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مقـــدمــــــة
تأسست الكلية بمقتضى القرار الجمهوري رقم ( )243لسنة  1226وتعد الكلية الفريدة في جميع
الجامعات الخاصة بمصر حتى اآلن وتم معادلة الدرجات التي تمنحها الكلية بالدرجات التي تمنحها كليات
التربية بالجامعات الحكومية المصرية من المجلس األعلى للجامعات .وقد تم تحديث الئحة الكلية عام
 2222وفقا لنظام الساعات المعتمدة .
تحرص الكلية على تقديم الرعاية المتكاملة لطالبها تعليمياً واجتماعياً ونفسياً ورياضياً وصحياً عن طريق
اإلمكانيات البشرية والمادية والمرافق الصحية والتعليمية والترويحية التى توفرها الجامعة.
تؤهل الكلية خريجيها بمجموعة من المهارات المتميزة التى تمكنهم مستقبالً من العمل التنافسى بمهنة
التعليم واالندماج فى مجال العمل بالمدارس العامة والخاصة.
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
من أعضاء هيئة التدريس بجامعة  6أكتوبر ،وتنتدب الكلية أعضاء هيئة تدريس متميزين فى بعض
التخصصات من الكلية الحكومية المناظرة .
توفر الكلية تدريباً ميدانياً لطالبها بالمدارس العامة والخاصة بمحافظة الجيزة ،تحت إشراف أساتذة
متخصصين ،كما تسعى الكلية إلى المشاركة فى ملتقيات التوظيف التى تنظمها الجامعة سنوياً؛ لمساعدة
الطالب على العثور على فرص العمل المؤقتة والدائمة بعد تخرجهم بالمدارس العامة والخاصة .
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منهجية دراسة التقويم الذاتى
 -0فريق العمـــل فى الدراسة :
م

االسم

الوظيفة

أ

أ.د/سعيد خليل

عميد الكلية

ب

أ.م.د/حالم قطب

مديرة وحدة ضمان الجودة

اعضاء فرق العمل

فرج
1

2

د/نجالء عبد القوي

منسق معيار التخطيط االستراتيجي

د /ايمان سعيد

عضو

د/دعاء دسوقي

أ.م.د/عالء النجار

عضو

م.م /أمل جميل ،أ/آية مجدى  ،أ/
ندى شعاروى

منسق معيار القيادة والحوكمة

أ /محمد خالد ،أ/مجدى محمد

3

د/أحمد الشين

منسق معيار ادارة الجودة والتطوير

أ /سلمي يحيي ،أ /عليا مصطفى

4

د/محمد الشافعي

منسق معيار اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه

م.م/أميرةعز الدين  ،أ/اسراء

د /غدير المياح

عضو

محمود

5

د/مي السعيد

6

د /عبد المحسن

منسق معيار الموارد المالية والمادية

م.م/اسمهان حمدي

عضو

7

د /سحر عثمان

منسق معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمة

8

أ.م.د/محمد فراج

منسق معيار التدريس والتعلم  ،مشرف برنامج اللغة

مسعد

د /خالد عبد الحميد

منسق معيار الجهاز االداري

األنجليزية

أ/سلمي محمد
أ /ندي زويل
أ /فاطمة الريس ،أ /ايمان صديق

أ/هناء محمد ،أ /فاطمة الزهارء

د /اسماء شرف
الدين
2

د/أحمد مصطفى

12

ا.م.د/محمد عبد

منسق معيار الطالب والخريجون  ،مشرف برنامج اللغة
العربية

القادر

منسق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية  ،منسق
معيار الدراسات العليا

د /نجالء هاشم
11

د/نسمة سالم

منسق معيار المشاركة المحتمعية وتنمية البيئة

4

أ /هاجر ماهر ،أ/اسماء شعبان

أ/محمد جابر
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 -9أدوات جمع البيانات
أوال  :األدوات الكمية على سبيل المثال ال الحصر :
-1

الخطة التنفيذية 1010-1019

-1

تقارير اإلنجاز السنوية الفنية والمالية

-3

تقارير المتابعة والتقييم

-4

التقارير الذاتية السنوية

-5

إحصائيات أعداد الطالب والخريجين من 1019-1014

-6

معدالت النجاح بكل مقرر على مستوى البرنامج .

-7

إحصائيات األبحاث المنجزة بالكلية.

-8

إحصائيات التجهيزات واألجهزة بالكلية.

-9

إحصائيات عدد بحوث أعضاء هيئة التدريس المنشورة بعام 1017ـ1019

-10

إحصائيات عدد الكتب والدوريات بالمكتبة.

-11

إحصائيات عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية بالكلية.

-11

نتائج تقييم الطلبة للمقررات والبرامج.

-13

نتائج الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية.

-14

نموذج تقيم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

-15

نتائج تقييم ممثلي سوق العمل للخريجين.

ثانيا :األدوات الكيفية (تحليال) على سبيل المثال ال الحصر:
 -1لوائح الكلية.
 -1القرارات اإلدارية الكلية تشكيل لجنة خدمة المجتمع
 -3محاضر اجتماعات مجالس الكلية واألقسام.
 -4محاضر اجتماعات وحدة ضمان الجودة.
 -5ملفات توصيف البرامج والمقررات.
 -6ملفات تقرير البرامج والمقررات.
 -7نماذج األعمال الفصلية للطلبة.
 -8نماذج االختبارات الفصلية والنهائية.
السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس وتطورهم البحثي والمهني.
-9
 -10الجداول الدراسية والعبء التدريسي بكل برنامج.
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-11
-11
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

نتائج تحليل األسئلة المفتوحة بتقييمات الطلبة للمقررات والبرامج.
نتائج استبيانات (المفتوحة) مراجعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية والطلبة
لرؤية ورسالة الكلية وبرامجها.
أدلة الكلية وموقعها اإللكتروني.
توقعات إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس للفرص والتهديدات التي تواجه برامج الكلية.
البرامج التدريبية التي نظمتها الكلية.
أنشطة الكلية لخدمة المجتمع.
ملف ورش العمل التي تنظمها الكلية.
نتائج المقابالت الشخصية.
نتائج جلسات العصف الذهني.

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

6

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

معيار  :0التخطيط اإلستراتيجي
مؤشر االداء

االنشطة/الوثائق

توقيت التنفيذ

مسئول التنفيذ

المخطط
لجنة التخطيط

رؤية ورسالة الجامعة
 0/0/0/0تقرير عن إجراءات صياغة رؤية ورسالة الكلية ومستوى وجود تقرير

9102/00

 :9/0/0/0مجلد مرفقات تقرير إجراءات صياغة رؤية ورسالة الكلية وجود المرفقات

9102/00

مشاركة مختلف األطراف المعنية داخل الكلية وخارجها

االستراتيجي

ومستوى مشاركة مختلف األطراف المعنية داخل الكلية وخارجها .
 :0/9/0/0قرار مجلس الكلية إلعتماد رؤية ورسالة الكلية .

قرار مجلس الكلية إلعتماد رؤية ورسالة

9102/09

 :9/9/0/0احاطة مجالس االقسام برؤية ورسالة الكلية .

وجود قرارات احاطة مجالس االقسام

9191/0

 :0/3/0/0دليل الطالب 9191-9102

وجود الدليل

9191/0

 :9/3/0/0نشر رؤية ورسالة الكلية على الموقع االلكترنى.

وجود رؤية ورسالة الكلية علي الموقع

9102/09

لجنة الموقع

 :3/3/0/0نشر رؤية ورسالة الكلية على اللوحات بارجاء الكلية

وجود رؤية ورسالة الكلية علي اللوحات

9191/0

لجنة التخطيط

 :4/3/0/0نشر رؤية ورسالة الكلية فى بداية الكتب الدراسية

الكلية معتمد

برؤية ورسالة الكلية معتمد

اال لكتروني

االلكترونى

بارجاء الكلية

االستراتيجي

وجود رؤية ورسالة الكلية في بداية 9191/2

اساتذة
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مؤشر االداء

االنشطة/الوثائق

توقيت التنفيذ
المخطط

الكتب الدراسية
 :0/0/9/0دراسة نص رسالة الكلية ورؤيتها .

المقررات

وجود وثيقة للدراسة

9102/00

 :0/9/9/0دراسة العالقة بين رؤية ورسالة الكلية برؤية ورسالة وجود وثيقة للدراسة

9102/00

الجامعة.
 :0/0/3/0منهجية إعداد الخطة االستراتيجية.

وجود وثيقة للدراسة معتمدة باشتراك

 :9/0/3/0الخطة االستراتيجية للكلية 9194-9102

وجود ملف للخطة معتمد

9191/4

 :0/9/3/0دراسة اوجه االرتباط بين الخطة االستراتيجية

وجود وثيقة للدراسة معتمدة

9191/4

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

وجود قرار اعتماد الخطة االستراتيجية

9191/4

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9191/09

للكلية والخطة االستراتيجية للجامعة.

 :0/0/4/0نتائج تحليل البيئة الداخلية .

جميع األطراف المعنية في عمل المنهجية

من مجلس الكلية

9102/09

 %01فأكثر
 :9/0/4/0نتائج تحليل البيئة الخارجية .

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

 %01فأكثر

8

مسئول التنفيذ

9102/09

لجنة التخطيط
االستراتيجي
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مؤشر االداء

االنشطة/الوثائق

توقيت التنفيذ
المخطط

 : 3/0/4/0مصفوفة تحديد التوجهات االستراتيجية واستخالص

وجود مصفوفة تحديد التوجهات

األهدافTOWS Analysis

االستراتيجية واستخالص األهداف

 :4/0/4/0تحليل الوضع التنافسي للكلية .و السمات المميزة

وجود ملف الوضع التنفسي

9102/09

تحليل دور السمات المميزة للكلية ودورها فى خدمة المجتمع – الوضع

وثيقة السمات المميزة للكلية

9191/9

 :5/0/4/0نموذج تحليل الفجوة

وجود النموذج وآليات واضحة لتحليل

9102/09

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

وجود التقرير اجراءات التحليل البيئى

9191/0

 :9/9/4/0قرار تشكيل فريق التحليل البيئى بالكلية .

وجود قرار تشكيل فريق التحليل البيئى

9102/09

التنافسي الحالي والمستقبلى للكلية مقارنة بالكليات المناظرة

الفجوة

للكلية .

بالكلية معتمد

التحليل البيئى باجراءات التحليل البيئي

 :4/9/4/0محضر اجتماع فريق التحليل البيئي لتحديد االدوات وجود محضر اإلجتماع
والفئات المستهدفة ومصادر جمع المعلومات  .ومدى مناسبة الوسيلة
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لجنة التخطيط
االستراتيجي

TOWS Analysis

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

9191/0

مسئول التنفيذ

9102/09
9102/00
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مؤشر االداء

االنشطة/الوثائق

توقيت التنفيذ
المخطط

مسئول التنفيذ

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

9102/00

 :6/9/4/0محضر اجتماع فريق التحليل البيئي لتحليل نتائج ادوات وجود محضر اجتماع فريق التحليل

9102/00

اعضاء الفريق .

جمع المعلومات

البيئي لتحليل نتائج ادوات جمع

 : 7/9/4/0مجلد ادوات التحليل البيئي للكلية .

وجود مجلد ادوات التحليل البيئي للكلية

المعلومات

 :0/3/4/0دراسة مستوى المشاركة فى التحليل البيئى من جانب وجود وثيقة دراسة مستوى المشاركة
مختلف االطراف داخل المؤسسة وخارجها.الطالب – اولياء االمور -فى التحليل البيئى

9191/9
9191/9

القيادات – اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -الجهاز االدارى –
االطراف المجتمعية – الخريجون
 :0/0/5/0ارتباط االهداف االستراتيجية بنتائج التحليل
البيئى( تحليل الفجوة)

وثيقة االهداف االستراتيجية معتمدة

وارتباطها بنتائج التحليل البيئى( تحليل

9191/5

الفجوة)
وثيقة بمجاالت ارتباط استراتيجية الكلية باستراتيجية الجامعة (ترابط وثيقة بمجاالت ارتباط استراتيجية الكلية

الرؤية والرسالة – الغايات واالهداف-السياسات – الخطط التنفيذية)

باستراتيجية الجامعة معتمدة.

11

9102/00

9191/2/9

لجنة التخطيط
االستراتيجي
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االنشطة/الوثائق
 :0/9/5/0دراسة العالقة بين االهداف االستراتيجية للكلية ورسالتها

مؤشر االداء
وجود وثيقة العالقة بين االهداف

توقيت التنفيذ
المخطط

9191/3

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

وجود ملف للخطة التنفيذية

9191/3

 :0/0/0/0ورش عمل لتوعية بالتخطيط االستراتيجي العضاء هيئة نسبة المشاركين فى الورش من اعضاء

9102/00

 :9/0/0/0سياسات الكلية (التعليم – البحث العلمي وخدمة المجتمع ) وجود وثيقة معتمدة للسياسات

9102/00

التدريس و الهيئة المعاونة والطالب

 :3/0/0/0وسائل نشر سياسات الكلية

هيئة التدريس والهيئة المعاونة

وجود وسائل نشر سياسات الكلية
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9191/4

مسئول التنفيذ
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معيار الثاني  :القياده والحوكمة
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

المخطط
 0/0/0/9معايير اختيار القيادات االكاديمية

وجود وثيقة معايير اختيار القيادات االكاديمية

9102/01

نحاط بها من

 9/0/0/9معايير اختيار القيادات االدارية

وجود وثيقة معايير اختيار القيادات األدارية

9102/01

نحاط بها من

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

وجود إعالن وثيقة اختيار القيادات االكاديمية

9102/01

منسق معيار

 9/9/0/9اعالن وثيقة اختيار القيادات االدارية على االطراف

وجود اعالن وثيقة اختيار القيادات االدارية على

9102/01

لجنة التدريب

وسائل التوعية بالمعايير

وجود وسائل التوعية بالمعايير

9191/9

وحدة ضمان

 0/3/0/9آليات اختيار القيادات االكاديمية

وجود وثيقة آليات اختيار القيادات االكاديمية

9102/01

نحاط بها من

0/3/0/9أ مثال تطبيق آليات اختيار القيادات االكايمية

وجود مثال تطبيق آليات اختيار القيادات

9102/01

منسق معيار

المعنية

المعنية

معتمد
معتمد

على االطراف المعنية
االطراف المعنية

االكايمية
 9/3/0/9اليات اختيار القيادات االدارية

ادارة الجامعة
ادارة الجامعة

القيادة والحوكمة
والتوعية
الجودة

ادارة الجامعة

القيادة والحوكمة

وجود وثيقة اليات اختيار القيادات االدارية
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9102/01

ادارة الجامعة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 3/4/0/9ق اررات تعين القيادة االكاديمية

ق اررات تعين القيادة االكاديمية معتمدة

9102/01

نحاط بها من

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

وجود دراسة تحديد االحتياجات التدريبية

9102/01

لجنة التدريب

للقيادات االكاديمية

والتوعية

وجود قائمة باولويات التدريب

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

وجود تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات

9191-9102

االدارية 9102-9100

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

وجود ملف للخطة تدريب القيادات االدارية

9191

واالكاديمة  9102-9100بنبسة تحقق ال تقل

ادارة الجامعة

9102/01

لجنة التدريب
والتوعية

9102/01

لجنة التدريب
والتوعية

عن %01
0/0/9/9د ادلة تنفيذ خطة تدريب القيادات االكاديمية

كشوف الحضور والمادة التدريبية واستمارات

شهرى

لجنة التدريب

0/0/9/9د ادلة تنفيذ خطة تدريب القيادات االدارية

كشوف الحضور والمادة التدريبية واستمارات

شهرى

لجنة التدريب

9191/3

مركز ضمان

تقييم الحضور للتدريب

تقييم الحضور للتدريب

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

والتوعية
والتوعية
الجودة

هيئة التدريس والهيئة المعاونة إعداد مركز ضمان الجودة).واوجه

استفادة الكلية من نتائج التقييم .
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 9/0/3/9نتائج تقييم أداء القيادات اإلدارية 9191-9102نسبة الرضا باالستبيان الرضا الوظيفي
(بنود( 6 ،5 ،4 ،3من استبيان الرضا الوظيفي لإلداريين

9191/3

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

مركز ضمان

الجودة

نتائج التقييم .
 3/0/3/9االعالن عن معايير نمط القيادة المتبع فى الكلية وجود وثيقة معلنة عن معايير نمط القيادة
واستالم استبيان تقييم اداء القيادات األكاديمية.

