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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 لتايل:على النحو ا والقاعات الدراسيه خترباتجلنة املكتبه واملتشكيل أواًل: 
 

 رئيساً  علي ملكاوي د.
 عضواً  فاتن زريقاتالسيدة 

 عضواً  م. عبري سكارنة

 عضواً  ياسعلى م السيد
 

 وصيف املرفق ابلقرار.اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب الت
 .الكليهعميد يرتبط عمل اللجنة ب  اثلثاً:

 .عتمادهاإل ميد عى  الحتديد اللجنة واآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها علرابعاً: 
 .ترفع تقارير دوريه عن ما مت القيام به من قبل رئيس اللجنهخامسًا: 

 معه من قرارات سابقه.يلغي هذا القرار كل ما يتعارض :سادساً 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 أمحد خضر حبوشد. .أ                                                                 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 على النحو التايل: العلمية والبحث العلمياللجنة تشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  أمحد حبوشد.أ.
 عضواً  بسام الزغموري د.

 عضواً  حممد ابوشقري د.

 عضواً  د. على ملكاوي

 عضواً  د.حممود شقران
 عضواً  د.أمحد أبوالعيش

 عضواً  د.إايس العويدات
 عضواً  د.جمد احلوامدة

 
 ف املرفق ابلقرار.اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصي

 .الكليهعميد يرتبط عمل اللجنة ب اثلثًا:
 عتمادها.إل عميد لا ساعدمرابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 
 . ليةالك  عميدخامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة اىل 

 ر كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.سادسًا: يلغى القرا
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 مهام اللجنة

طويرها وفقاً تعديلها أو ت اسية أوالدر  جلنة اخلطة ابلقسم إتباعها يف بناء اخلطة فيما يلي عرض للمهام اليت جيب على
 للضوابط التاليه:

 . كليةحتديد اخلطط و اإلجتاهات البحثيه يف ال .1
 . كليةحبثية يف ال وعاتإنشاء جم .2
 اإللتزام ابإلطار العام خلطة الكلية اخلاصه مبجاالت البحث العلمي . .3
الل برامج ها من ختطبيق إقرتاحها حبيث تكون مرتبطة ابلواقع والبيئة لغرضطرح مواضيع حبثيه يتم  .4

 .كليةال
 . كليةالبحث عن مصادر متويل البحث العلمي ابل .5
ة ى دراسات علميناًء علبليها عالبحثيه املتقدمه وتطويرها واإلشراف  ترباتتقدمي املقرتحات إلنشاء اخل .6

 حمكمه.
 من مؤمترات أو نشر احباث. ليةكمتابعة واقع النشاط العلمي يف ال .7
 .ابلكلية شرتك فيها أعضاء القسميتقدمي بياانت إحصائية ابلبحوث اليت  .8
 وصها اىل جملسيات خبصلتوصاورفع  عضاء هيئة التدريسدراسة طلبات الرتقيات العلمية احملالة من قبل ا .9

 القسم.
 .ابلكليةاألقسام األكادميية تنفيذ املهام اليت تكلف هبا اللجنة من قبل  .10
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 على النحو التايل:  جلنة املناهج واخلطط الدراسيةتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  حممود الشقران د.
 عضواً  د. أمحد أبوالعيش
 عضواً  د.بسام الزغموري

 عضواً  أايس العويداتد.

  
 

 املرفق ابلقرار.اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف 
 .الكليهعميد يرتبط عمل اللجنة ب اثلثًا:

 ادها.إلعتم  عميدلا رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 
 . يةالكل عميدخامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة اىل 

 يتعارض معه من قرارات سابقه.سادسًا: يلغى القرار كل ما 
 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...

