
 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 استبيان التقييم الذاتى آلداء الكلية
 

 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.
 كن على ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.

 
 الوظيفة:........................االسم )اختيارى(:.......................................     

 النوع:.........................          القسم العلمى / االدارة:..................   
   الفرقة والشعععععبة )اذا كان طالبا(:............  المشععععارك فى هذا االسععععتبيان: طالب مرحلة البكالوريو :   

     طالب دراسات العليا  :   
 أمام الخانة المالئمة لتقديرك.√ مة ضع عال

 
 المعيار األول: التخطيط االستراتيجى

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

    هل توجد للكلية خطة إستراتيجية معتمدة )قرار مجل  الكلية المتضمن ذلك( 1

هل توجد وثيقة للتحليل البيئي )مصعععععفوفة متضعععععمنة مجاالت القوة والضععععععف /  2
 والوزن النسبى( –الفرص والتهديدات 

   

 -هل شارك األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية في التحليل البيئي )استبيانات  3
 قوائم حضور ندوة او اجتماع( وهم: –تغذية راجعة  -تحليل احصائى 

   

    الطالب  (أ 

    أعضاء هيئة التدري  (ب 

    ج( العاملين       

    جهات التوظيف  –د(  المستفيدون        

    هـ( خريجون      

هل توجد وثيقة بمجاالت ارتباط إسععتراتيجية الكلية بتسععتراتيجية الجامعة معتمدة  4
 من وحدة التخطيط االستراتيجى بالجامعة

   

لتطبيق إسعععععععتراتيجية الكلية  Action plan هل توجد وثيقة للخطة التنفيذية  5
 –المخرجات  -االطار الزمنى –مسععلولية التنفيذ  –متضععمنة األنشععطة المطلوبة 

 التمويل الالزم –ملشرات اإلنجاز 
   

 –هل يوجد للكلية رلية ورسععععععالة وأهداف إسععععععتراتيجية معتمدة والية لتحديثها  6
 قرار اعتمادها من مجل  الكلية.

   

مشعععععععاركة األطراف المختلفة في صعععععععياسة الرلية والرسعععععععالة هل توجد وثائق  7
 سجل حضور ندوة(. –واألهداف اإلستراتيجية للكلية )استبيانات 

   

    هل تم نشر وإعالن الرلية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية داخل وخارج الكلية 8

)سعععععععد الفجوة بين ما هو موجود وما هو  Normsهل توجد خطة السعععععععتيفاء  9
 ول(مأم

   

    هل توجد وثيقة معتمدة لسياسات الكلية، في: 11

    مجاالت التعليم (أ 

    البحث العلمي  (ب 

    خدمة المجتمع وتنمية البيئة  (ت 

    سياسات مالية (ث 

 

 



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

    سياسات القبول والتحويل... الخ. (ج 

    هل تم نشر وإعالن سياسات الكلية في المجاالت السابقة 11

تزايد اقبال الطالب  –لسععععمات التميز للكلية: وجود برامي مميزة  هل توجد وثيقة 12
 تزايد اقبال –التصعععنيف العالمى  –الوافدين )احصعععائيات عددية لخم  سعععنوات( 
مسعععععععتوى كفاءة الخريجين )تغذية  –منظمات سعععععععو  العمل على خريجى الكلية 

 اخرى -معدل النشر العلمى  –راجعة من المستفيدين او الخريجين( 

   

 
 المعيار الثاني: القيادة والحوكمة

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

إجراءات تحديث الهيكل  –قرار اعتمادها  –هل توجد وثيقة للهيكل التنظيمي للكلية  1
 التنظيمي )إذا كان ينطبق(

   

هل يوجد دليل للتوصعععععععيف الوظيفي وتحديد المسعععععععلوليات )للقيادات األكاديمية  2
 والتنفيذية وجميع وظائف الكلية(

   

هل يوجد بطاقات للتوصيف الوظيفى لجميع العاملين باالدارات المختلفة )نماذج لما  3
 هو موجود باالدارات(

   

الدراسعععات  -هل توجد قائمة باإلدارات المتخصعععصعععة بالكلية )إدارة شعععئون الطالب  4
الثقافية(. تشععععكيل هذد اإلدارات من العالقات  –اإلدارة المالية والحسععععابات  –العليا 

 القيادات اإلدارية والعاملين.
   

هل توجد وحدة معتمدة إلدارة األزمات والكوارث متضمن الموارد البشرية والمادية  5
 الالزمة والهيكل االدارى

   

    هل توجد خطة معتمدة لتدريب أفراد الوحدة وتنمية قدراتهم في هذا المجال 6

تدريب أفراد الكلية المعنيين على الخطط الموضعععععععوعة لازمات والكوارث هل تم  7
 سجالت تدريب(  –وكيفية التعامل معها )وثائق سيناريوهات 

   

هل توجد وثائق لسعععععععيناريوهات تنفيذ خطط اخالء للمبانى واالدارات من العاملين  8
 والطالب

   

األكاديمية )الوكالء/ رلساء األقسام/ هل توجد وثيقة معايير اختيار القيادات  9
 -منسقى البرنامي التعليمية/ رائد اتحاد الطالب / مدير وحدة ضمان الجودة( 

 وقرار اعتمادها من مجل  الكلية
   

هل يشارك أعضاء هيئة التدري  في اختيار القيادات األكاديمية )المشاركة فى  11
 تحديد واقرار المعايير(

   

حليل ت -استقصاء رأى األطراف المعنية حول نمط القيادة بالكلية )استبيانات هل تم  11
 اجراءات تصحيحية( وهم: –تغذية راجعة  –احصائى 

   

    هيئة التدري  (أ 

    إداريين (ب 

    طالب (ت 

هل توجد محاضر رسمية لمجال  الكلية متضمنة مناقشة قضايا التعليم والتعلم  12
 والقرارات التي تعزز فاعلية األداء )نماذج لذلك(وتطوير البرامي 

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هل توجد خطة تدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية متضمنة عدد  13
 –سجالت الحضور  –البرامي أو الدورات التدريبية ونسبة الحاصلين عليها 

 وسائل تحديد االحتياجات التدريبية 
   

الملسسة تتضمن مختلف اإلدارات ونظم المعلومات  هل توجد قاعدة بيانات 14
 اإلدارية والقانونية )اللوائح والقوانين( ونظام حفظ وتداول واستدعاء الوثائق

   

هل توجد خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية )تتضعععععععمن عدد الوحدات ذات  15
الموارد الذاتية فى نسععبا التمويل المسععتخدم من  –الطابع الخاص ودخلها السععنوى 

 دعم العملية التعليمية والبحثية من اجمالى الموازنة(
   

 -هععل توجععد وثععائق للتعععاون مع المجتمع وقطععاعععات االنتععاج )تحععديععد القطععاعععات  16
نماذج لتقديم اسعععععععتشعععععععارات او   –مشعععععععروعات  –بروتوكوالت واتفاقيات تعاون 

 خدمات...(
   

إدارة الكلية والقيادات األكاديمية: مجاالت وقرارات هل توجد اليات لتقييم كفاءة  17
ة تحليل احصائى وتغذية راجع –لقاءات  –االستفادة من نتائي التقويم )استبيانات 

 نماذج الجراءات تصحيحية( –
   

 –أنواعها  –هل توجد مشعععععروعات للتطوير حصعععععلت عليها الملسعععععسعععععة )عددها  18
 مية لمتابعة واستمرارية تلك المشروعات أهدافها( ووسائل دعم القيادات األكادي

   

 –هل توجد نماذج للممارسععععععات العادلة وعدم التمييز بين أعضععععععاء هيئة التدري   19
 الطالب وتشمل: –العاملين 

   

 -الحوافز والمكافآت  -وثائق معتمدة لتوزيع أعباء اإلشععععععراف والتدري   (أ 
قوائم تسععععععجيل  –جداول دراسععععععية  -التعيينات ألعضععععععاء هيئة التدري  
 ردود على شكاوى طالب أو اداريين –الدراسات العليا والدرجات العلمية 

   

    وثائق معتمدة لتوزيع أعباء العمل والحوافز بين اإلداريين والعاملين (ب 

هل توجد الية لتلقي الشعععكاوى والمقترحات واالسعععتجابة لها والقرارات المتخذة في  21
اجراءات  –بنتيجة المتابعة )نماذج فعلية شعععععععأن الشعععععععكاوى وإخطار الشعععععععاكي 

 تصحيحية(
   

هل توجد إجراءات لضعععععمان عدم تعارل مصعععععالح قيادات الكلية والعاملين بها مع  21
مسئولياتهم وواجباتهم الوظيفية )نماذج لقرارات تتعلق بعدم مشاركة اعضاء هيئة 