المتبع فى الكلية واستالم استبيان تقييم اداء

9191/3

منسق معيار

القيادة والحوكمة

القيادات األكاديمية
 3/0/3/9نتائج استبيانات أرى المعنيين فى عميد الكلية والوكالء نسبة رضا المعنيين عن اداء القيادات
ورؤساء االقسام

نتائج التقييم.

9191 -9102واوجه استفادة الكلية من

 4/0/3/9نتائج استبيان رأى اإلداريين فى نمط القيادة األكاديمية نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا %05
بالكلية

فاكثر

 4/0/4/9نماذج محاضر مجلس الكلية التى تناقش مشكالت

وجود محاضر مجلس الكلية

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

وجود وثيقة اليات التعامل مع المشكالت

التعليم9191- 9102

5/0/4/9أ مشكلة(تسجيل عبء اضافي لدواعى التخرج)

9191/3

مركز ضمان

الجودة

9191/3

مركز ضمان

شهرى

لجنة المتابعة

9102/2

الجودة

التعليمية

وكيل الكلية

التعليمية 9191-9102

لشئون التعليم

وجود وثيقة مشكلة(تسجيل عبء اضافي

وكيل الكلية
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والطالب

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

5/0/4/9ب مشكلة(طلبات متنوعة لطالب تحت التخرج )

لدواعى التخرج)

9191/4

لشئون التعليم

وجود وثيقة مشكلة(طلبات متنوعة لطالب تحت

9191/4

وكيل الكلية

التخرج )

والطالب

لشئون التعليم

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

وجود وثيقة آليات التعامل مع المشكالت

9191/4

لجنة المتابعة

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

وجود وثيقة مشكلة (تعديل جداول االختبار

9191/4

وكيل الكلية

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

وجود وثيقة مشكلة (طلبات متنوعة لطالب تحت

9191/4

وكيل الكلية

6/0/4/9ج مشكلة (آليات صندوق الشكاوى)

وجود وثيقة مشكلة (آليات صندوق الشكاوى)

9191/4

لجنة الشكاوى

التعليمية 9191-9102

الفصلية )

التعليمية

لشئون التعليم

والطالب

التخرج)

والمقترحات
 0/0/5/9وثيقة القيم الحاكمة للعمل بالكلية

وجود وثيقة القيم الحاكمة للعمل بالكلية

9102/00

نحاط بها من

 9/0/5/9ميثاق شرف المهنة لكلية التربية جامعة  6اكتوبر

وجود وثيقة ميثاق شرف المهنة لكلية التربية

9102/00

نحاط بها من

 3/0/5/9دليل أخالقيات المهنة كلية التربية جامعة  6اكتوبر

وجود دليل أخالقيات المهنة كلية التربية جامعة

9102/00

نحاط بها من

معتمدة

جامعة  6اكتوبر معتمدة
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ادارة الجامعة
ادارة الجامعة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

ادارة الجامعة

 6اكتوبر
 9/9/5/9اعالن ميثاق شرف المهنة على موقع الكلية .

وجود وثيقة معلنة عن ميثاق شرف المهنة على

9102/00

نحاط بها من

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

وجود امثلة آلليات تفعيل األخالقيات المهنية

9102/00

منسق معيار

التي تم اتخاذها في حالة عدم االلتزام بها.

موقع الكلية .

واإلجراءات التي تم اتخاذها في حالة عدم
االلتزام بها

ادارة الجامعة

القيادة والحوكمة

 0/4/5/9الق اررات التي تم اتخاذها بشأن الشكاوى والتظلمات.

وجود ملف بالق اررات التي تم اتخاذها بشأن

9191/6

 0/5/5/9تشكيل مجلس االمناء لجامعة  6اكتوبر

وجود قرار تشكيل مجلس االمناء لجامعة 6

9102/00

ادرة الجامعة

9102/00

ادرة الجامعة

الشكاوى والتظلمات.

اكتوبر معتمد

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

بالجامعات الخاصة بقانون رقم  010لسنة

وكيل الكلية

لشئون التعليم

والطالب

 0229بشأن انشاء الجامعات الخاصة

 :4/0/6/9ادلة الكلية 9191-9102

وجود دليل الطالب – دليل الخريجين

9191/3

عميد الكلية

 :5/0/6/9الموقع االلكترونى لكلية التربية جامعة  6اكتوبر

وجود الموقع االلكترونى لكلية التربية جامعة 6

9191/3

لجنة الموقع

 0/9/7/9وثيقة مالئمة الهيكل التنظيمي لطبيعة الكلية وأنشطتها.

وجود وثيقية معتمدة

9191/9

عميد الكلية

اكتوبر
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االلكتونى

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

ق اررات انشاء /تشكيل االدارات والوحدات ولوائحها الخاصة

وجود ق اررات تشكيل االدارات والوحدات ولوائحها

 0/9/7/9تشكيل مجلس الكلية 9191-9102

وجود وثيقة تشكيل مجلس الكلي -9102

9102 /01

 9/9/7/9تشكيل مجالس االقسام 9191- 9102

وجود وثيقة تشكيل مجالس االقسام-9102

9102/01

عميد الكلية

9102/01

مجلس ادارة

9102/01

مجلس ادارة

 9191معتمد
 9191معتمد

 3/9/7/9تشكيل مجالس ولجان وحدة ضمان الجودة  -9102وجود وثيقة تشكيل مجالس ولجان وحدة ضمان
9191

الجودة  9191-9102معتمد

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

وجود وثيقة تشكيل لجنة خدمة المجتمع

9191/9

عميد الكلية
عميد الكلية

9191-9102معتمد

الجودة
الجودة

 5/9/7/9تشكيل لجنة االزمات والكوارث 9191-9102

وجود وثيقة تشكيل لجنة االزمات و الكوارث

9191/01

مجلس ادارة

 6/9/7/9تشكيل لجنة التربية العملية 9191-9102

وجود وثيقة تشكيل لجنة التربية العملية

9102/01

مجلس قسم

 7/9/7/9تشكيل لجنةمتابعة الخريجين 9191-9102

وجود وثيقة تشكيل لجنةمتابعة الخريجين

9102/01

عميد الكلية

 9191-9102معتمد

 9191-9102معتمد

الجودة

المناهج

 9191-9102معتمد
 0/9/7/9تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي 9191-9102

وجود وثيقة تشكيل لجنة اخالقيات البحث
العلمي 9191-9102معتمد

9102/01

وكيل الكلية

لشئون الدراسات
العليا
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

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

9102/01

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

9102/01

 00/9/7/9تشكيل لجنة االرشاد والدعم االكاديمي والساعات وجود قرار نتشكيل لجنة االرشاد والدعم

9102/01

9191

9191-9102

العلمي 9191-9102معتمد

ورعاية الطالب  9191-9102معتمد

المعتمدة 9191-9102

االكاديمي والساعات المعتمدة 9102

 09/9/7/9تشكيل لجنةالشكاوى والمقترحات 9191-9102

وجودقرار نتشكيل لجنةالشكاوى والمقترحات

محاضر اجتماعات مجلس الكلية و االقسام و جميع اللجان

وجود المحاضر

9191-9102

 0/3/7/9قرار اعتماد الهيكل التنظيمي من المجالس الرسمية وجود القرار معتمد
والجهات المعنية.

وكبل الكلية

لشئون الدراسات
العليا

وكيل الكلية

لشئون التعليم

والطالب

وكيل الكلية

لشئون التعليم
والطالب

9102/01

لجنة المتابعة

شهرى

عميد الكلية

9102/00

عميد الكلية

 0/4/7/9وثيقة االعالن الهيكل التنظيمي

وجود وثيقة اعالن الهيكل التنظيمي معتمد

9102/09

 9/4/7/9وثيقة اعالن الهيكل التنظيمى على موقع الكلية

وثيقة اعالن الهيكل التنظيمى على موقع الكلية

9102/09

التعليمية

مدير وحدة
الجودة
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لجنة الموقع
االلكترونى

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

الهيكل التنظيمي للجامعة

وجود الهيكل التنظيمي للجامعة

9102/00

عميد الكلية

 4/0/0/99االعالن عن التوصيف الوظيفي

وجود وثيقة معلنة عن االعالن عن التوصيف

9102/09

منسق المعيار

 5/0/0/9برنامج توعية اعضاء هيئة التدريس بالهيكل التنظيمى

وجود ادلة تنفيذ البرنامج

9102/09

لجنة التدريب

ممارسات تطبيقية مفعلة الستخدام التوصيف الوظيفي فى حاالت

نماذج لحاالت النقل والتعين

9102/00

منسق المعيار

قاعدة بيانات الكلية  ،نظام حفظ و استدعاء و اعدام الوثائق

وجود قاعدة بيانات الكلية  ،نظام حفظ و

شهرى

عميد الكلية

للكلية

النقل و التعين

الوظيفي

استدعاء و اعدام الوثائق

19

والتوعية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار الثالث  :إداره الجودة والتطوير
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

المخطط
 :5/0/0/3تحديث قاعدة بيانات االطراف المشتركة فى الوحدة

وجود قاعدة بيانات االطراف المشتركة فى الوحدة

 :0/0/0/9/3طلبببببببببب الموافقبببببببببة علبببببببببى تشبببببببببكيل مجلبببببببببس وجود طلب الموافقة على تشكيل مجلس ادارة

ادارة وحبببببببببببدة الجبببببببببببودة ومجلسبببببببببببها التنفيبببببببببببذى واللجبببببببببببان وحدة الجودة ومجلسها التنفيذى واللجان التابعة

التابعة لها9191-9102

9191/01

مدير وحدة ضمان

الجودة

لها9191-9102معتمد

 :9/0/0/9/3قبببببببببرار مجلبببببببببس الكليبببببببببة بالموافقبببببببببة علبببببببببى وجود قرار مجلس الكلية بالموافقة على تشكيل
تشببببببببببببكيل مجلببببببببببببس ادارة وحببببببببببببدة الجببببببببببببودة ومجلسببببببببببببها مجلس ادارة وحدة الجودة ومجلسها التنفيذى

التنفيذى واللجان التابعة لها9191-9102.

9102/01

عميد الكلية

9102/01

عميد الكلية

واللجان التابعة لها 9191-9102.معتمد

:3/0/0/9/3محاضببببببببببببببببببر اجتماعببببببببببببببببببات مجلببببببببببببببببببس ادارة وجود محاضر اجتماعات مجلس ادارة وحدة

شهرى

منسق معيار ادارة

 :4/0/0/9/3محاضببببببببببببببببببببر اجتماعببببببببببببببببببببات المجلببببببببببببببببببببس وجود محاضر اجتماعات المجلس التنفيذى لوحدة

شهرى

منسق معيار ادارة

 :5/0/0/9/3محاضبببببببببببر اجتماعبببببببببببات لجنبببببببببببة التخطبببببببببببيط وجود محاضر اجتماعات لجنة التخطيط والمتابعة

شهرى

منسق معيار ادارة

وحدة ضمان الجودة 9191 -9102

التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 9191-9102

والمتابعة وتقويم األداء 9191-9102

ضمان الجودة  9191 -9102معتمد
ضمان الجودة  9191-9102معتمد
وتقويم األداء  9191-9102معتمد
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الجودة
الجودة
الجودة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :6/0/0/9/3محاضببببببببببببر اجتماعببببببببببببات لجنببببببببببببة التببببببببببببدريب وجود محاضر اجتماعات لجنة التدريب والتوعية
والتوعيببببببببببة والببببببببببدعم الفنببببببببببى و المسببببببببببئولية المجتمعيببببببببببة والدعم الفنى و المسئولية المجتمعية -9102

9191-9102

شهرى

 9191معتمد

منسق معيار ادارة

الجودة

 :7/0/0/9/3محاضبببببببببببببر اجتماعبببببببببببببات لجنبببببببببببببة تقبببببببببببببويم وجود محاضر اجتماعات لجنة تقويم الطالب

شهرى

منسق معيار ادارة

 :0/0/0/9/3محاضبببببببببببر اجتماعبببببببببببات لجنبببببببببببة المراجعبببببببببببة وجود محاضر اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية

شهرى

منسق معيار ادارة

 :2/0/0/9/3محاضبببببببببببببر اجتماعبببببببببببببات لجنبببببببببببببة تطبببببببببببببوير وجود محاضر اجتماعات لجنة تطوير المناهج و

شهرى

منسق معيار ادارة

الطالب 9191-9191

الداخلية واعداد التقارير 9191-9102
المناهج و البرامج 9191-9102

 9191-9102معتمد

واعداد التقارير  9191-9102معتمد
البرامج  9191-9102معتمد

محاضبببببببر مجلبببببببس الكليبببببببة التبببببببة نوقشبببببببت فيهبببببببا قضبببببببايا وجود محاضر مجلس الكلية التة نوقشت فيها

الجودة

قضايا الجودة معتمد

 : 9/9/9/3قائمببببببببة بالببببببببدورات التدريبيببببببببة التببببببببى تنظمهببببببببا وجود وثيقة بالدورات التدريبية التى تنظمها مركز
مركببببببببببز ضببببببببببمان الجببببببببببودة و حضببببببببببرها اعضبببببببببباء هيئببببببببببة ضمان الجودة و حضرها اعضاء هيئة تدريس

تدريس بالكلية (.ان وجد تحديث )

الجودة
الجودة
الجودة

شهرى
9102/5

منسق معيار ادارة

الجودة

منسق معيار ادارة

الجودة

بالكلية

 :3/9/9/3خطابببببببببات مببببببببدير مركببببببببز ضببببببببمان بالجامعببببببببة وجود خطابات مدير مركز ضمان بالجامعة لمدير
لمببببببببدير وحببببببببدة ضببببببببمان الجببببببببودة بالجامعببببببببة  -9102.وحدة ضمان الجودة بالجامعة 9191-9102.

9191
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9191/6

منسق معيار ادارة

الجودة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :4/9/9/3خطابببببببببببات مببببببببببدير الوحببببببببببدة إلببببببببببى مببببببببببدير وجود خطابات مدير الوحدة إلى مدير المركز

9191/6

منسق معيار ادارة

 :5/9/9/3تقبببببببببببببارير لجنبببببببببببببة المراجعبببببببببببببة والمتابعبببببببببببببة وجود تقارير لجنة المراجعة والمتابعة بالمركز

9191/6

منسق معيار ادارة

 :6/9/9/3تقببببببببباير عبببببببببن اهبببببببببم انشبببببببببطة الكليبببببببببة خبببببببببالل وجود تقارير عن اهم انشطة الكلية خالل الفصل

9191/0

منسق معيار ادارة

المركز 9191-9102.

بالمركز عن معايير وبرامج الكلية ان وجد

9191-9102

عن معايير وبرامج الكلية

الفصببببببببل الدراسببببببببي تقببببببببدم مببببببببن وحببببببببدة ضببببببببمان الجببببببببودة الدراسي تقدم من وحدة ضمان الجودة لمركز

لمركز ضمان الجودة (اول )9191-9102

9102/6

الفصببببببببل الدراسببببببببي تقببببببببدم مببببببببن وحببببببببدة ضببببببببمان الجببببببببودة الدراسي تقدم من وحدة ضمان الجودة لمركز

لمركز ضمان الجودة (ثاني )9191-9102

ضمان الجودة (ثاني  )9191-9102معتمد

 :0/0/3/3خطة التقويم الذاتى للكلية  9191-9102وقرار

وجود خطة التقويم الذاتى للكلية 9191-9102

اعتمادها من مجلس الكلية .

معتمد -نسبة تحقق الخطة ال تقل عن %01

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

وجود خطة المراجعة  .9191-9102وقرار

من مجلس الكلية .

اعتمادها من مجلس الكلية معتمد – نسبة تحقق

الجودة
الجودة

ضمان الجودة (اول  )9191-9102معتمد

 :7/9/9/3تقبببببببببببايرعن اهبببببببببببم انشبببببببببببطة الكليبببببببببببة خبببببببببببالل وجود تقارير عن اهم انشطة الكلية خالل الفصل

الجودة

منسق معيار ادارة
الجودة

9102/01

منسق معيار ادارة
الجودة

9102/01

منسق معيار ادارة

الجودة

الخطة ال تقل عن  %01معتمد
 :3/0/3/3خطة التدريب والتوعية  .9191-9102وقرار
اعتمادها من مجلس الكلية .

وجود خطة التدريب والتوعية .9191-9102
.معتمد
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9102/01

لجنة التدريب
والتوعية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :0/0/9/3/3تقرير فصلي عن خطة التقويم الذاتى للكلية
 9191-9102الفصل الدراسي األول .وقرار اعتماده من

وجود فصلي عن خطة التقويم الذاتى للكلية معتمد

9191/9

مجلس الكلية .