 
 

 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 مهام اللجنة

يرها وفقاً عديلها أو تطو تسية أو الدرا اخلطة ابلقسم إتباعها يف بناء اخلطةفيما يلي عرض للمهام اليت جيب على جلنة 
 للضوابط التاليه:

 ات كمرجعية يفو الكليأعات  اجلامإختيارها من األقسام املماثله يف مسح اخلطط الدراسية اليت يتم .1
 ينها .انت ببناء اخلطة الدراسيه للقسم على أن يتم استعراض خططها وإجراء املقار 

 داف.قسم ورسالته واهدافه، أو بناء رؤية جديدة ورسالة واهكل تعديل رؤية   .2
ى توافقها ديد مدات وحتمراجعة توصيف املقررات الدراسية، واهدافها و املراجع، وكذلك املخرج .3

 مع متطلبات سوق العمل.
 كل مقررلتوصيف قسم وتقسيمها على اعضاء اللجنة، لوضع الكل اخلاصه ب ساقاتحتديد امل .4

دراسي لفصل العه وامدراسي واالهداف )نظري، تطبيقي، عملي( واملتطلب السابق او املتزامن 
 ع املساعدة(املراج –ره الكتب املقر  -ومصادر التعلم )املراجع االساسيه ساقالذي سيقدم فيه امل

 راسيه اوطة الداء اخلللجنة أن تستعني أبعضاء القسم املتخصصني كل حسب ختصصه الدقيق يف بن .5
من  للتحقق صيليةوبصورة تف وختصص عدة جلسات ملناقشة هذه املساقاتتعديلها او تطويرها 

 مدى امهيتها وحتقيقها الهداف القسم 
 مراجعة عدد الوحدات الدراسية املعتمدة لكل من : .6

  متطلبات اجلامعة 
 متطلبات الكلية 
 )متطلبات القسم )اإلجباريه، اإلختياريه ، املساعده 
 لي )إن وجد(.التدريب العم 

 وجدت. ليها إنعيالت تقدم اللجنة اخلطة الدراسية اىل جملس القسم لدراستها واقرتاح التعد .7
، شريطة اال د للجنها تعابدراسة اخلطه الدراسية ويف حالة وجود تعديالت عليه قسميقوم جملس ال .8

 دميي.كاد األتتعارض التعديالت مع قواعد وعايري اهليئة الوطنية للتقومي واإلعتما
مسبقاً،  ختيارهاإ مت بعد إقرار اخلطة الدراسية من جملس القسم ترسل اىل جهات التحكيم اليت .9

 6تتجاوز ) منية الز مدة  ملراجعتها وابداء مرئياهتم واقرتاحاهتم مكتوبه، وتعطى جهات التحكيم
الخذ هبا اذا او ذلك الالمر ااسابيع ( وحيدد موعد لإلجتماع بتلك اجلهات وليتم مناقشتها إذا دعا 

 كانت واضحه ومناسبة دون احلاجة اىل االجتماع .
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قرتحة من الت امللتعديبعد حتكيم اخلطة الدراسية تعرض مرة اخرى على جملس القسم، ملناقشة ا .10
احات إلجراء اإلقرت  معها جهات التحكيم ويف حالة االخذ هبا تعاد اىل جلنة اخلطه ابلقسم مرفقا

 ملربرات جمللسان تقدم جنة اأخذ اللجنة هبا او ببعض منها على الل ملة عدالتعديالت عليها ويف حا
 القسم.

جلنة اخلطة  رفع اىلية، تبعد التوصية إبقرار اخلطة الدراسية من جملس القسم يف نسختها النهائ .11
ا هاقرتاحات علي لة وجودويف حا اإلعتماد األكادميي طابقتها ملعايريملدراستها والتأكد من  امعةابجل
 تعاد اىل القسم.أن 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 على النحو التايل:واإلمتحاانت  مييةجلنة الشؤون األكادتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  د. بسام الزغموري
  عضواً  حممود الشقران د.

 عضواً  أمحد أبوالعيشد.

 عضواً  د. إايس العودات
 

 هام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.اثنياً: تكون م
 الكلية.عميد اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب 

 ادها.إلعتم  عميدلا رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 
 . يةالكل عميدخامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة اىل 

 سًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.ساد
 .اانتالمتحسابعًا: تناط مجيع ما يتعلق ابالمتحاانت وجدولتها وحتديد املراقبني ملنسق ا

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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هام تصميم سيسها مبنذ أتم علوم احلاسوب والشبكاتيف قسم  الشؤون األكادميية واإلمتحاانتعىن جلنة ت
حتديد و مجيع الفروع  ررات يفع مقوتوزيع اجلداول الدراسية و تنظيم سري اإلختبارات النصفية والنهائية جلمي

