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 ةــــــدمـــمق

وتعد الكلية الفريدة في جميع  1226لسنة ( 243)تأسست الكلية بمقتضى القرار الجمهوري رقم  
ة الدرجات التي تمنحها الكلية بالدرجات التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة بمصر حتى اآلن وتم معادل

وقد تم تحديث الئحة الكلية عام . التربية بالجامعات الحكومية المصرية من المجلس األعلى للجامعات
  .وفقا لنظام الساعات المعتمدة 2222

يًا ورياضيًا وصحيًا عن طريق تحرص الكلية على تقديم  الرعاية المتكاملة لطالبها تعليميًا واجتماعيًا ونفس
 . اإلمكانيات البشرية والمادية والمرافق الصحية والتعليمية والترويحية التى توفرها الجامعة

تؤهل الكلية خريجيها بمجموعة من المهارات المتميزة التى تمكنهم مستقباًل من العمل التنافسى بمهنة  
 .مة والخاصةالتعليم واالندماج فى مجال العمل بالمدارس العا

يدرس الطالب خالل مرحلة إعداده بالكلية مجموعة  من المقررات الدراسية، والتخصصية والمهنية التى  
تزوده بمستوى  تعليمى راق، وتكسبه المهارات الالزمة فى مجال تخصصه ؛ وذلك عن طريق نخبة منتقاة 

يئة تدريس متميزين فى بعض أكتوبر، وتنتدب الكلية أعضاء ه 6من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
  .التخصصات من الكلية الحكومية المناظرة

توفر الكلية تدريبًا ميدانيًا لطالبها بالمدارس العامة والخاصة بمحافظة الجيزة، تحت إشراف أساتذة 
متخصصين، كما تسعى الكلية إلى المشاركة فى ملتقيات التوظيف التى تنظمها الجامعة سنويًا؛ لمساعدة 

  . ب على العثور على فرص العمل  المؤقتة والدائمة بعد تخرجهم  بالمدارس العامة والخاصةالطال
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 منهجية دراسة التقويم الذاتى                                        

 :فى الدراسة ل ـــفريق العم -0

  اعضاء فرق العمل  الوظيفة  االسم  م
  عميد الكلية  سعيد خليل/د.أ أ
حالم قطب /د.م.أ ب

 فرج 
  مديرة وحدة ضمان الجودة 

 نجالء عبد القوي/د 1
 دعاء دسوقي/د
 ايمان سعيد / د

 منسق معيار التخطيط االستراتيجي
  وضع
  وضع

 /أ،   ىدجم ةيآ/أ، ليمج لمأ /م.م
  ىو ار عش ىدن

 دمحم ىدجم/،أ دلاخ دمحم/ أ منسق معيار القيادة والحوكمة راجنلا ءالع/د.م.أ 2
  ىفطصم ايلع /أ، سلمي يحيي/ أ منسق معيار ادارة الجودة والتطوير أحمد الشين/د 3
 محمد الشافعي /د 4

 حايملا ريدغ /د
 منسق معيار اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه

 وضع
اسراء /أميرةعز الدين ، أ/م.م 

 محمود
 سلمي محمد/أ منسق معيار الجهاز االداري             مي السعيد/د 5
 نسحملا دبع /د 6

 دعسم
 اسمهان حمدي/م.م

 منسق معيار الموارد المالية والمادية 
 

 وضع
 ندي زويل/ أ

 ايمان صديق / فاطمة الريس ،أ/ أ منسق معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمة  سحر عثمان / د 7
 محمد فراج/د.م.أ 8

 
 خالد عبد الحميد / د

اسماء شرف / د
 الدين

منسق معيار التدريس والتعلم ، مشرف برنامج اللغة 
 األنجليزية

 ءار هز لافاطمة / ،أهناء محمد /أ

منسق معيار الطالب والخريجون ، مشرف برنامج اللغة   أحمد مصطفى /د 2
 العربية 

 اسماء شعبان/،أهاجر ماهر / أ

محمد عبد /د.م.ا 12
 القادر

  مشاه ءالجن /د

منسق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية ، منسق 
 محمد جابر /أ معيار الدراسات العليا

  لبيئةمنسق معيار المشاركة المحتمعية وتنمية ا  ملاس ةمسن/د 11
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 البيانات جمع دواتأ -9
:األدوات  الكمية على سبيل المثال ال الحصر : أوال   

  1010-1019 التنفيذية الخطة  -1

 تقارير اإلنجاز السنوية الفنية والمالية  -1

 تقارير المتابعة والتقييم -3

 التقارير الذاتية السنوية -4

 1019-1014صائيات أعداد الطالب والخريجين من إح -5

 .معدالت النجاح بكل مقرر على مستوى البرنامج  -6

 .المنجزة بالكلية األبحاثإحصائيات  -7

 .إحصائيات التجهيزات واألجهزة بالكلية -8

 1019ـ1017إحصائيات عدد بحوث أعضاء هيئة التدريس المنشورة بعام  -9

 .ةإحصائيات عدد الكتب والدوريات بالمكتب  -10

 .بالكلية اإلداريةعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة  إحصائيات -11

 .نتائج تقييم الطلبة للمقررات والبرامج -11

 .ألعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية الوظيفينتائج الرضا  -13

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاء أداءنموذج تقيم  -14

 .سوق العمل للخريجين ممثلينتائج تقييم  -15

 :على سبيل المثال ال الحصر( تحليال)ألدوات الكيفية ا: ثانيا

 .لوائح الكلية -1

 القرارات اإلدارية الكلية تشكيل لجنة خدمة المجتمع  -1

 . محاضر اجتماعات مجالس الكلية واألقسام -3

 .محاضر اجتماعات وحدة ضمان الجودة -4

 .ملفات توصيف البرامج والمقررات  -5

 .ملفات تقرير البرامج والمقررات -6

 .ألعمال الفصلية للطلبةنماذج ا -7

 .نماذج االختبارات الفصلية والنهائية -8

 .والمهني البحثيالسيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس وتطورهم  -9

 .بكل برنامج التدريسيالجداول الدراسية والعبء  -10
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 .نتائج تحليل األسئلة المفتوحة بتقييمات الطلبة للمقررات والبرامج   -11

مراجعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية والطلبة ( المفتوحة)نتائج استبيانات  -11

 . وبرامجهالرؤية ورسالة الكلية 

 .اإللكترونيأدلة الكلية وموقعها  -13

 .تواجه برامج الكلية التي توالتهديداتوقعات إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس للفرص  -14

 .نظمتها الكلية التيالبرامج التدريبية  -15

 .جتمعالكلية لخدمة الم أنشطة -16

 .الكليةتنظمها  التيملف ورش العمل  -17

 .نتائج المقابالت الشخصية -18

 .نتائج جلسات العصف الذهني -19

 

 : خطة التقويم الذاتى 

 2215فيما يلي يتم عرض خطة التقويم الذاتى لكل معيار من معايير جودة مؤسسات التعليم العالى 
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 التخطيط اإلستراتيجي: 0معيار 

توقيت التنفيذ  االداء  مؤشر الوثائق/االنشطة
 المخطط

 مسئول التنفيذ

لجنة التخطيط  رؤية ورسالة الجامعة 
تقرير عن إجراءات صياغة رؤية ورسالة الكلية ومستوى  0/0/0/0 االستراتيجي 

 مشاركة مختلف األطراف المعنية داخل الكلية وخارجها 
 00/9102 وجود تقرير 

صياغة رؤية ورسالة الكلية  مجلد مرفقات تقرير إجراءات: 0/0/0/9
 .ومستوى مشاركة مختلف األطراف المعنية داخل الكلية وخارجها 

 00/9102 وجود المرفقات 

قرار مجلس الكلية إلعتماد رؤية ورسالة  .قرار مجلس الكلية إلعتماد رؤية ورسالة الكلية : 0/0/9/0
 معتمد الكلية 

09/9102 

 االقساملس ااحاطة مج اتوجود قرار  .ؤية ورسالة الكلية بر  االقساملس ااحاطة مج: 0/0/9/9
 معتمدبرؤية ورسالة الكلية 

0/9191 

 0/9191 وجود الدليل  9191-9102دليل الطالب : 0/0/3/0
وجود رؤية ورسالة الكلية علي الموقع  .نشر رؤية ورسالة الكلية على الموقع االلكترنى: 0/0/3/9

 كترونيلاال 
وقع لجنة الم 09/9102

 االلكترونى 
وجود رؤية ورسالة الكلية علي اللوحات  نشر رؤية ورسالة الكلية على اللوحات بارجاء الكلية : 0/0/3/3

 بارجاء الكلية
لجنة التخطيط  0/9191

 االستراتيجي
اساتذة  2/9191وجود رؤية ورسالة الكلية في بداية  نشر رؤية ورسالة الكلية فى بداية الكتب الدراسية : 0/0/3/4
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توقيت التنفيذ  االداء  مؤشر الوثائق/االنشطة
 المخطط

 مسئول التنفيذ

 المقررات  لدراسية الكتب ا
لجنة التخطيط  00/9102 وجود وثيقة للدراسة  .دراسة نص رسالة الكلية ورؤيتها : 0/9/0/0

دراسة العالقة بين رؤية ورسالة الكلية برؤية ورسالة : 0/9/9/0 االستراتيجي
 .الجامعة

 00/9102 وجود وثيقة للدراسة

وجود وثيقة للدراسة معتمدة باشتراك  .ستراتيجيةمنهجية إعداد الخطة اال: 0/3/0/0
 جميع األطراف المعنية في عمل المنهجية  

09/9102 

 4/9191 معتمدوجود ملف للخطة   9194-9102الخطة االستراتيجية للكلية : 0/3/0/9
دراسة اوجه االرتباط بين الخطة االستراتيجية : 0/3/9/0

 .ةللكلية والخطة االستراتيجية للجامع
 4/9191 وجود وثيقة للدراسة معتمدة 

قرار اعتماد الخطة االستراتيجية وجود  قرار اعتماد الخطة االستراتيجية من مجلس الكلية : 0/3/3/0
 من مجلس الكلية

4/9191 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا  .نتائج تحليل البيئة الداخلية : 0/4/0/0
 فأكثر% 01

09/9191 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا  .نتائج تحليل البيئة الخارجية : 0/4/0/9
 فأكثر% 01

09/9102 



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

9 
 

توقيت التنفيذ  االداء  مؤشر الوثائق/االنشطة
 المخطط

 مسئول التنفيذ

مصفوفة تحديد التوجهات االستراتيجية واستخالص :  0/4/0/3
 Analysis TOWS األهداف

مصفوفة تحديد التوجهات وجود 
 االستراتيجية واستخالص األهداف

Analysis TOWS 

لجنة التخطيط  0/9191
 ستراتيجياال

 09/9102 وجود ملف الوضع التنفسي و السمات المميزة .تحليل الوضع التنافسي للكلية : 0/4/0/4
الوضع  –تحليل دور السمات المميزة للكلية ودورها فى خدمة المجتمع 
 التنافسي الحالي والمستقبلى للكلية مقارنة بالكليات المناظرة 

 9/9191 للكلية وثيقة السمات المميزة 

وجود النموذج وآليات واضحة لتحليل  نموذج تحليل الفجوة: 0/4/0/5
 الفجوة 

09/9102 

اجراءات التحليل البيئى وجود التقرير  .تقرير عن اجراءات التحليل البيئى للكلية : 0/4/9/0
 .للكلية 

0/9191 

يق التحليل البيئى تشكيل فر  وجود قرار .قرار تشكيل فريق التحليل البيئى بالكلية : 0/4/9/9
 معتمد بالكلية

09/9102 

وثائق ورشة عمل توعية فريق التحليل البيئى باجراءات : 0/4/9/3
 التحليل البيئي 

وجود وثائق ورشة عمل توعية فريق 
 التحليل البيئى باجراءات التحليل البيئي

09/9102 

محضر اجتماع فريق التحليل البيئي لتحديد االدوات : 0/4/9/4
ومدى مناسبة الوسيلة . فئات المستهدفة ومصادر جمع المعلومات وال

 00/9102  وجود محضر اإلجتماع



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

11 
 

توقيت التنفيذ  االداء  مؤشر الوثائق/االنشطة
 المخطط

 مسئول التنفيذ

 لموضوع التحليل والفئة المستهدفة 
محضر اجتماع فريق التحليل البيئي لتوزيع المهام على : 0/4/9/5

 .اعضاء الفريق 
 00/9102 اإلجتماعوجود محضر 

ل البيئي لتحليل نتائج ادوات محضر اجتماع فريق التحلي: 0/4/9/6
 جمع المعلومات 

اجتماع فريق التحليل وجود محضر 
البيئي لتحليل نتائج ادوات جمع 

 المعلومات

لجنة التخطيط  00/9102
 االستراتيجي

 9/9191 وجود مجلد ادوات التحليل البيئي للكلية .مجلد ادوات التحليل البيئي للكلية :  0/4/9/7
توى المشاركة فى التحليل البيئى من جانب دراسة مس: 0/4/3/0

 -اولياء االمور –الطالب .مختلف االطراف داخل المؤسسة وخارجها
 –الجهاز االدارى  -اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة –القيادات 

 الخريجون –االطراف المجتمعية 

دراسة مستوى المشاركة وجود وثيقة 
 فى التحليل البيئى

9/9191 

ارتباط االهداف االستراتيجية بنتائج التحليل : 0/5/0/0
 ( تحليل الفجوة) البيئى

وثيقة االهداف االستراتيجية معتمدة 
تحليل ) بنتائج التحليل البيئىوارتباطها 

 (الفجوة

5/9191 

ترابط )وثيقة بمجاالت ارتباط استراتيجية الكلية باستراتيجية الجامعة 
 ( الخطط التنفيذية –السياسات -هدافالغايات واال –الرؤية والرسالة 

وثيقة بمجاالت ارتباط استراتيجية الكلية 
 .باستراتيجية الجامعة معتمدة

00/9102 
9/2/9191 
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توقيت التنفيذ  االداء  مؤشر الوثائق/االنشطة
 المخطط

 مسئول التنفيذ

العالقة بين االهداف وجود وثيقة    دراسة العالقة بين االهداف االستراتيجية للكلية ورسالتها: 0/5/9/0
   االستراتيجية للكلية ورسالتها

3/9191 

 9191-9102الخطة التنفيذية : 0/6/0/0
 متضمنة األنشطة والمهام المطلوبة 

 3/9191 وجود ملف للخطة التنفيذية

ورش عمل لتوعية بالتخطيط االستراتيجي العضاء هيئة : 0/0/0/0
 التدريس و الهيئة المعاونة والطالب 

من اعضاء نسبة المشاركين فى الورش 
 ة هيئة التدريس والهيئة المعاون

00/9102 

 00/9102 وجود وثيقة معتمدة للسياسات  (البحث العلمي وخدمة المجتمع  –التعليم )سياسات الكلية : 0/0/0/9
 4/9191 وجود وسائل نشر سياسات الكلية وسائل نشر سياسات الكلية: 0/0/0/3
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 القياده والحوكمة: معيار الثاني 

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                      االنشطة والوثائق                  
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

 وجود وثيقة معايير اختيار القيادات االكاديمية معايير اختيار القيادات االكاديمية    9/0/0/0
  معتمد

نحاط بها من   01/9102
 ادارة الجامعة

 عايير اختيار القيادات األداريةوجود وثيقة م معايير اختيار القيادات االدارية  9/0/0/9
 معتمد

نحاط بها من  01/9102
 ادارة الجامعة

إعالن وثيقة اختيار القيادات االكاديمية على االطراف  9/0/9/0
 المعنية 

 االكاديمية القيادات اختيار وثيقة إعالنوجود 
 المعنية االطراف على

منسق معيار  01/9102
 القيادة والحوكمة

ثيقة اختيار القيادات االدارية على االطراف اعالن و  9/0/9/9
 ةالمعني

 على االدارية القيادات اختيار وثيقة اعالنوجود 
 المعنية االطراف

لجنة التدريب  01/9102
 والتوعية

وحدة ضمان  9/9191 بالمعايير التوعية وسائلوجود  وسائل التوعية بالمعايير 
 الجودة

نحاط بها من  01/9102 االكاديمية القيادات اختيار آلياتوجود وثيقة  اديمية آليات اختيار القيادات االك 9/0/3/0
 ادارة الجامعة

ليات اختيار القيادات آمثال تطبيق وجود  ليات اختيار القيادات االكايمية آأ مثال تطبيق 9/0/3/0
 االكايمية

منسق معيار  01/9102
 القيادة والحوكمة

 ادارة الجامعة 01/9102 االدارية القيادات اختيار الياتوجود وثيقة  الدارية اليات اختيار القيادات ا 9/0/3/9
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نحاط بها من  01/9102 معتمدة قرارات تعين القيادة االكاديمية قرارات تعين القيادة االكاديمية  9/0/4/3
 الجامعة ادارة 

دراسة تحديد االحتياجات التدريبية وجود  أ دراسة تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية 9/9/0/0
 للقيادات االكاديمية

 وجود قائمة باولويات التدريب 

لجنة التدريب  01/9102
 والتوعية

 
ب دراسة تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االدارية 9/9/0/0

9102-9191  
تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات وجود 

 9102-9100االدارية 
ة التدريب لجن 01/9102

 والتوعية
-9102ج خطة تدريب القيادات االدارية واالكاديمة 9/9/0/0

9191  
تدريب القيادات االدارية وجود ملف للخطة 

بنبسة تحقق ال تقل  9102-9100االكاديمة و 
 %01عن 

لجنة التدريب  01/9102
 والتوعية

 
ور والمادة التدريبية واستمارات كشوف الحض د ادلة تنفيذ خطة تدريب القيادات االكاديمية 9/9/0/0

 تقييم الحضور للتدريب 
لجنة التدريب  شهرى

 والتوعية
كشوف الحضور والمادة التدريبية واستمارات  د ادلة تنفيذ خطة تدريب القيادات االدارية 9/9/0/0

 تقييم الحضور للتدريب
لجنة التدريب  شهرى

 والتوعية
 9191-9102كاديمية نتائج تقييم أداء القيادات األ  9/3/0/0
من استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء  09، 00، 01، 9، 0بنود )

واوجه (.هيئة التدريس والهيئة المعاونة إعداد مركز ضمان الجودة
 .استفادة الكلية من نتائج التقييم 

مركز ضمان  3/9191 الوظيفي الرضا االستبياننسبة الرضا ب
 الجودة
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 9191-9102يادات اإلداريةنتائج تقييم أداء الق 9/3/0/9
من استبيان الرضا الوظيفي لإلداريين  6، 5، 4، 3)بنود)

واوجه استفادة الكلية من  (.إعداد مركز ضمان الجودة)بالجامعة 
 .نتائج التقييم 

مركز ضمان  3/9191 الوظيفي الرضا االستبياننسبة الرضا ب
 الجودة

فى الكلية  االعالن عن معايير نمط القيادة المتبع 9/3/0/3
 .واستالم استبيان تقييم اداء القيادات األكاديمية

