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 والمإشرات الخاصة بكل معٌار التقوٌم وفقا لمعاٌٌر االعتماد

 :االستراتٌجً التخطٌط: 1 معٌار

 للتنفٌذ وقابلة واقعٌة استراتٌجٌة خطة ولها والمجتمعً، والبحثً التعلٌمً دورها عن وتعبر المعنٌة، االطراف وضعها فً شارك ومعلنه واضحة ورإٌة رسالة للمإسسة

 .الجامعه استراتٌجٌة مع وتتسق محددة اهدافا تتضمن

 

 جزئٌا مستوفى :التقٌٌم 

 
 مستوف مستوف التقٌٌم مإشر

 جزئٌا
 غٌر

 مستوف
 السلبٌات االٌجابٌات

 ومعلنتان، معتمدتان المإسسة ورإٌة رسالة .1
 المعنٌة االطراف وضعهما فً وشارك

ٌوجد رإٌه ورساله للكلٌه  معتمده بمجلس الكلٌه   √ 
طالب و  1451شارك فٌها  22/2/2115بجلسه 
 ادارى 121عضو هٌئه تدرٌس و  641

 غٌر موثقه وغٌر محدثه

 التعلٌمً دروها وتعكس واضحة المإسسة رسالة .2
 مع ٌتفق بما المجتمعة ومسئولٌتها والبحثً
 العالً، التعلٌم مإسسات من المجتمعٌة التوقعات
 .الجامعة رسالة تحقٌق فً الرسالة وتسهم

 التعلٌمً دروها وتعكس واضحة المإسسة رسالة   √
 مع ٌتفق بما المجتمعة ومسئولٌتها والبحثً
 العالً، التعلٌم مإسسات من المجتمعٌة التوقعات
 .الجامعة رسالة تحقٌق فً الرسالة وتسهم

 

 ومكتملة معتمدة للمإسسة االستراتٌجٌة الخطة .3
 .الجامعة استراتٌجٌة مع وتتسق العناصر

بجلسه   معتمدة للمإسسة استراتٌجٌة خطةٌوجد  √  
 .الجامعة استراتٌجٌة مع وتتسق 21/9/2115

 غٌر مكتمله وغٌر موثقه 
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 والخارجٌة الداخلٌة البٌئة شمل البٌئً التحلٌل .4
 الوسائل وتعددت المعنٌة االطراف فٌها وشارك

 الوسٌلة مالئمة ٌضمن بما إجرائه فً المستخدمة
 .المستهدفة والفئة التحلٌل لموضوع

ٌوجد مصفوفه للتحلٌل البٌئى تم اعتمادها    √
استخدم فٌها  8/8/2115بمجلس الكلٌه بتارٌخ 

استبٌانات للطالب والخرٌجٌن واعضاء التدرٌس 
واطراف مجتمعٌه واالقسام العلمٌه  ومناقشات 

 كترونٌهومراسالت ال

 غٌر موثقه

 وواضحة معلنه للمإسسة االستراتٌجٌة االهداف .5
 فً وتسهم البٌئً التحلٌل علً ومبنٌة الصٌاغة،

 والتحقق للقٌاس وقابلة المإسسة رسالة تحقٌق
 .للخطة الزمنً والمدي

 وواضحة معلنه للمإسسة االستراتٌجٌة االهداف   √
موقع وٌوجد وثٌقه  معلقه ومعلنه على  الصٌاغة،

الكلٌه وٌوجد منشورات واٌضا ورش عمل 
 لمناقشه ونشر االهداف االستراتٌجٌه

 

 تحقق التً االنشطة تتضمن التنفٌذٌة الخطط .6
 تنفٌذ اولوٌات وتعكس االستراتٌجٌة االهداف
 مسئولٌة بها ومحدد المنطقً، وتسلسلها االنشطة

 ومإشرات المالٌة والتكلفة الزمنً، والجدول التفٌذ
 . االداء

ٌوجد خطه تنفٌذٌه للخطه االستراتٌجٌه معتمده  √  
  9/2115بمجلس الكلٌه بتارٌخ 

الخطه موثقه وغٌر مكتمله ٌنقصها 
التكلفه ومسئوول التنفٌذ واالطار 

 الزمنى لها غٌر واضح 

 تقدم مدي وتقوٌم لمتابعة دورٌة تقاٌر للمإسسة .7
 وتحقق الزمنً للجدول وفقا   التنفٌذٌة الخطط

 . المستهدفة االداء مستوٌات

ٌوجد تقرٌر متابعه واحد لتنفٌذ الخطه التنفٌذٌه   √ 
معتمد بمجلس الكلٌه  2112الى  2115من 

 21/12/2112بتارٌخ 

 التقرٌر غٌر موثق

والٌوجد تقارٌر سنوٌه بصفه 
 دورٌه
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 : والوثائق األدلة

 غٌر موجود موجود والوثائق األدلة 

  √ .ورإٌتها المإسسة رسالة نص 1

  √ .ورإٌتها  الجامعة رساله  نص 0

  √ .للمإسسة االستراتٌجٌة الخطة 4

 √  (.وجدت ان) الجامعة الستراتٌجٌة التنفٌذي الملخص 5

  √ .البٌئً التحلٌل فً المستخدمة األدوات/ االستبٌانات نماذج 6

 √  .االستراتٌجٌة للخطة السنوٌة التنفٌذٌة الخطط 7

 (ٌوجد تقرٌر متابعه واحد) √  .السنوٌة التنفٌذٌة الخطط متابعة تقارٌر 9

  √ .للمإسسة االلكترونً الموقع 8

  √ .المعٌار تحقق علً دالة وثائق/  مطبوعات من المإسسة توفرة ما 0
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 نقاط القوه: *

 ٌوجد رإٌه ورساله واهداف استراتٌجٌه للكلٌه تتسق مع رإٌه ورساله الجامعه -1

  2121-2115توجد خطه استراتٌجٌه للكلٌه  -2

 نقاط  الضعف: *

 الخطه التنفٌذٌه للخطه االستراتٌجٌه غٌرمكتمله ٌنقصها التكلفه ومسئوول التنفٌذ -1

 االطار الزمنى للخطه التنفٌذٌه للخطه االستراتٌجٌه غٌر واضحه ومحدده  -2

 مقترحات التحسٌن: *

 تعدٌل الخطه التنفٌذٌه للخطه االستراتٌجٌه -1

 عمل تقارٌر سنوٌه لمتابعه تنفٌذ الخطه االستراتٌجٌه  لالستفاده منها فى تحسٌن االداء الممإسسى -2
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 : القٌادة والحوكمة:0معٌار 

والمصداقٌة  منطوق المعٌار / للمإسسة قٌادات مإهله، ٌتم اختٌارها وتنمٌة قدراتها وتقٌٌم أدائها وفقاً لمعاٌٌر موضوعٌة وتلتزم المإسسة بالنزاهة
ها ولها توصٌف والشفافٌة واألخالقٌات المهنٌة انطالقا من قٌم جوهرٌة وللمإسسة هٌكل تنظٌمً ٌالئم حجم ونوع أنشطتها بما ٌضمن تحقٌق رسالتها وأهداف

 موثق لكل الوظائف ٌحدد بوضوح المسئولٌات واالختصاصات.
 

 جزئٌا مستوفى :التقٌٌم 

 مستوف مإشر التقٌٌم
مستوف 

 جزئٌا
غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

ارة وفقا القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة مخت .1
وآلٌات ذات لمعاٌٌر موضوعٌة ومعلنه 

شفافٌة تحقق تكافإ الفرص وتداول 
 السلطة.

ىٌ ٝتجِٞ أُ اىنيٞخ تتجغ آىٞبد تضَِ اىشفبفٞخ ػْذ  المعاٌٌر المعتمدة الختٌار القٌادات   √

 اىَؼبٝٞشتطجٞق تيل 

القٌادات الحالٌة والمحتملة ٌتم تنمٌته  .0
قدراتها والعمل علً تكوٌن كوادر جدٌدة 

 من القٌادات.

ت٘رذ  خطخ ٍؼتَذح ىتذسٝت ٗتَْٞخ    √

 ٗاالداسٝخ ىقٞبداد االمبدَٝٞخا قذساد

ىيفتشح  ثبىنيٞخٗاىَغتقجيٞخ  اىحبىٞخ 

ٍِ2117-2121   

 ت٘رٖبتٖباعتحذاث ٍ٘اقغ قٞبدٝخ تذػٌ ػذً 

 

معاٌٌر تقٌٌم أداء القٌادات موضوعٌة،  .4
وتشارك األطراف المعنٌة فً عملٌة 
التقٌٌم وتستخدم النتائج لتحسٌن األداء 

 المإسسً.

ٝ٘رذ اعتجٞبُ العتطالع سأٙ أػضبء   √ 

ٕٞئخ اىتذسٝظ  ٗاىٖٞئخ اىَؼبّٗخ 

ٗاالداسِٝٞ ثبىنيٞخ ػِ َّظ اىقٞبداد 

 االمبدَٝٞخ  

ىٌ ٝتٌ ٍْبقشخ ّتبئذ اىتحيٞو االحصبئٚ ىٖب 

َبُ اىز٘دح ٗال ٍزيظ اىنيٞخ ضثَزيظ ٗحذح 

مَب ال ٝ٘رذ ٍب ٝذه ػيٚ أٗرٔ االعتفبدٓ ٍِ 

تؼيٞال  2117ٕزا االعتطالع اىزٙ تٌ ػبً 
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 الستفبع ّغجخ اىشضب  ػِ َّظ اىقٞبدح .

إلدارة المإسسة آلٌات فاعلة للتعامل مع  .5
 مشكالت المإسسة.

ٝ٘رذ أىٞخ ىيتؼبٍو ٍغ اىؼزض   √ 

ٗاىفبئض ٍِ أػضبء ٕٞئخ 

اىتذسٝظ تٌ اػتَبدٕب ثَزيظ 

 26/7/2111اىنيٞخ ثتبسٝخ 

ٝ٘رذ اىؼذٝذ ٍِ اىغٞبعبد اىتٚ 

تخص اىتؼبٍو ٍغ ٍشنالد 

اىتؼيٌٞ ٍخو اىتؼبٍو ٍغ صٝبدح 

ضؼف  –اىتؼبٍو ٍغ اىطالة 

اىذسٗط  –حض٘س اىطالة 

ٗاىنتبة  –اىخص٘صٞخ 

 اىزبٍٞؼٚ

االىٞبد ٗاىغٞبعبد تحتبد اىٚ  رَٞغ

 تحذٝج االػتَبد

للمإسسة قٌم جوهرٌة معلنه ومتاحة  .6
للمعنٌٌن وآلٌات فاعلة لضمان الشفافٌة 
والممارسات العادلة وعدم التمٌٌز وتطبٌق 

 األخالقٌات المهنٌة بٌن أفراد المإسسة.

ٝ٘رذ ٗحٞقخ اىقٌٞ اىزٕ٘شٝخ  تٌ    √

اػتَبدٕب ثَزيظ ٗحذح ضَبُ اىز٘دح 

ٍٗزيظ ميٞخ 11/3/2117ثتبسٝخ 

11/4/2117   

ٝ٘رذ حالث ٗحبئق أخالقٞبد   اىَْٖخ 

ىألطجبء ٗاىتَشٝض ٗاالداسِٝٞ تٌ 

اػتَبدٕب ثَزيظ اىنيٞخ ثتبسٝخ 

22/12 /2111 

تحتاج الى تحدٌث ٗحبئق أخالقٞبد   اىَْٖخ 

 االعتماد 



  

 مركز ضمان الجودة بجامعة طىطا

Tanta University Quality Assurance Center 

TQAC 

 مركز ضمان الجودة  –الدور الرابع    –مركز التطوٌر    - الطبًالمجمع   –طنطا  
 61066606166ل / باٌمو – 6564565015فاكس /  - 6560119760/ تلٌفون 

E – Mail :  tqac@unv.tanta.edu.eg    

2 

المعلومات المعلنة عن المإسسة شاملة  .7
وتغطً سائر أنشطتها وتضمن المإسسة 

 مصداقٌتها وتحدٌثها. 

اىَؼيٍ٘بد اىتٜ  ٍؼظٌاىنيٞخ ثْشش تقً٘    √

تغطٜ رَٞغ أّشطتٖب ػيٚ اىَ٘قغ 

 اىَشتجظ ثَ٘قغ اىزبٍؼخاالىنتشّٗٚ 

 

الهٌكل التنظٌمً معتمد ومعلن ومالئم  .9
وٌتضمن لحجم المإسسة ونشاطها 

اإلدارات األساسٌة الالزمة لتحقٌق 
 رسالتها وأهدافها.

فٚ ٍؼتَذ نيٞخ يتْظَٞٚ ىٞنو ٕ ٝ٘رذ   √

 21/12/2117ٍزيظ اىنيٞخ ثتبسٝخ 
ٝحتبد اىٚ تحذٝج ّتٞزخ العتحذاث ثؼض 

االقغبً اىؼيَٞخ اىزذٝذٓ ٗثؼض اى٘حذاد 

ٗحذح اىغالٍخ ٗاىصحخ  ITاالداسٝخ ٍخو ٗحذح 

 اىَْٖٞخ

الوظٌفً معتمد ومعلن وٌحدد التوصٌف  .8
المسئولٌات واالختصاصات وفقا للهٌكل 
التنظٌمً وٌحقق التكافإ بٌن السلطات 
والمسئولٌات وٌستخدم فً حاالت التعٌٌن 

 والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.

ٝ٘رذ متٞت اىت٘صٞف اى٘ظٞفٚ    √

ىيقٞبداد ٗاػضبء ٕٞئخ اىتذسٝظ 

ٗاىٖٞئخ اىَؼبّٗٔ  ٗاالداسِٝٞ 

تٌ اػتَبدٓ   CDٗاىتَشٝض ػيٚ 

 2116/ 11/5ثَزيظ اىنيٞخ 

 الٝ٘رذ ٍبٝذه ػيٚ تؼََٞٔ ىالقغبً االداسٝخ

 

 األدلة والوثائق:

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

  √ وسائل تنمٌة قدرات القٌادات. .1
  √ أدوات ومإشرات تقٌٌم أداء القٌادات )وسائل استطالع رأي األطراف المعنٌة(. .0
  √ المعاٌٌر المعتمدة الختٌار القٌادات. .4
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  √ سٌاسات/ إجراءات التعامل مع مشكالت التعلٌم التً تواجهها المإسسة ونتائج تطبٌقها. .5
  √ وثٌقة القٌم الجوهرٌة واألخالقٌات المهنٌة للمإسسة. .6
  √ الهٌكل التنظٌمً المعتمد. .7
  √ قرارات إنشاء / تشكٌل اإلدارات والوحدات ولوائحها الداخلٌة. .9
  √ قرارات تشكٌل المجالس واللجان الرسمٌة. .8
   تشكٌل مجلس األمناء وما ٌفٌد فصل الملكٌة عن اإلدارة )الجامعات الخاصة( .0

  √ كتٌب التوصٌف الوظٌفً. .16
  √ للمإسسة.الموقع االلكترونً  .11
  √ ما توفره المإسسة من مطبوعات / وثائق تدلل علً تحقق المعٌار. .10

 

 نقاط القوةأوال: 

 معاٌٌر اختٌار القٌادات  االكادٌمٌة واالدارٌة  .1

 خطة موثقة لتدرٌب القٌادات واعضاء هٌئة التدرٌس والجهاز االدارى .2

 وجود هٌكل تنظٌمى .3

 دلٌل التوصٌف الوظٌفى .4

 الضعفثانٌا: نقاط 

 معظم الوثائق نفسها تحتاج الى اعتماد وتوثٌق -1

 عدم تحدٌث تشكٌل لجنة االخالقٌات  -2

 معظم التوقٌعات غٌر مإرخه -3
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 * مقترحات التحسٌن:

 ......(-السٌاسات –وثٌقة أخالقٌات المهنة  -تحدٌث جمٌع المستندات واعتمادها وتوثٌقها ) مثل الهٌكل التنظٌمى  -1

 تنفٌذ الخطه االستراتٌجٌه  لالستفاده منها فى تحسٌن االداء الممإسسىعمل تقارٌر سنوٌه لمتابعه  -2

 

 والتطوٌر الجودة إدارة: 4 معٌار

 نتائج وتستخدم. االداء جودة لضمان والخارجٌة الداخلٌة بالمراجعات وتستعٌن ومستمر شامل ذاتً تقوٌم باجراء وتلتزم الدعم سبل القٌادة له توفر الجودة الدارة نظام للمإسسة
 .األداء تطوٌر فً والمراجعه التقوٌم

 مستوفى جزئٌا : التقٌٌم

 