 ناظمة لتنفيذ ذلك.األسس ال

 جلنة الشؤون األكادميية: مهام و هدافأ 

 ةرحلة اجلامعيرات للمختبااإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واال. 
 ،قسام ألا والتنسيق مع اإلشراف على إعداد اجلداول الدراسية للطالب يف األقسام األكادميية

 .القبول والتسجيل وجلنة اجلداول الدراسية األخرى ابلتعاون مع عمادة
 باراتاإلشراف على سري االختبارات النهائية، وذلك ابلتنسيق مع جلنة االخت. 
 دمييةم األكاألقسااإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها، وبني ا. 
 ،يحل القضااي املتعلقة ابلتحصيل األكادميو  توجيه الطلبة وإرشادهم. 
 اإلشراف على عملية معادلة املقررات الدراسية. 
 اإلشراف على إعداد قوائم احلرمان وقوائم اخلرجيني. 
 توجيه الطالب إىل املرشد األكادميي. 
 مساعدة الطالب على اختيار املقررات الدراسية وفقاً لتخصصهم. 
 راسيةلدط انشر الوعي ابللوائح األكادميية لدى الطالب، ومساعدهتم على فهم اخلط. 
 توفري بياانت الطالب كاملة للمرشد األكادميي. 
 عاتتبليغ الطالب عن عدد الساعات احملددة الستكمال احلد األدىن من السا. 
 قناة تواصل بني الطالب وأقسامهم التعليمية. 
 االت احلذف واإلضافة وتغيري الشعبحل  توفري مناذج. 
  يناملتعثر  حتويل وتغري ختصص والطالبو  متابعة مجيع حاالت الطالب من أتجيل و اعتذار. 
 دمييةاخنفاض معدله األكادميي، وتوقيعه على اإلنذارات األكا تبليغ الطالب عند. 
 العلمي والبحث تحاانتاالم ونظم املناهج حيث من األكادميي األداء ومتابعة تطوير على العمل. 
 و املنذرين. املفصولني الطالب اوضاع متابعة 
 األكادميي. اءاألد وجتويد حتسني على والعمل الذايت التقومي ثقافة رنش يف املشاركة 
 الكليات. على وتعميمه العمداء جملس بواسطة وتقدميه الدراسي اجلامعي التقومي إعداد 
 الطالب.جيل تس ومراجعة ابلسجالت واإلحتفاظ دراسى فصل كل ىف الطالب نتائج متابعه 
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 ملختلفةا الكليات مع ابلتنسيق فيها تقدموال الدراسه ىف الطالب انتظام متابعه. 
 اخلرجيني ملفات وحفظ وتدقيق مراجعه. 
  على استخدامه والتدريب ةالكلي بواسطه تشغيله ومتابعه املدرس اإللكرتوين النظام على اإلشراف 

 . االكادمييه واملستجدات التطبيق عن الناجته للمستجدات وفقاً  وتطويره
 واخلرجيني للطالب املستخرجه الشهادات توثيق . 
 اإلجتماعية النواحىو  والتسجيل ابلقبول يتعلق ما لكل الشامله اإلحصائية التحليالت إجراء 

 .الدراسية والرسوم للطالب واالكادميية
  
 جلنة اإلمتحاانت: مهام و هدافأ

  و توزيع اجلداول الدراسية عليهم سنيوضع معايري ألنصبة املدر. 
 ة و تنفيذ لتدريسياول اكفاءة و الشفافية و اجلودة يف تصميم اجلدالوصول إىل أعلى معايري ال

 .اإلختبارات
 تإلختباراالبيئة املثلى لتقدمي ا  حتقيق التوزيع األمثل للجداول الدراسية وتوفري 
  مناقشة الساعات املكتبية . 
  ائيوالنه األول والثاينتصميم اهليكل التنظيمي واإلداري للجان االختبار . 
 لنهائياتبار اء الطالب احملرومني واحملرومات حىت يتم منعهم من دخول االخحصر أمس . 
 متابعة تصحيح االختبارات وحتليل النتائج ورصدها . 
 هائية والن ل والثايناألو ار إلختباعتماد تعليمات اإلختبار للطالب والطالبات واملراقبني واملراقبات ل

