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 التقرير السنوي 

 كلية العلوم جامعة طنطا

 للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 2020/ 2019عن العام الجامعى 

 بيانات عامة  -1

 اسم الكلية  العلوم 

 الجهة التابعة لها جامعة طنطا

الحاسب -اإلحصاء-)رياضيات بكالوريوس   -كيمياء    –فيزياء  ال-علوم 

الحيوان -جيوفيزياء   –جيولوجيا   حيوي-نبات ال-علم  -فيزياء 

حيوي -ميكروبيولوجي -كيمياء/نبات   -كيمياء/كيمياء 

–كيمياء/حشرات    -كيمياء/حيوان    -كيمياء/ميكروبيولوجي  

 (  .كيمياء حيوي -كيمياء/جيولوجيا 

 التقنية الحيوية(  –برامج مميزة )جيولوجيا بترول وتعدين 

التطبيقية  دبلوم   الكيمياء  التطبيقية-الميكروبيولوجى  –)  -الحشرات 

التحليلية  –  الحشرات الطبية البيولوجية    –الكيمياء  الكيمياء –التحاليل 

التحليلية  المهنى  –الحيوية  التطبيقية  –الميكروبيولوجى  -الجيولوجيا 

 ( الطبيعة األرضية

( تطبيقية-بحته   رياضيات ماجستير    –فيزياء    –احصاء -رياضيات 

عضوية  كيمياء وغير  طبيعية-طبيعية  وعضوية  عضوية  -كيمياء 

-جيوفيزياء تطبيقية -حفريات وطبقات -ن وصخورمعاد –كيمياء حيوية 

نباتية النبات -بيئة  حيوان  -وراثه-ميكروبيولوجيا-طحالب -فسيولوجيا 

حيوان -تجريبي حيوان-بيئة  حشرات -فسيولوجيا  مقارن  -تشريح 

ماجستير    -بيئة حشرات  -فسيولوجيا الحشرات -تشريح مقارن فقاريات 

 ( المساحة والتعدين مهني في

تطبيقية-بحته  رياضيات )دكتوراه   –فيزياء    –احصاء-رياضيات 

عضوية  كيمياء وغير  طبيعية-طبيعية  وعضوية  عضوية  -كيمياء 

-جيوفيزياء تطبيقية -حفريات وطبقات -معادن وصخور–كيمياء حيوية 

نباتية النبات -بيئة  حيوان  -وراثه-ميكروبيولوجيا-طحالب -فسيولوجيا 

حيوان -تجريبي حيوان-بيئة  حش-فسيولوجيا  مقارن  -رات تشريح 

ماجستير    -بيئة حشرات  -فسيولوجيا الحشرات -تشريح مقارن فقاريات 

 ( المساحة والتعدين مهني في

تمنحها  الى  العلمية  الدرجات 

 الكلية

 خاتم الكلية

 

 

 بتاريخ  التقريراعتماد 

/10 /2020 
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 رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها: -2

 رؤية الكلية: 

العلوم   كلية  إلى    –تسعى  المعرفة في  جامعة طنطا  التعليمية ونشر  المجاالت  في  التميز  المداومة على 

 العلوم األساسية والتطبيقية والمجاالت البحثية للمساهمة في تنمية المجتمع. 

 رسالة الكلية:

الطالب من   تمكن  األساسية  العلوم  في  تعليمية  برامج  تقديم  في  بالتميز  العلوم جامعة طنطا  كلية  تلتزم 

مهارات الالزمة للمنافسة في سوق العمل. كما تهدف الكلية إلي االرتقاء بمنظومة  اكتساب المعارف وال 

التعليمية   العملية  تساهم في تطوير  والتطبيقية  العلوم األساسية  في  متميزة  بأبحاث  للقيام  العلمي  البحث 

 وحل مشكالت المجتمع  على المستوى المحلى واإلقليمي. 
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 كلية العلوماإلستراتيجية  لالغايات واألهداف  -3

 الغاية األولى:  

 تنمية البنية األساسية للكلية 

 إستكمال البنية التحتية لمبانى الكلية   -1

 رفع كفاءة البنية المعلوماتية واإلتصاالت   -2

 الغاية الثانية: 

 تنمية القدرة المؤسسية 

 تحديث و متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية  .1

 تطوير الهيكل التنظيمي و النواحي اإلدارية للكلية   .2

 الغاية الثالثة: 

 عضو هيئة تدريس وخريج متميز 

 اإللتزام باألخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز -1

للتحسين   -2 معتمدة  سياسات  ووضع  األداء  بمستوى  واإلرتقاء  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تطوير 

 والتعزيز بالكلية. 

المعايير   -3 مع  لتتوافق  العليا  والدراسات  البكالوريوس  لطالب  التعليمية  والمقررات  البرامج  تطوير 

 NARSاألكاديمية القياسية القومية  

 زيادة فعالية نظام الدعم الطالبي وتحسين خدمات الخريجين  -4

 ييم للطالب تحسين المصادر المتاحة للتعليم والتعلم وتحسين طرق التدريس والتق -5

 الغاية الرابعة: 

 المساهمة في التنمية المتكاملة للمجتمع 

 تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية.  .1

تحسين فعالية دور الكلية في خدمة المجتمع وتقديم  دورات  تدريبية و استشارات علمية ترفع من مهارات  .2

 البيئية. وعية و الزراعية والصحية  القوي العاملة بالمجتمع، كما تساعد على حل مشاكل المجتمع الصنا

 الغاية الخامسة: 

 . تنمية القدرات المادية

 المشاركة في المشاريع التنافسية المحلية و الدولية ومشروعات التطوير  .1

 استحداث برامج جديدة ومتميزة  .2

 المدني و القطاعات الصناعية المختلفة  بناء شراكة مع مؤسسات المجتمع .3
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 2019/2020انجازات وأنشطة متميزة شاركت فيها الكلية خالل  العام الجامعى   -4

األول و الثانى  الفصل الدراسى االول بيان بما تم انجازه من أنشطه رعاية الطالب  

 :   النشاط الرياضي 
 

الدراسي األول بين طالب الكلية الختيار  إقامة دوري خماسيات كرة القدم  في الفصل   •

 منتخب الكلية من بين الفرق الفائزة . 

 

األول   • الدراسي  الفصل  خالل  الطاولة  تنس  في  الكلية  لطالب  تنشيطيه  دوره  إقامة 

 الختيار المشاركين في دوري الجامعة . 

الشباب   • لرعاية  العامة  االدارة  تنظيم  الجامعة  لطالب  الدرجات   سباق  فى  المشاركة 

 م   2019/ 22/9بالجامعه بمجمع الكليات بسبرباى يوم االحد  

 اشتراك طالب الكلية فى البطوالت الفردية والجماعية في دورى الجامعة :  •

الثالث    المركز  على  العلوم  كلية  القدم حصول   كرة  لخماسيات  الجامعة     بطولة 

 11/11/2019بتاريخ  

طارق   اوليفيا    / الطالبة  بحصول  فى  الثالث  المركز   على   طولة   جرجس 

 م   2019/ 11/ 18)بنات( بتاريخ    الجامعة لتنس الطاولة  

ب فى  االول  المركز  على  النحاس  ياسر  الزهراء  فاطمة  الطالبة  طولة  حصول 

 م   2019/ 9/ 18ك ) بنات ( بتاريخ   57وزن      الجامعة للتايكوندو 

فى بطولة  المركز االول  حصول الطالب / مروان هيثم عبدالمنعم جعيصة على  

 م   2019/ 10/ 26بتاريخ    الجامعة للسباحة  

فى   االول  المركز  على  الشمحوط   احمد  الطالب  لرفع  حصول  بطولةالجامعة 

 م  30/10/2019بتاريخ  األثقال 

 في بطولة  الجامعة لكمال األجسام الفوز بالمركز األول 

االول    بالمركز  للكرة  الفوز  الجامعة   بطولة   بنينفي  بتاريخ    الطائرة  

 م  11/2019/ 21

 المشاركة في بطولة  الجامعة أللعاب القوى )بنات (. 

 المشاركة في بطولة الجامعة أللعاب القوى )بنين( . 

 النشاط الثقافى : 

لعدد   • الكريم  القرأن  وتجويد  ترتيل  ضمن    21مسابقة  وطالبه  طالب 

يوم   الفيزياء  سيمنار  بقاعه  العلوم  بكلية  الطالبية  االنشطة  مهرجان  فعاليات 

   2019/ 10/ 7االثنين  

بمشاركه   • العلوم   بكلية  السيمنار  بقاعه  للشعر  الدولى  مهرجان طنطا 

صر  اضافه الى القاء شعراء  شعراء من البرازيل , المجر ,العراق , سوريا و م

 .    2019/  10/ 27يوم االحد  طالب وهيئة التدريس بكلية العلوم  
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المشاركة فى دورى ثقافى لطالب الجامعة تنظيم ادارة النشاط الثقافى   •

   2019/ 11/ 19بتاريخ    8لمسابقه ابداع 

 

 النشاط الفنى  : 

عرض موسيقى غنائى لطالب الكلية واسكتش مسرحى بمدخل الكلية   •

   2019/ 10/ 10يوم الخميس  

المشاركة فى مسابقه موهبتك تنظيم ادارة النشاط الفنى باالدارة العامه   •

   11/2019/ 5وحتى  10/ 26لرعاية الطالب بجامعه طنطا فى الفتره من  

  ( الثانى  بالمركز  العلوم  بكلية  الثانية  الفرقة  نبيل شوقى   اندرو  الطالب  فاز 

 عزف موسيقى ( على مستوى الجامعة  

محمود بالفرقه الرابعه بكلية العلوم بالمركز الثانى  فازت الطالبه ندا عجالن  

 )االنشاد الدينى ( على مستوى الجامعة  

شاركت كلية العلوم فى المهرجان الصيفى الرابع والعشرون لمسرح   •

الجامعة  بمسرحية  قضية وطن  عن مسرحية االغتصاب للمؤلف سعد ونوس   

   9/12/2019,اخراج الطالب/  عمرو عربي بتاريخ  

فى    الثانى  والمركز  الديكور  فى  الثانى  المركز  على  العلوم  كلية  حصلت 

 االضاءه    

 

 النشاط االجتماعي : 

 2020/ 2019لقاء التعارف للطالب الجدد  للعام الجامعى  •

 م. 2019/ 9/ 18  -16الدورة التأهيلية للطالب الجدد بكلية العلوم فى الفتره من   •

 التكافل االجتماعي لطالب الكلية   صرف االجتماعي وتوزيع استمارات البحث  •

 توزيع بونات التغذية لطالب الكلية   •

بمناسبة     50اشترك   • طنطا  جامعه  احتفال  الكلية  من  على  46طالب  عام 

 م.  2019/ 10/ 24انتصارات اكتوبربمركز المؤتمرات بتاريخ  

العلوم    • بكلية  المثالية  والطالبة  المثالي  الطالب    16/11/2019بتاريخ  مسابقة 

 وفاز بها : 

 الطالب المثالى / إبراهيم عبدهللا راضى  المستوى الرابع جيولوجيا خاص       

 الطالبة المثالية / دينا سيد احمد يونس المستوى الرابع جيولوجيا البترول والتعدين       

 اقامة مسابقة الشطرنج بكلية العلوم    •

 اإلشراف على  حمالت التبرع بالدم    •

اقامة معرض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بمدخل الكلية  فى الفتره من   •

 م.   2019/ 10/ 27-28
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   األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :

 

المشاركة  فى مسابقه حفظ وتجويد القرأن الكريم بمستوياته الثالثه ) القرأن كامال   •

القرأن    – من    –نصف  الفتره  فى  طنطا  جامعه  وطالبات  لطلبة   ) القرأن    -21ربع 

 اعداد وتنظيم ادارة االسر بالجامعه .   10/2019/ 23

ال  محروس حصلت  محمد  بشير  منه هللا  المركز   طالبه  على  العلوم  بكلية  االولى  الفرقة 

 الثالث فى المستوى االول ) القرأن كامال ( . 

