
  


�	��א����م
�	��א����م
�	��א����م
�	��א����م� �� �� �� �
���ن��ــ�د��א���ـ�م�א����	�����א����ن�����ـ�م�א�� �

  

 

���ن�א��د���� و�

  
 

1 

  

  
  
  
  
 
  
  

  خطة التحسين 
  *متطلبات إعتماد كليه العلوم �ستيفاء

  31/12/2017إلى  1/1/2016من 
  
  

  من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم وا�عتماد المراجعة الخارجيه لجنه  م"حظات تقريربناء علي *
   جامعة حلوان -�عتماد كلية العلوم 
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  محور القدرة المؤسسية

 تاج إلي تحسيننقاط تح المعيار

  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة

  مؤشرات القياس

  مسئول التنفيذ
 فترة التنفيذ

مصادر 
  التويل

   النھاية البداية

  

ى
يج

رات
ست

ا�
ط 

طي
تخ

ال
  

الخطة ا2ستراتيجة  1/1 
  :للمؤسسة

التوعية ونشر ثقافة الجودة 
واھمية التخطيط 

ا�ستراتيجى للمؤسسة 
  الخدمية

دوديه مشاركة اعضاء ـ مح1
ھيئة التدريس و الھيئة 
المعاونة و الط�ب و 
ا�طراف المجتمعية 
  الخارجية و ا�داريين

  فى صياغة الرؤية و الرسالة
ـ محدودية مشاركة 2

ا�طراف المعنية داخل الكلية 
من اعضاء ھيئة التدريس و 
الھيئة المعاونة و العاملين و 

كذلك ممثلى ا�طراف العمنية 
ضع الغايات و ا�ھداف فى و

  ا�ستراتيجية
ـ وجود تشابه وثيقا بين 4

الغايات و ا�ھداف 
ھذا التشابه . ا�ستراتيجية

يصل الى حد التطابق حيث 
تتطابق الغاية السادسة مع 
  الھدف ا�ستراتيجى الرابع

ـ تحديد نسبة التمويل من 5
  المصادر

ـ الخطة التنفيذية تفتقر الى 6
  ديرية دقة تحديد موازنة تق

 ـ تنفيذ ولويات ا�نشطة7

 
 
أعضاء ھيئه تدريس  -

و ھيئه معاونه 
يتمتعون بثقافه 

الجوده و مشاركون 
في صياغه رؤيه و 

رساله الكليه و 
أھدافھا و غاياتھا 

 ا:ستراتيجيه 
  
أطراف مجتمعيه  -

مشاركه في وضع 
  الخطه ا:ستراتيجيه

  
  
  
  
 

خطة إستراتيجية  -
)2015-2020 (

محدثه معتمدة و 
 معلنه

  
   
 

ورشة عمل عن 3تنفيذ عدد   1/1/1
تحديث رؤية ورسالة  والغايات (

ا:ستراتيجية للكلية  وا�ھداف للخطة
لترتبط وتتسق مع الخطة 

بمشاركة ) ا:ستراتيجية للجامعة 
ط�ب الكلية وأعضاء ھيئة التدريس 

  ومعاونيھم والجھاز ا:دارى 
   

)   30( حصول عدد  -
أعضاء ھيئة من 

تدريس وھيئة معاونة 
على دورة فى 

 التخطيط ا:ستريجى 
ـ صياغة صحيحة 
للرؤية والرسالة على 
شبكة ا?نترنت موثقة 

  ومعلنة 
  
 20مشاركه عدد  -

خريج في تحديث 
  الخطه ا:ستراتيجيه

  
من  10مشاركه عدد  -

أ�طراف المجتمعيه 
في تحديث الخطه 

  ا:ستراتيجيه
  
 نسبة إكتمال ظبط  -

الموازنة التقديرية 
للخطة ?نشطه 
  التنفيذية 

إعادة ترتيب -
ا�نشطة طبقا 

  ل�ولوية
مراجعة الخطة  -

ا�ستيراتيجية بمركز 
 ضمان الجودة

  وحدة ضمان الجودة 
لجنة الدعم الفني و (

 )التدريب
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تحديث رؤية (تنفيذ ورشة عمل عن  1/1/2
 الة  والغايات وا�ھداف للخطةورس

ا:ستراتيجية للكلية لترتبط وتتسق 
) مع الخطة ا:ستراتيجية للجامعة 

  بمشاركة خريجى الكلية 

  وحدة ضمان الجودة 
لجنة الدعم الفني و (

 )التدريب

تحديث رؤية (ورشة عمل عن   1/1/3
 ورسالة  والغايات وا�ھداف للخطة

رتبط وتتسق ا:ستراتيجية للكلية لت
) مع الخطة ا:ستراتيجية للجامعة 

ممثلى المجتمع المدنى  بمشاركة 
  وأعضاء مجلس الكلية من  

  الخارج ذات الع�قة بدراسة الكلية           

  وحدة ضمان الجودة 
لجنة الدعم الفني و (

 )التدريب

مراجعة  الموازنة التقديرية ?نشطه  1/1/4
ة الكلية للخطة التنفيذية للخط
  ا:ستراتيجية للكلية  

رؤساء معياري التخطيط 
ا:ستراتيجي و الموارد 

  الماليه

للخطة تنفيذ ا?نشطة ذات ا?ولوية   1/1/5
التنفيذية لخطة الكلية ا:ستراتيجية 

  للكلية  

عميد الكليه و رؤساء 
و أمين الكليه,ا�قسام العلميه

تيجية عرض الخطة ا:سترا  1/1/6
والخطة التنفيذية للمراجعة من 

الخبراء فى مركز ضمان   الجودة 
  بالجامعة 

  مدير وحدة ضمان الجودة 
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 تاج إلي تحسيننقاط تح المعيار

  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة

  مؤشرات القياس

  مسئول التنفيذ
 فترة التنفيذ

مصادر 
  التويل

   النھاية البداية

إعتماد مراجعة وتحديث الخطة   1/1/7 الخطة التنفيذية 
ا:ستراتيجية والخطة التنفيذية من 

  مجلس  الكلية

نسبة إكتمال مراجعة  -
وتحديث الخطة 

  ا:ستراتيجية  والتنفيذية

مجلس   -لكلية عميد ا     
  الكلية 

عقد ورشة عمل موسعة لعرض   1/1/8
الخطة ا:ستراتيجية للكلية بصورتھا 

  .  النھائية
  
  

من % 80مشاركة 
أعضاء ھيئة التدريس 

والھيئة المعاونة 
وا�داريين في حضور 
  .ورش العمل التعريفية

رئيس المعيار و الفريق 
  المعاون

رئيس لجنه التدريب و  -
  الفنيالدعم 

  الوضع التنافسى  1/2

ـ تحسين اقبال الط�ب 1
  الوافدين من الدول العربية

  

اليه محدثه لجذب  -
  .الط�ب الوافدين

زيادة عدد الط�ب  -
  .الوافدين

  

إنشاء مكتب لمتابعة الط�ب  1/2/1
  .الوافدين

المشاركة في أنشطة وحدة متابعة  1/2/2
 الوافدين بالجامعة

نشاء نسبة إكتمال إ -
وتجھيز مكتب لمتابعة 

  .الط�ب الوافدين
حضور إجتماعات  -

وفاعليات وحدة متابعة 
الط�ب الوافدين 

  . بالجامعة
زيادة عدد الط�ب  -

  %. 30الوافدين بنسبة 
  

 مدير مكتب الوافدين
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2
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تصميم مطوية توضح إمكانيات  1/2/2
ة  ونشرھا على موقع الكلية التعليمي

  الكلية ا:لكترونى 
  

زيادة نسبة المترددين -
علي الموقع 
ا�لكتروني بنسبة 

100.% 

لجنه النشر و ا:ع�ن 
وحدة  -بوحدة ضمان الجودة

  تكنولوجيا المعلومات

مراسلة الملحقات الثقافية العربية  1/2/3
وا:فريقية للتعريف بالخدمات 

الكلية للوافدين التعليمية التى تقدمھا 
لمرحلتى البكالوريوس والدراسات 

  العليا 

 10مخاطبة عدد  -
سفارات وملحقات 

  .ثقافية

مكتب الوافدين بالكليه و 
  مكتب الوافدين بالجامعه
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 ا,نشـــــــــــــــــــطة  المخرجات نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  مؤشرات القياس

  مسئول التنفيذ
  مصادر التمويل ذفترة التنفي

   النھاية البداية 

  
الھيكل  -2

التنظيمى و 
ا2دارات 
 الداعمة
  

مراجعة وتحديث  2/1
  الھيكل التنظيمى 

الھيكل التنظيمى � يحتوى 
على بعض الوحدات و 
  ا�قسام مثل المشتريات
تحقيق التعاون المتبادل 

ا�فقى و الراسى بين 
المستويات و الوحدات و 

  ا�قسام
الكلية لديھا توصيف ـ 

  وظيفى  غير انه غير موثق
الكلية ليس لديھا آليات -

للتعريف و التوعية 
بالتوصيف الوظيفى بين 

  .العاملين
ـ محدوية فى مدى دراية -

العاملين بالكلية بحقوقھم و 
واجباتھم من واقع التوظيف 

  الوظيفى

ـ ھيكل وظيفى مكتمل 
يحدد السلطات و م�ئم 

  :مكانيات الكلية 
  
  
  
  
  
  
  

فى يـ كتيب توصيف وظ
  لكافة الفئات بالكلية 

مراجعة وتحديث الھيكل   1/ 2/1
التنظيمى بإضافة الوحدات و المكاتب 

  الداعمه للجودة

ـ نسبة إكتمال الھيكل 
  . التنظيمي

  
  
من % 80حضور -

اعضاء ھيئة التدريس 
والھيئة المعاونة 

وا�داريين للورش 
  .التعريفية

  
  

ـ توزيع كتيب 
وصيف الوظيفي الت

علي ا�قسام ا�دارية 
  . والعلمية

  