 . ومراجعتها بشكل دوري
  ملقاعد، ان حيث: مارات ة الفنية للقاعات املستخدمة يف التدريس و االختبالتأكد من اجلاهزي

 . اإللكرتوينبّوابة التعليم و 
  املراقبني األساسيني واإلحتياط لإلختبارات توفري . 
   اتتعبئة تقارير جودة سري اإلختبارات قبل وأثناء وبعد إجراء اإلختبار . 
   قرراتيع املمجج األولية لإلختبارات يف بتقارير إحصائية عن النتائ عميد التزويد . 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 نحو التايل:على ال  كليةلل جلنة إعداد وحتديث ومتابعة وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجيهتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  حممود الشقراند.
 عضواً  أ.د.أمحد حبوش

 عضواً  بسام الزغموريد. 

 عضواً  د.حممد أبوالشقري

 عضواً  د.علي ملكاوي

 عضواً  د.امحد ابو العيش

 عضواً  د. إايس العودات
 عضواً  د احلوامدةجم د.

  
 

 اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.
 الكلية.عميد  اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب

 ادها.إلعتم  عميدلارضها على  رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم ع
 خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة .

 سادسًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 مهام اللجنة

طويرها وفقاً تعديلها أو ت اسية أوالدر  فيما يلي عرض للمهام اليت جيب على جلنة اخلطة ابلقسم إتباعها يف بناء اخلطة
 للضوابط التاليه:

 متابعة مدى حتقق رؤية و رسالة الكلية . .1
 حتقق األهداف االسرتتيجية للكليه. متابعة مدى .2
 إقرتاح التحديثات على اخلطة االسرتتيجيه للكليه .3
 عه.التحقق من توازي رؤية ورسالة واهداف الكلية لرؤية ورسالة واهداف اجلام .4
 كليةلااهداف لرؤية ورسالة و  األقسام والربامج  التحقق من توازي رؤية ورسالة واهداف .5
 عه.تيجية ابجلامط االسرت اخلط ستوى مفاتيح قياس االداء ورفعة لوحدة متابعةإعداد التقرير الشهري عن م .6
 ثها.حات حتديومقرت  –إجنازات ومعوقات  –إعداد التقرير السنوي عن اخلطة اإلسرتاتيجيه  .7
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 يل:التعيني والرتقية على النحو التاجلنة تشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  امحد حبوش د.أ.
 عضواً  . بسام الزغموري د.
 عضواً  ابوشقري حممد د.

 عضواً  حممود الشقران د.

 
 اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.

 الكلية. عميد اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب 
 ادها.إلعتم  عميدلاعرضها على   رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم

 خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة .
 سادسًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 االجتماعية على النحو التايل:لجنة التشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  جمد احلوامدة د.

 عضواً  إايس العودات د.

 عضواً  د.حممود الشقران

 عضواً  علي امللكاويد.

 
 نياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.اث

 الكلية.عميد اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب 
 ادها.إلعتم  عميدلا رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 

 خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة .
 : يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.سادساً 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 التأديبية على النحو التايل: لجنةالتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  حمود الشقران د.
 عضواً  د.بسام الزغموري

 عضواً  د احلوامدةجمد. 

 عضواً  نور املواىلالسيدة 
 

 اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.
 الكلية.عميد اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب 

 ادها.إلعتم  عميدلا دد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على رابعاً: حت
 خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة .

 سادسًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و ة كلي  عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 على النحو التايل:جلنة املعادلة تشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  د. إايس العودات
 عضواً  . أمحد أبوالعيشد. 

 عضواً  نور املواىلالسيدة 

 
 اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.

 الكلية.عميد اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب 
 ادها.إلعتم  عميدلا رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 

 به من قبل رئيس اللجنة . خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام
 سادسًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 على النحو التايل:جلنة امتحان الكفاءة تشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  أمحد حبوش د.أ.
 عضواً  بسام الزغموريد. 

 عضواً  حممد أبوشقريد. 