استاند   12ويشمل معرض يتضمن عدد      the glary pharaohsتنظيم ايفنت   •

يوم   وذلك  الفراعنه  لعنه  وماهى  والتحنيط  وتاريخهم  الفراعنه  عن  معلومات  على  يحتوى 

2,1/3 /2020 

  وكيفية   البصر   نعمة   عن   توعيات   وتضمن (    نور   طاقه)    توعية   ايفنت   تنظيم  •

  نعمة   اقدىف  من  مصر   فى   المؤثرة   الشخصيات   اهم   وذكر   المكفوفين   ومعاناه   علية  المحافظة

   3/2020/ 7يوم    بمدخل الكلية   وذلك  البصر

( ويشمل معلومات علمية كالساعه البيولوجية     (  the first lineتنظيم ايفنت   •

 .    2019/ 3/ 9يوم االثنين بمدخل الكلية  ومجاالت العمل الحر وأنشطة ترفهية وذلك  

 

 الجواله والمعسكرات  : 

 

بمشاركه   • مرحوم  بمحله  الجوية  طنطا  قاعدة  الى  طالب    50رحله 

أ.د/  تضمنت هيئة االشراف  2019/ 10/ 7وطالبه من كليات الجامعة يوم االثنين  

 سمير محمد على 

باالسكندرية   • العسكرية  الشماليه  للمنطقه  طنطا  جامعه  طالب  زيارة 

الوطن  حب  فى  وشعب  جيش   ( الجامعات  لطلبه  التوعية  ندوة  (    وحضور 

بمشاركه جامعات طنطا , المنصورة , كفر الشيخ , دمنهور, االكاديمية العربية  

    2019/ 10/ 30للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك يوم االربعاء  

وجوالت   • لجوالى  عشر  الخامس  الكشفى  المهرجان  فى  المشاركه 

 وحصلت الكلية على   2020/ 2/ 16  -9جامعه طنطا فى الفتره من  

 االول فى المجال الدينى   المستوى 

 المستوى االول فى القيم واالتجاهات الكشفية  

 المستوى االول فى الخدمة العامه وتنمية المجتمع  

 المستوى الثالث فى المجال الثقافى والفنى  

 المستوى الثالث فى حفل السمر والمجال الكشفى  

 المستوى الثالث فى الدورى والتطلع للقيادة  
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 الرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  : 

االربعاء   • يوم  العلوم  كلية  لطالب  للكتاب  الدولى  القاهرة  معرض  الى  رحلة 

29 /1 /2020   

 الحسين (    –رحلة ترفهية الى القاهرة ) دريم بارك   •

 اللجنة العلمية   :  

   8/10/2019معرض الجمعية العلمية لطالب كلية العلوم يوم الثالثاء  •

فرع طالب جامعه طنطا    –الحفل االفتتاحى للجمعية العلمية للمستكشفين الجيوفيزيائين   •

   2019/ 19/10( بكلية العلوم بتاريخ 1بمجمع ) 

بالتعاون مع  تنظيم قطاع خ   –دورة االسعافات االولية بكلية العلوم   • دمة المجتمع بالكلية 

قطاع شئون التعليم والطالب : المحاضرتان أ.د / زبيده فريد و أ.د/ زبيده عادل االستاذه  

 2019/ 10/  14 -9بكلية التمريض وتم عقد الدورة بقاعه سيمنار الكيمياء فى الفتره من  

 أعمال اخرى    : 

من   • الفتره  فى  الطالب  اتحاد  انتخابات  على  وحتى    30/10االشراف 

14 /11/2019   

المؤتمرات   • بمركز  الكلية  مؤسسى  وتكريم  العلوم  لكلية  الذهبى  اليوبيل  احتفال 

   2019/ 10/ 13جامعه طنطا يوم االحد  

 

العلوموتنميــــــة البيئــــة بكلية  شئون خدمة المجتمع قطاع إنجازات ونشاط     

2019/2020عام  خالل    

 ******* 

 انجازات وحدة التحليل الدقيقة  

 االنتهاء من تجهيز المقر الجديد للوحدة بمبنى الكنتروالت بالكلية -1

عقد دورة تدريبيه مجانية للطالب والخريجين من كليات العلوم واألداب والتربية والتجارة تحت عنوان    -2

م  حيث قام االمتقدمون    2019أكتوبر    16-15" فى الفترة  صناعه المنظفات السائله والمطهرات والعطور"

 شهادة بالحضور.  بالتدريب العملي علي خطوات عملية التصنيع وفي نهاية الدورة تسلم كل طالب 

 وقد تسلمتها ادارة جامعة طنطا  2020عبوة صابون سائل في شهر مارس   400تم تصنيع عدد -3

 وايضا تم تسليمها الدارة جامعة طنطا   2020عبوة صابون سائل في شهر أبريل    400تم تصنيع عدد -4

ن والعاملون بالكلية بسعر  تم بيع عدد من عبوات الصابون السائل للسادة اعضاء هيئة التدريس والموظفو -5

 اليقارن باالسعار التجاريه فى االسواق. 
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تقدمت الوحدة بمشروع لتطوير وتحديث العمل بها من خالل مبادرة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا   -6

بملبغ   الجمهورية  مستوى  على  العلوم  كليات  وصيانة    2000000بدعم  لشراء  جنيه(  مليون  )اثنين  جنيه 

ع االجهزة  اجهزة  لتحديد  بالكلية  االقسام  السادة رؤساء  مع  التواصل  وتم  بالكلية.  العلمى  البحث  لدعم  لمية 

 المطلوبة وجارى طرح المناقصات والشراء  من ادارة المشتريات بالكلية. 

وطالب  -7 المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  اعضاء  للسادة  للعينات  والتحاليل  القياسات  إجراء  استمرار 

الحمراء  الدراسا تحت  األشعة  تحليل  جهاز  على  األجهزة  علي  الكلية  وخارج  داخل  من  العليا     FT-IRت 

   Vibrating Sample Magnetometer (VSM)وجهاز األشعه فوق البنفسجية  وجهاز 

العلمية  -8 االجهزة  وعمل  شراء  بعد  بالكلية  العلمى  البحث  مسيرة  فى  بدوراكبر  الوحدة  تقوم  ان  نتطلع 

 . 2021مشروع اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمنتصف العام المقبل   الممولة من

 انجازات وحدة االزمات والكوارث 

    2/2019/ 27  الطوارى الجزئى  اخالء  محكاةتقرير

     2019/ 3/ 29محكاة اخالء الطوارى الجزئى    تقرير 

     2019/ 10/ 28محكاة اخالء الطوارى الجزئى   تقرير 

2019/ 8/ 27محكاة اخالء الطوارى الجزئى    تقرير   

 :تقرير األداء

 ى:التخطيط اإلستراتيج 1معيار

االستراتيجية   للخطة  العامة  للغايات  االستراتيجية  األهداف  تنفيذ  فى  التقدم  نسب    –  2015حساب 

 مصحوبة بأسباب عدم االنجاز.  2020يونيو  -يناير  والتنفيذية عن الفترة 2020

 رساله و رؤية الكلية معتمدتان و معلنتان و شارك فى وضعهما االطراف المعنية  .1

و   .2 واضحة  المؤسسة  مع  رسالة  يتفق  بما  المجتمعية  مسئوليتها  و  البحثى  و  التعليمى  دورها  تعكس 

 ية  من مؤسسات التعليم العالى كماتسهم فى تحقيق رسالة الجامعة عوقعات المجتمتال

م والتي تم إعتمادها  2020  –  2015وضع وثيقة الخطة اإلستراتيجية متضمنه الخطة التنفيذية للكلية   .3

 م . 2014/  4/ 16من مجلس الكلية بتاريخ  

حساب نسب التقدم فى تنفيذ األهداف االستراتيجية للغايات العامة للخطة االستراتيجية والتنفيذية عن   .4

 مصحوبة بأسباب عدم االنجاز.   2020/ 9حتى   9/2019الفترة 

العام   .5 خالل  تنفيذه  تم  لما  السنوية  المتابعة  خالل  من  للكلية  التنفيذية  الخطة  للخطة    الخامستحديث 

ورصد النسب المئوية لكل بند من بنود الخطة التنفيذية هذا باإلضافة إلي ماتم تنفيذه    2019-2020

 . من اهداف الخطة االستراتيجية للكلية

 2020 –  2015االستمرار فى العمل على وثيقة الخطة االستراتيجية  .6
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 :اإلستراتيجية للجامعةدراسة التوافق بين الخطة اإلستراتيجية للكلية والخطة  

 . 2020-2015تحديث الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطة اإلستراتيجية   .1

وعلى   .2 الكليه  ساحات  داخل  بنارات  عن طريق  بالكليه  االستراتيجيه  واالهداف  الغايات  هذا  نشر  تم 

 موقع الكليه االلكترونى وعمل مطويات وزعت على الطالب 

سياسات الكلية في مجال التعليم، سياسات الكلية في مجال البحث العلمي، سياسات الكلية في مجال  .3

 نشرها داخل وخارج الكلية.عتمده وتم متنمية البيئة وخدمة المجتمع  

 وثيقة السمات المميزة للكلية اعيدت صياغتها وتم نشرها على موقع الكلية وفى بروشورللطالب. .4

 تم وضع آليات لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.  .5

 دراسة الصعوبات والتحديات المتوقعة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.  .6

للخطة .7 التنفيذية  الخطة  العامة،    إدراج  الغايات  متضمنة  اإلستراتيجية  الخطة  وثيقة  في  اإلستراتيجية 

مؤشرات  التنفيذ،  مسئولية  التوقيت،  اإلستراتيجية،  األهداف  تنفيذ  آليات  اإلستراتيجية،  األهداف 

 المتابعة وتقييم األداء، اإلنجازات، الموارد المطلوبة وكذلك مصادر التمويل. 

 االستراتيجيه طبقا لالطار الزمنى  خطهلمتابعه الخطه التنفيذيه ل .8

للكليه   .9 السنوى  التقرير  لعمل  باالضافه  دوريه  تقارير  عمل  أكتوبر  يتم  من  الفترة  وحتى    2020في 

باسباب    محتويا  2021سبتمبر   مصحوبه  االستراتيجيه  االهداف  تنفيذ  فى  التقدم  نسب  حساب  على 

 نفيذ الخطه االستراتيجيه عدم االنجاز وكذلك حساب النسبه العامه لمدى التقدم فى ت

 أواًل: المنهجية المتبعة إلعداد الخطة االستراتيجية  
التخطيط االستراتيجي هو عملية نظامية تتت  االمسسةتة لتير تس استتراتيجيتوا وج توهواتوتا المةتت  لية  
جاتختتتال ال تتتراضاو ال تتترجض ة ناتتتو توهيتتتي المتتتواض  الما ةتتتة جال ذتتتر ة المتاةتتتة لتا يتتت  هتتت   االستتتتراتيجية  جه تتتا  

جالتتي تيتمتد علتيو    DSTPوجية جم  STDPم وجياو عديدة تةتخدم للتخطيط االستراتيجي  جم وما م وجية 
 في الغالب مسسةاو التيلي  اليالي إلعدا ها خططوا االستراتيجية:

ج  تتوم هتت ا المتتدخر علتتو ضستت  الو تت   DSTP (Draw – See – Think-Plan: )المنهجيةةة الولةة    1
  ثتت  تاديتتد الو تت  الاتتالي للمسسةتتة عتت   ر تت  (Draw)األمثتتر التت غ ترلتتب المسسةتتة ول ت تتول عليتتي 

(  ثتت  ت تتوم المسسةتتة  تاديتتد الغاةتتاو جاألهتتداة االستتتراتيجية جالتتتي تا تت  ض  تتة See) التاليتتر الرعتتاعي
  (Plan في ةتتة للولتتوو للو تت  المتت موو )  جفتتي  تتوك للتتو يتتت  ج تت  خطتتة ت(Think)جضستتالة ال ليتتة 

 ال رامج جاألنذطة  جالموازناو الالزمة لت في ها    مت م ة
ج  توم هت ا المتدخر علتو ت يتي  الو ت  STDP  (See – Think – Draw – Plan : ) المنهجيةة الانييةة  2

ئج ت يي  الو   الاالي جج   األهداة المرلوب في تا ي وا ث  ضس  الطر   لةد وج لل  الفجوة  ي  نتا
 الاالي جاألهداة المرلوب في تا ي وا 

 ثنييًن: التحليل البيئي 
للتيتترة علتتو ال يلتتة التتتي تيمتتر متت  خاللوتتا المسسةتتة فمنتتي توهتتد اليديتتد متت  األستتاليب المت يتتة فتتي التخطتتيط 

  جتاليتر الفلتاو المذتاض ة  جليرهتا مت  األستاليب  ج تد  PESTEL  جتاليتر SWOTاالستتراتيجي مثتر تاليتر 
 SWOTوب التاليتر الرعتاعي هامية   طا علتو وستل -است دو عملية إعدا  الخطة االستراتيجية ل لية اليلوم

Analysis :جهو ةالر اليوامر الداخلية جالخاضهية اال ة ة لل لية ج ذمر تالير 
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جالتتتتي تذتتتمر  تتتر متتتا يتيلتتت  االم ظمتتتة ) تتتو  اذتتتر ة  جوهوتتت ة   Strengths (S):يقةةةنل القةةةاخ الدا ليةةةة   1
 او وج نتتواةي ال تتو  جميتتداو  جومتتاو   جعال تتاو  جاليال تتة متت  المةتتتفيدي       إلتتم(  جتيت تتر متت  مميتت