 التدري  فى انشطة وواجبات تتعلق بوجود اقارب لهم(
   

 
 : نظام ادارة الجودة  والتطوير المستمرثالثالمعيار ال

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

 –هل يوجد قرار العتماد وحدة ضعععععععمان الجودة بالكلية وهيكلها التنظيمي  1
 مجل  إدارتها والئحتها الداخلية

   

والوحدة هل توجد نماذج بممارسعععات تدلل على التواصعععل بين مركز الجودة  2
استخدام نماذج معدة  –ورش عمل  –زيارات متابعة  –)حضور اجتماعات 

 من قبل المركز(
   

نماذج من محاضعععععععر  –هل يوجد قرار تمثيل مدير الوحدة فى مجل  الكلية  3
 مجل  الكلية تتضمن مناقشة موضوعات تتعلق بالجودة

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

الكععامععل للكليععة )اخر هععل توجععد تقععارير ذاتيععة سعععععععنويععة معتمععدة عن األداء  4
 إصدارت(

   

 –هل يتم مشعععععاركة األطراف المعنية فى عملية التقويم الذاتى )اسعععععتبيانات  5
 محاضر مجال  األقسام أو الكلية( –حضور اجتماعات وندوات 

   

هل يتم مناقشعععة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية وباقي المسعععتفيدين  6
 حية المتخذة لتعزيز وتطوير الفاعلية التعليميةنماذج لإلجراءات التصحي –

   

    هل توجد خطة للتطوير والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية 7

    هل توجد اليات متابعة تطبيق الخطة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية  8

هل يوجد كتيب عن النظام الداخلي إلدارة الجودة بالكلية )دليل وحدة  9
 الجودة(

   

هل توجد وثائق لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدري  ومعاونيهم  11
سجالت حضور  –والطالب واإلداريين والعاملين )قائمة البرامي التدريبية 

 مطبوعات...( –لقاءات  –ندوات  –ملتمرات  -
   

    هل توجد تقارير للمراجعة الداخلية والخارجية النشطة الجودة 11

هل توجد اليات واجراءات المسائلة والمحاسبة وتقييم األداء لجميع  12
 العاملين بالملسسة :

   

  (ت  (ب  نماذج لتقارير تقييم األداء لجميع العاملين بالكلية  (أ 

نتائي استطالع الرأي حول كفاءة القيادات واإلدارات  (ث 
 المختلفة

  (ح  (ج 

بالكلية نماذج لجزاءات تم توقيعها على أى من العاملين  (خ 
 طالب( –اداريين  –هيئة معاونة  –)هيئة تدري  

  (ذ  (د 

هل توجد وثائق تدلل على استخدام أساليب أخرى لتطوير نظم المساءلة  13
 والمحاسبة فيما يخص تحسن الفاعلية التعليمية

   

 
 : أعضاء هيئة التدري رابعالمعيار ال

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هل توجد قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة تشمل: األعداد  1
الدرجات األكاديمية ومدى كفايتها )احصائيات باعداد الطالب  –التخصصات  –

 ونسبتهم العداد هيئة التدري  والهيئة المعاونة( 
   

 – تدريسععهاهل تم تجميع السععيرة الذاتية متضععمنة: المقررات التي يشععارك في  2
المحاضععرات العامة داخل وخارج الكلية  –الندوات –االشععتراك في الملتمرات 

سات العليا  – ساعات المكتبية  –اإلرشاد األكاديمي  –اإلشراف على الدرا  -ال
 قائمة األبحاث المنشورة

   

هل توجد خطة للكلية للتعامل مع العجز / الفائل في أعضاء هيئة التدري   3
 عاونة والهيئة الم

   

هل توجد وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسات وقواعد تعيين هيئة التدري   4
 والهيئة المعاونة

   

هل تم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة  5
 لقاءات(  –ووسائل تحديدها )استبيانات 

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

ومعععاونيهم وفقععا هععل توجععد خطععة للكليععة لتععدريععب أعضععععععععاء هيئععة التععدري   6
هدفة الفئة المسععت –لالحتياجات الفعلية تشععمل: عدد ونوعية البرامي التنفيذية 

تقييم فععاعليععة ومردود التععدريععب )التغععذيععة الراجعععة من  –اليععات التنفيععذ  –
 قيا  األثر الذي أحدثة التدريب في األداء( –المتدربين 

   

هيئة التدري  ومعاونيهم هل توجد معايير لتقييم  األداء الشعععععععامل ألعضعععععععاء  7
 المساهمة في –)تشمل: االلتزام بجداول التدري  واألنشطة التعليمية األخرى 
المسعععععععاهمة في  –أنشعععععععطة الريادة الطالبية والبحث العلمي وخدمة المجتمع 

المسععاهمة في تنمية  –أنشععطة ضععمان الجودة والتطوير المسععتمر للملسععسععة 
 ي التقييم فى خطط التحسيننماذج لالستفادة من نتائ –الموارد( 

   

هل يتم استطالع رأي وقيا  مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدري   8
ومعاونيهم , واإلجراءات التصحيحية المتخذة للمحافظة على الرضا الوظيفي 

 )نماذج فعلية(
   

 
 المعيار الخام : الجهاز اإلداري

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هععل توجععد وثيقععة معععايير الختيععار وتعيين وترقيععة القيععادات اإلداريععة معتمععدة  1
 ووسائل نشرها

   

    وسائل الملسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بها: 2

    استقصاءات رأى (أ 

    تقارير متابعة  (ب 

    ج( دراسة االحتياجات باالستعانة بخبير     

المسععععتمر بناء على االحتياجات )تتضععععمن عدد وأنواع هل توجد خطة للتدريب  3
 –المخصععصععات المالية  –البرامي والدورات التدريبية المتاحة للعاملين سععنويا 

 تقييم األداء...( –نسبة الحاصلين على الدورات  –المستهدفين 
   

هل توجد قاعدة بيانات )أو سجالت( بالملهالت والخبرات المتاحة من العاملين  4
 بالكلية 

   

    هل يتم ربط الحوافز باإلنتاج او جودة االداء 5

    هل توجد وثيقة معايير لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين معتمدة ومعلنة 6

    من نتائي تقييم اآلداء للعاملينهل يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية لالستفادة  7

هعععل يتم قيعععا  الرضعععععععععا الوظيفى للجهعععاز االدارى فى المجعععاالت المختلفعععة  8
 تغذية راجعة( –لقاءات  –)استقصاءات رأى 

   

هل يتم اتخاذ اجراءات تصعععحيحية لالسعععتفادة من نتائي قيا  الرضعععا فى خطط  9
 التحسين

   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 )المالية والمادية(المعيار الساد : الموارد 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

مدى  -بنود ومصعععععععادر االنفا   -هل توجد وثيقة معتمدة تحدد موازنة الكلية  1
فة ية في المجاالت المختل طة الكل ها لتحقيق أنشععععععع ي –)تعليمية  كفايت  –ة بحث

 صيانة وتجهيزات( –ادارية  -طالبية 
   

الموازنة المالية السعععععععنوية للكلية )تقرير معتمد يوضعععععععح هل تم تحديد حجم  2
 تطورها خالل خمسة سنوات ماضية(

   

هل توجد خطة سععنوية معتمدة لنظافة وصععيانة البنية التحتية والمرافق واليات  3
 متابعة تطبيقها

   

هل يوجد تقرير بنسععععبة الموارد المالية المسععععتخدمة فى دعم العملية التعليمية  4
 ومدى كفايتها والبحثية

   

هل توجد قاعدة بيانات )سعععععععجالت( بالقاعات الدراسعععععععية والمعامل المتاحة  5
تحليل  –وتجهيزاتها ومعداتها وصعععععالحيتها لالسعععععتخدام وصعععععيانتها وتحديثها

 يوضح مدى مالئمتها العداد الطالب
   

هل توجد جداول ببيانات توضععععععح مدى مالئمة الموارد البشععععععرية والمصععععععادر  6
 (Normsة للتعليم والتعلم ألعداد الطالب )مالئمة الـ المتاح

   

هل توجد قاعدة بيانات للمكتبة تتضععععععمن: مسععععععاحة القاعات بالنسععععععبة ألعداد  7
لدوريات  –التجهيزات  –الطالب  تكنولوجيا  –خدمات التطوير  –المراجع وا

للمترددين الخدمات المقدمة  –مواعيد العمل  –العاملين بالمكتبة  –المعلومات 
 مستوى رضاء المستفيدين.... –وسيلة تلقي الشكاوى  –تسجيل المترددين  –

   

هل يوجد كتيب )نشععرة( عن وسععائل االتصععاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات  8
 موقع على شبكة المعلومات( –المتاحة بالملسسة )أدلة 

   

الكلية ومدى كفايتها هل توجد قوائم بوسعععععععائل االمن والسعععععععالمة المتاحة فى  9
 وما يحتاج لصيانة( –ماهو صالح لالستخدام  -نوعيتها  –وكفائتها )أعدادها 