 عضوا   د.علي ملكاوي
 

 اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.
 الكلية.عميد اللجنة ب اثلثًا:يرتبط عمل 

 ادها.إلعتم  عميدلا رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 
 خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة .

 سادسًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
 

 

 االحرتام والتقدير...وتفضلوا بقبول فائق 
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 ايل:نحو التعلى الجلنة وحدة ضمان اجلودة واإلعتماد األكادميي تشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  امحد أبوالعيش د.
 عضواً   أمحد حبوشد. أ.

 عضواً  د. بسام الزغموري 

 عضواً  حممد أبوشقري د.
 عضواً  د.علي ملكاوي

 عضواً  إايس العودات د.

 عضواً  مود الشقرانحم د.

 عضواً  جمد احلوامدةد.
 عضواً  نور املواىلالسيدة 

 
 

 

       
 
 

 الحرتام والتقدير...وتفضلوا بقبول فائق ا
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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 مااتدة وتاوفري مقو مان اجلاو هتدف الوحدة إىل املساامهة يف متكاني الكلياة مان حتقياق رساالتها وأهادافها مان خاالل ضا
 اجلااودة فااق أعلااى معااايرية عليااه و ومتطلبااات احلصااول علااى االعتماااد األكااادميي لرباجمهااا األكادمييااة املختلفااة واحملافظاا

ق ماازااي تنافسااية الكليااة لتحقياا زز قاادراتاحملليااة والعامليااة يف اجملاااالت التعليميااة واإلداريااة والتنظيميااة والتقنيااة مبااا يعاا
 .االسرتاتيجية مستدامة وفق رؤيتها ورسالتها وأهدافها

 لجنةمهام ال
 إعداد وتنفيذ خطة ضمان اجلودة يف الكلية. .1
 إعداد وتنفيذ برامج نشر ثقافة اجلودة ابلكلية. .2
 . امج يف الكليةط والرب اخلط املشاركة يف تقدمي البياانت واملعلومات املطلوبة إلعداد وتطوير وتقييم .3
 ة.املشاركة يف إعداد وتطبيق اخلطة االسرتاتيجية للكلي .4
 ومتابعة والدويل حملليتطبيق أنظمة وضوابط وإجراءات ومعايري احلصول على االعتماد األكادميي ا .5

 استمرارية تنفيذها يف الكلية.
التعليمية  جملاالتاي يف التحقق من تطبيق أنظمة وضوابط ومعايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادمي .6

 رية تنفيذها يف الكلية.واإلدارية والتنظيمية والتقنية ومتابعة استمرا
 لية والدوليةارب احملالتج إعداد دليل متكامل لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف الكلية يف ضوء .7

 الرائدة.
طلبات يق معايري ومتيه وتطبظة علالعمل على حصول الكلية على االعتماد األكادميي احمللي والدويل واحملاف .8

 دارية والتقنية.اجلودة يف اجملاالت التعليمية واإل
ياسات ا يف ذلك السادميي مباألك الرصد والتتبع املستمر للتجارب املميزة يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد .9

ها للمقرتحات ع تضمينرير مواألنظمة والضوابط واملعايري واألدوات والتقنيات املستخدمة وإعداد تقا
 التطويرية ابلكلية.

عها يف جمال ملشراكة ف واوالكليات اليت ميكن التعاون والتحال اقرتاح أمساء املؤسسات واجلامعات .10
 ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

 ن االستفادة منليت ميكي ااقرتاح أمساء املراكز املتخصصة يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادمي .11
 خرباهتا وخدماهتا حلصول الكلية على االعتماد األكادميي.

دائل ة بني كافة الباملوازنضة و تماد األكادميي املالئمة للكلية بعد الدراسة املستفياقرتاح هيئات االع .12
 املتاحة يف ضوء رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
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ة واالعتماد ن اجلودضما اقرتاح معايري وأدوات تقييم أداء الوحدات التعليمية واإلدارية يف جمال .13
 األكادميي ومتابعة اعتمادها.

اعداد و ماد األكادميي واالعت ودةاملتابعة املستمرة ألداء الوحدات التعليمية واإلدارية يف جمال ضمان اجل .14
 التقارير وتضمينها للمقرتحات التطويرية.