 االم ظمة  
جالتتي تذتمر  تر متا يتيلت  االم ظمتة  ج يت تر مت  ال  تا    Weaknesses  :(W)يقنل الضعف الدا لية    2

 التي تاتاج إلو تاةي   

جتذتتمر  تتر متتا ةذتتمر فرلتتة متاةتتة تةتتاعد الم ظمتتة علتتو  Opportunities  :(O)الفةةرا المتن ةةة   3
م المجتمت    وعيتة الختدماو التتي ت تدموا ال ليتة  جسياستاو الدجلتة تا ي  وهتدافوا االستتراتيجية مثتر: اهتمتا

 في  ع  م ظومة التيلي        إلم  

جتذتتتتمر  تتتتر متتتتا ةذتتتتمر توديتتتتدا  خاضهيتتتتا ةييتتتت  ال ليتتتتة عتتتت  تا يتتتت  وهتتتتدافوا  Threats :(T)التهديةةةةدا    4
التتتتي ت تتتدموا االستتتتراتيجية  مثتتتر الجوتتتاو األختتتر  المذتتتاض ة  جنظتتترة المجتمتتت  المالتتتي ل وعيتتتة الختتتدماو 

 ال لية       إلم 

 ثنلاًن: تحديد البينين  المطلابة  

)ال تتوة جال تتي (  Internal Factorsي  تتي التاليتتر الرعتتاعي علتتو تاليتتر لليوامتتر  اختتر المسسةتتة 
)الفتتترا جالتوديتتتداو(  جتتمثتتتر اليوامتتتر الداخليتتتة فتتتي  External Factorsجاليوامتتتر المايطتتتة االمسسةتتتة 

 ( التالية:S'7مسسةاو التيلي  اليالي في الي الر الة ية )
 Staffاألفرا    Structure 2الويمر   1

 Skillsالمواضاو   Sources 4المواض     3

 Systems and Proceduresاألنظمة جاالهراكاو   Style 6نمط اال اضة   5

  Shared Valuesال ي  المذتر ة   7

 
 وما اليوامر الخاضهية في مسسةاو التيلي  اليالي فتتمثر في ثالث مجموعاو:

جالمتمثلتتتتتة فتتتتتي اليوامتتتتتر اال ت تتتتتا ةة جالةياستتتتتية جاالهتماعيتتتتتة جالت  ولوهيتتتتتة جال انونيتتتتتة  البيئةةةةةة ال بةةةةةر :  1
 جالدةموهرافية في ال يلة الخاضهية للمسسةة 

جالمتمثلتتة فتتي الاجتت  جالتوز تت  الجغرافتتي جالويمتتر جالت لفتتة جال متتو لمسسةتتاو  بيئةةة اةةننعة التعلةةيل العةةنلي:  2
 جل اعة التيلي  اليالي في م ر 

متمثلتتة فتتي المةتتتفيدي  ال وتتائيي  )الطتتالب(  جالختتر جي   جالم افةتتي    صةةىر) )بيئةةة الت(ةةىيل(:البيئةةة ال  3
 جضهاو ال  اعة  جوجلياك األموض  جليره  م  وفرا  جمسسةاو المجتم  المالي 
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  ج د إعتمد ت مي  و جاو هم   ياناو التالير الرعاعي ليوامر ال يلة الداخلية جالخاضهية علو ميايير االعتما
 National Authority for Qualityالتي و رتوا الويلة ال ومية ل مال هو ة التيلي  جاالعتما  في م ر

Assurance and Accreditation of Education (NAQAAE)  2015   جال غ لدض في يوليو   
 جتذمر تلو المياير ما يلي: 

 ال يا ة جالاو مة  2 التخطيط االستراتيجي   1
 وع اك هيلة التدض س   4 و رإ اضة الجو ة جالتط  3
 المواض  المالية جالما ةة  6 الجواز اإل اضغ   5
 التدض س جالتيل   8 الميايير األوا ةمية جال رامج التيليمية   7
 الدضاساو اليليا  10 الطالب جالخر جول   9

 خدمة المجتم  جت مية ال يلة   12 ال اث اليلمي   11
 رابعًن: مصندر وأدوا  جمع البينين  

 لجم   ياناو التالير الرعاعي  ف د ت  االعتما  علو الم ا ض التالية لل ياناو:
 المصنرد الانياية  .1

جهتتتي تلتتتو ال يانتتتاو التتتتي هاميتتت   واستتتطة انختتتر   أللتتتراض  تتتد ت تتتول مختلفتتتة عتتت  ولتتتراض الخطتتتة 
مجموعتتتتة متتتت  ال يانتتتتاو المرت طتتتتة  اي التتتتر مختلفتتتتة مثتتتتر: وعتتتتدا  الطتتتتالب امرةليتتتتتي  االستتتتتراتيجية  جهتتتتي

  جوعتتتدا  وع تتتاك هيلتتتة 2019/2020ال متتتالوض وا جالدضاستتتاو اليليتتتا م تتت  إنذتتتاك ال ليتتتة ةتتتتو اليتتتام الدضاستتتي 
الوافتتدي   التتتدض س جميتتاجنيو   جاإل اض تتي  اال ليتتة جتوز يتتاتو  علتتو األ ةتتام اليلميتتة جاال اض تتة  جوعتتدا  الطتتالب 

 خالو الخمس س واو األخيرة  جاألنذطة ال اثية جالمجتميية اال لية  
 المصندر الولية .2

تتيح الم ا ض الثانو ة ايض ال ياناو التي تغطي ايض وجهتي نذتا  ال ليتة فتي مجتاالو مختلفتة  إال 
ليتتة ومتتر ةتمتتي  جتيتترة ونوتا تظتتر ليتتر  افيتتة إلهتتراك التاليتر ال يلتتي الرعتتاعي  فتتمل الااهتتة التو ال يانتتاو األج 

ال يانتتتتاو األجليتتتتة علتتتتو ونوتتتتا تلتتتتو ال يانتتتتاو التتتتتي هاميتتتت   واستتتتطة فر تتتت  اليمتتتتر  جلتا يتتتت  وهتتتتداة التخطتتتتيط 
االستراتيجي ف د ت  االعتمتا  علتو ايتض لجمت  ال يانتاو المطلوعتة مت   يلتة اليمتر الداخليتة جالخاضهيتة م ةتمة 

 في وضعية مجموعاو علو ال او التالي:  
استتماضاو الستتطالر ضوغ وع تاك هيلتة  7ةيث ت  إعدا  جت تمي  عتد   :Questionnaireالستقصنء  ا .أ

التدض س  جوع اك الويية المياجنة  جالجواز اإل اضغ  جالطالب  جالخر جي   جال يا او جالمجتمت  الختاضهي 
 ال غ ة   مجموعة م  المةتفيدي  

لم تتا الو الذخ تتية ةخ تتية متت  ةيتتث ستتوة يتتت  إهتتراك عتتد  متت  ا :Interviewالمقنبلةةة ال(خصةةية  .ب
ج يتتتر  –ج يتتتر ال ليتتتة لذتتتلول التيلتتتي  جالطتتتالب  –األ تتراة لاو ال تتتلة  اختتتر ال ليتتتة جهتتت : عميتتتد ال ليتتة 
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مدير جةدة  مال الجتو ة  جمت  المالةت   –ض ساك األ ةام  –ال لية لذلول خدمة المجتم  جت مية ال يلة  
وني  سوة يت  االعتمتا  فتي الم تا الو الذخ تية علتو وع تاك اال اضة اليليتا اال ليتة ل تونو  م تدضا  هامتا  
م  م ا ض الميلوماو ةوو جا يوا جتخطيطا  لمةت  لوا جللو إست ا ا إلو المو   الت غ ةذتغلي  تر ع تو 

 Structureتيتمد الم تا الو الذخ تية علتو نمتط الم ا لتة المويملتة في  يا ة جتةيير اليمر في ال لية  

Interview  مت  ختالو  تترم مجموعتة متت  األستللة المايتتدة ستلفا   جالتتتي ةممت  إستتتخداموا فتي إ اضة فاعلتتة
للم ا الو الذخ ية م  ا اضة ال لية للتيرة علو ايض هوانب جا   ال ليتة اتال ظر إلتو   ييتة عمتر  تر 

 م و  
:  ج تتد تتت  ع تتد  جضش متت   يتتا او ال ليتتة  جوع تتاك هيلتتة التتتدض س  جالويلتتة Work shopsجضش اليمتتر  . 

المياجنتتة  جالجوتتاز اإل اضغ  جالطتتالب لم ا ذتتة ن تتا  ال تتوة جال تتي  جالتتتي تتت  إعتتدا ها فتتي  تتوك تاليتتر 
اختر جختاضج االست  اكاو  جالم ا الو الذخ ية  ج  لو ت  ع د جضةة عمر م  األ راة لاو اليال ة   

 ال لية ليرض جم ا ذة ن ا  ال وة جال ي  جالفرا جالتوديداو الم ترةة   

ةيتتث تتت  االعتمتتا  علتتو المالةظتتة لجمتت   يانتتاو عتت  ال اعتتاو  جالمتتدضهاو  :Observationالمال ظةةة  .ث
الدضاستتتتتية  جالميامتتتتتر التيليميتتتتتة  جالميامتتتتتر اإلنتاهيتتتتتة  ج جضاو الميتتتتتا   جللتتتتتو إعتمتتتتتا ا  علتتتتتو استتتتتتماضاو 

(NORMS في  لير االعتما  لمسسةاو التيلي  اليالي )–  ( جال تا ض 2009االلتداض الثتاني )ولةتطس
 ع  الويلة ال ومية ل مال هو ة التيلي  جاالعتما  ام ر 

  نمسًن: تحليل البينين  
ايد االنتواك م  هم  ال ياناو المطلوعة م  م ا ضها المختلفة  ت دو تاليتر هت   ال يانتاو جخستتخالا ال تتائج 
م وا  جالمرةلة األجلو في عمليتة التاليتر هتي مراهيتة ال يانتاو التتي هميوتا عت   ر ت  الم تا الو الذخ تية 

 تتت  التتت ه ي للت وتتتد متتت  ستتتالمتوا وج استتتتطالعاو التتتروغ وج المالةظتتتة وج الفاتتتو الوثتتتائ ي وج هلةتتتاو الي
جاست مالوا  جفي ةالة استطالعاو الروغ  التي يوهد  وا وسللة ل  يت  اإلهااتة عليوتا  فمنتي  تد تت  التيامتر مت  

 االهاااو لير ال املة م  خالو است دالوا ا يمة المتوسط الاةا ي للةساو ال غ ل  تت  االهااة ع ي  
 SPSSم  رنامج سوة يت  تالير االستماضاو ااستخدا

 = مواف  3= لير مت ود   2= لير مواف   1ت  ت و د ال ياناو اة ائيا  ما يلي:  -
الولفية   - االة اكاو  ه      Descriptive statisticsةةاب  جتذمر  االست يال  ع الر  لول  

 االة اكاو:
 لتو يح نةب المواف ة م  عدموا علو ع الر االست يال  Percentال ةب الملو ة  ▪
الا ▪ الم اوثي  م  عدموا علو  ر ع  ر م  ع الر     Meanةا يالوسط  مواف ة  اتجا   لتاديد 

 االست يال  
لتاديد الروغ اليام الم اوثي  في  ر مجموعة ع الر تتيل     Grand meanالوسط الاةا ي اليام  ▪
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 اف ر  جاةدة في االست يال  
 االست يال   لتاديد مد  تذت  انضاك في ع الر Std. Deviationاالناراة الميياضغ  ▪

 

 
 لتقييم الذاتى آلداء الكلية ااستبيان نتيجة 

 

 المعيار األول: التخطيط االستراتيجى 

 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

 %5 %0 %95 هل توجد للكلية خطة إستراتيجية معتمدة )قرار مجلس الكلية المتضمن ذلك( 1

)مصــفو ة متضــمنة مجــاالت القــوة والضــع  / الفــر  هل توجد وثيقة للتحليــل البيئــ    2
 والوزن النسبى( –والتهديدات  

70% 0% 30% 

تحليــل   -هل شارك األطرا  المختلفة داخل وخارج الكلية    التحليل البيئــ  )اســتبيانات   3
 قوائم حضور ندوة او اجتماع( وهم: –تغذية راجعة  -احصائى  

   

 %15 %10 %75 الطالب  (أ 

 %0 %25 %75 أعضاء هيئة التدريس (ب 

 %0 %38 %62 ج( العاملين       

 %0 %60 %40 جهات التوظي   –د(  المستفيدون        

 %0 %45 %55 هـ( خريجون      

هل توجد وثيقــة بمجــاالت ارتبــاط إســتراتيجية الكليــة ب ســتراتيجية الجامعــة معتمــدة مــن  4
 بالجامعةوحدة التخطيط االستراتيجى 

78% 0% 22% 

لتطبيــإ إســتراتيجية الكليــة متضــمنة  Action plan هل توجد وثيقة للخطة التنفيذية  5
مؤشــرات اجنجــاز   –المخرجات    -االطار الزمنى  –مسؤولية التنفيذ    –األنشطة المطلوبة  

 التمويل الالزم –
61% -% 39% 

قــرار  –تحــديثها لوآليــة  معتمــدةرؤيــة ورســالة وأهــدا  إســتراتيجية للكليــة هــل يوجــد  6
 اعتمادها من مجلس الكلية.