 التقٌٌم مإشر
 مستوف

 مستوف
 جزئٌا

 غٌر
 مستوف

 السلبٌات االٌجابٌات

 الكوادر لها ٌتوفر جودة ضمان وحدة للمإسسة .1
 ممثلون فٌها وٌشارك الالزمة والتجهٌزات المإهله

 تباٌن وٌراعً بالمإسسة الفئات مختلف عن
 .المتعددة المهام لتغطٌة والمهارات الخبرات

 دتم اعتما  جودة ضمانٌوجد وحده   √ 
انشاإها بمجلس الكلٌه بتارٌخ 

 التجهٌزاتوٌوجد بٌان ب12/5/2115
 مختلف عن ممثلون فٌها وٌشارك الالزمة
  بالمإسسة الفئات

البٌان غٌر موثق وال ٌوجد بٌان بالكوادر 
 المإهله
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 تتضمن الجودة ضمان لوحدة الداخلٌة الالئحة .0
 وتحدد واضحة وعالقات تبعٌة ذا تنظٌمٌا هٌكال
 بما بالجامعة الجودة ضمان بمركز الوحدة عالقة
 .انشطتها وٌساند دورها تفعٌل ٌسهم

  الجودة ضمان لوحدة داخلٌة الئحةٌوجد    √
 تبعٌة ذا تنظٌمٌا هٌكال تتضمنبالكلٌه 

 الوحدة عالقة وتحدد واضحة وعالقات
 ٌسهم بما بالجامعة الجودة ضمان بمركز
 .انشطتها وٌساند دورها تفعٌل

الالئحه ال تحتوى على مخطط لهٌكل وحده 
 ضمان الجوده

 عن سنوٌة وتقارٌر خطط الجودة ضمان لوحدة .4
 ٌوجد خطه تدرٌب معتمده بمجلس  √  .النشطتها بٌانات وقواعد نشاطها

19/11/2116 
نشاط وحده  ال توجد خطط  وتقارٌر سنوٌه عن

 الجوده

 باستخدام دورٌة بصفة ٌتم المإسسة انشطة تقوٌم .5
 مالئمة وادوات موضوعٌة اداء مإشرات

 .وخارجٌة داخلٌة ومراجعات
ال ٌوجد وثٌقه الختٌار لجنه المراجعه الداخلٌه  مراجعه داخلٌه توجد  تقارٌر √  

وال ٌوجد خطه زمنٌه لزٌاره االقسام بصفه 
 دورٌه

 المعنٌٌن مع تناقش المإسسة انشطة تقوٌم نتائج .6
 توجٌه فى منها وٌستفاد الرسمٌة مجالسها وفً

 .  والتطوٌر التصحٌحة اإلجراءات واتخاذ التخطٌط
ٌتم مناقشه نتائج المراجعه فى المجالس   √ 

 12/2112الرسمٌه واخرها 
 توجٌه تحتاج تحدٌث وال ٌستفاد من النتائج فى

 التصحٌحة جراءاتألا واتخاذ التخطٌط
 والتطوٌر

 

 : والوثائق األدلة

 غٌر موجود موجود والوثائق األدلة 

  √ الالئحة الداخلٌة للوحدة .  1
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 √  خطط عمل الوحدة . 0

  √ التقارٌر السنوٌة للوحدة  . 4

 √  األدوات المستخدمة فً التقٌٌم الذاتً )نماذج استقصاء الرأي( 5

  √ االستقصاءات واستطالعات الرأي .تقارٌر تحلٌل نتائج  6

 √  محاضر مجلس المإسسة التً نوقشت فٌها قضاٌا الجودة . 7

  √ تقارٌر المراجعة الداخلٌة لألقسام واإلدارات )لألعوام الثالث السابقة( . 9

  √ الدراسة الذاتٌة /التقرٌر السنوي للمإسسة )متضمنا خطط التحسٌن( . 8

 √  اتخاذه من قرارات بناء علً توصٌات عملٌات التقوٌم .أمثلة مما تم  0

  √ تحقق المعٌار  تدلل علً تدلل علًما توفره المإسسة من مطبوعات /وثائق  16

 

 نقاط القوه: *

 ٌوجد وحده لضمان الجوده  متوفر لها الكوادر والتجهٌزات الالزمه -1

  16/3/2116توجد الئحه موحده لوحده ضمان الجوده معتمده بمجلس  -2
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 2116/2112ٌوجد تقارٌر سنوٌه للكلٌه اخرها  -3

 نقاط  الضعف: *

 ال ٌوجد مخطط للهٌكل التنظٌمى لوحده ضمان الجوده بالالئحه الداخلٌه للوحده -1

 ال توجد خطط  وتقارٌر سنوٌه عن نشاط وحده الجوده -2

 لجنه المراجعه الداخلٌه وال ٌوجد خطه زمنٌه لزٌاره االقسام بصفه دورٌهال ٌوجد وثٌقه الختٌار  -3

 مقترحات التحسٌن: *

  مخطط للهٌكل التنظٌمى لوحده ضمان الجوده بالالئحه الداخلٌه للوحدهعمل   -1

 خطط  وتقارٌر سنوٌه عن نشاط وحده الجوده اعداد   -2

 ٌوجد خطه زمنٌه لزٌاره االقسام بصفه دورٌه ختٌار لجنه المراجعه الداخلٌه ووثٌقه ال اعداد -3
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 : أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 5معٌار 

وبما ٌمكنها من منطوق المعٌار / للمإسسة العدد الكافً والمإهل من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بما ٌتناسب مع متطلبات البرامج التعلٌمٌة المقدمة 
 وتعمل المإسسة على تنمٌة قدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وتلتزم بتقٌٌم أدائهم وضمان قٌاس آرائهم .تحقٌق رسالتها وأهدافها 

 

 جزئٌا مستوفى :التقٌٌم 

 مإشر التقٌٌم
 مستوف

مستوف 

 جزئٌا

غٌر 

 السلبٌات اإلٌجابٌات مستوف

نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة إلى الطالب على  .1

المإسسة واألقسام العلمٌة تتفق مع المعدالت  مستوى

 .  المرجعٌة لنوع وطبٌعة البرامج التعلٌمٌة المقدمة بالمإسسة

ٌوجد بٌان باعداد اعضاء هٌئة التدرٌس    √ 
 والهٌئة المعاونة مفصل لكل قسم علمً

 0618-0619بتارٌخ 
ٌوجد بٌان بنسبة اعضاء هٌئة التدرٌس 

الطالب مفصل لكل والهٌئة المعاونة  لعدد 
قسم علمً علً سبٌل المثال ال الحصر 

نسبة اعضاء هٌئة التدرٌس الً الطالب 
لطالب الفرقة  1:51.8فً قسم التشرٌح 

االولً والهٌئة المعاونة لنفس القسم 
1:60.8 

 
قسم الطب  الشرعً نسبة اعضاء هٌئة 

 ٌوجد بٌان بالعدد الكلً للطالب وال ال
بٌان باجمالً اعداد اعضاء هٌئة 

التدرٌس واعداد الهٌئة المعاونة   
 مجمع لكل االقسام العلمٌة

نسبة اعضاء -الٌوجد بٌان باجمالً -
عداد الهٌئة أهٌئة التدرٌس و 

لطالب الفرق المعاونة  للعدد الكلً 
  (7الدراسٌة )
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 1:04.9التدرٌس الً الطالب 
وهذة البٌانات  1:45.6هٌئة معاونة 

 0618-0619بتارٌخ
 
 

للمإسسة آلٌات للتعامل مع العجز أو الفائض فً أعضاء هٌئة  .0

 التدرٌس والهٌئة المعاونة .

ٌوجد الٌات للتعامل مع العجز والفائض    √
فً أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

.  

 تحتاج هذة االلٌات الً تحدٌث اعتماد

التخصص العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس مالئم للمقررات  .4

 الدراسٌة التً ٌشاركون فً تدرٌسها 

ٌوجد جداول تدرٌسٌة لكل قسم علمً    √
ٌتالئم فٌها التخصص العلمً العضاء 
هٌئة التدرٌس مع المقرارات الدراسٌة 

-0619التً  ٌقوم بتدرٌسها  بتارٌخ 
0618 

تخصص الال ٌوجد  بٌان مفصل  ب
العام والدقٌق  العضاء هٌئة التدرٌس 

لكل قسم علمً  بما ٌتماشً مع 
 توزٌع اعبائهم التدرٌسٌة .

أعباء العمل تتٌح ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .5

 دارٌة وغٌرها بكفاءة. بالمهام التدرٌسٌة والبحثٌة واإل القٌام

ٌوجد توزٌع العباء العمل الخاص    √
والهٌئة المعاونة  باعضاء هٌئة تدرٌس 

خاص ببعض  االقسام العلمٌة  بما 
ٌتماشً مع  متوسط عبء العمل المحدد 

من قبل المإسسة والخاص باعضاء هٌئة 
التدرٌس والهٌئة المعاونة  وٌتم توزٌعهم 

علً  اعباء تدرٌسٌة لمرحلتً 
البكالورٌوس والدراسات العلٌا واعمال 

اف علً الرسائل رادارٌة وبحثٌة  واش
 لمٌةالع

عدم توافر هذا التوزٌع لكل االقسام 
العلمٌة والمتوافر ٌحتاج الً اعتماد 

 مجلس قسم

االحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .6

تحدد بصورة دورٌة وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفٌذ البرامج 

ٌوجد نماذج  لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة  √  
العضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 من مختلف االقسام العلمٌة 

ا بتارٌخ تحتاج الً تحدٌث حٌث انه -
0619-0168  

عدم استخدام  وسائل اخري لتحدٌد  -
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ٌوجد تحلٌل لنتائج االستبانات تحدٌد  التً تلبى االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل فئة. 
 االحتٌاجات

 
 
 

توجد خطة تدرٌبة علً مدي اربع سنوات 
 0619تبدا من 10/7/0617اعتماد 

 0606وتنتهً فً 

االحتٌاجات  علً سبٌل المثال ال 
الحصر استخدام نتائج التقٌٌم  
الخاصة اعضاء هٌئة التدرٌس 

والهٌئة المعاونة حٌث انها تعتمد فقط 
 علً استبٌانات  تحدٌد االحنٌاجات

ال ٌوجد خطة تنفٌذٌة سنوٌة ٌتضح -
والقائم   رٌبٌةالتدفٌها البرامج 

 بتنفٌذها وتارٌخ التنفٌذ التكلفة .
ٌوجد بٌان بعدد البرامج المنفذة  ال -

وال عدد ونسبة المتدربٌن سنوٌا  من 
 كل فئة الً العدد االجمالً

تستجدم الموسسة وسائل لقٌاس  ال -
 مردود التدرٌب علً االداء

الٌتم عمل تقارٌر دورٌة عن  -
لالستفادة البرامج التدرٌبٌة المنفذة 

منها فً تحسٌن البرامج التدرٌبٌة  
 وعمل ما ٌستجد علً الخطة

معاٌٌر تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .7

موضوعٌة وتخطرهم القادة بنتائج التقٌٌم وتناقشهم فٌها عند 

 الضرورة وتستخدم النتائج لتحسٌن األداء.

ٌوجد نموذج لتقٌٌم اداء اعضاء هٌئة   √ 
التدرٌس والهٌئة المعاونة معتمد بتارٌخ 

09/7/0610 
ٌوجد معاٌٌر الختٌار لجنة تقٌٌم االداء 

 باالقسام العلمٌة 
 

ٌوجد مخاطبات من قبل بعض االقسام 
العلمٌة تفٌد اخطار اعضاء هٌئة التدرٌس 

والهٌئة المعاونة بنتائج التقٌٌم واتخاذ 

 اعتمادنموذج الً تحدٌث لٌحتاج ا
 
 الٌوجد الٌة لتقٌٌم االداء-
 
 
 

ال ٌوجد ما ٌفٌد استفادة المإسسة من 
نتائج التقٌٌم مثل المحاسبة او اعداد 

 برامج تدرٌبٌة لتحسٌن االداء
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  الزمةلاالجراءات ا

للمإسسة وسائل مناسبة لقٌاس آراء أعضاء هٌئة التدرٌس  .9

والهٌئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها 

 النتائج فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة .واالستفادة من 

 هٌئةتوجد نماذج الستطالع راي اعضاء    √ 
التدرٌس عن الرضا الوظٌفً متضمنا نمط 
القٌادة بٌئة العمل العدالة فً توزٌع العبء 

-0617التدرٌسً واالشرافً بتارٌخ 
0619 

 تقوم المإسسة بتحلٌل النتائج

 تحتاج الً تحدٌث
 
 
 
 

باالستفادة من  ال تقوم الموسسة
النتائج وعمل االجراءات التصحٌحٌة 

 المناسبة
 

 

 :األدلة والوثائق 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

بٌان بؤعداد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم تشمل مإهالتهم )الدرجة العلمٌة ( وتوزٌعهم على األقسام العلمٌة ونسبة كل فئة  .1
 ً .جمالاإل إلى

√  

  √ .  بنسب القائمٌن على العمل إلى المشغول الفعلً ألعضاء هٌئة التدرٌسإحصائٌة  .0
  √ . إحصائٌة بؤعباء العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة )تدرٌس، بحث، خدمه مجتمعٌة، مسئولٌات إدارٌة ..الخ ( .4
 √  .التدرٌبٌة التً تم تنفٌذها وأعداد المشاركٌن فٌهاخطة تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة قائمة بالبرامج  .5

 √  آلٌة تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ) متضمنة نماذج التقٌٌم المستخدمة ( . .6

  √ .  ٌانات قٌاس اآلراء الموجهة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونةنماذج استب .7
  √ .  وثائق تدلل على ما تحقق المعٌارتوفره المإسسة من مطبوعات /  ما .9
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 نقاط القوة* 

 ٌوجد بٌان بنسبة اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  لعدد الطالب مفصل لكل قسم علمً -1
 0618-0619ٌوجد بٌان باعداد اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة مفصل لكل قسم علمً بتارٌخ  -0

 فً أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونةئض ٌوجد الٌات للتعامل مع العجز والفا -4

 0618-0619ٌخ ٌوجد جداول تدرٌسٌة لكل قسم علمً ٌتالئم فٌها التخصص العلمً العضاء هٌئة التدرٌس مع المقرارات الدراسٌة التً  ٌقوم بتدرٌسها  بتار -5

االقسام العلمٌة  بما ٌتماشً مع  متوسط عبء العمل المحدد من قبل المإسسة ٌوجد توزٌع العباء العمل الخاص باعضاء هٌئة تدرٌس والهٌئة المعاونة  خاص ببعض   -6

اف علً الرسائل رٌة وبحثٌة  واشوالخاص باعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  وٌتم توزٌعهم علً  اعباء تدرٌسٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا واعمال ادار

 العلمٌة
 ت تٌاجات التدرٌبٌة العضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة من مختلف االقسام العلمٌة  وٌوجد تحلٌل لنتائج االستبانات تحدٌد االحتٌاجاٌوجد نماذج  لتحدٌد االح -7
ئة المعاونة معتمد وٌوجد نموذج لتقٌٌم اداء اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌ 0606وتنتهً فً  0619تبدا من 10/7/0617علً مدي اربع سنوات اعتماد  تدرٌبٌةتوجد خطة  -9

 وٌوجد معاٌٌر الختٌار لجنة تقٌٌم االداء باالقسام العلمٌة  09/7/0610بتارٌخ 
  زمةالٌوجد مخاطبات من قبل بعض االقسام العلمٌة تفٌد اخطار اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بنتائج التقٌٌم واتخاذ االجراءات ال -8
 0619-0617لتدرٌس عن الرضا الوظٌفً متضمنا نمط القٌادة بٌئة العمل العدالة فً توزٌع العبء التدرٌسً واالشرافً بتارٌخ توجد نماذج الستطالع راي اعضاء هٌئة ا -0

 تقوم المإسسة بتحلٌل النتائج -16
 
 

 

 نقاط الضعف *

 مجمع لكل االقسام العلمٌة بٌان باجمالً اعداد اعضاء هٌئة التدرٌس واعداد الهٌئة المعاونة   ٌوجد بٌان بالعدد الكلً للطالب وال ال -1

 ( فرق دراسٌة7نسبة اعضاء هٌئة التدرٌس و عداد الهٌئة المعاونة  للعدد الكلً لطالب الفرق الدراسٌة )-ٌوجد بٌان باجمالً  ال- -0

 سٌة .تخصص العام والدقٌق  العضاء هٌئة التدرٌس لكل قسم علمً  بما ٌتماشً مع توزٌع اعبائهم التدرٌالال ٌوجد  بٌان مفصل  ب -4
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اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة حٌث انها تعتمد فقط علً بعدم استخدام  وسائل اخري لتحدٌد االحتٌاجات  علً سبٌل المثال ال الحصر استخدام نتائج التقٌٌم  الخاصة  -5

