
 (التعليم والتعلم ، ةالموارد المالية والماديلجنة الموارد )ثانيا :
 :الموارد المالية والمادية

 الموازنة المالية السنوية للمؤسسة )تقرير معتمد( -1

 – سججا ا انمم  السجج(مة  –اإلضججا ة  التيوية  –قاعدة بيانات )سججت(ت( لمنانا المؤسججسججة تتتججمم التمججمي   المسججا ة  -2

 الم( ية ل(ستخدام....

 الننية التحتية  المرافق  آليات تطنيق الخطةخطة سنوية موثقة  معتمدة لدع   صيانة  -3

 كتيب يحتوي انماكم  التسيي(ت المتا ة لممارسة اننشطة الط(بية -4

 قاعدة بيانات )ست(ت( بالمعاما المتا ة  تتييزاتيا  معداتيا  ص( يتيا ل(ستخدام  صيانتيا  تحديثيا -5

 لومات المتا ة بالمؤسسةكتيب )نشرة( عم  سا ا االتماالت الحديثة  تكنولوجيا المع -6

المراقنة  التقوي  المسججججججتمر لك ا ة  -تقرير  ول مسججججججتوا الموارا المتا ة يتتججججججممخد لويات اسججججججتخدام الموارا المتا ة  -7

 االستخدام  نتا ج التقوي 

خطة تطوير ك ا ة تلك  –مخرجاتيا -مياميا  –دهدافيا  –كتيب عم الو دات ذات الطابع الخاص يتتججججممخرسججججالة الو دة  -8

 الو دات.
 

 :التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم

      قا مة بأساليب التعلي   التعل  )التقليدية  غير التقليدية( موثقة  معتمدة  معلنة لتميع دعتا  هيئة التدريس  الط(ب -1

 نشط...( –ت اعلا  –الكتر نا  –نماذج نساليب التعلي  غير التقليدية على مستوا النرامج  المقررات )تعل  ذاتا  -2

 قا مة بمتاالت  مماار التعل  الذاتا على مستوا الكلية  النرامج التعليمية )عينة مم دعمال الط(ب( -3

 عينات( –قا مة المقررات االلكتر نية )إ ما يات  -4

الخموصية الدر س  –نشرات د  مطنوعات  ول سياسات المؤسسة فا التعاما مع مشاكا التعلي  )الكثافة العداية الزا دة  -5

 الكتاب التامعا....( -زيااة د  نقص دعتا  هيئة التدريس –ضعف الموارا المتا ة  –

 قا مة بنرامج التدريب الميدانا للط(ب على مستوا النرامج التعليمية  آلية اإلشراف  المتابعة  التقيي   -6

 ي   ثا ق مشاركة انطراف المتتمعية فا برامج تدريب الط(ب  المشاركة فا تقييم -7

 نتا ج استط(ع آرا  الط(ب  ول برامج التدريب الميدانا  -8

 نماذج مم الكتب الدراسية الخاصة بأعتا  هيئة التدريس )عينة ممثلة للنرامج  المقررات( -9

 ال حة نظام تقيي  الط(ب  تحديد مواعيد االمتحانات  إع(ن النتا ج  قواعد نظام الردفة  قرارات تشكيا لتان التمحيح -10

 لكنتر ل   آلية اإلجرا ات المتخذة فا إاارة االمتحانات نظام ا -11

 عينة مم د راق االمتحانات ممثلة للنرامج  المقررات  اإلجابات النموذجية ليا  -12

 آلية تلقا شكا ا الط(ب مم نتا ج االمتحانات  النت فييا )نماذج فعلية( -13

 –الم(عب  –معاما الحاسب  –معاما اللغات  –تارب قاعدة بيانات )قوا  ( مساعدات التعلي   التعل  تشماخ محطات الت -14

 المطاع ...

 سا ا اإليتاح  –التيوية  –اإلضا ة  –قاعدة بيانات )ست(ت( قاعات المحاضرات  ال مول الدراسية تشماخ المسا ات  -15

 دعداا الط(ب... –تكنولوجيا التدريس  –

 الميانة... –المعدات  –التتييزات  –قاعدة بيانات )ست(ت( المعاما تشماخ انجيزة  -16

خدمات التطوير  –المراجع  الد ريات  –التتييزات  –قاعدة بيانات المكتنة تتتممخ مسا ة القاعات بالنسنة نعداا الط(ب  -17

 سيلة  –تستيا المتراايم  –الخدمات المقدمة للمتراايم  –مواعيد العما  –العامليم بالمكتنة  –تكنولوجيا المعلومات  –

 مستوا رضا  المست يديم.... – ا تلقا الشكا

 استنيانات  نتا ج استط(ع ردي الط(ب  ول الننوا السابقة للتسيي(ت المااية للتعلي   التعل  -18

 
 