فريق معيار الھيكل 
  التنظيمي

ن 
م

1/
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2
0
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مراجعة التعاون المتبادل ا�فقى  2/ 2/1
و الراسى بين المستويات و الوحدات و 

  ا�قسام 
  للھيكل التنظيمى              

لجنه المراجعه الداخليه 
  حدةبالو

إعتماد مراجعة وتحديث الھيكل  3/ 2/1
  التنظيمى للكلية 

  مجلس الكليه

إعتماد التوظيف الوظيفى   4/ 2/1
  ونشره على موقع الكلية ا:لكترونى 

لجنه النشر و ا:ع�ن 
  بالوحدة

عقد ورشة عمل ?عضاء ھيئة   5/ 2/1
التدريس والھيئة المعاونة عن التوظيف 

  وظيفى بالكلية ال

  لجنه التدريب بالوحده

عقد ورشة عمل للجھاز ا:دارى  6/ 2/1
  عن التوظيف الوظيفى بالكلية

  لجنه التدريب بالوحدة

طباعة وتوزيع كتيب التوظيف   7/ 2/1
الوظيفى على ?عضاء ھيئة التدريس 

  والھيئة 
  المعاونة والجھاز ا:دارى            

شر و ا:ع�ن لجنه الن
  بالوحدة
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
  مؤشرات القياس

  مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية   التمويل

  

3
مة

وك
لح

وا
ة 

اد
قي

 ال
ـ

  

  

  

  اختيار القيادات ا2كاديمية3/1

  لكليةالمعايير غير معلنة على موقع ا
معايير :ختيار القيادة ا?كاديمية  -

  بالكلية موثقة ومعلنة
 

توزيع معايير أختيار القيادات ا?كاديمية   1/ 3/1
على ا?قسام        العلمية وإدارية  :ع�م 

اعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والجھاز 
 ا:دارى 

نسبة إكتمال نشر معايير  -
مية :ختيار القيادة ا?كادي
علي ا�قسام العلمية 

  وا�دارية
 

رئيس المعيار و 
 الفريق المعاون

ن 
م

1/
1/

2
0
1
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نشر معايير أختيار القيادة ا?كاديمية على  2/ 3/1
  موقع الكلية

لجنه النشر و 
ا:ع�ن بوحدة 
 ضمان جودة 

  نمط القيادة 3/2

تحليل ـ � يتم ا�ستفادة من نتائج 
ا�ستيبيانات �ستخدامھا فى مراجعة 
  سياسات و قرارات ا�دارة ا�كاديمية

اجراءات تصحيحية متخذة بناءا  -
علي نتيجة تحليل استبيان نمط 

  القيادة

طرح إستبيان عن نمط   -  طرح استبيان عن نمط القيادة وتحليله   1/ 3/2
القيادة يتم تفعيلة بصورة 

 .دورية وتحليله
اءات عدد من ا�جر  -

التصحيحية المتخذة بناءا 
علي نتيجة تحليل 

  ا�ستبيان

لجنه ا?ستبيانات 
 بوحدة الجودة 

إتخاذ إجراءات تصحيحيه بناء علي  2/ 3/2 
  تقرير تحليل  نتائج إستبيان نمط القيادة 

  ) قرارات ـ سياسات (             

 عميد الكليه

  تنمية المھارات ا2دارية  3/3

  كلية � توجد لديھا خطة معتمدة ـ ال
و موثقة لتدريب و تنمية المھارات 

ا�دراية للقيادات ا�كاديمية كما � توجد 
الية ل�ستفادة من نتائج تحليل ھذة 

  ا�ستيبيانات
خاصة � توجد لدى الكلية قواعد بيانات -

  باعداد المستفيدين من الدورات
� يوجد لدى الكلية مخصصات مالية -

يب و � توجد مؤشرات لتقييم فاعلية للتدر
  التدريب و �توجد اليات لقياس مردود 

  التدريب على كفاءة ا�داءو � توجد اليات
�ستخدام نتائج تحليل التغذية الراجعة من  

المتدربين فى مراجعة و تحسين و تطوير 
  البرامج التدريبيه

لم تقم الكلية بقياس مردود التدريب على  -
ات ا�كاديمية بالكلية من اجل اداء القياد

  ا�خذ به عند اختيار القيادات 

 تفعيل وحدة التدريب   -
خطة سنوية لتنمية القدرات لكافة  -

 منسوى الكلية موثقة ومعلنة 
  

طرح استبيان لتحديد ا:حتياجات   1/ 3/3
التدريبية لتنمية المھارات ا:دارية للقيادات 

  ا?كاديمية  

من  10تدريب عدد  -
  ادات ا�كاديميةالقي

 وحدة التدريب 

 وحدة التدريب  وضع خطة تدريبية للقيادات ا?كاديمية   2/ 3/3

إعداد قاعده بيانات بالقيادة ا?كاديمية و  3/ 3/3
أعضاء ھيئه التدريس الحاصلين على دورات 

  تدريبية

 –وحدة التدريب 
مركز تنميه قدرات 

أعضاء ھيئه 
 التدريب

ميزانية سنوية للكلية  مخصصه   -
 .للتدريب من الجامعة

  
رضا مجتمع الكلية عن المھارات  -

  .ا�دارية للقيادات ا�كاديمية

ميزانية الكلية من الجامعة محدد بھا   4/ 3/3
  بنود التدريب 

نسبة إكتمال إجراءات   -
 .تخصيص الميزانية

  

وحدة التدريب و 
رئيس معيار 
 الموارد الماليه

طرح إستبان لقياس رضا العاملين عن   5/ 3/3
أداء القيادات ا?كاديميه بعد التدريب لقياس اثر و 

  .مردود التدريب

زيادة نسبة رضا مجتمع  -
الكلية عن المھارات 

ا�دارية للقيادات 
  .ا�كاديمية

  وحدة الجودة 
 )لجنة ا�ستيبيانات(
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
  مؤشرات القياس

  مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية   التمويل

  
  

  دور القيادة فى تنمية التمويل الذاتى  3/4

   توجد بالكلية اليات او برامج الترويج �-
و التسويق �نشطة الوحدات كما � يوجد 

ما يفيد بتوظيف التمويل الذاتى لدعم 
  العملية التعليمية و البحثية 

  الع"قات مع القطاعات ا2نتاجية 
  و الخدمية فى المجتمع 

عدد ا:تفاقيات المفعلة محدود و ھناك 
ابط بين احتياج الى زيادة اوجه التر
  المؤسسة و المجتمع المدنى

  

برامج ترويجية للخدمات التي   -
  .تقدمھا الكلية

 
زيادة التمويل الذاتي ?نشطة   -

 .الكلية
  

اتفقات تعاون مشترك مع مؤسسات  -
 .المجتمع المدنى مفعلة

  
  

تصميم مطوية  للتسويق :مكانيات   1/ 3/4
  الوحدات ذات   

    الطابع الخاص بالكلية             

إرتفاع قيمة ا�يرادات   -
من الموارد الذاتية 

 . للكلية
 
  

لجنه النشر و 
 –ا:ع�ن بالوحدة 

وكيل الكليه لشئون 
خدمه المجتمع و 

 تنميه البيئه

ي
ذات

ل 
وي

تم
 

نشر إع�نات عن إمكانيات والخدمات   2/ 3/4
التى تقدمھا    الوحدات ذات الطابع الخاص على 

  ى موقع الكلية ا:لكترون

لجنه النشر و 
  ا:ع�ن بالوحدة 

بيان بإيرادات الوحدات ذات الطابع   3/ 3/4
  الخاص خ�ل  

  الث�ث سنوات الماضية             

رئيس معيار 
 –الموارد الماليه 

 إدارة لشئون الماليه 

نماذج لمساھمة  الوحدات ذات الطابع   4/ 3/4
  العلمى  عليمية والبحث بالكلية فى خدمة العملية الت

رؤساء الوحدات 
ذات الطابع الخاص 
و كيل الكلية لشؤن 

  الط�ب 
وكيل الكلية 

 للدراسات العليا 

عقد  وإبرام اتفقات تعاون مشترك مع   5/ 3/4
مؤسسات المجتمع المدنى المحيط تتضمن 
تقديم ا:ستشارات العلمية وتدريب ط�ب 

يب العاملين الكلية أثناء الدراسة وتدر
  بالمؤسسات المدني المحيط

و كيل الكلية لشؤن 
خدمه المجتمع و 

  تنميه البيئة 
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
  مؤشرات القياس   

  مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية  البداية  التمويل

  

4
لم

ـ ا
ت

قيا
"
8خ

وا
ة 

قي
دا

ص
  

 

  حقوق الملكية الفكرية 4/1

توعية العاملين و الط�ب فى الكلية بحقوق  -
الملكية الفكرية حيث انه لم يتم التوعية 

الخاص  2002لسنة  82بالقانون رقم 
  بحقوق الملكية الفكرية

  
تحليل نتائج ا�ستيبيانات ل�ستفادة منھا فى  -

لكية ا�جراءات التصحيحية لتحقيق الم
  الفكرية

 

ا�لتزام بتطبيق حقوق  -
  . الملكية الفكرية

  
 

عقد ورش عمل عن حقوق   1/ 4/1
الملكية الفكرية على اعضاء ھيئة 

  التدريس والھيئة و الط�ب

زيادة عدد من  -
ا:جراءات التصحيحية 

في ضوء نتائج 
  .ا�ستبيانات

 

وحدة التدريب و لجنة 
  التدريب بوحدة الجودة 

 

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1

7
 

ي
ذات

ل 
وي

تم
  

طرح إستبيان لقياس مدى   2/ 4/1
الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 
على اعضاء ھيئة التدريس والھيئة 