 استبٌانات  تحدٌد االحنٌاجات
 التكلفة .ووالقائم بتنفٌذها وتارٌخ التنفٌذ   التدرٌبٌةال ٌوجد خطة تنفٌذٌة سنوٌة ٌتضح فٌها البرامج  -6
 ٌوجد بٌان بعدد البرامج المنفذة وال عدد ونسبة المتدربٌن سنوٌا  من كل فئة الً العدد االجمالً ال -7
 تستخدم الموسسة وسائل لقٌاس مردود التدرٌب علً االداء ال -9

 منها فً تحسٌن البرامج التدرٌبٌة  وعمل ما ٌستجد علً الخطة ٌتم عمل تقارٌر دورٌة عن البرامج التدرٌبٌة المنفذة لالستفادة ال -8
 ٌوجد الٌة لتقٌٌم االداء ال -0

 ال تقوم الموسسة باالستفادة من النتائج وعمل االجراءات التصحٌحٌة المناسبة -16

 مقترحات التحسيه:  *

 عمل الٌة لتقٌٌم االداء -1

 قٌاس مردود التدرٌب -0

 االستفادة من نتائج التقٌٌم -4

 دورٌة عن البرامج التدرٌبٌة عمل تقارٌر -5

 

 : الجهاز اإلداري  6معٌار 

ق رسالتها منطوق المعٌار / للمإسسة جهاز إداري مالئم من حٌث العدد والمإهالت مع حجم وطبٌعة أنشطه المإسسة وٌتسم بكفاءة األداء بما ٌكفل تحقٌ
 .أداءهم وضمان قٌاس آرائهم وأهدافها وتحرص المإسسة على التنمٌة المستمرة ألفراده وتلتزم بتقٌٌم 
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 مستوفى جزئٌا :التقٌٌم 

 مإشر التقٌٌم
 مستوف

مستوف 

 جزئٌا

غٌر 

 السلبٌات اإلٌجابٌات مستوف

داري مالئم مع حجم وطبٌعة أنشطه المإسسة الجهاز اإل .1

والعاملون موزعون وفقا لمإهالتهم وقدراتهم على 

الوظائف المختلفة وبما ٌتناسب مع مهام الوظٌفة وتوجد 

 .آلٌات للتعامل مع النقص والزٌادة فً أفراده 

بٌان بتوزٌع اعضاء الجهاز ٌوجد   √ 
 االداري علً االدارات المختلفة

  21/12/2112بتارٌخ 
 
قائمة االدارات المتخصصة ٌوجد  

معتمدةعلً سٌبل المثال ولٌس 
رعاٌة –الحصر  مثل شإون طالب 

–االدارة المالٌة والحسابات –شباب 
عالقات ثقافٌة الخ –الدراسات العلٌا 

وتشكٌل هذة االدارات من القٌادات 
 ااالدارٌة والعاملٌن

 
ٌوجد الٌة لتعظٌم االستفادة  -

 من الموارد البشرٌة المتاحة 
ٌوجد معاٌٌر الختٌار  - -

 القٌادات االدارٌة واالكادٌمٌة

ال ٌوجد بٌان بالعدد الكلً العضاء 
 الجهاز االداري

 
 ٌحتاج الً تحدٌث -
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحتاج الً اعتماد
 
وثٌقة   معاٌٌر اختٌار  وتعٌٌن ال ٌوجد  

االداري فً االدارات اعضاء الجهاز 
 المختلفة  والٌات تطبٌقها

 
وثائق االعالن عن لم  ٌتم االطالع علً  

وثائق تقدٌر وال  الوظائف الشاغرة
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االحتٌاجات من االدارت المختلفة 
العضاء الجهاز االداري ومناقشتها فً 

 المجالس الرسمٌة للمإسسة
 

لم ٌتم االطالع علً التوصٌف الوظٌفً 
بطاقات االداري وال العضاء الجهاز 

 التوصٌف الوظٌفً
  

ال توجد الٌة للتعامل مع العجز والغائض 
 د الجهاز االداريافً اعد

االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن تحدد بصورة دورٌة وتتخذ  .0

اإلجراءات المالئمة لتنفٌذ البرامج التً تلبً االحتٌاجات 

 .التدرٌبٌة لكل فئة 

االحتٌاجات وثائق لتحدٌد ٌوجد    √ 
 2118( بتارٌخ التدرٌبٌة )استبٌانات

ائمة تحدٌد االحتٌاجات ٌوجد ق 
 التدرٌبٌة

خطة تدرٌب تنمٌة المهارات 
–والقدرات  والٌات التنفٌذ معتمدة 

الكلٌة محضر مجلس 
لمدة اربع سنوات  19/11/2116

 21121-2112ابتداء من 
 
 

ال ٌوجد خطة تنفٌذٌة  للتدرٌب بحٌث 
تشمل اسم البرنامج ،الفئة المستهدفة 

،تارٌخ انعقادها، والقائم بالتدرٌب 
 والتكلفة  معتمدة 

 
وثائق لعدد وانواع لم ٌتم االطالع علً  

 البرامج التدرٌبٌة المنفذة
 

تقارٌر المتابعة الدورٌة  لخطة ال ٌوجد  
 التدرٌب 

قاعدة بٌانات لم ٌتم االطالع علً   
)سجالت(  بعدد ونسبة المتدربٌن  

والحاصلٌن علً دورلت تدرٌبٌة من كل 
 جمالً العدد افئة سنوٌا الً 

 
نماذج تقٌٌم وقٌاس لم ٌتم االطالع علً 
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تقارٌر  -) استبٌانات مردود التدرٌب
 االداء(

اجراءات لتطوٌر لم تتخذ المإسسة  
 البرامج والخطة

 

داري ٌتضمن اإلللمإسسة نظام لتقٌٌم أداء أعضاء الجهاز  .4

معاٌٌر موضوعٌة ومعلنه وتخطرهم القٌادة بنتائج التقٌٌم 

وتناقشهم فٌها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج 

 .التقٌٌم للمحاسبة ولوضع برامج التدرٌب والتطوٌر 

وثٌقة معاٌٌر تقٌٌم االداء موثقة ومعتمدة   √ 
 ومعلنة

 
 نماذج لتقٌٌم اداء الجهاز االداريٌوجد  

 والقٌادات االدارٌة
 

 ٌوجد وثٌقة ربط الحافز باالداء
 
 

لٌات  لتقٌٌم كفاءة العاملٌن ال  توجد ا
 موثقة ومعتمدة ومعلنة

 
تحتاج الً تحدٌث حٌث اخر  -

 00/0/0610اعتماد لها 
 

لم ٌستدل علً ان المإسسة تناقش  
 نتائج التقٌٌم  مع االطراف المعنٌة 

 
 
قرارات االستفادة من لم ٌستدل علً  

نتائج التقٌٌم فً لمسائلة والمحاسبة 
ولتحسٌن االداء المإسسً وتطوٌر 

 البرامج التدرٌب 

داري اإلللمإسسة وسائل مناسبة لقٌاس آراء أعضاء الجهاز  .5

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من نتائج 

 .فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 

استبٌانات قٌاس وتقٌٌم مستوي  ٌوجد  √ 
  ونتائج تحلٌلها الرضا

لم ٌتم اتخاذ اجراءات  لزٌادة مستوي 
الرضا لدي العاملٌن علً سبٌل المثال ال 

توفٌر االحتٌاجات المادٌة  الحصر
تكنولوجٌة داخل المإسسة،تطوٌر وال

االجراءات االدارٌة فً التعٌٌن 
  والترقٌات
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محاضر المجالس ولم ٌستدل علً 
الرسمٌة الخاصة بمناقشة النتائج 

 ودراسة اسباب عدم الرضا
 
الٌة معتمدة ومعلنة لم ٌتم االطالع علً  

لتلقً الشكاوي والمقترحات واالستجابة 
شان لها والقرارات المتخذة فً 

 الشكاوي
 
 الٌاتلم ٌستدل علً  تطبٌق  

الممارسات العادلة وعدم التمٌٌز بٌن 
العاملٌن وتشمل : وثائق معتمدة لتوزٌع 

 بٌن االدارٌٌن اعباء العمل والحوافز
 

 

 

 

 :األدلة والوثائق 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

 √  التوصٌف الوظٌفً . .1
 √  ومإهالتهم ونسب توزٌعهم على اإلدارات واألقسام العلمٌة .بٌان بؤعداد العاملٌن والفنٌٌن  .0
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 √  خطة تنمٌة قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والفنً / قائمه بالبرامج التً تم تنفٌذها وإعداد المشاركٌن فٌها . .4
  √ نموذج تقٌٌم أداء العاملٌن . .5
  √ نماذج استقصاء قٌاس اآلراء الموجهة للعاملٌن . .6
  √ المإسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعٌار .ما توفره  .7

 

 نقاط القوة *

  21/12/2112بتارٌخ  بٌان بتوزٌع اعضاء الجهاز االداري علً االدارات المختلفةٌوجد  -1
 ٌوجد الٌة لتعظٌم االستفادة من من الموارد البشرٌة المتاحة  -2
 ٌوجد معاٌٌر الختٌار القٌادات االدارٌة واالكادٌمٌة -3
 2118( بتارٌخ وثائق لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة )استبٌاناتٌوجد  -4
 ائمة تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌةٌوجد ق -5
 21121-2112لمدة اربع سنوات ابتداء من  11/2116/ 19الكلٌةمحضر مجلس –خطة تدرٌب تنمٌة المهارات والقدرات  والٌات التنفٌذ معتمدة  -6

 ومعتمدة ومعلنة وثٌقة معاٌٌر تقٌٌم االداء موثقة  -2
 والقٌادات االدارٌة نماذج لتقٌٌم اداء الجهاز االداريٌوجد  -8
 ٌوجد وثٌقة ربط الحافز باالداء -9

 ونتائج تحلٌلها الرضا ىاستبٌانات قٌاس وتقٌٌم مستو ٌوجد  -11
 

 نقاط الضعف *

 ال ٌوجد بٌان بالعدد الكلً العضاء الجهاز االداري -1
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  وتعٌٌن اعضاء الجهاز االداري فً االدارات المختلفة  والٌات تطبٌقهاوثٌقة   معاٌٌر اختٌار  ال ٌوجد  -0
وثائق تقدٌر االحتٌاجات من االدارت المختلفة العضاء الجهاز االداري ومناقشتها فً المجالس الرسمٌة وال  وثائق االعالن عن الوظائف الشاغرةلم  ٌتم االطالع علً  -4 -4

 للمإسسة
 بطاقات التوصٌف الوظٌفًلوظٌفً العضاء الجهاز االداري وال لم ٌتم االطالع علً التوصٌف ا -5

 ائض فً اعدد الجهاز االداريفال توجد الٌة للتعامل مع العجز وال -6
 ال ٌوجد خطة تنفٌذٌة  للتدرٌب بحٌث تشمل اسم البرنامج ،الفئة المستهدفة ،تارٌخ انعقادها، والقائم بالتدرٌب والتكلفة  معتمدة  -7
 وثائق لعدد وانواع البرامج التدرٌبٌة المنفذة لم ٌتم االطالع علً -9
 تقارٌر المتابعة الدورٌة  لخطة التدرٌب ال ٌوجد   -8
 قاعدة بٌانات )سجالت(  بعدد ونسبة المتدربٌن  والحاصلٌن علً دورلت تدرٌبٌة من كل فئة سنوٌا الً االجمالً العدد لم ٌتم االطالع علً  -0

 تقارٌر االداء( -) استبٌانات وقٌاس مردود التدرٌبنماذج تقٌٌم لم ٌتم االطالع علً   -16
 االجراءات لتطوٌر البرامج والخطةلم تتخذ المإسسة   -11
 لٌات  لتقٌٌم كفاءة العاملٌن موثقة ومعتمدة ومعلنةال  توجد ا -10
 نتائج التقٌٌم  مع االطراف المعنٌة لم ٌستدل علً ان المإسسة تناقش   -14
 لمسائلة والمحاسبة ولتحسٌن االداء المإسسً وتطوٌر برامج التدرٌباقرارات االستفادة من نتائج التقٌٌم فً لم ٌستدل علً  -15
ً توفٌر االحتٌاجات المادٌة والتكنولوجٌة داخل المإسسة،تطوٌر االجراءات االدارٌة ف الرضا لدي العاملٌن علً سبٌل المثال ال الحصر لم ٌتم اتخاذ اجراءات  لزٌادة مستوي -16

  التعٌٌن والترقٌات
 محاضر المجالس الرسمٌة الخاصة بمناقشة النتائج ودراسة اسباب عدم الرضاولم ٌستدل علً  -17
 الٌة معتمدة ومعلنة لتلقً الشكاوي والمقترحات واالستجابة لها والقرارات المتخذة فً شان الشكاويلم ٌتم االطالع علً  -19
 العادلة وعدم التمٌٌز بٌن العاملٌن وتشمل : وثائق معتمدة لتوزٌع اعباء العمل والحوافزبٌن االدارٌٌنالممارسات  الٌاتلم ٌستدل علً  تطبٌق  -18

      
 مقترحات التحسيه:  * 

 عمل الٌة لتقٌٌم االداء -1
 قٌاس مردود التدرٌب -0
 االستفادة من نتائج التقٌٌم -4
 عمل تقارٌر  متابعة دورٌة عن البرامج التدرٌبٌة -5
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 ائض فً اعدد الجهاز االداريفمع العجز والعمل الٌة للتعامل  -6
 معاٌٌر اختٌار  وتعٌٌن اعضاء الجهاز االداري فً االدارات المختلفة  والٌات تطبٌقهالوثٌقة   عمل  -7
 قاعدة بٌانات )سجالت(  بعدد ونسبة المتدربٌن  والحاصلٌن علً دورلت تدرٌبٌة من كل فئة سنوٌا الً االجمالً العددعمل   -9
 ت  لتقٌٌم كفاءة العاملٌن موثقة ومعتمدة ومعلنةلٌاااقتراح  -8
 نتائج التقٌٌم  مع االطراف المعنٌة مناقشة  -0

 االستفادة من نتائج التقٌٌم فً لمسائلة والمحاسبة ولتحسٌن االداء المإسسً وتطوٌر برامج التدرٌب -16
 اتخاذ اجراءات  لزٌادة مستوي الرضا لدي العاملٌن -11
 الشكاوي والمقترحات واالستجابة لها والقرارات المتخذة فً شان الشكاويالٌة معتمدة ومعلنة لتلقً عمل  -10

 
 
 

 : الموارد المالٌة والمادٌة  7معٌار 

،  وأهدافها منطوق المعٌار / للمإسسة مواردها المالٌة والمادٌة والتسهٌالت الداعمة المالئمة لطبٌعة نشاطها وحجمه، بما ٌمكنها من تحقٌق رسالتها
 . ءة استخدام تلك الموارد وتنمٌتهاوتحرص على كفا

 مستوفى جزئٌا :التقوٌم 

 مإشر التقٌٌم
 مستوف

مستوف 
 جزئٌا

غٌر 
 مستوف

 السلبٌات اإلٌجابٌات

الموارد المالٌة للمإسسة كافٌه لطبٌعة نشاطها وأعداد الطالب  .1
وٌتم توزٌعها وفقا لالحتٌاجات الفعلٌة بما ٌمكن المإسسة من 

 .تحقٌق رسالتها وأهدافها 

ٌوجد الموازنة و الحساب الختامى لمدة   √ 
 ثالثة أعوام سابقة.

ال ٌوجد بٌان بتوزٌع الموارد   - 
 المختلفة للكلٌة المالٌة  على األنشطة

 البحثٌة و التعلٌمٌة و خدمة المجتمع 

 ٌوجد خطة لتنمٌة الموارد  الذاتٌة    √مصادر التموٌل متنوعة مع وجود أدلة على زٌادة معدل تنمٌة  .0
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 18/8/0616معتمدة بتارٌخ  . الموارد الذاتٌة للمإسسة

مبانً المإسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة  .4
والورش وخالفة وتجهٌزاتها مالئمة لطبٌعة نشاط والمعامل 

  . المإسسة وألعداد الطالب وٌتوافر المناخ الصحً بالمبانً

ٌوجد كتٌب عن المستشفى التعلٌمى   √ 
 العالمى و امكانٌاتها.