   

هل توجد قوائم باعداد الحاسعععععبات االلية ونقاط االنترنت المتاحة بالكلية ومدى  11
 كفايتها العداد العاملين والطالب 

   

    هل يوجد موقع الكلية على شبكة المعلومات 11

ين االداري –)اعضاء هيئة التدري  والمعاونين  قواعد بيانات بالكليةهل توجد  12
 الموارد والتجهيزات( –الطالب  –

   

هل يوجد كتيب يحتوي األماكن والتسعععععععهيالت المتاحة لممارسعععععععة األنشعععععععطة  13
 الطالبية

   

هل يوجد كتيب أو نشععععرات عن الوحدات ذات الطابع الخاص يتضععععمن:رسععععالة  14
 خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات –مخرجاتها  -مهامها  –أهدافها  – الوحدة

   

 
 المعيار السابع: البرامي التعليمية والمعايير األكاديمية

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هل توجد قوائم للمعايير األكاديمية القياسية القومية لجميع التخصصات  1
 بالكلية

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

محاضر مجل  الكلية ومجال  األقسام حول إجراءات مناقشة هل توجد  2
 واعتماد المعايير األكاديمية

   

هل توجد قائمة برامي توعية أعضاء هيئة التدري  بالمعايير األكاديمية  3
 مناقشات مفتوحة...( –لقاءات  –ندوات  -)ورش عمل 

   

    التخصصات بالكليةهل تم اعداد قوائم للمعايير األكاديمية لجميع  4

    هل توجد الية معتدة لمراجعة وتطوير البرامي التى تقدمها الكلية 5

هل توجد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية حول توافق البرامي التعليمية  6
 مع المعايير األكاديمية

   

 هل توجد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لقيا  ومتابعة مدى تطبيق 7
 المعايير األكاديمية المتبناد

   

    هل توجد الئحة داخلية لمرحلة البكالوريو . 8

    هل توجد ملفات البرامي الدراسية )يتضمن ملف البرنامي(: 9

    توصيف وتقرير البرامي  (أ 

    توصيف وتقارير المقررات الدراسية (ب 

    مصفوفة البرنامي مع المعايير األكاديمية (ت 

    البرنامي مع المقررات الدراسةمصفوفة  (ث 

    ILOsمصفوفة المقررات مع النتائي التعليمية  (ج 

نماذج لتحديث وتطوير البرامي والمقررات نتيجة للتقارير  (ح 
 السنوية )ان وجد(

   

هل توجد أدلة البرامي التعليمية )كتيبات توصيف البرامي فقط دون  11
 المقررات(

   

للمراجعين الخارجيين للبرامي التعليمية متضمنة مدى هل توجد تقارير  11
مالئمة هيكل البرنامي  -مالئمة البرامي للتطور العلمي في مجال لتخصص 

د وثائق تفي  –طر  التدري  والتقييم سير التقليدية  -ونوعية المقررات 
 مناقشة تلك التقارير بالمجال  الرسمية والرد على ما بها من توصيات

   

توجد احصائيات بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالبرامي المختلفة التى هل  12
 دالالت ذلك –تقدمها الكلية فى السنوات الخمسة الماضية 

   

هل توجد احصائيات بنسب نجاح الطالب الملتحقين بالبرامي المختلفة التى  13
 دالالت ذلك. –تقدمها الكلية فى السنوات الخمسة الماضية 

   

يتم استطالع رأي المستفيدين واألطراف المعنية في البرامي التعليمية  هل 14
 –ومالءمتها للتطور في مجال التخصص واحتياجات سو  العمل )استبيانات 

 ملتقى توظيف(. –حضور ندوات 
   

 
 المعيار الثامن: التدري  والتعلم والتقويم

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

وسائل مشاركة  –وثيقة إلستراتيجية التعليم والتعلم معتمدة هل توجد  1
الية تطويرها فى ضوء نتائي االمتحانات  –االطراف المختلفة فى اعدادها 

 ونماذج تدلل على ذلك
   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هل توجد قائمة بأساليب التعليم والتعلم )التقليدية وسير التقليدية( موثقة  2
 التدري  والطالبومعتمدة ومعلنة لجميع أعضاء هيئة 

   

عدد المفعل  –عينات  –هل توجد قائمة بالمقررات االلكترونية ) إحصائيات  3
 منها(

   

    نماذج تدلل على ان المقررات الدراسية تدعم قدرات الطالب على التعلم الذاتي 4

هل توجد سياسات معتمدة للكلية فى التعامل مع مشاكل التعليم شاملة )  5
 –ضعف الموارد المتاحة  –الدرو  الخصوصية  –العددية الزائدة الكثافة 

 سياب الطالب....(. –الكتاب الجامعي  -زيادة أو نقص أعضاء هيئة التدري 
   

هل يوجد توصيف برامي التدريب الميداني للطالب وفقاً لمخرجات التعلم  6
 المستهدفة

   

وقائمة ببرامي التدريب هل توجد خطة معتمدة للتدريب الميدانى للطالب  7
 الميداني على مستوى البرامي التعليمية والية اإلشراف والمتابعة والتقييم

   

هل يشارك األطراف المجتمعية في برامي تدريب الطالب والمشاركة في  8
 تقييمهم

   

هل يتم استطالع أراء الطالب وقيا  رضاهم فى برامي التدريب الميداني  9
 حيةواالجراءات التصحي

   

هل توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأساليب تقويم الطالب والية التأكد من  11
 استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة )نماذج لتحليل الورقة االمتحانية(

   

هل يتم تحليل ومناقشة نتائي الطالب على مستوى الفر  الدراسية/ المقررات  11
 تصحيحية توصيات باجراءات –باالقسام العلمية 

   

قواعد نظام الرأفة  -هل توجد الية تحديد مواعيد االمتحانات وإعالن النتائي  12
 وقرارات تشكيل لجان التصحيح

   

    هل يوجد نظام للكنترول و الية لإلجراءات المتخذة في إدارة االمتحانات 13

 فيها )وثائقهل توجد الية لتلقي شكاوى الطالب من نتائي االمتحانات والبت  14
 نماذج فعلية للتظلمات والرد عليها( -اعتماد اآللية 

   

 -هل يتم اسععععتطالع رأي الطالب وقيا  رضععععاهم فى كفاءة الفاعلية التعليمية  15
كفاية الموارد المادية ووسعععععععائل التعليم  -نظام التظلم من نتائي االمتحانات 

 تصحيحيةاجراءات  –تحليل احصائى وتغذية راجعة  –والتعلم 
   

 
 : الطالب والخريجونالمعيار التاسع

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

    هل توجد سياسات للكلية لقبول وتحويل الطالب 1

برامي  –دليل الطالب  –هل تم نشعععر وإعالن السعععياسعععات )الموقع االلكتروني  2
 أخرى( –اإلرشاد الطالبى 

   

    الطالب عن سياسات القبول والتحويل ونتائجهاهل يتم قيا  رضاء  3

ً  من والى الكلية التحويالت هل توجد احصععععائيات بنسععععبة 4 )خالل ثالث  سععععنويا
 سنوات(

   

على  للطالب اإلجمالى العدد إلى الوافدين الطالب هل توجد احصععائيات بنسععبة 5
 مدار خمسة سنوات

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

    الوافدين الطالب رعاية وأنشطة هل توجد الية جذب الطالب الوافدين وبرامي 

ية للطالب  6 جات الفعل يا قا لالحت لدعم واإلرشععععععععاد الطالبي طب هل توجد خطة ل
تتضعععمن: )الدعم األكاديمي )جداول اعالن السعععاعات المكتبية وتوزيع الطالب( 

الرعاية الصحية مثل  –الدعم المادي )احصائيات باعداد ومبالغ تم صرفها(  –
وثيقة معتمدة آللية اكتشعععععععاف  –مجهزة للحاالت الطارئة  وجود عيادة طبية

نظم إرشعععععععاد وتوجيا  –الطالب المتفوقين والمتعثرين ودعمهم )نماذج لذلك( 
الدعم المالي للطالب المسعععععععتحقين  –رعاية الطالب الوافدين  –الطالب الجدد 

 للمنح الدراسية ان وجد ...(

   

افية عن الملسععععععسععععععة وبرامجها هل يوجد دليل الطالب "يتضععععععمن معلومات ك 7
 التعليمية وخدمات الدعم الطالبي "

   

األقسععععام  –هل يوجد دليل اإلرشععععاد األكاديمي " يتضععععمن نظام القبول بالكلية  8
 –خطوات التسعععععععجيل للطالب المسعععععععتجدين  –العلمية والدرجات التي تمنحها 

الدراسععععععة جداول  –المقررات اإلجبارية واالختيارية  –الرسععععععوم الدراسععععععية 
عد قوا –واالمتحانات لجميع المسععتويات في األقسععام والتخصععصععات المختلفة 

