
نظام إدارة ومتابعة مهام

وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي
قراءبكلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات بش



فكرة عامة عن الممارسة
اء اعمال الجودة ألعض مهام وتكليفاتالكتروني إلدارة  نظام•

:هيئة التدريس بشطري الكلية بهدف
.مهام الجودة تكليف وتسليمتيسير اجراءات –
.مهام الجودة متابعةتمكين القيادات واألعضاء من –
).في ما يخص أعمال الجودة( الشطرينربط –
ً  تقاريراصدار – .االنجاز تلقائيا



الفئة المستفيدة
).بالشطرين(هيئة التدريس  أعضاء•
.الجودة منسقي•
.الكلية قيادات•



تمادارتباط الممارسة بنظم الجودة ومعايير االع
:المجال•

.لضبط الجودة وتحقيق االعتماد األكاديمي التقنيةاستخدام –
:  المعايير•

البرنامج  جودةضمان  ٢-٢البرنامج،  ادرة ١-٢: برامجي–
المعلومات تقنية ٢-٦: مؤسسي–



إجراءات وخطوات التنفيذ
ودة وفق احتياجات ومهام وحدة التطوير والج تطوير النظام.١

.بالكلية
ل قب(من قبل فريق عمل الجودة بالكلية  اختبار النظام.٢

).تدشينه
ريب عمل بالكلية شطري الطالب والطالبات لتد إقامة ورش.٣

.أعضاء هيئة التدريس على استخدام النظام
 لجميع المهام الخاصة بإعداد ملف التدشين اإللكتروني.٤

).مهمة ١٠٠عدد إجمالي (المقرر وذلك كمرحلة أولى 



مقاييس أداء وفعالية تحقق الممارسة

قتحقالنسبة  وصف المؤشر لقياس الممارسة
~80% ى المكلفين بمهام الى العدد الكل عدد األعضاءنسبة 

ألعضاء هيئة التدريس
~85%  المسلمة في وقتها الى العدد الكلى عدد المهامنسبة 

للمهام
~90% النظام مع متصفحات الويب مدى توافق



النتائج المتحققة
.لةبسهوتمكن أعضاء هيئة التدريس من التعامل مع النظام •
.المهام في وقتها نسب تسليمارتفاع •

)مقرر ٢٠من  ١٨( %٩٠ توصيف المقرر : مثال–
.امالمتأخرين في التسليم عن طريق النظ اخطار ومتابعة•
لموعد من النظام بملخص حاالت التسليم في ا طباعة تقارير•

.المحدد والتأخيرات و اتخاذ الالزم



التوصيات أو المقترحات
.  خاص بالجامعة خادماستضافة النظام على •
.استخدام النظام على الكليات األخرى بالجامعة تعميم•
جميع اعمال الجودة وربطه بقاعدة  ألتمتهتطوير النظام •

.بيانات بها جميع متطلبات االعتماد األكاديمي



فريق العمل
)لجودةللتطوير وا وكيل الكلية(رائد بن شجاع العتيبي . د•
)مطور النظام(نايير احمد خان . أ•
)منسق(قدري حامد عبد الموجود عبد الحليم . د•
)منسق(حازم ابراهيم السيد شحاته . د•



صفحة البدء لدخول النظام



الصفحة الرئيسية للنظام



نظاماختيار اللغة الرئيسية وضبط اعدادات ال



صفحة ملخص المهام



وصف مشروع محدد



آخر ما تم إنجازه بمشروع محدد



مهام شخص محدد



المعلومات التفصيلية لمهمة محددة



رفع ملفات خاصة بمهمة محددة



لمهام مشروع محدد) جانت(الخط الزمني 



مدى انجاز مهمة محددة



اظهار المهام بالكالندر



شكراً لكم