100% -% -% 

هل توجــد وثــائإ مشــاركة األطــرا  المختلفــة  ــ  صــياسة الرؤيــة والرســالة واألهــدا   7
 سجل حضور ندوة(. –اجستراتيجية للكلية )استبيانات  

82% 0% 18% 

 %18 %20 %62 هل تم نشر وإعالن الرؤية والرسالة واألهدا  اجستراتيجية داخل وخارج الكلية 8

 %31 %4 %65 )سد الفجوة بين ما هو موجود وما هو مأمول( Normsهل توجد خطة الستيفاء   9

 هل توجد وثيقة معتمدة لسياسات الكلية،   : 10

 %12 %23 %65 مجاالت التعليم (أ 

 %30 %15 %55 البحث العلم   (ب 

 %5 %55 %40 خدمة المجتمع وتنمية البيئة  (ت 

 %24 %15 %61 سياسات مالية (ث 

 %10 %0 %90 سياسات القبول والتحويل... الخ. (ج 

 %10 %55 %35 هل تم نشر وإعالن سياسات الكلية    المجاالت السابقة 11

تزايد اقبال الطالب الوا دين   –هل توجد وثيقة لسمات التميز للكلية: وجود برامج مميزة   12
اقبــال منظمــات ســو  تزايــد    –التصــني  العــالمى    –)احصائيات عددية لخمس ســنوات(  

مستوى كفاءة الخريجين )تغذية راجعــة مــن المســتفيدين او   –العمل على خريجى الكلية  
 اخرى -معدل النشر العلمى  –الخريجين(  

35% 55% 10% 
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 المعيار الثان : القيادة والحوكمة 

 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

إجــراءات تحــديث الهيكــل  –قــرار اعتمادهــا  –التنظيمــ  للكليــة هــل توجــد وثيقــة للهيكــل  1
 التنظيم  )إذا كان ينطبإ(

95% 0% 5% 

لتوصــي  الــوظيف  وتحديــد المســؤوليات )للقيــادات األكاديميــة والتنفيذيــة لهــل يوجــد دليــل  2
 وجميع وظائ  الكلية(

82% 5% 13% 

العــاملين بــاالدارات المختلفــة )نمــاذج لمــا هــو هل يوجد بطاقات للتوصــي  الــوظيفى لجميــع  3
 موجود باالدارات(

70% 14% 16% 

 –الدراســات العليــا    -هل توجد قائمــة بــاجدارات المتخصصــة بالكليــة )إدارة شــئون الطــالب   4
العالقات الثقا ية(. تشكيل هــذه اجدارات مــن القيــادات اجداريــة   –اجدارة المالية والحسابات  

 والعاملين.
95% 0% 5% 

هل توجد وحدة معتمدة جدارة األزمات والكوارث متضمن الموارد البشرية والمادية الالزمــة  5
 والهيكل االدارى

77% 5% 18% 

 %18 %4 %78 هل توجد خطة معتمدة لتدريب أ راد الوحدة وتنمية قدراتهم    هذا المجال 6

المعنيــين علــى الخطــط الموضــوعة للزمــات والكــوارث وكيفيــة هل تم تــدريب أ ــراد الكليــة   7
 سجالت تدريب(  –التعامل معها )وثائإ سيناريوهات  

80% 10% 10% 

 %20 %30 %50 هل توجد وثائإ لسيناريوهات تنفيذ خطط اخالء للمبانى واالدارات من العاملين والطالب 8

األكاديمية )الوكالء/ رؤساء األقسام/ منسقى هل توجد وثيقة معايير اختيار القيادات  9
وقرار اعتمادها من  -البرنامج التعليمية/ رائد اتحاد الطالب / مدير وحدة ضمان الجودة( 

 مجلس الكلية
78% 22% 0% 

هل يشارك أعضاء هيئة التدريس    اختيار القيادات األكاديمية )المشاركة  ى تحديد واقرار   10
 المعايير( 

34% 47% 18% 

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

 %33 %22 %45 هيئة التدريس (أ 

 %40 %10 %50 إداريين (ب 

 %40 %20 %40 طالب (ت 

قضايا التعليم والتعلم وتطوير  هل توجد محاضر رسمية لمجالس الكلية متضمنة مناقشة  12
 البرامج والقرارات الت  تعزز  اعلية األداء )نماذج لذلك( 

75% 10% 15% 

هل توجد خطة تدريب لتنمية المهارات اجدارية للقيادات األكاديمية متضمنة عدد البرامج أو   13
وسائل تحديد االحتياجات   –سجالت الحضور  –الدورات التدريبية ونسبة الحاصلين عليها 

 التدريبية  

78% 0% 22% 

المعلومات اجدارية  هل توجد قاعدة بيانات المؤسسة تتضمن مختل  اجدارات ونظم  14
 والقانونية )اللوائح والقوانين( ونظام حفظ وتداول واستدعاء الوثائإ 

40% 45% 15% 

هل توجد خطــة معتمــدة لتنميــة المــوارد الذاتيــة للكليــة )تتضــمن عــدد الوحــدات ذات الطــابع  15
العمليــة نســبه التمويــل المســتخدم مــن المــوارد الذاتيــة  ــى دعــم   –الخا  ودخلها السنوى  

 التعليمية والبحثية من اجمالى الموازنة(
55% 15% 30% 

بروتوكــوالت  -هل توجد وثائإ للتعــاون مــع المجتمــع وقطاعــات االنتــاج )تحديــد القطاعــات  16
 نماذج لتقديم استشارات او خدمات...(  –مشروعات  –واتفاقيات تعاون 

36% 44% 20% 

إدارة الكلية والقيادات األكاديمية: مجاالت وقرارات االستفادة  هل توجد آليات لتقييم كفاءة  17
نماذج الجراءات   –تحليل احصائى وتغذية راجعة  –لقاءات  –من نتائج التقويم )استبيانات 

 تصحيحية( 
45% 35% 20% 

أهــدا ها(  –أنواعهــا  –هــل توجــد مشــروعات للتطــوير حصــلت عليهــا المؤسســة )عــددها  18
 ووسائل دعم القيادات األكاديمية لمتابعة واستمرارية تلك المشروعات 

60% 25% 15% 

    –العــاملين  –هل توجد نماذج للممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التــدريس  19
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 الطالب وتشمل:

التعيينــات   -الحوا ز والمكا آت    -وثائإ معتمدة لتوزيع أعباء اجشرا  والتدريس   (أ 
ــدريس  ــة الت ــية  -ألعضــاء هيئ ــداول دراس ــا  –ج ــات العلي ــجيل الدراس ــوائم تس ق

 ردود على شكاوى طالب أو اداريين –العلمية والدرجات  
55% 35% 10% 

 %10 %25 %65 وثائإ معتمدة لتوزيع أعباء العمل والحوا ز بين اجداريين والعاملين (ب 
هل توجد آلية لتلق  الشــكاوى والمقترحــات واالســتجابة لهــا والقــرارات المتخــذة  ــ  شــأن  20

 اجراءات تصحيحية( –المتابعة )نماذج  علية الشكاوى وإخطار الشاك  بنتيجة 
52% 20% 28% 

هل توجد إجراءات لضمان عدم تعارض مصالح قيادات الكلية والعاملين بها مع مسئولياتهم  21
وواجباتهم الوظيفية )نماذج لقرارات تتعلإ بعدم مشاركة اعضاء هيئة التدريس  ى انشــطة 

 وواجبات تتعلإ بوجود اقارب لهم(

70% 15% 15% 

 

 : نظام ادارة الجودة  والتطوير المستمر ثالثالمعيار ال

 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

 –هل يوجد قرار العتماد وحــدة ضــمان الجــودة بالكليــة وهيكلهــا التنظيمــ   1

 مجلس إدارتها والئحتها الداخلية
90% 0% 10% 

التواصل بين مركــز الجــودة والوحــدة هل توجد نماذج بممارسات تدلل على   2

استخدام نماذج معدة   –ورش عمل    –زيارات متابعة    –)حضور اجتماعات  

 من قبل المركز(

86% 0% 14% 

نمــاذج مــن محاضــر  –هل يوجد قرار تمثيل مدير الوحدة  ى مجلس الكليــة  3

 مجلس الكلية تتضمن مناقشة موضوعات تتعلإ بالجودة
90% 0% 10% 

ــة )آخــر هــل  4 ــة ســنوية معتمــدة عــن األداء الكامــل للكلي ــارير ذاتي توجــد تق

 إصدارت(
85% 0% 15% 

 –هل يتم مشاركة األطرا  المعنيــة  ــى عمليــة التقــويم الــذاتى )اســتبيانات  5

 محاضر مجالس األقسام أو الكلية( –حضور اجتماعات وندوات 
74% 5% 21% 

التعليمية مع إدارة الكليــة وبــاق  المســتفيدين هل يتم مناقشة تقييم الفاعلية   6

 نماذج لإلجراءات التصحيحية المتخذة لتعزيز وتطوير الفاعلية التعليمية –
78% 0% 12% 

 %22 %0 %78 هل توجد خطة للتطوير والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية 7

 %20 %5 %75 هل توجد آليات متابعة تطبيإ الخطة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية   8

هل يوجد كتيب عن النظام الداخل  جدارة الجودة بالكلية )دليل وحدة   9

 الجودة( 
90% 0% 10% 

هل توجد وثائإ لنشر ثقا ة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  10

سجالت حضور  –واجداريين والعاملين )قائمة البرامج التدريبية والطالب 

 مطبوعات...( –لقاءات   –ندوات  –مؤتمرات  -

90% 0% 10% 

 %5 %0 %95 الجودة  ألنشطةهل توجد تقارير للمراجعة الداخلية والخارجية  11

هل توجد آليات واجراءات المسائلة والمحاسبة وتقييم األداء لجميع   12

 العاملين بالمؤسسة :

 %10 %0 %90 نماذج لتقارير تقييم األداء لجميع العاملين بالكلية  (أ 

نتائج استطالع الرأي حول كفاءة القيادات واجدارات  (ب 

 المختلفة
40% 50% 10% 

من العاملين بالكلية   أينماذج لجزاءات تم توقيعها على  (ت 

 طالب( –اداريين  –هيئة معاونة   –)هيئة تدريس 
75% 10% 15% 
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هل توجد وثائإ تدلل على استخدام أساليب أخرى لتطوير نظم المساءلة   13

 والمحاسبة  يما يخ  تحسن الفاعلية التعليمية
34% 0% 66% 

 

 : أعضاء هيئة التدريس رابعالمعيار ال

 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تشمل: األعداد هل توجد   1

ــات  – ــائيات  –التخصص ــا )احص ــدى كفايته ــة وم ــدرجات األكاديمي ــدادال  بأع

 الطالب ونسبتهم العداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة( 

40% 50% 10% 

 –تدريســها  هل تم تجميع السيرة الذاتية متضمنة: المقررات الت  يشارك  ــ    2

المحاضرات العامة داخل وخــارج الكليــة   –الندوات  –االشتراك    المؤتمرات  

 -الســاعات المكتبيــة  –اجرشاد األكاديم     –اجشرا  على الدراسات العليا    –

 قائمة األبحاث المنشورة

40% 50% 10% 

خطة للكلية للتعامل مع العجز / الفائض    أعضاء هيئة التدريس هل توجد  3

 والهيئة المعاونة 

30% 

 
60% 10% 

وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسات وقواعد تعيين هيئة التدريس هل توجد  4

 والهيئة المعاونة
75% 10% 20% 

هل تم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   5

 لقاءات(  –ووسائل تحديدها )استبيانات 
30% 55% 15% 

ــد  6 ــل توج ــا ه ــاونيهم و ق ــدريس ومع ــة الت ــدريب أعضــاء هيئ ــة لت ــة للكلي خط