المعاونة والط�ب والجھاز 
  وتحليله  ا:دارى

  وحدة الجودة 
  )لجنة ا�ستيبيانات (

إتخاذ ا:جراءات التصحيحية   3/ 4/1
ائج اإستبيان مدى بناءا على نت

  الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 

  عميد الكليه
  

  ا2خ"قيات المھنية  4/2

ـ ميثاق ا�خ�قيات غير متوفر على موقع 1
  الكلية

ـ اليات للتاكد من توافر المصداقية فى 2
  المعلومات المنشورة على الموقع ا�لكترونى

 ـ ميثاق ا�خ�قيات
  المھنة موثق ومعلن

سياسة تحريرية منظبطة  -
  .للموقع ا�لكتروني للكلية

نشر ميثاق آخ�قيات المھنة على   1/ 4/2
  موقع الكلية 

ـ توزيع ميثاق 
  المھنة  ا�خ�قيات

  

رئيس المعيار و لجنه 
 النشر و ا:ع�ن بالوحدة

وضع وثيقه للسياسه التحريريه   2/ 4/2
  لموقع الكلية ا:لكترونى 

و ا:ع�ن  لجنه النشر
  بالوحدة
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات 

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
  مؤشرات القياس 

  مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية  التمويل

  

5
ى

ار
�د

ز ا
ھا

لج
ـ ا

  

 

تنمية القيادات و تقييم  5/1
  ا2داء

ـ ھناك قصور فى اعداد 1
عاملين فى بعض المواقع ال

  ا�دارية
ـ ھناك محدودية فى اLليات 2

التى تعمل على رفع كفاءة 
ا�داريين و العامليين من خ�ل 

انشطة وحدة التدريب وكذلك 
فى ادوات للتقييم و قياس اثر 

  التدريب على اداء القيادات
ـ ھناك محدودية فى نشر 3

معايير التقييم بين ا�داريين و 
لكلية و كذلك من العاملين با

 ا�ستفادة من التغذية الراجعة

عمالة كافية بالمواقع  -
  .ا�دارية

  
  
  
إداريون مدربون وعلي -

  .كفاءة عالية
  
  
  

ـ معايير أختيار القيادات 
  ا:دارية موثقة ومعلنة 

ـ استمارة للتقييم سنويا 
لتقييم أعضاء الجھاز 

 ا:دارى 

إتخاذ إجراءات بإستكمال أعضاء   1/ 5/1
 الجھاز ا:دارى با:قسام ا:دارية بالكليه

دراسة عن مدي 
إستيفاء أعداد 

العاملين بالمواقع 
  .ا�دارية

  
 40تدريب عدد  -

  .إداري
  
  

إع�ن ونشر معايير 
إختيار القيادات 

علي ا�قسام 
 .ا�دارية المختلفة

رئيس المعيار و 
 الفريق المعاون

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1

7
 

ي
ذات

ل 
وي

تم
  

زيادة فعاليات أنشطة وحدة التدريب     2/ 5/1
استمارة تقييم التدريب ـ إستمارة مردود ( 

  )أثر التدريب 

عقد ورشة عمل للتعريف بمعايير   3/ 5/1
  تقييم  ا:داريين و العاملين بالكليه 

نماذج :تخاذ إجراءات تصحيحية   4/ 5/1
الجھاز  بناءا على نتائج تقييم أعضاء

  ا:دارى 

  الرضا الوظيفى  5/2

ـ � يوجد ما يدل على تطبييق 1
  وثيقة ربط الحافز با�نتاج 

ـ محدودية المشاركة فى 2
اتخاذ القرارات لتحسين مستوى 

  الرضا الوظيفى للعاملين
ـ لم يتم ا�ستفادة من نتائج 3

  التقييم فى التحسن و التطوير 

ـ آليات لربط الحافز 
  تاج موثقة ومعلنةبا:ن

   
ـ موظفون راضون عن 

  . ألية توزيع الحوافز

نماذج لمكافآت ?عضاء الجھاز   1/ 5/2
  ا:دارى نتيجية ربط الحافز با:نتاج 

ـ نسبة الرضا 
  .  الوظيفي

رئيس المعيار و 
 الفريق المعاون

طرح استبيانات لقياس  الرضا   2/ 5/2
  الوظيفى للجھاز ا:دارى 
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إحصائية بتطور نتائج استبيان   3/ 5/2
  الرضا الوظيفى للجھاز ا:دارى

نماذج :تخاذ قرارت بناءا على نتائج  4/ 5/2
  استبيان الرضا الوظيفى للجھاز ا:دارى 

نماذج التطور والتحسين فى الجھاز  5/ 5/2
   ا:دارى بالكلية
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
  مؤشرات القياس

  مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية  التمويل

6
ية

مال
وال

ة 
دي

ما
 ال

رد
وا

لم
ـ ا

  

 

كفاية الموارد المالية و  6/1
  المادية

ـ خطة تنمية الموارد تقديرية 1
 فى التوقعات و لم يحدد بھا

مصادر التمويل و كيفيية أوجه 
  ا�نفاق بدقة طبقا للموارد

ـ يصل اجمالى التمويل الى 2
حنيھا و ھذا �  900000

يتناسب مع الميزانية التقديرية 
لتنفيذ ا�نشطة المخطط لھا من 

  الكلية  
ـ لوحظ ا�نخفاض فى 3

ايرادات المراكز ذات الطابع 
  الخاص 

ـ انشطة الخطة التنفيذية قدر 4
ا مبالغ مالية باجمالى لھ

و خطة ا�نفاق  470000
تجاوزت المليون و بذلك � 

يتناسب الموارد المالية المتاحة 
  مع ما جاء فى الخطة التنفيذية

ـ � يوجد خدمات فى المبانى 5
  لذوى ا�حتياجات الخاصة

  ـ محدوية التوعية باجراءات 6
  و آليات تنفيذ خطة ا�خ�ء 

� ـ اعداد دورات المياة 7
تتناسب مع اعداد الط�ب  و 

� تتفق مع مواصفات الھيئة و 
� يوجد لدى الكلية خطة 

  للصيانة الدورية للبنية التحتية

خطة لتنمية الموارد  -
المالية والمادية سنويا 

  .بالكلية موثقة ومعلنة
   

  .ـ ميزانية تقديرية منظبطة
    

ـ موارد مالية كافية لتنفيذ 
  .ا�نشطة

   
  

جھزة بخدمات المباني م
لذوي ا�حتياجات 

  .الخاصة كافية
  
محاكاة لخطة ا�خ�ء  -

  .ناجحة
  

ــ م�ئمة عدد دورات 
  .المياه ?عداد الط�ب

  
وحدة صيانه فاعله  -

 بالكليه 

مراجعة وتحديث خطة تنمية  1/ 6/1
الموارد المالية والمادية مع تحديد 
  مصادر التمويل  وأوجه ا:نفاق 

 
  
  
 

خطة  نسبة إكتمال -
تنمية الموارد 

  .الذاتية
  
ظبط الميزانية  -

التقديرية لتنفيذ 
  .ا�نشطة

  
  .زيادة الموارد المالية -
  
تجھيز المباني  -

بخدمات لذوي 
ا�حتياجات 

  .الخاصة
  
تنفيذ محاكاة لخطة  -

  .ا�خ�ء
  
زيادة عدد دورات  -

المياه المتاحة 
  .�ستخدام الط�ب

  
عدد من عمليات  -

ذة الصيانة المنف
 .داخل الكلية

رئيس المعيار و الفريق 
 المعاون

ن 
م

1/
1/

2
0
1
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ى 
إل

3
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/
1
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/
2
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1
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ي
ذات

ل 
وي

تم
  

ضبط الموازنه و مراجعه   2/ 6/1
التقديرات المالية لOنشطة 

المخطط لھا بخطة تنمية الموارد 
  المالية والمادية بالكلية 

نماذج  :جراءات لتعظيم   3/ 6/1
  للكليه  الموارد الذاتية

التقدم بمشروع :نشاء بيت   4/ 6/1
 لحيوانات التجارب

إتخاذ ا:جراءات مع ا:داره  5/ 6/1
الھندسيه لتجھيز متطلبات ذوى 

  ا:حتياجات الخاصة 

عقد  ورشة عمل و محاكاه لخطة  6/ 6/1
ا:خ�ء بالكلية للط�ب و 

?عضاء ھيئة التدريس والھيئة 
 لمعاونة والجھاز ا:داري   ا

إتخاذ ا:جراءات مع إدارة  7/ 6/1
الجامعة لزيادة عدد دورات المياه 

  المتاحه للط�ب

إستحداث وحده للصيانه :عداد و  8/ 6/1
تنفيذ خطة الصيانة السنوية للبنية 

  التحتية للكلية   
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  ا2مكانات المتاحة للتعليم 6/2  
  لمو التع 

ـ مساحة مكتبة الكلية 1
الرئيسية غير م�ئمة �عداد 

  الط�ب 
ـ عدد اجھزة الحاسب 2

  بالمكتبة غير
كافية و عدد ا�جھزة   

  المتصلة با�نترنت محدود
ـ ميزانية شراء الكتب 3

  ضعيفة جدا 
محدودية فى توافر الوسائل -4

السمعية و البصرية ال�زمة 
  للعملية التعليمية  

توافرا�جھزة محدوديه  -5
  العلمية بمعامل الط�ب 

ـ � يوجد بالكلية عدد مناسب 6
من الفنيين داخل المعامل و 

  كذلك عدد العمال قليل 

ـ مساحه المكتبه م�ئمة 
  .?عداد الط�ب

   
ـ أجھزه حاسب الي تكفي 

  .المترددين علي المكتبه
  
مصادر تعليميه و  -

  .معرفيه م�ئمة
  
 كفاية الوسائل السمعية -

  .والبصرية
  
كفايةا�جھزة العلمية  -

  .بمعامل الط�ب
  
 

كفاية عدد العمال و 
 االفنيين

 
 

إتخاذ ا:جراءات للتوسع فى  1/ 6/2
  مساحة مكتبة الكلية والتجھيزات

  
إتخاذ ا:جراءات لزيادة عدد  2/ 6/2

أجھزة الحاسب اLلى بالمكتبة و تتصل 
  بخدمه ا?نترنت   

متر  40ـ زياده مساحه 
  .بع للمكتبهمر

   
ـ عدد أجھزة الحاسب 

  .ا�لي المضافة
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ي
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ل 
وي

