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 لجنة التطوير وضمان الجودة
 

)وفيةةةةةل اللليةةةةةد للرةةةةةعوو ال ةةةةةريريد  و  ةةةةةويد  الةةةةةدفهو  ن ةةةةةد بةةةةةي   ةةةةةدا  الو  ةةةةةا    برئاسةةةةةد سةةةةة ا   

 فاًل مي:

 من قًا  . هيثم بي حممد ال رنج

   وًا  .  مراو صربي

   وًا ح يب الديي شاج  حممد . 

   وًا  . حممد أماو ا 

   وًا  . أيوب  ل 

   وًا  . نريوز فاليداو

   وًا  . ن ميده حت ني

   وًا  .   اء حممد  لياو

   وًا  .   دا   ي ى

   وًا  . م دي بي أمحد الظفريي

   وًا  . صاحل بي خالد املقريو

   وًا ال  الوي . مثنى بي   دا  

   وًا  .  مر الرشيد

   وًا  . والء بنت   دا  الديري
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 مهام عمل اللجنة
 

مهاب د فل ما يصد  مي اهليئد الوطنيد للهقويم واال هما  األفا مي ، و ما   الهطوير وضماو اجلو    .1

 وت ميمه  لى أق ام اللليد املخهلفد. حول اجلو   والهطوير،

 اله رف  لى مهطل ات اال هما  األفا مي  وت ريف األق ام األفا مييد باللليد ب ذه املهطل ات. .2

مي خلل إجراء   اسات م حيد   الذات  الهقييم) باللليدتقييم جو   ال مليد اله ليميد وال حثيد واخلدميد  .3

 أو اجل ات امل هفيد . أو اسهقصائيد لألنرا 

 رر ثقاند اجلو   واله ريف ب ا  اخل اللليد، وذلك مي خلل  قد الدو ات الداخليد للطل د وأ  اء هيئد  .4

 واإل ا يني. نينيالهد يس والف

  اسد تقا ير "تقييم املقر " اليت جيري ا طل د اللليد، واخلروج بالهوصيات املناس د للل مقر ، ومناقره ا مع  .5

 املخهص.  ئيس الق م األفا مي 

 إ دا  خطد سنويد لهحديد االحهياجات الهد ي يد أل  اء هيئد الهد يس والفنيني ومهاب د تنفيذها. .6

 اف  لى برامج اله يئد أل  اء هيئد الهد يس اجلد  ومهاب ه ا.االشر .7

اقرتاح آليد لهحفيز الهميز واإلبداع يف أ اء أ  اء هيئد الهد يس، وترشيح املهميزيي من م جلوائز الهميز  .8

  لى م هوى اللليد واجلام د

 واجملهمع.

 أو)  يد يف اللليد بن ايد فل نصل   اسألفا ميمهاب د تنفيذ تقرير املقر ، وتقرير الرب امج مع األق ام ا .9

 الن ائيد لو ش ال مل اليت ت قدها األق ام ملناقرد تقا ير املقر ات والربامج. ، واسهلم الهقا يرسنوي  بع 

 زمد برأ  ا.اليت حييل ا  ميد اللليد إىل اللجند وإبداء الرأي حوهلا، و نع الهوصيات الال امل امالت  اسد  .10