 القيادة نمط معايير عنوجود وثيقة معلنة 
 اداء تقييم استبيان واستالم الكلية فى المتبع

 األكاديمية القيادات

3/9191 منسق معيار  
 القيادة والحوكمة

ء والوكال ى المعنيين فى عميد الكليةرأ اتنتائج استبيان 9/3/0/3
واوجه استفادة الكلية من 9191 -9102  ورؤساء االقسام 

 .نتائج التقييم

3/9191 القيادات عن اداء ين نسبة رضا المعني مركز ضمان  
 الجودة

نتائج استبيان رأى اإلداريين فى نمط القيادة األكاديمية  9/3/0/4
 بالكلية 

% 05نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فاكثر

3/9191 ز ضمان مرك 
 الجودة

نماذج محاضر مجلس الكلية التى تناقش مشكالت  9/4/0/4
   9191- 9102التعليم

لجنة المتابعة  شهرى وجود محاضر مجلس الكلية
 التعليمية

 المشكالت مع التعامل الياتوجود وثيقة   9191-9102اليات التعامل مع المشكالت التعليمية  9/4/0/5
 9191-9102 التعليمية

2/9102 وكيل الكلية  
لشئون التعليم 

 والطالب
وكيل الكلية   اضافي عبء تسجيل)مشكلة وجود وثيقة   (تسجيل عبء اضافي لدواعى التخرج)أ مشكلة9/4/0/5 
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4/9191 (التخرج لدواعى لشئون التعليم  
 والطالب

 تحت بلطال متنوعة طلبات)مشكلة وثيقة وجود (طلبات متنوعة لطالب تحت التخرج )ب مشكلة9/4/0/5
 ( التخرج

4/9191 وكيل الكلية  
 لشئون التعليم

 المشكالت مع التعامل آلياتوجود وثيقة   9191-9102آليات التعامل مع المشكالت التعليمية  9/4/0/6
 9191-9102 التعليمية

4/9191 لجنة المتابعة  
 التعليمية

 االختبار جداول تعديل) ةمشكلوجود وثيقة  (تعديل جداول االختبار الفصلية )أ مشكلة 9/4/0/6
 ( الفصلية

4/9191 وكيل الكلية  
لشئون التعليم 

 والطالب
 تحت لطالب متنوعة طلبات) مشكلةوجود وثيقة  (طلبات متنوعة لطالب تحت التخرج)ب مشكلة 9/4/0/6

 (التخرج
4/9191  وكيل الكلية 

4/9191 (الشكاوى دوقصن آليات) مشكلةوجود وثيقة  (آليات صندوق الشكاوى)ج  مشكلة 9/4/0/6 لجنة الشكاوى  
 والمقترحات

      بالكلية للعمل الحاكمة القيموجود وثيقة   وثيقة القيم الحاكمة للعمل بالكلية  9/5/0/0
 معتمدة 

نحاط بها من  00/9102
 ادارة الجامعة

 التربية لكلية نةالمه شرف ميثاقوجود وثيقة  اكتوبر  6ميثاق شرف المهنة لكلية التربية جامعة  9/5/0/9
 معتمدة  اكتوبر 6 جامعة

00/9102 نحاط بها من  
 ادارة الجامعة

00/9102أخالقيات المهنة كلية التربية جامعة وجود دليل  اكتوبر 6دليل أخالقيات المهنة كلية التربية جامعة  9/5/0/3 نحاط بها من  
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 ادارة الجامعة اكتوبر 6
 على المهنة شرف ميثاقوجود وثيقة معلنة عن  .موقع الكلية اعالن ميثاق شرف المهنة على  9/5/9/9

 . الكلية موقع
00/9102 نحاط بها من  

 ادارة الجامعة
تفعيل األخالقيات المهنية واإلجراءات  امثلة آلليات: 9/5/3/0

 .التي تم اتخاذها في حالة عدم االلتزام بها
 المهنية األخالقيات تفعيل آلليات امثلةوجود 

 عدم حالة في اتخاذها تم التي تواإلجراءا
 بها االلتزام

00/9102 منسق معيار  
 القيادة والحوكمة

القرارات التي تم اتخاذها بشأن وجود ملف ب .القرارات التي تم اتخاذها بشأن الشكاوى والتظلمات 9/5/4/0
 .الشكاوى والتظلمات

6/9191 وكيل الكلية  
لشئون التعليم 

 والطالب
 6 لجامعة االمناء مجلس تشكيلوجود قرار  اكتوبر  6االمناء لجامعة  تشكيل مجلس 9/5/5/0

 معتمد  اكتوبر
00/9102  ادرة الجامعة 

قواعد تشكيل مجلس االمناء بالجامعات الخاصة بقانون  9/5/5/9
 بشأن انشاء الجامعات الخاصة  0229لسنة  010رقم 

 االمناء مجلس تشكيلوجود وثيقة بقواعد 
 لسنة 010 رقم بقانون الخاصة بالجامعات
 الخاصة الجامعات انشاء بشأن 0229

00/9102  ادرة الجامعة 

3/9191 دليل الخريجين –الطالب  وجود دليل 9191-9102ادلة الكلية : 9/6/0/4  عميد الكلية  
 6معة موقع االلكترونى لكلية التربية جاوجود ال اكتوبر  6الموقع االلكترونى لكلية التربية جامعة : 9/6/0/5

 اكتوبر
3/9191 لجنة الموقع  

 االلكتونى
 عميد الكلية  9/9191 وجود وثيقية معتمدة  .الهيكل التنظيمي لطبيعة الكلية وأنشطتها وثيقة مالئمة 9/7/9/0
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 د الكليةعمي  9/9191 تشكيل االدارات والوحدات ولوائحها وجود قرارات تشكيل االدارات والوحدات ولوائحها الخاصة /قرارات انشاء 
-9102  مجلس الكلي وجود وثيقة تشكيل  9191-9102تشكيل مجلس الكلية  9/7/9/0

 معتمد  9191
 عميد الكلية  9102 /01

-9102مجالس االقساموجود وثيقة تشكيل  9191- 9102تشكيل مجالس االقسام  9/7/9/9
 معتمد 9191

01/9102  عميد الكلية  

-9102ان الجودة تشكيل مجالس ولجان وحدة ضم 9/7/9/3
9191  

تشكيل مجالس ولجان وحدة ضمان وجود وثيقة 
 معتمد 9191-9102الجودة 

01/9102 مجلس ادارة  
 الجودة

تشكيل لجنة خدمة المجتمع وجود وثيقة  .9191-9102تشكيل لجنة خدمة المجتمع  9/7/9/4
 معتمد9102-9191

01/9102 مجلس ادارة  
 الجودة

تشكيل لجنة االزمات و الكوارث  وجود وثيقة  9191-9102والكوارث  تشكيل لجنة االزمات 9/7/9/5
 معتمد 9102-9191

01/9191 مجلس ادارة  
 الجودة

تشكيل لجنة التربية العملية  وجود وثيقة   9191-9102تشكيل لجنة التربية العملية  9/7/9/6
 معتمد 9102-9191

01/9102 مجلس قسم   
 المناهج

تشكيل لجنةمتابعة الخريجين  وجود وثيقة  9191-9102الخريجين  تشكيل لجنةمتابعة 9/7/9/7
 معتمد 9102-9191

01/9102  عميد الكلية   

تشكيل لجنة اخالقيات البحث  وجود وثيقة 9191-9102تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي  9/7/9/0
 معتمد9191-9102العلمي 

01/9102 وكيل الكلية  
لشئون الدراسات 

 العليا
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-9102تشكيل لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي  9/7/9/2
9191 

شكيل لجنة الدراسات العليا والبحث وجود وثيقة
 معتمد 9191-9102العلمي

01/9102 وكبل الكلية  
لشئون الدراسات 

 العليا
نتشكيل لجنة المتابعة التعليمية ورعاية الطالب  9/7/9/01

9102-9191 
لتعليمية نتشكيل لجنة المتابعة ا قراروجود

 معتمد 9191-9102ورعاية الطالب 
01/9102 وكيل الكلية  

لشئون التعليم 
 والطالب

لجنة االرشاد والدعم االكاديمي والساعات تشكيل  9/7/9/00
 9191-9102المعتمدة 

االرشاد والدعم نتشكيل لجنة  قرار وجود
 9102االكاديمي والساعات المعتمدة 

01/9102 وكيل الكلية  
يم لشئون التعل

 والطالب
لجنةالشكاوى والمقترحات نتشكيل  وجودقرار 9191-9102لجنةالشكاوى والمقترحات  تشكيل  9/7/9/09

9102-9191    
01/9102 لجنة المتابعة  

 التعليمية
 عميد الكلية  شهرى  وجود المحاضر محاضر اجتماعات مجلس الكلية و االقسام و جميع اللجان 

ل التنظيمي من المجالس الرسمية قرار اعتماد الهيك 9/7/3/0
 .والجهات المعنية

00/9102 وجود القرار معتمد  عميد الكلية  

09/9102 معتمد  الهيكل التنظيميوجود وثيقة اعالن  وثيقة االعالن الهيكل التنظيمي  9/7/4/0 مدير وحدة  
 الجودة

09/9102 الهيكل التنظيمى على موقع الكلية وثيقة اعالن وثيقة اعالن الهيكل التنظيمى على موقع الكلية  9/7/4/9 لجنة الموقع  
 االلكترونى
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00/9102 الهيكل التنظيمي للجامعةوجود  الهيكل التنظيمي للجامعة   عميد الكلية  
 التوصيف عن االعالنوجود وثيقة معلنة عن  االعالن عن التوصيف الوظيفي  99/0/0/4

 الوظيفي
 منسق المعيار 09/9102

رنامج توعية اعضاء هيئة التدريس بالهيكل التنظيمى ب 9/0/0/5
 للكلية

لجنة التدريب  09/9102 وجود ادلة تنفيذ البرنامج
 والتوعية

ممارسات تطبيقية مفعلة الستخدام التوصيف الوظيفي فى حاالت 
 النقل و التعين 

00/9102 نماذج لحاالت النقل والتعين   منسق المعيار 

 و حفظ نظام ، الكلية بيانات قاعدةوجود  حفظ و استدعاء و اعدام الوثائق ظام قاعدة بيانات الكلية ، ن
 الوثائق اعدام و استدعاء

 عميد الكلية  شهرى 
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 إداره الجودة والتطوير: معيار الثالث ال

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                     االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

 التنفيذ مسئول 

 عميد الكلية  01/9102 االطراف المشتركة فى الوحدةوجود قاعدة بيانات  تحديث قاعدة بيانات االطراف المشتركة فى الوحدة : 3/0/0/5

طلبببببببببب الموافقبببببببببة علبببببببببى تشبببببببببكيل مجلبببببببببس : 3/9/0/0/0
ادارة وحبببببببببببدة الجبببببببببببودة ومجلسبببببببببببها التنفيبببببببببببذى واللجبببببببببببان 

 9191-9102التابعة لها

ى تشكيل مجلس ادارة طلب الموافقة علوجود 
وحدة الجودة ومجلسها التنفيذى واللجان التابعة 

 معتمد 9191-9102لها

01/9191 مدير وحدة ضمان  
 الجودة

قبببببببببرار مجلبببببببببس الكليبببببببببة بالموافقبببببببببة علبببببببببى : 3/9/0/0/9
تشببببببببببببكيل مجلببببببببببببس ادارة وحببببببببببببدة الجببببببببببببودة ومجلسببببببببببببها 

 9191-9102.التنفيذى واللجان التابعة لها

لموافقة على تشكيل قرار مجلس الكلية باوجود 
مجلس ادارة وحدة الجودة ومجلسها التنفيذى 

 معتمد 9191-9102.واللجان التابعة لها

01/9102  عميد الكلية  

محاضببببببببببببببببببر اجتماعببببببببببببببببببات مجلببببببببببببببببببس ادارة :3/9/0/0/3
 9191 -9102وحدة ضمان الجودة 

وجود محاضر اجتماعات مجلس ادارة وحدة 
 معتمد 9191 -9102ضمان الجودة 

عيار ادارة منسق م شهرى
 الجودة

محاضببببببببببببببببببببر اجتماعببببببببببببببببببببات المجلببببببببببببببببببببس : 3/9/0/0/4
 9191-9102التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 

وجود محاضر اجتماعات المجلس التنفيذى لوحدة 
 معتمد  9191-9102ضمان الجودة 

منسق معيار ادارة  شهرى
 الجودة

محاضبببببببببببر اجتماعبببببببببببات لجنبببببببببببة التخطبببببببببببيط : 3/9/0/0/5
 9191-9102والمتابعة وتقويم األداء 

وجود محاضر اجتماعات لجنة التخطيط والمتابعة 
 معتمد 9191-9102وتقويم األداء 

منسق معيار ادارة  شهرى
 الجودة
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محاضببببببببببببر اجتماعببببببببببببات لجنببببببببببببة التببببببببببببدريب : 3/9/0/0/6
والتوعيببببببببببة والببببببببببدعم الفنببببببببببى و المسببببببببببئولية المجتمعيببببببببببة 

9102-9191 

وجود محاضر اجتماعات لجنة التدريب والتوعية 
-9102ى و المسئولية المجتمعية والدعم الفن

 معتمد  9191

منسق معيار ادارة  شهرى 
 الجودة

محاضبببببببببببببر اجتماعبببببببببببببات لجنبببببببببببببة تقبببببببببببببويم : 3/9/0/0/7
 9191-9191الطالب 

وجود محاضر اجتماعات لجنة تقويم الطالب 
 معتمد 9102-9191

منسق معيار ادارة  شهرى
 الجودة

محاضبببببببببببر اجتماعبببببببببببات لجنبببببببببببة المراجعبببببببببببة : 3/9/0/0/0
عداد التقارير الداخل  9191-9102ية وا 

وجود محاضر اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية 
عداد التقارير   معتمد  9191-9102وا 

منسق معيار ادارة  شهرى
 الجودة

محاضبببببببببببببر اجتماعبببببببببببببات لجنبببببببببببببة تطبببببببببببببوير : 3/9/0/0/2
 9191-9102المناهج و البرامج 

وجود محاضر اجتماعات لجنة تطوير المناهج و 
 معتمد  9191-9102البرامج 

منسق معيار ادارة  شهرى 
 الجودة

محاضبببببببر مجلبببببببس الكليبببببببة التبببببببة نوقشبببببببت فيهبببببببا قضبببببببايا 
 الجودة 

وجود محاضر مجلس الكلية التة نوقشت فيها 
 قضايا الجودة معتمد 

منسق معيار ادارة  شهرى
 الجودة

قائمببببببببة بالببببببببدورات التدريبيببببببببة التببببببببى تنظمهببببببببا :  3/9/9/9
هيئببببببببببة مركببببببببببز ضببببببببببمان الجببببببببببودة و حضببببببببببرها اعضبببببببببباء 

 (ان وجد تحديث .)تدريس بالكلية 

وجود وثيقة بالدورات التدريبية التى تنظمها مركز 
ضمان الجودة و حضرها اعضاء هيئة تدريس 

 بالكلية 

منسق معيار ادارة  5/9102
 الجودة

خطابببببببببات مببببببببدير مركببببببببز ضببببببببمان بالجامعببببببببة : 3/9/9/3
-9102.لمببببببببدير وحببببببببدة  ضببببببببمان الجببببببببودة بالجامعببببببببة 

9191 

مدير مركز ضمان بالجامعة لمدير  وجود خطابات
 9191-9102.وحدة  ضمان الجودة بالجامعة 

منسق معيار ادارة  6/9191
 الجودة
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خطابببببببببببات مببببببببببدير الوحببببببببببدة إلببببببببببى مببببببببببدير : 3/9/9/4 
 9191-9102.المركز 

  وجود  خطابات مدير الوحدة إلى مدير المركز 
9102-9191 

منسق معيار ادارة  6/9191
 الجودة

ر لجنبببببببببببببة  المراجعبببببببببببببة والمتابعبببببببببببببة تقببببببببببببباري: 3/9/9/5
 بالمركز عن معايير وبرامج الكلية ان وجد 

وجود تقارير لجنة  المراجعة والمتابعة بالمركز 
 عن معايير وبرامج الكلية

منسق معيار ادارة  6/9191
 الجودة

تقببببببببباير عبببببببببن اهبببببببببم انشبببببببببطة الكليبببببببببة خبببببببببالل : 3/9/9/6
الفصببببببببل الدراسببببببببي تقببببببببدم مببببببببن وحببببببببدة ضببببببببمان الجببببببببودة 

 ( 9191-9102اول )ن الجودة لمركز ضما

عن اهم انشطة الكلية خالل الفصل وجود تقارير 
الدراسي تقدم من وحدة ضمان الجودة لمركز 

 معتمد  ( 9191-9102اول )ضمان الجودة 

منسق معيار ادارة  0/9191
 الجودة

تقبببببببببببايرعن اهبببببببببببم انشبببببببببببطة الكليبببببببببببة خبببببببببببالل : 3/9/9/7
الفصببببببببل الدراسببببببببي تقببببببببدم مببببببببن وحببببببببدة ضببببببببمان الجببببببببودة 

 ( 9191-9102ثاني )ركز ضمان الجودة لم

عن اهم انشطة الكلية خالل الفصل وجود تقارير 
الدراسي تقدم من وحدة ضمان الجودة لمركز 

 معتمد  ( 9191-9102ثاني  )ضمان الجودة 

منسق معيار ادارة  6/9102
 الجودة

وقرار   9191-9102خطة التقويم الذاتى للكلية : 3/3/0/0
 .لكلية اعتمادها من مجلس ا

 9191-9102خطة التقويم الذاتى للكلية وجود 
 %01نسبة تحقق الخطة ال تقل عن  -معتمد

منسق معيار ادارة  01/9102
 الجودة

وقرار اعتمادها . 9191-9102خطة المراجعة  : 3/3/0/9
 .من مجلس الكلية 

وقرار . 9191-9102خطة المراجعة  وجود 
ة تحقق نسب –اعتمادها من مجلس الكلية معتمد 

 معتمد% 01الخطة ال تقل عن 

منسق معيار ادارة  01/9102
 الجودة

وقرار . 9191-9102خطة التدريب والتوعية  : 3/3/0/3
 .اعتمادها من مجلس الكلية 

.  9191-9102خطة التدريب والتوعية  وجود 
 معتمد.