 برامي وخدمات رعاية الشباب والخدمات الطالبية "  –االمتحانات 

   

هل يتم قيا  رضعععاء الطالب عن الخدمات المقدمة والدعم واإلرشعععاد الطالبي  9
 تصحيحية(نماذج الجراءات  –تغذية راجعة  –)تحليل احصائى 

   

الية االعالن عنها  -هل توجد خطة مشعععععععاركة الطالب فى االنشعععععععطة الطالبية  11
قوائم باسععماء الطالب  -والية تشععجيعهم على المشععاركة فى االنشععطة الطالبية 

 الذين حققوا مراكز متقدما وحصلوا على جوائز
   

مسلوليتها والخدمات  –هل يوجد نشرة أو كتيب عن وحدة خدمات الخريجين  11
 التي تقدمها 

   

    هل توجد قواعد بيانات )سجالت(  للخريجين والتوجا الوظيفي 12

هل توجد قائمة برامي إعداد الطالب والخريجين لسعو  العمل وتتبع مسعتواهم  13
 )استبيانات للمستفيدين والخريجين(

   

    هل يتم إعداد كتاب سنوي للخريجين وملتقى التوظيف السنوي 14

 
 شر:البحث العلمي واألنشطة العلميةاعالمعيار ال

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هل توجد خطة للكلية للبحث العلمي )تتضعععععمن احتياجات المجتمع والتوجهات  1
 -ملشعععععععرات النجاح  –الفترة الزمنية  –األنشعععععععطة واليات التنفيذ  -القومية 
 وثيقة ارتباطها بخطة الجامعة وقرار اعتمادها   –التمويل( 

   

هل توجد خطط بحثية لاقسععام العلمية بالكلية والخطط البحثية المشععتركة بين  2
 األقسام 

   

هل توجد قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشععععععورة العضععععععاء هيئة التدري   3
بيانات باعداد البحوث المنشعععععععورة على مدار خم   –الكترونية(  –)ورقية 

 ا لعدد اعضاء هية التدري (نسبته –سنوات )اجمالى العدد وطبقا لكل قسم 
   

 – د يتم تجميع نماذج لبحوث علمية مشعععععتركة مع ملسعععععسعععععات علمية دولية 4
 نماذج لالستفادة من نتائي البحوث فى حل مشكالت مجتمعية

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

هل يتم قيا  أثر البحث العلمي في دعم وتطوير العملية التعليمية )مشععععععاركة  5
برامي ومقررات  –وندوات علمية الطالب في مشععععععروعات بحثية وملتمرات 

 دراسية متطورة بها اجزاء من بحوث حديثة(
   

هل توجد بيانات توضععععح مدى كفاية الموازنة المخصععععصععععة سععععنوياً ألسرال  6
خطة الكلية لتمويل البحث العلمي )الموازنة السعععنوية  -أنشعععطة البحث العلمى 

ت باالجهزة المتاحة بيانا – وسائل جذب التمويل( –مصادر التمويل الذاتي  –
 بالوحدات والمعامل البحثية

   

هل يتم تقييم مردود االنفا  على البحث العلمي بالكلية خالل السنوات الخم   7
 –براءات اختراع  –الماضعععععية )قوائم بالحاصعععععلين على جوائز حلية ودولية 

 استفادة ملسسات مجتمعية بالبحوث التطبيقية(
   

المشعععروعات البحثية الممولة والمفعلة وبروتوكوالت التعاون هل توجد قائمة  8
البحثي للكلية مع الملسعععععععسعععععععات المحلية واإلقليمية والعالمية خالل خم  

 سنوات
   

هل توجد بيانات واحصععائيات بمشععاركة أعضععاء هيئة التدري  بأبحاث علمية  9
عالمية ية /  ندوات علمية محل مدة  – أو مقاالت  في ملتمرات /  قة معت وثي

 –بالملتمرات أو الندوات التى نظمتها الكلية خالل السععععنوات الخم  االخيرة 
 نماذج تدلل على مشاركة الطالب فى الملتمرات او الندوات

   

    هل توجد مجلة علمية تصدر عن الكلية )إذا كان ينطبق( 11

لاللتزام ونماذج هل توجد قائمة معتمدة لإلجراءات التي تتبعها الملسععععععسععععععة  11
 الجراءات تصحيحية تتعلق بـ:

   

    أخالقيات البحث العلمي (أ 

    أخالقيات المهنة  (ب 

    ج(  حقو  الملكية الفكرية )التأليف والنشر( 

ل دلي –لقاءات  –هل تم نشعععععععر ثقافة حقو  الملكية الفكرية بالكلية )ندوات  12
 ومطويات(

   

 
 عشر: الدراسات العليا المعيار الحادي

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

 – MIS)نماذج من  هل توجد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للدراسعععععععات العليا 1
 –بيانات ورقية بعدد الطالب المقيدين فى البرامي المختلفة فى خم  سععنوات 
 –عدد الطالب المسجلين فى كل برنامي ماجستير ودكتوراد فى خم  سنوات 

سنوات(  –ماجستير  –عدد الدرجات الممنوحة )دبلوم   –دكتوراد( فى خم  
نسععععععبة  –تحليل يوضععععععح مدى تطور اعداد الطالب خالل السععععععنوات الخم  

 الدرجات الممنوحة للهيئة المعاونة الى اجمالى عدد الدرجات

   

هل توجد وسععععائل للتعريف ببرامي الدراسععععات العليا التى تقدمها الكلية )موقع  2
 اعالنات( –مطويات  –الكلية االلكترونى 

   

    المجمدة( –هل توجد الئحة للدراسات العليا )بيان بعدد البرامي المفعلة  3

ية )قومية أو عالمية( للبرامي  4 هل توجد وثيقة للمعايير األكاديمية القياسععععععع
 الدراسية 

   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

 –هل توجد وثيقة للمعايير األكاديمية التى اعتمدتها الكلية للبرامي الدراسعععععية  5
 قرار اعتمادها بمجال  االقسام والكلية  –مايدلل على مناقشتها باالقسام 

   

    الدراسية معتمدة وتشمل:هل توجد ملفات للبرامي  6

    توصيف وتقرير البرامي والمقررات الدراسية لبرامي الدبلوم 7

    توصيف وتقرير البرامي والمقررات الدراسية لبرامي  الماجستير 

    توصيف وتقرير البرامي والمقررات الدراسية لبرامي الدكتوراد )ان وجد( 

    المقررات الدراسية –مصفوفة البرامي التعليمية  

     ILOsنواتي التعلم  –مصفوفة المقررات  

هععل توجععد تقععارير للمراجعععة الععداخليععة )لجععان الجودة( للبرامي / المقررات  
الدراسعععععععية ومالءمتها للتطور العلمي في مجال التخصعععععععص وطر  التدري  

 والتقييم
   

مايدلل  –المقررات الدراسععععععية هل توجد تقارير للمراجعة الخارجية للبرامي /  8
نماذج الجراءات تصعععععحيحية فى ضعععععوء  –على مناقشعععععتها باالقسعععععام العلمية 

 التوصيات
   

سات  9 سجيل واإلشراف األكاديمي في الدرا هل يوجد كتيب يتضمن اجراءات الت
 نماذج لبيانات توضح توزيع االشراف وفقا لتخصصات المشرفين –العليا 

   

معتمدة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسعععععععجيل  هل توجد إجراءات 11
نماذج لسيمينارات لطالب الدراسات  –للدرجات العلمية موثقة ومعلنة ومطبقة 

نماذج لتقارير سععنوية للطالب من االقسععام  –العليا بالقسععام وسععجالت حضععور 
 المختلفة

   

هيئة التدري   هل توجد خطط دراسعععععية تتضعععععمن مدى مالئمة اعداد اعضعععععاء 11
 والتخصص العلمي لعضو هيئة التدري  للمقررات التي يشارك في تدريسها

   

ية  12 ية المتاحة للعمل ماد نات والتسعععععععهيالت ال باإلمكا نات وقوائم  يا هل توجد ب
 تحليل لمدى كفايتها – البحثية فى برامي الدراسات العليا

   

الوافدين إلى إجمالي عدد الطالب احصععائيات توضععح  نسععبة الطالب هل توجد  13
 فى الدراسات العليا

   

هل توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأسعععععععاليب تقويم الطالب والية التأكد من  14
 استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة )نماذج لتحليل الورقة االمتحانية(

   

 الدراسية/ المقرراتهل يتم تحليل ومناقشة نتائي الطالب على مستوى الفر   15
 توصيات باجراءات تصحيحية –باالقسام العلمية 

   

    هل يوجد نظام للكنترول وإدارة االمتحانات واإلجراءات المتبعة 16

هل يتم قيا  رضعععععععا طالب الدراسعععععععات العليا عن اداء المقررات الدراسعععععععية  17
ستبيانات واالمكانات المتاحة واجراءات القبول والتسجيل وتوزيع االشراف  )ا