مدير وحدة ضمان

الجودة

 :9/0/9/3/3تقرير سنوى عن خطة التقويم الذاتى للكلية

وجود تقرير سنوي عن خطة التقويم الذاتي معتمد

9191/6

مدير وحدة ضمان

 :9/9/9/3/3تقرير سنوى عن خطة المراجعة -9102

وجود تقرير سنوي عن خطة المراجعة -9102

9191/6

مدير وحدة ضمان

9191/9

مدير وحدة ضمان

 .9191-9102وقرار اعتماده من مجلس الكلية .

 9191وقرار اعتماده من مجلس الكلية .

. 9191معتمد

 :0/3/9/3/3تقريببببببببببر فصببببببببببلي عببببببببببن خطببببببببببة التببببببببببدريب وجود تقرير فصلي عن خطة التدريب والتوعية
والتوعيببببببببببببببة  9191-9102الفصببببببببببببببل الدراسببببببببببببببي األول 9191-9102 .الفصل الدراسي األول . .معتمد

9191/6

والتوعيبببببببببببببة  .9191-9102وقبببببببببببببرار اعتمببببببببببببباده مبببببببببببببن  .9191-9102معتمد
 :0/3/3/3بيان بقواعد البيانات التى تعدها وتراجعها وحدة
ضمان الجودة بالكلية .

وحدة ضمان الجودة بالكلية .معتمد

 :9/3/3/3قاعدة بيانات المراجعة الداخلية بوحدة ضمان

وجود قاعدة بيانات المراجعة الداخلية بوحدة

الجودة9191-9102.

ضمان الجودة. 9191-9102.معتمد
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مدير وحدة ضمان
الجودة

مجلس الكلية .

وجود البيان بقواعد البيانات التى تعدها وتراجعها

الجودة
الجودة

وقرار اعتماده من مجلس الكلية .

 :9/3/9/3/3تقريببببببببببر سبببببببببببنوى عبببببببببببن خطبببببببببببة التبببببببببببدريب وجود تقرير سنوى عن خطة التدريب والتوعية

الجودة

9102/00

مدير وحدة ضمان
الجودة

9191/6

منسق معيار ادارة

الجودة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :9/0/4/3منهجية عمل التقويم الذاتى (دوريته -العناصر

وجود وثيقة للدراسة معتمدة باشتراك جميع

 :0/9/4/3تقرير نتائج قياس تحقق مؤشرات االداء بخطة

وجود تقرير نتائج قياس تحقق مؤشرات االداء

9191/6

 :0/0/5/3قرار مجلس الكلية لمناقشة نتائج التقويم الذاتي

وجود قرار مجلس الكلية لمناقشة نتائج التقويم

9191/7

والتقريرالسنوى 9191-9102

الذاتي والتقريرالسنوى  9191-9102معتمد

التى يشملها)

التقويم الذاتى 9191-9102

األطراف المعنية في عمل المنهجية معتمد

بخطة التقويم الذاتى  9191-9102معتمد

 :5/0/5/3قررات احاطة مجالس االقسام بنتائج التقويم الذاتى وجود ق اررات احاطة مجالس االقسام بنتائج التقويم
و التقرير السنوى للكلية 9191-9102

الذاتى والتقرير السنوى للكلية 9191-9102

9100/01

مدير وحدة ضمان
منسق المعيار
عميد الكلية

9191/7

الجودة

مدير وحدة ضمان
الجودة

معتمد

تقارير تحليل نتائج االستقصاء واستطالع الرأى

وجود تقارير تحليل نتائج االستقصاء واستطالع

9191/6

مدير وحدة ضمان

التقارير السنوية للوحدة عن االداء الكامل للكلية

وجود تقارير السنوية للوحدة عن االداء الكامل

9191/7

مدير وحدة ضمان

وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتي على االطراف

وجود وثيقة عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتي

9191/7

مدير وحدة ضمان

الممارسات الفعلية واالجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها

وجود خطط التطوير والتحسين معتمد

9191/7

مدير وحدة ضمان

المعنية

وفق خطط التطوير و التحسين

الرأى معتمد

للكلية معتمد

على االطراف المعنية
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الجودة
الجودة
الجودة
الجودة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار الرابع  :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

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

اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

9191/01
9191/5

مدير الشئون

االدارية

للطالب  9102-9100معتمده
 0/0/9/4خطة الكلية للتعامل مع العجز الفائض 9191-9102

وجود خطة الكلية للتعامل مع العجز

9102/2

شرح وتحليل رؤية الكلية فى خطة التعامل مع العجز والفائض

وجود وثيقة شرح وتحليل رؤية الكلية

9102/2

مدير وحدة ضمان

 0/0/3/4قاعدة بيانات اعضاء هيئة التدريس (التخصص -المقررات

وجود قاعدة بيانات اعضاء هيئة

9102/01

شئون اعضاء هيئة

التى يقوم بتدريسها) 9191-9102

التدريس (التخصص -المقررات التى

9191/9

التدريس

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

وجود ملف احصائية بأعباء العمل

9102/01

منسق معيار اعضاء

. 9191

العضاء هيئة التدريس 9191/9 9191-9102

الفائض  9191-9102معتمد

فى خطة التعامل مع العجز والفائض

يقوم بتدريسها)  9191-9102معتمد

معتمد.

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

وجود ملف جداول اعضاء هيئة

.9191

التدريس الفصل االول -9102
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9191/2

عميد الكلية

الجودة

هيئة التدريس
منسق معيار اعضاء
هيئة التدريس

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

.9191معتمد
 3/0/4/4جداول اعضاء الهيئة المعاونة الفصل االول -9102
.9191

وجود ملف جداول اعضاء الهيئة
المعاونة الفصل االول -9102

9102/2

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

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

وجود ملف جداول اعضاء هيئة

التدريس الفصل الثاني-9102

9102/09

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

.9191معتمد
 5/0/4/4جداول اعضاء الهيئة المعاونة الفصل الثاني -9102
.9191

وجود ملف جداول اعضاء الهيئة
المعاونة الفصل الثاني-9102

9102/09

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

.9191معتمد
 6/0/4/4السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس (خاصة الجدد)

وجود ملف للسير الذاتية ألعضاء هيئة

9191/3

منسق معيار اعضاء

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

وجود وثيقة دراسة احتياجات اعضاء

9102/2

منسق معيار اعضاء

9191

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

التدريس (خاصة الجدد)

هيئة التدريس التدريبية -9102

9191معتمدة

وجود ملف خطة تدريب اعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة -9102

9191معتمدة
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هيئة التدريس
هيئة التدريس

 9102/01منسق معيار اعضاء
هيئة التدريس

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :9/9/5/4تقرير انجاز خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة 9191/9102
 :3/9/5/4بيان التدريب السنوى العضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة 9191-9102

وجود تقرير انجاز خطة تدريب اعضاء

هيئة التدريس والهيئة المعاونة

9191/6

 9191-9102معتمد

وجود وثيقة ببيان التدريب السنوى

العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

9191/6

9191-9102

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

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

وجود استمارات تقييم اثر التدريب

9191/4

منسق معيار اعضاء

تقارير دورية عن اثر التدريب على االداء شاملة االجراءات التصحيحية

وجود تقارير دورية عن اثر التدريب

شهرى

منسق معيار اعضاء

وخطط التطوير والتحسين

على االداء شاملة االجراءات

9191-9102

هيئة التدريس
هيئة التدريس

التصحيحية وخطط التطوير و التحسين

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

وجود نماذج تقييم أداء اعضاء هيئة

9191/5

منسق معيار اعضاء

 :9/0/6/4نماذج تقييم أداء الهيئة المعاونة.

وجود نماذج تقييم أداء اعضاء الهيئة

9191/5

منسق معيار اعضاء

التدريس  .معتمدة
المعاونة .معتمدة

 :3/0/6/4أمثلة لربط األداء بالحافز.

ملف شهادات تقدير المتميزين
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هيئة التدريس
هيئة التدريس

شهرى

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 0/9/6/4وثيقة اعالن اعضاء هيئة التدريس بنتائج التقييم السنوى

وجود وثيقة اعالن اعضاء هيئة

9191/7

منسق معيار اعضاء

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

وجود تقرير أوجه االستفادة من تقييم

9191/7

منسق معيار اعضاء

التدريس بنتائج التقييم السنوى

اداء اعضاء هيئة التدريس معتمدة
 :0/0/7/4نموذج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة .
0/0/7/4أ :استبيانات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة 9191-9102
 :0/9/7/4نتائج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة 9102
 :9/9/7/4اوجه االستفادة من نتائج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة 9102

وجود نموذج استبيان الرضا الوظيفي

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

هيئة التدريس
هيئة التدريس

9191/5

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

معتمدة .
وجود استبيانات الرضا الوظيفي

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

9191/5

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

9191-9102
نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

 %05فأكثر

وجود وثيقة اوجه االستفادة من نتائج

استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة

التدريس والهيئة المعاونة 9102
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9191/5
9102/5

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

منسق معيار اعضاء

هيئة التدريس

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار الخامس  :الجهاز اإلداري
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

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

وجود بيان بالجهاز اإلداري -9102

( 9191مؤهل  -تخصص -إدارة-

9102/00

مدير الشئون االدارية

خبرات) معتمد

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

وجود بيان تفصيلي باإلداريين بالكلية

9102/00

مدير الشئون االدارية

 :3/0/0/5بيان إحصائي بأعداد اإلداريين (اإلدارة  -مختص -

وجود وثيقة ببيان إحصائي بأعداد

9102/00

مدير الشئون االدارية

غير مختص)  9191-9102وسياسة توزيع عبء العمل .

 9191-9102معتمد

اإلداريين (اإلدارة  -مختص  -غير
مختص)  9191-9102وسياسة توزيع

عبء العمل  .من نظام المعلوماتية

بالجامعة
 : 4/0/0/5بيان باعداد الطالب المقيدين بالكلية -9102
9191

وجود وثيقة ببيان باعداد الطالب المقيدين

بالكلية  9102-9100من نظام
المعلوماتية بالجامعة
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9102/00

مدير الشئون االدارية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

وجود وثيقة دراسة تحليلية للمؤشر االول

9102/00

 0/0/5دراسة تحليلية للمؤشر االول

 :5/0/0/5السير الذاتية العضاء الجهاز االدارى .

وجود ملف السير الذاتية العضاء الجهاز

9102/00

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

وجود وثيقة  :الهيكل التنظيمي للكلية

9102/00

معتمد

االدارى معتمد

منسق معيار الجهاز

االدارى

منسق معيار الجهاز

االدارى

عميد الكلية

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

وجود وثيقة توعية اإلداريين بالوصف

9102/00

منسق معيار الجهاز

 : 3/9/0/5استبيان رأي المستفيدين من خدمات اإلداريين في

وجود وثائق استبيان رأي المستفيدين من

9191/00

منسق معيار الجهاز

عام  9191-9102مستوى األداء)

الوظيفي 9191-9102

خدمات اإلداريين في عام 9191-9102
مستوى األداء)

االدارى
االدارى

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

وجود وثائق استبيان تقييم العجز

9102/00

منسق معيار الجهاز

 :9/3/0/5نتائج استبيان تقييم العجز والفائض 9191-9102

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9102/00

منسق معيار الجهاز

والفائض 9191-9102
 %05فأكثر

0/0/9/5د :دراسة االحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى  -9102وجود وثيقة دراسة االحتياجات التدريبية
9191

للجهاز اإلدارى  9191-9102معتمدة
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االدارى
االدارى

9102/01

لجنة التدريب والتوعية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

4/0/9/5أ :خطة تدريب الجهاز االدارى 9191 -9102واالدلة
على تنفيذها

وجود دراسة االحتياجات التدريبية للجهاز

اإلدارى  9191-9102معتمد

4/0/9/5ب :نموذج متابعة خطة تدريب الجهاز االدارى  -9102وجود نموذج وآليات واضحة في متابعة
9191

خطة تدريب الجهاز االدارى -9102

9102/01

لجنة التدريب والتوعية

شهرى

لجنة التدريب والتوعية

 9191معتمدة
 0/9/9/5بيان التدريب السنوى لالداريين للعام الجامعى

وجود بيان التدريب السنوى لالداريين

9102/4

منسق معيار الجهاز

 :0/3/9/5قياس اثر التدريب على االداريين 9191-9102

وجود وثيقة قياس اثر التدريب على

شهرى

منسق معيار الجهاز

9102/9100

للعام الجامعى  9102/9100معتمد

االداريين 9102-9100
تقارير دورية عن اثر التدريب على االداء شاملة االجراءات وجود تقارير دورية عن اثر التدريب على
التصحيحية وخطط التطوير والتحسين

االداء شاملة االجراءات التصحيحية

االدارى

االدارى
شهرى

منسق معيار الجهاز

االدارى

وخطط التطوير والتحسين معتمدة

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

وجود نموج تقرير قياس كفاءة االداء

9102/4

منسق معيار الجهاز

:0/9/3/5اعالن الجهاز اإلداى بمعايير وآليات التقييم السنوى

وجود وثيقة معلنة عن الجهاز اإلداى

9102/01

منسق معيار الجهاز

9191

للعاملين  9102-9100معتمد

بمعايير وآليات التقييم السنوى
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االدارى

االدارى

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :0/3/3/5آلية تقييم األداء للجهاز االدارى

وجود وثيقة آليات تقييم األداء للجهاز

9100/01

منسق معيار الجهاز

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

وجود نماذج لتقرير قياس كفاءة االداء

9102/4

مدير الشئون االداريه

9191

للعاملين  9102-9100معتمدة

االدارى

االدارى

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

وجود نماذج جزاءات وقعت على بعض

9102/4

مدير الشئون االدارية

 :4/3/3/5سياسة ربط الحوافز بمستويات االداء بالجامعة

وجود وثيقة معتمدة للسياسات

9100/01

مدير الشئون االدارية

 :5/3/3/5نماذج لمكافاة بعض العاملين

وجود نماذج لمكافاة بعض العاملين

9102/4

مدير الشئون االدارية

العاملين معتمدة

معتمدة
 :0/4/3/5وثيقة وأوجه االستفادة من نتائج التقييم السنوى
لإلداريين

وجود وثيقة وأوجه االستفادة من نتائج
التقييم السنوى لإلداريين

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

وجود وثيقة استبيان الرضا

9102/3

منسق معيار الجهاز

الوظيفي لإلداريين بالجامعة-9102

 %05فأكثر
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االدارى

االدارى

9191

 :0/9/4/5نتائج آخر قياس آلراء العاملين وأوجه االستفادة نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا
منها.

9102/4

منسق معيار الجهاز

9102/3

منسق معيار الجهاز
االدارى

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار السادس  :الموارد المالية والمادية
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

المخطط
 : 0/0/0/6بيان موازنة كلية التربية التقديرية 9191-9102

ةجود وثيقة ببيان موازنة كلية التربية التقديرية

9102/01

عميد الكلية

 :9/0/0/6اعداد الطالب المقيدين بالكلية 9191-9102

وجود بيان باعداد الطالب المقيدين بالكلية

9102/01

شئون الطالب

9191-9102

 9191-9102من نظام المعلوماتية بالجامعة
 :3/0/0/6الموازنة الفعلية الخاصة بالتعليم والطالب -9102

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بالتعليم والطالب

9191/7

االدارة المالية

 :4/0/0/6الموازنة الفعلية الخاصة بالبحث العلمي -9102

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بالبحث العلمي

9191/7

عميد الكلية

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

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بخدمة المجتمع

9191/7

عميد الكلية

 :6/0/0/6الموازنة الفعلية الخاصة بجودة االداء -9102

وجود الموازنة الفعلية الخاصة بجودة االداء

9191/7

عميد الكلية

9191

9191
9191
9191

9191-9102

9191-9102
9191-9102
9191-9102
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 : 0/9/0/6بيان بتوزيع ميزانية الكلية على انشطة الكلية

وجود بيان بتوزيع ميزانية الكلية على انشطة الكلية

9191/7

عميد الكلية

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

وجود وثيقة مصادر الموارد المالية التى توفرها

9102/00

عميد الكلية

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

وجود ملف لخطط الكلية لتنمية مواردها

9102/00

عميد الكلية

بختطها االستراتيجية9191-9102.

9191وتقرير عنها

بختطها االستراتيجية9191-9102.