لجنة التدريب  01/9102
 والتوعية
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ذاتى للكلية تقرير فصلي عن خطة التقويم ال: 3/3/9/0/0
وقرار اعتماده من . الفصل الدراسي األول 9102-9191

 .مجلس الكلية 

مدير وحدة ضمان  9/9191 معتمد فصلي عن خطة التقويم الذاتى للكليةوجود 
 الجودة

تقرير سنوى عن خطة التقويم الذاتى للكلية : 3/3/9/0/9
 . وقرار اعتماده من مجلس الكلية . 9102-9191

مدير وحدة ضمان  6/9191 وي عن خطة التقويم الذاتي معتمدوجود تقرير سن
 الجودة

-9102تقرير سنوى عن خطة المراجعة  : 3/3/9/9/9
 . وقرار اعتماده من مجلس الكلية   9191

-9102عن خطة المراجعة  وجود تقرير سنوي  
 معتمد . 9191

مدير وحدة ضمان  6/9191
 الجودة

تببببببببببدريب تقريببببببببببر فصببببببببببلي عببببببببببن خطببببببببببة ال: 3/3/9/3/0
. الفصببببببببببببببل الدراسببببببببببببببي األول 9191-9102والتوعيببببببببببببببة  

 .وقرار اعتماده من مجلس الكلية 

تقرير فصلي عن خطة التدريب والتوعية  وجود 
 معتمد . . الفصل الدراسي األول 9102-9191

مدير وحدة ضمان  9/9191
 الجودة

تقريببببببببببر سبببببببببببنوى عبببببببببببن خطبببببببببببة التبببببببببببدريب : 3/3/9/3/9
مببببببببببببباده مبببببببببببببن وقبببببببببببببرار اعت. 9191-9102والتوعيبببببببببببببة  
  .مجلس الكلية 

تقرير سنوى عن خطة التدريب والتوعية  وجود 
 معتمد. 9102-9191

مدير وحدة ضمان  6/9191
 الجودة

بيان بقواعد البيانات التى تعدها وتراجعها وحدة : 3/3/3/0
 .ضمان الجودة بالكلية 

وجود البيان بقواعد البيانات التى تعدها وتراجعها 
 معتمد .كلية وحدة ضمان الجودة بال

مدير وحدة ضمان  00/9102
 الجودة

قاعدة بيانات المراجعة الداخلية بوحدة ضمان : 3/3/3/9
 9191-9102.الجودة

وجود قاعدة بيانات المراجعة الداخلية بوحدة 
 معتمد . 9191-9102.ضمان الجودة

منسق معيار ادارة  6/9191
 الجودة
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العناصر  -تهدوري)منهجية عمل التقويم الذاتى : 3/4/0/9
 (التى يشملها

وجود وثيقة للدراسة معتمدة باشتراك جميع 
 األطراف المعنية في عمل المنهجية  معتمد

مدير وحدة ضمان  01/9100
 الجودة

تقرير نتائج قياس تحقق مؤشرات االداء بخطة : 3/4/9/0
  9191-9102التقويم الذاتى 

وجود تقرير نتائج قياس تحقق مؤشرات االداء 
 معتمد  9191-9102التقويم الذاتى بخطة 

 منسق المعيار 6/9191

قرار مجلس الكلية لمناقشة نتائج التقويم الذاتي : 3/5/0/0
  9191-9102والتقريرالسنوى 

مجلس الكلية لمناقشة نتائج التقويم  وجود قرار
 معتمد  9191-9102الذاتي والتقريرالسنوى 

 عميد الكلية  7/9191

طة مجالس االقسام بنتائج التقويم الذاتى قررات احا: 3/5/0/5
  9191-9102و التقرير السنوى للكلية 

احاطة مجالس االقسام بنتائج التقويم وجود قرارات 
 9191-9102الذاتى والتقرير السنوى للكلية 

 معتمد 

مدير وحدة ضمان   7/9191
 الجودة

تحليل نتائج االستقصاء واستطالع وجود تقارير  تقارير تحليل نتائج االستقصاء واستطالع الرأى 
 الرأى معتمد 

مدير وحدة ضمان  6/9191
 الجودة

السنوية للوحدة عن االداء الكامل وجود تقارير  التقارير السنوية للوحدة عن االداء الكامل للكلية 
 للكلية معتمد 

مدير وحدة ضمان  7/9191
 الجودة

طراف وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتي على اال
 المعنية 

وجود وثيقة عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتي 
 على االطراف المعنية

مدير وحدة ضمان  7/9191
 الجودة

الممارسات الفعلية واالجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها 
 وفق خطط التطوير و التحسين 

مدير وحدة ضمان  7/9191 وجود خطط التطوير والتحسين معتمد
 الجودة
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: عيار الرابع مال

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

دراسة تحليلية لنسب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  4/0/0/0
 . 9191-9102للطالب 

ية لنسب وجود وثيقة دراسة تحليل
اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 معتمده 9102-9100للطالب 

01/9191 
5/9191 

مدير الشئون 
 االدارية

وجود خطة الكلية للتعامل مع العجز   9191-9102خطة الكلية للتعامل مع العجز الفائض  4/9/0/0
 معتمد 9191-9102الفائض 

 عميد الكلية  2/9102

وجود وثيقة شرح وتحليل رؤية الكلية  ية فى خطة التعامل مع العجز والفائضشرح وتحليل رؤية الكل
 فى خطة التعامل مع العجز والفائض

مدير وحدة ضمان  2/9102
 الجودة

المقررات  -التخصص) قاعدة بيانات اعضاء هيئة التدريس 4/3/0/0
 9191-9102 (التى يقوم بتدريسها

وجود قاعدة بيانات اعضاء هيئة 
المقررات التى  -التخصص)التدريس 

 معتمد 9191-9102( يقوم بتدريسها

01/9102 
9/9191 

شئون اعضاء هيئة 
 التدريس

-9102احصائية بأعباء العمل العضاء هيئة التدريس  4/4/0/0
9191 . 

بأعباء العمل  وجود ملف احصائية
 9191-9102العضاء هيئة التدريس 

 .معتمد

01/9102 
9/9191 

منسق معيار اعضاء 
 ئة التدريسهي

-9102جداول اعضاء هيئة التدريس  الفصل االول  4/4/0/9
9191. 

وجود ملف جداول اعضاء هيئة 
-9102التدريس  الفصل االول 

منسق معيار اعضاء  2/9191
 هيئة التدريس
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 معتمد.9191
-9102جداول اعضاء الهيئة المعاونة  الفصل االول  4/4/0/3

9191. 
ة وجود ملف جداول اعضاء الهيئ

-9102المعاونة  الفصل االول 
 معتمد.9191

منسق معيار اعضاء  2/9102
 هيئة التدريس

-9102جداول اعضاء هيئة التدريس  الفصل الثاني  4/4/0/4
9191. 

وجود ملف جداول اعضاء هيئة 
-9102التدريس  الفصل الثاني

 معتمد.9191

منسق معيار اعضاء  09/9102
 هيئة التدريس

-9102ء الهيئة المعاونة  الفصل الثاني جداول اعضا 4/4/0/5
9191. 

وجود ملف جداول اعضاء الهيئة 
-9102المعاونة الفصل الثاني

 معتمد.9191

منسق معيار اعضاء  09/9102
 هيئة التدريس

وجود ملف للسير الذاتية ألعضاء هيئة  (خاصة الجدد)السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس  4/4/0/6
 ( خاصة الجدد)التدريس 

منسق معيار اعضاء  3/9191
 هيئة التدريس

-9102دراسة احتياجات اعضاء هيئة التدريس التدريبية  4/5/0/0
9191 

وجود وثيقة دراسة احتياجات اعضاء 
-9102هيئة التدريس التدريبية 

 معتمدة9191

منسق معيار اعضاء  2/9102
 هيئة التدريس

ة المعاونة خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئ: 4/5/9/0
9102-9191 

وجود ملف خطة تدريب اعضاء هيئة 
-9102التدريس والهيئة المعاونة 

 معتمدة9191

منسق معيار اعضاء  01/9102
 هيئة التدريس
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تقرير انجاز خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة : 4/5/9/9
 9102/9191   المعاونة

وجود تقرير انجاز خطة تدريب اعضاء 
والهيئة المعاونة هيئة التدريس 

 معتمد 9102-9191

منسق معيار اعضاء  6/9191
 هيئة التدريس

بيان التدريب السنوى العضاء هيئة التدريس والهيئة : 4/5/9/3
 9191-9102المعاونة 

وجود وثيقة ببيان التدريب السنوى 
العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

9102-9191 

منسق معيار اعضاء  6/9191
 لتدريسهيئة ا

وجود استمارات تقييم اثر التدريب  9191-9102استمارات تقييم اثر التدريب  4/5/3/0
9102-9191 

منسق معيار اعضاء  4/9191
 هيئة التدريس

تقارير دورية عن اثر التدريب على االداء شاملة االجراءات التصحيحية 
 وخطط التطوير والتحسين 

تقارير دورية عن اثر التدريب  وجود 
لى االداء شاملة االجراءات ع

التصحيحية وخطط التطوير و التحسين 
 معتمدة

منسق معيار اعضاء  شهرى 
 هيئة التدريس

وجود نماذج تقييم أداء اعضاء هيئة  .نماذج تقييم أداء اعضاء هيئة التدريس :4/6/0/0
 معتمدة. التدريس 

منسق معيار اعضاء  5/9191
 هيئة التدريس

وجود نماذج تقييم أداء اعضاء الهيئة  .م أداء الهيئة المعاونةنماذج تقيي: 4/6/0/9
 معتمدة. المعاونة

منسق معيار اعضاء  5/9191
 هيئة التدريس

منسق معيار اعضاء  شهرى المتميزينملف شهادات تقدير  .أمثلة لربط األداء بالحافز: 4/6/0/3
 هيئة التدريس
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وجود وثيقة اعالن اعضاء هيئة  ئج التقييم السنوى وثيقة اعالن اعضاء هيئة التدريس بنتا 4/6/9/0
 التدريس بنتائج التقييم السنوى

منسق معيار اعضاء  7/9191
 هيئة التدريس

وجود تقرير أوجه االستفادة من تقييم  تقرير أوجه االستفادة من تقييم اداء اعضاء هيئة التدريس  4/6/3/0
 اداء اعضاء هيئة التدريس معتمدة

معيار اعضاء منسق  7/9191
 هيئة التدريس

نموذج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس : 4/7/0/0
 .والهيئة المعاونة 

وجود نموذج استبيان الرضا الوظيفي 
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 .معتمدة 

منسق معيار اعضاء  5/9191
 هيئة التدريس

ضاء هيئة التدريس والهيئة استبيانات الرضا الوظيفي ألع: أ4/7/0/0
 9191-9102المعاونة 

وجود استبيانات الرضا الوظيفي 
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

9102-9191 

منسق معيار اعضاء  5/9191
 هيئة التدريس

نتائج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس : 4/7/9/0
 9102والهيئة المعاونة 

ح ان نسبة الرضا نتائج االستبيان توض
 فأكثر% 05

منسق معيار اعضاء  5/9191
 هيئة التدريس

اوجه االستفادة من نتائج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء : 4/7/9/9
 9102هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

وجود وثيقة اوجه االستفادة من نتائج 
استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة 

 9102التدريس والهيئة المعاونة 

منسق معيار اعضاء  5/9102
 هيئة التدريس
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 الجهاز اإلداري    :المعيار الخامس   

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                     االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

 -مؤهل ) 9191  -9102بيان بالجهاز اإلداري :  5/0/0/0
 (خبرات -إدارة -تخصص

  -9102وجود بيان بالجهاز اإلداري 
 -إدارة -تخصص -مؤهل ) 9191
 معتمد( خبرات

 مدير الشئون االدارية 00/9102

وجود بيان تفصيلي باإلداريين بالكلية  9191-9102بيان تفصيلي باإلداريين بالكلية : 5/0/0/9
 معتمد 9102-9191

 مدير الشئون االدارية 00/9102

 -مختص  -اإلدارة )أعداد اإلداريين بيان إحصائي ب: 5/0/0/3
 .وسياسة توزيع عبء العمل   9191-9102( غير مختص

وجود وثيقة ببيان إحصائي بأعداد 
غير  -مختص  -اإلدارة )اإلداريين 
وسياسة توزيع   9191-9102( مختص

من نظام المعلوماتية  .عبء العمل 
 بالجامعة

 مدير الشئون االدارية 00/9102

-9102ان باعداد الطالب المقيدين بالكلية بي:  5/0/0/4
9191 

وجود وثيقة ببيان باعداد الطالب المقيدين 
من نظام  9102-9100بالكلية 

 المعلوماتية بالجامعة 

 مدير الشئون االدارية 00/9102
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وجود وثيقة دراسة تحليلية للمؤشر االول  دراسة تحليلية للمؤشر االول 5/0/0
 معتمد

ار الجهاز منسق معي  00/9102
 االدارى

وجود ملف السير الذاتية العضاء الجهاز  .السير الذاتية العضاء الجهاز االدارى : 5/0/0/5
 االدارى معتمد

منسق معيار الجهاز  00/9102
 االدارى

الهيكل التنظيمي للكلية : وجود وثيقة  9191-9102الهيكل التنظيمي للكلية : 5/0/9/0
9102-9191 

 كليةعميد ال  00/9102

وجود وثيقة توعية اإلداريين بالوصف  9191-9102توعية اإلداريين بالوصف الوظيفي : 5/0/9/9
 9191-9102الوظيفي 

منسق معيار الجهاز  00/9102
 االدارى

استبيان رأي المستفيدين من خدمات اإلداريين في :  5/0/9/3
 (مستوى األداء  9191-9102عام 

يدين من وجود وثائق استبيان رأي المستف
  9191-9102خدمات اإلداريين في عام 

 (مستوى األداء

منسق معيار الجهاز  00/9191
 االدارى

وجود وثائق استبيان تقييم العجز  9191-9102استبيان تقييم العجز والفائض : 5/0/3/0
 9191-9102والفائض 

منسق معيار الجهاز  00/9102
 االدارى

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا  9191-9102والفائض  نتائج استبيان تقييم العجز: 5/0/3/9
 فأكثر% 05

منسق معيار الجهاز  00/9102
 االدارى

-9102دراسة االحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى : د5/9/0/0
9191 

وجود وثيقة دراسة االحتياجات التدريبية 
 معتمدة 9191-9102للجهاز اإلدارى 

 وعيةلجنة التدريب والت 01/9102
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واالدلة 9191 -9102خطة تدريب الجهاز االدارى : أ5/9/0/4
 على تنفيذها 

وجود دراسة االحتياجات التدريبية للجهاز 
 معتمد 9191-9102اإلدارى 

 لجنة التدريب والتوعية 01/9102

 -9102نموذج متابعة خطة تدريب الجهاز االدارى : ب5/9/0/4
9191 

بعة وجود نموذج  وآليات واضحة في متا
 -9102خطة تدريب الجهاز االدارى 

 معتمدة 9191

 لجنة التدريب والتوعية شهرى

بيان التدريب السنوى لالداريين للعام الجامعى  5/9/9/0
9100/9102 

وجود بيان التدريب السنوى لالداريين 
 معتمد 9100/9102للعام الجامعى 

منسق معيار الجهاز  4/9102
 االدارى

وجود وثيقة قياس اثر التدريب على  9191-9102تدريب على االداريين قياس اثر ال: 5/9/3/0
 9102-9100االداريين 

منسق معيار الجهاز  شهرى
 االدارى

تقارير دورية عن اثر التدريب على االداء شاملة االجراءات 

 التصحيحية وخطط التطوير والتحسين 

وجود تقارير دورية عن اثر التدريب على 
راءات التصحيحية االداء شاملة االج

 وخطط التطوير والتحسين معتمدة

منسق معيار الجهاز  شهرى
 االدارى

-9102نموذج تقرير قياس كفاءة االداء للعاملين : 5/3/0/0
9191  

وجود نموج تقرير قياس كفاءة االداء 
 معتمد 9102-9100للعاملين 

منسق معيار الجهاز  4/9102
 االدارى

وجود وثيقة معلنة عن الجهاز اإلداى  بمعايير وآليات التقييم السنوى  اعالن الجهاز اإلداى:5/3/9/0
 بمعايير وآليات التقييم السنوى

منسق معيار الجهاز  01/9102
 االدارى
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وجود وثيقة آليات تقييم األداء للجهاز  آلية تقييم األداء للجهاز االدارى: 5/3/3/0
 االدارى

منسق معيار الجهاز  01/9100
 االدارى

-9102نماذج لتقرير قياس كفاءة االداء للعاملين : 5/3/3/9
9191  

وجود نماذج لتقرير قياس كفاءة االداء 
 معتمدة 9102-9100للعاملين 

 مدير الشئون االداريه 4/9102

نماذج جزاءات وقعت على بعض  وجود نماذج جزاءات وقعت على بعض العاملين : 5/3/3/3
 العاملين معتمدة

 ون االداريةمدير الشئ 4/9102

 مدير الشئون االدارية 01/9100 وجود وثيقة معتمدة للسياسات سياسة ربط الحوافز بمستويات االداء بالجامعة : 5/3/3/4

نماذج لمكافاة بعض العاملين   وجود نماذج لمكافاة بعض العاملين  : 5/3/3/5
 معتمدة

 مدير الشئون االدارية 4/9102

فادة من نتائج التقييم السنوى وثيقة وأوجه االست: 5/3/4/0
 لإلداريين

وجود وثيقة وأوجه االستفادة من نتائج 
 التقييم السنوى لإلداريين

منسق معيار الجهاز  4/9102
 االدارى

-9102استبيان الرضا الوظيفي لإلداريين بالجامعة: 5/4/0/0
9191 

وجود وثيقة استبيان الرضا 
-9102الوظيفي لإلداريين بالجامعة

9191 

منسق معيار الجهاز  3/9102
 االدارى

نتائج آخر قياس آلراء العاملين وأوجه االستفادة : 5/4/9/0
 .منها

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر% 05

منسق معيار الجهاز  3/9102
 االدارى
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 ةالموارد المالية والمادي: معيار السادس ال       

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق                  
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

9191-9102بيان موازنة كلية التربية التقديرية :  6/0/0/0 ةجود وثيقة ببيان موازنة كلية التربية التقديرية  
9102-9191 

01/9102  عميد الكلية  

9191-9102اعداد الطالب المقيدين بالكلية : 6/0/0/9 ان باعداد الطالب المقيدين بالكلية وجود بي 
 من نظام المعلوماتية بالجامعة 9102-9191

01/9102  شئون الطالب 

-9102الموازنة الفعلية الخاصة بالتعليم والطالب : 6/0/0/3
9191 

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بالتعليم والطالب 
9102-9191 

7/9191  االدارة المالية 

-9102لية الخاصة بالبحث العلمي الموازنة الفع: 6/0/0/4
9191 

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بالبحث العلمي 
9102-9191 

7/9191  عميد الكلية  

-9102الموازنة الفعلية الخاصة بخدمة المجتمع : 6/0/0/5
9191 

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بخدمة المجتمع 
9102-9191 

7/9191  عميد الكلية  

-9102ة الفعلية الخاصة بجودة االداء  الموازن: 6/0/0/6
9191 

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بجودة االداء  
9102-9191 

7/9191  عميد الكلية  
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على انشطة الكلية  توزيع ميزانية الكليةببيان :  6/0/9/0
9191-9102.بختطها االستراتيجية  

وجود بيان بتوزيع ميزانية الكلية على انشطة الكلية 
 9191-9102.الستراتيجيةبختطها ا

7/9191  عميد الكلية  

  -9102مصادر الموارد المالية التى توفرها الكلية : 6/9/0/0
 وتقرير عنها 9191

وجود وثيقة مصادر الموارد المالية التى توفرها 
 وتقرير عنها9191  -9102الكلية 

00/9102  
5/9191  

 عميد الكلية 

9191-9102الذاتية خطط الكلية لتنمية مواردها : 6/9/0/9 الكلية لتنمية مواردها  وجود ملف لخطط 
 9191-9102الذاتية