قدٌم لعام    NORMS ـب الكتٌ
 م.0610

  NORMS ٌستكمل من مالحظات ال

صٌانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنٌة التحتٌة  .5
 .والمرافق ٌتم بصورة دورٌة 

لم ٌستدل على خطة للصٌانة،  اال  ٌوجد العدٌد من عقود الصٌانة   √ 
مقترح لخطة لمدة ستة شهور فقط 

 م.0619من ٌولٌو الى دٌسمبر 

" دورة  للموظفٌن 4تم عمل عدد " √   . إجراءات األمن والسالمة المتبعة فً المإسسة مناسبة .6
بالكلٌة عن الصحة و السالمة بتارٌخ 

، و 19/5/0618، 4/5/0618
 م17/9/0618

تم تنفٌذ أخر خطة اخالء بعام  -
 م.0615

لم ٌستدل على بٌان بوسائل االمن و  -
السالمة و توزٌعها على أماكن الكلٌة 

المختلفة مثل الطفاٌات و خراطٌم 
 الرمل.......الحرٌق، جرادل 

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجٌة المستخدمة حدٌثه  .7
دارٌة بها وللعملٌات اإل إسسةللم ومالئمة للنشاط األكادٌمً

 .وللمإسسة موقع إلكترونً فاعل وٌحدث دورٌا 

ٌوجد بالكلٌة معمل للحاسب االلى تابع  -   √
 كمبٌوتر 96ٌحتوى على  ITلوحدة 

 ITٌوجد وحدة  -
 للكلٌة موقع الكترونى    -
تم فحص وثٌقة تفٌد بؤن عدد اجهزة  -

، و بالمستشفى  056الحاسب بالكلٌة 
76 

لم ٌستدل على بٌان بتوزٌع ٌوضح 
توزٌع أجهزة الحاسب االلى على 

األماكن المختلفة بالكلٌة و 
 المستشفٌات الجامعٌة

المكتبة مالئمة لنشاط المإسسة من حٌث توافر الكتب والمراجع  .9
والتجهٌزات والخدمات التً تلبً احتٌاجات الطالب والباحثٌن 

 والمكتبة الرقمٌة متاحة للمعنٌٌن 

حصلت المكتبة على المركز الثالث   -  √ 
ضمن مسابقة التمٌز على مستوى 

 جامعة طنطا.
لعام  كتاب 18تم تزوٌد المكتبة بعدد  - 

كتاب  06م ، و 0619-0618
 الكترونى لألقسام.

لم ٌستدل على بٌان بعدد الكتب و  -
الدورٌات المتاحة بالمكتبة حسب 

 التخصص.
ٌوضح عدم   NORMS ـكتاب ال -

وجود ماكٌنة تصوٌر و عدم وجود 
أجهزة كمبٌوتر بمكتبة طالب  مرحلة 
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 البكالورٌوس. 

 

 :األدلة والوثائق 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

  √ بٌان إحصائً بمصادر وقٌمه الموارد المالٌة والذاتٌة )صنادٌق وحسابات ( وتطورها )لألعوام الثالثة السابقة( . .1
  √ الحساب الختامً للعام السابق . .0
والمزارع والمكتبة دلٌل األبنٌة والمنشآت للمإسسة متضمنا قائمه بالمدرجات وقاعات الدرس والمعامل والورش والعٌادات  .4

 وخالفه ومساحاتها وسعتها االستٌعابٌة وتجهٌزاتها المتخصصة .
√  

  √ بٌان بالمراكز والوحدات . .5
قائمه بالتسهٌالت الداعمة )مثل أماكن التدرٌب من مستشفٌات تعلٌمٌة /ورش/مالعب/فنادق ومطاعم/حقول تجرٌبٌة .....  .6

 الخ( .
 √ 

 √  تحتٌة والمرافق .خطه الصٌانة السنوٌة للبنٌه ال .7
بٌانات خاصة باألمن والسالمة )أعداد وأماكن ونوعٌات وتحدٌث طفاٌات الحرٌق واإلطفاء الذاتً فً المإسسة بما فٌها من  .9

 مخازن وموارد خطره وكٌماوٌات ..........الخ( .
 √ 

 √  خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث . .8
 √  .موقع المكتبة االلكترونٌة )إن وجد(  .0

 √  قائمه بالكتب والمراجع مقسمه تبعا للتخصص )فً مكتبه المإسسة ومكتبات األقسام العلمٌة ( . .16
  √ الموقع االلكترونً للمإسسة . .11
   ما توفره المإسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على تحقق المعٌار . .10

 

 نقاط القوة * 
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 ٌوجد خطة لتنمٌة الموارد  الذاتٌة .1

 المستشفى التعلٌمى العالمى و امكانٌاتها.ٌوجد كتٌب عن  .0
 ITٌوجد وحدة   .4
 للكلٌة موقع الكترونى     .5
 حصلت المكتبة على المركز الثالث ضمن مسابقة التمٌز على مستوى جامعة طنطا.   .6

 نقاط الضعف * 

 م.0610عام منذ قدٌم    NORMSب ال كتٌ .1

 لم ٌستدل على خطة للصٌانة .0

 م.0615عام لم ٌنفذ خطة اخالء منذ  .4

 لم ٌستدل على بٌان بعدد الكتب و الدورٌات المتاحة بالمكتبة حسب التخصص. .5

 لم ٌستدل على بٌان بوسائل االمن و السالمة و توزٌعها على أماكن الكلٌة المختلفة مثل الطفاٌات و خراطٌم الحرٌق، جرادل الرمل....... .6
 معظم الوثائق المتاحة قدٌمة .7

 مقترحات التحسيه:  *

    NORMS ـب التٌكتحدٌث  .1

 عمل خطة للصٌانة .0

 تنفٌذ خطة اخالء حدٌثة .4

 عمل بٌان بعدد الكتب و الدورٌات المتاحة بالمكتبة حسب التخصص. .5

 عمل بٌان بوسائل االمن و السالمة و توزٌعها على أماكن الكلٌة المختلفة مثل الطفاٌات و خراطٌم الحرٌق، جرادل الرمل....... .6
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 : المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة  9معٌار 

ها، وتتؤكد من توافق منطوق المعٌار / المإسسة تتبنى المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة أو غٌرها من المعاٌٌر المعتمدة بما ٌتناسب مع رسالتها وأهداف
الالزمة للوفاء بمتطلباتها، وتحرص المإسسة على أن تلبى البرامج التعلٌمٌة المقدمة احتٌاجات برامجها التعلٌمٌة مع المعاٌٌر التً تبنتها، وتتخذ اإلجراءات 

 المجتمع وسوق العمل وتوصف البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ، وتقوم بمراجعتها وتطوٌرها بصورة دورٌة .

 

 جزئٌا مستوفى :التقٌٌم 

 مستوف مإشر التقٌٌم
مستوف 

 جزئٌا
غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة التً تبنتها المإسسة من خالل  .1
 .المجالس الرسمٌة تتوافق مع رسالة المإسسة وأهدافها 

تبنى  مسبقا جمٌع اجراءات تم-       √    
المعاٌٌراالكادٌمٌة  للهٌئة القومٌة لقطاع 

من مجالس االقسام ومجلس  0660الطب 
  7.1والخاصة بالبرنامج القدٌم الكلٌة 

تم تبنى المعاٌر االكادٌمٌة الجدٌدة  -
الخاصة بالجدارات التى اصدرتها الهٌئة 

من قبل مجلس الكلٌة   0619القومٌة 
والخاصة بالبرامج الجدٌد  0619\0\10

 ( والبرنامج الدولى6.0)النقاط المعتمدة 
والعمل بها من العام  اوتم تطبٌقه

 0618\0619بق االكادٌمى السا
هناك تقرٌر ومصفوفة توافق بٌن -

 المعاٌٌر المتبناه وبٌن رسالة الكلٌة

ال ٌوجد ما ٌفٌد بعرض المعاٌٌر  -
( على 0619الجدٌدة )الجدارات 

االقسام العلمٌة للكلٌة القرارها 
والموافقة على تبنٌها وذلك قبل 

 تبنٌه من مجلس الكلٌة
ال ٌوجد تقرٌر ٌفٌد توافق المعاٌٌر  -

المتبناه الجدٌدة مع األهداف 
 االستراتٌجٌة للكلٌة.
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تم عمل ورشة عمل العضاء هٌئة  -
التدرٌس ومعاونٌهم للتعرٌف بالمعاٌٌر 

الجدٌدة والبرنامج الجدٌد فى 
 0618\0\18وفى  0618\5\18

تم عمل ورش عمل العالن الطالب -
برنامج وتعرٌفهم بالمعاٌٌرالجدٌدة وال

 0618\0\00-06-10الجدٌد فى أٌام 

البرامج التعلٌمٌة مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تنطوي  .0
 . علٌه رسالة المإسسة

سوق تم عمل استبٌانات وعرضها على -   √     
نقٌب  -العمل ) مدٌرٌن المستشفٌات

وكٌل وزارة الصحة بالغربٌة(  -االطباء
الخذ راٌهم فى الرإٌة والرسالة 

درٌب تالتعلٌم والتعلم والواستراتٌجٌة 
المٌدانى  ومهارات الخرٌج وتم تحدٌد 

نقاط الضعف والتوصٌات بناءا على هذه 
االستبٌانات وتم عمل مقترحات تحسٌن 

من قبل فرٌق الجودة للعمل على استٌفاء 
متطلبات سوق العمل وسوف ٌتم عرضها 

ومنقاشتها فى المجلس القادم للكلٌة 
سبٌل المثال زٌادة المكانٌة التطبٌق ) على 

تفعٌل  -نسبة المهارات العلمٌة للخرٌج
برنامج التدرٌب المٌدانى لطالب 

تفعٌل برنامج التعاون مع  -البكالورٌوس
 مستشفٌات الوزارة

طب  –ادراج تخصص طب صناعات -
 العناٌة المركزة(-جنٌن

 

االهداف العامة للبرنامج الجدٌد  -ٌوجد توصٌفات معتمدة وموثقة  -   √     البرامج التعلٌمٌة موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم لكل  .4
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من مجلس الكلٌة للثالث برامج  . المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المتبناةبرنامج مع 
الجارى العمل بها فى الكلٌة 

لمرحلة البكالورٌوس )برنامج 
 )سنوات دراسٌة( 7.1

 ) نقاط معتمدة( 6.0 -
) دولى ساعات 1+7و6+1 -

 معتمدة(
نواتج كل ٌوجد مصفوفات توافق بٌن  -

 برنامج والمعاٌٌر المتبناة

تحتاج اعادة صٌاغة وتغطٌة 6.0
جمٌع السمات العامة للخرٌج 

والموجودة بالمعاٌٌر ونوانج التعلم 
 للبرنامج تحتاج اعادة صٌاغة

نواتج التعلم لكل برنامج تعلٌمًٌ تتسق مع مقرراته الدراسٌة  .5
ٌوضح طرق التدرٌس والتقوٌم التً تحقق  وتوصٌف المقررات

 . نواتج التعلم

ٌوجد مصفوفات توافق بٌن كل  -  √       
 برنامج تعلٌمى ومقرراته 

ٌوجد توصٌفات مقررات لعام  -
0619\0618  

ٌوجد بعض توصٌفات مقررات  -
 0610\0618عام 

ٌوجد مجالس اعتماد توصٌفات  -
المقررات للبرامج الثالث من 

فى  6.0مجلس الكلٌة ) 
دولى فى  -0618\9\18
فى  7.1 -0618\8\17
00\0\0618 

توافق نواتج التعلم كل تم عمل  -
مقررو بٌن المحتوى الخاصة به 

 واٌضا بٌن طرق التقوٌم

توصٌف مقررات للبرنامج  -
 الدولى غٌر متوفرة

توصٌف مقرررات   -
للبرنامج  0610\0618
 ـمتوفر فقط ل  6.0الجدٌد 

 -ستة اقسام ) كٌمٌاء
-هستولوجى

 -فارما -باراسٌتولوجى
 نساء وتولٌد( -طب شرعى

 
المقررات المتاحه ال ٌوجد  -

بها توافق بٌن نواتج التعلم 
 وطرق التدرٌس

البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ٌتم مراجعتها بصورة  .6
 . دورٌة بمشاركة المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن

 \اعداد معاٌٌراختٌار للمراجع الخارجىتم -  √    
الداخلى واعتمادها من مجلس الكلٌة 

ال توجد الٌة معتمدة وموثقة  -
للمراجعة الدورٌة للبارمج 
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تم عمل ترشٌح  و0619\10\06
ٌن والخارجٌٌن فى للمراجعٌن الداخلٌ

 0618\6\06مجلس 
ٌوجد تقرٌر مراجع داخلى لمقررات -

وخارجى  0618\8بتارٌخ  7.1وبرنامج  
لنفس مقررات البرنامج القدٌم بتارٌخ 

00\9 0618 
تم ارسال البرنامج الجدٌد للمراجعه  -

 الخارجٌة
ٌتم عمل مراجعه داخلٌة من وحدة -

الجودة وفرٌق المعٌار لملفات االقسام 
 المختلفة بالكلٌة

 والمقررات
ال ٌوجد تقارٌر مراجعه داخلٌه او -

خارجٌة للمقررات بصورة دورٌة 
االعتماد السابق فٌما عدا الذى منذ 

تم عمله هذا العام االكادٌمى 
 7.1ولبرنامج ومقررات القدٌم فقط 

ال ٌوجد امثلة من تقارٌر المراجعه  -
الداخلٌة من الجودة لالقسام وال 

ٌوجد غٌر جدول الزٌارة وال ٌوجد 
 ما ٌفٌد بالمتابعه الدورٌة

 
ال ٌوجد ما ٌفٌد بعرض ومناقشة -

جعٌٌن داخل االقسام تقارٌر المرا
 العلمٌة المختلفة

ال ٌوجد ما ٌفٌد باالسفادة من -
تقارٌرر المراجعٌٌن فى تطوٌر 

 البرنامج والمقررات
 

للمإسسة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة  .7
بما ٌإكد االلتزام بالتوصٌف المعلن للمقررات الدراسٌة وٌطلع 

 المإسسة منها فً وضع خطط التحسٌنعلٌها المعنٌون وتستفٌد 

توجد تقارٌر للمقررات للعام  -  √   
 0169\0617االكادٌمى 

 معتمدة وموثقة
توضح التقارٌر راى الطالب  -

ومقترحات التحسٌن وخطة 
 التطوٌر للمقررات

تقارٌر البرنامج غٌر  -
متوفرة الى من البرامج 

 الثالث
تقارٌر المقررات غٌر  -

متوفرة للعام االكادٌمى 
للفرق  0618\0619

الدراسٌة التى انهت 
الدراسة وظهرت نتٌجتها 
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كالفرقة االولى والثانٌة 
والثالثة والرابعه 

 والخامسة
ال ٌوجد ما ٌفٌد بعرض  -

ومناقشة تقارٌر المقررات 
 فى مجالس االقسام

ال ٌتوفر ما ٌفٌد باالستفادة  -
التحسٌٌن بخطط التطوٌٌر و

وذلك لعدم توافر تقارٌر 
ة مدى مقررات دورٌة لرإٌ

تطبٌق خطط التحسٌن 
 ر واالستفاده منهاوالتطوٌ

 

 : األدلة والوثائق

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

  لجمٌع البرامج √ الالئحة الداخلٌة للمرحلة الجامعٌة األولى . .1
المعاٌٌر األكادٌمٌة )فً حال تعدد البرامج محاضر مجالس األقسام التً محاضر مجالس المإسسة المعنٌة الخاصة بتبنً  .0

 .الخاصة ببرامجها(  قامت بتبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة
  )مجالس الكلٌة( √

  √ وثٌقة المعاٌٌر المعتمدة )فً حاله تبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة ( . .4
  √ لعمل إن وجدت . نماذج األدوات المستخدمة الستقراء سوق ا .5
  √ مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعلٌمً مع المعاٌٌر األكادٌمٌة التً تبنتها .  .6
  √ مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعلٌمً مع المقررات الدراسٌة .  .7
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  √ توصٌف البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة . .9
  √ أمثله من محاضر األقسام العلمٌة ولجنه تعلٌم الطالب ومجالس المإسسة الخاصة بتصمٌم وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة .   .8
  √ إستراتٌجٌة التعلم والتدرٌس والتقوٌم .  .0

 تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة . .16
 والبرامج التعلٌمٌة متضمنة خطط التحسٌن )نسخ الكترونٌة لألعوام الثالثة السابقة( .تقارٌر المقررات الدراسٌة  .11

  )لعام اكادٌمى واحد ( √

   فً حال البرامج التعلٌمٌة المشتركة مع مإسسات أخرى ٌرفق التعاقد وضوابط المتابعة والمراجعة الدورٌة . .10
  دلٌل الطالب لمعٌار.على تحقق ا لما توفره المإسسة من مطبوعات /وثائق تدل .14
 