الكلية 9191 -9102وتقرير عنها

9191/5

الذاتية9191-9102
 :0/9/9/6تقرير متابعة خطط الكلية لتنمية مواردها الذاتية

وجود تقرير متابعة خطط الكلية لتنمية مواردها

9191/6

 :9/9/9/6بيان بدورات التدريبية التى نفذها مركز التدريب

وجود وثيقة بدورات التدريبية التى نفذها مركز

شهرى

 :3/9/9/6ميزانية دورات التدريب التى نفذها مركز التدريب

وجود وثيقة ميزانية دورات التدريب التى نفذها مركز

واالرشاد النفسي والتربوى 9191-9102

التدريب واالرشاد النفسي والتربوى 9191-9102

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

وجود وثيقة ميزانية الدراسات العليا -9102

9191-9102

واالرشاد النفسي والتربوى 9191-9102

الذاتية  9191-9102معتمد

التدريب واالرشاد النفسي والتربوى 9191-9102

9191
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9191/6

9191/6

عميد الكلية

لجنة التدريب والتوعية

مدير مركز والتدريب

عميد الكلية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :0/3/9/6إسهامات الكلية في زيادة الموارد المالية الذاتية على

وجود وثيقة عن إسهامات الكلية في زيادة الموارد

9191/6

 0/0/3/6دراسة تحليلية للسعة الفعلية للقاعات الدراسية

وجود وثيقة دراسة تحليلية للسعة الفعلية للقاعات

9100/00

مدار األعوام الثالثة الماضية

والمعامل  . 9191-9102الفصل االول و الثاني

المالية الذاتية على مدار األعوام الثالثة الماضية

الدراسية والمعامل  . 9191-9102الفصل االول

9191/3

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

و الثاني معتمدة
 :9/0/0/3/6بيان بمساحات القاعات الدراسية والقاعات االدارية وجود بيان بمساحات القاعات الدراسية والقاعات

9102/01

مدير الشئون

وكيل الكلية لشئون

والمعامل .

االدارية والمعامل .

 -3/0/0/3/6جدول اشغال القاعات والدراسية والمعامل للعام

وجود جدول اشغال القاعات والدراسية والمعامل

9102/00

الجامعي . 9191-9102الفصل االول و الثاني

للعام الجامعي . 9191-9102الفصل االول و

9191/3

التعليم والطالب

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

وجود بيان باعداد الطالب المسجلين بالمقررات

9102/00

مركز التسجيل

9191

9191-9102

9191/9

واالمتحانات

الثاني

الفصل االول و الثاني

الفصل االول و الثاني من نظام المعلوماتية

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

وجود الدليل

9191-9102

االدارية

بالجامعة
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9191/9

لجنة اعداد الدليل

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 9/0/3/6دراسة تحليلية لتجهيز القاعات الدراسية والمعامل

وجود وثيقة دراسة تحليلية لتجهيز القاعات

. 9191-9102

الدراسية والمعامل  . 9191-9102معتمدة

9102/01

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

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

بيان تفصلي بمحتويات معامل كلية التربية

9191/9

مسئولى المعامل

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

وجود تقرير مالحظة معامل الكلية 9191-9102

9191/9

وكيل الكلية

9191-9102

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

وجود تقرير مالحظة القاعات الدراسية -9102

9191/9

وكيل الكلية

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

وجود تقرير عن تطور المعامل والقاعات الدراسية

9191/9

مدير الشئون

 :3/3/0/3/6االجراءات المتخذة من قبل الكلية الستكمال

وجود وثيقة االجراءات المتخذة من قبل الكلية

9191/9

وكيل الكلية لشئون

تجهيزات القاعات الدراسية والمعامل

الستكمال تجهيزات القاعات الدراسية والمعامل

 :0/9/3/6دراسة االمكانات المتاحة لالنشطة الالصفية

وجود وثيقة دراسة االمكانات المتاحة لالنشطة

9191-9102

9191-9102

 9191معتمد

من  9191-9102معتمد

الالصفية  9191-9102معتمدة
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االدارية

التعليم والطالب
9102/00

نحاط بها من رعاية

الشباب

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :9/0/9/3/6وصف مستشفى الجامعة .

وجود وثيقة وصف مستشفى الجامعة .

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

وجود تقرير مالحظة دورات المياة 9191-9102

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

وجود بيان بفريق الصيانة بالجامعة (االدارة

 :9/0/4/6تقرير ببعض عقود الصيانة مع الشركات المذكورة

وجود تقرير ببعض عقود الصيانة مع الشركات

9191-9102

معتمد

الهندسية) 9191-9102

9102/0

مدير المستشفى

9191/9

مدير شئون العاملين

9102

مدير االدارة الهندسية

9102/09

االدارة الهندسية

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

وجود بعض عقود الصيانة مع الشركات -9102

9191/0

منسق المعيار

 :4/0/4/6خطابات طلبات للصيانة 9191-9102

وجود  :خطابات طلبات للصيانة 9191-9102

9191/5

منسق المعيار

 :6/0/4/6نموذج لتقارير الصيانة9191-9102.

وجود نموذج لتقارير الصيانة9191-9102.

9191/5

منسق المعيار

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

وجود نماذج لطلبات تكهين بعض االجهزة

9102/5

منسق المعيار

 :0/0/5/6بيان بافراد امن الكلية 9191-9102

وجود بيان بافراد امن الكلية 9191-9102

9100/01

ادارة االمن

فى خطة الصيانة 9191-9102

9102-9100

المذكورة فى خطة الصيانة  9191-9102معتمد

9191

معتمد

والتجهيزات 9102-9100 .معتمدة
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :9/0/5/6تحديث نظام االطفاء اآللى  9191-9102ان وجد

وجود وثيقة تحديث نظام االطفاء اآللى -9102

9191/5

لجنة االزمات

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

وجود بيان باعداد طفايات الحريق وجرادل الرمل

9102/01

لجنة االزمات

9191-9102

وخراطيم المياه 9191-9102

9191

والكوارث
والكوارث

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

وجود خطابات لتوفير احتياجات االمن والسالمة

9102/01

منسق المعيار

 :0/9/5/6ق اررات تشكيل لجنة االزمات والكوارث بالكلية

وجود ق اررات تشكيل لجنة االزمات والكوارث بالكلية

9191/2

منسق المعيار

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

وجود محاضر اجتماعات لجنة االزمات والكوارث

شهرى

منسق المعيار

9191

 9191-9102معتمدة

 9191ان وجد

9191-9102

9191-9102

 9191-9102معتمدة

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

وجود خطة إدارة االزمات والكوارث 9191/9102

9102/01

لجنة االزمات والكوارث

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

وجود قرار خطة لجنة االزمات والكوارث -9102

9102/01

منسق المعيار

9191

معتمدة

 9191معتمد
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :5/9/5/6التقرير سنوي عن تنفيذ خطة لجنة االزمات والكوارث

وجود التقرير سنوي عن تنفيذ خطة لجنة االزمات

9191/5

منسق المعيار

 :6/9/5/6قرار اعتماد تقارير سنوية عن تنفيذ خطة إدارة

وجود قرار تقارير سنوية عن تنفيذ خطة إدارة

9191/5

منسق المعيار

 :7/9/5/6تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على

وجود وثيقة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة

9102/00

لجنة ادارة االزمات

كيفية التعامل مع االزمات والكوارث 9191-9102

المعاونة على كيفية التعامل مع االزمات والكوارث

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

وجود وثيقة تجربة االخالء (9191-9102خطة

االخالء-التصوير الفيديو)

االخالء–فريق االخالء-التصوير الفيديو)

:0/0/6/6قاعدة بيانات وسائل االتصال الحديثة والبنية

وجود قاعدة بيانات وسائل االتصال الحديثة والبنية

9191-9102

االزمات والكوارث 9191-9102

التكنولوجيا المتاحة بالكلية لالساتذة 9191-9102

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

والكوارث  9191-9102معتمد

االزمات والكوارث  9191-9102معتمدة

9191-9102

التكنولوجيا المتاحة بالكلية لالساتذة -9102

9191/3

لجنة ادارة االزمات
والكوارث

9191/5

منسق المعيار

 9191مستوفاة

وجود بيان بوسائل االتصال المتاحة والفئة

المستفيدة 9191-9102

 :3/0/6/6اعالن اعضاء هيئة التدريس بكيفية استخدام خدمات وجود وثيقة معلنة العضاء هيئة التدريس بكيفية
Wi-Fi9191-9102

والكوارث

استخدام خدمات Wi-Fi 2020-2019
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9102/09

منسق المعيار

9102/01

منسق المعيار

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :4/0/6/6عقود تقديم خدمات االنترنت بالجامعة -9102

وجود عقود تقديم خدمات االنترنت بالجامعة

9102/01

منسق المعيار

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

وجود وثيقة نسبة الحاسبات الى عدد الطالب

9102/01

منسق المعيار

9191

9191-9102
9191-9102

 :0/3/6/6بعض بيانات الكلية على الموقع االلكترونى

وجود وثيقة معلنة ببعض بيانات الكلية على الموقع

9191/5

لجنة الموقع

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

وجود قرار تشكيل لجنة تحديث الموقع االلكتروني

9102/01

مجلس الكلية

9191

 9191-9102معتمد

9191-9102

االلكترونى 9191-9102

االلكترونى

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

وجود أمثلة معلنة للخدمات المقدمة على الموقع

9191/5

لجنة الموقع

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

وجود امثلة معلنة للتفاعالت الطالبية على صفحة

9191/5

لجنة الموقع

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

وجود خطاب خطاب مدير المكتبة يوضح المعلومات

9191/0

منسق المعيار

للمكتبة .9191-9102

االساسية للمكتبة 9191-9102

 : 9/0/7/6دليل مكتبة جامعة  6أكتوبر 9191-9102

وجود الدليل

االلكترونى.

الكلية .

االلكترونى.
الكلية
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9191/0

االلكتونى

االلكترونى

مدير المكتبة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

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

وجود وثيقة معلنة عن بيانات المكتبة بالموقع

9102/3

لجنة الموقع

 : 4/0/7/6بيان باسماء العاملين بالمكتبة المركزية ومؤهالتهم

وجود  :بيان باسماء العاملين بالمكتبة المركزية

9102/00

مدير المكتبة

 :5/0/7/6مخاطبات الكلية لتحديث الكتب بالمكتبة .

وجود مخاطبات الكلية لتحديث الكتب بالمكتبة .

شهرى

منسق المعيار

9102/01

منسق المعيار

9191/5

منسق المعيار

للجامعة.

9191-9102

االلكترونى للجامعة.

ومؤهالتهم 9191-9102

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

حضروا اللقاء التعريفي للمكتبة 9191-9102

 :7/0/7/6نسبة المترددين فعليا على مكتبة الجامعة من

وجود بيان بنسبة المترددين فعليا على مكتبة

اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب بكلية التربية

الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

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

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الالضا %05

9191-9102

فأكثر

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

وجود اسطوانات بقواعد بيانات الكتب بالمكتبة

9191-9102

9191

االلكترونى

والطالب بكلية التربية 9191-9102

9191-9102
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9191/5

9191/5

منسق المعيار

منسق المعيار

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

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

وجود وثيقة آليات تلقي الشكاوى بالمكتبة
(الشكاوى والرد عليها)
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9191/5

مدير المكتبة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار السابع  :المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

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

بالمعايير القومية االكاديمية

9102/00

 :9/9/0/7تقارير عن خطط تعريف المستفدين بالمعايير القومية األكاديمية وجود تقارير عن خطط تعريف المستفدين شهرى المدارس
المرجعية لقطاع كليات التربية اإلصدار األول مايو  9103عن االعوام بالمعايير القومية األكاديمية المرجعية

.9191-9102

منسق المعيار

منسق المعيار

لقطاع كليات التربية اإلصدار األول ابريل

 9103عن االعوام .9191-9102
معتمدة

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

.9191-9102

المرجعية لقطاع كليات التربية اإلصدار

األول ابريل  9103عن االعوام
9191-9102

43

شهرى

بالمدارس

منسق المعيار

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

 :4/9/0/7خطابات التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بااللتزام بتعريف وجود خطابات معتمدة

9102/01

منسق المعيار

 :5/9/0/7نتائج تحليل الورقة االمتحانية من ناحية الشكل والمضمون وجود نتائج تحليل الورقة االمتحانية من

9191/9

منسق المعيار

الطالب بالمقرر والمعايير األكاديمية .

ومقترحات التحسين  9191-9102الفصل االول والثاني

ناحية الشكل والمضمون ومقترحات

التحسين  9191-9102الفصل االول

المخطط

9102/6

والثاني

 : 6/9/0/7نتائج استبيان استطالع الطالب للخدمة الجامعية  -9102نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9191/7

منسق المعيار

 :7/9/0/7نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9191/9

منسق المعيار

:0/9/0/7نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9191/9

منسق المعيار

9191

اللغة االنجليزية 9191-9102

اللغة العربية 9191-9102

%05فأكثر

%05فأكثر

%05فأكثر
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9191/7

9191/7

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

:2/9/0/7نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9191/9

منسق المعيار

:01/9/0/7نتائج استبيان استطالع رأى الطالب عن البرنامج والمقررات بقسم نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9191/9

منسق المعيار

9102/00

منسق المعيار

رياض االطفال 9191-9102

%05فأكثر

علم النفس التربوى (تربية خاصة ) 9191-9102

%05فأكثر

 :0/0/9/7قائمة الجهات التى طبق عليها استطالع رأى المستفدين وجهات

وجود قائمة بالجهات التى طبق عليها

العمل فى خريجى الكلية .

استطالع رأى المستفدين وجهات العمل

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

نتائج االستبيان توضح ان نسبة الرضا

الكلية

%05فأكثر

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

وجود تقرير عن نتائج تطبيق استبيان

خريجى الكلية .

9191/7

9191/7

فى خريجى الكلية .

رأى المستفدين وجهات العمل فى خريجى

9102/09

9102/09

منسق المعيار

الكلية معتمد

 :0/4/4/7اعالن توصيف البرامج والمقررات الدراسية على الموقع االلكترونى وثيقة الموقع ومعلن به توصيفات البرامج 9102/00
للكلية .

 :9/4/4/7نشر اهداف البرامج الدراسية بدليل الطالب 9191-9102

منسق المعيار

دليلي الطالب اهداف البرامج
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9191/0

منسق المعيار

منسق المعيار

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :3/4/4/7نماذج توعية الطالب بتوصيف المقرر خالل المحاضرة االولى وجود نماذج توعية الطالب بتوصيف

للمقرر بكل فصل دراسي (جميع كشوف توعية الطالب بالمقرر بملفات المقرر خالل المحاضرة االولى للمقرر
المقررات )9191-9102.

بكل فصل دراسي (جميع كشوف توعية

9102/01

9191/9

اساتذة المقررات

منسق المعيار

الطالب بالمقرر بملفات المقررات )

 9191-9102معتمد
استراتيجية التعليم و التدريس 9191-9102

وجود وثيقة استراتيجية التعليم و

9102/01

التدريس 9191-9102
 :0/0/5/7بيان باإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج
التعليمية والمقررات الدراسية وحجم مشاركة األطراف المعنية في ذلك.

وجود بيان باإلجراءات الرسمية المتبعة

للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية

رئيس قسم
المناهج

9102/01

والمقررات الدراسية وحجم مشاركة

لجنة تطوير
المناهج

األطراف المعنية في ذلك.
/0/6/7أ :0مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات ليسانس االداب والتربية
اللغة االنجليزية ومق ارراته 9191-9102

وجود مجلد التقارير السنوية لبرنامج

ومقررات ليسانس االداب والتربية اللغة

9191/6

منسقي البرامج

االنجليزية ومق ارراته 9102-9100

معتمد
9/0/6/7أ :مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات ليسانس االداب والتربية

وجود مجلد التقارير السنوية لبرنامج

اللغة العربية ومق ارراته 9191-9102

ومقررات ليسانس االداب والتربية اللغة

العربية ومق ارراته 9191-9102معتمد
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9191/6

منسقي البرامج

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

3/0/6/7أ :مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات بكالوريوس الطفولة
والتربية ومق ارراته 9191-9102

4/0/6/7أ :مجلد التقارير السنوية لبرنامج ومقررات بكالوريوس العلوم
والتربية تخصص التربية الخاصة ومق ارراته 9191-9102

وجود مجلد التقارير السنوية لبرنامج

9191/9

ومقررات بكالوريوس الطفولة والتربية

9191/6

وجود مجلد التقارير السنوية لبرنامج

9191/9

ومق ارراته 9191-9102معتمد

ومقررات بكالوريوس العلوم والتربية
تخصص التربية الخاصة ومق ارراته

9191/6

منسقي البرامج

منسقي البرامج

9191-9102معتمد
 :0/9/6/7دراسة تحليلية لمدى االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات من خالل

وجود وثيقة دراسة تحليلية لمدى االلتزام

التعلم.