00/9102  عميد الكلية  

تقرير متابعة خطط الكلية لتنمية مواردها الذاتية : 6/9/9/0
9102-9191  

وجود تقرير متابعة خطط الكلية لتنمية مواردها 
 معتمد 9191-9102الذاتية 

6/9191  عميد الكلية  

بيان بدورات التدريبية التى نفذها مركز التدريب  :6/9/9/9
9191-9102واالرشاد النفسي والتربوى   

وجود وثيقة بدورات التدريبية التى نفذها مركز 
 9191-9102التدريب واالرشاد النفسي والتربوى 

 لجنة التدريب والتوعية شهرى

ميزانية دورات التدريب التى نفذها مركز التدريب : 6/9/9/3
9191-9102رشاد النفسي والتربوى واال   

وجود وثيقة ميزانية دورات التدريب التى نفذها مركز 
 9191-9102التدريب واالرشاد النفسي والتربوى 

6/9191  مدير مركز والتدريب 

9191-9102ميزانية الدراسات العليا :  6/9/9/4 -9102وجود وثيقة ميزانية الدراسات العليا  
9191 

6/9191  يةعميد الكل  
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إسهامات الكلية في زيادة الموارد المالية الذاتية على : 6/9/3/0
 مدار األعوام الثالثة الماضية

وجود وثيقة عن إسهامات الكلية في زيادة الموارد 
 المالية الذاتية على مدار األعوام الثالثة الماضية

6/9191  عميد الكلية  

دراسية دراسة تحليلية للسعة الفعلية للقاعات ال 6/3/0/0
الفصل االول و الثاني .  9191-9102والمعامل   

وجود وثيقة دراسة تحليلية للسعة الفعلية للقاعات 
الفصل االول .  9191-9102الدراسية والمعامل 
 و الثاني معتمدة

00/9100  
3/9191  

وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطالب

الدارية بيان بمساحات القاعات الدراسية والقاعات ا: 6/3/0/0/9
.والمعامل   

وجود بيان بمساحات القاعات الدراسية والقاعات 
 .االدارية والمعامل 

01/9102 مدير الشئون  
 االدارية

جدول اشغال القاعات والدراسية والمعامل للعام  -6/3/0/0/3
الفصل االول و الثاني . 9191-9102الجامعي   

وجود جدول اشغال القاعات والدراسية والمعامل 
الفصل االول و . 9191-9102م الجامعي للعا

 الثاني

00/9102  
3/9191  

وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطالب

-9102أعداد الطالب المسجلين بالمقررات  : 6/3/0/0/4
9191 

 الفصل االول و الثاني 

وجود بيان باعداد الطالب المسجلين بالمقررات  
9102-9191 

وماتية الفصل االول و الثاني من نظام المعل
 بالجامعة 

00/9102  
9/9191  

مركز التسجيل 
 واالمتحانات

دليل الطالب يوضح الخطط الدراسية بالبرامج : 6/3/0/0/5
9102-9191  

9/9191 وجود الدليل  لجنة اعداد الدليل 
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دراسة تحليلية لتجهيز القاعات الدراسية والمعامل  6/3/0/9
9102-9191 .  

القاعات  وجود وثيقة دراسة تحليلية لتجهيز
 معتمدة.  9191-9102الدراسية والمعامل 

وكيل الكلية لشئون   01/9102
 التعليم والطالب

بيان تفصلي بمحتويات معامل كلية التربية : 6/3/0/9/0
9102-9191  

9/9191 بيان تفصلي بمحتويات معامل كلية التربية  مسئولى المعامل 

9191-9102تقرير مالحظة معامل الكلية : 6/3/0/9/9  9191-9102وجود تقرير مالحظة معامل الكلية  
 معتمد 

9/9191  وكيل الكلية 

9191-9102تقرير مالحظة القاعات الدراسية : 6/3/0/9/3 -9102وجود تقرير مالحظة القاعات الدراسية  
 معتمد 9191

9/9191  وكيل الكلية 

تقرير عن تطور المعامل والقاعات الدراسية من : 6/3/0/3
9102-9191  

جود تقرير عن تطور المعامل والقاعات الدراسية و 
 معتمد 9191-9102من 

9/9191 مدير الشئون  
 االدارية

االجراءات المتخذة من قبل الكلية الستكمال : 6/3/0/3/3
 تجهيزات القاعات الدراسية والمعامل 

وجود وثيقة االجراءات المتخذة من قبل الكلية 
 والمعاملالستكمال تجهيزات القاعات الدراسية 

9/9191 وكيل الكلية لشئون  
 تعليم والطالبال

دراسة االمكانات المتاحة لالنشطة الالصفية : 6/3/9/0
9102-9191  

وجود وثيقة دراسة االمكانات المتاحة لالنشطة 
 معتمدة 9191-9102الالصفية 

00/9102 نحاط بها من رعاية  
 الشباب
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.وصف مستشفى الجامعة : 6/3/9/0/9 0/9102 .وصف مستشفى الجامعة  ة وجود وثيق    مدير المستشفى 

9191-9102تقرير مالحظة دورات المياة  :  6/3/9/9  9191-9102وجود تقرير مالحظة دورات المياة  
 معتمد

9/9191  مدير شئون العاملين 

( االدارة الهندسية)بيان بفريق الصيانة بالجامعة : 6/4/0/0
9102-9191  

االدارة )بالجامعة  وجود بيان بفريق الصيانة
 9191-9102( الهندسية

 مدير االدارة الهندسية 9102

تقرير ببعض عقود الصيانة مع الشركات المذكورة : 6/4/0/9
9191-9102فى خطة الصيانة   

وجود تقرير ببعض عقود الصيانة مع الشركات 
 معتمد 9191-9102المذكورة فى خطة الصيانة 

09/9102  االدارة الهندسية 

9191-9102بعض عقود الصيانة مع الشركات :  6/4/0/3 -9102وجود بعض عقود الصيانة مع الشركات  
9191 

0/9191  منسق المعيار 

9191-9102خطابات طلبات للصيانة : 6/4/0/4 5/9191 9191-9102خطابات طلبات للصيانة : وجود    منسق المعيار 

9191-9102.نموذج لتقارير الصيانة: 6/4/0/6  9191-9102.ج لتقارير الصيانةوجود نموذ 
 معتمد 

5/9191  منسق المعيار 

. نماذج لطلبات تكهين بعض االجهزة والتجهيزات: 6/4/0/7
9100-9102  

نماذج لطلبات تكهين بعض االجهزة  وجود
 معتمدة 9102-9100. والتجهيزات

5/9102  منسق المعيار 

9191-9102بيان بافراد امن الكلية :  6/5/0/0 01/9100 9191-9102بافراد امن الكلية  وجود بيان   ادارة االمن 
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ان وجد 9191-9102تحديث نظام االطفاء اآللى : 6/5/0/9 -9102وجود وثيقة تحديث نظام االطفاء اآللى  
9191 

5/9191 لجنة االزمات  
 والكوارث

اعداد طفايات الحريق وجرادل الرمل وخراطيم المياه :  6/5/0/3
9102-9191  

اعداد طفايات الحريق وجرادل الرمل وجود بيان ب
 9191-9102وخراطيم المياه 

01/9102 لجنة االزمات  
 والكوارث

-9102خطابات لتوفير احتياجات االمن والسالمة  : 6/5/0/4
ان وجد 9191  

وجود خطابات لتوفير احتياجات االمن والسالمة  
9102-9191  

01/9102  منسق المعيار 

ة االزمات والكوارث بالكلية قرارات تشكيل لجن: 6/5/9/0
9102-9191  

وجود قرارات تشكيل لجنة االزمات والكوارث بالكلية 
 معتمدة 9102-9191

2/9191  منسق المعيار 

-9102محاضر اجتماعات لجنة االزمات والكوارث : 6/5/9/9
9191 

وجود محاضر اجتماعات لجنة االزمات والكوارث 
 معتمدة 9102-9191

 منسق المعيار شهرى

 9102/9191وجود خطة إدارة االزمات والكوارث   9191-9102خطة إدارة االزمات والكوارث : 6/5/9/3
 معتمدة

01/9102  لجنة االزمات والكوارث 

-9102قرار اعتماد خطة لجنة االزمات والكوارث : 6/5/9/4
9191  

-9102وجود قرار  خطة لجنة االزمات والكوارث 
 معتمد 9191

01/9102  يارمنسق المع 
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التقرير سنوي عن تنفيذ خطة لجنة االزمات والكوارث : 6/5/9/5
9102-9191  

وجود التقرير سنوي عن تنفيذ خطة لجنة االزمات 
 معتمد 9191-9102والكوارث 

5/9191  منسق المعيار 

قرار اعتماد تقارير سنوية عن تنفيذ خطة إدارة : 6/5/9/6
9191-9102االزمات والكوارث   

رير سنوية عن تنفيذ خطة إدارة وجود قرار  تقا
 معتمدة 9191-9102االزمات والكوارث 

5/9191  منسق المعيار 

تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على : 6/5/9/7
9191-9102كيفية التعامل مع االزمات والكوارث   

وجود وثيقة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة 
االزمات والكوارث  المعاونة على كيفية التعامل مع

9102-9191 

00/9102 لجنة ادارة االزمات  
 والكوارث

فريق –خطة االخالء)9191-9102تجربة االخالء : 6/5/9/0
(التصوير الفيديو-االخالء  

خطة )9191-9102وجود وثيقة تجربة االخالء 
 (التصوير الفيديو-فريق االخالء–االخالء

3/9191 لجنة ادارة االزمات  
 والكوارث

قاعدة بيانات وسائل االتصال الحديثة والبنية :6/6/0/0
9191-9102التكنولوجيا المتاحة بالكلية لالساتذة   

وجود قاعدة بيانات وسائل االتصال الحديثة والبنية 
-9102التكنولوجيا المتاحة بالكلية لالساتذة 

 مستوفاة 9191

5/9191  منسق المعيار 

والفئة المستفيدة بيان بوسائل االتصال المتاحة : 6/6/0/9
9102-9191  

وجود بيان بوسائل االتصال المتاحة والفئة 
 9191-9102المستفيدة 

09/9102  منسق المعيار 

اعالن اعضاء هيئة التدريس بكيفية استخدام خدمات : 6/6/0/3
Wi-Fi  9102-9191  

وجود وثيقة معلنة العضاء هيئة التدريس بكيفية 
 Wi-Fi 2020-2019استخدام خدمات 

01/9102  منسق المعيار 
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-9102عقود تقديم خدمات االنترنت بالجامعة : 6/6/0/4
9191 

وجود عقود تقديم خدمات االنترنت بالجامعة 
9102-9191 

01/9102  منسق المعيار 

وجود وثيقة نسبة الحاسبات الى عدد الطالب  9191-9102نسبة الحاسبات الى عدد الطالب : 6/6/9/0
9102-9191 

01/9102  ق المعيارمنس 

بعض بيانات الكلية على الموقع االلكترونى : 6/6/3/0
9102-9191  

وجود وثيقة معلنة ببعض بيانات الكلية على الموقع 
 9191-9102االلكترونى 

5/9191 لجنة الموقع  
 االلكترونى

-9102تشكيل لجنة تحديث الموقع االلكتروني :  6/6/3/9
9191  

وقع االلكتروني لجنة تحديث الم وجود قرار تشكيل
 معتمد  9102-9191

01/9102  مجلس الكلية 

أمثلة للخدمات المقدمة على الموقع : 6/6/3/3
.االلكترونى  

وجود أمثلة معلنة للخدمات المقدمة على الموقع 
 .االلكترونى

5/9191 لجنة الموقع  
 االلكتونى

امثلة للتفاعالت الطالبية على صفحة : 6/6/3/4
.الكلية   

معلنة للتفاعالت الطالبية على صفحة وجود امثلة 
 الكلية

5/9191 لجنة الموقع  
 االلكترونى

 
خطاب مدير المكتبة يوضح المعلومات االساسية :  6/7/0/0

.9191-9102للمكتبة   
وجود خطاب خطاب مدير المكتبة يوضح المعلومات 

 9191-9102االساسية للمكتبة 
0/9191  منسق المعيار 

0/9191 وجود الدليل  9191-9102أكتوبر  6جامعة دليل مكتبة :  6/7/0/9  مدير المكتبة 



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

41 
 

تحديث اعالن بيانات المكتبة بالموقع االلكترونى :  6/7/0/3
.للجامعة  

وجود وثيقة معلنة  عن بيانات المكتبة بالموقع 
 .االلكترونى للجامعة

3/9102 لجنة الموقع  
 االلكترونى

بة المركزية ومؤهالتهم بيان باسماء العاملين بالمكت:  6/7/0/4
9102-9191  

بيان باسماء العاملين بالمكتبة المركزية : وجود 
 9191-9102ومؤهالتهم 

00/9102  مدير المكتبة 

.مخاطبات الكلية لتحديث الكتب بالمكتبة : 6/7/0/5  منسق المعيار شهرى .وجود مخاطبات الكلية لتحديث الكتب بالمكتبة  

الفرقة االولى الذين حضروا اللقاء  بيان باسماء طالب: 6/7/0/6
9191-9102التعريفي للمكتبة   

وجود وثيقة بيان باسماء طالب الفرقة االولى الذين 
 9191-9102حضروا اللقاء التعريفي للمكتبة 

01/9102  منسق المعيار 

نسبة المترددين فعليا على مكتبة الجامعة من : 6/7/0/7
ة والطالب بكلية التربية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

9102-9191  

وجود بيان بنسبة المترددين فعليا على مكتبة 
الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 9191-9102والطالب بكلية التربية 

5/9191  منسق المعيار 

نتيجة استبانة استطالع آراء المستفدين من المكتبة : 6/7/0/0
9102-9191  

% 05يان توضح ان نسبة الالضا نتائج االستب
 فأكثر

5/9191  منسق المعيار 

-9102اسطوانات بقواعد بيانات الكتب بالمكتبة : 6/7/0/2
9191 

وجود اسطوانات بقواعد بيانات الكتب بالمكتبة 
9102-9191 

5/9191  منسق المعيار 



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

42 
 

الشكاوى والرد )آليات تلقي الشكاوى بالمكتبة : 6/7/0/01
(عليها  

آليات تلقي الشكاوى بالمكتبة  وجود وثيقة
 (الشكاوى والرد عليها)

5/9191  مدير المكتبة 
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 ر االكاديمية والبرامج التعليميةالمعايي :معيار السابع ال 

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                     االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

تعريف المستفدين بالمعايير القومية األكاديمية المرجعية خطط : 7/0/9/0
 9191-9102عن االعوام  9103 مايو لقطاع كليات التربية اإلصدار األول

قرار اعتماد خطط تعريف المستفيدين 
 القومية االكاديمية بالمعايير 

 منسق المعيار 00/9102

ومية األكاديمية تقارير عن خطط تعريف المستفدين بالمعايير الق: 7/0/9/9
عن االعوام  9103 مايوالمرجعية لقطاع كليات التربية اإلصدار األول 

9102-9191. 

وجود تقارير عن خطط تعريف المستفدين 
بالمعايير القومية األكاديمية المرجعية 

لقطاع كليات التربية اإلصدار األول ابريل 
 .9191-9102عن االعوام  9103
 معتمدة

 المعيارمنسق  شهرى المدارس

وثائق ورش العمل لتعريف المستفدين بالمعايير القومية األكاديمية : 7/0/9/3
عن االعوام  9103 مايوالمرجعية لقطاع كليات التربية اإلصدار األول 

9102-9191. 

وجود وثائق وثائق ورش العمل لتعريف 
المستفدين بالمعايير القومية األكاديمية 

اإلصدار  المرجعية لقطاع كليات التربية
عن االعوام  9103األول ابريل 

9102-9191 

شهرى 
 المدارسب

 منسق المعيار



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

44 
 

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                     االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

خطابات التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بااللتزام بتعريف : 7/0/9/4
 .ر والمعايير األكاديمية الطالب بالمقر 

 منسق المعيار 01/9102 وجود خطابات معتمدة

نتائج تحليل الورقة االمتحانية من ناحية الشكل والمضمون : 7/0/9/5
 الفصل االول والثاني  9191-9102ومقترحات التحسين 

وجود نتائج تحليل الورقة االمتحانية من 
ناحية الشكل والمضمون ومقترحات 

الفصل االول  9191-9102التحسين 
 والثاني

9/9191 
6/9102 

 منسق المعيار

-9102نتائج استبيان استطالع الطالب للخدمة الجامعية :  7/0/9/6
9191 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر05%

 منسق المعيار 7/9191

نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم : 7/0/9/7
 9191-9102لغة االنجليزية ال

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر05%

9/9191 
7/9191 

 منسق المعيار

نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم :7/0/9/0
 9191-9102اللغة العربية 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر05%

9/9191 
7/9191 

 يارمنسق المع
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نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم :7/0/9/2
 9191-9102رياض االطفال 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر05%

9/9191 
7/9191 

 منسق المعيار

نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم :7/0/9/01
 9191-9102( تربية خاصة )علم النفس التربوى 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر05%

9/9191 
7/9191 

 منسق المعيار

قائمة الجهات التى طبق عليها استطالع رأى المستفدين وجهات : 7/9/0/0
 .العمل فى خريجى الكلية 

وجود قائمة بالجهات التى طبق عليها 
استطالع رأى المستفدين وجهات العمل 

 .ريجى الكلية فى خ

 منسق المعيار 00/9102

نتائج تطبيق استبيان رأى المستفدين وجهات العمل فى خريجى : 7/9/0/9
 الكلية 

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 فأكثر05%

 منسق المعيار 09/9102

تقرير عن نتائج تطبيق استبيان رأى المستفدين وجهات العمل فى : 7/9/0/3
 . خريجى الكلية 

وجود تقرير عن نتائج تطبيق استبيان 
رأى المستفدين وجهات العمل فى خريجى 

 الكلية معتمد

 منسق المعيار 09/9102

اعالن توصيف البرامج والمقررات الدراسية على الموقع االلكترونى : 7/4/4/0
 .للكلية 

 منسق المعيار 00/9102 وثيقة الموقع ومعلن به توصيفات البرامج 

 منسق المعيار 0/9191 دليلي الطالب اهداف البرامج  9191-9102ر اهداف البرامج الدراسية بدليل الطالب نش: 7/4/4/9
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نماذج توعية الطالب بتوصيف المقرر خالل المحاضرة االولى : 7/4/4/3
جميع كشوف توعية الطالب بالمقرر بملفات )للمقرر بكل فصل دراسي 

 9191-9102(.المقررات 

ة الطالب بتوصيف وجود نماذج توعي
المقرر خالل المحاضرة االولى للمقرر 

جميع كشوف توعية )بكل فصل دراسي 
( الطالب بالمقرر بملفات المقررات 

 معتمد 9102-9191

01/9102 
9/9191 

 اساتذة المقررات
 منسق المعيار

وجود وثيقة استراتيجية التعليم و  9191-9102استراتيجية التعليم و التدريس 
 9191-9102التدريس 

رئيس قسم  01/9102
 المناهج

باإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج  بيان: 7/5/0/0
 .التعليمية والمقررات الدراسية وحجم مشاركة األطراف المعنية في ذلك

وجود بيان باإلجراءات الرسمية المتبعة 
للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية 

وحجم مشاركة  والمقررات الدراسية
 .األطراف المعنية في ذلك

لجنة تطوير  01/9102
 المناهج

مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات ليسانس االداب والتربية : 0أ/7/6/0
  9191-9102اللغة االنجليزية ومقراراته 

وجود مجلد التقارير السنوية لبرنامج 
ومقررات ليسانس االداب والتربية اللغة 

 9102-9100ومقراراته  االنجليزية
 معتمد

 منسقي البرامج  6/9191

مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات ليسانس االداب والتربية : أ7/6/0/9
  9191-9102اللغة العربية ومقراراته 

مجلد التقارير السنوية لبرنامج  وجود
ومقررات ليسانس االداب والتربية اللغة 

 عتمدم9191-9102العربية ومقراراته 

 منسقي البرامج 6/9191



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

47 
 

مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات بكالوريوس الطفولة : أ7/6/0/3
  9191-9102والتربية ومقراراته 

مجلد التقارير السنوية لبرنامج  وجود
ومقررات بكالوريوس الطفولة والتربية 

 معتمد9191-9102ومقراراته 

9/9191 
6/9191 

 منسقي البرامج

مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات  بكالوريوس العلوم  :أ7/6/0/4
 9191-9102والتربية تخصص التربية الخاصة ومقراراته 

مجلد التقارير السنوية لبرنامج  وجود
ومقررات  بكالوريوس العلوم والتربية 
تخصص التربية الخاصة ومقراراته 

 معتمد9102-9191

9/9191 
6/9191 

 منسقي البرامج

دراسة تحليلية لمدى االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات من خالل : 7/6/9/0
آراء المراجعين واستبانات الطالب وتوافق محتوى الورقة االمتحانية مع نواتج 

 .التعلم

وجود وثيقة دراسة تحليلية لمدى االلتزام 
بالتوصيف المعلن للمقررات من خالل 

آراء المراجعين واستبانات الطالب وتوافق 
حتوى الورقة االمتحانية مع نواتج م

 معتمدة.التعلم

 منسقي البرامج 09/9102

لجنة تطوير البرامج  –االقسام  –محضر اجتماع مجلس الكلية : أ7/6/3/0
ساعة للعام الجامعى  044لمناقشة التقارير السنوية للبرامج الدراسية الئحة 

9102-9191. 