تم
  

ورش عمل للتعريف  بالمصادر   3/ 6/2 
التعليميه و المعرفيه المتاحه من خ�ل بنك 

  المعرفه المصري    

عدد المصادر  -
التعليميه و المعرفيه 

 .المتاحة

جراءات لتوفير الوسائل إتخاذ ا: 4/ 6/2
السمعية والبصرية بمدرجات 

  وقاعات الدراسة     

عدد من الوسائل  -
السمعية والبصرية 

 .الكافية

إتخاذ ا:جراءات لزيادة ا?جھزة  5/ 6/2
  العلمية بمعامل الط�ب 

عدد من ا�جھزة  -
العلمية بمعامل الط�ب 

 .الكافية

ات لزيادة عدد إتخاذ ا:جراء 6/ 6/2
فنيين المعامل و الخدمه المعاونه 

بمعامل الط�ب  لتتنساب مع 
  حجم العمل بالمعامل 

عدد مناسب من العمال 
 .و االفنيين

التسھي"ت المادية و  6/3  
  تكنولوجيا المعلومات 

ـ الموقع ا�لكترونى محدود 1
فى حجم المعلومات التى 

  يوفرھا و غير فعال
  
اخل الكلية ا� ـ � يتوفر د2

صالة انشطة واحدة و يستخدم 
ط�ب  النشاط الفنى قاعات 

  الكلية للتدريب و الحف�ت 
   

موقع إلكترونى للكلية  
محدث و ثري 

  . بالمعلومات
  
   

ـ قاعات للممارسة 
ا?نشطة للط�بية 

  .م�ئمة
  
  

إجراء تحديث  لزيادة محتوى  1/ 6/3
الموقع ا:لكترونى للكلية على شبكة 

نترنت مع  إضافة وسائل تواصل مع ا:
  .الط�ب

حجم المعلومات علي  
الموقع ا:لكترونى 

  . للكلية
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إتخاذ ا:جراءات لتوفير قاعه  2/ 6/3
  لممارسة  ا?نشطه الط�بيه 

ـ عدد قاعات ممارسة 
  .ا?نشطة للط�بية
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 تحسيننقاط تحتاج إلي  لمعيار
  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  الفترة

 نھايةال البداية  تمويل

  

7
ئة

بي
 ال

ية
نم

وت
ة 

عي
تم

مج
 ال

كة
ار

ش
لم

ـ ا
  

 

خطة خدمة المجتمع و تنمية  7/1
  البيئة 

ـ يوجد مقترح لخطة موثقة و غير 1
معتمدة تحتوى برامج للتوعية باھمية 

  مة المجتمع و تنمية البيئةخد
ـ � يحتوى الموقع ا�كترونى 2

للكلية على خطة التوعية باھمية 
  خدمة المجتمع و تنمية البيئة 

  
ـ محدودية فى مشاركة ا�طراف 3

المجتمعية فى انشطة الكلية فى اتاحة 
 الفرص للتدريب 

خطة سنوية لخدمة  - 
المجتمع وتنمية البيئة 

  موثقة ومعلنة 
  
  الكتروني محدث موقع -
  

ـ بروتوكو�ت تعاون مع 
المجتمع المدنى المحيط 

  موثقة 
  

ط�ب مدربون لدي 
مؤسسات إنتاجية و 

 .خدمية

إعتماد وإع�ن خطة سنوية لخدمة  1/ 7/1
 المجتمع وتنمية البيئة السنوية للكلية 

خطة نسبة إستكمال  - 
سنوية لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة موثقة 
  ومعلنة 

المعلومات عن  حجم -
قطاع خدمة المجتمع 

   . وأھميته
ـ بروتوكو�ت تعاون مع 
المجتمع المدنى المحيط 

  موثقة 
ـ زيادة أعداد الط�ب 

 المدربين 

و كيل الكلية لشؤن 
خدمة المجتمع و 

  تنمية البيئة
  

رئيس المعيار و 
 الفريق المعاون 

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1

7
 

ي
ذات

ل 
وي

تم
  

يد مساحة على موقع الكلية لقطاع  تحد 2/ 7/1
للتوعية بدور  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 )2016/2015(الكلية فى خدمة المجتمع 

زيادة عقد وإبرام بروتوك�ت تعاون مع  3/ 7/1
 المؤسسات الخدمية والصناعية المحيطة   

زيادة فرص التدريب الط�ب بالمؤسسات     4/ 7/1

  تفاعل المؤسسة مع المجتمع  7/2
ـ محدودية فى المشاركة فى 1

الممارسات الفعلية بالكلية مثل ملتقى 
  .التوظيف و يوم الخريج

  
ـ محدوية فى مشاركة ا�طراف 2

  المجتمعية فى تطوير برامج الكلية 
ـ لم يتم ا�ستفادة من تحليل النتائج 3

فى اتخاذ القرارات المناسبة التى 
على زيادة رضا ا�طراف تساعد 

المجتمعية و � يوجد ما يستدل به 
على مناقشة نتائج تحليل �ستيبيانات 

  المجالس و اللجان المختلفة
ـ محدودية البرامج التى تخدم 4

المجتمع و سوق العمل و تعمل على 
مشاركة فاعلة فى حل مشك�ت 

  المجتمع

تشغيل فرص عمل ل -
  .الكلية خريجي

  
  
   

ة بمشاركة برامج مطور -
  .ا�طراف المجتمعية

  
  

ا?طراف رضا رضا  -
  .المجتمعية

عقد ملتقى للتوظيف الوظيفى بمشاركه  1/ 7/2
المؤسسات  فى المجا�ت الخدمية 

  .والصناعية 
 .عقد فاعليه يوم الخريج  2/ 7/2 

العمل  فرصعدد  -
  .لخريجينالمتاحة ل

  
  

مية برامج الكلية التعلي( ندوة عن   3/ 7/2
) وم�ئمتھا :حتياجات سوق العمل 

بمشاركة الشركات ذات الع�قة بدراسة  
الكلية فى المجا�ت الخدمية والصناعية 

 المختلفة

عدد من البرامج 
والمقررات المطورة 
بمشاركة ا�طراف 

  .المجتمعية

ا?طراف رضا  لقياسطرح إستبيانات  4/ 7/2
 .المجتمعية

نسبه رضا  -
  .لمجتمعيةا?طراف ا

تحليل إستبيانات رضا المجتمع المدنى  5/ 7/2
 وإتخاذ ا:جراءات والقرارات التصحيحية  

نماذج  لبرامج 
وإستشارات وأبحاث 

علمية ساھمت فى 
حل مشك�ت خدمة 

  المجتمع   

نماذج لمجالس الPقسام والكلية ناقشت  6/ 7/2
ت نتائج رضا المجتمع المدنى عن الخدما

  التى تقدمھا الكلية   
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  محور الفاعلية التعليمية
  

 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار 
                     

  المخرجات
 ا,نشطة

  مؤشرات القياس 
 مسئول التنفيذ

مصادر  فترة التنفيذ
 النھاية البداية  التمويل

  

8
ن
جو

ري
لخ

وا
ب 

ط"
 ال

ـ
  

  سياسات القبول 8/1 

فى حجم ـ محدودية 1
المعلومات التى تقدمھا 

الكلية للط�ب على 
  الموقع ا�لكترونى

ـ نسبة التحوي�ت من 2
 17.2الكلية ذادت  الى 

%  
ـ لم يتم ا�ستفادة من 3

نتائج فى التحسين و 
  التطوير 

ـ � تت�ئم اعداد 4
الط�ب المقبولين و 

توزيعھم بالجدول 
الدراسى مع الموارد 

المتاحة للكلية حيث ان 
اعداد الط�ب التى يتم 

توزيعھا من مكتب 
التنسيق يفوق احتياج 
الكلية و تظل كفاءة 
اكتساب المھارات 

العملية و المعملية و 
  المھنية للط�ب محدودة

ـ ھناك تناقض شديد  5
فى اعداد الط�ب 

الوافدين بالكلية خ�ل 
السنوات الخمس 

  ا�خيرة 
ـ � توجد برامج و 6

انشطه لرعاية الط�ب 
 الوافدين بالكلية

 موقع إلكترونى بالكلية -
  .محدث وثري

  
طبقا مطورة ـ برامج 

للمعايير ا?كاديمية 
  المرجعية 

تراجع أعداد الط�ب ـ 
   .المحولين من الكلية

  
ـ آلية للتعامل مع الكثافة 

العددية للط�ب 
  موثقة 

  
موارد ماديه و بشريه  -

متاحه لمواجھه 
  الكثافه العدديه 

  
  

للوافدين بالھيكل ـ مكتب 
التنظيمى للكلية موثق 

  ومعلن 
  

ـ إحصائية دورية لعدد 
الط�ب الوافدين 

  موثقة 
  

ـ آليات لجذب الط�ب 
 الوافدين موثقة 

نشر قواعد القبول والتسجيل  1/ 8/1
والخدمات الط�بية على موقع الكلية   

نسبة إكتمال موقع  -
  .الكلية

ـ نسبة إكتمال تقارير 
لبرامج المقررات وا

  .بالكلية
ـ متابعة :حصائية 

التحويل من وإلى 
  الكلية سنويا موثقة 

  
  

ـ  متابعة تنفيذ آلية 
التعامل مع الكثافة 

  .العددية للط�ب
  
متابعة أعداد ا?جھزة  -

المعملية وكميات 
المواد الكيماوية 

با:ضافة الى أعداد 
أعضاء ھيئة 

التدريس والھيئة 
المعاونة لمواجھه 

  العدديه الكثافه 
  

ـ وجود مكتب فاعل 
للوافدين بالھيكل 
  التنظيمى للكلية 

ـ إحصائية دورية لعدد 
الط�ب الوافدين 

  موثقة 
  ـ زيادة أعداد الط�ب

 . الوافدين بالكلية 

رئيس المعيار و الفريق 
 المعاون

ن 
م

1/
1/

2
0
1
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ى 
إل
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/
2
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1
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ى
ذات