 اجتماعات( -وتحليل احصائى واجراءات تصحيحة 
   

وسععععائل  –قرار اعتمادها  – هل توجد الية معتمدة التعامل مع تظلمات الطالب 18
 نماذج لتظلمات والرد عليها –نشرها والتعريف بها 

   

    نماذج لبحوث منشورة من رسائل علميةهل توجد  19

نماذج لدعم مادى او  –تحفيز طالب الدراسعععععععات العليا الية معتمدة هل توجد  21
 جوائز تم منحها للطالب او الهيئة المعاونة

   

 



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 المعيار الثاني عشر: المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة( الكود

ولقاءات ندوات  –هل تم دراسة احتياجات المجتمع المحيط )استقصاءات راى  1
 تغذية راجعة( –

   

هععل توجععد خطععة معتمععدة ومعلنععة لبرامي خععدمععة المجتمع وتنميععة البيئععة طبقععا  2
الخطة التنفيذية السععععععنوية النشععععععطة الكلية فى  -الحتياجات المجتمع المحيط  

 نماذج النشطة او خدمات مقدمة –مجال خدمة المجتمع 
   

بالخدمات المجتمعية وشععئون البيئة هل توجد قرار إنشععاء وحدة إدارية خاصععة  3
الهيكل التنظيمي وتحديد المسعععععععلوليات ألفراد  -والوحدات ذات الطابع الخاص

 الوحدة
   

إعداد  -هل يشععارك األطراف المجتمعية فى أنشععطة الملسععسععة )مجل  الكلية  4
 البرامي التعليمية/ تدريب الطالب/ عيد الخرجين / فرص التوظف/ وسيرها(

   

توجد قاعدة بيانات )سععععععجالت( خاصععععععة باألنشععععععطة والخدمات المجتمعية هل  5
 ومتلقي الخدمة

   

هل تم تفعيل مشعععععاركة األطراف المجتمعية )محاضعععععر مجل  الكلية الخاصعععععة  6
 ملتقى التوظيف( –بروتوكوالت التعاون –بمشاركة أطراف المجتمع المدني 

   

الكلية بخدمة المجتمع وتنمية هل توجد برامي لتوعية الفئات المختلفة داخل  7
 سجالت حضور( –لقاءات  –البيئة )ندوات 

   

هل يسععععاهم الطالب وأعضععععاء هيئة التدري  في برامي خدمة المجتمع وتنمية  8
 البيئة

   

نتائي تحليل احصعععائى لها  -هل يتم تقييم مسعععتوى رضعععاء األطراف المجتمعية  9
 الصدد بناء على التقييمواإلجراءات التصحيحية المتخذة في هذا 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 فى التقييم الملسسىاستبيان إلستطالع رأى أعضاء هيئة التدري  
 

 االسم )أختيارى (: ...........................             الكلية : ...........................
 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.

 إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.كن على ثقة أن رأيك سيضيف 
 أمام الخانة المالئمة لتقييمك.√ ضع عالمة 

 
 جودة أداء أعضاء هيئة التدري  – 1

 عبارة جودة التقويم م

 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

 ال أتفق

1 
يتوافر بععالكليععة األعععداد الكععافيععة من أعضعععععععععاء هيئععة التععدري  فى 

 التخصصات المختلفة
   

2 
تعمل الكلية على توافق نسبة أعداد أعضاء هيئة التدري  للطالب مع 

 كلية نظرية ( 50:1كلية عملية ،   25:1المعايير المرجعية ) 
   

3 
ية لتنمية قدرات أعضععععععععاء هيئة  تدريب ية / الجامعة برامي  تنظم الكل

 التدري  في المجاالت المختلفة
   

4 
ألعضععععععاء هيئة التدري  موزعة حسععععععب يتوافر بالكلية قواعد بيانات 
 الدرجات واألقسام العلمية

   

    تعتمد الكلية سياسات محددة لتحديد العبىء التدريسي وتفعيلها 5

6 
تعتمد الكلية اليات لتقييم أداء أعضعععععععاء هيئة التدري  فى األنشعععععععطة 

 خدمية( –بحثية  –المختلفة )تعليمية 
   

    األداء فى خطة التحسين والتطويرتأخذ الكلية بنتائي تقييم  7

8 
تحرص الكلية على قيا  رضعععا أعضعععاء هيئة التدري  بصعععفة دورية 

 عن اإلمكانيات والخدمات المقدمة
   

9 
تعمل الكلية على توفير اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة لتطوير العملية 

 التعليمية والبحثية والخدمية
   

    وسائل األمن والسالمة داخل منشآتهاتعمل الكلية على توفير  11

 
 جودة البحث العلمى والدراسات العليا  – 2

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

 ال أتفق

    برامي الدراسات العليا متنوعة وتم توصيفها وفقا لمعايير أكاديمية 1

    المجتمعبرامي الدراسات العليا تلبى احتياجات  2

3 
يتم تحععديععث لوائح الععدراسعععععععععات العليععا فى ضعععععععوء التطورات واراء 

 المستفيدين
   

4 
يالئم العبىء التدريسعععي فى برامي الدراسعععات العليا عدد وتخصعععصعععات 

 أعضاء هيئة التدري 
   

    تواكب موضوعات الرسائل العلمية التطور العلمي 5



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

 ال أتفق

6 
 الرسائل العلمية تضمن توافقتطبق الكلية اليات لتوزيع اإلشراف على 

 التخصص والعبىء اإلشرافي
   

    لدى الكلية خطة بحثية معتمدة ومعلنة 7

    تحدد الكلية اليات تضمن تفعيل ومتابعة خطتها البحثية 8

    توفر الكلية / الجامعة بيئة مناسبة للبحث العلمي المتميز 9

11 
هيئة التدري  المتميزين تحرص الكلية / الجامعة على دعم أعضعععععععاء 

 فى البحث العلمي
   

    أبحاث أعضاء هيئة التدري  موجها لخدمة المجتمع 11

12 
تحرص الكلية وتشععجع التعاون بين األقسععام العلمية فى منظومة البحث 

 العلمي
   

13 
تتعاون الكلية مع هيئات وملسسات بحثية من خالل مشروعات بحثية 

 أو إتفاقيات علمية
   

    توفر الكلية المراجع والدوريات العلمية لدعم منظومة البحث العلمي 14

    توفر الكلية خدمة االنترنت ألعضاء هيئة التدري  15

16 
تسعععععععتفيد الكلية من منح ومهمات التفري العلمي إلجراء بحوث علمية 

 مشتركة والحصول على درجات علمية من الخارج
   

    البحث العلمي فى تطوير المقررات الدراسية يتم االستفادة من نتائي 17

18 
توجععد لععدى الكليععة اليععة لقيععا  مردود الميزانيععة المنفقععة على البحععث 

ععععدد البحوث  –براءات اختراع  –العلمي )الحصعععععععول على جوائز 
 والرسائل (

   

    تنظيم الكلية ملتمرات علمية ودورات تخصصية دورية 19

21 
أعضععععاء هيئة التدري  فى الملتمرات والندوات تدعم الكلية مشععععاركة 

 العلمية
   

    توفر الكلية قواعد بيانات للبحث العلمي واألنشطة العلمية المرتبطة 21

 
 جودة األنشطة األكاديمية والتعليمية  – 3

 
 م

 
 عبارة جودة التقويم

 التقويم

 ابدا الى حدا ما  دائما

    مع الطالب استخدم شبكة االنترنت فى التفاعل 1

    استخدم البريد االلكتروني الخاص بي فى التفاعل مع الطالب 2

    استخدم البريد االلكتروني الخاص بالكلية فى التفاعل مع الطالب 3

    استخدم مقررات الكترونية فى التدري  4

    أشارك فى إعداد توصيف للمقررات التي أقوم بتدريسها 5

    تقارير للمقررات التي أقوم بتدريسهاأشارك فى إعداد  6

    للمقررات التي أقوم بتدريسها ILOS و أقوم بتعريف الطالب بأهداف 7

    أشارك فى إعداد وتحديث محتويات ملف المقررات التي أقوم بتدريسها 8

    أستخدم وسائط تكنولوجية رقمية فى التدري  9



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

11 
أسععتخدم طر  واسععاليب متنوعة لتقويم اداء الطالب فى المقررت التى 

 اقوم بتدريسها 
   

    أتبع أسلوب التقويم المستمر للطالب 11

 
 جودة األنشطة اإلدارية والخدمية  – 4

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

 ابدا الى حدا ما دائما

    لهمأعلم برلية ورسالة الكلية و أعمل وفقا  1

    أشارك فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية 2

    أشارك فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية 3

    أشارك فى إعداد ومناقشة التقرير الذاتي السنوي للكلية 4

    أقوم بمهام إدارية بالقسم 5

    أقوم بمهام إدارية بالكلية 6

    بالجامعةأقوم بمهام إدارية  7

    أشارك فى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلية 8

    أشارك فى تقديم خدمات مجتمعية أو بيئية 9

    لدى دراية بالخطة اإلستراتيجية للكلية 11

    أدعم سياسة تقويم األداء الشامل ألعضاء هيئة التدري  11

  أثر مشروعات  أعضاء هيئة التدري  فى قيا اقتراحات اضافية عن رأي
:.......................................................................................................التطوير

.................................................................................................................
.................................................................................................................