 –محضر اجتماع مجلس الكلية  وجود
لجنة تطوير البرامج لمناقشة  –االقسام 

التقارير السنوية للبرامج الدراسية الئحة 
-9102ساعة للعام الجامعى  044

 معتمد.9191

9/9191 
6/9191 

لجنة تطوير 
 البرامج 
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توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق                  
 المخطط 

مسئول 
 التنفيذ 

ر اجتماع مجلس قسم اللغة االنجليزية لمناقشة التقرير محض: ب7/6/3/0
  9191-9102السنوى للبرنامج و المقررات 

محضر اجتماع مجلس قسم اللغة  وجود
االنجليزية لمناقشة التقرير السنوى 

 9191-9102للبرنامج والمقررات 
 معتمد

9/9191 
6/9191 

 رئيس القسم

غة العربية لمناقشة التقرير محضر اجتماع مجلس قسم اللغة الل: ج7/6/3/0
  9191-9102السنوى للبرنامج و المقررات 

محضر اجتماع مجلس قسم اللغة  وجود
اللغة العربية لمناقشة التقرير السنوى 

 9191-9102للبرنامج والمقررات 
 معتمد

9/9191 
6/9191 

 رئيس القسم

 محضر اجتماع مجلس قسم التربية ورياض االطفال  لمناقشة: د7/6/3/0
 9191-9102التقرير السنوى للبرنامج و المقررات 

محضر اجتماع مجلس قسم التربية  وجود
ورياض االطفال  لمناقشة التقرير 

-9102السنوى للبرنامج و المقررات 
 معتمد 9191

9/9191 
6/9191 

 رئيس القسم

( تربية خاصة )محضر اجتماع مجلس قسم علم النفس التربوى : هب7/6/3/0
 9191-9102رير السنوى للبرنامج و المقررات لمناقشة التق

محضر اجتماع مجلس قسم علم  وجود
لمناقشة ( تربية خاصة )النفس التربوى 

التقرير السنوى للبرنامج و المقررات 
 معتمد9102-9191

9/9191 
6/9191 

 رئيس القسم
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-9102احاطة ممثلي سوق العمل بالتقاير السنوية للبرامج : 7/6/3/9
9191 

 رؤساء االقسام 6/9191 ار احاطة معتمدوجود قر 

دراسة تحليلية لالستفادة من التقارير السنوية لبرنامج ليسانس : 7/6/4/0
االداب والتربية تخصص اللغة االنجليزية ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج 

9102-9191  

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة من 
انس االداب التقارير السنوية لبرنامج ليس

والتربية تخصص اللغة االنجليزية 
ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج 

 معتمدة9102-9191

 رؤساء االقسام 5/9191
 منسقى البرامج

دراسة تحليلية لالستفادة من التقارير السنوية لبرنامج ليسانس : 7/6/4/9
طوير البرنامج االداب والتربية تخصص اللغة العربية و مقرراته الدراسية في ت

9102-9191  

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة من 
التقارير السنوية لبرنامج ليسانس االداب 
والتربية تخصص اللغة العربية و مقرراته 

 -9102الدراسية في تطوير البرنامج 
 معتمدة 9191

 رؤساء االقسام 5/9191
 منسقى البرامج

التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس  دراسة تحليلية لالستفادة من: 7/6/4/3
  9191-9102الطفولة و التربية ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج 

وجود وثيقة  دراسة تحليلية لالستفادة 
من التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس 
الطفولة و التربية ومقرراته الدراسية في 

 معتمدة 9191-9102تطوير البرنامج 

 اء االقسامرؤس 5/9191
 منسقى البرامج
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دراسة تحليلية لالستفادة من التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس : 7/6/4/4
العلوم والتربية تخصص تربية خاصة ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج 

9102-9191  

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة من 
التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس 

والتربية تخصص تربية خاصة العلوم 
ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج 

 معتمدة 9102-9191

 رؤساء االقسام 5/9191
 منسقى البرامج
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 التدريس والتعليم : المعيار الثامن  

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق                     
 المخطط 

 فيذ مسئول التن

كتيب استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم فى ضوء : ه0/0/0/0
 9102المعايير االكاديمية المرجعية ونواتج التعلم المستهدفة 

وجود كتيب استراتيجية التدريس والتعلم 
والتقويم فى ضوء المعايير االكاديمية المرجعية 

 9102ونواتج التعلم المستهدفة 

01/9102  جرئيس قسم المناه 

مصفوفة توافق استراتيجية التدريس والتعلم مع : 0/0/0/9
 بالبرامجالمعايير األكاديمية 

وجود مصفوفة توافق استراتيجية التدريس 
 معتمدة بالبرامجوالتعلم مع المعايير األكاديمية 

 منسق البرنامج  09/9102

مصفوفة توافق استراتيجية التقويم  مع المعايير : 0/0/0/3
 .بالبرامج األكاديمية

مصفوفة توافق استراتيجية التقويم  مع  وجود
 معتمدةبالبرامج المعايير األكاديمية 

 البرنامج ىمنسق 09/9102

العالقة بين طرق التعليم والتعلم ومخرجات التعلم : 0/0/0/4
 بالبرامجالمستهدفة 

وجود مصفوفة العالقة بين طرق التعليم والتعلم 
 ببرنامجومخرجات التعلم المستهدفة 

 منسقى البرنامج 01/9102

العالقة بين اساليب تقويم الطالب ومخرجات التعلم : ب0/0/0/4
 . المستهدفة بالبرنامج

وجود مصفوفة العالقة بين اساليب تقويم 
 الطالب ومخرجات التعلم المستهدفة بالبرنامج

 منسقى البرنامج 01/9102
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تدريس والتعلم تقرير عن مدى تطبيق استراتيجية ال: ب0/9/0/0
 9191-9102والتقويم بشكل يدعم مهارات التعلم الذاتى 

وجود تقرير عن مدى تطبيق استراتيجية 
التدريس والتعلم والتقويم بشكل يدعم مهارات 

 معتمد  9191-9102التعلم الذاتى 

9/9191  منسقى البرنامج 

نموذج ممارسات التدريس والتعليم جود و  بالبرامجنموذج ممارسات التدريس والتعليم والتقويم  : أ0/9/0/9
 والتقويم  بالبرامج

01/9102  اساتذة المقررات  

تقرير عن مدى تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم : 0/9/0/3
 بالبرامجوالتقويم 

عن مدى تطبيق استراتيجية  وجود تقرير
التدريس والتعلم والتقويم بشكل يدعم مهارات 

 بالبرامج مد التوظيف وريادة االعمال معت

9/9191  لجنة تطوير المناهج  

مصفوفة مهارات التوظيف و ريادة األعمال  :0/9/0/4/0
  بالبرامج

وجود مصفوفة مهارات التوظيف و ريادة 
 بالبرامج األعمال 

 لجنة تطوير المناهج 9/9191

ميدانى وجود توصيف مقررات التدريب ال بالبرامج توصيف مقررات التدريب الميدانى  0/3/0/0
 بالبرامج

01/9191  لجنة التربية العملية  

آليات تنفيذ واالشراف على التدريب الميدانى الواردة  0/3/9/0
 من مركز ضمان الجودة 

تنفيذ واالشراف على  وجود آليات معلنة عن
التدريب الميدانى الواردة من مركز ضمان 

 الجودة

00/9191  لجنة التربية العملية  

بيق اليات تنفيذ واالشراف على التربية العملية ادلة تط 0/3/9/4
 بالكلية 

عن  تطبيق اليات تنفيذ  دليل معتمدوجود 
 واالشراف على التربية العملية بالكلية 

09/9191  لجنة التربية العملية 
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بيان باسماء المدارس التى يتم بها التدريب  0/3/3/0
 الميدانى 

 بها يتم التى المدارس باسماء بيانوجود وثيقة 
 بالبرامج  الميدانى التدريب

00/9191  لجنة التربية العملية  

استمارة تقييم مدير المدرسة و المعلم المتعاون  0/3/3/09
 9191-9102للطالب بتخصص التربية الخاصة 

 المعلم و المدرسة مدير تقييم استمارةوجود 
  للطالب المتعاون

09/9102 
4/9191 

 منسق التربية العملية 

 و العملية التربية تنفيذ متابعةوجود تقارير  ارير متابعة تنفيذ التربية العملية واالجراءات التصحيحيةتق
 معتمدة  التصحيحية االجراءات

0/9191 
6/9191 

 منسق التربية العملية

العالقة بين اساليب تقويم الطالب بالتربية العملية  0/4/0/0
  بالبرامج ة ومخرجات التعلم بمقررات التربية العملي

 تقويم اساليب بين العالقةوجود مصفوفة توضح 
 بمقررات التعلم ومخرجات العملية بالتربية الطالب
 بالبرامج العملية التربية

 منسق التربية العملية 00/9102

قائمة ادوات ومؤشرات تقويم فاعلية التربية العملية  0/5/0/0
  بالبرامج

 التربية فاعلية تقويموجود قائمة بأدوات ومؤشرات 
 االنجليزية اللغة تخصص العملية

00/9102 منسق التربية  
 العملية
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توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق                  
 المخطط 

مسئول 
 التنفيذ 

 رئيس قسم المناهج 12/2212 ة لتقويم الطالبوجود وثيقة بيان بالطرق المستخدم .بيان بالطرق المستخدمة لتقويم الطالب : 8/6/1/1
قواعدددددددددددددد توزيدددددددددددددع الددددددددددددددرجات علدددددددددددددى اإلمتحاندددددددددددددات : 8/6/2/1

التحريريددددددددددددددة واالعمدددددددددددددددال التعليميدددددددددددددددة واالنشدددددددددددددددطة بدددددددددددددددالمقررات 
 .النظرية والعملية باالئحة الكلية 

وجود قواعد توزيع الدرجات على اإلمتحانات 
التحريرية واالعمال التعليمية واالنشطة بالمقررات 

 .النظرية والعملية باالئحة الكلية 

 رئيس قسم المناهج 12/2212

قدددددددددددرار مجلددددددددددددس كليدددددددددددة بنسددددددددددددب توزيدددددددددددع درجددددددددددددات : 8/6/2/2
 االختبارات على مخرجات التعلم 

مجلس كلية بنسب توزيع درجات  وجود قرار
 االختبارات على مخرجات التعلم معتمد

 رئيس قسم المناهج 12/2212

التقدددددددددددددددددددويم مدددددددددددددددددددع  نمددددددددددددددددددداذج توافدددددددددددددددددددق أسددددددددددددددددددداليب: 8/6/2/3
إختبدددددددددددددار نصدددددددددددددف الفصدددددددددددددل الدراسدددددددددددددي _ مخرجدددددددددددددات الدددددددددددددتعلم

العددددددددددددددددددام ( اختبددددددددددددددددددار نهايددددددددددددددددددة الفصددددددددددددددددددل  -الثددددددددددددددددددانى/ األول 
 2222-2212الجامعى 

وجود نماذج توافق أساليب التقويم مع مخرجات 
/ إختبار نصف الفصل الدراسي األول _ التعلم
العام الجامعى ( اختبار نهاية الفصل  -الثانى

2212-2222 

 منسقي البرامج  12/2212

أمثلدددددددددددددددددة لتطبيدددددددددددددددددق قواعدددددددددددددددددد توزيدددددددددددددددددع درجدددددددددددددددددات : أ8/6/2/4
االختبدددددددددددددددار علدددددددددددددددى مخرجدددددددددددددددات الدددددددددددددددتعلم مقدددددددددددددددررات نظريدددددددددددددددة 

 2222-2212بالفصل الدراسي االول  

وجود أمثلة معلنة لتطبيق قواعد توزيع درجات 
االختبار على مخرجات التعلم مقررات نظرية 

 2222-2212بالفصل الدراسي االول 

2/2222  البرامجمنسقي  

أمثلدددددددددددددددة لتطبيدددددددددددددددق قواعدددددددددددددددد توزيدددددددددددددددع درجدددددددددددددددات : ب8/6/2/4
االختبدددددددددددددددار علدددددددددددددددى مخرجدددددددددددددددات الدددددددددددددددتعلم مقدددددددددددددددررات نظريدددددددددددددددة 

 2222-2212بالفصل الدراسي الثاني  

وجود أمثلة معلنة أمثلة لتطبيق قواعد توزيع 
درجات االختبار على مخرجات التعلم مقررات 

 2222-2212نظرية بالفصل الدراسي الثاني 

6/2222  البرامجمنسقي  
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أمثلددددددددددددددددة لتطبيددددددددددددددددق قواعددددددددددددددددد توزيددددددددددددددددع درجددددددددددددددددات : ج8/6/2/4
االختبدددددددددددددددار علدددددددددددددددى مخرجدددددددددددددددات الدددددددددددددددتعلم مقدددددددددددددددررات عمليدددددددددددددددة 

 2222-2212بالفصل الدراسي االول 

وجود أمثلة معلنة لتطبيق قواعد توزيع درجات 
االختبار على مخرجات التعلم مقررات عملية 

 2222-2212بالفصل الدراسي االول 

2/2222  منسقي البرامج 

أمثلددددددددددددددددة لتطبيددددددددددددددددق قواعددددددددددددددددد توزيددددددددددددددددع درجددددددددددددددددات : د8/6/2/4
االختبدددددددددددددددار علدددددددددددددددى مخرجدددددددددددددددات الدددددددددددددددتعلم مقدددددددددددددددررات عمليدددددددددددددددة 

 2222-2212بالفصل الدراسي الثاني  

وجود أمثلة معلنة لتطبيق قواعد توزيع درجات 
االختبار على مخرجات التعلم مقررات عملية 

 2222-2212بالفصل الدراسي الثاني 

6/2222  منسقي البرامج 

االجدددددددددددددراءات التصدددددددددددددحيحية بنددددددددددددداء علدددددددددددددى نتدددددددددددددائج : 8/6/2/5
فحدددددددددددص الورقدددددددددددة اإلمتحانيدددددددددددة مدددددددددددن حيدددددددددددث تطبيدددددددددددق قواعدددددددددددد 
توزيددددددددددددددددع درجددددددددددددددددات االختبددددددددددددددددار علددددددددددددددددى مخرجددددددددددددددددات الددددددددددددددددتعلم 

.2212-2222 

وجود االجراءات التصحيحية بناء على نتائج 
فحص الورقة اإلمتحانية من حيث تطبيق قواعد 

توزيع درجات االختبار على مخرجات التعلم 
.2212-2222 

2/2222  
6/2222  

لجنة تطوير 
 المناهج 

دليددددددددددددددددددددددل القواعددددددددددددددددددددددد واإلجددددددددددددددددددددددراءات المنظمددددددددددددددددددددددة : 8/7/1/1

 .أكتوبر  6لالمتحانات بجامعة 

منسق  12/2212 وجود الدليل معتمد 
 المعيار

( قبدددددددددددددددددددددل النهائيدددددددددددددددددددددة )جدددددددددددددددددددددداول اإلمتحاندددددددددددددددددددددات : 8/7/2/1

 2222-2212لمعرفة رأى الطالب 

لمعرفة ( قبل النهائية )وجود جداول اإلمتحانات 
 2222-2212رأى الطالب 

12/2212  
3/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب 
-2212وجود جداول اإلمتحانات للعام الجامعى جددددددددددددددددددددداول اإلمتحانددددددددددددددددددددات للعددددددددددددددددددددام الجددددددددددددددددددددامعى : د8/7/2/3

2222 
1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 
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 الطالب .وقرارات اعتمادها  2218-2212

اعدددددددددددددددددددددددالن جدددددددددددددددددددددددداول االختبدددددددددددددددددددددددار بدددددددددددددددددددددددالموقع : أ8/7/2/4

 .االلكترونى 

وجود وثيقة معلنىة عن جداول االختبار بالموقع 
 .االلكترونى 

1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
وجود وثيقة معلنة عن جداول االختبار بارجاء  اعالن جداول االختبار بارجاء اللكلية  : ب8/7/2/4

 اللكلية  
1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية 
لشئون التعليم      

 و الطالب
الددددددددددددددددددورى مدددددددددددددددددع اعضددددددددددددددددداء هيئدددددددددددددددددة  اإلجتمددددددددددددددددداع: 8/7/2/5