آراء المراجعين واستبانات الطالب وتوافق

آراء المراجعين واستبانات الطالب وتوافق محتوى الورقة االمتحانية مع نواتج

بالتوصيف المعلن للمقررات من خالل

9102/09

منسقي البرامج

محتوى الورقة االمتحانية مع نواتج

التعلم.معتمدة
0/3/6/7أ :محضر اجتماع مجلس الكلية – االقسام – لجنة تطوير البرامج

وجود محضر اجتماع مجلس الكلية –

9191/9

لجنة تطوير

لمناقشة التقارير السنوية للبرامج الدراسية الئحة  044ساعة للعام الجامعى

االقسام – لجنة تطوير البرامج لمناقشة

9191/6

البرامج

.9191-9102

التقارير السنوية للبرامج الدراسية الئحة

 044ساعة للعام الجامعى -9102
.9191معتمد
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

االنشطة والوثائق

0/3/6/7ب :محضر اجتماع مجلس قسم اللغة االنجليزية لمناقشة التقرير
السنوى للبرنامج و المقررات 9191-9102

مؤشر االداء

وجود محضر اجتماع مجلس قسم اللغة
االنجليزية لمناقشة التقرير السنوى

توقيت تنفيذ

مسئول

9191/9

رئيس القسم

المخطط

9191/6

التنفيذ

للبرنامج والمقررات 9191-9102
معتمد

0/3/6/7ج :محضر اجتماع مجلس قسم اللغة اللغة العربية لمناقشة التقرير

وجود محضر اجتماع مجلس قسم اللغة

9191/9

السنوى للبرنامج و المقررات 9191-9102

اللغة العربية لمناقشة التقرير السنوى

9191/6

للبرنامج والمقررات 9191-9102

رئيس القسم

معتمد

0/3/6/7د :محضر اجتماع مجلس قسم التربية ورياض االطفال لمناقشة
التقرير السنوى للبرنامج و المقررات 9191-9102

وجود محضر اجتماع مجلس قسم التربية 9191/9
ورياض االطفال لمناقشة التقرير

السنوى للبرنامج و المقررات -9102

9191/6

رئيس القسم

 9191معتمد
0/3/6/7هب :محضر اجتماع مجلس قسم علم النفس التربوى (تربية خاصة )
لمناقشة التقرير السنوى للبرنامج و المقررات 9191-9102

وجود محضر اجتماع مجلس قسم علم

النفس التربوى (تربية خاصة ) لمناقشة
التقرير السنوى للبرنامج و المقررات

9191-9102معتمد

48

9191/9
9191/6

رئيس القسم

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

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

وجود قرار احاطة معتمد

9191/6

رؤساء االقسام

 :0/4/6/7دراسة تحليلية لالستفادة من التقارير السنوية لبرنامج ليسانس

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة من

9191/5

رؤساء االقسام

9191

االداب والتربية تخصص اللغة االنجليزية ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج

التقارير السنوية لبرنامج ليسانس االداب

9191-9102

والتربية تخصص اللغة االنجليزية

منسقى البرامج

ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج

9191-9102معتمدة
 :9/4/6/7دراسة تحليلية لالستفادة من التقارير السنوية لبرنامج ليسانس

االداب والتربية تخصص اللغة العربية و مقرراته الدراسية في تطوير البرنامج

9191-9102

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة من

التقارير السنوية لبرنامج ليسانس االداب

9191/5

والتربية تخصص اللغة العربية و مقرراته

رؤساء االقسام
منسقى البرامج

الدراسية في تطوير البرنامج -9102

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

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة

من التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس

الطفولة و التربية ومقرراته الدراسية في

تطوير البرنامج  9191-9102معتمدة
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9191/5

رؤساء االقسام
منسقى البرامج

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :4/4/6/7دراسة تحليلية لالستفادة من التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس

وجود وثيقة دراسة تحليلية لالستفادة من

9191-9102

العلوم والتربية تخصص تربية خاصة

العلوم والتربية تخصص تربية خاصة ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج

التقارير السنوية لبرنامج بكالوريوس

ومقرراته الدراسية في تطوير البرنامج

 9191-9102معتمدة
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9191/5

رؤساء االقسام
منسقى البرامج

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار الثامن  :التدريس والتعليم
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

المخطط
0/0/0/0ه :كتيب استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم فى ضوء وجود كتيب استراتيجية التدريس والتعلم

 9102/01رئيس قسم المناهج

المعايير االكاديمية المرجعية ونواتج التعلم المستهدفة 9102

والتقويم فى ضوء المعايير االكاديمية المرجعية

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

وجود مصفوفة توافق استراتيجية التدريس

 :3/0/0/0مصفوفة توافق استراتيجية التقويم مع المعايير

وجود مصفوفة توافق استراتيجية التقويم مع

 9102/09منسقى البرنامج

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

وجود مصفوفة العالقة بين طرق التعليم والتعلم

 9102/01منسقى البرنامج

المستهدفة بالبرامج

ومخرجات التعلم المستهدفة ببرنامج

4/0/0/0ب :العالقة بين اساليب تقويم الطالب ومخرجات التعلم

وجود مصفوفة العالقة بين اساليب تقويم

المستهدفة بالبرنامج.

الطالب ومخرجات التعلم المستهدفة بالبرنامج

المعايير األكاديمية بالبرامج

األكاديمية بالبرامج.

ونواتج التعلم المستهدفة 9102

والتعلم مع المعايير األكاديمية بالبرامج معتمدة

المعايير األكاديمية بالبرامج معتمدة
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 9102/09منسق البرنامج

 9102/01منسقى البرنامج

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

0/0/9/0ب :تقرير عن مدى تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم
والتقويم بشكل يدعم مهارات التعلم الذاتى 9191-9102

وجود تقرير عن مدى تطبيق استراتيجية

التدريس والتعلم والتقويم بشكل يدعم مهارات

التعلم الذاتى  9191-9102معتمد

9/0/9/0أ :نموذج ممارسات التدريس والتعليم والتقويم بالبرامج

وجود نموذج ممارسات التدريس والتعليم

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

وجود تقرير عن مدى تطبيق استراتيجية

والتقويم بالبرامج

 9191/9منسقى البرنامج

والتقويم بالبرامج

التدريس والتعلم والتقويم بشكل يدعم مهارات

 9102/01اساتذة المقررات

 9191/9لجنة تطوير المناهج

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

وجود مصفوفة مهارات التوظيف و ريادة

 9191/9لجنة تطوير المناهج

 0/0/3/0توصيف مقررات التدريب الميدانى بالبرامج

وجود توصيف مقررات التدريب الميدانى

 9191/01لجنة التربية العملية

بالبرامج

األعمال بالبرامج

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

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

 9191/00لجنة التربية العملية

الجودة
 4/9/3/0ادلة تطبيق اليات تنفيذ واالشراف على التربية العملية
بالكلية

وجود دليل معتمد عن تطبيق اليات تنفيذ
واالشراف على التربية العملية بالكلية
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 9191/09لجنة التربية العملية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 0/3/3/0بيان باسماء المدارس التى يتم بها التدريب

وجود وثيقة بيان باسماء المدارس التى يتم بها

الميدانى

التدريب الميدانى بالبرامج

9191/00

لجنة التربية العملية

 09/3/3/0استمارة تقييم مدير المدرسة و المعلم المتعاون

وجود استمارة تقييم مدير المدرسة و المعلم

9102/09

منسق التربية العملية

تقارير متابعة تنفيذ التربية العملية واالجراءات التصحيحية

وجود تقارير متابعة تنفيذ التربية العملية و

9191/0

منسق التربية العملية

االجراءات التصحيحية معتمدة

9191/6

وجود مصفوفة توضح العالقة بين اساليب تقويم

9102/00

للطالب بتخصص التربية الخاصة 9191-9102

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

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

المتعاون للطالب

الطالب بالتربية العملية ومخرجات التعلم بمقررات

9191/4

منسق التربية العملية

التربية العملية بالبرامج

وجود قائمة بأدوات ومؤشرات تقويم فاعلية التربية
العملية تخصص اللغة االنجليزية
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 9102/00منسق التربية
العملية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

االنشطة والوثائق
 :1/1/6/8بيان بالطرق المستخدمة لتقويم الطالب .

مؤشر االداء
وجود وثيقة بيان بالطرق المستخدمة لتقويم الطالب

 :1/2/6/8قواعد د د د د ددد توزي د د د د د ددع الد د د د د دددرجات عل د د د د د ددى اإلمتحان د د د د د ددات وجود قواعد توزيع الدرجات على اإلمتحانات

توقيت تنفيذ

مسئول

المخطط

التنفيذ

 2212/12رئيس قسم المناهج
 2212/12رئيس قسم المناهج

التحريريد د د د د د ددة واالعمد د د د د د ددال التعليميد د د د د د ددة واالنشد د د د د د ددطة بد د د د د د ددالمقررات التحريرية واالعمال التعليمية واالنشطة بالمقررات
النظرية والعملية باالئحة الكلية .

النظرية والعملية باالئحة الكلية .

 :2/2/6/8قد د د د د درار مجل د د د د ددس كلي د د د د ددة بنس د د د د ددب توزي د د د د ددع درج د د د د ددات وجود قرار مجلس كلية بنسب توزيع درجات
االختبارات على مخرجات التعلم

االختبارات على مخرجات التعلم معتمد

 :3/2/6/8نم د د د د د د د د دداذج تواف د د د د د د د د ددق أس د د د د د د د د دداليب التق د د د د د د د د ددويم م د د د د د د د د ددع وجود نماذج توافق أساليب التقويم مع مخرجات

 2212/12رئيس قسم المناهج

2212/12

منسقي البرامج

مخرجد د د د د ددات الد د د د د ددتعلم_ إختبد د د د د ددار نصد د د د د ددف الفصد د د د د ددل الد ارسد د د د د ددي التعلم_ إختبار نصف الفصل الدراسي األول /
األول  /الثد د د د د د د د ددانى -اختبد د د د د د د د ددار نهايد د د د د د د د ددة الفصد د د د د د د د ددل ) العد د د د د د د د ددام الثانى -اختبار نهاية الفصل ) العام الجامعى
الجامعى 2222-2212

2222-2212

4/2/6/8أ :أمثلد د د د د د د ددة لتطبيد د د د د د د ددق قواع د د د د د د د ددد توزيد د د د د د د ددع درجد د د د د د د ددات وجود أمثلة معلنة لتطبيق قواعد توزيع درجات

 2222/2منسقي البرامج

االختب د د د د د د ددار عل د د د د د د ددى مخرج د د د د د د ددات الد د د د د د ددتعلم مق د د د د د د ددررات نظري د د د د د د ددة االختبار على مخرجات التعلم مقررات نظرية
بالفصل الدراسي االول 2222-2212

بالفصل الدراسي االول 2222-2212

4/2/6/8ب :أمثل د د د د د د ددة لتطبي د د د د د د ددق قواع د د د د د د ددد توزي د د د د د د ددع درج د د د د د د ددات وجود أمثلة معلنة أمثلة لتطبيق قواعد توزيع
االختب د د د د د د ددار عل د د د د د د ددى مخرج د د د د د د ددات الد د د د د د ددتعلم مق د د د د د د ددررات نظري د د د د د د ددة درجات االختبار على مخرجات التعلم مقررات

بالفصل الدراسي الثاني 2222-2212

نظرية بالفصل الدراسي الثاني 2222-2212
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 2222/6منسقي البرامج

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

4/2/6/8ج :أمثل د د د د د د ددة لتطبي د د د د د د ددق قواع د د د د د د ددد توزي د د د د د د ددع درج د د د د د د ددات وجود أمثلة معلنة لتطبيق قواعد توزيع درجات

 2222/2منسقي البرامج

االختب د د د د د د ددار عل د د د د د د ددى مخرج د د د د د د ددات ال د د د د د د ددتعلم مق د د د د د د ددررات عملي د د د د د د ددة االختبار على مخرجات التعلم مقررات عملية

بالفصل الدراسي االول 2222-2212

بالفصل الدراسي االول 2222-2212

4/2/6/8د :أمثلد د د د د د د ددة لتطبيد د د د د د د ددق قواعد د د د د د د ددد توزيد د د د د د د ددع درجد د د د د د د ددات وجود أمثلة معلنة لتطبيق قواعد توزيع درجات

 2222/6منسقي البرامج

االختب د د د د د د ددار عل د د د د د د ددى مخرج د د د د د د ددات ال د د د د د د ددتعلم مق د د د د د د ددررات عملي د د د د د د ددة االختبار على مخرجات التعلم مقررات عملية
بالفصل الدراسي الثاني 2222-2212

بالفصل الدراسي الثاني 2222-2212

 :5/2/6/8االج د د د د د دراءات التصد د د د د ددحيحية بن د د د د د دداء علد د د د د ددى نتد د د د د ددائج وجود االجراءات التصحيحية بناء على نتائج

 2222/2لجنة تطوير

فح د د د د ددص الورق د د د د ددة اإلمتحاني د د د د ددة م د د د د ددن حي د د د د ددث تطبي د د د د ددق قواع د د د د ددد فحص الورقة اإلمتحانية من حيث تطبيق قواعد

 2222/6المناهج

توزي د د د د د د ددع درج د د د د د د ددات االختب د د د د د د ددار عل د د د د د د ددى مخرج د د د د د د ددات ال د د د د د د ددتعلم توزيع درجات االختبار على مخرجات التعلم
2222-2212.

2222-2212.

 :1/1/7/8دلي د د د د د د د د د ددل القواع د د د د د د د د د ددد واإلجد د د د د د د د د د دراءات المنظم د د د د د د د د د ددة وجود الدليل معتمد

المعيار

لالمتحانات بجامعة  6أكتوبر .
 :1/2/7/8جد د د د د د د د د ددداول اإلمتحاند د د د د د د د د ددات (قبد د د د د د د د د ددل النهائيد د د د د د د د د ددة ) وجود جداول اإلمتحانات (قبل النهائية ) لمعرفة
لمعرفة رأى الطالب 2222-2212

 2212/12منسق

رأى الطالب 2222-2212

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/3التعليم

و

الطالب

3/2/7/8د :جد د د د د د د د د ددداول اإلمتحاند د د د د د د د د ددات للعد د د د د د د د د ددام الجد د د د د د د د د ددامعى وجود جداول اإلمتحانات للعام الجامعى -2212
2222

 2222/1وكيل الكلية لشئون
 2222/4التعليم
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و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

الطالب

 2212-2218وق اررات اعتمادها .
4/2/7/8أ :اع د د د د د د د د د د ددالن ج د د د د د د د د د د ددداول االختب د د د د د د د د د د ددار ب د د د د د د د د د د ددالموقع وجود وثيقة معلنىة عن جداول االختبار بالموقع
االلكترونى .
4/2/7/8ب :اعالن جداول االختبار بارجاء اللكلية

 2222/1وكيل الكلية لشئون

االلكترونى .

 2222/4التعليم

وجود وثيقة معلنة عن جداول االختبار بارجاء

 2222/1وكيل الكلية

اللكلية

 2222/4لشئون التعليم

الطالب

و

و الطالب
 :5/2/7/8اإلجتمد د د د د د د دداع الد د د د د د د دددورى مد د د د د د د ددع اعضد د د د د د د دداء هيئد د د د د د د ددة وجود محضر اإلجتماع الدورى مع اعضاء هيئة
التدريس بالكلية لمناقشة اجراءات االختبارات .

التدريس بالكلية لمناقشة اجراءات االختبارات

 :6/2/7/8اإلجتمد د د د د دداع مد د د د د ددع رؤسد د د د د دداء الكنتد د د د د ددرول للمناقشد د د د د ددة وجود محضر اإلجتماع مع رؤساء الكنترول
وثائق العمل بالكنترول

للمناقشة وثائق العمل بالكنترول

 :7/2/7/8مخاطبد د د د د د د د د ددة السد د د د د د د د د ددادة رؤسد د د د د د د د د دداء الكد د د د د د د د د ددونتروالت وجود مخاطبة السادة رؤساء الكونتروالت بالقواعد
بالقواعد تنظيم عملية التحضير لالختبار .