...........................................................................................  
 

  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 تبيان إلستطالع رأى اإلداريين فى التقييم الملسسىاس
 (: ...........................             الكلية : ...........................االسم )أختيارى 

 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.
 كن على ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.

 أمام الخانة المالئمة لتقييمك.√ ضع عالمة 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

ال 
 أتفق

1 
لدى الكلية سياسات معلنة لتحقيق العدالة فى توزيع الجهاز االدارى وفقا 

 للتخصص .
   

2 
الكلية توصيف وظيفي يحدد مهام وواجبات الموظف طبقا للتخصص  لدى
. 

   

    لمتطلبات كل وظيفة .توفر الكلية بيئة عمل امنة ومالئمة  3

4 
توفر الكليععة اإلمكععانيععات الالزمععة لقيععام الموظفين بععالمهععام المنوط بهم ) 

 سجالت ....( . –أجهزة حاسب  –مكتب 
   

5 
توفر الكلية فرص التدريب وورش العمل بهدف التنمية المهنية المستمرة 

 ألعضاء الجهاز االدارى .
   

    فى تقييم األداء والترقي .تستخدم الكلية نتائي التدريب  6

    يتم قيا  رضا العاملين بالكلية بصفة دورية . 7

    تستفيد الكلية من التغذية الراجعة من قيا  الرضا فى خطط التطوير . 8

    تعمل الكلية على تقييم أداء الجهاز االدارى بصفة دورية . 9

    الترقي والمكافآت .تستفيد الكلية من نتائي تقييم األداء فى  11

    لدى الكلية نظام معلن لتحفيز التميز فى اآلداء االدارى . 11

    . MISتفعل الكلية نظم المعلومات  12

    تحرص الكلية على ضمان العدالة فى توزيع األعباء الوظيفية . 13

14 
تحرص إدارة الكلية على التواصل مع الجهاز االدارى والسماع لشكواهم 

. 
   

15 
تحرص الكلية على اإلعالم عن مشعععععععروعات التطوير بالجامعة والكلية 

 نظم المعلومات(  –تنمية القدرات  –المكتبة الرقمية  –)ضمان الجودة 
   

16 
ق لععة لتحقييتوفر بععالكليععة األعععداد الكععافيععة من العععاملين والفنيين المله

 رسالتها 
   

17 
االدارى برسعععععالتها وأهدافها  تحرص الكلية على تعريف اعضعععععاء الجهاز

 اإلستراتيجية .
   

  رأى اإلداريين  فى قيا  أثر مشروعات التطوير :اقتراحات اضافية عن 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

................... 
 

  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

  التقييم الملسسىفى  الع رأى الجهاز اإلداري بالجامعةاستبيان إلستط
 

 االسم )أختيارى (: ...........................             الكلية : ...........................
 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.

 ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.كن على 
 أمام الخانة المالئمة لتقييمك.√ ضع عالمة 

 

 عبارة جودة التقويم م

 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

ال 
 أتفق

1 
لدى الجامعة سياسات معلنة لتحقيق العدالة فى توزيع الجهاز االدارى 

 وفقا للتخصص
   

2 
قا  لدى الجامعة توصعععععععيف وظيفي يحدد مهام وواجبات الموظف طب

 للتخصص
   

    توفر الجامعة بيئة عمل امنة ومالئمة لمتطلبات كل وظيفة 3

4 
توفر الجامعة اإلمكانيات الالزمة لقيام الموظفين بالمهام المنوط بهم ) 

 سجالت ....( –أجهزة حاسب  –مكتب 
   

5 
توفر الجععامعععة فرص التععدريععب وورش العمععل بهععدف التنميععة المهنيععة 

 المستمرة ألعضاء الجهاز االدارى 
   

    تستخدم الجامعة نتائي التدريب فى تقييم األداء والترقي 6

    يتم قيا  رضا العاملين بالجامعة بصفة دورية 7

8 
 تسعععععععتفيد الجامعة من التغذية الراجعة من قيا  الرضعععععععا فى خطط

 التطوير
   

    تعمل الجامعة على تقييم أداء الجهاز االدارى بصفة دورية 9

    تستفيد الجامعة من نتائي تقييم األداء فى الترقي والمكافآت 11

    لدى الجامعة نظام معلن لتحفيز التميز فى اآلداء االدارى 11

    MISتفعل الجامعة نظم المعلومات  12

    ضمان العدالة فى توزيع األعباء الوظيفيةتحرص الجامعة على  13

14 
تحرص إدارة الجامعة على التواصععععععل مع الجهاز االدارى والسععععععماع 

 لشكواهم
   

15 
تحرص الجععامعععة على اإلعالم عن مشعععععععروعععات التطوير بععالجععامعععة 

نظم  –تنمية القدرات  –المكتبة الرقمية  –والجامعة )ضعععععمان الجودة 
 المعلومات (

   

16 
يتوفر بالجامعة األعداد الكافية من العاملين والفنيين الملهلة لتحقيق 

 رسالتها
   

17 
ها  تحرص الجامعة على تعريف اعضععععععععاء الجهاز االدارى برسععععععععالت

 وأهدافها اإلستراتيجية
   

  رأى الجهاز اإلداري بالجامعة فى قيا  أثر مشروعات التطويراقتراحات اضافية عن : 
............................................................................................................................

.......... 
  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 التقييم الملسسىاستبيان إلستطالع رأى الخريجين فى 
 

 ...........................االسم )أختيارى (: ..........................              الكلية : 
 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.

 كن على ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقييمك.√ ضع عالمة 

 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

 ال أتفق حد ماأتفق إلي 

    تقدم الكلية برامي للتنمية المهنية المستمرة للخريجين  1

2 
لعععدى الكليعععة اليعععة منظمعععة للتواصعععععععععل مع الخريجين 

 ومتابعتهم
   

3 
تسعععععععتطلع الكليععة اراء الخريجين فى البرامي التعليميععة 

 التي تخرجوا منها
   

4 
المقررات الدراسععععية التي درسععععتها تدعم مهارات التعلم 

 الذاتي
   

5 
البرامي التعليميععة التي تقععدمهععا الكليععة تلبى احتيععاجععات 

 سو  العمل
   

    دراستي بالكلية تساعد على المنافسة فى سو  العمل 6

    اعلم عن مشروعات التطوير بالكلية 7

    اعلم عن مشروعات التطوير بالجامعة 8

9 
تععدعم مشعععععععروعععات التطوير بععالجععامعععة / الكليععة تطوير 

 وتحسين البرامي التعليمية بالكلية
   

    تعقد الكلية سنويا ملتقى للتوظيف يشارك فيا الخريجون 11

11 
ية  قدمها الكل يا التى ت لدراسععععععععات العل تشعععععععجع برامي ا

 الخريجين على االلتحا  بها
   

12 
تحرص الكلية على تقديم االسعتشعارات والردود على أي 

 استفسارات واردة من الخريجين
   

13 
تتمتع الكلية بسععمعة طيبة لدى المسععتفيدين من المجتمع 

 المدني
   

    أشارك فى تدريب الطالب فى مكان عملى 14

  التقييم الملسسى رأى الخريجين فى اقتراحات اضافية عن:  
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 التقييم الملسسىاستبيان إلستطالع رأى الطالب فى 
 

 االسم )أختيارى (: ...........................             الكلية : ...........................
 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.