 ة.لكليااملشاركة يف تطوير معايري وأدوات وآليات تقييم األداء وقياس إجنازات   .15
قيق مستوايت حتلية من الك ة يف كل ما من شأنه متكنيالتنسيق مع عمادة التطوير واجلودة يف اجلامع .16

 عالية يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.
ن اجلودة ال ضماجمة يف عن مجيع أنشطة واجنازات الكلي لرئيس اجلامعةالرفع بتقارير نصف سنوية  .17

 واالعتماد األكادميي.
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020تاريخ:ال

 على النحو التايل: جلنة اإلرشاد األكادمييتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  حممود الشقراند.
 عضواً  د.بسام الزغموري

 عضواً  إايس العودات د.

 عضواً  جمد احلوامدةد. 

  
 اثنياً: تكون مهام اللجنة حسب التوصيف املرفق ابلقرار.

 .الكليةعميد اثلثًا:يرتبط عمل اللجنة ب 
 عتمادها.إل عميد لاساعد م رابعاً: حتدد اللجنة اآلليات التنفيذيه للمهام املكلفه هبا ويتم عرضها على 

 خامسًا: ترفع تقارير دورية عن ما يتم القيام به من قبل رئيس اللجنة .
 سادسًا: يلغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.

 
 ير...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقد

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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لباة يتمتعاون طميياة، إلعاداد  األكادهتدف جلنة اإلرشاد األكادميي ابلكلية إىل تقدمي الدعم واملسااندة االكادميياة وغاري
ساااية، ومهااانهم م الدرابشخصااايات متكاملاااة، قاااادرين علاااى اختااااذ القااارارات الساااليمة فيماااا يتعلاااق ابختياااار ختصصااااهت

 .طنة الصاحلةء واملوااملستقبلية، واملشاركة الفعالة داخل اجملتمع اجلامعي وخارجه، مؤمنني بقيم الوال
 مهام اللجنة

 اكمية.. حتديد جلسات إرشادية للطالب املتدنية معدالهتم الرت 1
 . اعتماد مناذج التحويل من ختصص آلخر بني األقسام.2
بعاااة منااااذج اكماااي متا. متابعاااة تساااجيل جاااداول الطاااالب وحتدياااد السااااعات وفاااق اخلطاااة الدراساااية واملعااادل الرت 3

 االنسحاب واالعتذار والتأجيل وفق الئحة الدراسة واالختبارات للطالب.
 . البت يف األمور الطالبية.4
 من أعمال.مت القيام به  عماالكلية  عميد ير دورية إىل . رفع تقار 5
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 
 العامة على النحو التايل: جلنة األنشطة وفعاليات الكليةتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  علي ملكاوي د.
 عضواً  د. إايس العودات

 عضواً  د. غيث جرادات

 عضواً  انحممود الشقر د.
 عضواً  د. جمد احلوامدة

 

 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
 

 
 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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عااالم األنشااطة واإل كيل جلنااةيااة عنصاار هااام لالرتقاااء مبواهااب الطااالب مت تشااإمياااانً ماان الكليااة أبن األنشااطة الطالب

فة إىل نوعااة ، ابإلضاااالت املتوالعالقااات العامااة ، و يهاادف عماال اللجنااة إىل تنميااة وتطااوير مهااارات الطااالب يف اجملااا
ألنشطة عالن مجيع اصفة مستمرة إبب  ممارسة النشاط اإلعالمي للكلية من خالل حترير موقع الكلية كما تقوم اللجنة

الهنا على موقع إلضافة إىل إعلكلية ابالطالبية العلمية والثقافية والرايضية على اللوحة االلكرتونية ولوحات احلائط اب
   .الكلية واجلامعة

فيااذ تثمارها يف تنواساا ميةوالقاايم اإلسااالهتاادف جلنااة النشاااط الطااالم علااى تنميااة مهااارات الطااالب يف إطااار املباااد  
بل لااذلك مكانياات والساكافااة اإل  شاطة ورعاايتهم لتنمياة قاادراهتم وماواهبهم للوصاول إىل اإلبااداع واالبتكاار وهتيئاةاألن