المســتهد ة الفئــة    –لالحتياجات الفعلية تشمل: عدد ونوعية البرامج التنفيذية  

ــذ  – ــات التنفي ــن  –آلي ــة م ــة الراجع ــدريب )التغذي ــردود الت ــة وم ــيم  اعلي تقي

 قياس األثر الذي أحدثة التدريب    األداء( –المتدربين  

30% 55% 15% 

الشــامل ألعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم  لتقيــيم األداءمعــايير هــل توجــد  7

المساهمة     –)تشمل: االلتزام بجداول التدريس واألنشطة التعليمية األخرى 

المســاهمة  ــ   –أنشــطة الريــادة الطالبيــة والبحــث العلمــ  وخدمــة المجتمــع 

المســاهمة  ــ  تنميــة   –أنشطة ضمان الجودة والتطــوير المســتمر للمؤسســة  

 ستفادة من نتائج التقييم  ى خطط التحسيننماذج لال –الموارد( 

80% 10% 10% 

هل يتم استطالع رأي وقياس مستوى الرضا الوظيف  ألعضاء هيئة التدريس  8

واججراءات التصحيحية المتخذة للمحا ظة على الرضا الوظيف   ومعاونيهم،

 )نماذج  علية( 

25% 70% 15% 
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 المعيار الخامس: الجهاز اجداري

 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

هــل توجــد وثيقــة معــايير الختيــار وتعيــين وترقيــة القيــادات اجداريــة معتمــدة  1
 ووسائل نشرها

56% 9% 35% 

 وسائل المؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بها: 2

 %10 %70 %20 استقصاءات رأى (أ 

 %20 %10 %70 تقارير متابعة  (ب 

 %20 %70 %10 ج( دراسة االحتياجات باالستعانة بخبير     

هل توجد خطة للتدريب المستمر بناء على االحتياجــات )تتضــمن عــدد وأنــواع  3
 –المخصصــات الماليــة  –البرامج والدورات التدريبية المتاحة للعاملين سنويا 

 تقييم األداء...( –نسبة الحاصلين على الدورات  –المستهد ين  
70% 10% 20% 

ــن  4 ــرات المتاحــة م ــالمؤهالت والخب ــات )أو ســجالت( ب ــدة بيان ــد قاع ــل توج ه
 العاملين بالكلية  

85% 5% 10% 

 %20 %70 %10 هل يتم ربط الحوا ز باجنتاج او جودة االداء 5

 %10 %10 %80 هل توجد وثيقة معايير لتقييم أداء القيادات اجدارية والعاملين معتمدة ومعلنة 6

 %10 %25 %65 اتخاذ اجراءات تصحيحية لالستفادة من نتائج تقييم اآلداء للعاملينهل يتم  7

هــل يــتم قيــاس الرضــا الــوظيفى للجهــاز االدارى  ــى المجــاالت المختلفــة  8
 تغذية راجعة( –لقاءات  –)استقصاءات رأى 

65% 25% 10% 

الرضــا  ــى خطــط هل يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية لالستفادة من نتائج قيــاس   9
 التحسين

15% 70% 10% 

 

 المعيار السادس: الموارد )المالية والمادية( 
 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

مــدى  -بنــود ومصــادر االنفــا    -هل توجد وثيقة معتمدة تحدد موازنــة الكليــة   1
 –بحثيــة  –)تعليميــة  كفايتهــا لتحقيــإ أنشــطة الكليــة  ــ  المجــاالت المختلفــة

 صيانة وتجهيزات( –ادارية  -طالبية 
70% 13% 17% 

هــل تــم تحديــد حجــم الموازنــة الماليــة الســنوية للكليــة )تقريــر معتمــد يوضــح  2
 تطورها خالل خمسة سنوات ماضية(

85% 5% 10% 

هل توجد خطة سنوية معتمدة لنظا ة وصيانة البنية التحتية والمرا ــإ وآليــات  3
 متابعة تطبيقها

15% 15% 70% 

هل يوجد تقرير بنسبة الموارد المالية المســتخدمة  ــى دعــم العمليــة التعليميــة  4
 والبحثية ومدى كفايتها

75% 10% 15% 

ــل المتاحــة  5 ــات )ســجالت( بالقاعــات الدراســية والمعام ــد قاعــدة بيان هــل توج
ــداتها وصــالحيتها لالســتخدام وصــيانتها وتحــديثها ــل  –وتجهيزاتهــا ومع تحلي

 الطالب ألعداديوضح مدى مالئمتها 

10% 80% 10% 

هــل توجــد جــداول ببيانــات توضــح مــدى مالئمــة المــوارد البشــرية والمصــادر  6
 (Normsالمتاحة للتعليم والتعلم ألعداد الطالب )مالئمة الـ 

90% 10% 0% 

هــل توجــد قاعــدة بيانــات للمكتبــة تتضــمن: مســاحة القاعــات بالنســبة ألعــداد  7
تكنولوجيــا   –التطــوير  خــدمات    –المراجع والدوريات    –التجهيزات    –الطالب  

ــات  ــة  –المعلومـ ــاملين بالمكتبـ ــل  –العـ ــد العمـ ــة  –مواعيـ ــدمات المقدمـ الخـ
مســتوى رضــاء  –وســيلة تلقــ  الشــكاوى   –تســجيل المتــرددين    –للمترددين  

 المستفيدين....

80% 15% 5% 

 %15 %10 %75هل يوجد كتيب )نشرة( عن وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيــا المعلومــات  8
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 موقع على شبكة المعلومات( –المتاحة بالمؤسسة )أدلة 

هل توجد قــوائم بوســائل االمــن والســالمة المتاحــة  ــى الكليــة ومــدى كفايتهــا  9
 وما يحتاج لصيانة( –لالستخدام  ماهو صالح  -نوعيتها   –وكفائتها )أعدادها 

80% 15% 5% 

هل توجد قوائم باعداد الحاسبات االلية ونقاط االنترنت المتاحــة بالكليــة ومــدى  10
 كفايتها العداد العاملين والطالب 

75% 10% 15% 

 %15 %10 %75 هل يوجد موقع الكلية على شبكة المعلومات 11
 –)اعضــاء هيئــة التــدريس والمعــاونين  بالكليــةقواعــد بيانــات هــل توجــد  12

 الموارد والتجهيزات( –الطالب  –االداريين 
50% 45% 5% 

ــاكن والتســهيالت المتاحــة لممارســة األنشــطة  13 ــوي األم ــب يحت هــل يوجــد كتي
 الطالبية

35% 10% 55% 

هل يوجد كتيب أو نشــرات عــن الوحــدات ذات الطــابع الخــا  يتضمن:رســالة  14
 خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات –مخرجاتها  -مهامها  –أهدا ها  –الوحدة  

65% 15% 20% 

 

 : البرامج التعليمية والمعايير األكاديمية سابعالمعيار ال
 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

قوائم للمعايير األكاديمية القياسية القومية لجميع التخصصات هل توجد  1
 بالكلية

80% 5% 15% 

محاضر مجلس الكلية ومجالس األقسام حول إجراءات مناقشة هل توجد  2
 واعتماد المعايير األكاديمية

80% 5% 15% 

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

55% 30% 15% 

 %10 %15 %75 تم اعداد قوائم للمعايير األكاديمية لجميع التخصصات بالكلية هل  4

 %20 %10 %70 تقدمها الكلية  الت آلية معتدة لمراجعة وتطوير البرامج هل توجد  5

تقارير المراجعة الداخلية والخارجية حول توا إ البرامج التعليمية  هل توجد  6
 مع المعايير األكاديمية 

75% 15% 10% 

تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لقياس ومتابعة مدى تطبيإ هل توجد  7
 المتبناةالمعايير األكاديمية 

75% 10% 15% 

 %15 %5 %80 الئحة داخلية لمرحلة البكالوريوس. هل توجد  8

 ملفات البرامج الدراسية )يتضمن مل  البرنامج(:هل توجد  9

 %15 %10 %75 توصي  وتقرير البرامج  (أ 

 %15 %10 %75 توصي  وتقارير المقررات الدراسية (ب 

 %15 %10 %75 مصفو ة البرنامج مع المعايير األكاديمية (ت 

 %15 %10 %75 ةيمصفو ة البرنامج مع المقررات الدراس (ث 

 ILOs 75% 10% 15%مصفو ة المقررات مع النتائج التعليمية  (ج 

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

55% 30% 15% 

أدلة البرامج التعليمية )كتيبات توصي  البرامج  قط دون هل توجد  10
 المقررات( 

75% 10% 15% 

للمراجعين الخارجيين للبرامج التعليمية متضمنة مدى  تقارير هل توجد  11
مالئمة هيكل البرنامج  -مالئمة البرامج للتطور العلم     مجال لتخص  

وثائإ تفيد   –طر  التدريس والتقييم سير التقليدية  -ونوعية المقررات 
 مناقشة تلك التقارير بالمجالس الرسمية والرد على ما بها من توصيات 

75% 10% 15% 

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

75% 10% 10% 

 %15 %10 %75احصائيات بنسب نجاح الطالب الملتحقين بالبرامج المختلفة التى  هل توجد  13
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 دالالت ذلك. –تقدمها الكلية  ى السنوات الخمسة الماضية  

هل يتم استطالع رأي المستفيدين واألطرا  المعنية    البرامج التعليمية  14
 –)استبيانات ومالءمتها للتطور    مجال التخص  واحتياجات سو  العمل  

 ملتقى توظي (. –حضور ندوات 
35% 55% 10% 

 

 قويم والتعلم والت دريس : التثامنالمعيار ال
 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

وسائل مشاركة  –وثيقة جستراتيجية التعليم والتعلم معتمدة هل توجد  1

نتائج االمتحانات آلية تطويرها  ى ضوء  –االطرا  المختلفة  ى اعدادها 

 ونماذج تدلل على ذلك 

75% 0% 25% 

قائمة بأساليب التعليم والتعلم )التقليدية وسير التقليدية( موثقة هل توجد  2

 ومعتمدة ومعلنة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب 
55% 35% 10% 

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

 منها( 
70% 20% 10% 

 %15 %70 %15 نماذج تدلل على ان المقررات الدراسية تدعم قدرات الطالب على التعلم الذات   4

سياسات معتمدة للكلية  ى التعامل مع مشاكل التعليم شاملة ) هل توجد  5

  –ضع  الموارد المتاحة  –الدروس الخصوصية  –الكثا ة العددية الزائدة 

 سياب الطالب....(. –الكتاب الجامع   -نق  أعضاء هيئة التدريسزيادة أو 

45% 40% 15% 

توصي  برامج التدريب الميدان  للطالب و قاً لمخرجات التعلم هل يوجد  6

 المستهد ة
45% 40% 15% 

خطة معتمدة للتدريب الميدانى للطالب وقائمة ببرامج التدريب  هل توجد  7

 البرامج التعليمية وآلية اجشرا  والمتابعة والتقييمالميدان  على مستوى 
55% 35% 10% 

هل يشارك األطرا  المجتمعية    برامج تدريب الطالب والمشاركة     8

 تقييمهم 
55% 35% 10% 

هل يتم استطالع أراء الطالب وقياس رضاهم  ى برامج التدريب الميدان    9

 واالجراءات التصحيحية
45% 40% 15% 

الئحة لنظام تقييم الطالب وأساليب تقويم الطالب وآلية التأكد من هل توجد  10

 استيفاء مخرجات التعلم المستهد ة )نماذج لتحليل الورقة االمتحانية(
75% 15% 10% 

هل يتم تحليل ومناقشة نتائج الطالب على مستوى الفر  الدراسية/ المقررات   11

 باجراءات تصحيحيةتوصيات  –باالقسام العلمية 
75% 15% 10% 

قواعد نظام الرأ ة   -آلية تحديد مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج هل توجد  12

 وقرارات تشكيل لجان التصحيح 
75% 10% 15% 

 %10 %10 %80 نظام للكنترول و آلية لإلجراءات المتخذة    إدارة االمتحاناتهل يوجد  13

شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت  يها )وثائإ  آلية لتلق  هل توجد  14

 نماذج  علية للتظلمات والرد عليها(  -اعتماد اآللية 
80% 10% 10% 

 -هل يتم استطالع رأي الطالب وقياس رضاهم  ــى كفــاءة الفاعليــة التعليميــة   15

التعلــيم كفايــة المــوارد الماديــة ووســائل  -نظام الــتظلم مــن نتــائج االمتحانــات  

 اجراءات تصحيحية –تحليل احصائى وتغذية راجعة  –والتعلم  

45% 40% 15% 
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 : الطالب والخريجون تاسعالمعيار ال
 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

 %15 %10 %75 سياسات للكلية لقبول وتحويل الطالب هل توجد 1

بــرامج  –دليــل الطالــب    –هل تم نشر وإعالن السياسات )الموقــع االلكترونــ    2
 أخرى( – الطالب اجرشاد 