 دة ولن يضرك بأي حال.كن على ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجو
 أمام الخانة المالئمة لتقييمك.√ ضع عالمة 

 
 جودة األنشطة األكاديمية – 1

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

 ابدا الى حدا ما  دائما

    يتم تعريفك بالمعايير األكاديمية ) مواصفات الخريي ( 1

    ILOSيتم تعريفك بالمخرجات التعليمية المستهدفة للمقررات  2

    يتم تعريفك بتوصيف ومكونات البرنامي الدراسي فى مجال تخصصك 3

4 
تتيح اسعاليب التدري  لك فرص المشعاركة االيجابية فى انشعطة التعليم 

 والتعلم
   

5 
تتيح الالئحة الدراسية لكليتك اختيارك لبعل المقررات التي ترسب فى 

 دراستها
   

6 
والتعلم ويتم توظيف الوسعععععائط التعليمية بهدف تتنوع اسعععععاليب التعليم 

 مساعدتك على اتقان التعلم
   

    تبدأ الفصول الدراسية فى وقتها المحدد 7

8 
يتجاوب أعضعععععاء هيئة التدري  معك عند طلبك لإلرشعععععاد والنصعععععيحة 

 والمساعدة فى فهم المقرر
   

    يعمل أعضاء هيئة التدري  على تنمية مهاراتك العملية 9

 
 جودة المناهي والمقرات الدراسية  – 2

 عبارة جودة التقويم م

 التقويم

اتفق 
 تماما

أتفق 
إلي حد 
 ما

ال 
 أتفق

    لكل مقرر دراسى أهداف عامة محددة وواضحة 1

    المناهي الدراسية متطورة وتواكب متطلبات سو  العمل 2

3 
الدراسية ) التخصصات تعمل الكلية على توضيح مدى مالئمة البرامي 

 ( لسو  العمل
   

    يتوافق محتوى المقررات الدراسية مع أهدافها 4

5 
يتم تعريفك بمكونات البرنامي الدراسععي )التخصععص الذي سععتلحق با ( 

 ونظام الدراسة با
   

6 
تتنوع محتويعات المقررات العدراسعععععععيعة لتغطى المعلومعات والمهعارات 

 التخرجالالزمة الستيفاء متطلبات 
   

7 
تتضعععععععمن المقررات الدراسعععععععية جوانب تطبيقية وعملية تتفق وطبيعة 

 التخصص
   

    تساعد المقررات الدراسية فى اكسابك مهارات جديدة 8



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 عبارة جودة التقويم م

 التقويم

اتفق 
 تماما

أتفق 
إلي حد 
 ما

ال 
 أتفق

9 
تتيح المقررات الدراسععععية وأنشععععطة التعليم والتعلم فرص تنمية قدراتك 

 اإلبداعية
   

    المجتمعيةتساعد المقررات على زيادة وعيك بالمشكالت  11

    تتوافق ساعات التدريب العملي مع محتوى المقررات الدراسية 11

12 
يتم اعتماد التدريب الميداني )خالل العطلة الصعععععععيفية( كأحد أسعععععععاليب 

 التعليم والتعلم
   

    يوجد نظام معتمد لتقييم نتائي التدريب الميداني  13

    الميدانييتاح لك فرصة اختيار مكان التدريب  14

15 
يوجد نظام فعال لمتابعة اإلشععععراف على التدريب الميداني من أعضععععاء 

 هيئة التدري 
   

16 
يتم اسعععععتطالع رأيك فى جودة أداء المقررات الدراسعععععية وفاعلية طر  

 تدريسها )إستبيان المقررات (
   

17 
تدعم المقررات الدراسعععععععية واالنشعععععععطة التعليمية تنمية التعلم الذاتى 

 للطالب
   

 
 جودة أساليب اإلمتحانات وتقييم الطالب  – 3

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

 دائما
الى حدا 
 ما 

 ابدا

    يتم اإلعالن عن جداول االمتحانات فى الوقت المناسب 1

    يستطلع رأى الطالب فى جداول ومواعيد اإلمتحانات ويلخذ برسباتهم 2

    فى وقت مناسبتعلن نتائي اإلمتحانات  3

    يتم التعريف بأساليب التقييم وتوزيع الدرجات فى كل مقرر دراسى 4

5 
لة طوي –قصععيرة  –يتضععمن االمتحان أنماطا مختلفة من األسععئلة ) مقالية 

 حل مسائل ومشكالت ( –صح و خطأ  -اختيار من متعدد –
   

    نتائي اإلمتحانات وما يعطى من درجات يعك  دقة التصحيح 6

7 
فة لمقرر هد يب التقييم تقي  مخرجات التعلم المسعععععععت عارف أسععععععععال ) الم

 والمهارات (
   

    اإلمتحانات تتسم بالعدالة وعدم التمييز 8

    أسئلة اإلمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط 9

    من محتوى بالمقرر %75أسئلة االمتحان تشمل ما ال يقل عن  11

11 
 –تتضعععععمن ورقة األسعععععئلة المعلومات الضعععععرورية )مثل: زمن االمتحان 

 اسماء الممتحنين(   –توزيع الدرجات 
   

12 
انشعععععععطة  –تتنوع اسعععععععاليب التقييم لكل مقرر )امتحانات دورية ونهائية 

 فصلية( 
   

13 
يشعععععترك فى تقييم المقرر الواحد أكثر من اسعععععتاذ )ال ينفرد اسعععععتاذ بتقييم 

 المقرر(
   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

14 
يتم إعطاء الطالب تغذية راجعة عن مسعععععععتواهم فى االختبارات )خاصعععععععة 

 العملية (
   

 جودة المصادر والموارد المتاحة للتعليم والتعلم )بيئة العملية التعليمية( – 4
 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

اتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

 ال أتفق

    الدراسية ألعداد الطالبتتناسب مساحة القاعات  1

    تتناسب مساحة المعامل / الورش ألعداد الطالب 2

3 
 –تحرص الكلية على توفير بيئة تعليمية امنة وصعععععععحية ) األثاث 

 وسائل األمان ...الخ –اإلضاءة  –التهوية 
   

4 
توفر الكلية اإلمكانيات المعملية واألدوات الالزمة لمتطلبات مجال 

 دراستك
   

5 
توفر الكلية الوسععائط التعليمية المرتبطة بأهداف برنامي تخصععصععك 

 والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية
   

6 
يتم تجهيز القاعات الدراسععععية باإلمكانيات الالزمة للعملية التعليمية 

 نظام صوتي ...( –كمبيوتر  –) أجهزة عرل 
   

7 
والعمععل يعمععل أعضععععععععاء هيئععة التععدري  على تنميععة روح الفريق 

 الجماعي بين الطالب
   

8 
تعمل الكلية على توفير أعضعععععععاء هيئة التدري  المتخصعععععععصعععععععين 

 للتدري 
   

9 
تعمل الكلية على توفير مصعععععععادر لدعم التعلم الذاتي لدى الطالب ) 

أجهزة كمبيوتر متصعععععععلععة  –مقررات الكترونيععة  –مكتبععة مجهزة 
 معامل محاكاة....( –باالنترنت 

   

    الكلية كوادر فنية ملهلة للعمل فى المعامل والورشتوفير  11

    تقدم الكلية / الجامعة برامي تدريبية للطالب بهدف تنمية مهاراتهم 11

12 
تتوافر بمكتبة الكلية المراجع العلمية فى التخصععععععصععععععات المختلفة 

 والمتاحة للطالب
   

13 
األمن  تتوافر بالقاعات الدراسعععععععية والمعامل أو الورش إرشعععععععادات

 والسالمة
   

    توفير الكلية كتب جامعية فى المقررات المختلفة 14

15 
يتناسب محتوى الكتاب الجامعي مع المقرر الدراسي ويلبى حاجات 

 ومستوى قدرات الطالب
   

 
5 

  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 جودة الدعم والخدمات الطالبية  – 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

اتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

 ال أتفق

1 
توفر الكلية األدلة والكتيبات اإلرشعععععادية للتعريف بالخدمات المقدمة 

 للطالب
   

    تنظم الكلية برامي تعريفية للطالب فى بداية الفصول الدراسية 2

3 
 –توفر الكلية أماكن لممارسعععة األنشعععطة الطالبية المختلفة ) ثقافية 

 ترفيهية ( –فنية   -ورياضية 
   

4 
 -دورات مياد   –بالكلية المرافق العامة والخاصععة ) مصععادر تتوافر 

 مصادر مياد ( –مصادر كهرباء 
   

5 
 –أكاديمي  –تقدم الكلية الدعم الطالبي الالزم فى حال طلبا ) مادي 

 اجتماعي ( –صحي 
   

6 
تعمعععل الكليعععة على دعم وتحفيز الطالب المتفوقين فى المجعععاالت 

 معنوي ( –المختلفة ) دعم مادي 
   

    توفر الكلية وسائل دعم للطالب ذوى االحتياجات الخاصة 7

8 
تحرص الكلية على قيا  رضعععععععا الطالب عن مسعععععععتوى الخدمات 

 والدعم المقدم لهم
   

    تأخذ الكلية بآراء الطالب فى تطوير الخدمات التي تقدمها لهم 9

11 
الطالبي والسععاعات تحرص الكلية على تفعيل ومتابعة نظام اإلرشععاد 

 المكتبية
   

11 
تعمل الكلية على توفير اليات للتواصعععل بين أعضعععاء هيئة التدري  

 والطالب
   

12 
توفر الكلية طر  متنوعة لالعالن عن سعععياسعععات وإجراءات القبول 

 والتحويل واختيار التخصصات )االقسام او الشعب( 
   

 

  الملسسىالتقييم رأى الطالب فى اقتراحات اضافية عن : 
 

..................................................................................................................... 
 