 .التدريس بالكلية لمناقشة اجراءات االختبارات 

الدورى مع اعضاء هيئة  اإلجتماعوجود محضر 
 التدريس بالكلية لمناقشة اجراءات االختبارات

1/2222  
4/2222  

 ة عميد الكلي

مدددددددددددددع رؤسددددددددددددداء الكنتدددددددددددددرول للمناقشدددددددددددددة  اإلجتمددددددددددددداع: 8/7/2/6

 وثائق العمل بالكنترول 

مع رؤساء الكنترول  اإلجتماعوجود محضر 
 للمناقشة وثائق العمل بالكنترول

1/2222  
4/2222  

 عميد الكلية

مخاطبددددددددددددددددددددة السددددددددددددددددددددادة رؤسدددددددددددددددددددداء الكددددددددددددددددددددونتروالت : 8/7/2/7

 .بالقواعد تنظيم عملية التحضير لالختبار 

طبة السادة رؤساء الكونتروالت بالقواعد وجود مخا
 تنظيم عملية التحضير لالختبار

1/2222  
4/2222  

 عميد الكلية

2/2222وجود وثيقة معلنة عن القواعد الخاصة  بلجان  اعددددددددددددددددددددددالن القواعدددددددددددددددددددددددد الخاصددددددددددددددددددددددة  بلجدددددددددددددددددددددددان  : أ 8/7/2/8 وكيل الكلية لشئون  



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

57 
 

5/2222 اإلمتحان على الطالب بقاعات  االختبار اإلمتحان على الطالب بقاعات  االختبار التعليم      و  
 الطالب

اعدددددددددددددددددددددالن القواعدددددددددددددددددددددد الخاصدددددددددددددددددددددة  بلجدددددددددددددددددددددان  : ب 8/7/2/8

 اإلمتحان على الطالب بكراسات االجابة

معلنة عن القواعد الخاصة  بلجان  وجود وثيقة 
 اإلمتحان على الطالب بكراسات االجابة

2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 بالطال
 2222-2212وجود قرار  تشكيل لجان السير  2222-2212تشكيل لجان السير : د8/7/2/11

 معتمد 
1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
-2212تشددددددددددددددددددددددددددكيل لجددددددددددددددددددددددددددان المددددددددددددددددددددددددددراقبيين : د8/7/2/12

2222 

 2222-2212وجود قرار  تشكيل لجان المراقبيين 
 معتمد 

1/2222  
4/2222  

كلية لشئون وكيل ال
التعليم      و 

 الطالب
-2212تشدددددددددددددددددددددددددكيل لجدددددددددددددددددددددددددان الممتحندددددددددددددددددددددددددين : د8/7/2/13

2222 

 2222-2212وجود قرار تشكيل لجان الممتحنين 
 معتمد 

1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
-2212تشدددددددددددددددددددددددكيل لجدددددددددددددددددددددددان المصدددددددددددددددددددددددححين : د8/7/2/14

2222 

-2212وجود قرار تشكيل لجان المصححين 
 معتمد  2222

وكيل الكلية لشئون  
التعليم      و 

 الطالب
1/2222( مراقبة)وجود قرار تشكيل لجان احتياطى ( مراقبدددددددددددددددددددددة)تشدددددددددددددددددددددكيل لجدددددددددددددددددددددان احتيددددددددددددددددددددداطى : د8/7/2/15 وكيل الكلية لشئون  
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4/2222 معتمد  2212-2222 2212-2222 التعليم      و  
 الطالب

وكيل الكلية لشئون  12/2212 ف اظرف اوراق االسئلةوجود غال .غالف اظرف اوراق االسئلة :  8/7/2/16
التعليم      و 

 الطالب
نمدددددددددددددددوذج كراسدددددددددددددددة اجابدددددددددددددددة بجميدددددددددددددددع االختدددددددددددددددام : 8/7/2/17

 لتوزيعها على اللجان

1/2222 وجود نموذج كراسة اجابة بجميع االختام معتمد  وكيل الكلية لشئون  
التعليم      و 

 الطالب
ب علدددددددددددددددددى مثدددددددددددددددددال لخطدددددددددددددددددة توزيدددددددددددددددددع الطدددددددددددددددددال: 8/7/2/18

 .قاعات االختبار تبعا للحروف االبجدية 

وجود أمثلة معلنة لخطة توزيع الطالب على 
 قاعات االختبار تبعا للحروف االبجدية

12/2212  
1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
اعددددددددددددددددالن كشددددددددددددددددوف اسددددددددددددددددماء الطددددددددددددددددالب فددددددددددددددددى : 8/7/2/12

 قاعات االختبار 

شوف اسماء الطالب فى وجود وثيقة معلنة عن ك
 قاعات االختبار

12/2212  
1/2222  
4/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
اقدددددددددددددددددرار الطالددددددددددددددددددب الغيدددددددددددددددددر مسددددددددددددددددددجل فددددددددددددددددددى :  8/7/2/22

كشددددددددددوف االختبددددددددددار بتحمددددددددددل مسددددددددددئولية احضددددددددددار مددددددددددا يثبددددددددددت 

 .تسجيله للمقرر

وجود اقرار الطالب الغير مسجل فى كشوف 
ار ما يثبت تسجيله االختبار بتحمل مسئولية احض

 معتمد . للمقرر

12/2212  
2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب



   

 
9191-9102دراسة التقويم الذاتى   

 

59 
 

نمدددددددددددددددددددددداذج لكشددددددددددددددددددددددوف تسددددددددددددددددددددددجيل الطددددددددددددددددددددددالب : 8/7/2/21

 .االختبار وانصرافهم 

وجود نماذج لكشوف تسجيل الطالب االختبار 
 .وانصرافهم 

12/2212  
2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
و التعليم      

 الطالب
12/2212 وجود نموذج لتقرير لجنة السير .نموذج لتقرير لجنة السير : 8/7/2/22  

2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
تشددددددددددددددددددددددددددكيل لجددددددددددددددددددددددددددان التسددددددددددددددددددددددددددليم والتسددددددددددددددددددددددددددلم : 8/7/2/23

 2222-2212لالمتحانات 

وجود قرار تشكيل لجان التسليم والتسلم لالمتحانات 
 تمد مع 2212-2222

12/2212  
2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
نمدددددددددددددددددددددداذج اسددددددددددددددددددددددتمارة التسددددددددددددددددددددددليم و التسددددددددددددددددددددددلم : أ8/7/2/23

 ألوراق االجابة كنترول بالفرق المختلفة

وجود نماذج من استمارة التسليم و التسلم ألوراق 
 االجابة كنترول بالفرق المختلفة

12/2212  
2/2222  
5/2222  

ية لشئون وكيل الكل
التعليم      و 

 الطالب
آليددددددددددددددددددات اإلحتفدددددددددددددددددداظ وبددددددددددددددددددأوراق اإلمتحانددددددددددددددددددات : 8/7/2/24

 .بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها

وجود آاليات معلنة عن اإلحتفاظ وبأوراق 
 .اإلمتحانات بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها

2/2222  
6/2222  

 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
وجود تقرير عن آليات ضمان عدالة نظام  .تقرير عن آليات ضمان عدالة نظام االمتحان: 8/8/1/1

 االمتحان معتمد 
2/2222  
6/2222  

 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
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وكيل الكلية لشئون  6/2222 وجود عدم تعارض المصالح  .إقرار عدم تعارض المصالح : أ8/8/1/2
التعليم      و 

 بالطال
وكيل الكلية لشئون  6/2222 وجود تعليمات وضع االسئلة وتصحيحها .تعليمات وضع االسئلة وتصحيحها : ب8/8/1/2

التعليم      و 
 الطالب

6/2222 .وجود نموذج انذار االخالل بنظام لجنة االمتحان .نموذج انذار االخالل بنظام لجنة االمتحان: ج8/8/1/3 وكيل الكلية لشئون  
و      التعليم 
 الطالب

6/2222 .وجود نموذج محضر شغب فى اللجنة  .نموذج محضر شغب فى اللجنة : د8/8/1/3 وكيل الكلية لشئون  
التعليم      و 

 الطالب
6/2222 نموذج محضر غش فى االختبار وجود .نموذج محضر غش فى االختبار : هد8/8/1/3 وكيل الكلية لشئون  

التعليم      و 
 الطالب

نمددددددددددددددددوذج رصددددددددددددددددد درجدددددددددددددددددات اعمددددددددددددددددال السدددددددددددددددددنة : أ8/8/2/2
 بالبرامج

وكيل الكلية لشئون  1/2212 وجود نموذج رصد درجات اعمال السنة بالبرامج 
التعليم      و 

 الطالب
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نمددددددددددددددددوذج رصددددددددددددددددد النتيجددددددددددددددددة النهائيددددددددددددددددة يدددددددددددددددددويا : أ8/8/2/3
 بالبرامج

ن وكيل الكلية لشئو  12/2212 وجود نموذج رصد النتيجة النهائية يدويا بالبرامج 
التعليم      و 

 الطالب
توثيددددددددددددق احصددددددددددددائيات النجدددددددددددداح والتقددددددددددددديرات فددددددددددددى : 8/8/2/5

قطددددددددددددداع المعلوماتيدددددددددددددة علددددددددددددددى نظدددددددددددددام السددددددددددددداعات المعتمدددددددددددددددة 
وحددددددددددددددددددددددددددددددددة التسدددددددددددددددددددددددددددددددجيل .)االلكتروندددددددددددددددددددددددددددددددى بالجامعدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 (.واالمتحانات

وجود احصائيات النجاح والتقديرات فى قطاع 
المعلوماتية على نظام الساعات المعتمدة 

 معااللكترونى بالجا

2/2222  
6/2222 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب

تقريرعن كيفية استدعاء نتائج االختبارات عند : 8/8/2/6

 .الحاجة 

وجود تقرير تقريرعن كيفية استدعاء نتائج 
 معتمد .االختبارات عند الحاجة 

2/2222  
6/2222 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
عاء احصددددددددددددددددائيات النجدددددددددددددددداح والتقددددددددددددددددديرات اسددددددددددددددددتد: 8/8/2/7

فدددددددددى قطددددددددداع المعلوماتيدددددددددة علدددددددددى نظدددددددددام السددددددددداعات المعتمددددددددددة 
 .االلكترونى بالجامعة 

احصائيات النجاح والتقديرات فى قطاع تقرير 
المعلوماتية على نظام الساعات المعتمدة 

 .االلكترونى بالجامعة 

وكيل الكلية لشئون  12/2212
التعليم      و 

 الطالب
تقرير عن وسائل إعالم ومناقشة الطالب بنتائج : 8/2/1/1

 .اإلمتحانات 
تقرير عن وسائل إعالم ومناقشة الطالب  وجود

 معتمد.بنتائج اإلمتحانات 
12/2212  
3/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
نتائج تحليل تقييم الطالب العالمهم  بنتائج : 8/2/1/2

 .االختبارات 
حليل تقييم الطالب العالمهم بنتائج وجود نتائج ت
 .االختبارات 

2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 
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 الطالب

وجود وثيقة معلنة عن درجات اعمال السنة على  اعالن درجات اعمال السنة على الموقع االلكترونى : 8/2/1/3
 الموقع االلكترونى

12/2212  
3/2222  

وكيل الكلية لشئون 
يم      و التعل

 الطالب
اعالن درجات اعمال السنة باللوحات االعالنات : 8/2/1/4

 .بالكلية 
وجود وثيقة معلنة عن درجات اعمال السنة 

 .باللوحات االعالنات بالكلية 
12/2212  
3/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
- 2212مجلد نتائج الطالب  العام  الجامعي : 8/12/1/5

2222 . 
- 2212وجود نتائج الطالب  العام  الجامعي 

 معتمدة.  2222
2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
تقرير عن نتائج الطالب  العام  الجامعي : 12/ 8/12/1

2212 -2222  
تقرير عن نتائج الطالب  العام  الجامعي  وجود

 معتمد 2222- 2212
2/2222  
5/2222  

كلية لشئون وكيل ال
التعليم      و 

 الطالب
تقريدددددددددددر عدددددددددددن االسدددددددددددتفادة مدددددددددددن تحليدددددددددددل نتدددددددددددائج : أ8/12/2/4

 2222-2212االمتحانات فى تطوير البرامج 
وجود تقرير عن االستفادة من تحليل نتائج 

 2222-2212االمتحانات فى تطوير البرامج  
 معتمد

2/2212  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
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إجدددددددددددددددددددراءات و قواعدددددددددددددددددددد  التعامدددددددددددددددددددل  مدددددددددددددددددددع  :  أ/8/11/1/2
-2212. تظلمددددددددددددات  الطددددددددددددالب  مددددددددددددن نتددددددددددددائج االمتحانددددددددددددات

2222 

وجود إجراءات و قواعد  التعامل  مع  تظلمات  
 2222-2212. الطالب  من نتائج االمتحانات

12/2212  
2/2222  
5/2222  

وكيل الكلية لشئون 
التعليم      و 

 الطالب
ل الكليددددددددددددددددة لشددددددددددددددددئون التعلددددددددددددددددديم ية لوكيدددددددددددددددددالتقددددددددددددددددارير السددددددددددددددددنو 

 الطالب و 
وجود تقارير سنوية لوكيل الكلية لشئون التعليم و 

 الطالب معتمدة 
3/2222 وكيل الكلية لشئون  

التعليم      و 
 الطالب
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 الطالب والخريجون : المعيار التاسع            

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق
 لمخطط ا

مسئول 
 التنفيذ 

قواعد القبول بالالئحة الداخلية لنظام الساعات : 2/0/0/9
(  ساعة044)المعتمدة  

قواعد القبول بالالئحة الداخلية لنظام  وثيقة
 9191-9102الساعات المعتمدة

01/9102  لجنة المتابعة الطالبية  

قرار مجلس الكلية باالحاطة بقواعد القبول : 2/0/0/3
9191-9102 بالجامعة  

قرار مجلس الكلية باالحاطة بقواعد القبول 
 معتمد  9191-9102بالجامعة 

01/9102  لجنة المتابعة الطالبية  

قرار مجلس الكلية باالحاطة بخطاب مدير شئون :  2/0/0/4
التعليم والطالب بتحديد قواعد القبول وتوزيع الطالب مرفق به 

9191-9102لجامعى دليل القبول بالجامعات الخاصة للعام ا  

قرار مجلس الكلية باالحاطة بخطاب مدير شئون  
التعليم والطالب بتحديد قواعد القبول وتوزيع 

الطالب مرفق به دليل القبول بالجامعات الخاصة 
 معتمد 9102-9102للعام الجامعى 

 لجنة المتابعة الطالبية 01/9102

9191-9102اعالن قواعد القبول بدليل الطالب : 2/0/0/5 وجود وثيقة معلنة عن اعالن قواعد القبول بدليل  
 9191-9102الطالب 

0/9191  اعداد الدليل لجنة  

اعالن قواعد القبول بموقع الكلية االلكترونى: 2/0/0/6 قواعد القبول بموقع الكلية اعالن وثيقة   
 االلكترونى

01/9102 لجنة الموقع  
 االلكترونى 
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لى البرامج والتخصصات آلية توزيع الطالب ع: 2/0/0/7
(فى حال تحديثها)الواردة من مركز ضمان الجودة   

وجود وثيقة معلنة عن آاليات توزيع الطالب على 
البرامج والتخصصات الواردة من مركز ضمان 

 الجودة

01/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

-9102آلية توزيع الطالب المنفذة بالكلية : 2/0/0/0
9191 

وثيقة معلنة عن آلية توزيع الطالب المنفذة  وجود
 9191-9102بالكلية 

01/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

نموذج من استمارة رغبات الطالب عند التقدم : 2/0/0/2
 لاللتحاق بالكلية 

وجود نموذج من استمارة رغبات الطالب عند 
 التقدم لاللتحاق بالكلية

01/9102  منسق المعيار  

امثلة لطلبات تحويل من تخصص الى أخر : 2/0/0/00
9102-9191  

وجود نماذج أمثلة لطلبات تحويل من تخصص 
 9191-9102الى أخر 

4/9191 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

احصائية باعداد الطالب المحولين من الى الكلية : 2/0/0/09
9102-9191  

-9102اعداد الطالب المحولين من الى الكلية 
9191 

4/9191 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

قواعد التحويل من الى الكلية بالالئحة الداخلية :  2/0/9/03
(  ساعة044) لنظام الساعات المعتمدة  

قواعد التحويل من الى الكلية بالالئحة الداخلية 
 (  ساعة044)لنظام الساعات المعتمدة 

01/9102 وكيل الكلية لشئون  
 م والطالبالتعلي

اعالن قواعد التحويل من الى الكلية على الموقع :  2/0/9/0
 االلكترونى للكلية 

قواعد التحويل من الى  وجود وثيقة معلنة عن
 الكلية على الموقع االلكترونى للكلي

01/9102 لجنة الموقع  
 االلكترونى

بدليل الطالب  اعالن قواعد التحويل من الى الكلية: 2/0/9/9
9102-9191   

وجود وثيقة معلنة عن قواعد التحويل من الى 
 9191-9102الكلية بدليل الطالب 

09/9102  لجنة اعداد الدليل 
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لى الكلية : 2/0/9/3 نتائج تقييم الطالب لقواعد التحويل من وا 
9102-9191  

لى عن الطالب نسبة رضا  قواعد التحويل من وا 
 9191-9102الكلية 

6/9191 وكيل الكلية لشئون  
 تعليم والطالبال

احصائية أعداد الطالب المقبولين والمحولين : 2/0/3/0
9102-9191  

احصائية بأعداد الطالب المقبولين والمحولين 
9102-9191 

5/9191 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

اعداد الطالب المقيدين حسب الفرقة الدراسية : 2/0/3/9
  9191-9102والشعبة 

الطالب المقيدين حسب الفرقة وجود بيان باعداد 
من نظام  9191-9102الدراسية والشعبة 

 المعلوماتية 

5/9191 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

نموذج لمقاصة تحويل طالبة من خارج الجامعة : 2/0/4/9
.9102-9191  

وجود نموذج نموذج لمقاصة تحويل طالبة من 
 9191-9102.خارج الجامعة 

00/9102 كلية لشئون وكيل ال 
 التعليم والطالب

9191-9102سياسة جذب الوافدين بالجامعة :  2/9/0/0 -9102سياسة جذب الوافدين بالجامعة  وثيقة 
9191 

01/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

امثلة من خطابات االتصال بمكاتب التمثيل الثقافي : 2/9/0/9
9191-9102بالدول العربية واالفريقية   

طابات االتصال بمكاتب التمثيل الثقافي بالدول خ
 9191-9102العربية واالفريقية 

09/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

أمثلة لدعوة المسئولين بالتبادل الطالبي والتمثيل : 2/9/0/3
9191-9102الثقافي بالسفارات   

لدعوة المسئولين بالتبادل الطالبي  خظابات 
 9191-9102في بالسفارات والتمثيل الثقا

09/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب
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أمثلة مخاطبات الملحقات الثقافية للدول المختلفة : 2/9/0/4
9102-9191  