ل 
وي

تم
  

تخصيص مساحة من موقع الكلية  2/ 8/1
  اع شئون الط�ب     لقط

تصميم مطوية ونشرات عن   3/ 8/1
برامج الكلية التعليمية ومجا�ت 

  العمل لخريجى تخصصات الكلية   

إحصائية بتطوير التحويل من   4/ 8/1
وإلى الكلية خ�ل الخمس سنوات 

  الماضية    

إجراءات توضح ا:ستفادة من  5/ 8/1
سين والتطوير لبرامج برامج التح

إستحداث برامج تعليمية ـ ( الكلية 
 ) تطوير معامل

تفعيل آلية التعامل مع مشك�ت    6/ 8/1
 -الكثافة العدادية للط�ب( التعليم 

نماذج للجدول الدراسى يوضح تقسيم 
الط�ب إلى مجموعات فى الدروس 

 )  العملية  

المعامل الط�بيه إجراءات لزيادة    7/ 8/1
و كذلك الموارد و التسھي�ت 

  المتاحه للتعلم

مراجعة وتحديث  إحصائية  نسب   8/ 8/1
الط�ب إلى أعضاء ھيئة التدريس 

 با?قسام العلمية على رأس العمل    

مراجعة وتحديث آلية جذب     9/ 8/1
الط�ب الوافدين وخاصة مرحلة 

  البكالوريوس     

  
  
  
  

  مدير مكتب الوافدين
تنفيذ أنشطه و برامج لرعاية   10/ 8/1

  الط�ب الوافدين    
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 نقاط تحتاج إلي تحسين  المعيار
  المخرجات               

  ا,نشطة
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية  التمويل

  الدعم الط"بى  8/2  

ـ مساحة العيادة و 
امكتنيتھا محدودة و � 

تتميز بالتھوية و 
ا�ضاءة الجيدة وتقع فى 

  الدور الثانى 
ـ � يوجد آلية لتتبع 

  الط�ب المتفوقين
  

  
 ـ عيادة مجھزه و ذات موقع

   .مناسب
  
قواعد لدعم الط�ب ماليا -

ومعنويا بالكلية والجامعة 
  .موثقة ومعلنة

   
أماكن مخصصة لممارسة -
?نشطة بالجامعة لط�ب ا

  الكلية 

إتخاذ ا:جراءات لنقل العيادة الطبية    1/ 8/2
للدور ا:رضى مع  Norms     طبقا     

  زيادة إمكانياتھا 

  
نقل العيادة المحھزة -ـ

مجھزه و ذات موقع 
  . مناسب

عدد المستفيدين من  -
  .الدعم سنويا

مشاركة ط�ب -
الكلية في ا?نشطة 

  . الط�بية

  
  
أمين الكليه وحدة  -

  ضمان الجودة 
  
رئيس المعيار و  -

ن   الفريق المعاون
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1

7
 

ى
ذات

ل 
وي

تم
  

مراجعة وتحديث آلية دعم والط�ب   2/ 8/2
 المتفوقين     

مراجعة وتحديث إحصائية بالط�ب   3/ 8/2
 المتفوقين       

( ب المتفوقين نماذج لدعم الط�  8/2/4
 ) شھادات تقدير ـ دعم مادى 

  ا,نشطه الط"بيه 8/3
� يوجد اماكن فى  -

الكلية لممارسة النشاط 
  الرياضى 

أماكن متاحه لممارسه -
  ا?نشطه الرياضيه

إجراءات لتوفير أماكن متاحه   1/ 8/3
  للط�ب لممارسة ا?نشطة الرياضية     

مشاركة ط�ب 
طة الكلية في ا?نش

  .الرياضية

الخريجون  8/4
  )خدمات الخريجين(

ـ الكلية ليس لديھا 1
وحدة لمتابعة الخريجيين 
او برامج او اليات عمل 

لتحسين مھارات 
الخريجيين و � توجد 
آلية  لمتابعة مستوى 
الخريجين فى سوق 

  العمل و التواصل معھم
  

ـ وحدة فاعله لمتابعة 
الخريجين ذات ھيكل 

  ة ومعلنة تنظيمى موثق
  
  
قواعد بيانات مكتمله  -

  للخريجين
  
  

  

إنشاء وحدة لمتابعه الخريجين و   1/ 8/4
  تجھيزھا 

ـ وجود فاعليات 
تنظمھا وحدة متابعة 

  ..الخريجين
  
  

وحدة متابعه 
  الخريجين

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
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/
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/
2
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ى
ذات

ل 
وي

تم
  

نسبة إكتمال  -  إعداد قاعدة بيانات للخريجين   2/ 8/4
واعد بيانات ق

  للخريجين

وحدة متابعه 
  الخريجين

إجراءات للتواصل الفعال مع   4/ 8/4
  الخريجين و متابعتھم بسوق العمل

وحدة متابعه 
  0الخريجين 
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

  ا,نشطة
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية   التمويل

  

9
ية

يم
اد

,ك
ر ا

يي
عا

لم
  ا

ـ 
 

ية
يم

عل
الت

ج 
ام

بر
وال

  
  المعايير ا2كاديمية المرجعية  9/1  

ـ الكلية لم تقم باعتماد المعايير 1
  القياسية

   من الھيئة القومية  ARSالمرجعية 

معايير 
أكاديميه 
معتمده 
للبرامج 

   المزدوجه

ة إعتماد المعايير القياسية المرجعي   9/1/1
ARS   من للبرامج المزدوجة بمرحله

 البكالوريوس

ـ تقارير المراجعات 
   .الخارجية

  وحدة ضمان الجودة 
  

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1
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ى
ذات

ل 
وي

تم
  

البرامج التعليمية و احتياجات  9/2
  المجتمع

ـ محدودية فى متابعة الكلية 1
  لخريجيھا بعد التوظيف

  
تائج ـ محدودية فى ا�ستفادة من ن2

ا�ستبيات المستفيدين أصحاب 
ا?عمال و الخريجين فى تطوير و 

  تحديث البرامج التعليمية 
  
ـ برامج البكالوريوس � تحقق 3

  القدر الكافى من المرونة 
ـ وجود خمس برامج غير مفعلة 4

بمرحله البكالوريوس و الكلية لم 
تضع خطة �تخاذ إجراءات 

   تصحيحية بشان البرامج الغير مفعلة

تواصل فعال  -
لوحدة متابعه 
الخريجين مع 
  خريجي الكليه

إستحداث برامج  -
جديده تلبي 

إحتياجات سوق 
  العمل

ـ برامج و 
مقرارت محدثه 
بناء علي نتائج 

تحليل ا:ستنبيانات   
 
تفعيل البرامج  -

  .الغير مفعله

متابعة الكلية للخريجين إجراءات ل  9/2/1
يجين ضمن فعاليات وحدة متابعه الخر

  بالكلية 
  

نسبة تفاعل الخريجين -
مع صفحة الوحدة 

  .بالفيسبوك
قياس رضا ا?طراف  -

المجتمعية ذات الصلة في 
البرامج التعليمية المحتلفة 

  .لقياس سوق العمل
  

نماذج لOستفادة من نتائج تحليل    9/2/2
إستبيانات تقييم المقررات  فى تحديث 

  وتطوير البرامج التعليمية 
  

  

تخاذ إجراءات تصحيحة لتحقيق إ   9/2/3
  المرونه في برامج الكليه 

إجراءات تصحيحيه  لتفعيل   9/2/4
  البرامج الغير مفعله بمرحله البكالوريوس

  

تصميم و تطوير البرامج  9/3
  التعليمية 

ـ محدودية فى اتساق النواتج 1
التعليمية المستھدفة فى مصفوفة 

رامج مع المعايير ا�كاديمية الب
المتبناة و كذلك فى اتساقھا مع 

  المقررات 
  
ـ محدودية فى مشاركة ا�طراف 2

  المجتمعية فى تصميم البرامج 
ـ محدودية فى ا�ستفادة من تقارير 3

النواتج توافق  -
التعليمية 

المستھدفة مع 
المعايير ا�كاديمية 

المتبناة و كذلك 
مع المقررات 

  الدراسية
  
ج تلبي برام -

إحتياجات 
  المجتمع

ستيفاء اتساق مراجعه البرامج :   9/3/1
النواتج التعليمية المستھدفة فى مصفوفة 

المعايير ا�كاديمية المتبناة و البرامج مع 
 كذلك فى اتساقھا مع المقررات الدراسيه

تقارير المراجعة  -
الداخلية والخارجية 

  . للبرامج ا?كاديمية
  
  
  
  
  
  
  
  

وحدة ضمان الجودة 
  و ا?قسام العلميه

برامج بمشاركه ا?طراف تصميم    9/3/2
 المجتمعيه

ا:ستعانة بخبراء خارجيين    9/3/3
 معتمدين لمراجعة البرامج ا?كاديميه 

عميد الكلية و وحدة 
ضمان الجودة و 
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

  ا,نشطة
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية   التمويل

المراجعيين الخارجيين و التغذية 
االمرتجعه و نتائج تقويم الط�ب 
للمقررات فى تطويرھا و تحديث 

  برامج و المقررات الدراسيةبعض ال
  
  
ـ عدم تصنيف دقيق لبعض 4

المخرجات التعليمية المستھدفة ما 
بين المعرفة والفھم ، والمھارات 
  الذھنية والعملية فى بعض المقرارت

ـ عدم دقه صياغة ا?فعال 5
المستخدمة فى بعض نواتج التعلم 

  المستھدفة وانه غير قابلة للقياس 
يف ـ عدد الوحدات فى توص6

البرامج � تتطابق مع عددھا فى 
  خرائط منھج المقررات 

يوجد بيانات غير مستوفاة فى -7
البيانات (توصيف بعض المقررات 

  )ا?ساسية 
ـ �توجد مخرجات تعلم لبعض 8

  المقرارات 
�يوجد توصيفات و تقارير  -9

  لبعض  المقرارت
  

ـ بفحص الكنترول تبين ان  10
سئلة الدرجات غير موزعة على ا�

بعض ا?سئله , فى بعض المقررات 
المقاليه تقيس المقدره علي الحفظ و 

  التذكر فقط 
  

   
تقارير المراجعه  -

الخارجيه 
للبرامج 

  ا?كاديميه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
برامج مطوره  -

بناء علي التغذيه 
المرتجعه من 

تقارير المراجعه 
الخارجيه و 

  استبيانات الط�ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إتخاذ إجراءات تصحيحية     9/3/4
ل�ستفادة من تقارير المراجعيين الخارجيين 