 نقاط القوة* 

 تبنى معاٌٌر الجدارات والعمل بها .1

 امج كامل ومعتمد ومعلن تبعا للمعاٌٌرنتوصٌف بر .0

 توصٌفات مقررات كاملة االجزاء تبعا لنموذج الهٌئة .4

 استقراء سوق العمل فى العملٌة التعلٌمٌة واستراتٌجٌات التدرٌس والتدرٌب المٌدانى .5

 نقاط الضعف *

 توصٌفات المقررات غٌر متوفرة للثالث برامج .6

 ال توجد دورٌة فى المراجعه الداخلٌة والخارجٌة للمقررات الدراسٌة .7

 ال توجد تقارٌٌر دورٌة للبرامج و المقررات  .9

 اوجه االستفادة من تقارٌٌر المراجعٌن غٌر مفعله .8

 مقترحات التحسيه:  *
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 تبناة مع األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة.عمل تقرٌر ٌفٌد توافق المعاٌٌر األكادٌمٌة الم .0

 5.2الجدٌد اعادة صٌاغة االهداف العامة ونوانج التعلم للبرنامج  .16

 2119\2118مقررات لجمٌع المقررات لعام الاستكمال توصٌف  .11

 عمل الٌة معتمدة وموثقة للمراجعة الدورٌة للبرامج والمقررات  .10

 للمقررات لمدة ثالث اعوام سابقةتوفٌٌر ما ٌفٌد بالمراجعه الداخلٌة والخارجٌة  .14

 مج تبعا لنموذج الهٌئة اعمل تقارٌردورٌة للبر .15

 عمل تقارٌر المقررات الخاصة بالعام االكادٌمى السابق وتوفٌر ثالث سنوات متتالٌة .16

 : التدرٌس والتعلم  8معٌار 

كادٌمٌة وٌسهم فً دورٌه بما ٌضمن تحقق المعاٌٌر األٌرها بصورة للمإسسة إستراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم والتقوٌم ٌتم مراجعتها وتطومنطوق المعٌار / 
لم الذاتً وتقدم تحقٌق رسالتها وأهدافها وتحرص المإسسة على مالئمة طرق التدرٌس والتعلم والتقوٌم لنواتج التعلم المستهدفة وتعمل علً تهٌئة فرص التع

اب الطالب المهارات الالزمة لتحقٌق مواصفات الخرٌج وتوفر لتلك البرامج الموارد المالئمة بمشاركة الجهات المجتمعٌة برامج التدرٌب التً تسهم فً إكس
دام وتضمن جودة تنفٌذها وجدٌة اإلشراف علٌها وتحرص على تقٌٌم فاعلٌتها وتطوٌرها وتحرص المإسسة على تقوٌم الطالب بموضوعٌه وعدالة باستخ

 .م العملٌة التعلٌمٌة أسالٌب وأدوات متنوعة تالءم التعلم وبما ٌدع
 

 جزئٌا مستوفى :التقٌٌم 

 مستوف مإشر التقٌٌم
مستوف 

 جزئٌا
غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

للمإسسة إستراتجٌة للتدرٌس والتعلم والتقوٌم تتسق  .1
م نواتج التعلم ئمع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة وتال

 . المستهدفة

 لم ٌستدل على محضر اعتمادها التعلم مفعلةٌوجد استراتٌجٌة للتدرٌس و    √
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تطبٌق إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم ٌدعم  .0
ف ٌاكتساب مهارات التعلم الذاتً ومهارات التوظ

 لدى الطالب

 تم االطالع على نماذج من االعمال الطالبٌة -    √
 االتى تقوم على التعلم الذاتى .

وجود زٌارات متابعة داخلٌة لألقسام من  -
و كذا تقارٌر عن هذه  0618الى  0615عام 

  الزٌارات.

 

برامج التدرٌب للطالب مصممه وموصفة وفقا  .4
لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعلٌمً وٌتوافر 

 لتنفٌذها اآللٌات والموارد الالزمة

ٌوجد خطط للتدرٌب المٌدانى الذى ٌقوم به    √
-0616قسم الصحة العامة لألعوام من 

م، و ٌوجد بها 0618-0619الى  0617
 ألٌة تنفٌذها و االشراف علٌها

 

تقوٌم أداء الطالب فً التدرٌب ٌتم بؤسالٌب متنوعة  .5
 بما ٌتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة

ٌتم تقٌم المشرف على التدرٌب للطالب    √
و كذلك ٌطلب من  chick listباستخدام 

لطالب تقرٌر عن كل مكان من أماكن التدرٌب ا
 المٌدانى 

 

م باستخدام أدوات ومإشرات فاعلٌه التدرٌب تقٌ .6
لٌة التدرٌب تطوٌر آ موضوعٌه وتستخدم النتائج فً

 وأدواته وموارده

 ال ٌوجد وثائق حدٌثة  ٌوجد استبٌان عن رأى الطالب فى التدرٌب  -  √ 

الطالب متوازنة الدرجات المخصصة ألنواع تقوٌم  .7
 مع نواتج التعلم المستهدف قٌاسها

تم االطالع على لوائح مرحله البكالورٌوس    √
 الثالثة

 

، عملٌه تقوٌم الطالب تدار بكفاءة وعدالة  .9
بما  من وضعها ونسخها وتوزٌعهاات ٌؤواالمتحان

 .ضمن سرٌتها ٌ

االمتحانات أثناء  ال ٌوجد الٌة لضمان سرٌة  ٌوجد الٌة لعمل الكنترول  √ 
 نسخها  و توزٌعها

آلٌات تقوٌم الطالب تضمن عدالة التصحٌح ودقة  .8
وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مإمنه 

 . وقابله لالستدعاء

ٌستخدم  نظام التصحٌح االلكترونى،  و    -   √ 
 فى االختبارات الشفوٌة  viva  cardال 

مإمنه و ال ٌوجد الٌة لالحتفاظ بالنتاٌج 
 قابلٌة استدعائها

التغذٌة الراجعة للطالب عن أدائهم فً التقوٌم تدعم  .0
 . تعلمهم 

% و 06ب بنتٌجة امتحان الٌتم اخبار الطال  √ 
 ان النهائى على لوحة االعالناتاالمتح

لم ٌستدل على طرق العالم الطالب بنتائج  
 باقى االختبارات الفصلٌة.
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نتائج تقوٌم الطالب ٌستفاد منها فً تطوٌر البرامج  .16
 .التعلٌمٌة واستراتٌجٌات التدرٌس والتعلم والتقوٌم 

 ال ٌوجد احصائٌة عن تطور نسب النجاح  -   √ 
لم ٌستدل على تحلٌل نتائج الفرق  -

الدراسٌة ، إال لقسم الصحة العامة فقط من 
 م0617-0616و  0616-0615عام 

خطط تحسٌن بناءا على  لم ٌستدل على  -
 مناقشة نتاٌج االمتحانات.

قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقوٌم  .11
 . وتوجد آلٌات لمراقبه تطبٌقها، موثقه ومعلنه 

تم االطالع على محضر لفحص للتظلمات و    √
 البت فٌها.

 

 :األدلة والوثائق 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

  √ . الداخلٌة للمرحلة الجامعٌة األولىالالئحة  .1
  √ .إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم  .0
ملف المقرر)توصٌف المقررات الدراسٌة متضمنا خطط التدرٌس والتقوٌم ونماذج أدوات تقٌٌم مهارات الطالب ونماذج من  .4

 .تكلٌفات الطالب وخالفه 
√  

  √ .توصٌف التدرٌب  .5
  √ .أدوات تقٌٌم الطالب فً التدرٌب  .6
  √ . أدوات تقٌٌم التدرٌب )استقصاء رأى الطالب والمشرفٌن وجهات التدرٌب ( .7
 √  . جهات تدرٌبه وخالفه ( –وثائق اتفاقٌات التعاون / الشراكة مع الجهات الخارجٌة )جامعات  .9

 √  . إن وجدت portfoliosعٌنه من ملفات انجاز الطالب   .8

  √ . مواصفات الورقة اإلمتحانٌه وخالفه( –دلٌل إدارة االمتحانات )الئحة كنترول مرحله البكالورٌوس  .0
 √  . وثائق الكنتروالت ونماذج أوراق االمتحانات التحرٌرٌة ووثٌقة اإلجابة النموذجٌة وكراسات إجابات الطالب  .16

و لكن غٌر واضح    √ .لشئون التعلٌم والطالب  كلٌةالتقارٌر السنوٌة لوكٌل ال .11
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 افترة الزمنٌة
   . ما توفره المإسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على تحقق المعٌار  .10

   

 نقاط القوة *

 وجود استراتٌجٌة للتدرٌس و التعلم  مفعلة  .1

 فى االختبارات الشفوٌة  viva  card(،  و ال MCQٌستخدم  نظام التصحٌح االلكترونى لالختبارات النظرٌة ) .0

 الٌة لعمل الكنترولوجود  .4

 نقاط الضعف *

 م ، 0617لقسم الباطنة   blue printمعظم الوثائق المتاحة غٌر محدثة مثل  .5

 ج االمتحانات  نتائال ٌوجد تحلٌل ل .6

 ج مإمنه و قابلٌة استدعائهاال ٌوجد الٌة لالحتفاظ بالنتائ .7

 ال ٌوجد الٌة لضمان سرٌة االمتحانات أثناء  نسخها  و توزٌعها .9

 مقترحات التحسيه:  *

 تحدٌث الوثائق .8

 تحلٌل نتاٌج االمتحانات و عمل خطة تحسٌن .0

 عمل الٌة لضمان سرٌة االمتحانات أثناء  نسخها  و توزٌعها .16

 ستدعائهاالج مإمنه و قابلة ائعمل الٌة لالحتفاظ بالنت .11
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  : الطالب والخرٌجون 0معٌار 

لقبول الطالب ٌتم مراجعتها دورٌا وتعمل على جذب الطالب الوافدٌن وتلتزم المإسسة بتقدٌم الدعم واإلرشاد للمإسسة قواعد معلنه وعادله منطوق المعٌار / 
 .الطالبٌة وتحرص على قٌاس آراء الطالب وتعمل على استمرارٌة التواصل مع الخرٌجٌن  نشطةصنع القرار وتشجع األ للطالب وتكفل مشاركتهم فً

 مستوفى :التقٌٌم 

 التقٌٌممإشر 
 مستوف

مستوف 
 جزئٌا

غٌر 
 مستوف

 السلبٌات اإلٌجابٌات

قواعد قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب على البرامج التعلٌمٌة  .1
 .والتخصصات واضحة وعادله ومعلنه 

ٌوجد قواعد منظمة للقبول  -   √
والنقل والتحوٌل للطالب 

المصرٌٌن والتى اعتمدها 
 0660\9\00مجلس الجامعه 

المالزٌٌن التى والطالب ، 
اعتمدها مجلس الجامعه 

06\9\0667 

 



  

 مركز ضمان الجودة بجامعة طىطا

Tanta University Quality Assurance Center 

TQAC 

 مركز ضمان الجودة  –الدور الرابع    –مركز التطوٌر    - الطبًالمجمع   –طنطا  
 61066606166ل / باٌمو – 6564565015فاكس /  - 6560119760/ تلٌفون 

E – Mail :  tqac@unv.tanta.edu.eg    

41 

ٌوجد سٌاسات عامه للكلٌة  -
لقواعد القبول والنقل والتحوٌل 
لبرنامج البكالورٌوس ومعلنه 

فى دلٌل الطالب وعند ادارة 
 شإن الطالب

ٌوجد بٌان موثق باعداد الطالب  -
المقبولٌن من سنة 

وحتى  0615\0614
0619\0618 

المحولٌن ٌوجد بٌان بالطالب  -
و  0619\0617لسنة 

0619\0618 

ٌوجد سٌاسات للكلٌة لجذب  -   √ . للمإسسة أسالٌب فاعله لجذب الطالب الوافدٌن .0
والطالب  ةالطالب الوافدٌن عام

المالزٌٌن خاصه تم اعتمادها 
من مجلس الكلٌة 

وموضح  0610\9\06بتارٌخ
بها وسائل جذب عدد اكبر من 

فٌذ الطالب والخطة التنفٌذٌة لتن
 ودعم هذه السٌاسات 

ٌتم اعالن وسائل الجذب  -
والرعاٌة والخدمات المقدمة 
للطالب الوافدٌن على الموقع 

االلكترونى  للكلٌة والموقع 
االلكترونى الخاص بالطالب 

المالزٌٌن وٌحدث سنوٌا وٌعلن 

ٌوجد بٌان  مقترح لسٌاسات  -
وافدٌن الطالب الجذب 

ولكن غٌرموثق   0610\0618
 والمعتمد
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علٌه جمٌع الخدمات المهنٌة 
والصحٌة واالجتماعٌة 

 والترفٌهٌه
الطالب هناك بٌان بعدد ونسبة  -

الوافدٌن لثالث سنوات متتالٌة 
 0618\0619اخرها 

نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادٌا واجتماعٌا  للمإسسة .4
 .وسائل متعددة بوصحٌا وٌتم تعرٌف الطالب به 

ٌوجد نظام فعال لدعم الطالب مالٌا -   √
ومادٌا وصحٌا واجتماعٌا ومعلن للطالب 

ب وشإن الطالب وٌتم فى دلٌل الطال
االستفادة منه سواء عن طرٌق صندوق 
التكافل االجتماعى وصرف مبالغ مادٌة 

 للطالب حسب دراسة حالتهم 
متوفر امثلة الستمارات تكافل تم  -

 موعه من الطالب وبٌانعملها لمج
ذٌن تم دعمهم مالٌا ومادٌا بالطالب ال

طالب تم دعمهم  16فمثال كان هناك 
وبٌان موثق  0618\0619مالٌا عام 

من االقسام بطالب تم دعمهم مادٌا 
 باعطائهم الكتب الدراسٌة مجانا 

 

كادٌمً للطالب وتقدم لهم للمإسسة نظام فعال للدعم األ .5
 . خدمات التوجٌه المهنً

الطالب توضٌح ٌوجد بدلٌل  -   √
 لنظام الدعم االكادٌمى

تم تطبٌق نظام االرشاد  -
 – 0660\0\19االكادٌمى منذ 

ٌوجد دلٌل خاص باالرشاد  -
االكادٌمى به تفاصٌل نظام 

ومحدث اخر  الدعم االكادٌمى
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وتم  0610\ 0618نسخة 
اعتماد التحدٌث بمجلس الكلٌة 

18\9\0618  
وٌشمل الدلٌل نظام الدعم  -

المهنى والتعلٌمى واالخالقى 
والنفسىى والوقائى ومسإلٌة 

المنسق والمٌثاق االخالقى 
للتوجٌه االرشادى وبطاقات 

مختلفة كبطاقة الطالب 
االرشادٌة وبطاقة الرعاٌة 

الفردٌة للمتفوق دراسٌا وبطاقة 
رعاٌة فردٌة للطالب المتعثر 
 دراسٌا وبطاقة رعاٌة للطالب

ذوى االحتٌاجات الخاصة 
ونموذج تقرٌر رضا المرشد 
عن الطالب ونموذج تقٌٌم  

 للمرشد من الطالب
ٌوجد بٌان بكل مرشد واعداد  -

 واسماء الطالب المسإل عنهم
ٌوجد خطه الكتشاف الطالب  -

المتعثرٌٌن والمتفوقٌن  معتمده 
 0616\7\05مجلس كلٌة 

وبها خطه تنفٌذٌة وٌوجد امثلة 
ه التنفٌذٌة فى من تطبٌق الخط

القسام سواء عن طرٌق نسبة ا
الغٌاب ونتائج االمتحانات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدم حداثة خطة او الٌة  -
اكتشاف الطالب المتعثرٌٌن 

 والمتفوقٌن
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واالختبارات الدورٌة 
 واالجراءات التى تم اتخاذها 

آلٌات فاعله لدمج ذوى االحتٌاجات الخاصة فً  للمإسسة .6
 .المجتمع الطالبً ومراعاة مالئمة اإلنشاءات والتجهٌزات 

ٌوجد الٌة لذوى االحتٌاجات  -   √
الخاصة توفر لهم فرص الدعم 

من الرعاٌة الصحٌة 
 واالجتماعٌة 

ٌتم دمج الطالب معا فى جمٌع  -
المراحل واالماكن التعلٌمٌة 

داخل  حٌث ٌوجد لهم تسهٌل
المعامل والمدرجات تسمح الى 

طالب ٌستخدم وسائل حركٌة 
مساعدة وٌوجد لهم جزء خاص 

 رجات الدراسٌةبالمد
ٌسمح بعمل لجان خاصة اثناء  -

االمتحانات النهائٌة اذا لزم 
االمر بعد تقدٌم طلب رسمى 

ٌوضح فٌه حالة الطالب 
 واحتٌاجه 

 

ٌوجد ما ٌفٌد بتمثٌل الطالب  -  √  .وجود تمثٌل للطالب فً اللجان ذات الصلة  .7
احمد خالد داخل لجنة المناهج 