مخاطبات الملحقات الثقافية للدول المختلفة 
9102-9191 

09/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

لوافدين المقيمين بفندق قائمة باسماء الطالب ا: 2/9/0/5
9191-9102.الجامعة   

قائمة باسماء الطالب الوافدين المقيمين بفندق 
 9191-9102.الجامعة 

9/9191 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

االعالن عن مكانة الجامعة واالمكانات المختلفة : 2/9/0/6
9191-9102التى تميزها عن أى جامعة   

الجامعة واالمكانات وثيقة معلنة عن مكانة 
-9102المختلفة التى تميزها عن أى جامعة 

9191 

9/9191 لجنة الموقع  
 االلكترونى 

أعداد ونسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالي : 2/9/9/0
9102-9191  

بيان أعداد ونسبة الطالب الوافدين إلى العدد 
 9191-9102اإلجمالي 

09/9102 وكيل الكلية لشئون  
 والطالبالتعليم 

معدل التغير في عدد الطالب الوافدين خالل : 2/9/9/9 
.األعوام الثالثة الماضية  

عدد الطالب الوافدين خالل األعوام الثالثة  تزايد
 .الماضية

09/9102 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

سياسة الدعم االكاديمي واالرشاد الطالبي : 2/3/0/0
 بالجامعة 

عم االكاديمي واالرشاد الطالبي وثيقة سياسة الد
 بالجامعة

01/9102 لجنة االرشاد  
والدعم 

 االكاديمي 
الكاديمي واالرشاد الطالبي اسياسة الدعم غير : 2/3/0/9

 بالجامعة
وجود سياسة الدعم غير االكاديمي واالرشاد 

 الطالبي بالجامعة
01/9102 لجنة االرشاد  

والدعم 
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 االكاديمي

لتى تتخذها المؤسسة لتعريف بنظام دعم الوسائل واالجراءات ا
  الطالب 

وجود الوسائل واالجراءات التى تتخذها المؤسسة 
 لتعريف بنظام دعم الطالب

لجنة االرشاد  
والدعم 

 االكاديمي
اجراءات الحصول على منح التفوق واالشقاء : 2/3/0/3

9191-9102بادارة شئون الطالب  
وجود اجراءات الحصول على منح التفوق 

 9191-9102واالشقاء بادارة شئون الطالب
00/9102 لجنة االرشاد  

والدعم 
 االكاديمي

اجراءات التقدم لحصول على تخفيض المصروفات : 2/3/0/4
9191-9102ي اإلجتماعبناء على تقرير ادارة التكافل   

وجود اجراءات التقدم لحصول على تخفيض 
المصروفات بناء على تقرير ادارة التكافل 

 9191-9102ي اعاإلجتم

00/9102 لجنة االرشاد  
والدعم 

 االكاديمي
9191-9102بيان بمنح االشقاء : 2/3/0/5 3/9191 9191-9102بيان بمنح االشقاء   لجنة االرشاد  

والدعم 
 االكاديمي

9191-9102بيان بمنح التفوق : 2/3/0/6 3/9191 9191-9102بيان بمنح التفوق   لجنة االرشاد  
والدعم 

 االكاديمي
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بيان بتخفيض المصروفات بناء على تقرير ادارة : 2/3/0/7
9191-9102ياإلجتماعالتكافل   

بيان بتخفيض المصروفات بناء على تقرير ادارة 
 9191-9102ياإلجتماعالتكافل 

3/9191 لجنة االرشاد  
والدعم 

 االكاديمي
نظام المكتبة : أ2/3/0/0 3/9191 وثيقة نظام المكتبة   لجنة االرشاد  

عم والد
 االكاديمي

زيارات الطالب للمكتبة لدعمهم اكاديميا : ب2/3/0/0
9102-9191  

بيان زيارات الطالب للمكتبة لدعمهم اكاديميا 
9102-9191 

00/9102 لجنة االرشاد  
والدعم 

 االكاديمي
زيادة اعداد المترددين على المكتبة من الطالب : ج2/3/0/0

9191-9102واعضاء هيئة التدريس   
داد المترددين على المكتبة من الطالب زيادة اع

 9191-9102واعضاء هيئة التدريس 
4/9191 لجنة االرشاد  

والدعم 
 االكاديمي

-9100اصدار الشهادات باللغة االنجليزية : 2/3/0/2
9102 

9/9191 الشهادات باللغة االنجليزيةنموذج  منسق  
 المعيار

عة االتصال بشبكة المعلومات بمكتبة الجام: 2/3/0/01
 والمكتبات الدولية 

امكانية الدخول على شبكة المعلومات من مكتبة 
 الجامعة

3/9191 لجنة المتابعة  
 التعليمية

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                   االنشطة والوثائق
 المخطط 

مسئول 
 التنفيذ 
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الخدمات االرشاد االكاديمي من خالل الموقع : 2/3/0/00
9191-9102ة االلكترونى للجامع  

وثيقة االعالن عن خدمات االرشاد من خالل 
 الموقع االلكترونى 

3/9191 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

بيان بالمقررات )نشر ثقافة التعلم االلكترونى : 2/3/0/09
( االلكترونية  

3/9191 .المقررات االلكترونيةتزايد عدد  لجنة المتابعة  
 التعليمية

-9102الشكاوى ومقترحات الطالب صندوق : 2/3/0/03
9191 

محاضر فتح صندوق الشكاوى وكيفية التعامل 
 .معها 

4/9191 لجنة الشكاوى و  
 المقترحات 

9191-9102البريد االلكترونى للطالب :2/3/0/04 09/9102 عدد الطالب المفعلين للبريد االلكترونى   لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

9191-9102ب دليل الطال: 2/3/0/05 0/9191 معتمد وجود الدليل للطالب   لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

دعم وتوفير الكتاب الجامعي : 2/3/0/06 00/9102 نسبة رضا الطالب عن الكتاب الجامعى    لجنة المتابعة التعليمية 
الدعم المادي للمعامل والورش الخاصة بالطالب : 2/3/0/07

9102-9191  
4/9191 ر الورش والمعامل ميزانية تطوي لجنة المتابعة  

 التعليمية 
9191-9102خدمة المواصالت والحركة : 2/3/0/00 نسبة رضا الطالب عن خدمة المواصالت  

 بالجامعة 
3/9191 لجنة االرشاد والدعم  

 االكاديمي
9191-9102.خدمات المطاعم والتغذية: 2/3/0/02 3/9191 عم والتغذية نسبة رضا الطالب عن المطا  لجنة االرشاد والدعم  

 االكاديمي
9191-9102.السكن الجامعى : 2/3/0/91 3/9191 نسبة رضا الطالب عن السكن الجامعى   لجنة االرشاد والدعم  
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 االكاديمي

خدمات بيع الكتب والتصوير : 2/3/0/90 خدمات بيع الكتب نسبة رضا الطالب عن  
 والتصوير

3/9191 لجنة االرشاد والدعم  
 اديمياالك

الخدمات البنكية : 2/3/0/99 3/9191 الخدمات البنكيةنسبة رضا الطالب عن   لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

-9102الرعاية الصحية بمستشفى الجامعة : 2/3/0/93
9191 

الرعاية الصحية بمستشفى نسبة رضا الطالب عن 
 الجامعة

3/9191 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

-9102االنشطة الطالبية بادارة رعاية الشباب : 2/3/0/94
9191 

ادارة المنفذة من خالل االنشطة الطالبية نسبة 
 رعاية الشباب

5/9191  رائد الشباب  

يير فى تحليل لمدى فاعلية نظام الدعم مع ذكر معدل التغ
ثة اعوام اعداد المستفيدين خالل ثال   

6/9191 نسبة رضا  لجنة االرشاد والدعم  
 مياالكادي

تشكيل لجنة االرشاد والدعم االكاديمي والساعات : 2/4/0/0
9191 -9102المعتمدة   

وجود قرار تشكيل لجنة االرشاد والدعم االكاديمي 
 معتمد  9191 -9102والساعات المعتمدة 

2/9100 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب 

 محاضر لجنة االرشاد والدعم االكاديمي والساعات: 2/4/0/9
9191 -9102المعتمدة   

وجود محاضر لجنة االرشاد والدعم االكاديمي 
 معتمد  9191 -9102والساعات المعتمدة 

لجنة االرشاد والدعم  شهرى
 االكاديمي

-9102. كشف حضور جلسة دعم اكاديمي : 2/4/0/3
9191 

لجنة االرشاد والدعم  شهرى امثلة لتسجيل جلسة دعم اكاديمي 
 االكاديمي
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مطوية لتوعية الطالب عند التحاقهم بالكلية  :2/4/9/0
9191-9102بمجاالت التوظيف المتاحة لخريجى الكلية   

لتوعية الطالب عند التحاقهم بالكلية وجود مطوية 
بمجاالت التوظيف المتاحة لخريجى الكلية 

9102-9191 

01/9102 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

ملية واالستفادة منها فى تقييم الطالب للتربية الع: 2/4/9/9
9191-9102. اكتساب المهارات  المهنية   

5/9191 نسبة رضا الطالب عن التربية العملية   لجنة التربية العملية 

اجراءات تنظيم برنامج التدريب على مهارات :2/4/9/3
9191-9102التوظيف وريادة االعمال  

التدريب على مهارات التوظيف وريادة برنامج 
 معتمد  9191-9102االعمال

00/9102 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

مجلد وثائق برنامج التدريب على مهارات التوظيف : 2/4/9/4
9191-9102وريادة االعمال   

مجلد وثائق برنامج التدريب على مهارات وجود 
 9191-9102التوظيف وريادة االعمال 

شهرى من 
09/9102  

لجنة االرشاد والدعم 
 االكاديمي

9191-9102. الملتقى التوظيفي السنوى : 2/4/9/6 على تنظيم الملتقى قرار موافقة مجلس الكلية  
 التوظيفي 

5/9191 لجنة متابعة  
 الخريجين 

آلية اكتشاف ودعم  الطالب المتفوقين والمتعثرين : 2/4/3/0
 بالجامعة 

آلية اكتشاف ودعم  الطالب وجود وثيقة 
 المتفوقين والمتعثرين بالجامعة

01/9102 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

.لية إكتشاف الطالب المتعثرين بالكلية آ: 2/4/3/9 آلية إكتشاف الطالب المتعثرين وجود وثيقة  
 بالكلية

01/9102 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

9191-9102. قائمة طالب تحت االنذر: 2/4/3/3 00/9102 تحت االنذرعدد الطالب المقيدين   لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي 
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طلبات تسجيل مقررات اضافية لدواعى : 2/4/3/4
9191-9102التخرج  

طلبات تسجيل مقررات اضافية لدواعى امثلة 
 التخرج

00/9102  
3/9191  

لجنة المتابعة 
 التعليمية

االجراءات المتخذة بناءعلى طلبات تسجيل مقررات : 2/4/3/5
9191-9102اضافية لدواعى التخرج  

طلبات تسجيل مقررات القررات المتخذة فى شأن 
 اضافية لدواعى التخرج

00/9102  
3/9191  

لجنة المتابعة 
 التعليمية

-9102طلبات اجتياز متطلب سابق والرد عليها  : 2/4/3/6
9191  

00/9102 طلبات اجتياز متطلب سابق والرد عليهامثلة   
3/9191  

لجنة المتابعة 
 التعليمية

ددات مالئمة الطالب لمهنة التدريس بالئحة مح: 2/5/0/0
(الخلو من االعاقات )الكلية   

وثيقة محددات مالئمة الطالب لمهنة التدريس 
 (الخلو من االعاقات )بالئحة الكلية 

00/9102 لجنة المتابعة  
 التعليمية

آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث اعاقة :  2/5/0/9
.مؤقته للطالب اثناء الدراسة   

آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث :  وثيقة 
 اعاقة مؤقته للطالب اثناء الدراسة

5/9191 لجنة المتابعة  
 التعليمية

آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث اعاقة : 2/5/0/3
9191-9102 .دائمة للطالب اثناء الدراسة   

وثيقة آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث 
 لب اثناء الدراسةاعاقة دائمة للطا

5/9191 لجنة المتابعة  
 التعليمية 

-9102.عضوية الطالب ببعض لجان الكلية : 2/6/0/0
9191 

01/9191 المشاركين فى لجان الكلية قائمة بالطالب  مدير وحدة ضمان  
 الجودة

عضوية  الطالب بفريق العالقات العامة بالكلية : 2/6/0/9
9102-9191  

ن بفريق العالقات العامة قائمة بالطالب المشاركي
 بالكلية

01/9102  رائد الشباب 

09/9102قائمة بالطالب المشاركين فريق إدارة العالقات   SC .عضوية فريق إدارة العالقات العامة للجامعة :2/6/0/3  رائد الشباب 
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 SC .العامة للجامعة 
.9191-9102عضوية االسر الطالبية بالكلية : 2/6/0/4 عضوية االسر الطالبية  المشاركينقائمة بالطالب  

 بالكلية
00/9102  رائد الشباب 

09/9102 فى اتحاد الطالب  قائمة بالطالب المشاركين تشكيل اتحاد الطالب   رائد الشباب 
9191-9102خطة االنشطة الطالبية بالكلية : 2/7/0/0  9191-9102خطة االنشطة الطالبية بالكلية  

 معتمدة 
00/9102  رائد الشباب 

تقرير فصلي عن خطة االنشطة الطالبية بالكلية : 2/7/0/9
9102-9191  

وجود تقرير فصلي عن خطة االنشطة الطالبية 
 معتمد  9191-9102بالكلية 

00/9102  رائد الشباب 

تقرير سنوى عن خطة االنشطة الطالبية بالكلية : 2/7/0/3
9102-9191  

وجود تقرير تقرير سنوى عن خطة االنشطة 
 معتمد  9191-9102ة بالكلية الطالبي

5/9191  رائد الشباب 

 9191-9102قاعدة بيانات االنشطة الطالبية : 2/7/0/4
.ووثائق تنفيذها  

 9191-9102قاعدة بيانات االنشطة الطالبية 
 معتمدة 

5/9191  رائد الشباب  

نموذج استبيان الرضا الطالبي عن الخدمة : 2/0/0/0
.الجامعية   

ن الرضا الطالبي عن الخدمة وجود نموذج استبيا
 .الجامعية 

00/9102 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي 

نموذج استبيان تقييم الطالب للتربية العملية : 2/0/0/9 وجود نموذج استبيان تقييم الطالب للتربية  
 العملية

00/9102 لجنة االرشاد والدعم  
 االكاديمي

الخدمة  نتائج استبيان الرضا الطالبي عن: 2/0/9/0
9191-9102 .الجامعية واالستفادة منها  

 .نسبة رضا الطالبي عن الخدمة الجامعية
9102-9191 

0/9191  
5/9191  

لجنة االرشاد والدعم 
 االكاديمي
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التقرير السنوى لوكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ورعاية 
باب شال  

التقرير السنوى لوكيل الكلية لشئون التعليم و 
 مد الطالب معت

6/9191 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم و الطالب 

. 9191-9102تشكيل لجنة الخريجين : 2/2/0/9 -9102وجود قرار تشكيل لجنة الخريجين  
 معتمد  9191

2/9102 وكيل الكلية لخدمة  
 المجتمع 

-9102محاضر اجتماعات لجنة الخريجين : 2/2/0/3
9191 

وجود محاضر اجتماعات لجنة الخريجين 
 معتمد  9102-9191

لجنة متابعة  شهرى
 الخريجين 

ي اإلجتماعصفحة الخريجين على مواقع التواصل : 2/2/0/4 وثيقة صفحة الخريجين على مواقع التواصل  
 اإلجتماعي

لجنة متابعة  شهرى
 الخريجين

9191-9102ادلة الخريجين : 2/2/0/5 09/9102 9191-9102الخريجين دليل  طباعة  لجنة متابعة  
 يجينالخر 

9191-9102لقاء الخريجين بتاريخ : 2/2/9/0  قرار تنظيم يوم الخريجين  
 عدد الخريجين الحضور 

3/9191 لجنة متابعة  
 الخريجين

توعية الخريجين للطالب الجدد بنظام الدراسة : 2/2/9/3
9191-9102 بالكلية فى حفل استقبال الطالب الجدد  

ب عدد الخريجين الحضور ليوم استقبال الطال
 جددال

2/9102 لجنة متابعة  
 الخريجين

نتائج تحليل استمارات تحديد احتياجات : 2/01/0/9
.9191-9102. الخريجين من الدورات التدريبية  

3/9191 قائمة اولويات احتياجات الخريجين لجنة متابعة  
 الخريجين

09/9102-9102مهارات الخريجين  خطة برنامج تنمية-9102خطة برنامج تنمية مهارات الخريجين : 2/01/0/3 لجنة متابعة  
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9191.  الخريجين معتمدة .9191 

. 9191-9102وثائق تدريب الخريجين : 2/01/0/4 وجود كشوف الحضور و المادة التدريبية و نسبة  
 رضا الخريجين عن التدريب 

لجنة متابعة  شهرى
 الخريجين
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 مية البحث العلمي واالنشطه العل: المعيار العاشر  

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                     االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

مسئول 
 التنفيذ 

مخاطبة األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدرسات :01/0/0/0
العليا والبحوث لالقسام العلمية لوضع خطة بحثية لكل قسم 

 .علمى 

 الكلية وكيل الدكتور األستاذ مخاطبةوجود وثيقة 
 لوضع العلمية لالقسام والبحوث العليا للدرسات

 علمى قسم لكل بحثية خطة

يا لجنة الدراسات العل 01/9102
 والبحث العلمي

المقترحة على لجنة البحثية عرض الخطة : 01/0/0/9
 .الدرسات العليا بالكلية

الخطة محضر لجنة الدراسات العليا لمناقشة 
 البحثية 

لدراسات العليا لجنة ا 09/9102
 والبحث العلمي

استبيان معرفة رأى  سوق العمل فى مدى : 01/0/0/3
 احتياجاته للتوجهات البحثية

 مدى فى العمل سوق  رأى معرفةوجود استبيان 
 البحثية للتوجهات احتياجاته

لجنة الدراسات العليا  00/9102
 والبحث العلمي

سوق العمل تحليل نتائج استبيان معرفة رأى  : 01/0/0/4
 فى مدى احتياجاته للتوجهات البحثية

لجنة الدراسات العليا  00/9102 نسبة االستبيان توضح ان نسبة الرضا 
 والبحث العلمي

وجود مقترحات بحثية لألقسام ومجاالت  .المقترحات البحثية لالقسام ومجاالت توجهاتها: 01/0/0/5
 وتوجهاتها 

 رؤساء االقسام 00/9102

لجنة الدراسات العليا  09/9102 وجود خطة بحثية من مجلس الكلية معتمدة  .عتماد الخطة البحثية من مجلس الكليةإ: 01/0/0/6
 والبحث العلمي
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تعلن الخطة البحثية على االقسام العلمية وعلى :01/0/0/7
 .موقع الكلية على االنترنت 

 على البحثية الخطةوجود وثيقة معلنة عن 
 االنترنت على الكلية موقع ىوعل العلمية االقسام