75% 10% 15% 

 %10 %70 %15 هل يتم قياس رضاء الطالب عن سياسات القبول والتحويل ونتائجها 3

ً   مــن والــى الكليــة  التحــويالت  احصائيات بنســبةهل توجد   4 )خــالل ثــالث   ســنويا
 سنوات(

75% 10% 15% 

علــى   للطــالباججمــال     العدد  إلى  الوا دين  الطالب  احصائيات بنسبةهل توجد   5
 مدار خمسة سنوات

75% 10% 15% 

 %10 %70 %15 الوا دين الطالب رعاية آلية جذب الطالب الوا دين وبرامج وأنشطةهل توجد  

خطــة للــدعم واجرشــاد الطالبــ  طبقــا لالحتياجــات الفعليــة للطــالب هــل توجــد  6
تتضمن: )الدعم األكاديم  )جداول اعالن الساعات المكتبية وتوزيــع الطــالب( 

الرعايــة الصــحية   –ومبــالت تــم صــر ها(    بأعــدادالدعم المادي )احصائيات    –
اكتشا  وثيقة معتمدة آللية    –مثل وجود عيادة طبية مجهزة للحاالت الطارئة  

نظــم إرشــاد وتوجيــه  –الطالب المتفوقين والمتعثرين ودعمهم )نمــاذج لــذلك( 
الــدعم المــال  للطــالب المســتحقين   –رعاية الطالب الوا دين    –الطالب الجدد  

 للمنح الدراسية ان وجد ...(

25% 60% 15% 

دليــل الطالــب ميتضــمن معلومــات كا يــة عــن المؤسســة وبرامجهــا هل يوجــد   7
 التعليمية وخدمات الدعم الطالب  م

15% 70% 10% 

األقســام   –دليل اجرشــاد األكــاديم  م يتضــمن نظــام القبــول بالكليــة  هل يوجد   8
 –خطــوات التســجيل للطــالب المســتجدين  –العلميــة والــدرجات التــ  تمنحهــا 

ــية  ــوم الدراس ــة  –الرس ــة واالختياري ــررات اججباري ــة  –المق ــداول الدراس ج
قواعــد   –واالمتحانات لجميع المستويات    األقســام والتخصصــات المختلفــة  

 برامج وخدمات رعاية الشباب والخدمات الطالبية م  –االمتحانات 

75% 10% 15% 

هل يتم قياس رضاء الطالب عن الخدمات المقدمة والــدعم واجرشــاد الطالبــ   9
 الجراءات تصحيحية(نماذج  –تغذية راجعة  –)تحليل احصائى  

15% 70% 10% 

آليــة االعــالن عنهــا  -خطة مشــاركة الطــالب  ــى االنشــطة الطالبيــة هل توجد   10
قــوائم باســماء الطــالب  -وآلية تشجيعهم على المشاركة  ى االنشطة الطالبيــة 

 الذين حققوا مراكز متقدمه وحصلوا على جوائز

75% 10% 15% 

مسؤوليتها والخدمات   –نشرة أو كتيب عن وحدة خدمات الخريجين  هل يوجد   11
 الت  تقدمها 

75% 10% 15% 

 %15 %70 %15 قواعد بيانات )سجالت(  للخريجين والتوجه الوظيف هل توجد  12

قائمة برامج إعداد الطالب والخريجين لسو  العمل وتتبع مســتواهم هل توجد   13
 والخريجين()استبيانات للمستفيدين  

15% 70% 15% 

 %10 %15 %75 هل يتم إعداد كتاب سنوي للخريجين وملتقى التوظي  السنوي 14

 

 شر:البحث العلم  واألنشطة العلمية االمعيار الع

 

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
خطــة للكليــة للبحــث العلمــ  )تتضــمن احتياجــات المجتمــع هــل توجــد  1

 –الفتـــرة الزمنيـــة  –األنشـــطة وآليـــات التنفيـــذ  -والتوجهـــات القوميـــة 

ــل(  -مؤشــرات النجــاح  ــرار  –التموي ــة ارتباطهــا بخطــة الجامعــة وق وثيق

 اعتمادها  

15% 70% 15% 

 %15 %70 %15خطط بحثية للقسام العلمية بالكليــة والخطــط البحثيــة المشــتركة هل توجد   2
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 بين األقسام 

قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة العضــاء هيئــة التــدريس هل توجد   3

بيانات باعداد البحوث المنشورة على مدار خمــس   –الكترونية(    –)ورقية  

ــل قســم  ــا لك ــدد وطبق ــالى الع ــة  –ســنوات )اجم ــدد اعضــاء هي نســبتها لع

 التدريس(

15% 70% 15% 

 –  يتم تجميع نماذج لبحوث علميــة مشــتركة مــع مؤسســات علميــة دوليــة 4

 نماذج لالستفادة من نتائج البحوث  ى حل مشكالت مجتمعية
15% 70% 15% 

هــل يــتم قيــاس أثــر البحــث العلمــ   ــ  دعــم وتطــوير العمليــة التعليميــة  5

 –مشــروعات بحثيــة ومــؤتمرات ونــدوات علميــة )مشــاركة الطــالب  ــ  

 برامج ومقررات دراسية متطورة بها اجزاء من بحوث حديثة(

15% 70% 10% 

بيانات توضح مدى كفاية الموازنة المخصصــة ســنوياً ألســراض هل توجد   6

ــة  - العلمــ أنشــطة البحــث  خطــة الكليــة لتمويــل البحــث العلمــ  )الموازن

بيانــات  – وســائل جــذب التمويــل( –مصــادر التمويــل الــذات   –الســنوية 

 المتاحة بالوحدات والمعامل البحثية  باألجهزة

45% 50% 5% 

مــردود االنفــا  علــى البحــث العلمــ  بالكليــة خــالل الســنوات   هل يتم تقييم 7

بــراءات   –الخمس الماضية )قوائم بالحاصلين علــى جــوائز حليــة ودوليــة  

 استفادة مؤسسات مجتمعية بالبحوث التطبيقية( –اختراع 

45% 50% 5% 

قائمــة المشــروعات البحثيــة الممولــة والمفعلــة وبروتوكــوالت هــل توجــد  8

البحث  للكلية مع المؤسسات المحليــة واجقليميــة والعالميــة خــالل التعاون  

 خمس سنوات

45% 50% 5% 

بيانــات واحصــائيات بمشــاركة أعضــاء هيئــة التــدريس بأبحــاث هــل توجــد  9

وثيقــة  – علمية أو مقاالت     مؤتمرات / ندوات علمية محليــة / عالميــة

الكلية خالل الســنوات الخمــس بالمؤتمرات أو الندوات التى نظمتها معتمدة  

 نماذج تدلل على مشاركة الطالب  ى المؤتمرات او الندوات –االخيرة 

45% 50% 5% 

 %10 %10 %80 هل توجد مجلة علمية تصدر عن الكلية )إذا كان ينطبإ( 10

هل توجد قائمة معتمدة لإلجراءات الت  تتبعها المؤسسة لاللتــزام ونمــاذج  11
 تصحيحية تتعلإ بـ:الجراءات 

   

 %10 %15 %75 أخالقيات البحث العلم  (أ 

 %15 %10 %75 أخالقيات المهنة  (ب 

 %15 %10 %75 ج( حقو  الملكية الفكرية )التألي  والنشر(  
 هل تم نشر ثقا ة حقو  الملكية الفكرية بالكلية 12

 دليل ومطويات( –لقاءات  –)ندوات  
60% 30% 10% 

 

 

 عشر: الدراسات العليا  حاديالمعيار ال
 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

 –  MIS)نمــاذج مــن    هل توجد قواعد بيانات دقيقة ومحدثــة للدراســات العليــا 1

 –بيانات ورقية بعدد الطالب المقيدين  ى البرامج المختلفة  ى خمس ســنوات 

 –عدد الطالب المسجلين  ى كل برنامج ماجستير ودكتوراه  ى خمس سنوات 

 –دكتوراه(  ى خمس ســنوات(  –ماجستير   –عدد الدرجات الممنوحة )دبلوم  

نســبة  –تحليــل يوضــح مــدى تطــور اعــداد الطــالب خــالل الســنوات الخمــس 

75% 15% 10% 
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 الدرجات الممنوحة للهيئة المعاونة الى اجمالى عدد الدرجات

هل توجد وسائل للتعري  ببرامج الدراسات العليا التــى تقــدمها الكليــة )موقــع  2

 اعالنات( –مطويات  – اجلكترون الكلية 
60% 10% 30% 

 %30 %20 %50 المجمدة( –المفعلة هل توجد الئحة للدراسات العليا )بيان بعدد البرامج  3

هــل توجــد وثيقــة للمعــايير األكاديميــة القياســية )قوميــة أو عالميــة( للبــرامج  4

 الدراسية 
60% 10% 30% 

 –هل توجد وثيقة للمعايير األكاديمية التى اعتمدتها الكلية للبــرامج الدراســية   5

 قرار اعتمادها بمجالس االقسام والكلية  –مايدلل على مناقشتها باالقسام  
40% 50% 10% 

 هل توجد ملفات للبرامج الدراسية معتمدة وتشمل: 6

 %15 %10 %75 لبرامج الدبلومتوصي  وتقرير البرامج والمقررات الدراسية  7

 %20 %30 %50 توصي  وتقرير البرامج والمقررات الدراسية لبرامج  الماجستير 

    توصي  وتقرير البرامج والمقررات الدراسية لبرامج الدكتوراه )ان وجد( 

 %10 %15 %75 المقررات الدراسية –مصفو ة البرامج التعليمية  

 ILOs 15% 70% 10%نواتج التعلم  –مصفو ة المقررات  

ــرامج / المقــررات   ــة )لجــان الجــودة( للب ــارير للمراجعــة الداخلي هــل توجــد تق

الدراســية ومالءمتهــا للتطــور العلمــ   ــ  مجــال التخصــ  وطــر  التــدريس 

 والتقييم

75% 15% 10% 

مايــدلل   –المقــررات الدراســية  هل توجد تقارير للمراجعة الخارجية للبرامج /   8

نمــاذج الجــراءات تصــحيحية  ــى ضــوء  –علــى مناقشــتها باالقســام العلميــة 

 التوصيات

75% 15% 10% 

هل يوجد كتيب يتضمن اجراءات التسجيل واجشرا  األكاديم   ــ  الدراســات  9

 نماذج لبيانات توضح توزيع االشرا  و قا لتخصصات المشر ين –العليا  
60% 30% 10% 

هل توجد إجراءات معتمدة لمتابعة وتقييم أداء البــاحثين قبــل وأثنــاء التســجيل  10

نمــاذج لســيمينارات لطــالب  –للــدرجات العلميــة موثقــة ومعلنــة ومطبقــة 

نماذج لتقارير سنوية للطالب مــن   –الدراسات العليا بالقسام وسجالت حضور  

 االقسام المختلفة

40% 55% 5% 

دراســية تتضــمن مــدى مالئمــة اعــداد اعضــاء هيئــة التــدريس هل توجد خطط  11

 والتخص  العلم  لعضو هيئة التدريس للمقررات الت  يشارك    تدريسها
15% 70% 15% 

هــل توجــد بيانــات وقــوائم باجمكانــات والتســهيالت الماديــة المتاحــة للعمليــة  12

 تحليل لمدى كفايتها – البحثية  ى برامج الدراسات العليا
10% 75% 15% 

الطالب الوا ــدين إلــى إجمــال  عــدد الطــالب   توضح نسبةاحصائيات  هل توجد   13

  ى الدراسات العليا
75% 10% 10% 

هل توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأســاليب تقــويم الطــالب وآليــة التأكــد مــن  14

 لتحليل الورقة االمتحانية(استيفاء مخرجات التعلم المستهد ة )نماذج 
75% 10% 15% 

هل يتم تحليل ومناقشة نتائج الطالب على مستوى الفر  الدراسية/ المقــررات  15

 توصيات باجراءات تصحيحية –باالقسام العلمية 
30% 60% 10% 

 %10 %15 %75 هل يوجد نظام للكنترول وإدارة االمتحانات واججراءات المتبعة 16

قيــاس رضــا طــالب الدراســات العليــا عــن اداء المقــررات الدراســية هــل يــتم  17

واالمكانات المتاحة واجراءات القبول والتسجيل وتوزيع االشرا  )اســتبيانات 

 اجتماعات( -وتحليل احصائى واجراءات تصحيحة 

30% 60% 10% 

وســائل   –قرار اعتمادهــا    –  هل توجد آلية معتمدة التعامل مع تظلمات الطالب 18

 نماذج لتظلمات والرد عليها –نشرها والتعري  بها 
80% 10% 10% 
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 %15 %10 %75 نماذج لبحوث منشورة من رسائل علميةهل توجد  19