واالجراءات الخاصة بذلك حٌث 
تم اعتماد اضافته للتشكٌل 

 0619\10\16بمجلس 

لٌس هناك ما ٌفٌد بوجود  -
اجراءات تفعٌل االمشاركة 

الطالبٌة فى كثٌر من المجاالت 
ذات الصلة مثل ) وحدة االرشاد 

لجنة تطوٌر  -والتوجٌه
 وحدة ضمان الجودة -مجالبرا

األنشطة الطالبٌة متنوعة وتوفر لها المإسسة الموارد  .9
 . المالئمة من حٌث األماكن والتجهٌزات واإلشراف

ٌوجد بٌان باالماكن المخصصة  -   √
لممارسة االنشطة الطالبٌة 
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0619\0618 
ٌوجد بٌان باالنشطة الطالبٌة  -

والمشاركٌن بها والمشرفٌن 
 0618\0619علٌها لعام 

 ٌوجد بٌان بالمعارض الطالبٌة -
ٌوجد بٌان بالتسهٌالت المتاحة  -

 للطالب من ادارة رعاٌة الشباب
ٌوجد تقرٌر بانجازات اللجنة  -

الرٌاضٌة التحاد الطالب واٌضا 
اللجنة االجتماعٌة ولجنة االسر 

 0617\0616والرحالت لعام 
 0619\0617و

وسائل مناسبة لقٌاس آراء الطالب واتخاذ  للمإسسة .8
اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج فً 

 .اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 

ٌوجد استبٌانات لقٌاس اراء  -  √ 
 0618\0619الطالب عن عام 

تم تطبٌقها وعمل تحلٌل 
احصائى لها وتحدٌد االٌجابٌات 
والسلبٌات ومقترحات تحسٌن 

وعمل بٌان باجراءات 
 تصحٌحٌة ٌجب تنفٌذها 

لم ٌتم عرض ومناقشة  -
االجراءات التصحٌحٌة بمجلس 

الكلٌة او مجالس االقسام  
 شتها ووضعها حٌزاقلمن

التطبٌق لتوضٌح ما تم عمله 
 منها

آلٌات لمتابعة الخرٌجٌن والتواصل معهم وقواعد  للمإسسة .0
 بهم تحدث بصورة دورٌه . بٌانات خاصة

ٌوجد قواعد بٌانات خاصة  -   √
تشمل البٌانات  ٌجٌن بالخر

االساسٌة عن كل خرٌج وتحدث 
 سنوٌا

تم انشاء وحدة للخرجٌن عام  -
واعتماد االئحة الداخلٌة  0616

لها مجلس كلٌة 
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ومحدد لها رساله 0616\9\07
وتشكٌل رسمى ٌتم تحدٌثة ) 

اخر تشكٌل تم اعتمادة مجلس 
( واٌضا محاضر 0619\8\10

 االجتماعات 
 

تم انشاء رابطة للخرجٌن منذ  -
0616 

ٌتم التواصل معه عن طرٌق  -
االعالنات على مواقع التواصل 

موقع تواصل عام  ٌوجدحٌث 
مع وحدة الخرٌجٌن وموقع 
تواصل خاصة بكل قسم من 

 االقسام
ٌتم عمل استبٌان للتوجه  -

 الوظٌفى من الخرٌجٌن
ٌتم اٌضا عمل استبٌان الرضا  -

 عن البرنامج بعد التخرج 
ٌتم االستعانه بالخرٌجٌن فى  -

ف على طالب االمتٌاز االشرا
اللذٌن ٌقضوا امتٌازهم خارج 

 مستشفى جامعة طنطا
تم االستعانة بوكٌل وزارة  -

الصحة بالغربٌة كعضو فى 
التشكٌل االخٌر لوحدة 

الخرٌجٌٌن لتسهٌل التواصل 
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بٌن الخرٌجٌن داخل مستشفٌات 
الصحة وتسهٌل الوصول لهم 

لمشاركتهم فى ورش العمل 
 والمإتمرات داخل الكلٌة

توفر برامج للتنمٌة المهنٌة والتعلٌم المستمر وفقا  المإسسة .16
 .الحتٌاجات وتطورات سوق العمل 

ٌتم عمل برامج تدرٌبٌة   -   √   
وورش عمل للتنمٌة المهنٌة 

كبة احتٌاجات اللخرٌج لمو
 سوق العمل مثل

) التعامل مع المٌكروسكوب 
 endoscopy -االلكترونى

GIT- surgery 
endoscopy for ENT- 

arthroscope- 
communication 
skills- first aids) 

ٌتم عمل منتدى بحثى  -
بالمشاركة الداخلٌة والخارجٌة 
من الخرٌجٌٌن لعرض االفكار 

 البحثٌة الجدٌدة
ٌوجد برنامج تدرٌب لطالب  -

 االمتٌاز
تم عمل وتنفٌذ مشروع التاهٌل  -

المستمر للطالب والخرٌجٌن 
للحصول على المعادلة 

( منذ USMLEة )االمرٌكٌ
ومستمر حتى  0614\11\06
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 االن
ٌوجد بٌان بطالب الدراسات  -

العلٌا الظهار مدى الحرص على 
  التعلٌٌم المستمر

 

 

 :األدلة والوثائق 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

  √    قواعد قبول وتحوٌل الطالب ومعاٌٌر التوزٌع على البرامج التعلٌمٌة والتخصصات . .1

  √    تعرٌفٌة للطالب الجددالبرامج ال .0

  √    بٌان بؤعداد الطالب ونسب الوافدٌن فً الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام الثالثة السابقة . .4

  √    بٌان و نسب طلبات التحوٌل من و الً المإسسة سنوٌا .5

  √    دلٌل الطالب محدث و متاح. .6

  تشكٌل اتحاد الطالب . .7
 

   √ 

و اجتماعً وصحً )عٌادة طبٌة( وخالفه ( وإحصائٌة بؤنواع  و معلن  لدعم الطالب )مادٌا ومالٌا وأكادٌمٌانظام موثق  .9
 الدعم المالً والمادي وخالفه المقدم للطالب فً السنوات الثالثة السابقة  .

   √  

  √     ذوي االحتٌاجات الخاصةتظام و الٌة معلنة و مطبقة لدعم الطالب  .8

  √    المتفوقٌن  والمتعثرٌن فى الدراسة معلنة و مفعلة لتعامل مع الطلبة وموثقة  الٌة .0
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  √    تشكٌل لجنه الدعم األكادٌمً ولجنه اإلرشاد األكادٌمً ونماذج من محاضر اجتماعاتها . .16

  √    السابقة .بٌان عن األنشطة الطالبٌة المتنوعة ووسائل تشجٌع المشاركة فٌها)طالب ووافدٌن( لالعوام الثالثة  .11

 √     نماذج محاضر اجتماعات اللجان والمجالس التً ٌتضمن تشكٌلها ممثل عن الطالب . .10
  √    األدوات المستخدمة فً قٌاس آراء الطالب والخرٌجٌن ) نماذج استمارات التقٌٌم /االستقصاءات( . .14

 √     رعاٌة الشباب وأٌه إدارات أخري ذات صله .التقارٌر السنوٌة لوكٌل المإسسة لشئون التعلٌم والطالب وإدارة  .15
  √    ./وحدة متابعة الخرٌجٌنقواعد بٌانات الخرٌجٌن  .16

  √    أدله الفعالٌات التً شارك فٌها الخرٌجون . .17

   √       الٌات لمتابعة مستوى الخرٌجٌن فً سوق العمل .19
  √    الموقع اإللكترونً للمإسسة . .18

دلٌل االرشاد  مطبوعات / وثائق تدلل على تحقٌق المعٌار .ما توفره المإسسة من  .10
 االكادٌمى

 

 

 وقاط القوة *

 قواعد وسٌاسات واضحة ومعلنة للقبول والنقل والتحوٌل  .1

 الٌة لجذب الطالب الوافدٌن  .0

 الٌة لدعم الطالب بالنواحى المختلفة .4

 دلٌل طالب محدث ودلٌل ارشاد اكادٌمى شامل كل جوانب االرشاد .5

 تعدد االنشطه الطالبٌة واالماكن والتسهٌالت  .6

 وجود وحدة  ورابطة للخرٌجٌن  وقواعد بٌانات الكترونٌة .7
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 وقاط الضعف *

 ال ٌوجد تمثٌل كاف للطالب فى اللجان ذات الصلة .9

 تعلٌمٌة او تفعٌلهالم ٌتم االستفادة من االجراءات التصحٌحٌة المستخلصة بناءا على قٌاس اراء الطالب فى مختلف جوانب العملٌة ال  .8

 مقترحات التحسيه:  *

 2119\2118توثٌق واعتماد سٌاسات جذب الطالب الوافدٌن   .0

 تحدٌث خطة او الٌة اكتشاف الطالب المتعثرٌٌن والمتفوقٌن  .16

 مان الجودة(وحدة ض -لجنة تطوٌر البرامج -تفعٌل االمشاركة الطالبٌة فى كثٌر من المجاالت ذات الصلة مثل ) وحدة االرشاد والتوجٌه .11

 تم عمله منهاعرض ومناقشة االجراءات التصحٌحٌة الخاصة بقٌاس اراء الطالب المختلفة بمجلس الكلٌة و مجالس االقسام  لوضعها حٌز التطبٌق وتوضٌح ما  .10

 

 

 : البحث العلمً واألنشطة العلمٌة  16معٌار 

بالنشاط  مالمإسسة على توفٌر وتنمٌة الموارد الالزمة التً تمكن الباحثٌن من القٌاللمإسسة خطة بحثٌة تتسق مع خطة الجامعة وتحرص منطوق المعٌار / 

 . البحثً وتشجع التعاون والمشاركة بٌن التخصصات المختلفة فً مجال البحوث وتخلق مناخا داعما لألنشطة العلمٌة

 مستوفى جزئٌا التقٌٌم:

 مستوف مإشر التقٌٌم
مستوف 

 جزئٌا
غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات
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خطة البحث العلمً موثقه وترتبط بخطة الجامعة  .1
وبالتوجهات القومٌة واحتٌاجات المجتمع المحٌط 

 المإسسة .ت اوتتناسب مع إمكان

 ٌوجد خطط بحثٌة لالقسام العلمٌة بالكلٌة -  √ 
 ٌوجد خطة بحثٌة للجامعة -

ذٌة للبحث العلمى ٌالخطة التنف -
للكلٌة  غٌر موضح بها من هو 

التنفٌذ وال الفترة الزمنٌة مسإول 
الالزمه لتحقٌق المحور البحثى وال 

 المٌزانٌة المطلوبه لتحقٌق

آلٌات فاعلة لنشر الوعً بؤخالقٌات البحث  للمإسسة .0
 . العلمً ومراقبه تطبٌقها

 زْخ أخالقٞبد اىجحج اىؼيَٚ يتشنٞو ى ٝ٘رذ  √ 

أعتبر ٍَخيِٞ ٍِ االقغبً  15ٍنّ٘خ ٍِ 

ىْشش اى٘ػٚ ٗ تفؼٞو اىؼيَٞخ  ثبىنيٞخ 

أخالقٞبد اىجحج اىؼيَٚ ٗ ٍشارؼخ االثحبث 

اىؼيَٞٔ طجقب ىَجبدٙء اخالقٞبد اىجحج 

 اىؼيَٚ

ىنْٔ غٞش ٍؼتَذ ٗغٞش ٍ٘حق حٞج 

 24تٌ ػشضٔ ثَزيظ اىنيٞخ ثتبسٝخ 

ٗمبُ قشاس اىَزيظ   11/2113/ 

تأرٞو االػتَبد الُ اىتشنٞو ٝحتبد 

 اىٚ دساعخ

الموارد المتاحة كافٌه ألنشطة البحث العلمً وتعمل  .4
على تنمٌه مصادر التموٌل وتسعى للمشاركة  المإسسة

فً مشروعات بحثٌه مموله من مإسسات محلٌه 
 . وإقلٌمٌة ودولٌه

نيٞخ اىشاداد ٍٗصشٗفبد ٝٝ٘رذ ثٞبُ ثب  √ 

ىيخالحخ أػ٘اً اىغبثقخ مَب ٝ٘رذ ثٞبُ 

 ثبىَششٗػبد اىجحخٞخ اىََ٘ىخ

 ىَششٗػبد اىجحخٞخ اىََ٘هابٌان 

غٞش ٍؼتَذ ٗغٞش ٍ٘حق ثبالضبفخ 

اىٚ ػذً تحذٝذ فتشح اىجذاٝخ ٗاىْٖبٝخ 

 ٗال ٍخشربد اىَششٗع

توافر مناخ وأسالٌب مفعله لدعم البحث العلمً وتحفٌزه  .5
ولتنمٌه قدرات الباحثٌن ولتشجٌع ودعم األبحاث 

 .التطبٌقٌةالمشتركة بٌن التخصصات المختلفة واألبحاث 

ز٘ائض ّشش االّتبد اىؼيَٚ فٚ ثٞبُ ث   √

 اىَزالد اىذٗىٞخ اىؼبىَٞخ اىَتخصصخ

ثٞبُ ثبالرٖضح ٗاىتغٖٞالد اىَبدٝخ اىتٚ 

 تخذً اىذساعبد اىؼيٞب

-2114ثٞبُ ثبالثحبث اىَشتشمخ 

 غٞش ٍؼتَذ ٗغٞش ٍ٘حق 2116

فً نمو مستمر وٌتناسب مع  للمإسسةاإلنتاج البحثً  .6
 .عدد أعضاء هٌئة التدرٌس 

ٚ ٍذٙ تط٘س ىٌ ٝتٌ االعتذاله ػي research gatث٘رذ االثحبث ػيٚ ٍ٘قغ  √  

ٍغ  ٔٗتْبعج خاالّتبد اىجحخٚ ىينيٞ

ػذد أػضبء ٕٞئخ اىتذسٝظ أٗ 

ٍت٘عظ االّتبد ٗمزىل ٍت٘عظ اىْشش 

اىذٗىٚ ألػضبء ٕٞئخ اىتذسٝظ ٗرىل 
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 ىؼذً ٗر٘د ق٘اػذ ثٞبّبد ثبىنيٞخ

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والطالب  .7
ٌشاركون فً األنشطة والمشروعات والمإتمرات 

 .العلمٌة والبحثٌة 

المشروعات فى عدد ه محدودٌهناك   √  
 البحثٌة بالكلٌة

ىٌ ٝغتذه ػيٚ ٍشبسمخ اىطالة 

 فٚ األّشطخ اىجحخٞخ

فٚ شٖش  تقً٘ اىنيٞخ ثؼقذ ٍؤتَش عْ٘ٛ   √  . مإتمر علمً دوري للمإسسة .9

ٝشبسك فٞٔ اػضبء ٕٞئخ  ٍبسط ٍِ مو ػبً 

اىتذسٝظ ٗ اىٖٞئٔ اىَؼبّٗٔ ٍِ داخو ٗ 

 33ّٖبٝخ ثبىَؤتَش  خبسد اىزَٖ٘سٝٔ 

اىغْ٘ٙ ميٞخ اىطت ٗاىزٙ اّؼقذ فٚ اىفتشح 

6-1/3 /2111   

 

 األدلة والوثائق /

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

  √ الخطة البحثٌة للمإسسة وللجامعة . .1
  √ تشكٌل لجنه أخالقٌات البحث العلمً وضوابط عملها وعٌنه من محاضر اجتماعاتها وأنشطتها . .0
 √  التقارٌر السنوٌة لوكٌل المإسسة للدراسات العلٌا والبحوث . .4

 √  التقارٌر السنوٌة للجنة العالقات الثقافٌة .  .5

  √ قائمه باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمً والدراسات العلٌا )باألقسام العلمٌة والوحدات والمراكز ( .6
وحدات بحثٌه تطبٌق وتروٌج البحوث حاضنات المشروعات ومراكز نقل قائمة بالوحدات المعنٌة بالبحث العلمً )  .7

 التكنولوجٌا واالبتكار واإلبداع ( .
 √ 

  √ تنظٌمها. فًنظمتها المإسسة أو شاركت  التًقائمة بالمإتمرات  .9
 √  نات البحوث لألعوام الثالثة السابقة.اقاعدة بٌ .8
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  √ . نسخ من المجلة العلمٌة للمإسسة )إن وجدت( .0
  √ . إحصائٌات المبتعثٌن )لألعوام الثالثة السابقة( .16
البحوث المشتركة  √  . البحوث المشتركة بٌن التخصصات المختلفة والبحوث التطبٌقٌة .11