 
 

  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

  التقييم الملسسيادات فى استبيان إلستطالع رأى القي
 ...........................االسم )أختيارى (: ...........................             الكلية : 

 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.
 كن على ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.

 أمام الخانة المالئمة لتقييمك.√ ضع عالمة 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

ال 
 أتفق

    للكلية خطة إستراتيجية معتمدة ومعلنة 1

    يتم متابعة تنفيذ تلك الخطة من خالل الية معتمدة 2

    swotتشارك األطراف المختلفة فى التحليل البيئي  3

    ية (خدم –بحثية  –تناقش الكلية سياستها فى المجاالت المختلفة )تعليمية  4

    وظيفي للعاملين معلن ومفعللدى الكلية توصيف  5

    تفعل الكلية إجراءات األمن والسالمة داخل مبانيها 6

    للكلية خطة معتمدة ومفعلة لتنمية الموارد الذاتية 7

    تستطلع الكلية رأى الفئات المختلفة فى أداء القيادات األكاديمية 8

    والمرافقللكلية خطة معتمدة ومفعلة للصيانة ونظافة المباني  9

    يوجد لدى الكلية قنوات ملسسية للتواصل مع المجتمع والمحيط 11

    توجد لدى الكلية الية معتمدة ومفعلة للتعامل مع شكاوى الطالب 11

    للكلية خطة لعملية التقويم الذاتي بصفة دورية 12

13 
 تتخذ الكلية إجراءات تصععععحيحية على مسععععتوى المجال  الرسععععمية فى ضععععوء

 التغذية الراجعة من األطراف المختلفة
   

    للكلية خطة بحثية معتمدة ومعلنة 14

15 
لدى الكلية اليات محددة ومعلنة ومفعلة للمسعائلة والمحاسعبة تسعتهدف التطوير 

 والتحسين المستمر
   

    تناقش الكلية نتائي الطالب فى المجال  الرسمية وتتخذ إجراءات تصحيحية 16

17 
لدى الكلية الية معتمدة  لتقييم ومراجعة برامجها التعليمية بصععععفة دورية توجد 

 لمواكبة احتياجات سو  العمل
   

    يتوافر بالكلية أماكن ملمنة ومخصصة للكنتروالت 18

19 
 –تدعم الكلية ماديا / معنويا المتميزين من العاملين )أعضعععععععاء هيئة التدري  

 إداريين ( –الطالب  –الهيئة المعاونة 
   

    تناقش الكلية نتائي التقويم الذاتي مع األطراف المختلفة 21

21 
تتخععذ الكليععة من اإلجراءات مععايضعععععععمن تحقيق المعععايير األكععاديميععة المعتمععدة 

 لبرامجها التعليمية
   

    يتوافر بالكلية اإلمكانيات والتجهيزات الداعمة للعملية التعليمية 22

    اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة إلجراء بحث علمي متميزيتوافر بالكلية  23

24 
( خدمية –بحثية  –الموازنة المخصععصععة للصععرف على أنشععطة الكلية )تعليمية 

 كافية
   

25 
تحرص القيادات األكاديمية على حضععععور ورش عمل أو دورات تدريبية للتنمية 

 المهنية بالجامعة /الكلية
   

 * أذكر اقتراحات اضافية عن رأى القيادات فى قيا  أثر مشروعات التطوير: 
.......................................................................................................................  



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 التقييم الملسسى استبيان الستطالع رأى أعضاء الهيئة المعاونة فى 
 

 االسم )أختيارى(: ..................................... الكلية : ...........................
 هذا االستبيان هو جسر التواصل بيننا وبينك فعبر عن رأيك بمصداقية وموضوعية.

 كن على ثقة أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.
 ة لتقييمك.أمام الخانة المالئم√ ضع عالمة 

 
 جودة األداء – 1

 عبارة جودة التقويم م

 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

ال 
 أتفق

1 
يتوافر بالكلية األعداد الكافية من المعيدين والمدرسعععععععين المسعععععععاعدين فى 

 التخصصات المختلفة
   

2 
ئة المعاونة فى  قدرات الهي ية لتنمية  تدريب جامعة برامي  ية / ال تنظم الكل

 المجاالت المختلفة
   

3 
يتوافر بالكلية قواعد بيانات عن أعضعععععاء الهيئة المعاونة موزعة حسعععععب 

 الدرجات واألقسام العلمية
   

    تعتمد الكلية سياسات محددة لتحديد العبئ التدريسي وتفعلها 4

5 
تعتمد الكلية سياسة عادلة واليات فعالة لتقييم أداء أعضاء الهيئة المعاونة 

 خدمية ( –بحثية  –األنشطة المختلفة )تعليمية فى 
   

    تأخذ الكلية بنتائي تقييم األداء فى خطة التحسين والتطوير 6

7 
تحرص الكلية على قيا  رضععا أعضععاء الهيئة المعاونة بصععفة دورية عن 

 اإلمكانيات والخدمات المقدمة
   

8 
تعمععل الكليععة على توفير اإلمكععانيععات والتجهيزات الالزمععة لتطوير العمليععة 

 التعليمية والبحثية 
   

    تعمل الكلية على توفير وسائل األمن والسالمة داخل منشآتها 9

 
 جودة البحث العلمى والدراسات العليا  – 2

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

ال 
 أتفق

    برامي الدراسات العليا متنوعة وتم توصيفها وفقا لمعايير أكاديمية 1

    برامي الدراسات العليا تلبى احتياجات المجتمع 2

    يتم تحديث لوائح الدراسات العليا فى ضوء التطورات واراء المستفيدين 3

    تواكب موضوعات الرسائل العلمية التطور العلمي 4

5 
الكلية اليات لتوزيع اإلشععععراف على الرسععععائل العلمية تضععععمن توافق تطبق 

 التخصص والعبىء اإلشرافي
   

    لدى الكلية خطة بحثية معتمدة ومعلنة 6

    تفعل الكلية اليات تضمن تفعيل ومتابعة خطتها البحثية 7

8 
تحرص الكلية / الجامعة على دعم أعضعععععععاء الهيئة المعاونة المتميزين فى 

 البحث العلمي
   



 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  جامعة طنطا –كلية الطب 
 

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

أتفق 
 تماما

أتفق إلي 
 حد ما

ال 
 أتفق

9 
تحرص الكلية وتشعععععععجع التعاون بين األقسعععععععام العلمية فى منظومة البحث 

 العلمي
   

11 
تتعاون الكلية مع هيئات وملسععسععات بحثية من خالل مشععروعات بحثية أو 

 اتفاقيات علمية
   

    توفر الكلية المراجع والدوريات العلمية لدعم منظومة البحث العلمي 11

    الكلية خدمة االنترنت للمعيدين والمدرسين المساعدينتوفر  12

13 
تشجع الكلية الهيئة المعاونة على االستفادة من منح للتفري العلمي إلجراء 

 بحوث علمية مشتركة والحصول على درجات علمية من الخارج
   

    يتم االستفادة من نتائي البحث العلمي فى تطوير المقررات الدراسية 14

    تنظم الكلية ملتمرات علمية دورية وندوات تخصصية 15

16 
تدعم الكلية مشعععععععاركة أعضعععععععاء الهيئة المعاونة فى الملتمرات والندوات 

 العلمية
   

    توفر الكلية قواعد بيانات للبحث العلمى واألنشطة العلمية المرتبطة 17

 جودة األنشطة األكاديمية والتعليمية  – 3

 م
 التقويمعبارة جودة 

 الى اى مدى تتيح الكلية الخدمات التالية

 التقويم

 دائما
الى حدا 
 ما 

 ابدا

    استخدام شبكة االنترنت فى التفاعل مع الطالب 1

    استخدام البريد االلكترونى الخاص التفاعل مع الطالب 2

    استخدام البريد االلكترونى الخاص بالكلية للتفاعل مع الطالب 3

    أستخدام المعينات التكنولوجية فى التدري  4

 جودة األنشطة اإلدارية والخدمية  – 4

 عبارة جودة التقويم م
 التقويم

 ابدا الى حدا ما دائما

    أعلم برلية ورسالة الكلية و أعمل وفقا لهم 1

    أشارك فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية 2

    تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكليةأشارك فى تنفيذ ومتابعة  3

    أشارك فى إعداد ومناقشة التقرير الذاتي السنوي للكلية 4

    أقوم بمهام إدارية بالقسم 5

    أقوم بمهام إدارية بالكلية 6

    أشارك فى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلية 7

    أشارك فى تقديم خدمات مجتمعية أو بيئية 8

    دراية بالخطة اإلستراتيجية للكلية وأعمل وفقا لهالدى  9

  التقييم الملسسىأذكر اقتراحات اضافية تدعم : 
....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................
........ 

 