ه و نتائج تقويم الط�ب و التغذية المرتجع
  .للمقررات و البرامج

  
  
  
  
  
  
  
  
تقارير المراجعه  -

الخارجيه والداخلية و 
  .استبيانات الط�ب

  

  ا?قسام العلميه

ى
ذات

ل 
وي

تم
  

تصنيف دقيق للمخرجات  إجراء   9/3/5
التعليمية المستھدفة ما بين المعرفة والفھم ، 

والمھارات الذھنية والعملية في بعض  
 .البرامج ا?كاديميه

 ا?قسام العلميه 

بله إعاده صياغة ا?فعال لتكون قا   9/3/6
للقياس المستخدمة فى بعض نواتج التعلم 

 المستھدفة 
 

 ا?قسام العلميه 

إستيفاء عدد الوحدات مراجعه و   9/3/7
فى توصيف البرامج حتى تتطابق مع 

 عددھا فى خرائط منھج المقررات 
 

 ا?قسام العلميه 

إستيفاء البيانات ا?ساسية    9/3/8 
 بتوصيف بعض المقررات

 ا?قسام العلميه 

إستيفاء مخرجات تعلم لبعض    9/3/9
 المقرارات

 ا?قسام العلميه 

إستيفاء توصيفات و تقارير    9/3/10
 جميع المقرارت بالبرامج ا?كاديميه 

تقارير المراجعه  -
الخارجيه والداخلية و 

  .استبيانات الط�ب
  
  
  
  
  

 ام العلميه ا?قس

ـ  عقد  ورش  عمل للتعريف    9/3/11
  بمواصفات جوده الورقة ا:متحانية 

 ا?قسام العلميه 

ـ  إع�ن و نشر إستماره تقييم    9/3/21
 جوده الورقه ا:متحاني

وحدة القياس و 
  التقويم

تشكيل لجان علميه با?قسام   9/3/31
  :متحانيه  لمراجعه جودة الورقه ا

 ا?قسام العلميه 
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 نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

  ا,نشطة
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية البداية   التمويل

  
وجد نتائج بعض المقررات �  - 11

تتبع التوزيع الطبيعى مثل مقررات 
الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

2013/2014  
  

ـ من خ�ل فحص ملفات 12
المقررات تبين أن معظم ملفات 

توفاة حيث � المقررات غير مس
يوجد عينات من أعمال الط�ب ـ 

احصئيات عن نسب النجاح للط�ب 
ـ  تقرير المقررات ـ  أمثلة من تقييم 
الط�ب للمقرر ـ أمثلة من ا?نشطة 

  الط�بية    

برامج مطوره  -
بناء علي التغذيه 

المرتجعه من 
تقارير المراجعه 

الخارجيه و 
  استبيانات الط�ب

  

عقد ورش عمل للتوعيه باھميه   9/3/41
تنوع درجه صعوبه ا:سئله لقياس القدرات 
المختلفه للط�ب كأحد معايير جوده الورقه 

 .ا:متحانيه

  
عدد الحاضرين بورش -

  .العمل

القسم العلمى 
  المختص

 تمويل ذاتي

  ـ إستيفاء  ملفات المقررات  9/3/51
نات من أعمال ـ نماذج لعي           

  الط�ب
ـ احصائيات عن نسب النجاح  

  للط�ب
  ـ  تقرير المقررات 
  ـ  أمثلة من تقييم الط�ب للمقرر 
  ـ أمثلة من ا?نشطة الط�بية   

تقارير المراجعه  -
الخارجيه والداخلية و 

  .استبيانات الط�ب
  

القسم العلمى 
  المحتص
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 المعيار
نقاط تحتاج إلي 

 تحسين

  خرجاتالم
 ا,نشـــــــــــــــــــطة

  مؤشرات القياس
  مسئول التنفيذ

مصادر  فترة التنفيذ
 البداية البداية  التمويل

  

1
0

لم
تع

 ال
 و

يم
عل

الت
ـ 

  

 

استراتيجيات  10/1
  التعليم والتعلم 

ـ ا�ستراتيجية ليست 1
معلنة فى دليل الطالب 

او على الموقع 
ا�كترونى و غير 

 واضحة فى توصيف
  معظم المقررات 

ـ محدودية فى 2
مشاركة الط�ب و 

اعضاء ھيئة التدريس 
و ا�طراف المعنية فى 

وضع ا�ستراتيجية 
للتعليم و التعلم و لم 

تتم ا�ستفادة من ننتائج 
المراجعة فى تطوير 
استراتيجية التعليم و 
التعلم و محدودية فى 
  المعرفة با�ستراتيجية

ـ عدد محدود من 4
لدراسية المقررات ا

تعمل على تنمية 
قدرات التعلم الذاتى  

  مثل المقال البحثى 
  
ـ محدودية فى 5

ا�ستفادة من المعامل 
البحثية فى العملية 

التعليمية و نقص و 
قصور فى ا�جھزة 

العلمية و الكيمياويات 
  بمعامل الط�ب 

ـ إستراتيجة للتعليم و 
  موثقة ومعلنة التعلم 

  
  

ـ ألية لمراجعة 
وتحديث إستراتيجية 

تعلم بالكلية التعليم وال
  موثقه و معلنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نماذج لOستفاده  
الط�ب من المعامل 

  البحثيه بالكليه
  
  

ـ صيانه ا?جھزه 

إضافة إستراتيجية التعليم والتعلم فى   10/1/1
 دليل الطالب 

آراء ا?طراف  ـ إستبيان
المعنية داخليا وخارجيا 
في إستراتيجية التعليم 

  .والتعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود أساليب التعليم 
والتعلم الموجودة 

با:ستراتيجية بتوصيف 
  .المقررات

  
  

ـ عدد ا?جھزه العلميه 
  .التي تم صيانتھا

  
  
  

عدد الط�ب المشاركين 
  في البحث العلمى

   

رئيس المعيار و الفريق 
 المعاون 

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1

7
 

ي
ذات

ل 
وي

تم
  

و نشر استراتيجية التعليم طباعة   10/1/2
 والتعلم على موقع الكلية ا:لكترونى

إدراج أساليب التعليم المستخدمه فى   10/1/3
  توصيف المقررات الدراسية

                 

وضع اليه لمراجعة وتحديث   10/1/4
  إستراتيجية التعليم والتعلم بالكلية 

              

عقد ورشة عمل للط�ب للتعريف   10/1/5
  بإستراتيجية التعليم والتعلم 

 بالكلية                

عقد ورشة عمل ?عضاء ھيئة   10/1/6
  ئة المعاونة  التدريس والھي
للتعريف بإستراتيجية التعليم والتعلم                

 بالكلية 

إضافة أنماط التعلم الذاتى إلي    10/1/7
 توصيف مقرراتالبرامج ا?كاديميه                

إجراءات لضمان ا:ستفاده من      10/1/8
 المعامل البحثيه في العمليه التعليميه

إجراءات لشراء ا:جھزة العلمية و   10/1/9
صيانه ا?جھزه الحاليه بمعامل الط�ب لخدمة 

 العملية   لتعليمية 

إجراء عمليات التطوير والصيانة   10/1/10
  لمعامل الط�ب وفقا 

 للخطة ا:ستراتيجية للكلية               

أجھزة  توفير أعدد إضافيه من   10/1/11
الحاسب اLلى  بمعامل الط�ب  و إنشاء معمل 

  حاسب الي جديد  
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ـ محدودية فى 6
ا�جراءات التى تعمل 
على تطوير المعامل و 

نتھا تحديثھا و صيا
بصفة مستمرة وفقا 
للخطة ا�ستراتيجية 

بما يتفق مع احتياجات 
الط�ب و اعضاء ھيئة 

  التدريس و معاوينيھم 
ـ نقص فى معامل 7

الحاسب ا�لى بما يخدم 
العملية التعليمية 

 للط�ب

  العلميه 
  
  
معامل مجھزه  -

  بأجھزه علميه حديثه
  
   

ـ معامل للحاسب اLلى 
 محدثه 

 

ي ـ عدد ا?جھزة الجديدة ف
  . معامل الحاسب اLلي
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 نقاط تحناج إلي تحسين المعيار
  المخرجات

 ا,نشـــــــــــــــــــطة
مصادر  فترة التنفيذ  مسئول التنفيذ  مؤشرات القياس

 البداية البداية  التمويل

  
1
1

 - 
س

ري
تد

 ال
ئة

ھي
ء 

ضا
اع

  

 كفاية اعضاء ھيئة 11/1 
  الھيئة المعاونة /التدريس 

ـ ھناك نقص فى اعداد 1
ھيئة التدريس فى بعض 

  التخصصات 
الدقيقه في بعض ا?قسام 

 العلميه

إستكمال النقص في  أعداد  -
أعضاء ھيئة التدريس فى 

  التخصصات  الدقيقه 
  
 

لتدريس إحصائية بنسب أعضاء ھيئة ا    11/1/1
 بأقسام الكلية إلى الط�ب

عدد أعضاء ھيئة  -
التدريس التي تم تعيينھم 

أو إنتدابھم في 
  . التخصصات الدقيقة

  
 

رئيس 
المعيار و 

الفريق 
  المعاون

ن 
م

1/
1/

2
0
1
6

 
  