 فقط
 

  √ .االختراع الجوائز وبراءات  .10
  √ . التعاون/ الشراكة البحثٌة مع مإسسات الصناعة/ الجهات المهنٌة/ أخرى اتفاقٌاتوثائق  .14
  √ . قامت وتقوم بها المإسسة خالل األعوام الثالثة السابقة التًقائمة بالمشروعات البحثٌة  .15
  √ . المإسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعٌار توفرهما  .16

 

 نقاط القوةأوال: 

 Tanta Medical Journalٌوجد مجلة طبٌة للنشر العلمى   -3

 جائزة الجامعة التقدرٌه والتشجٌعٌة والعلوم الطبٌةوجود أعضاء هٌئة تدرٌس حاصلٌن على  -4

 وجود مإتمر سنوى للكلٌة -5

 ثانٌا: نقاط الضعف

 عدم وجود قاعدة بٌانات دٌنامٌكٌة لألبحاث العلمٌة -6

 عدم استٌفاء الخطة التنفذٌة للبحث العلمى للبٌانات المطلوبة  -2

 البحث العلمىعدم وجود بٌان بالوحدات البحثٌة  ومدى تطور انتاج المإسسة من  -8

 * مقترحات التحسٌن:



  

 مركز ضمان الجودة بجامعة طىطا

Tanta University Quality Assurance Center 

TQAC 

 مركز ضمان الجودة  –الدور الرابع    –مركز التطوٌر    - الطبًالمجمع   –طنطا  
 61066606166ل / باٌمو – 6564565015فاكس /  - 6560119760/ تلٌفون 

E – Mail :  tqac@unv.tanta.edu.eg    

54 

 استكمال  الخطة التنفٌذٌة -1

 استٌفاء اعتماد وتوثٌق المستندات -2

 

 

 

 

 

 سات العلٌاا: الدر 11معٌار

 

 مستوفى :التقٌٌم 

  

مستوف  مستوف مإشر التقٌٌم

 جزئٌا

غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

تحقٌق  فًسات العلٌا، لها معاٌٌر أكادٌمٌة، تتوافق مع المعاٌٌر القٌاسٌة الصادرة عن الهٌئة، وبما ٌسهم االمإسسة تقدم برامج متنوعة للدرمنطوق المعٌار / 

، وتتؤكد من اتساق نواتج التعلٌم المستهدفة لكل برنامج دورٌا سات العلٌا، وتراجعها وتطورها ارسالة المإسسة وأهدافها. وتوصف المإسسة برامج الدر

 . وتوفر مصادر التعلٌم المختلفة، وتقر نظمآ موضوعٌة وعادلة لتقوٌم الطالب وتحرص على قٌاس أرائهم، مقرراتهمع  تعلٌمً
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تحقٌق  فًتنوعة، وتسهم م سات العلٌاابرامج الدر .1

عمل، وٌتم لسوق ا رسالة المإسسة، وتقابل متغٌرات

 .وإقلٌمٌا ٌاالتروٌج لها محل

   -  ئحة الدراسات العلٌا مرفق التم االطالع على

 بها الالئحة التنفٌذٌة

تم االطالع على تعدٌالت الالئحة و القرار  -

 2115\3\26الوزارى بتارٌخ 

تم االطالع على البرامج التى تمنحها الكلٌة  -

من دبلومة ،ماجستٌر و دكتوراة لجمٌع 

  )الئحة الدراسات العلٌا( التخصصات

ٌوجد بٌان بطالب الدراسات العلٌا المقٌدٌن من  -

 2112حتى  2114

 ٌوجد بٌان بؤعداد الوافدٌن  -

ٌوجد بٌان بطالب الدراسات العلٌا المجتازٌن  -

تى حلدرجة الدبلومة و الماجستٌر و الدكتوراة 

2112 

ٌوجد بٌان مجمع لجمٌع الدرجات التى منحتها  -

-2112الكلٌة على مدار خمس سنوات )

تحلٌل ( لجمٌع التخصصات مرفق به 2115

 حصائى إ

ٌوجد بٌان بؤعداد المقٌدٌن لدرجة الدبلومة  -

 2113، 2115الئحة نظام الساعات المعتمدة 

 مرفق بها التحلٌل االحصائى.

ستقراء سوق العمل من خالل إللٌة أتوجد  -

جهات المعنٌة ستبٌانات تم توزٌعها على الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامجتم عرض  -

على  فقط الجدٌد
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  .فى البرنامج الجدٌد بداء الرأىإل

ٌتم التروٌج لبرامج الدراسات العلٌا من خالل  -

 الصفحة الرسمٌة للكلٌة كتٌب الدراسات العلٌا، 

لٌة لجذب الوافدٌن موثقة و معتمدة أٌوجد  -

 2118\8\2بتارٌخ 

االطراف المعنٌة 

  البداء الرأى

تحلٌل االستبٌانات و  -

 التقرٌر غٌر موثق

 

من  متبناةٌة سات العلٌا معاٌٌر أكادٌمالبرامج الدر .0

ة وتتوافق مع المعاٌٌر القٌاسٌة ٌخالل المجالس الرسم

 الصادرة عن الهٌئة.

   -  المرجعٌة االكادٌمٌة  االطالع على المعاٌٌرتم 

 المتبناه.

عتماد تبنى المعاٌٌر المرجعٌة من إتحدٌث  -

   2118\5\12بتارٌخ مجلس الكلٌة 

 

سات العلٌا موصفة ومعتمدة، وتتوافق ابرامج الدر .4

نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعاٌٌر 

 القٌاسٌة.

المقررات من مجلس عتماد للبرامج و إٌوجد  -  √ 

 2118\5\12الكلٌة بتارٌخ 

تم االطالع على بعض مجالس االقسام العلمٌة  -

) قسم الصحة  عتماد البرامج و المقررات إل

 (2118\4\1بتارٌح العامة 

تم االطالع على المصفوفة التى توضح مدى  -

 التوافق بٌن البرامج و المعاٌٌر االكادٌمٌة 

مة و الماجستٌر و لبرامج الدبلولالقسام العلمٌة 

 )نسخة الكترونٌة(الدكتوراة 

 

ال ٌوجد بالمعٌار نسخ ورقٌة 

 تفٌد ذلك

 مقرراتهلكل برنامج تعلٌمً تتسق مع  نواتج التعلم .5

 وتوصٌف المقررات ٌوضح طرق التدرٌس والتقوٌم.

تم االطالع على المصفوفة التى توضح مدى  -  √ 

التوافق بٌن البرامج و المقررات الدراسٌة 

 )نسخة الكترونٌة( لالقسام 

ال ٌوجد بالمعٌار نسخ  -

 ورقٌة تفٌد ذلك 
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جمٌع البرامج و توصٌفات  بها  CDٌوجد  -

لجمٌع االقسام العلمٌة بمختلف المقررات 

 .) تم االطالع علٌها(التخصصات

تم االطالع على توصٌف لبعض المقررات  -

) متضمنه طرق التدرٌس و التقوٌم الدراسٌة 

 نسخة الكترونٌة(

تم االطالع على مصفوفة التوافق بٌن نواتج  -

التعلم لبعض المقررات و المحتوى الدراسى 

 )نسخة الكترونٌة(

تم االطالع على المصفوفة التى توضح مدى  -

و نواتج التعلم   التدرٌسالتوافق بٌن طرق 

للمقررات الدراسٌة لالقسام بمختلف 

 )نسخة الكترونٌة(التخصصات  

تم االطالع على المصفوفة التى توضح     -

مدى التوافق بٌن طرق التقٌٌم  و نواتج التعلم 

للمقررات الدراسٌة لالقسام بمختلف 

 ()نسخة الكترونٌةالتخصصات  

لمإسسة طرق تدرٌس مناسبة تحقق نواتج التعلم ل .6

 مج التعلٌمٌة.اللمقررات الدراسٌة والبر

تم االطالع على المصفوفة التى توضح مدى  -  √ 

التوافق بٌن طرق التدرٌس  و نواتج التعلم 

للمقررات الدراسٌة لالقسام بمختلف 

 ()نسخة الكترونٌةالتخصصات  

ال ٌوجد بالمعٌار نسخ ورقٌة 

 تفٌد ذلك

  ٌوجد بٌان باالمكانٌات و التسهٌالت المادٌة  -   √للعملٌة  الالزمةالموارد واإلمكانٌات والتسهٌالت   .7
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سات العلٌا مالئمة ابرامج الدر فًالتعلٌمٌة والبحثٌة 

 لتحقٌق نواتج التعلم.

 ٌوجد كتٌب ٌتضمن االمكانٌات و التسهٌالت -

لطالب الدراسات العلٌا )المعمل  المادٌة

المركزى، معمل المهارات الطبٌة، مشروع 

المكتبة الرقمٌة، شبكة االنترنت، وحدة التنمٌة 

 البشرٌة،وحدة المٌكروسكوب.......(

سات العلٌا ٌتسم بالموضوعٌة اتقوٌم طالب الدر .9

والعدالة وباستخدام أسالٌب متنوعة ومالئمة لقٌاس 

 هدفة.نواتج التعلم المست

تنوع الكلٌة من طرق التقٌٌم لٌتوافق مع نواتج  -   √

و التعلم ) االطالع على الئحة الدراسات العلٌا 

 توصٌف لعض المقررات الدراسٌة(

قٌاسٌة لوضع االمتحانات موثقة ٌوجد معاٌٌر  -

 .و معتمدة

 

 مراجعتهاالبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ٌتم  .8

الداخلٌٌن  المراجعٌنبصورة دورٌة بمشاركة 

 والخارجٌٌن.

ٌوجد بٌان بالمراجعٌن الخارجٌٌن و الداخلٌٌن  -  √ 

معتمد بتارٌخ  2112-2116للعام 

10\8\0619 

ختٌار المراجعٌن الخارجٌٌن إلٌوجد معاٌٌر  -

  0619\10\17معتمد بتارٌخ 

ترشٌح المراجعٌٌن ٌوجد خطابات تفٌد  -

 الداخلٌٌن و الخارجٌٌن موثقة 

تقارٌر لبعض المراجعٌٌن الداخلٌٌن فى ٌوجد  -

و  ) برنامج دكتوراه االشعة(  صورة تمبلت

جٌٌن متتضمن تقارٌر لبعض المراجعٌٌن الخار

 .بعض التعدٌالت و التوصٌات 

 

 

 

 

 

 

 

ال ٌوجد ما ٌفٌد عمل  -

التعدٌالت فى البرامج 

و المقررات بناءا 

على توصٌات 

 . المراجعٌٌن
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للمإسسة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج  .0

التعلٌمٌة بما ٌإكد االلتزام بالتوصٌف المعلن للمقررات 

وضع خطط  فًالدراسٌة، وتستفٌد المإسسة منها 

 التحسٌن والتطوٌر.

ٌوجد تقارٌر لبعض المقررات الدراسٌة لعام  -   √

ٌفٌد مناقشتها فى مجالس  و ٌوجد ما 2112

 العلمٌة ) االطالع على مجلسبعض  االقسام 

  طب الشرعى(سم الق

مقترحات للتحسٌن بناء على ٌوجد بالتقرٌر  -

و المراجعٌن الخارجٌن و أراء االستبٌانات 

اذج المجتمع الخارجى ) تم االطالع على نم

    radiationمن التقارٌر مثل تقرٌر لمادة

physics   وradiation anatomy) 

 

سات العلٌا االدر فًآلٌات التسجٌل واإلشراف  .16

بغرض تطوٌرها  دورٌامحددة ومعلنة وٌتم مراجعتها 

وتوجد ضمانات موضوعٌة وعادلة لتوزٌع اإلشراف 

 على الرسائل وفقآ لتخصص. العلمً

تم االطالع على نظام التسجٌل لطالب  -   √

من خالل الئحة الدراسات الدراسات العلٌا 

 على الالئحة( . ) االطالعالعلٌا

ٌوجد ألٌة لتوزٌع االشراف العادل و معتمدة  -

 0619\0\06الكلٌة بتارٌخ من مجلس 

ٌوجد نماذج من االقسام العلمٌة لتوزٌع  -

 االشراف حسب التخصصات

ٌوجد نماذج من تقارٌر نصف سنوٌة   -

 للمشرفٌن عن طالب الدراسات العلٌا

لمتابعة طالب الدراسات  logbookٌوجد  -

 العلٌا.

 د نماذج من تقارٌر الصالحٌة للطالب.ٌوج -

ٌوجد ما ٌفٌد نشر الطالب البحاث من الرسائل  -
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 (  acceptanceالعلمٌة )

بحاث أٌوجد نسخة من مجلة الكلٌة بها  -

لبعض  مستخلصة من الرسائل العلمٌة

 .الطالب

سات اللمإسسة وسائل مناسبة لقٌاس آراء طالب الدر .11

العلٌا، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها 

اتخاذ اإلجراءات  فًمن النتائج  واالستفادة

 التصحٌحٌة.

ستبٌانات لقٌاس أراء طالب الدراسات إٌوجد  -   √

 العلٌا 

مرفق به مقترحات ٌوجد تحلٌل لالستبٌانات  -

التحسٌن موثق و معتمد من مجلس الكلٌة 

 0619\8\10بتارٌخ 

 

 

 

 : والوثائقاألدلة 

 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

   . الالئحة الداخلٌة لمرحلة الدراسات العلٌا .1

   المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة. .0

   األعوام والثالثة السابقة. فًسات العلٌا وعدد المقٌدٌن والمسجلٌن والمجتازٌن لكل منها اقائمة ببرامج الدر .4

حال البرامج المحتوٌة على مقررات دراسٌة )متضمنة  فًسات العلٌا االدر فًتوصٌف البرامج التعلٌمٌة والمقررات  .5

 / والمقررات الدراسٌة(. التعلٌمً البرنامجالتعلٌمً / المعاٌٌر األكادٌمٌة ومصفوفة  البرنامجمصفوفة 
  

   والمقررات الدراسٌة.التعلٌمٌة  للبرامجتقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة  .6
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   مج التعلٌمٌة.اتقارٌر المقررات الدراسٌة والبر .7

   والدراسات العلٌا )باألقسام العلمٌة والوحدات والمراكز(. العلمًقائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث  .9

   نماذج أوراق االمتحانات التحرٌرٌة. .8

   العلٌا )إن وجدت(. الدارسات( لطالب Portfoliosعٌنة من ملفات اإلنجاز ) .0

   وثائق كنترول الدراسات العلٌا وعٌنة من أوراق اإلجابة. .16

   سات العلٌا )مثال: نموذج االستقصاء(.اأدوات قٌاس آراء طالب الدر .11

   المإسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعٌار. توفرهما  .10

 

 نقاط القوة *

 سنوات سابقة 5التى منحتها الكلٌة  خالل مجمع للدرجات بٌان  .1

 ٌدٌن لدرجة الدبلومة نظام الساعات المعتمدةؤعداد المقببٌان  .0

 وجود الٌة لتوزٌع االشراف .4

 معاٌٌر قٌاسٌة لوضع االمتحانات .5

 الٌة لجذب الوافدٌن .6

 قٌاس اراء طالب الدراسات العلٌا  .7

 تبنى المعاٌٌر المرجعٌة  .9

 (CDمجمعة ) على ٌوجد توصٌفات لجمٌع البرامج و المقررات الدراسٌة و تقارٌر للبرامج و المقررات  .8
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 نقاط الضعف *

 (مدى التزاٌد و التناقص ) الموجود حسب الدرجات العلمٌةال ٌوجد بٌان بالمقٌدٌن و المجتازٌن لكل قسم لمعرفة 

 المصفوفة التى توضح مدى التوافق بٌن البرامج و المقررات الدراسٌة لالقسام  ال ٌوجد  -

 توصٌف لبعض المقررات الدراسٌة  متضمنه طرق التدرٌس و التقوٌمال ٌوجد  -

 مصفوفة التوافق بٌن نواتج التعلم لبعض المقررات و المحتوى الدراسى ال ٌوجد  -

 مصفوفة التى توضح مدى التوافق بٌن طرق التدرٌس  و نواتج التعلم للمقررات الدراسٌة لالقسام بمختلف التخصصات  للنسخ ورقٌة ال ٌوجد  -

 مصفوفة التى توضح مدى التوافق بٌن طرق التقٌٌم  و نواتج التعلم للمقررات الدراسٌة لالقسام بمختلف التخصصات  للنسخ ورقٌة ال ٌوجد 

 

 مقترحات التحسيه:  *

 لالعوام السابقة  للدرجات العلمٌةعدد المقٌدٌن و المجتازٌن ٌتضمن  ٌان مفصل لكل قسم على حدةعمل ب .1

 تحوٌل المصفوفة والتوصٌفات الى صورة ورقٌة واعتمادها .2

 

 

 : المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة10معٌار
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المإسسة تحرص على تلبٌة احتٌاجات وأولوٌات مجتمعها المحٌط، وتعمل على تنمٌة البٌئة. وتقوم المإسسة بتفعٌل المشاركة المجتمعٌة منطوق المعٌار / 

 . تقدمها التًفى صنع القرار وأنشطتها المختلفة، وتحرص على قٌاس آراء المجتمع عن الخدمات واألنشطة 

 

 مستوفى :التقٌٌم 
 

مستوف  مستوف مإشر التقٌٌم

 جزئٌآ

غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

-2115ٌوجد خطة لخدمة المجتمع  -    لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة. مفعلهللمإسسة خطة  .1

منبثقة من الخطة االستراتٌجٌة   2121

 0617\4\08بتارٌخ المعتمدة 

ٌوجد خطة تنفٌذٌة لخطة خدمة المجتمع  -

لمج للتوعٌة بؤنشطة خدمة متضمنة با

 المجتمع

 

 

 

تنفٌذٌة لخطة خدمة الالخطة   -

 المجتمع  غٌر معتمدة

 

مجال خدمة المجتمع  فًللمإسسة كٌانات فاعلة  .0

 وتنمٌة البٌئة.