االرتفااع و ختلفاة للطاالب فنياة املال وتنمياة املواهابتنمية اهلواايت والطاقات األدبية والثقافياة للطاالب  والعمل على
 .مبستواها مبا يتفق مع أغراضها السامية

 نةمهام اللج
 ملختلفة.ابجلامعة للمشاركة يف االنشطة الطالبية ا لبةالط ونؤ التنسيق مع عمادة ش     -1
 رينيس واالداواعضاء هيئة التدري الكلية من للطالبعضاء تنظيم رحالت علمية وترفيهية إل     -2
اخل وخارج دمية العلو رشيح طالب واعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف خمتلف الفعاليات الثقافية ت     -3

 اجلامعة.
 .خرىامعات األممثلي اجل األكادمييه لتنظيم مقابالت الطالب مع  ؤونلتنسيق مع جلنة الشا     -4
 نشاط الثقايف واالجتماعي والرايضي ابلكلية .دعم وتنظيم ال     -5
ري يب زايرات ملديك ترتوكذل شركات تكنولوجيا املعلوماتا الطالب لبعض هبتنظيم زايرات ميدانية يقوم      -6

 بعض الشركات واملؤسسات للكلية .
 ملختلفة.انظيم حماضرات عامة ثقافية وعقد دورات تدريبية للطالب لتنمية مهاراهتم ت     -7
ية واملقررات ة الدراسلعمل على إعداد ونشر كتيب يتضمن معلومات شاملة عن الكلية متضمناً اخلطا     -8

 ها من املعلومات اهلامة .اليت تقدمها الكلية وغري 
ورفع الوعي  ملعلوماتاتقنية للتوعية مبجال  ململكةع املدارس الثانوية داخل اتنظيم زايرات متبادلة م-9
 للمجتمع.تكنولوجي ال

 . إدارة اجلامعةلكلية مثل االجتماعات ولقاءت الطلبة مع تنظيم مناسبات ا-10
هم اءاهتم وأوراقكمال إجر هيئة التدريس اجلدد ومساعدهتم الست ال أعضاءاختاذ اإلجراءات الالزمة الستقب-11

 إبدارة اجلامعة .
 ل اخلتامي لألنشطة الطالبية يف هناية كل عام دراسي.تنظيم احلف-12
 الكلية بنسخة منها.عميد فظ مجيع أعمال اللجنة كاحملاضر وغريه وتزويد ح -13

 ام اللجنة.قة مبهات العالت واجناز مجيع املعامالت ذالكلية للجنة من موضوعا عميد النظر يف ما حييله 
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 20/10/1الرقم:ع س/
 1/10/2020التاريخ:

 لتايل:على النحو ا جلنة التعليم اإللكرتوين والفصول اإلفرتاضيةتشكيل :أوالً 

 

 رئيساً  حممد أبوشقري د.

 عضواً  أمحد حبوشد. أ.

 عضواً  بسام الزغموري د.

 عضواً  د.علي امللكاوي

 عضواً  د علي مياسالسي
 عضواً  السيدة نور املوايل

 
وتقدمي ة ألقسام العلميتمدة ابج املعوضع اآلليات املناسبة لتطبيق التعليم االلكرتوين يف الربام إىلهتدف اللجنة 

 املناسب ألعضاء هيئة التدريس والطالب التدريب
 مهام اللجنة

 .تعليم االلكرتويناجياد التقنيات املناسبة لتطوير املناهج لتطبيق ال .1
 العلمية. ألقسامدة ابوضع اآلليات املناسبة لتطبيق التعليم االلكرتوين يف الربامج املعتم .2
 ب.والطال دريسالتنسيق مع اجلهات املعنية لتقدمي التدريب املناسب ألعضاء هيئة الت .3
 ها.إجياد الفرص املتاحة من قبل وحدة التعليم عن بعد لالستفادة من خدمت .4
 الكلية. عميد ضر االجتماعات الدورية لسعادة رفع حما .5
 تقدمي تقرير عن اجنازات اللجنة بنهاية كل فصل دراسي. .6

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...                      
 

 تكنولوجيا املعلوماتعلوم احلاسوب و كلية   عميد 

 
 

 

 . د.أمحد خضر حبوشأ                                                                 
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