ى 
إل

3
1

/
1
2

/
2
0
1

7
 

ي
ذات

ل 
وي

تم
  

إعداد خطة للتعامل مع العجز والفائض      11/1/2
  من أعضاء ھيئة التدريس

تنمية قدرات  11/2
   أعضاء ھيئة التدريس

ـ محدودية دور وحدة 1
التدريب بوحدة و ضمان 

الجودة بالكلية فى ا�نشطة 
التدريبية و � يوجد لدى 
الكلية اليات من خ�لھا 

يتم قياس مردود التدريب 
  على  كفاءة ا�داء

ـ لم تقم الكلية بدراسة 2
مردود برامج التدريب 

على تقييم الط�ب 
  مقررات الدراسية لل

خطة سنوية للتدريب موثقة - 
لتدريب ـ أعضاء ھيئه 

ھيئه معاونه  و , تدريس 
  الط�ب و الجھاز ا:داري

  
  وحده تدريب مجھزه   - 
  

ـ إستبيان لتقييم مردود أثر  
  التدريب

قياس ا:حتياجات التدريبيه لمجتمع الكليه   11/2/1
أعمال و إعداد خطة التدريب للعام متضمنة برامج 

الجودة طبقا لمتطلبات الھيئة القومية لضمان جودة 
قيادات أكاديمية ـ أعضاء (التعليم لكافة فئات الكلية 

  )ھيئة تدريس ـ ط�ب ـ جھاز إدارى 

   
  
  
  
  
نسبة تجھيز وحده  - 

  .التدريب
  

ـ نسبة تنفيذ الخطة 
  .التدريبية للوحدة

تخصيص مكان و تجھيز وحدة التدريب  11/2/2
  بالكلية

تنفيذ الخطه التدريبيه و قياس مردود و أثر   11/2/3
القيادات أكاديمية ـ أعضاء ھيئة (التدريب لك� من  

  .تدريس ـ الط�ب ـ الجھاز إدارى
  

  
  
 

تقييم اداء و رضا  11/3
أعضاء ھيئة التدريس و 

  الھيئة المعاونة

ـ الكلية ليس بھا معايير 1 
داء اعضاء داخلية لتقييم ا

ھيئة لتدريس فى مجا�ت 
ا�نشطة التعليمية و 
الط�بية و الريادة 

الط�بية و ا�نشطة 
المجتمعية و المشاركة فى 

انشطة الجودة و التنمية 
  الذاتية للكلية 

ـ تقييم أداء أعضاء ھيئة 
  .التدريس والھيئة المعاونة

  
  
  
  
  
  
زياده نسبه الرضا الوظيفي -

?عضاء ھيئة التدريس 
  والھيئة المعاونة

إعداد معايير للتقييم أداء أعضاء ھيئة   11/3/1
مجا�ت ا�نشطة التعليمية و فى التدريس والمعاونة 

بية و ا�نشطة المجتمعية و الط�بية و الريادة الط�
المشاركة فى انشطة الجودة و التنمية الذاتية بالتعاون مع 

  .مركز ضمان الجوده بالجامعه
تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس تفعيل نموذج   11/3/2

  والھيئة المعاونة
طرح إستبيان الرضا الوظيفى ?عضاء ھيئة   11/3/3

  دوريا التدريس والھيئة المعاونة  وتحليله 
  إتخاذ ا:جراءات التصحيحة بناءا على نتائج   11/3/4

إستبيان  الرضا الوظيفى ?عضاء ھيئة التدريس والھيئة 
  المعاونة 

ـ إستبيان الط�ب في 
ت المحتلفة المقرررا

  .والقائمين على تدريسھا
  
  
  
  

استبيان عن نسبة الرضا 
?عضاء ھيئة الوظيفي 

  التدريس والھيئة المعاونة
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ـ محدودية فى ا�ستفادة 2
من نتائج تحليل استقصاء 
الرضا الوظيفى الذى يتم 

بشكل غير دورى 
و  �عضاء ھيئة التدريس

   الھيئة المعاونة
  

  ـ تقارير لمراجعيين الخارجيين لبرامج الدراسات العليا  
عدد برامج الدراسات العليا التى تم تطويرھا أو 

  .إستحداثھا
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  نقاط تحتاج إلي تحسين المعيار 
  المخرجات

 ا,نشطة 
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 البداية البداية  التمويل
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  خطة البحث العلمى  12/1

ـ الخطة غير معتمدة فى 1
كما انھا �  الجامعهمجلس 

تحتوى على مصادر دقيقة 
للتمويل بما يحقق كفاءة 

 انجاز انشتطھا

 للبحث العلمىالكلية خطة  -
مرتبطة ومتسقة مع خطة 

و  موثقةالجامعة البحثية 
  معتمده

 

 إعتماد خطة البحث العلمى من مجلس  12/1/1
 الجامعه 

خطة  قرار إعتماد -
  للبحث العلمىالكلية 

و كيل الكلية 
  للدراسات العليا 
  رئيس المعيار 

 الفريق المعاون 

ن 
م
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2
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  توضيح مصادر التمويل بالخطه البحثيه  12/1/2

  كفاءة العملية البحثية  12/2

ـ محدودية فى ا�ستفادة 1
من نتائج البحث العلمى فى 
تطوير العملية التعليمية من 
خ�ل البرامج التى تقدمھا 

الكلية و كذلك فى ا�ستفادة 
فى مجال الخدمات ا�نتاجية 

  . و الخدمية 
كما � يوجد آليات لدى 

الكلية لتقييم نتائج ا�بحاث 
من جانب المؤسسات 
ا�نتاجية و الخدمية 
  الحكومية و الخاصة 

مقرارت مطوره بناء علي ـ 
  مخرجات البحوث العلميه

  
حصائية بتطور نشر إ-

ا?بحاث العلمية محليا 
  موثقة ودوليا 

  

نماذج لتوصيف المقررات تحتوى على   12/2/1
  للبحوث العلميهتطبيقات 

مقرارت مطوره بناء ـ 
علي مخرجات 
  البحوث العلميه

  
  

ربط نتائج البحث 
  العلمي بالصناعة

  
أعضاء ھيئة   -

تدريس بالكلية 
حاصلين على جوائز 

علمية من الدولة 
  وجھات عالمية 

  

لOستشارات العلمية ـ توصيات ( نماذج  12/2/2
المقدمة من الكلية لمؤسسات ) ندوات ـ مشاريع بحثية 

 المجتمع المدنى 

رضا المجتمع المدنى عن الخدمات  قياس  12/2/3
جوائز ـ ( التى تقدمھا الكلية فى مجال البحث العلمى 

 )    شھادات تقدير ـ براءات إختراع  

  تمويل البحث العلمى  12/3

ـ � توجد موازنة شاملة 1
للبحث العلمى كما ان المواد 
الذاتية محدودة و غير كافية 

لتحقيق ا�ھداف التعليمية 
  المستھدفة 

  
  
  
  
  

للكلية من  ـ ميزانية سنوية
الجامعة متضمنة إعتمادات 

  للبحث العلمى 
الحصول علي مشروعات  -

  تنافسيه لدعم العمليه البحثيه
ط�ب مشاركون 

  بالمؤتمرات
  و الندوات

  
  
  
تشكيل ھيئه تحرير المجله  -

وتحديد ضوابط النشر و 

البحوث العلميه إعداد بيان بتطور ميزانية   12/3/1
 الكلية لث�ث سنوات ب

زيادة عدد الوحدات ـ 
   نات الطابع خاص

  
  
زيادة نسبة تمويل  -

  البحث العلمى
  
عدد مشروعات  -

تنافسيه لدعم العمليه 
  البحثيه

عدد الط�ب مشاركون 
  بالمؤتمرات
  و الندوات

تحفيز أعضاء ھيئه التدريس للحصول   12/3/1
علي مشروعات مموله داخليا و خارجيا لتنفيذ الخطه 

  البحثيه بالكليه

عمل علي كيفيه التقدم عقد ورش   12/3/3
  مشروعات البحوث التنافسيه

  انشطة علمية اخرى  12/4

ـ محدودية فى مشاركة 1
تشجيع الط�ب على المشاركة  المؤتمرات  12/4/1

  والندوات و ورش العمل  
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الط�ب فى المؤتمرات و   
الندوات و ورش العمل التى 

  تعقدھا الكلية 

قيمت بالكلية خ�ل ’إعداد بالمؤتمرات التى   12/4/2  إصدار المجله
  السنوات الماضية   

إجراءات إصدار -
  المجلة

  

 

إتخاذ ا:جراءات :صدار مجلة علمية   12/4/3
  لنشر

  ا?بحاث العلمية   
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  نقاط تحتاج إلي تحسين معيار ال
  المخرجات

 ا,نشطة 
  مؤشرات القياس    

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 البداية البداية  التمويل

    

1
3

 - 
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لع
ت ا

سا
را

لد
ا

  

 

  الدرجات الممنوحة 13/1
قواعد بيانات الدراسات ـ  1

  العليا غير مكتمله
الموقع ا�لكترونى � -2

معلومات كافية  علىيحتوى 
للتعريف ببرامج الدراسات 

  العليا 
ـ توجد الية لجذب الوافدين 2

ا� ان ھناك محدودية فى تنفيذ 
 ھذه ا�لية 

  
قواعد مكتمله للدراسات  -

  العليا
-   

  موقع إلكتروني محدث
  
إستحداث برامج  -

أكاديميه بالتعاون مع 
الجھات المستفيده من 

  ا?طراف المجتمعيه
  
زيادة عدد الط�ب  -

 الوافدين 

إستكمال قواعد بيانات الدراسات  13/1/1
  العليا 

نسبة إستكمال قواعد 
  البيانات

وحدة تكنولوجيا 
  المعلومات

ن 
م
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مراجعة وتحديث موقع الكلية   13/1/2
 ا:لكترونى ليتضمن قطاع للدراسات العليا    

