مقــــــــــــــــــــترح
بتشكيل لجان برامج الدراسات العليا باألقسام العلمية
حرصا من وحدة ضمان الجودة بالكلية على إعمال دورها االسترشادي ودعمها الفني للكلية لتطبيق
معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي فيما يخص توافق برامج الدراسات العليا للمعايير القياسية
وكذلك المراجعة والتطوير الدوري لها وتهيئة فرص تمكن طالب الدراسات العليا من القيام بالنشاط
البحثي واالنشطة العلمية ذات الصلة ،ومن االيمان بحتمية مشاركة األقسام العلمية بالكلية في تنفيذ
هذا فنتشرف بالتقدم بمقترح بتشكيل لجان برامج الدراسات العليا باألقسام العلمية المختلفة بالكلية.
مهام اللجنة:
-1
-2
-3
-4
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-8
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تجهيز مواد إعالنية الكترونية (موقع الكلية ،البريد االلكتروني للقسم )،،،،،وورقية (ملخصات،
ملصقات )،،،لبرامج الدراسات العليا وخاصة المميزة وبالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات.
اعداد قواعد المستفيدين (شركات ،مصانع )،،،،،،،،،،،،،وبالتنسيق مع وحدة الخدمات المجتمعية
واقتراح والتنسيق مع المستفيدين للمشاركة في التدريس بالمقررات.
اعداد قواعد األ بحاث والمشروعات البحثية بالقسم وبالتنسيق مع وحدة تسويق البحوث ووحدة
تكنولوجيا المعلومات.
عمل استقصاء (الكتروني ،مقابالت خارجية وداخلية ،قائمين بالتدريس من خارج القسم )،،،،،لرأي
المستفيدين في البرامج والمقررات المقدمة وتحليل نتائج التغذية الراجعة وذلك بالتنسيق مع وحدة
الجودة بالكلية.
اعداد ومراجعة المقررات والبرامج باالستفادة من آراء المستفيدين وتقارير المراجعين الداخليين
والخارجيين.
مراجعة تقارير البرامج متضمنة اإلجراءات التصحيحية بناء على استبيان المقررات ونتائج
امتحانات الطالب واعداد تقارير عن مدى استفادة القسم منها في وضع خطط التحسين والتطوير.
انشاء برامج جاذبة تالئم متطلبات سوق العمل.
اعداد واالشراف على سيمنار اسبوعي طوال العام الدراسي يعلن (الكتروني ،مطبوعات  )،،،،عنه
مسبقا.
انعقاد سيمنارات جوائز صندوق بحوث الجامعة ضمن جدول السيمنارات األسبوعية للقسم.

 - 10توزيع عادل لالشراف وتطبيق قواعد الجامعة في هذا.
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متابعة تقدم طالب الدراسات العليا في دراستهم من حيث-:

 -1-11تقارير متابعة تفصيلية نصف سنوية
-2-11سمنار نصف سنوي
-3-11نشر األبحاث المطلوبة
-4-11تحكيم خارجي للرسائل
يقدم رئيس اللجنة تقريرا مفصال الي السيد أ.د .رئيس القسم بنهاية كل فصل دراسي يوضح
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فيها مؤشرات عمل اللجنة والتوصيات باإلجراءات التصحيحية.
تشكيل اللجنة:
يتم تشكيل اللجنة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بذات القسم ويراعى في اختيارهم من لهم
خبرات في إدارة ومتابعة نظم الدراسات العليا والتعامل مع المستفيدين من مؤسسات سوق العمل
كذلك من لهم خبرات في انشاء والتعامل مع قواعد البيانات وبرامج التصميم اإلعالني ويتم اختيار
رئيس اللجنة من قبل أعضاء اللجنة وبالترشح والتصويت السري المباشر.
متابعة اعمال اللجنة:
يكون للسيد أ.د .رئيس القسم المسئولية في متابعة اعمال اللجنة وتقديم تقارير كل فصل دراسي
بأعمالها.

تقييم اعمال اللجنة:
يكون لوحدة ضمان الجودة المسئولية في تقييم اعمال اللجنة وتقديم تقارير باإلجراءات التصحيحية
المطلوبة الي السيد أ.د .عميد الكلية.

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د .محمد محمود حمدي