او   مــادينمــاذج لــدعم    –آلية معتمدة تحفيز طالب الدراســات العليــا  هل توجد   20

 جوائز تم منحها للطالب او الهيئة المعاونة
30% 60% 10% 

 

 : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ثان  عشرالمعيار ال
 

ال   ال نعم الممارسة )الوثيقة(  الكود
 اعلم 

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

15% 75% 10% 

هل توجد خطــة معتمــدة ومعلنــة لبــرامج خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة طبقــا  2
الكليــة  ــى   ألنشــطةالخطــة التنفيذيــة الســنوية    -الحتياجات المجتمع المحــيط   

 نماذج النشطة او خدمات مقدمة –مجال خدمة المجتمع 
15% 75% 10% 

المجتمعية وشــئون البيئــة هل توجد قرار إنشاء وحدة إدارية خاصة بالخدمات   3
الهيكل التنظيمــ  وتحديــد المســؤوليات أل ــراد   -والوحدات ذات الطابع الخا 

 الوحدة

75% 10% 15% 

إعــداد   -هل يشارك األطرا  المجتمعية  ى أنشطة المؤسســة )مجلــس الكليــة   4
 البرامج التعليمية/ تدريب الطالب/ عيد الخرجين /  ر  التوظ / وسيرها(

45% 50% 5% 

هــل توجــد قاعــدة بيانــات )ســجالت( خاصــة باألنشــطة والخــدمات المجتمعيــة  5
 ومتلق  الخدمة

45% 50% 5% 

هل تم تفعيــل مشــاركة األطــرا  المجتمعيــة )محاضــر مجلــس الكليــة الخاصــة  6
 ملتقى التوظي ( –بروتوكوالت التعاون –بمشاركة أطرا  المجتمع المدن  

45% 50% 5% 

برامج لتوعية الفئات المختلفة داخل الكلية بخدمــة المجتمــع وتنميــة هل توجد   7
 سجالت حضور( –لقاءات  –البيئة )ندوات 

55% 35% 10% 

هل يساهم الطالب وأعضاء هيئة التدريس    برامج خدمــة المجتمــع وتنميــة  8
 البيئة

15% 75% 10% 

تحليــل احصــائى لهــا نتــائج    -هل يتم تقييم مستوى رضاء األطرا  المجتمعية   9
 واججراءات التصحيحية المتخذة    هذا الصدد بناء على التقييم

15% 75% 10% 

 

 التغذية الراجعة 

 الستبيان جستطالع رأى أعضاء هيئة التدريس  ى التقييم المؤسسى

جودة أداء أعضاء هيئة التدريس  – 1  

 عبارة جودة التقويم  م

 التقويم 

 أتفإ تماما 

 النسبة % 

 أتفإ إل  حد ما 

 النسبة % 

 ال أتفإ 

النسبة  

% 

التخصصات   1 التدريس  ى  الكا ية من أعضاء هيئة  بالكلية األعداد  يتوا ر 
 المختلفة

57.6 40 2.4 

مع   2 للطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  نسبة  توا إ  على  الكلية  تعمل 

 كلية نظرية (  1: 50كلية عملية ،   25:1المعايير المرجعية ) 
42.4 51.8 5.9 

تنظم الكلية / الجامعة برامج تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   3
    المجاالت المختلفة 

65.9 32.9 1.2 



 2020-2019          التقريـــر السـنـــــوى
 

 

24 
 

حسب  يتوا ر   4 موزعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  بيانات  قواعد  بالكلية 
 الدرجات واألقسام العلمية 

69.4 29.4 1.2 

5 
 8.2 56.5 35.3 تعتمد الكلية سياسات محددة لتحديد العبىء التدريس  وتفعيلها 

تعتمد الكلية آليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  ى األنشطة المختلفة   6
 خدمية(  –بحثية  –)تعليمية 

27.1 67.1 5.9 

7 
 16.5 57.6 25.9 تأخذ الكلية بنتائج تقييم األداء  ى خطة التحسين والتطوير 

التدريس بصفة دورية عن   8 الكلية على قياس رضا أعضاء هيئة  تحر  
 اجمكانيات والخدمات المقدمة 

27.1 55.3 17.6 

اجمكانيات   9 تو ير  على  الكلية  العملية  تعمل  لتطوير  الالزمة  والتجهيزات 
 التعليمية والبحثية والخدمية 

29.4 55.3 15.3 

10 
 7.1 43.5 49.4 تعمل الكلية على تو ير وسائل األمن والسالمة داخل منشآتها 

 

جودة البحث العلمى والدراسات العليا  – 2  

 عبارة جودة التقويم  م

 التقويم 

 أتفإ تماما 
 النسبة % 

حد  أتفإ إل  
 ما

 النسبة % 

 ال أتفإ 
 النسبة % 

 9.4 51.8 38.8 برامج الدراسات العليا متنوعة وتم توصيفها و قا لمعايير أكاديمية  1

 9.4 70.6 20 برامج الدراسات العليا تلبى احتياجات المجتمع  2

 15.3 56.5 28.2 يتم تحديث لوائح الدراسات العليا  ى ضوء التطورات وآراء المستفيدين 3

4 
يالئم العبىء التدريس   ى برامج الدراسات العليا عدد وتخصصات  

 أعضاء هيئة التدريس 
31.8 56.5 11.8 

 11.8 57.6 30.6 تواكب موضوعات الرسائل العلمية التطور العلم   5

6 
تطبإ الكلية آليات لتوزيع اجشرا  على الرسائل العلمية تضمن توا إ 

اجشرا   التخص  والعبىء   
37.6 49.4 12.9 

 15.3 48.2 36.5 لدى الكلية خطة بحثية معتمدة ومعلنة  7

 22.4 50.6 27.1 تحدد الكلية آليات تضمن تفعيل ومتابعة خطتها البحثية  8

 21.2 68.2 10.6 تو ر الكلية / الجامعة بيئة مناسبة للبحث العلم  المتميز  9

10 
أعضاء هيئة التدريس المتميزين  ى  تحر  الكلية / الجامعة على دعم 

 البحث العلم  
40 42.2 11.8 

 7.1 68.2 24.7 أبحاث أعضاء هيئة التدريس موجهه لخدمة المجتمع  11

12 
تحر  الكلية وتشجع التعاون بين األقسام العلمية  ى منظومة البحث  

 العلم  
36.5 55.3 8.2 

13 
خالل مشروعات بحثية أو  تتعاون الكلية مع هيئات ومؤسسات بحثية من 

 إتفاقيات علمية 
38.8 49.4 11.8 

 9.4 50.6 40 تو ر الكلية المراجع والدوريات العلمية لدعم منظومة البحث العلم   14

 10.6 47.1 24.4 تو ر الكلية خدمة االنترنت ألعضاء هيئة التدريس  15

16 
بحوث علمية  تستفيد الكلية من منح ومهمات التفرغ العلم  ججراء  

 مشتركة والحصول على درجات علمية من الخارج 
50.6 42.4 7.1 

 16.5 64.7 18.8 يتم االستفادة من نتائج البحث العلم   ى تطوير المقررات الدراسية  17

 17.6 50.6 31.8توجد لدى الكلية آلية لقياس مردود الميزانية المنفقة على البحث العلم    18
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عدد البحوث والرسائل (  –براءات اختراع  –)الحصول على جوائز   

 1.2 37.6 61.2 تنظيم الكلية مؤتمرات علمية ودورات تخصصية دورية  19

20 
المؤتمرات والندوات  تدعم الكلية مشاركة أعضاء هيئة التدريس  ى 

 العلمية 
68.2 31.8 0 

 7 47.1 45.9 تو ر الكلية قواعد بيانات للبحث العلم  واألنشطة العلمية المرتبطة  21

 

جودة األنشطة األكاديمية والتعليمية   – 3  

 
 م

 
 عبارة جودة التقويم 

 التقويم 

 دائما 
 النسبة % 

 الى حدا ما  
 النسبة % 

 ابدا 
 النسبة % 

 4.7 72.9 22.4 استخدم شبكة االنترنت  ى التفاعل مع الطالب  1

 12.9 57.6 29.4 استخدم البريد االلكترون  الخا  ب   ى التفاعل مع الطالب  2

 17.6 61.2 21.2 استخدم البريد االلكترون  الخا  بالكلية  ى التفاعل مع الطالب  3

 43.5 38.8 17.6 استخدم مقررات الكترونية  ى التدريس  4

 2.4 7.1 90.6 أشارك  ى إعداد توصي  للمقررات الت  أقوم بتدريسها  5

 4.7 8.2 87.1 أشارك  ى إعداد تقارير للمقررات الت  أقوم بتدريسها  6

ILOS و   أقوم بتعري  الطالب بأهدا  7 للمقررات الت  أقوم بتدريسها     76.5 22.4 1.2 

محتويات مل  المقررات الت  أقوم بتدريسها أشارك  ى إعداد وتحديث  8  90.6 8.2 1.2 

 4.7 35.3 60 أستخدم وسائط تكنولوجية رقمية  ى التدريس  9

10 
أستخدم طر  واساليب متنوعة لتقويم آداء الطالب  ى المقررت التى اقوم  

 بتدريسها  
89.4 9.4 1.2 

 1.2 20 78.8 أتبع أسلوب التقويم المستمر للطالب 11

 

جودة األنشطة اجدارية والخدمية  – 4  

 عبارة جودة التقويم  م

 التقويم 

 دائما
 النسبة % 

 الى حدا ما 
 النسبة % 

 ابدا
 النسبة % 

 1.2 14.1 84.7 أعلم برؤية ورسالة الكلية و أعمل و قا لهم 1

 4.7 37.6 57.6 أشارك  ى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية 2

 12.9 37.6 49.4 أشارك  ى تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة اجستراتيجية للكلية 3

 23.5 43.5 32.9 للكليةأشارك  ى إعداد ومناقشة التقرير الذات  السنوي  4

 10.6 40 49.4 أقوم بمهام إدارية بالقسم 5

 22.4 48.2 29.4 أقوم بمهام إدارية بالكلية 6

 64.7 24.7 10.6 أقوم بمهام إدارية بالجامعة 7

 48.2 34.1 17.6 أشارك  ى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلية 8

 20 56.5 23.5 بيئيةأشارك  ى تقديم خدمات مجتمعية أو  9

 4.7 42.4 52.9 لدى دراية بالخطة اجستراتيجية للكلية 10

 0 29.4 70.6 أدعم سياسة تقويم األداء الشامل ألعضاء هيئة التدريس 11
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 التغذية الراجعة  

 الستبيان الستطالع رأى أعضاء الهيئة المعاونة  ى  التقييم المؤسسى 

جودة األداء  – 1  

جودة التقويم عبارة  م  

 التقويم 

 أتفإ تماما 
 النسبة % 

أتفإ إل  حد  
   ما

 النسبة % 

 ال أتفإ 
النسبة  

% 

1 
يتوا ر بالكلية األعداد الكا ية من المعيدين والمدرسين المساعدين  ى  

 التخصصات المختلفة 
31.6 52.6 15.8 

2 
المعاونة  ى المجاالت  تنظم الكلية / الجامعة برامج تدريبية لتنمية قدرات الهيئة 

 المختلفة
37.3 51.4 10.8 

3 
يتوا ر بالكلية قواعد بيانات عن أعضاء الهيئة المعاونة موزعة حسب الدرجات  

 واألقسام العلمية 
44.7 44.7 10.5 

 23.7 52.6 23.7 تعتمد الكلية سياسات محددة لتحديد العبئ التدريس  وتفعلها  4

5 
عادلة وآليات  عالة لتقييم أداء أعضاء الهيئة المعاونة  ى  تعتمد الكلية سياسة 

خدمية (  –بحثية  –األنشطة المختلفة )تعليمية   
23.7 36.8 39.5 

 26.3 60.5 13.2 تأخذ الكلية بنتائج تقييم األداء  ى خطة التحسين والتطوير  6

7 
تحر  الكلية على قياس رضا أعضاء الهيئة المعاونة بصفة دورية عن  

 اجمكانيات والخدمات المقدمة 
15.8 34.2 50 

8 
تعمل الكلية على تو ير اجمكانيات والتجهيزات الالزمة لتطوير العملية التعليمية  

 والبحثية  
10.5 52.7 36.8 

 5.3 68.4 26.3 تعمل الكلية على تو ير وسائل األمن والسالمة داخل منشآتها  9

 

جودة البحث العلمى والدراسات العليا  – 2  

 