حجم العلومات المتاحه 
  على الموقع 

المعيار و رئيس 
  الفريق المعاون

وحدة تكنولوجيا 
المعلومات و لجنه 
النشر و ا:ع�ن 

 بوحده ضمان الجوده

 دليل الطالب لمرحلهوطباعة نشر   13/1/3
الدراسات العليا بالكلية على الموقع 

نشر قواعد القبول  و كذلك  ا:لكترونى
لتعريف والتسجيل للط�ب الدراسات العليا  

    الدراسات العلياببرامج 

  
عدد الحاضرين للندوات 

التعريفية ببرامج 
 .الدراسات العليا

 للجھات المستفيدهتعريفيه  عقد ندوات  13/1/4
     ببرامج الدراسات العليا

عدد الط�ب الوافدين   تفعيل آلية جذب الط�ب الوافدين         13/1/5
إعداد إحصائية بتطور أعداد الط�ب   13/1/6 . بالكلية

  الوافدين       

العملية التعليمية فى  13/2  
  الدراسات العليا 

ـ ھناك محدودية بالوعى 1
بالمعايير القياسية لدى بعض 

اعضاء ھيئة التدريس 
ومعاونيھم و ط�ب الدراسات 

  العليا من خارج الكلية 
ـ � توجد آليات �ستمرار 2

تحديث شروط التسجيل و 
أدواته و � يوجد ما يفيد 

بالمراجعة الدورية لتحديث 
اجراءات التسجيل و ا�شراف 

و ا�ستفادة من نتائج التقييم 
من اجل التحسين و التطوير 

كما ان الكلية ليس لديھا 
امكانيات التسجيل عبر موقعھا 

معتمده  ـ معايير مرجعية  
لبرامج الدراسات و معلنه 

  العليا لكلية العلوم 
  
  تحديث شروط التسجيل  -
  
إتاحه التسجيل  -

ا?لكتروني لمرحله 
الدراسات العليا علي 

  الموقع ا:لكتروني للكليه
  

معامل محدثه و تسھي�ت 
  متاحه للبحوث

  
  

ـ تقارير للمراجعيين 

للتوعية بالمعايير  لقاءات تعريفية  13/2/1
أعضاء ھيئة ( الPكاديمية لبرامج الدراسات العليا 

التدريس الھيئة المعاونة ـ ط�ب الدراسات العليا 

عدد الحاضرين لقاءات 
  .التوعية التعريفية

  وحدة  الجودة 
لجنة الدعم الفني و (

 )التدريب
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إعداد آليات لمراجعة وتحديث شروط  13/2/2
  التسجيل لط�ب الدراسات العليا 

  

لتسجيل اإتخاذ ا?جراءات لتفعيل 13/2/3
الدراسات العليا  على الموقع  ا�لكتروني لمرحله
  ا:لكترونى للكلية

وكيل الكليه للدراسات   
وحده  -العليا

 تكنولوجيا المعلومات

إستكمال تجھيز المعامل البحثيه و إنشاء  13/2/4
  وحدات بحثيه جديده

  
  
  
  
  
  
  

نسبة إستكمال تجھيز 
  .المعامل البحثية

عدد الوحدات البحثية 
  .الجديدة
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  نقاط تحتاج إلي تحسين معيار ال
  المخرجات

 ا,نشطة 
  مؤشرات القياس    

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 البداية البداية  التمويل

  ا�لكترونى 
ا�مكانيات ـ ھناك نقص فى 3

و التسھي�ت المادية ال�زمة 
للبحث العلمى فى الدراسات 

  اللعليا 
  
  
ـ بمراجعة توصيف البرامج 4

تبين عدم وجود تصنيف جيد 
فى المخرجات التعليمية 

المستھدفة ما بين المعرفة و 
الفھم و المھارات الذھنية و و 

العملية لبعض البر امج 
   ا?كاديميه

 
من تقارير  ـ لم تتم ا�ستفادة5

جعيين الخارجيين فى االمر
تحديث وتطوير البرامج 

  ومقرراتھا
  
ـ عدم وجود توصيف 6

المقررات و  وتقارير لبعض
  البرامج بالكليه

  
  

الخارجيين لبرامج 
  الدراسات العليا  

  
  
  
  
  
  

برامج مطوره لمرحله 
الدرسات العليا وفقا 

  لمعايير ا:عتماد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

لمراجعة  براء خارجيينا:ستعانة بخ 13/2/5
  برامج و مقررات الكليه 

   

  وحدة ضمان الجودة   

تصنيف جيد فى المخرجات إجراء  13/2/6 
التعليمية المستھدفة ما بين المعرفة و الفھم و 

المھارات الذھنية و و العملية لبعض البر امج 
   ا?كاديميه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

لمراجعيين ـ تقارير 
الخارجيين لبرامج الدراسات 

  العليا  
  

  
منسقي البرامج 

ا?كاديميه با?قسام 
  العلميه
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أتخاذ ا:جراءات التصحيحية بناءا على  13/2/7
تقارير المراجع الخارجى لتحديث وتطوير 

   البرامج التالية ومقررتھا
  
   

رئيس المعيار و 
 الفريق المعاون

و المقررات برنامج ف التوصي إستكمال  13/2/8
  ا?كاديميه

 ا?قسام العلميه

 ھناك محدوديه من -7  
ا:ستفاده من نتائج إستبيان 

  ط�ب الدراست العليا
  

ط�ب الدراسات العليا عقد لقاءات مع  13/2/9
الخدمات التى تقدمھا الكلية فى  لمعرفه أرائھم عن

 مرحلة الدراسات العليا 

عدد برامج الدراسات 
العليا التى تم تطويرھا أو 

  .إستحداثھا

وكيل الكليه للدراسات 
 العليا

 لقاءجراءات تصحيحية بناءا على إ 13/2/10  
 ط�ب الدراسات العليا 

وكيل الكليه للدراسات 
 العليا
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 نقاط تحتاج إلي تحسين  المعيار 
  المخرجات

 ا,نشطة 
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية دايةالب  التمويل
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  وحدة ضمان الجودة  14/1

ـ � توجد مخصصات مالية 1
محددة من ميزانية الكلية لدعم 

 انشطة ودة الجودة

مخصصات ماليه  -
لدعم وحده ضمان 

 الجوده

لوحدة ضمان الجودة تحديد البند المالى ب�ئحة   14/1/1
  بالكلية 

 

يل نسبة تمو
  أنشطة الوحدة

فريق وحدة  
 ضمان الجودة
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التقويم المستمر للقدرة  14/2
عملية التقويم و (المؤسسية 

انشطة التعزيز و التطوير للقدرة 
  )المؤسسية

ـ التقويم �  يتم بصفة دورية و 1
  يتسم بمحدودية فى التطبيق

د ادلة تبين ثمة لقاءات ـ � توج2
قد تمت مع ا�طراف المعنية و 

المستفيدين �ط�عھم على نتائج 
التقويم و اتخاذ ا�جراءات 

التصحيحية المناسب و من اجل 
  تطوير ا�داء

ـ محدودية فى تنمية مھارات و 3
  قدرات ا�داريين 

ـ � يوجد برامج مفعلة لتعزيز 4
  القدرة المؤسسية

ز خطة سنوية لتعزيـ 
القدرة المؤسسية 

  وتطبق دورياموثقة 
  
  
  
  
  
  
علي اداريون مدربون -

  أنظمة الجودة
  
  القدرة الؤسسية عزيزت -
  

الخطة السنوية لتعزيز القدرة مراجعة وتحديث   14/2/2
  المؤسسية ومتابعة تطبيقھا دوريا

عدد اللقاءات 
لعرض نتائج 
التقويم للقدرة 

  المؤسسية
شة  نتائج التقويم للقدره المؤسسيه عرض و  مناق  14/2/3

  فى إجتماع موسع مع أعضاء ھيئه التدريس بالكليهللكلية  
  

عقد لقاءات لعرض ومناقشة  نتائج التقويم للقدره   14/2/4
  المؤسسيه

  مع ا�طراف المعنية و المستفيدين

ريون عدد ا:دا  تنفيذ ورش عمل لتدريب للجھاز ا:دارى   14/2/5
  المدربون

6/2/14 التقدم للحصول علي مشروعات لتطوير القدرة 
 المؤسسية

عدد المشروعات 
  الممولة

  

  

 

التقويم المستمر للفاعلية  14/3 
عملية التقويم و انشطة (التعليمية 

التعزيز في التطوير الفاعلية 
  )التعليمية

ـ محدودية فى ممارسات 1
م الفاعليه ا�ستفادة من نتائج تقيي

  التعليميه
محدودية مشاركة ا�طراف  -2

المستفيدة م خارج الكلية فى عملية 
  تقييم الفاعلية التعلمية

خطة سنوية لتعزيز  -
الفاعلية التعليمية 

  موثقة
  

لفاعلية تقوييم مستمر ل
  التعليمية

الخطة سنوية لتعزيز الفاعلية مراجعة وتحديث   14/3/1
  بعة تطبيقھا ومتا 2015/2016التعليمية  

عدد اللقاءات 
لعرض نتائج 

للفاعلية التقويم 
  التعليمية

فريق وحدة 
  ضمان الجودة

 للفاعلية التعليميةعرض و  مناقشة  نتائج التقويم   14/3/2
  فى إجتماع موسع مع أعضاء ھيئه التدريس بالكليهللكلية  

عرض ومناقشة  نتائج التقويم للقدره عقد لقاءات ل3/ 14/3
  مع ا�طراف المعنية و المستفيدين المؤسسيه
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 نقاط تحتاج إلي تحسين  المعيار 
  المخرجات

 ا,نشطة 
  مؤشرات القياس

 مسئول التنفيذ
مصادر  فترة التنفيذ

 النھاية دايةالب  التمويل

  المساءلة و المحاسبة 14/4
ـ � يوجد لدى الكلية اساليب 1

اخرى للمساءلة و المحاسبة من 
  اجل زيادة الفاعلية التعليمية

آلية مفعلة ومحدثة  -
للمسائلة 

  والمحاسبة

ات المسائلة مراجعة وتحديدث آلي  14/3/5
  والمحاسبة 

 عدد من
:جراءات تمت ا

للمسائلة 
  والمحاسبة

 تمويل ذاتي  مجلس الكلية 

    