تنظيم عملية التحضير لالختبار

8/2/7/8أ  :اعد د د د د د د د د د ددالن القواعد د د د د د د د د د ددد الخاصد د د د د د د د د د ددة بلجد د د د د د د د د د ددان وجود وثيقة معلنة عن القواعد الخاصة بلجان
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 2222/1عميد الكلية
2222/4
 2222/1عميد الكلية
2222/4
 2222/1عميد الكلية
2222/4

 2222/2وكيل الكلية لشئون

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

اإلمتحان على الطالب بقاعات االختبار

اإلمتحان على الطالب بقاعات االختبار

 2222/5التعليم

و

الطالب
8/2/7/8ب  :اعد د د د د د د د د ددالن القواعد د د د د د د د د ددد الخاصد د د د د د د د د ددة بلجد د د د د د د د د ددان وجود وثيقة معلنة عن القواعد الخاصة بلجان
اإلمتحان على الطالب بكراسات االجابة
11/2/7/8د :تشكيل لجان السير 2222-2212

اإلمتحان على الطالب بكراسات االجابة

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/5التعليم

و

الطالب
وجود قرار تشكيل لجان السير 2222-2212
معتمد

 2222/1وكيل الكلية لشئون
 2222/4التعليم

و

الطالب
12/2/7/8د :تشد د د د د د د د د د د د ددكيل لجد د د د د د د د د د د د ددان الم د د د د د د د د د د د د دراقبيين  -2212وجود قرار تشكيل لجان المراقبيين 2222-2212
2222

معتمد

 2222/4التعليم

معتمد

 2222/1وكيل الكلية لشئون
 2222/4التعليم

الطالب

14/2/7/8د :تشد د د د د د د د د د ددكيل لجد د د د د د د د د د ددان المصد د د د د د د د د د ددححين  -2212وجود قرار تشكيل لجان المصححين -2212
2222

و

الطالب

13/2/7/8د :تش د د د د د د د د د د د ددكيل لج د د د د د د د د د د د ددان الممتحن د د د د د د د د د د د ددين  -2212وجود قرار تشكيل لجان الممتحنين 2222-2212
2222

 2222/1وكيل الكلية لشئون

 2222معتمد

و

وكيل الكلية لشئون
التعليم

و

الطالب

15/2/7/8د :تش د د د د د د د د د ددكيل لج د د د د د د د د د ددان احتي د د د د د د د د د دداطى (مراقب د د د د د د د د د ددة) وجود قرار تشكيل لجان احتياطى (مراقبة)

57

 2222/1وكيل الكلية لشئون

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

2222-2212

 2222-2212معتمد

 : 16/2/7/8غالف اظرف اوراق االسئلة .

وجود غالف اظرف اوراق االسئلة

 2222/4التعليم

و

الطالب
 2212/12وكيل الكلية لشئون
التعليم

و

الطالب
 :17/2/7/8نم د د د د د د ددوذج ك ارسد د د د د د ددة اجابد د د د د د ددة بجمي د د د د د د ددع االخت د د د د د د ددام وجود نموذج كراسة اجابة بجميع االختام معتمد

التعليم

لتوزيعها على اللجان

قاعات االختبار تبعا للحروف االبجدية

قاعات االختبار

 : 22/2/7/8اقد د د د د د د د درار الطال د د د د د د د ددب الغي د د د د د د د ددر مس د د د د د د د ددجل ف د د د د د د د ددى وجود اقرار الطالب الغير مسجل فى كشوف
كش د د د ددوف االختبد د د د ددار بتحمد د د د ددل مسد د د د ددئولية احضد د د د ددار مد د د د ددا يثبد د د د ددت

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/1التعليم

و

 2222/4الطالب

 :12/2/7/8اع د د د د د د ددالن كش د د د د د د ددوف اس د د د د د د ددماء الط د د د د د د ددالب ف د د د د د د ددى وجود وثيقة معلنة عن كشوف اسماء الطالب فى
قاعات االختبار

و

الطالب

 :18/2/7/8مث د د د د د د د ددال لخط د د د د د د د ددة توزي د د د د د د د ددع الط د د د د د د د ددالب عل د د د د د د د ددى وجود أمثلة معلنة لخطة توزيع الطالب على
قاعات االختبار تبعا للحروف االبجدية .

 2222/1وكيل الكلية لشئون

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/1التعليم

 2222/4الطالب

 2212/12وكيل الكلية لشئون

االختبار بتحمل مسئولية احضار ما يثبت تسجيله

 2222/2التعليم

للمقرر .معتمد

 2222/5الطالب

تسجيله للمقرر.
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و

و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :21/2/7/8نمد د د د د د د د د د دداذج لكشد د د د د د د د د د ددوف تسد د د د د د د د د د ددجيل الطد د د د د د د د د د ددالب وجود نماذج لكشوف تسجيل الطالب االختبار
االختبار وانصرافهم .
 :22/2/7/8نموذج لتقرير لجنة السير .

وانصرافهم .
وجود نموذج لتقرير لجنة السير

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/2التعليم

 2222/5الطالب

و

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/2التعليم

و

 2222/5الطالب
 :23/2/7/8تش د د د د د د د د د د د ددكيل لجد د د د د د د د د د د د ددان التسد د د د د د د د د د د د ددليم والتسد د د د د د د د د د د د ددلم وجود قرار تشكيل لجان التسليم والتسلم لالمتحانات
لالمتحانات 2222-2212

 2222-2212معتمد

23/2/7/8أ :نم د د د د د د د د د دداذج اس د د د د د د د د د ددتمارة التس د د د د د د د د د ددليم و التس د د د د د د د د د ددلم وجود نماذج من استمارة التسليم و التسلم ألوراق
ألوراق االجابة كنترول بالفرق المختلفة

االجابة كنترول بالفرق المختلفة

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

 2222/2التعليم

 2222/5الطالب

و

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/2التعليم

و

 2222/5الطالب

 :24/2/7/8آلي د د د د د د د ددات اإلحتف د د د د د د د دداظ وب د د د د د د د ددأوراق اإلمتحان د د د د د د د ددات وجود آاليات معلنة عن اإلحتفاظ وبأوراق
بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها.

 2212/12وكيل الكلية لشئون

اإلمتحانات بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها.

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/6التعليم

و

الطالب
وجود تقرير عن آليات ضمان عدالة نظام
االمتحان معتمد

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/6التعليم
الطالب
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و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

2/1/8/8أ :إقرار عدم تعارض المصالح .

وجود عدم تعارض المصالح

2/1/8/8ب :تعليمات وضع االسئلة وتصحيحها .

وجود تعليمات وضع االسئلة وتصحيحها

3/1/8/8ج :نموذج انذار االخالل بنظام لجنة االمتحان.

وجود نموذج انذار االخالل بنظام لجنة االمتحان.

3/1/8/8د :نموذج محضر شغب فى اللجنة .

وجود نموذج محضر شغب فى اللجنة .

3/1/8/8هد :نموذج محضر غش فى االختبار .

وجود نموذج محضر غش فى االختبار

 2222/6وكيل الكلية لشئون
التعليم

الطالب

و

 2222/6وكيل الكلية لشئون
التعليم

و

الطالب
 2222/6وكيل الكلية لشئون
التعليم

الطالب

و

 2222/6وكيل الكلية لشئون
التعليم

و

الطالب
 2222/6وكيل الكلية لشئون
التعليم

و

الطالب
2/2/8/8أ :نمد د د د د د د ددوذج رصد د د د د د د ددد درجد د د د د د د ددات اعمد د د د د د د ددال السد د د د د د د ددنة وجود نموذج رصد درجات اعمال السنة بالبرامج
بالبرامج

 2212/1وكيل الكلية لشئون
التعليم
الطالب
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و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

3/2/8/8أ :نمد د د د د د د ددوذج رصد د د د د د د ددد النتيجد د د د د د د ددة النهائيد د د د د د د ددة يد د د د د د د دددويا وجود نموذج رصد النتيجة النهائية يدويا بالبرامج
بالبرامج

 2212/12وكيل الكلية لشئون
التعليم

الطالب

 :5/2/8/8توثيد د د د د ددق احصد د د د د ددائيات النجد د د د د دداح والتقد د د د د ددديرات فد د د د د ددى وجود احصائيات النجاح والتقديرات فى قطاع
قط د د د د د دداع المعلوماتي د د د د د ددة عل د د د د د ددى نظ د د د د د ددام الس د د د د د دداعات المعتم د د د د د دددة المعلوماتية على نظام الساعات المعتمدة
االلكتروند د د د د د د د د د د د د د ددى بالجامعد د د د د د د د د د د د د د ددة (.وحد د د د د د د د د د د د د د دددة التسد د د د د د د د د د د د د د ددجيل االلكترونى بالجامع

و

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/6التعليم

و

الطالب

واالمتحانات).
 :6/2/8/8تقريرعن كيفية استدعاء نتائج االختبارات عند وجود تقرير تقريرعن كيفية استدعاء نتائج
الحاجة .

االختبارات عند الحاجة .معتمد

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/6التعليم

و

الطالب

 :7/2/8/8اسد د د د د د د ددتدعاء احصد د د د د د د ددائيات النجد د د د د د د دداح والتقد د د د د د د ددديرات تقرير احصائيات النجاح والتقديرات فى قطاع
ف د د د ددى قط د د د دداع المعلوماتي د د د ددة عل د د د ددى نظ د د د ددام الس د د د دداعات المعتم د د د دددة المعلوماتية على نظام الساعات المعتمدة
االلكترونى بالجامعة .

االلكترونى بالجامعة .

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

وجود تقرير عن وسائل إعالم ومناقشة الطالب

اإلمتحانات .

بنتائج اإلمتحانات .معتمد

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

وجود نتائج تحليل تقييم الطالب العالمهم بنتائج

االختبارات .

االختبارات .

 2212/12وكيل الكلية لشئون
التعليم

و

الطالب
 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/3التعليم

و

الطالب
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 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/5التعليم

و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

الطالب

 :3/1/2/8اعالن درجات اعمال السنة على الموقع االلكترونى

وجود وثيقة معلنة عن درجات اعمال السنة على
الموقع االلكترونى

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/3التعليم

و

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

بالكلية .

وجود وثيقة معلنة عن درجات اعمال السنة

باللوحات االعالنات بالكلية .

 2212/12وكيل الكلية لشئون
 2222/3التعليم

و

الطالب
 :5/1/12/8مجلد نتائج الطالب العام الجامعي  - 2212وجود نتائج الطالب العام الجامعي - 2212
 . 2222معتمدة

. 2222

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/5التعليم

و

الطالب
 :12 /1/12/8تقرير عن نتائج الطالب
2222- 2212

العام

الجامعي وجود تقرير عن نتائج الطالب العام الجامعي
 2222- 2212معتمد

 2222/2وكيل الكلية لشئون
 2222/5التعليم

و

الطالب
4/2/12/8أ :تقريد د د د ددر عد د د د ددن االس د د د د ددتفادة مد د د د ددن تحليد د د د ددل نتد د د د ددائج وجود تقرير عن االستفادة من تحليل نتائج
االمتحانات فى تطوير البرامج 2222-2212

االمتحانات فى تطوير البرامج 2222-2212
معتمد

 2212/2وكيل الكلية لشئون
 2222/5التعليم
الطالب

62

و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

/2/1/11/8أ :إج د د د د د د د د دراءات و قواعد د د د د د د د ددد التعامد د د د د د د د ددل مد د د د د د د د ددع وجود إجراءات و قواعد التعامل مع تظلمات

 2212/12وكيل الكلية لشئون

تظلمد د د د د ددات الطد د د د د ددالب مد د د د د ددن نتد د د د د ددائج االمتحاند د د د د ددات -2212 .الطالب من نتائج االمتحانات2222-2212 .

 2222/2التعليم

التقد د د د د د د ددارير السد د د د د د د ددنوية لوكي د د د د د د د دل الكليد د د د د د د ددة لشد د د د د د د ددئون التعلد د د د د د د دديم وجود تقارير سنوية لوكيل الكلية لشئون التعليم و

 2222/3وكيل الكلية لشئون

2222

والطالب

الطالب معتمدة

 2222/5الطالب
التعليم
الطالب
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و

و

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار التاسع  :الطالب والخريجون
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول

المخطط

التنفيذ

 :9/0/0/2قواعد القبول بالالئحة الداخلية لنظام الساعات

وثيقة قواعد القبول بالالئحة الداخلية لنظام

 9102/01لجنة المتابعة الطالبية

 :3/0/0/2قرار مجلس الكلية باالحاطة بقواعد القبول

قرار مجلس الكلية باالحاطة بقواعد القبول

 9102/01لجنة المتابعة الطالبية

بالجامعة 9191-9102

بالجامعة  9191-9102معتمد

المعتمدة(044ساعة)

 :4/0/0/2قرار مجلس الكلية باالحاطة بخطاب مدير شئون

التعليم والطالب بتحديد قواعد القبول وتوزيع الطالب مرفق به

الساعات المعتمدة9191-9102

قرار مجلس الكلية باالحاطة بخطاب مدير شئون

التعليم والطالب بتحديد قواعد القبول وتوزيع

9102/01

لجنة المتابعة الطالبية

دليل القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعى  9191-9102الطالب مرفق به دليل القبول بالجامعات الخاصة
للعام الجامعى  9102-9102معتمد

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

 9191/0لجنة اعداد الدليل

الطالب 9191-9102
 :6/0/0/2اعالن قواعد القبول بموقع الكلية االلكترونى

وثيقة اعالن قواعد القبول بموقع الكلية

االلكترونى
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 9102/01لجنة الموقع
االلكترونى

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :7/0/0/2آلية توزيع الطالب على البرامج والتخصصات
الواردة من مركز ضمان الجودة (فى حال تحديثها)

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

الجودة

 9102/01وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

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

وجود وثيقة معلنة عن آلية توزيع الطالب المنفذة

 9102/01وكيل الكلية لشئون

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

وجود نموذج من استمارة رغبات الطالب عند

 9102/01منسق المعيار

لاللتحاق بالكلية

التقدم لاللتحاق بالكلية

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

وجود نماذج أمثلة لطلبات تحويل من تخصص

 9191/4وكيل الكلية لشئون

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

اعداد الطالب المحولين من الى الكلية -9102

 9191/4وكيل الكلية لشئون

 : 03/9/0/2قواعد التحويل من الى الكلية بالالئحة الداخلية

قواعد التحويل من الى الكلية بالالئحة الداخلية

 9102/01وكيل الكلية لشئون

لنظام الساعات المعتمدة (044ساعة)

لنظام الساعات المعتمدة (044ساعة)

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

وجود وثيقة معلنة عن قواعد التحويل من الى

 9102/01لجنة الموقع

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

وجود وثيقة معلنة عن قواعد التحويل من الى

 9102/09لجنة اعداد الدليل

9191

9191-9102
9191-9102

االلكترونى للكلية

9191-9102

بالكلية 9191-9102

الى أخر 9191-9102
9191

الكلية على الموقع االلكترونى للكلي

الكلية بدليل الطالب 9191-9102
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التعليم والطالب

التعليم والطالب
التعليم والطالب

التعليم والطالب

االلكترونى

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :3/9/0/2نتائج تقييم الطالب لقواعد التحويل من والى الكلية

نسبة رضا الطالب عن قواعد التحويل من والى

 9191/6وكيل الكلية لشئون

 :0/3/0/2احصائية أعداد الطالب المقبولين والمحولين

احصائية بأعداد الطالب المقبولين والمحولين

 9191/5وكيل الكلية لشئون

 :9/3/0/2اعداد الطالب المقيدين حسب الفرقة الدراسية

وجود بيان باعداد الطالب المقيدين حسب الفرقة

 9191/5وكيل الكلية لشئون

والشعبة 9191-9102

الدراسية والشعبة  9191-9102من نظام

 :9/4/0/2نموذج لمقاصة تحويل طالبة من خارج الجامعة

وجود نموذج نموذج لمقاصة تحويل طالبة من

9191-9102.

خارج الجامعة 9191-9102.

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

وثيقة سياسة جذب الوافدين بالجامعة -9102

 9102/01وكيل الكلية لشئون

 :9/0/9/2امثلة من خطابات االتصال بمكاتب التمثيل الثقافي خطابات االتصال بمكاتب التمثيل الثقافي بالدول

 9102/09وكيل الكلية لشئون

9191-9102

9191-9102

الكلية 9191-9102

9191-9102

المعلوماتية

9191

بالدول العربية واالفريقية 9191-9102

العربية واالفريقية 9191-9102

 :3/0/9/2أمثلة لدعوة المسئولين بالتبادل الطالبي والتمثيل

خظابات لدعوة المسئولين بالتبادل الطالبي

الثقافي بالسفارات 9191-9102

والتمثيل الثقافي بالسفارات 9191-9102
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التعليم والطالب

التعليم والطالب

التعليم والطالب
 9102/00وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

التعليم والطالب

التعليم والطالب

 9102/09وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :4/0/9/2أمثلة مخاطبات الملحقات الثقافية للدول المختلفة

مخاطبات الملحقات الثقافية للدول المختلفة

 :5/0/9/2قائمة باسماء الطالب الوافدين المقيمين بفندق

قائمة باسماء الطالب الوافدين المقيمين بفندق

 9191/9وكيل الكلية لشئون

 :6/0/9/2االعالن عن مكانة الجامعة واالمكانات المختلفة

وثيقة معلنة عن مكانة الجامعة واالمكانات

 9191/9لجنة الموقع

التى تميزها عن أى جامعة 9191-9102

المختلفة التى تميزها عن أى جامعة -9102

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

بيان أعداد ونسبة الطالب الوافدين إلى العدد

9191-9102

اإلجمالي 9191-9102

9191-9102

الجامعة 9191-9102.