لجنة الدراسات العليا  09/9102
 والبحث العلمي

العالقة بين إمكانات الكلية والتوجهات البحثية  :01/0/9/0
 لألقسام

العالقة بين إمكانات الكلية والتوجهات وثيقة 
 البحثية لألقسام

لجنة الدراسات العليا  9/9191
 والبحث العلمي

-9102اخالقيات البحث العلمي  تشكيل لجنة: 01/9/0/0
9191 

 العلمي البحث اخالقيات لجنة تشكيلوجود قرار 
 معتمد 9102-9191

وكيل الكلية  01/9191
للدراسات العليا 

  والبحوث 
 البحث اخالقيات لجنة تشكيل ضوابطوجود وثيقة  .ضوابط تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي:  01/9/0/9

 .العلمي
كلية للدراسات وكيل ال 01/9102

 العليا والبحوث  

 البحث اخالقيات لجنة عمل ضوابطوجود وثيقة  .ضوابط عمل لجنة اخالقيات البحث العلمي: 01/9/0/3
 .العلمي

وكيل الكلية للدراسات  01/9102
 العليا والبحوث  

محاضر اجتماعات لجنة اخالقيات البحث : 01/9/0/4
 9191-9102العلمي

 البحث اخالقيات لجنة اجتماعات محاضر وجود
 معتمد 9191-9102العلمي

لجنة اخالقيات  شهرى
 البحث العلمي 

اليات نشر الوعى باخالقيات البحث العلمي واليات مراقبة 
 تطبيق االلتزام بهذه االخالقيات 

 البحث باخالقيات الوعى نشروجود آليات معلنة ل
 بهذه االلتزام تطبيق مراقبة واليات العلمي

 تاالخالقيا

لجنة اخالقيات  00/9102
 البحث العلمي 
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 العلمي البحث تمويل مصادر عنوجود تقرير  تقرير عن مصادر تمويل البحث العلمي :  01/3/0/0
 معتمد 

لجنة الدراسات العليا  6/9191
 والبحث العلمي

قائمة كلمة المرور الشتراك اعضاء هيئة : 01/3/9/0
وجد تحديث عن العام  ان)التدريس بخدمات االنترنت بالكلية 

 (الماضي

 هيئة اعضاء الشتراك المرور كلمةوجود قائمة ب
 .بالكلية االنترنت بخدمات التدريس

لجنة الدراسات العليا  0/9191
 والبحث العلمي

لجنة الدراسات العليا  0/9191 .عامل الكلية مة بموجود قائ (التحديث)قائمة معامل الكلية : 01/3/9/9
 والبحث العلمي

-9102وصف امكانات المكتبة ب وثيقة  وجود 9191-9102وصف امكانات المكتبة : 01/3/9/3
9191 

لجنة الدراسات العليا  5/9191
 والبحث العلمي

لجنة الدراسات العليا  7/9191 9191-9102وجود موازنة للبحث العلمي  9191-9102موازنة البحث العلمي :  01/3/9/4
 والبحث العلمي

-9102نموذج استمارة الجوائز التشجعية :  01/3/9/5
 (ان وجدت) 9191

-9102التشجعية الجوائز استمارةوجود نموذج 
9191 

لجنة الدراسات العليا  6/9191
 والبحث العلمي

خطاب تشجيع الباحثين على النشر بمجلة : 01/3/9/7
 الجامعة ونسبة الخصم 

 بمجلة النشر على الباحثين تشجيعوجود خطاب 
 الخصم نسبةو  الجامعة

لجنة الدراسات العليا  00/9102
 والبحث العلمي

خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة : 01/4/0/0
 9191-9102المعاونة على مهارات البحث العلمي 

 والهيئة التدريس هيئة اعضاء تدريبوجود خطة 
-9102 العلمي البحث مهارات على المعاونة
 %05معتمدة  بنسبة تحقق  9191

لجنة التدريب  00/9102
 والتوعية 
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  شهرى (السمنار)وجود حلقة بحث اسبوعية  (السمنار)حلقة البحث االسبوعية : 01/4/0/9
تحليل الثر برامج تنمية قدرات الباحثين فى رفع نسب المشاركة 

 فى البحوث ورفع المستوى البحثي بالكلية 
 فى الباحثين قدرات تنمية برامج الثروجود تحليل 

 المستوى ورفع البحوث فى المشاركة نسب رفع
 بالكلية البحثي

لجنة التدريب  شهرى 
 والتوعية

تحمل الجامعة نفقات نشر ابحاث اعضاء هيئة : 01/4/0/3
 .التدريس بمؤتمر الكلية 

 ابحاث نشر نفقات الجامعةوجود وثيقة بتحمل 
 الكلية بمؤتمر التدريس هيئة اعضاء

لجنة البحث العلمي  6/9191
دراسات العليا وال

 بالكلية
تشكيل لجنة  البحث العلمي والدراسات العليا : أ01/4/9/0

9102-9191 
 والدراسات العلمي البحث  لجنة تشكيلوجود قرار 

 معتمد 9191-9102 العليا
وكيل الكلية للدراسات  01/9102

 العليا والبحوث  
أهداف لجنة البحث العلمي والدراسات العليا : ب01/4/9/0
 .امها وضوابط عملها ومه

 العليا والدراسات العلمي البحث لجنة أهدافوجود 
 . عملها وضوابط ومهامها

وكيل الكلية للدراسات  01/9102
 العليا والبحوث  

التقرير السنوى للجنة البحث العلمي والدراسات : ج01/4/9/0
 9191-9102العليا 

 العلمي البحث للجنة السنوى تقريروجود 
 معتمد 9191-9102 لعلياا والدراسات

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
-9102تقرير لجنة العالقات الثقافية بالجامعة : 01/4/9/9

 ان وجد 9191
 بالجامعة الثقافية العالقات لجنة تقريروجود 
9102-9191  

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
لجنة البحث العلمي  00/9102 هيئة العضاء االسبوعى التفرغ يوم جدولوجود ل يوم التفرغ االسبوعى العضاء هيئة جدو: 01/4/3/0
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والدراسات العليا  9191-9102 العلمي والبحث التدريس 9191-9102التدريس والبحث العلمي 
 بالكلية

عدد ونسبة األبحاث المشتركة والتطبيقية : 01/4/3/3
9102-9191 

-9102 والتطبيقية المشتركة ألبحاثا نسبة
9191 

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
تحليل لمدى فاعلية وسائل تشجيع ودعم الهيئة التدريسية 
والطالب فى االنشطة البحثية والمؤتمرات وخالفه فى تطوير 

 البحث العلمي 

لجنة البحث العلمي  6/9191 الذين نشروا بحوث عدد اعضاء هيئة التدريس 
والدراسات العليا 

 بالكلية
دراسة تحليلية لنشر االبحاث المحلية والدولية : 01/5/0/0
 9191-9102من 

لجنة البحث العلمي  6/9191  نسبة االبحاث المحلية و الدولية 
والدراسات العليا 

 بالكلية
لجنة البحث العلمي  6/9191 9191-9102 التطبيقية االبحاثنسبة  9191-9102عدد ونسبة االبحاث التطبيقية : 01/5/0/9

والدراسات العليا 
 بالكلية

لجنة البحث العلمي  6/9191 9191-9102 المشتركة االبحاث نسبة 9191-9102عدد ونسبة االبحاث المشتركة :01/5/0/3
والدراسات العليا 

 بالكلية
لجنة البحث العلمي  6/9191 نسبة االبحاث الى اعضاء هيئة التدريس متوسط اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس : 01/5/0/4
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والدراسات العليا  خمس سنوات خالل 
 بالكلية

قائمة مشاركة اعضاء التدريس المشاركين فى :01/6/0/0
 9191-9102لجان مؤتمرات الكلية 

 المشاركين التدريس اعضاء مشاركة قائمةوجود 
 9191-9102 الكلية مؤتمرات لجان فى

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
قائمة اعضاء هيئة التدريس المشاركين ببحوث : 01/6/0/9

 علمية فى مؤتمر الكلية 
 المشاركين التدريس هيئة اعضاء قائمةوجود 
 الكلية مؤتمر فى علمية ببحوث

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
اعضاء هيئة التدريس المشاركين ببحوث  قائمة: 01/6/0/3

 علمية فى المؤتمرات خارج الكلية 
 المشاركين التدريس هيئة اعضاء قائمةوجود 
 الكلية خارج المؤتمرات فى علمية ببحوث

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
كشوف الطالب المشاركين فى تنظيم مؤتمر : 01/6/0/4 

 الكلية 
 تنظيم فى المشاركين الطالب كشوفبيان  وجود
 الكلية مؤتمر

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
-9104قاعدة بيانات البحث العلمي بالكلية : 01/7/0/0

9191 
 بالكلية العلمي البحث بيانات قاعدةوجود 
 مستوافاه 9104-9191

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 الكليةب
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تحليل محتوى قاعدة بيانات البحث العلمي : 01/7/0/9
 بالكلية 

 البحث بيانات قاعدة محتوىوجود نموذج تحليل 
معتمد بأشتراك جميع األطراف  بالكلية العلمي

 المعنية في العمل

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
لجنة البحث العلمي  6/9191 الكلية نظمتها التى بالمؤتمرات قائمةود وج قائمة بالمؤتمرات التى نظمتها الكلية 

والدراسات العليا 
 بالكلية

لجنة البحث العلمي  6/9191 9191-9102 الكلية مؤتمر وثائقوجود  9191-9102وثائق مؤتمر الكلية : 01/8/0/0
والدراسات العليا 

 بالكلية
وير العملية نماذج فعلية إلثراء البحث العلمي فى دعم وتط

 التعليمية 
 دعم فى العلمي البحث إلثراء فعلية نماذجوجود 
 معتمدة  التعليمية العملية وتطوير

لجنة البحث العلمي  6/9191
والدراسات العليا 

 بالكلية
 العليا للدراسات الكلية لوكيل سنوى تقريروجود  التقرير السنوى لوكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث 

 معتمد  ثوالبحو 
لجنة البحث العلمي  6/9191

والدراسات العليا 
 بالكلية
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 1019-1018وتنمية البيئة  المجتمعيةالمشاركه :  11معيار 

توقيت تنفيذ  مؤشر االداء                     االنشطة والوثائق                   
 المخطط 

 مسئول التنفيذ 

9191-9102خطة انشطة خدمة المجتمع : أ 09/0/0/0 لجنة خدمة  00/9102 وجود خطة معتمدة  
 المجتمع 

دراسة احتياجات المجتمع المحلى المحيط : ب  09/0/0/0
9100/9102  

اولويات خدمة  -التحليل االحصائى -االستبانات مستوفاه ) 
( المجتمع   

 المحلى المجتمع احتياجاتوجود وثيقة لدراسة 
 معتمدة  9102/9191 المحيط

نة خدمة لج 00/9102
 المجتمع

مقترحات تطوير دراسة االحتياجات للعام القادم : ج09/0/0/0
.  

 االحتياجات دراسة تطويروجود وثيقة مقترحات 
 . القادم للعام

لجنة خدمة  6/9191
 المجتمع

خطة التوعية باهمية االشتراك فى انشطة خدمة  09/0/9/0
 9191-9102المجتمع 

 انشطة فى راكاالشت باهمية التوعية خطةوجود 
 معتمدة  9191-9102 المجتمع خدمة

لجنة خدمة  00/9102
 المجتمع

العرض التقديمي للتوعية باهمية خدمة : أ 09/0/9/0
 المجتمع

لجنة خدمة  2/9102 وجود العرض التقديمي 
 المجتمع

لجنة خدمة  01/9191 9191-9102 معتمدة التوعية خطة ةوثيقاعضاء ) 9191-9102وثائق خطة التوعية : ب 09/0/9/0
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(المجتمع  -الطالب -هيئة التدريس  المجتمع ( المجتمع -الطالب -التدريس هيئة اعضاء) 
استمارت تقييم الحضور للقاء التوعى ونتائجه : ج 09/0/9/0

.االحصائية و اوجه االستفادة منه   
لجنة خدمة  00/9102 . التوعى للقاء الحضورنسبة رضا 

 المجتمع
 التوعية خطة تحسين مقترحاتوجود وثيقة  حات تحسين خطة التوعية للعام القادم مقتر : د/09/0/9

 القادم للعام
لجنة خدمة  6/9191

 المجتمع
قرار تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة :  أ 09/9/0/0

9102-9191 
 وتنمية المجتمع خدمة لجنة تشكيل قراروجود 
 معتمدة 9191-9102 البيئة

الكلية لخدمة وكيل  01/9102
 المجتمع

تنمية و التقرير السنوى للجنة خدمة المجتمع : ب 09/9/0/0
 9191-9102البيئة 

 وتنمية المجتمع خدمة للجنة سنوىوجود تقرير 
 معتمد  9191-9102 البيئة

لجنة خدمة  6/9191
 المجتمع

التقرير السنوى لوكيل الكلية لخدمة المجتمع و : 09/9/0/9
 .تنمية البيئة 

 المجتمع لخدمة الكلية لوكيل سنوى تقريرد وجو 
 معتمد  . البيئة تنمية و

لجنة خدمة  7/9191
 المجتمع

والتعليم التقرير السنوى لمركز التدريب واإلرشاد :  09/9/0/3
 9191-9102. المستمر

 واإلرشاد التدريب لمركز سنوى تقريروجود 
 معتمد  9191-9102. والتربوى النفسي

 التدريب  مدير مركز 7/9191

قواعد بيانات انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  09/3/0/0
 (الفصل االول).واالدلة على تنفيذها 9102-9191

 المجتمع خدمة انشطة بيانات قواعدوجود 
 على واالدلة 9191-9102 البيئة وتنمية
 مستوافاه (االول الفصل.)تنفيذها

لجنة خدمة  3/9191
 المجتمع
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يانات انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة قواعد ب 09/3/0/0
 (الفصل الثاني).واالدلة على تنفيذها 9102-9191

 المجتمع خدمة انشطة بياناتوجود قواعد 
 على واالدلة 9191-9102 البيئة وتنمية
 مستوفي جزئيا .تنفيذها

لجنة خدمة  6/9191
 المجتمع

خدمات قائمة االبحاث الموجهة لتنمية البيئة وال:   09/3/0/9
 .9191-9102المجتمعية التى توفرها الكلية خالل 

 البيئة لتنمية الموجهة االبحاث قائمةوجود 
 خالل الكلية توفرها التى المجتمعية والخدمات
9102-9191. 

لجنة خدمة  7/9191
 المجتمع

 -9102تشكيل مجلس الكلية خالل الفترة من :  09/4/0/0
9191. 

 من الفترة خالل الكلية مجلس تشكيلوجود قرار 
 معتمدة  9191 -9102

 منسق المعيار 01/9102

نماذج من محاضر مجلس الكلية التى يشارك  : 09/4/0/9
فيها االطراف المجتمعية والموضوعات التى تم طرحها والقرارات 

.التى اتخاذتها   

 التى الكلية مجلس محاضر وجود نماذج 
 والموضوعات المجتمعية االطراف فيها  يشارك

 . اتخاذتها التى والقرارات طرحها تم لتىا

 منسق المعيار شهرى

محاضر اجتماعات لجنة خدمة المجتمع وتنمية :  09/4/0/3
.9191-9102البيئة   

 المجتمع خدمة لجنة اجتماعات محاضروجود 
 9191-9102 البيئة وتنمية

لجنة خدمة  شهرى
 المجتمع

 لجنة متابعة الخريجين 6/9191 دد المدارس الممثلة فى ملتقي التوظيف ع تمثيل المدارس فى ملتقي التوظيف : 09/4/0/4
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تحديث برتوكول التعاون بين الكلية والمدينة :09/4/9/0
.العلمية االستكشافية   

 الكلية بين التعاون وجود تحديث البرتوكول
 . االستكشافية العلمية والمدينة

لجنة خدمة  6/9191
 المجتمع

دارة تحديث برت:  09/4/9/9  6وكول التعاون بين الكلية وا 
.اكتوبر التعليمية   

دارة الكلية بين التعاون برتوكول تحديثوجود   وا 
 . التعليمية اكتوبر 6

 لجنة خدمة المجتمع  09/9102

تحديث برتوكول التعاون بين الكلية وجمعية : 09/4/3/3
 الجسد الواحد 

 الكلية بين التعاون برتوكول تحديثوجود 
 دالواح لجسدا وجمعية

 لجنة خدمة المجتمع  5/9191

تحديث برتوكول التعاون بين الكلية واكاديمية :  09/4/3/4
.المعلمين   

 الكلية بين التعاون برتوكول تحديثوجود 
 . المعلمين واكاديمية

 لجنة خدمة المجتمع  01/9102

موافقة االدارة التعليمية على تدريب الطالب فى :  09/4/3/5
 9191-9102المدارس

 تدريب على التعليمية االدارة موافقةوجود وثيقة 
 9191-9102المدارس فى الطالب

 لجنة خدمة المجتمع  00/9102

استبيان تقييم نشاط خدمى مستوفى من الجهة :  09/5/0/0
.9191-9102المستفيدة من  النشاط و تحليله احصائيا   

 مستوفى خدمى نشاط تقييم استبيان:  وجود 
 تحليله و النشاط  من المستفيدة الجهة من

 .9191-9102 احصائيا

 لجنة خدمة المجتمع  شهرى

مركز التدريب )استبيانات تقييم الدورات التدريبية : 09/5/0/9
وتحليلها احصائيا( و االرشاد النفسي و التربوى   

 مركز) التدريبية الدورات تقييم استبياناتوجود 
(  وىالترب و النفسي االرشاد و التدريب
 احصائي وتحليلها

لجنة خدمة  شهرى
 المجتمع
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خطابات شكر من الجهه المستفيدة من النشاط : 09/5/0/3
(ان امكن)  

 من المستفيدة الجهه من شكر خطاباتوجود 
 النشاط 

 لجنة خدمة المجتمع  شهرى

اوجه االستفادة واالجراءات التصحيحية الناتجه : 09/5/9/3
 .الستبيان تقييم نشاط خدمى عن نتائج التحليل االحصائى 

 التصحيحية واالجراءات االستفادة اوجهوجود 
 الستبيان االحصائى التحليل نتائج عن الناتجه
 . خدمى نشاط تقييم

 لجنة خدمة المجتمع  شهرى

اوجه االستفادة واالجراءات التصحيحية الناتجه :09/5/9/4
كز عن نتائج التحليل االحصائى الستبيان تقييم انشطة مر 

 .التدريب و االرشاد النفسي و التربوى 

 التصحيحية واالجراءات االستفادة اوجه وجود
 الستبيان االحصائى التحليل نتائج عن الناتجه
       النفسي واالرشاد التدريب مركز انشطة تقييم

 والتربوى

 لجنة خدمة المجتمع  6/9191

 لخدمة الكلية لوكيل السنوية التقاريروجود  البيئة  التقرير السنوي لوكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية
 البيئة وتنمية المجتمع

 لجنة خدمة المجتمع  6/9191

الكلية لشئون  لوكيل السنوية التقاريروجود  التقرير السنوي لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 التعليم والطالب 

 لجنة خدمة المجتمع  6/9191

 

 

 


