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ة نالـــــــــــوتجلامعـــ العـــامـــــة  دارةاإل  

ةاللجنة العليــا للجــودة باجلامعـــ  
 

الــــــوتامعـــة نج – وزارة التعليم  

ودة ــــــــة العليـــا للجــــاجلن  

  نالوت - 2019    أكتوبرمن  (31) الواحد والثالثون  
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 سنوي للجنة العليا للجودة الالتقرير 

  2019لسنة من شهر مارس إىل شهر أكتوبر 

 
 

 ان التقـــــــــــــرير ــــأواًل: بي

هذا التقرير يقدم ملخص عن  سري أعمال اللجنة العليا للجودة بالجامعة خالل الفرتة من شهر مارس 

 من نفس السنة، يف املحاور التالية: ديسمربم وحتى شهر 2019لسنة 

 أعمال  تأسيس اللجنة العليا للجودة بالجامعة 

  السياسات والخطط املعتمدة والصادرة من قبل اللجنة العليا للجودة 

 متابعة أعمال مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة 

 خطة تنمية اعضاء هيئة واإلداريني يف مجاالت الجودة 

 مالحظات ومقرتحات وما يستجد من أعمال 

 

 

 ة باجلامعةتأسيس اللجنة العليا للجودأعمال : ثانيًا

 
 :قرار التأسيس.  1 

 ووكيل الشؤونبالجامعة  مدير مكتب الجودةقبل مقرتح من تأسيس اللجنة العلمية للجودة بدء بتقديم 

 بها ملجلس الجامعة يعرض فيه رضورة انشاء لجنة عليا للجودة بمهام محددة أسوة بالجامعات العلمية

" 8)رقم "ر قرار رئيس الجامعة رقم صد مجلس الجامعة،ة والدولية املناظرة. بناًء عىل موافقة الليبي

  .  م13/3/2019بتاريخ  اللجنة العليا للجودة بالجامعةبخصوص إنشاء  "(2019لسنة "
 

 

 :اللجنة العليا للجودة بالجامعة. هيكلة 2

تأسيس عقد االجتماع التم  اللجنة العليا للجودة بالجامعةبناًء عىل قرار رئيس الجامعة القايض بتشكيل 

الهيكل التنظيمي  وخالل االجتماع تم اعتمادم، 18/03/2019 خبتارياألول للجنه العلمية للجودة 

 وكذلك املهام الرئيسية املناطة بها اللجنة.والوصف الوظيفي للجنة 
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  اللجنة العليا للجودة قبل الصادرة مناملعتمدة و السياسات واخلططثالثًا: 

 
 :ألية اعتماد املستندات والوثائق.  1 

ندات واإلصدار والتعميم للمست االعتمادوواضحة ومعلنة تبني إجراءات محددة ألية للجنة العليا للجودة 

دار، تشمل لالعتماد واإلص والكليات املختلفة بالجامعةوالوثائق املحالة للجنة العليا للجودة من االدارات 

 االجراءات التالية:

 يعطي املستند املتحصل عليه صفت معتمد.ختم خاص للجنة العليا للجودة  -1

يتم استالم نسخة ورقية ونسخة إلكرتونية للوثائق واملستندات املحالة للجنة بشكل رسمي  -2

 )برسالة رسمية من الجهة التي تحيل املستند(،

حق اسة واملراجعة، ويتعرض الوثائق واملستندات املحالة عىل أعضاء اللجنة العليا للجودة للدر  -3

 للجنة االستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي االختصاص،

عىل الوثائق واملستندات املعتمدة وإصدارها بشكل نهائي  يف حال تم اعتمادها يتم التصديق -4

 بختم اللجنة العليا للجودة،

صدر للجهة التي ت _أصل– يتم االحتفاظ بنسخة أصلية من املستندات والوثائق وتحال أخرى -5

 ،املستند )صاحبة املستند(

 .   تحال نسخ مصورة إىل رئيس الجامعة والجهات ذات العالقة.       -6

 
 : املطلوبة واملقدمة لالعتماداملستندات .  2

ندات وواضحة ومعلنة تبني إجراءات االعتماد واإلصدار والتعميم للمستمحددة ألية للجنة العليا للجودة 

دار، تشمل والكليات املختلفة بالجامعة لالعتماد واإلصوالوثائق املحالة للجنة العليا للجودة من االدارات 

 االجراءات التالية:

 

 األداء باجلامعة متابعة أعمال مكتب اجلودة وتقييمرابعًا: 

 
 هيئة التدريس:. أعضاء   1 

لتايل، اإعداد األساتذة القارين واملتعاونني السنة الحالية واملقرر تكليفهم السنة القادمة حسب الجدول 

 باإلضافة لذكر أي مالحظات أو صعوبات تواجه توفري أعضاء هيئة التدريس.
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 خطة تنمية اعضاء هيئة واإلداريني يف جماالت اجلودةخامسًا: 

 
 التدريس:. أعضاء  هيئة  1 

لتايل، اإعداد األساتذة القارين واملتعاونني السنة الحالية واملقرر تكليفهم السنة القادمة حسب الجدول 

 باإلضافة لذكر أي مالحظات أو صعوبات تواجه توفري أعضاء هيئة التدريس.

 

 عمالمالحظات ومقرتحات وما يستجد من أسادسًا: 

 
 . أعضاء  هيئة التدريس: 1 

األساتذة القارين واملتعاونني السنة الحالية واملقرر تكليفهم السنة القادمة حسب الجدول التايل، إعداد 

 باإلضافة لذكر أي مالحظات أو صعوبات تواجه توفري أعضاء هيئة التدريس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس اللجنة العليا للجودة باجلامعة

........................ 
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