 :9/9/9/2معدل التغير في عدد الطالب الوافدين خالل

9191-9102

الجامعة 9191-9102.

9191

 9102/09وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

التعليم والطالب

االلكترونى
 9102/09وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

تزايد عدد الطالب الوافدين خالل األعوام الثالثة

 9102/09وكيل الكلية لشئون

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

وثيقة سياسة الدعم االكاديمي واالرشاد الطالبي

 9102/01لجنة االرشاد

 :9/0/3/2سياسة الدعم غير االكاديمي واالرشاد الطالبي

وجود سياسة الدعم غير االكاديمي واالرشاد

األعوام الثالثة الماضية.

بالجامعة

الماضية.

بالجامعة

التعليم والطالب

والدعم

االكاديمي
بالجامعة

الطالبي بالجامعة
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 9102/01لجنة االرشاد
والدعم

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

االكاديمي
الوسائل واالجراءات التى تتخذها المؤسسة لتعريف بنظام دعم

وجود الوسائل واالجراءات التى تتخذها المؤسسة

لجنة االرشاد

الطالب

لتعريف بنظام دعم الطالب

والدعم

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

وجود اجراءات الحصول على منح التفوق

 :4/0/3/2اجراءات التقدم لحصول على تخفيض المصروفات

وجود اجراءات التقدم لحصول على تخفيض

بادارة شئون الطالب9191-9102

واالشقاء بادارة شئون الطالب9191-9102

االكاديمي

 9102/00لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي
بناء على تقرير ادارة التكافل اإلجتماعي 9191-9102

المصروفات بناء على تقرير ادارة التكافل

اإلجتماعي 9191-9102
 :5/0/3/2بيان بمنح االشقاء 9191-9102

بيان بمنح االشقاء 9191-9102

 :6/0/3/2بيان بمنح التفوق 9191-9102

بيان بمنح التفوق 9191-9102

 9102/00لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي
 9191/3لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي
 9191/3لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي
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دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :7/0/3/2بيان بتخفيض المصروفات بناء على تقرير ادارة

بيان بتخفيض المصروفات بناء على تقرير ادارة

0/0/3/2أ :نظام المكتبة

وثيقة نظام المكتبة

0/0/3/2ب :زيارات الطالب للمكتبة لدعمهم اكاديميا

بيان زيارات الطالب للمكتبة لدعمهم اكاديميا

0/0/3/2ج :زيادة اعداد المترددين على المكتبة من الطالب

زيادة اعداد المترددين على المكتبة من الطالب

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

نموذج الشهادات باللغة االنجليزية

 9191/9منسق

 :01/0/3/2االتصال بشبكة المعلومات بمكتبة الجامعة

امكانية الدخول على شبكة المعلومات من مكتبة

 9191/3لجنة المتابعة

والمكتبات الدولية

الجامعة

التكافل اإلجتماعي9191-9102

التكافل اإلجتماعي9191-9102

 9191/3لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي

 9191/3لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي

9191-9102

واعضاء هيئة التدريس 9191-9102

9102

9191-9102

 9102/00لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي

واعضاء هيئة التدريس 9191-9102

 9191/4لجنة االرشاد
والدعم

االكاديمي

المعيار
التعليمية

مؤشر االداء

االنشطة والوثائق
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توقيت تنفيذ
المخطط

مسئول

التنفيذ

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :00/0/3/2الخدمات االرشاد االكاديمي من خالل الموقع

وثيقة االعالن عن خدمات االرشاد من خالل

 9191/3لجنة االرشاد والدعم

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

تزايد عدد المقررات االلكترونية.

 9191/3لجنة المتابعة

االلكترونى للجامعة 9191-9102

الموقع االلكترونى

االلكترونية)

االكاديمي

التعليمية

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

محاضر فتح صندوق الشكاوى وكيفية التعامل

:04/0/3/2البريد االلكترونى للطالب 9191-9102

عدد الطالب المفعلين للبريد االلكترونى

 :05/0/3/2دليل الطالب 9191-9102

وجود الدليل للطالب معتمد

 :06/0/3/2دعم وتوفير الكتاب الجامعي

نسبة رضا الطالب عن الكتاب الجامعى

 :07/0/3/2الدعم المادي للمعامل والورش الخاصة بالطالب

ميزانية تطوير الورش والمعامل

 9191/4لجنة المتابعة

 :00/0/3/2خدمة المواصالت والحركة 9191-9102

نسبة رضا الطالب عن خدمة المواصالت

 9191/3لجنة االرشاد والدعم

 :02/0/3/2خدمات المطاعم والتغذية9191-9102.

نسبة رضا الطالب عن المطاعم والتغذية

 9191/3لجنة االرشاد والدعم

 :91/0/3/2السكن الجامعى 9191-9102.

نسبة رضا الطالب عن السكن الجامعى

9191

9191-9102

معها .

بالجامعة

 9191/4لجنة الشكاوى و
المقترحات

 9102/09لجنة االرشاد والدعم
االكاديمي

 9191/0لجنة االرشاد والدعم
االكاديمي

 9102/00لجنة المتابعة التعليمية
التعليمية

االكاديمي
االكاديمي
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 9191/3لجنة االرشاد والدعم

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

االكاديمي
 :90/0/3/2خدمات بيع الكتب والتصوير

نسبة رضا الطالب عن خدمات بيع الكتب

 9191/3لجنة االرشاد والدعم

 :99/0/3/2الخدمات البنكية

نسبة رضا الطالب عن الخدمات البنكية

 9191/3لجنة االرشاد والدعم

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

نسبة رضا الطالب عن الرعاية الصحية بمستشفى

 9191/3لجنة االرشاد والدعم

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

نسبة االنشطة الطالبية المنفذة من خالل ادارة

 9191/5رائد الشباب

9191

رعاية الشباب

تحليل لمدى فاعلية نظام الدعم مع ذكر معدل التغيير فى

نسبة رضا

9191

اعداد المستفيدين خالل ثال ثة اعوام

والتصوير

الجامعة

االكاديمي
االكاديمي
االكاديمي

 9191/6لجنة االرشاد والدعم
االكاديمي

 :0/0/4/2تشكيل لجنة االرشاد والدعم االكاديمي والساعات

وجود قرار تشكيل لجنة االرشاد والدعم االكاديمي

9100/2

وكيل الكلية لشئون

 :9/0/4/2محاضر لجنة االرشاد والدعم االكاديمي والساعات

وجود محاضر لجنة االرشاد والدعم االكاديمي

شهرى

لجنة االرشاد والدعم

المعتمدة 9191 -9102

والساعات المعتمدة  9191 -9102معتمد

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

امثلة لتسجيل جلسة دعم اكاديمي

المعتمدة 9191 -9102

9191

والساعات المعتمدة  9191 -9102معتمد
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التعليم والطالب
االكاديمي

شهرى

لجنة االرشاد والدعم
االكاديمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :0/9/4/2مطوية لتوعية الطالب عند التحاقهم بالكلية

وجود مطوية لتوعية الطالب عند التحاقهم بالكلية

بمجاالت التوظيف المتاحة لخريجى الكلية 9191-9102

بمجاالت التوظيف المتاحة لخريجى الكلية

9102/01

9191-9102

لجنة االرشاد والدعم
االكاديمي

 :9/9/4/2تقييم الطالب للتربية العملية واالستفادة منها فى

نسبة رضا الطالب عن التربية العملية

9191/5

لجنة التربية العملية

:3/9/4/2اجراءات تنظيم برنامج التدريب على مهارات

برنامج التدريب على مهارات التوظيف وريادة

9102/00

لجنة االرشاد والدعم

 :4/9/4/2مجلد وثائق برنامج التدريب على مهارات التوظيف

وجود مجلد وثائق برنامج التدريب على مهارات

شهرى من

لجنة االرشاد والدعم

وريادة االعمال 9191-9102

التوظيف وريادة االعمال 9191-9102

9102/09

االكاديمي

 :6/9/4/2الملتقى التوظيفي السنوى 9191-9102 .

قرار موافقة مجلس الكلية على تنظيم الملتقى

9191/5

لجنة متابعة

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

وجود وثيقة آلية اكتشاف ودعم الطالب

9102/01

لجنة االرشاد والدعم

بالجامعة

المتفوقين والمتعثرين بالجامعة

اكتساب المهارات المهنية 9191-9102 .

التوظيف وريادة االعمال9191-9102

االعمال 9191-9102معتمد

التوظيفي

االكاديمي

الخريجين

االكاديمي

 :9/3/4/2آلية إكتشاف الطالب المتعثرين بالكلية .

وجود وثيقة آلية إكتشاف الطالب المتعثرين

9102/01

لجنة االرشاد والدعم

 :3/3/4/2قائمة طالب تحت االنذر9191-9102 .

عدد الطالب المقيدين تحت االنذر

9102/00

لجنة االرشاد والدعم

بالكلية
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االكاديمي

االكاديمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :4/3/4/2طلبات تسجيل مقررات اضافية لدواعى

امثلة طلبات تسجيل مقررات اضافية لدواعى

9102/00

لجنة المتابعة

 :5/3/4/2االجراءات المتخذة بناءعلى طلبات تسجيل مقررات

القررات المتخذة فى شأن طلبات تسجيل مقررات

9102/00

لجنة المتابعة

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

9102/00

لجنة المتابعة

9191

9191/3

التعليمية

 :0/0/5/2محددات مالئمة الطالب لمهنة التدريس بالئحة

وثيقة محددات مالئمة الطالب لمهنة التدريس

9102/00

لجنة المتابعة

 :9/0/5/2آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث اعاقة

وثيقة  :آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث

9191/5

لجنة المتابعة

 :3/0/5/2آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث اعاقة

وثيقة آلية التعامل مع الطالب فى حال حدوث

9191/5

لجنة المتابعة

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

قائمة بالطالب المشاركين فى لجان الكلية

9191/01

مدير وحدة ضمان

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

قائمة بالطالب المشاركين بفريق العالقات العامة

9102/01

رائد الشباب

:3/0/6/2عضوية فريق إدارة العالقات العامة للجامعة SC .

قائمة بالطالب المشاركين فريق إدارة العالقات

9102/09

رائد الشباب

التخرج9191-9102

اضافية لدواعى التخرج9191-9102

الكلية (الخلو من االعاقات )

مؤقته للطالب اثناء الدراسة .

دائمة للطالب اثناء الدراسة 9191-9102 .
9191

9191-9102

التخرج

اضافية لدواعى التخرج

بالئحة الكلية (الخلو من االعاقات )
اعاقة مؤقته للطالب اثناء الدراسة

اعاقة دائمة للطالب اثناء الدراسة

بالكلية
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9191/3

9191/3

التعليمية

التعليمية

التعليمية
التعليمية

التعليمية

الجودة

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

العامة للجامعة SC.
 :4/0/6/2عضوية االسر الطالبية بالكلية .9191-9102

قائمة بالطالب المشاركين عضوية االسر الطالبية

9102/00

رائد الشباب

تشكيل اتحاد الطالب

قائمة بالطالب المشاركين فى اتحاد الطالب

9102/09

رائد الشباب

 :0/0/7/2خطة االنشطة الطالبية بالكلية 9191-9102

خطة االنشطة الطالبية بالكلية 9191-9102

9102/00

رائد الشباب

بالكلية

معتمدة
 :9/0/7/2تقرير فصلي عن خطة االنشطة الطالبية بالكلية

وجود تقرير فصلي عن خطة االنشطة الطالبية

9102/00

رائد الشباب

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

وجود تقرير تقرير سنوى عن خطة االنشطة

9191/5

رائد الشباب

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

قاعدة بيانات االنشطة الطالبية 9191-9102

9191/5

رائد الشباب

ووثائق تنفيذها.

معتمدة

9191-9102
9191-9102

بالكلية  9191-9102معتمد

الطالبية بالكلية  9191-9102معتمد

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

وجود نموذج استبيان الرضا الطالبي عن الخدمة

9102/00

لجنة االرشاد والدعم

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

وجود نموذج استبيان تقييم الطالب للتربية

9102/00

لجنة االرشاد والدعم

 :0/9/0/2نتائج استبيان الرضا الطالبي عن الخدمة

نسبة رضا الطالبي عن الخدمة الجامعية.

9191/0

لجنة االرشاد والدعم

الجامعية واالستفادة منها9191-9102 .

9191-9102

9191/5

االكاديمي

الجامعية .

الجامعية .

العملية
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االكاديمي
االكاديمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

التقرير السنوى لوكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ورعاية

التقرير السنوى لوكيل الكلية لشئون التعليم و

9191/6

وكيل الكلية لشئون

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

وجود قرار تشكيل لجنة الخريجين -9102

9102/2

وكيل الكلية لخدمة

الشباب

الطالب معتمد

 9191معتمد

التعليم و الطالب

المجتمع

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

وجود محاضر اجتماعات لجنة الخريجين

شهرى

لجنة متابعة

 :4/0/2/2صفحة الخريجين على مواقع التواصل اإلجتماعي

وثيقة صفحة الخريجين على مواقع التواصل

شهرى

لجنة متابعة

 :5/0/2/2ادلة الخريجين 9191-9102

طباعة دليل الخريجين 9191-9102

9102/09

لجنة متابعة

 :0/9/2/2لقاء الخريجين بتاريخ 9191-9102

قرار تنظيم يوم الخريجين

9191/3

لجنة متابعة

 :3/9/2/2توعية الخريجين للطالب الجدد بنظام الدراسة

عدد الخريجين الحضور ليوم استقبال الطالب

9102/2

لجنة متابعة

بالكلية فى حفل استقبال الطالب الجدد 9191-9102

الجدد

9191

 9191-9102معتمد
اإلجتماعي

عدد الخريجين الحضور

الخريجين

الخريجين

الخريجين
الخريجين
الخريجين

 :9/0/01/2نتائج تحليل استمارات تحديد احتياجات

قائمة اولويات احتياجات الخريجين

9191/3

لجنة متابعة

 :3/0/01/2خطة برنامج تنمية مهارات الخريجين -9102

خطة برنامج تنمية مهارات الخريجين -9102

9102/09

لجنة متابعة

الخريجين من الدورات التدريبية.9191-9102 .
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الخريجين

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

.9191

.9191معتمدة

 :4/0/01/2وثائق تدريب الخريجين . 9191-9102

وجود كشوف الحضور و المادة التدريبية و نسبة

رضا الخريجين عن التدريب
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الخريجين
شهرى

لجنة متابعة
الخريجين

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

المعيار العاشر  :البحث العلمي واالنشطه العلمية
االنشطة والوثائق

:0/0/0/01مخاطبة األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدرسات

مؤشر االداء

وجود وثيقة مخاطبة األستاذ الدكتور وكيل الكلية

العليا والبحوث لالقسام العلمية لوضع خطة بحثية لكل قسم

للدرسات العليا والبحوث لالقسام العلمية لوضع

علمى .

توقيت تنفيذ

مسئول

المخطط

التنفيذ

9102/01

لجنة الدراسات العليا

خطة بحثية لكل قسم علمى

والبحث العلمي

 :9/0/0/01عرض الخطة البحثية المقترحة على لجنة

محضر لجنة الدراسات العليا لمناقشة الخطة

9102/09

لجنة الدراسات العليا

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

وجود استبيان معرفة رأى سوق العمل فى مدى

9102/00

لجنة الدراسات العليا

احتياجاته للتوجهات البحثية

احتياجاته للتوجهات البحثية

الدرسات العليا بالكلية.

البحثية

والبحث العلمي
والبحث العلمي

 :4/0/0/01تحليل نتائج استبيان معرفة رأى سوق العمل

نسبة االستبيان توضح ان نسبة الرضا

9102/00

لجنة الدراسات العليا

 :5/0/0/01المقترحات البحثية لالقسام ومجاالت توجهاتها.