   - مستحدثة لخدمة الوحدات بٌان بال ٌوجد

المجتمع مثل وحدات ذات الطابع 

مركز ، )مركز الخدمة(  الخاص

، مركز  السالمة و الصحة المهنٌة

 االستشارات الطبٌة

دارة مركز الخدمة إجد تشكٌل لمجلس ٌو -

بتداء من إلمدة ثالث سنوات 

معتمد بتارٌخ  2116\12\22

1\1\0619 
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و الصحة  ٌوجد تشكٌل للجنة السالمة  -

 0619\11\6معتمد بتارٌخ  المهنٌة 

ٌوجد محاضر الجتماعات لجنة خدمة  -

 المجتمع )تم االطالع علٌها(

للمإسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمٌة البٌئة  .4

 احتٌاجاتهالمحٌطة بها وخدمة المجتمع تلبى 

 .وأولوٌاته

   -  بٌان بالقوافل الخاصة بقسم ٌوجد

 الصدر.

  0619\0\16بتارٌخ  ٌوجد حطاب -

موجه من الكلٌة لقسم الباطنة بتخصٌص 

ٌوم من كل اسبوع لعالج حاالت فٌرس 

c  رفق كروت متابعة للمرضى م

كمشاركة كروت للتحالٌل المطلوبة 

 مجتمعٌة.

و الندوات التى ٌوجد  بٌان بالمإتمرات  -

 2118تقوم بها االقسام العلمٌة حتى 

 موثق و معتمد.

ٌوجد وثائق لزٌارات مٌدانٌة لبعض  -

 CDالمدارس موثقة بالصور و مرفق 

  مثل مدرسة الجٌل المسلم للزٌارات

خاصة بورشة عمل عن ٌوجد وثائق  -

 )المشاركة المجتمعٌة( التوعٌة بالمعٌار

)االعالن موجود،  2112\8\1بتارٌخ 

عدد الحضور  االستبٌانات موجودة،

21) 

ورشة عمل  عن التدخٌن بتارٌخ  -

 

 

 

 

 

 

ال ٌوجد تقارٌر عن الزٌارات  -

 feedback لمعرفة ال

 

 تحلٌل لالستبٌانات  ٌوجد ال -

 

 ال ٌوجد تقرٌر عن الورش -

 

ال ٌوجد تقارٌر عن القوافل  -

 feed backلمعرفة ال 
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) االعالن موجود ،  2112\8\28

مطوٌات ٌوجد و  االستبٌانات موجودة 

 (للتوعٌة باضرار التدخٌن

بتارٌخ العدوى ورشة عمل عن مكافحة  -

  المطوٌاتموثقة بالصور و  2112\5\3

ورشة عمل عن الخٌوط الجراحٌة  -

 2116\12\31بتارٌخ 

بتارٌخ  child abuseورشة عمل عن  -

18\12\2116 

  2112\3\9ورشة عن السموم بتارٌخ  -

كذلك الصور ) االعالن موجود و 

 للتوثٌق موجودة(

ٌوجد بٌان بالقوافل الطبٌة لقسم الباطنة  -

ماكن و عدد المشاركٌن البا 2112لعام 

القافلة ) تم  تارٌخو فى كل قافلة 

  االطالع علٌه(.

ٌوجد وثائق لقافلة لقرٌة الطالبٌة و  -

، قافلة عن  بتارٌخ القرى المجاورة

 2116\8\8بتارٌخ  مكافحه التدخٌن 

 2116\8\8بتارٌخ  قافلة لقرٌة الرملٌة،

، قافلة لمركز كفر الزٌات بتارٌخ 

15\11\2116 

 cللتوعٌة بفٌرس مطوٌات ٌوجد  -

بسالمة الكبد )تم ٌوجد كتٌب خاص  -
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 االطالع علٌه(

   cٌوجد وثائق لمإتمر عن فٌرس  -

 2112\3\ 9-8بتارٌخ 

ٌوجد وثائق للدعم المادى لمرضى  -

 2116سرهم لعام أوالجزام 

و  دٌوجد وثائق لمتابعة مرضى الكب -

و  2118\3\28موثقة بتارٌخ  cفٌرس  

الفئات التى  و  وثائق بالتطعٌماتٌضا أ

 2118\5\21تم تطعٌمها بتارٌخ 

 لتوعٌة المراة و الطفلمطوٌات  ٌوجد -

 للتوعٌة بمرض السكرمطوٌات ٌوجد  -

نواع الغذاء، كٌفٌة المحافظة على أ) 

 القدم (

قوافل طبٌة لقسم الطب بٌان بال ٌوجد -

و تم  2118\4\21بتارٌخ الشرعى 

 الوثائق الخاصة بالقوافل على  االطالع

 فًل فاعل لألطراف المجتمعٌة ٌللمإسسة آلٌات لتمث .5

 صنع القرار ودعم موارد المإسسة وتنفٌذ برامجها.

   -  تم االطالع على مجلس الكلٌة بتارٌخ

و كان ٌمثل المجتمع  2118\11\11

 أ.د احمد فوزى التاودىالمدنى  فقط 

 رئٌس االكادٌمٌة الطبٌة العسكرٌة

 )عضو دائم(

ٌتم استدعاء اعضاء اخرٌن من  -

المجتمع المدنى للتمثٌل بمجلس 

و لكن عند الحاجة )  الكلٌة

 لٌسوا أعضاء دائمٌن(. 

 

للمإسسة وسائل مناسبة لقٌاس آراء المجتمع  .6

اتخاذ اإلجراءات  فًمن النتائج  واالستفادة

 التصحٌحٌة.

   -  ثناء حضور ألقاء مع المجتمع المدنى

نظومة الصحٌة و رإٌة المندوة بعنوان 

  2118\11\13بتارٌخ  2131مصر
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ستبٌانات لقٌاس أراء المجتمع إٌوجد  -

 المدنى 

  ٌوجد تحلٌل لالستبٌانات -

 

 : األدلة والوثائق

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

   الخطة اإلستراتٌجٌة للمإسسة )الجزء الخاص بخطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة(. .1

   قامت بها المإسسة خالل األعوام الثالثة السابقة. التًقائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعٌة  .0

كول تعاون لقسم وبروت  وثائق اتفاقٌات التعاون/ الشراكة مع مإسسات الصناعة/ الجهات المهنٌة. .4

 العظام
 

   اللوائح الداخلٌة للوحدات والمركز ذات الصلة وتقارٌرها السنوٌة. .5

محضر واحد  ٌوجد    شارك فٌها ممثلو المجتمع، ونماذج من محاضر اجتماعاتها. التًقائمة بالمجالس/ اللجان  .6

لمجلس الكلٌة ٌفٌد مشاركة 

بتارٌخ  عضو واحد فقط

11\16\0618  

 

   التقارٌر السنوٌة لوكٌل المإسسة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة. .7

   الخاص بالمشاركة المجتمعٌة(.التقارٌر السنوٌة لوكٌل المإسسة لشئون التعلٌم والطالب )القسم  .9

   الموجهة للمجتمع. الرأينماذج استقصاء  .8

مطوٌات مختلفة للتوعٌة   المإسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعٌار. توفرهما  .0

باالنشطة المقدمة لخدمة 

 المجتمع
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 نقاط القوة *

 ٌوجد خطة لخدمة المجتمع  .1

 المجتمعٌوجد خطة تنفٌذٌة لخطة خدمة  .0

 قوافل و الورش التى تقدمها المإسسة لخدمة المجتمعلبٌان با .4

 و االعالنات بالصور و المطوٌاتتوثٌق جمٌع الورش و الندوات و القوافل  .5

 ستحداث وحدات و مراكز لخدمة المجتمعإ .6

 وجود محاضر الجتماعات لجنة خدمة المجتمع .7

 

 نقاط الضعف *

  و الندوات لالتستفادة منها فى عمل االجراءات التصحٌحٌة د تقارٌر عن القوافل وورش العمل وجٌ  .1

 مقترحات التحسيه:  *

 حٌحٌةعمل تقارٌر عن كل ورشة او قافلة لقٌاس المردود و عمل إجراءات تص .2
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 (: المكتبـــــة3نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوف   مستوفى

   √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1 االستعابيةالمساحة والطاقة 

  )√  2المساحة المخصصة لممستفيد  2

 

 التجييزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

  √ وجود أرفف وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل. 4

   √  3عدد أجيزة الحاسب الشخصى.  5

 √  .4عدد شاشات الفيرسة 6

  √ .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 

 

  √ .6 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

 √  .7مالءمة األبواب والمخارج  9
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 √  عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 11 األمن والسالمـة

 √  .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ معاممة بمواد ضـد االشتعال.الستائر  12

 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13

 √  .9عدد المراجع لكل تخصص  14

 √  .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  15

 

 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

  √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا لمفيرسة الفعالة.  17

  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

  √ الفيرسة اإللكترونية.  19

 

 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 21

  √ .11مساعدون  فنيون  21

  √ .11إداريون  22
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  √ .11عمال خدمات فنية  23

  √ 11عمال نظافة  24

 

 واالعتمادية *الثقة 

  √ وفاء المكتبة بوعودىا في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية لممستفيدين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*

  √ الزائرين.الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة  29

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوف   مستوفى

 ذوو اإلعاقة البصرية خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

 ----- -------- توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  31

 ------ -------- توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة  31
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 بحبر غامق.و 

 ذوو اإلعاقة السمعية:

توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفالم الفيديو  32

 والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بمغة اإلشارة.

-------- --------- 

 ذوو اإلعاقة الحركية:

 -------- توافر األثاث الالزم. 33
------ 

 --------- توافر تجييزات خاصة. 34
------- 

 ------- توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ لمتنقل بين أدوار المكتبة. 35
------ 

فاعمية المكتبة في العممية 

 التعميمية والبحثية

 √ وجود سجالت لمزائرين. 36
 

 √ استخدام المكتبة في العممية: التعميمية والبحثية.  37
 

 √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منو*. 38
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  (: دورات المياه5نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 

 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات  2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

 √  . 2مالئمة لمتيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

 √  سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
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 √  من النفايات بشكل صحي. وجود وسائل لمتخمص 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 11 

  √ سالمة شبكة الصرف الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 ---- ---- .5وجود دورات مياه خاصة  13

 ---- ----- 6مالءمة األبواب.  14

 ---- ----- وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

 √  النظافة   17 األمن والسالمة

 √  . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
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 الكنترول
 ما ٌلى: السته والدراسات العلٌا الماجستٌر والدكتوراه وتبٌنتم زٌاره الكنتروالت للفرق  -

 الكنتروالت امنه كلها مجمعه فى مكان واحد محكمه الغلق وٌوجد بوابه حدٌدٌه على الباب الرئٌسى -1

 ٌوجد غرفه مستقله لكل كنترول -2

 ٌوجد قرار تشكٌل لكل كنترول -3

 متوفر بكل كنترولاالضاءه والتهوٌه وعامل االمان جهاز االطفاء الذاتى  -4

 الٌوجد وسائل كافٌه لالحتفاظ باوراق االجابه دوالٌب -5

االقسام  اٌضا تم زٌاره اقسام الصحه العامه وقسم الهستولوجى وقسم الفسٌولوجى واٌضا قسم التشرٌح وتم الطالع على معظم المعامل والمدرجات بتلك -

 قسم والذٌن ابدو اهتمام واضح بالزٌارهوتالحظ وجود معظم اعضاء هٌئه التدرٌس وعلى راسهم رئٌس كل 
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 )قسم الطب الشرعى و السموم( 1) مدرج  ( قاعات المحاضرات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

   .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

    2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3

   سيولة استخدام النوافذ. 4

   3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي االقل   5

   وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 

 

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4توافر التيوية الجيدة  8
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 التجييزات

   .5وجود إضاءة مناسبة 9

   توافر مقعد لكل طالب. 11

   توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

   القاعة مزودة بسبورة. 12

   القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية.  13

   القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

   مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  - الفراغات الالزمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصص أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصراف الممصصرات والصصصفوف وعمصصي األمصصاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

-  

    6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمصة
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   نظافة القاعة. 21

 العمالة

 

   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكمية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4

  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ذار ضد الحريق(.. متطمبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إن6
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 (  2م 162الصحو العامو  )مدرج ( قاعات المحاضرات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  /طالب(2م1.2√) .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي االقل   5

 √    وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجييزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
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  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية.  13

  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ------ ----- الفراغات الالزمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصصص أمصصصصاكن جمصصصصوس المعصصصصاق عمصصصصي أطصصصصراف الممصصصصرات والصصصصصفوف وعمصصصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

-------- ----- 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 الباثولوجى  (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ لممعامل الدراسية لمطالب. الطاقة االستيعابية 1

 √ المساحة المخصصة لكل طالب. 2

 

 

 أجيزة ومعدات ومواد

توافر األجيصزة والمصواد المعمميصة الخاصصة الالزمصة إلثبصات كصل التجصارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  - تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
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  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  - بشبكة المعمومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال  11

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة

 √  نظافة المعامل 13 األمن والسالمصة
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 (toxicology(1))معمل  (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجيزة ومعدات ومواد

تصصصصوافر األجيصصصصزة والمصصصصواد المعمميصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3
 الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 

  

    3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجييزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتيوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   4التأثيث  8
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تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

    5كفاية وحداثة األجيزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 11

   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمصة

   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية لممعامل: ال تزيد عن .1

في  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولى بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
في معمل الماكينات  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ أو معمل المغات أواإلحصاء أو الحاسب اآللي معمل 

 الكيربية.

 جيازا لمعمل المغات. 21ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (toxicology(2))معمل  (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجيزة ومعدات ومواد

تصصصصوافر األجيصصصصزة والمصصصصواد المعمميصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3
 الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 

  

    3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجييزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتيوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   4التأثيث  8
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تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

    5كفاية وحداثة األجيزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 11

   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمصة

   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية لممعامل: ال تزيد عن .1

في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولى بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ أو معمل المغات أواإلحصاء أو الحاسب اآللي 

 جيازا لمعمل المغات. 21ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 معمل ابحاث الدراسات العميا( ) (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 االستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجيزة ومعدات ومواد

تصصصصوافر األجيصصصصزة والمصصصصواد المعمميصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3
 والمقررات الدراسية. المشار إلييا في المناىج

  

    3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجييزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتيوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   4التأثيث  8
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تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجيزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 11

   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمصة

   نظافة المعامل 13

   .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجين 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية لممعامل: ال تزيد عن .1

في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولى بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ اآللي أو معمل المغات أواإلحصاء أو الحاسب 

 جيازا لمعمل المغات. 21قي المؤسسات ، طالبا فى با 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2عد فني / مسا 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 معمل اعضاء ىيئة التدريس ) قسم الطفيميات( ) (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجيزة ومعدات ومواد

تصصصصوافر األجيصصصصزة والمصصصصواد المعمميصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3
 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 

  

    3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجييزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتيوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   4التأثيث  8
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تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجيزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 11

   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمصة

   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية لممعامل: ال تزيد عن .1

في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولى بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل المغات أواإلحصاء أو 

 جيازا لمعمل المغات. 21طالبا فى باقي المؤسسات ،  25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 ير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصو  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .ارجاألبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخ  .8
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 نبيل جاويش( \)معمل د (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجيزة ومعدات ومواد

األجيصصصصزة والمصصصصواد المعمميصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب تصصصصوافر  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

  

    3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجييزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتيوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   4التأثيث  8
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تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجيزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 11

   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمصة

   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية لممعامل: ال تزيد عن .9

في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولى بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .11
 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل المغات أواإلحصاء أو 

 جيازا لمعمل المغات. 21طالبا فى باقي المؤسسات ،  25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .11

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .12

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .14

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .16


