلء الطالبي..... 
 

 ت و التغذية الراجعة:اختصاصات لجنة إعداد االستبيانا ب/

   .لنلت السطؤ ب  بيلا  ؤي احتيلجلت المؤي يم داء ء اة  لالةتب -1

  :ذلك أ ثؤ السستادف  و ا  حتيلجلت وت زي ال  ؤي الفللتاالبيلا  ؤي  االةتبيلنلتتصسيم ال ديد  ا  -2

 لنلت ءو ي  لتق يم السقر ات الد اةي  و اال تحلنلتياةتب  

 ات المؤي لنلت لتق يم أءاا مءاياةتب   

 هيل  التد يس و اإلءا ييا ا ولالنلت لقيلس الرضل ال ظيفي ياةتب  

 أ ولا هيل  التد يس و اإلءا ييا  ا نسط القيلءة النلت لقيلس  ضلياةتب.  

 .لنلت وكتلب  التقل ير الخلع  بمل اةتبيلنيتحؤيل نتلئج االةتب -3

 .راحلت و حؤ ل لؤتحسيالقتب  رض اليتلئج  ؤى مءا ة المؤي  ب د كتلب  الت عيلت -4

 .لنلت بيلا  ؤى اليتلئج الست عل ملياليتحديث االةتب -5

 . تلب   اإلجرااات التصحيحي  -6

 تقديم تقل ير ءو ي   بع ةي ي  و ا تسلءهل  ا  جؤس المؤي .  -7

 م داء اط  ال سل السي ي . -8
 