وجود مقترحات بحثية لألقسام ومجاالت

9102/00

رؤساء االقسام

فى مدى احتياجاته للتوجهات البحثية

والبحث العلمي

وتوجهاتها
 :6/0/0/01إعتماد الخطة البحثية من مجلس الكلية.

وجود خطة بحثية من مجلس الكلية معتمدة
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9102/09

لجنة الدراسات العليا
والبحث العلمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

:7/0/0/01تعلن الخطة البحثية على االقسام العلمية وعلى

وجود وثيقة معلنة عن الخطة البحثية على

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

وثيقة العالقة بين إمكانات الكلية والتوجهات

9191/9

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

وجود قرار تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي

9191/01

9191

 9191-9102معتمد

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

وجود وثيقة ضوابط تشكيل لجنة اخالقيات البحث

موقع الكلية على االنترنت .

لألقسام

االقسام العلمية وعلى موقع الكلية على االنترنت

البحثية لألقسام

9102/09

لجنة الدراسات العليا

لجنة الدراسات العليا

وكيل الكلية

والبحث العلمي

والبحث العلمي

للدراسات العليا

والبحوث
9102/01

العلمي.

وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث

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

وجود وثيقة ضوابط عمل لجنة اخالقيات البحث

9102/01

 :4/0/9/01محاضر اجتماعات لجنة اخالقيات البحث

وجود محاضر اجتماعات لجنة اخالقيات البحث

شهرى

لجنة اخالقيات

اليات نشر الوعى باخالقيات البحث العلمي واليات مراقبة

وجود آليات معلنة لنشر الوعى باخالقيات البحث

9102/00

لجنة اخالقيات

تطبيق االلتزام بهذه االخالقيات

العلمي واليات مراقبة تطبيق االلتزام بهذه

العلمي9191-9102

العلمي.

العلمي 9191-9102معتمد

االخالقيات
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وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث

البحث العلمي

البحث العلمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :0/0/3/01تقرير عن مصادر تمويل البحث العلمي

وجود تقرير عن مصادر تمويل البحث العلمي

9191/6

لجنة الدراسات العليا

 :0/9/3/01قائمة كلمة المرور الشتراك اعضاء هيئة

وجود قائمة بكلمة المرور الشتراك اعضاء هيئة

9191/0

لجنة الدراسات العليا

التدريس بخدمات االنترنت بالكلية (ان وجد تحديث عن العام

التدريس بخدمات االنترنت بالكلية.

الماضي)

معتمد

والبحث العلمي
والبحث العلمي

 :9/9/3/01قائمة معامل الكلية (التحديث)

وجود قائمة بمعامل الكلية .

9191/0

لجنة الدراسات العليا

 :3/9/3/01وصف امكانات المكتبة 9191-9102

وجود وثيقة بوصف امكانات المكتبة -9102

9191/5

لجنة الدراسات العليا

9191

والبحث العلمي
والبحث العلمي

 : 4/9/3/01موازنة البحث العلمي 9191-9102

وجود موازنة للبحث العلمي 9191-9102

9191/7

لجنة الدراسات العليا

 : 5/9/3/01نموذج استمارة الجوائز التشجعية -9102

وجود نموذج استمارة الجوائز التشجعية-9102

9191/6

لجنة الدراسات العليا

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

وجود خطاب تشجيع الباحثين على النشر بمجلة

9102/00

لجنة الدراسات العليا

 :0/0/4/01خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة

وجود خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة

9102/00

لجنة التدريب

 (9191ان وجدت)

الجامعة ونسبة الخصم

المعاونة على مهارات البحث العلمي 9191-9102

9191

الجامعة ونسبة الخصم

المعاونة على مهارات البحث العلمي -9102

 9191معتمدة بنسبة تحقق %05
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والبحث العلمي
والبحث العلمي
والبحث العلمي

والتوعية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :9/0/4/01حلقة البحث االسبوعية (السمنار)

وجود حلقة بحث اسبوعية (السمنار)

تحليل الثر برامج تنمية قدرات الباحثين فى رفع نسب المشاركة وجود تحليل الثر برامج تنمية قدرات الباحثين فى

فى البحوث ورفع المستوى البحثي بالكلية

رفع نسب المشاركة فى البحوث ورفع المستوى

شهرى
شهرى

لجنة التدريب
والتوعية

البحثي بالكلية
 :3/0/4/01تحمل الجامعة نفقات نشر ابحاث اعضاء هيئة

وجود وثيقة بتحمل الجامعة نفقات نشر ابحاث

9191/6

0/9/4/01أ :تشكيل لجنة البحث العلمي والدراسات العليا

وجود قرار تشكيل لجنة البحث العلمي والدراسات

9102/01

وكيل الكلية للدراسات

0/9/4/01ب :أهداف لجنة البحث العلمي والدراسات العليا

وجود أهداف لجنة البحث العلمي والدراسات العليا

9102/01

وكيل الكلية للدراسات

0/9/4/01ج :التقرير السنوى للجنة البحث العلمي والدراسات

وجود تقرير السنوى للجنة البحث العلمي

9191/6

لجنة البحث العلمي

العليا 9191-9102

والدراسات العليا  9191-9102معتمد

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

وجود تقرير لجنة العالقات الثقافية بالجامعة

 9191ان وجد

9191-9102

 :0/3/4/01جدول يوم التفرغ االسبوعى العضاء هيئة

وجود جدول يوم التفرغ االسبوعى العضاء هيئة

التدريس بمؤتمر الكلية .

اعضاء هيئة التدريس بمؤتمر الكلية

لجنة البحث العلمي

والدراسات العليا
بالكلية

9191-9102

ومهامها وضوابط عملها .

العليا  9191-9102معتمد

ومهامها وضوابط عملها .
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العليا والبحوث
العليا والبحوث

والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية
9102/00

لجنة البحث العلمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

التدريس والبحث العلمي 9191-9102

التدريس والبحث العلمي 9191-9102

 :3/3/4/01عدد ونسبة األبحاث المشتركة والتطبيقية

نسبة األبحاث المشتركة والتطبيقية -9102

9191-9102

9191

تحليل لمدى فاعلية وسائل تشجيع ودعم الهيئة التدريسية

عدد اعضاء هيئة التدريس الذين نشروا بحوث

والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

والطالب فى االنشطة البحثية والمؤتمرات وخالفه فى تطوير

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

البحث العلمي

 :0/0/5/01دراسة تحليلية لنشر االبحاث المحلية والدولية

لجنة البحث العلمي

بالكلية
نسبة االبحاث المحلية و الدولية

9191/6

من 9191-9102

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

 :9/0/5/01عدد ونسبة االبحاث التطبيقية 9191-9102

نسبة االبحاث التطبيقية 9191-9102

9191/6

:3/0/5/01عدد ونسبة االبحاث المشتركة 9191-9102

نسبة االبحاث المشتركة 9191-9102

9191/6

 :4/0/5/01متوسط اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس

نسبة االبحاث الى اعضاء هيئة التدريس

9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

81

لجنة البحث العلمي

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

والدراسات العليا

خالل خمس سنوات

بالكلية

:0/0/6/01قائمة مشاركة اعضاء التدريس المشاركين فى

وجود قائمة مشاركة اعضاء التدريس المشاركين

لجان مؤتمرات الكلية 9191-9102

فى لجان مؤتمرات الكلية 9191-9102

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

وجود قائمة اعضاء هيئة التدريس المشاركين

علمية فى مؤتمر الكلية

ببحوث علمية فى مؤتمر الكلية

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

وجود قائمة اعضاء هيئة التدريس المشاركين

علمية فى المؤتمرات خارج الكلية

ببحوث علمية فى المؤتمرات خارج الكلية

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

وجود بيان كشوف الطالب المشاركين فى تنظيم

الكلية

مؤتمر الكلية

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

وجود قاعدة بيانات البحث العلمي بالكلية

9191

 9191-9104مستوافاه
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9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية
9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

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

وجود نموذج تحليل محتوى قاعدة بيانات البحث
العلمي بالكلية معتمد بأشتراك جميع األطراف

9191/6

المعنية في العمل

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

قائمة بالمؤتمرات التى نظمتها الكلية

وجود قائمة بالمؤتمرات التى نظمتها الكلية

9191/6

 :0/0/8/01وثائق مؤتمر الكلية 9191-9102

وجود وثائق مؤتمر الكلية 9191-9102

9191/6

نماذج فعلية إلثراء البحث العلمي فى دعم وتطوير العملية
التعليمية

وجود نماذج فعلية إلثراء البحث العلمي فى دعم

9191/6

التقرير السنوى لوكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث

وجود تقرير سنوى لوكيل الكلية للدراسات العليا

9191/6

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية
وتطوير العملية التعليمية معتمدة

والبحوث معتمد
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لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

بالكلية

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

معيار  : 11المشاركه المجتمعية وتنمية البيئة 1019-1018
مؤشر االداء

االنشطة والوثائق

توقيت تنفيذ

مسئول التنفيذ

المخطط
0/0/0/09أ  :خطة انشطة خدمة المجتمع 9191-9102

وجود خطة معتمدة

9102/00

لجنة خدمة

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

وجود وثيقة لدراسة احتياجات المجتمع المحلى

9102/00

لجنة خدمة

9102/9100

المحيط  9191/9102معتمدة

( االستبانات مستوفاه  -التحليل االحصائى -اولويات خدمة

المجتمع

المجتمع

المجتمع )

0/0/0/09ج :مقترحات تطوير دراسة االحتياجات للعام القادم

وجود وثيقة مقترحات تطوير دراسة االحتياجات

9191/6

لجنة خدمة

 0/9/0/09خطة التوعية باهمية االشتراك فى انشطة خدمة

وجود خطة التوعية باهمية االشتراك فى انشطة

9102/00

لجنة خدمة

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

وجود العرض التقديمي

9102/2

لجنة خدمة

9191/01

لجنة خدمة

.

المجتمع 9191-9102

المجتمع

للعام القادم .

خدمة المجتمع  9191-9102معتمدة

0/9/0/09ب  :وثائق خطة التوعية ( 9191-9102اعضاء وثيقة خطة التوعية معتمدة 9191-9102
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المجتمع

المجتمع

المجتمع

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

هيئة التدريس -الطالب -المجتمع )

(اعضاء هيئة التدريس -الطالب -المجتمع )

0/9/0/09ج  :استمارت تقييم الحضور للقاء التوعى ونتائجه نسبة رضا الحضور للقاء التوعى .
االحصائية و اوجه االستفادة منه .

/9/0/09د :مقترحات تحسين خطة التوعية للعام القادم

وجود وثيقة مقترحات تحسين خطة التوعية

للعام القادم

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

المجتمع
9102/00

لجنة خدمة

9191/6

لجنة خدمة

9102/01

وكيل الكلية لخدمة

المجتمع
المجتمع

9191-9102

البيئة  9191-9102معتمدة

0/0/9/09ب  :التقرير السنوى للجنة خدمة المجتمع وتنمية

وجود تقرير سنوى للجنة خدمة المجتمع وتنمية 9191/6

لجنة خدمة

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

وجود تقرير سنوى لوكيل الكلية لخدمة المجتمع 9191/7

لجنة خدمة

تنمية البيئة .

و تنمية البيئة  .معتمد

المجتمع

البيئة 9191-9102

البيئة  9191-9102معتمد

المجتمع

المجتمع

 : 3/0/9/09التقرير السنوى لمركز التدريب واإلرشاد والتعليم

وجود تقرير سنوى لمركز التدريب واإلرشاد

9191/7

مدير مركز التدريب

 0/0/3/09قواعد بيانات انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وجود قواعد بيانات انشطة خدمة المجتمع

9191/3

لجنة خدمة

المستمر9191-9102 .

 9191-9102واالدلة على تنفيذها(.الفصل االول)

النفسي والتربوى 9191-9102 .معتمد

وتنمية البيئة  9191-9102واالدلة على

تنفيذها(.الفصل االول) مستوافاه
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المجتمع

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

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

وتنمية البيئة  9191-9102واالدلة على

9191/6

تنفيذها.مستوفي جزئيا

 : 9/0/3/09قائمة االبحاث الموجهة لتنمية البيئة والخدمات وجود قائمة االبحاث الموجهة لتنمية البيئة

9191/7

المجتمعية التى توفرها الكلية خالل .9191-9102

والخدمات المجتمعية التى توفرها الكلية خالل

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

وجود قرار تشكيل مجلس الكلية خالل الفترة من 9102/01

.9191

 :9/0/4/09نماذج من محاضر مجلس الكلية التى يشارك

.9191-9102

 9191 -9102معتمدة

وجود نماذج محاضر مجلس الكلية التى

فيها االطراف المجتمعية والموضوعات التى تم طرحها والق اررات

يشارك فيها االطراف المجتمعية والموضوعات

التى اتخاذتها .

التى تم طرحها والق اررات التى اتخاذتها .

شهرى

لجنة خدمة
المجتمع

لجنة خدمة
المجتمع

منسق المعيار

منسق المعيار

 :3/0/4/09محاضر اجتماعات لجنة خدمة المجتمع وتنمية

وجود محاضر اجتماعات لجنة خدمة المجتمع

شهرى

لجنة خدمة

 :4/0/4/09تمثيل المدارس فى ملتقي التوظيف

عدد المدارس الممثلة فى ملتقي التوظيف

9191/6

لجنة متابعة الخريجين

البيئة .9191-9102

وتنمية البيئة 9191-9102
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المجتمع

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

:0/9/4/09تحديث برتوكول التعاون بين الكلية والمدينة

وجود تحديث البرتوكول التعاون بين الكلية

9191/6

لجنة خدمة

 : 9/9/4/09تحديث برتوكول التعاون بين الكلية وادارة 6

وجود تحديث برتوكول التعاون بين الكلية وادارة

9102/09

لجنة خدمة المجتمع

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

وجود تحديث برتوكول التعاون بين الكلية

9191/5

لجنة خدمة المجتمع

الجسد الواحد

وجمعية الجسد الواحد

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

وجود تحديث برتوكول التعاون بين الكلية

العلمية االستكشافية .

اكتوبر التعليمية .

والمدينة العلمية االستكشافية .

 6اكتوبر التعليمية .

المجتمع

9102/01

لجنة خدمة المجتمع

 : 5/3/4/09موافقة االدارة التعليمية على تدريب الطالب فى وجود وثيقة موافقة االدارة التعليمية على تدريب 9102/00

لجنة خدمة المجتمع

المعلمين .

واكاديمية المعلمين .

المدارس9191-9102

الطالب فى المدارس9191-9102

 :0/0/5/09استبيان تقييم نشاط خدمى مستوفى من الجهة

وجود  :استبيان تقييم نشاط خدمى مستوفى

المستفيدة من النشاط و تحليله احصائيا .9191-9102

من الجهة المستفيدة من النشاط و تحليله

 :9/0/5/09استبيانات تقييم الدورات التدريبية (مركز التدريب

وجود استبيانات تقييم الدورات التدريبية (مركز

و االرشاد النفسي و التربوى ) وتحليلها احصائيا

التدريب و االرشاد النفسي و التربوى )

شهرى

لجنة خدمة المجتمع

احصائيا .9191-9102

وتحليلها احصائي
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شهرى

لجنة خدمة
المجتمع

دراسة التقويم الذاتى 9191-9102

 :3/0/5/09خطابات شكر من الجهه المستفيدة من النشاط

وجود خطابات شكر من الجهه المستفيدة من

شهرى

لجنة خدمة المجتمع

 :3/9/5/09اوجه االستفادة واالجراءات التصحيحية الناتجه

وجود اوجه االستفادة واالجراءات التصحيحية

شهرى

لجنة خدمة المجتمع

عن نتائج التحليل االحصائى الستبيان تقييم نشاط خدمى .

الناتجه عن نتائج التحليل االحصائى الستبيان

:4/9/5/09اوجه االستفادة واالجراءات التصحيحية الناتجه

وجود اوجه االستفادة واالجراءات التصحيحية

عن نتائج التحليل االحصائى الستبيان تقييم انشطة مركز

الناتجه عن نتائج التحليل االحصائى الستبيان

(ان امكن)

التدريب و االرشاد النفسي و التربوى .

النشاط

تقييم نشاط خدمى .

9191/6

لجنة خدمة المجتمع

تقييم انشطة مركز التدريب واالرشاد النفسي
والتربوى

التقرير السنوي لوكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة

وجود التقارير السنوية لوكيل الكلية لخدمة

9191/6

لجنة خدمة المجتمع

التقرير السنوي لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وجود التقارير السنوية لوكيل الكلية لشئون

9191/6

لجنة خدمة المجتمع

المجتمع وتنمية البيئة

التعليم والطالب
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