 عبارة جودة التقويم  م

 التقويم 

أتفإ  
 تماما 

النسبة  
% 

أتفإ إل  حد  
 ما

 النسبة % 

 ال أتفإ 
 النسبة % 

 برامج الدراسات العليا متنوعة وتم توصيفها و قا لمعايير أكاديمية 1
  

28.9 
47.4 23.7 

احتياجات المجتمعبرامج الدراسات العليا تلبى  2  5.3 55.2 39.5 

 3.2 50 15.8 يتم تحديث لوائح الدراسات العليا  ى ضوء التطورات وآراء المستفيدين 3

 2.6 73.7 23.7 تواكب موضوعات الرسائل العلمية التطور العلم  4

5 
تطبـإ الكليـة آليــات لتوزيـع اجشــرا  علـى الرسـائل العلميــة تضـمن توا ــإ 

والعبىء اجشرا  التخص    
28.9 52.6 18.5 

 23.7 47.4 28.9 لدى الكلية خطة بحثية معتمدة ومعلنة  6

 18.4 63.2 18.4 تفعل الكلية آليات تضمن تفعيل ومتابعة خطتها البحثية  7

8 
تحر  الكلية / الجامعة على دعم أعضاء الهيئة المعاونة المتميزين  ى  

 البحث العلم  
23.7 44.7 31.6 

 28.9 52.6 18.5 تحر  الكلية وتشجع التعاون بين األقسام العلمية  ى منظومة البحث العلم   9

10 
تتعاون الكلية مع هيئات ومؤسسات بحثية من خالل مشروعات بحثية أو  

 اتفاقيات علمية 
23.7 34.2 42.1 

 23.7 60.5 15.8 تو ر الكلية المراجع والدوريات العلمية لدعم منظومة البحث العلم   11
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 55.3 28.9 15.8 تو ر الكلية خدمة االنترنت للمعيدين والمدرسين المساعدين  12

13 
تشجع الكلية الهيئة المعاونة على االستفادة من منح للتفرغ العلم  ججراء  

 بحوث علمية مشتركة والحصول على درجات علمية من الخارج 
21 57.9 21.1 

البحث العلم   ى تطوير المقررات الدراسية يتم االستفادة من نتائج  14  7.9 32.2 57.9 

 13.2 36.8 50 تنظم الكلية مؤتمرات علمية دورية وندوات تخصصية  15

 5.3 44.7 50 تدعم الكلية مشاركة أعضاء الهيئة المعاونة  ى المؤتمرات والندوات العلمية  16

واألنشطة العلمية المرتبطة تو ر الكلية قواعد بيانات للبحث العلمى   17  36.8 42.1 21.1 

 

جودة األنشطة األكاديمية والتعليمية  – 3  

 

 م
 عبارة جودة التقويم 

 الى اى مدى تتيح الكلية الخدمات التالية 

 التقويم 

 دائما 
 النسبة % 

 الى حدا ما 
   النسبة % 

 ابدا 
 النسبة % 

 23.7 60.5 15.8 استخدام شبكة االنترنت  ى التفاعل مع الطالب 1

 23.7 60.5 15.8 استخدام البريد االلكترونى الخا  التفاعل مع الطالب 2

 23.7 60.5 15.8 استخدام البريد االلكترونى الخا  بالكلية للتفاعل مع الطالب 3

 23.7 63.2 13.1 أستخدام المعينات التكنولوجية  ى التدريس 4

 

والخدمية جودة األنشطة اجدارية   – 4  

 

 عبارة جودة التقويم  م
 التقويم 

 دائما 
 النسبة % 

 الى حدا ما 
 النسبة % 

 ابدا 
 النسبة % 

 10.5 36.5 60.5 أعلم برؤية ورسالة الكلية و أعمل و قا لهم  1

 13.5 36.5 50 أشارك  ى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية  2

اجستراتيجية للكلية أشارك  ى تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة  3  18.4 71.1 10.5 

 50 42.1 7.9 أشارك  ى إعداد ومناقشة التقرير الذات  السنوي للكلية  4

 23.7 57.9 18.4 أقوم بمهام إدارية بالقسم  5

 50 44.7 5.3 أقوم بمهام إدارية بالكلية 6

 73.7 21.1 5.2 أشارك  ى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلية  7

 31.6 52.6 15.8 أشارك  ى تقديم خدمات مجتمعية أو بيئية  8

 18.4 55.3 26.3 لدى دراية بالخطة اجستراتيجية للكلية وأعمل و قا لها  9
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 التغذية الراجعة  
 الستبيان جستطالع رأى الخريجين  ى التقييم المؤسسى 

 

 عبارة جودة التقويم  م

 التقويم 

أتفإ  
 تماما 

النسبة  
% 

إل  حد ما أتفإ   
 النسبة % 

 ال أتفإ 
 النسبة % 

 50 16.7 33.3 تقدم الكلية برامج للتنمية المهنية المستمرة للخريجين  1

 33.3 33.3 33.3 لدى الكلية آلية منظمة للتواصل مع الخريجين ومتابعتهم  2

 50 0 50 تستطلع الكلية آراء الخريجين  ى البرامج التعليمية الت  تخرجوا منها  3

4 
 33.3 المقررات الدراسية الت  درستها تدعم مهارات التعلم الذات  

 
66.7 0 

5 
 0 البرامج التعليمية الت  تقدمها الكلية تلبى احتياجات سو  العمل 

 
100 0 

 

6 
 0 دراست  بالكلية تساعد على المنا سة  ى سو  العمل 

 
66.7 

 
33.3 

 

7 
 33.3 اعلم عن مشروعات التطوير بالكلية

 
0 
 

66.7 
 

8 
 33.3 اعلم عن مشروعات التطوير بالجامعة

 
0 
 

66.7 
 

9 
تدعم مشروعات التطوير بالجامعة / الكلية تطوير وتحسين البرامج  

 التعليمية بالكلية 
50 50 0 

10 
 33.3 تعقد الكلية سنويا ملتقى للتوظي  يشارك  يه الخريجون 

 
33.3 

 
33.3 

 

11 
التى تقدمها الكلية الخريجين على االلتحا   تشجع برامج الدراسات العليا  

 بها 
50 33.3 

 
16.7 

12 
تحر  الكلية على تقديم االستشارات والردود على أي استفسارات واردة  

 من الخريجين 
50 33.3 

 
16.7 

13 
 33.3 50 تتمتع الكلية بسمعة طيبة لدى المستفيدين من المجتمع المدن  

 
16.7 

14 
الطالب  ى مكان عملى أشارك  ى تدريب   66.7 

 
16.7 

 
16.7 
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 نواحى الضع  والقوة  ى تحقيإ المعايير 

 

 التحليل البيئ  للكلية 

 أوال: التحليل البيئ  الداخل 

 نقاط الضع   نقاط القوة 

 توجد للكلية خطة إستراتيجية معتمدة -1

 توجد وثيقة للتحليل البيئ   -2

    التحليل  أعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين شارك  -3

 البيئ  

 إستراتيجية الكلية ب ستراتيجية الجامعة  ترتبط  -4

 لتطبيإ   Action planتنفيذية  خطة  توجد -5

 إستراتيجية الكلية 

 رؤية ورسالة وأهدا  إستراتيجية  للكلية  يوجد   -6

 ومنشورة داخل وخارج    تحديثهالوآلية  معتمدة 

 الكلية

 مجاالت التعليم  :  توجد وثيقة معتمدة لسياسات الكلية،    -7

 ، البحث العلم ، سياسات مالية، سياسات القبول والتحويل 

 معتمدة  توجد وثيقة للهيكل التنظيم  للكلية -8

 يوجد بطاقات للتوصي  الوظيفى لجميع العاملين   -9

 باالدارات المختلفة 

 توجد إجراءات لضمان عدم تعارض مصالح قيادات الكلية  -10

 والعاملين بها مع مسئولياتهم وواجباتهم الوظيفية )نماذج لقرارات   

 تتعلإ بعدم مشاركة اعضاء هيئة التدريس  ى انشطة وواجبات  

   وثيقة معتمدة لسياسات الكلية    توجد ال -1

 مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 نشر وإعالن سياسات الكلية ال يتم  -2

 وثيقة لسمات التميز للكلية التوجد  -3

 يشارك أعضاء هيئة التدريس    اختيار  ال -4

 القيادات األكاديمية )المشاركة  ى تحديد  

 واقرار المعايير( 

 أعضاء هيئة التدريس    اختيار القيادات لم يشارك  -5

 األكاديمية )المشاركة  ى تحديد واقرار المعايير(  

حول نمط القيادة   الطالباستقصاء رأى ال يتم  -6

 بالكلية  

  –تغذية راجعة  –تحليل احصائى  -)استبيانات  

 اجراءات تصحيحية( 

توجد آليات لتقييم كفاءة إدارة الكلية والقيادات  ال -7

األكاديمية: مجاالت وقرارات االستفادة من نتائج التقويم  

تحليل احصائى وتغذية راجعة   –لقاءات  –)استبيانات 

 نماذج الجراءات تصحيحية(  –

استطالع الرأي حول كفاءة القيادات   ال يتم -8

 نواحي الضعف  نواحي القوة 
    التحليل البيئ  المستفيدون وجهات التوظي  شارك لم ي توجد للكلية خطة إستراتيجية معتمدة

 توجد وثيقة للتحليل البيئ  
مجال خدمة  وثيقة معتمدة لسياسات الكلية    ال توجد

  المجتمع وتنمية البيئة
    أعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين شارك 

 التحليل البيئ 
نشر وإعالن سياسات الكليةال يتم   

إستراتيجية الكلية ب ستراتيجية الجامعة ترتبط وثيقة لسمات التميز للكلية التوجد   
إستراتيجية    Action planتنفيذية    خطة  توجد لتطبيإ 
 الكلية

 

وآلية    معتمدةرؤية ورسالة وأهدا  إستراتيجية  للكلية  يوجد  

 ومنشورة داخل وخارج الكلية تحديثهال
 

، مجاالت التعليم : توجد وثيقة معتمدة لسياسات الكلية،   
سياسات مالية، سياسات القبول والتحويل البحث العلم ،   
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 تتعلإ بوجود اقارب لهم( 

 لتوصي  الوظيف  وتحديد المسؤوليات )للقيادات  ليوجد دليل   -11

 األكاديمية والتنفيذية وجميع وظائ  الكلية( 

 تم تدريب أ راد الكلية المعنيين على الخطط الموضوعة  ي -12

 ية التعامل للزمات والكوارث وكيف

 توجد وحدة معتمدة جدارة األزمات والكوارث متضمن الموارد   -13

 البشرية والمادية الالزمة والهيكل االدارى 

 توجد قائمة باجدارات المتخصصة بالكلية )إدارة شئون الطالب  -14

رات  العالقات الثقا ية(. تشكل هذه اجدا  –اجدارة المالية والحسابات    –الدراسات العليا    - 

 من القيادات اجدارية والعاملين 

 توجد خطة معتمدة لتدريب أ راد الوحدة وتنمية قدراتهم    هذا المجال  -15

 توجد وثائإ لسيناريوهات تنفيذ خطط اخالء للمبانى واالدارات  -16

 من العاملين والطالب  

 توجد خطة تدريب لتنمية المهارات اجدارية للقيادات األكاديمية  -17

سجالت الحضور    –ة عدد البرامج أو الدورات التدريبية ونسبة الحاصلين عليها  متضمن 

 وسائل تحديد االحتياجات التدريبية –

 توجد وثيقة معايير اختيار القيادات األكاديمية )الوكالء/ رؤساء   -18

 األقسام/ منسقى البرنامج التعليمية/ رائد اتحاد الطالب / مدير وحدة  

 مجلس الكلية  معتمدة من –ضمان الجودة( 

تحليل   -داريين حول نمط القيادة بالكلية )استبيانات  ، االاستقصاء رأى هيئة التدريس   -19

 اجراءات تصحيحية(  –تغذية راجعة   –احصائى 

 توجد محاضر رسمية لمجالس الكلية متضمنة مناقشة قضايا   -20

 التعليم والتعلم وتطوير البرامج والقرارات الت  تعزز  اعلية األداء 

 توجد قاعدة بيانات المؤسسة تتضمن مختل  اجدارات ونظم   -21

 ئإ المعلومات اجدارية والقانونية )اللوائح والقوانين( ونظام حفظ وتداول واستدعاء الوثا

 توجد خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية )تتضمن عدد   -22

 نسبه التمويل   –الوحدات ذات الطابع الخا  ودخلها السنوى 

 المستخدم من الموارد الذاتية  ى دعم العملية التعليمية والبحثية من  

 اجمالى الموازنة( 

   –توجد مشروعات للتطوير حصلت عليها المؤسسة )عددها -23

 أهدا ها( ووسائل دعم القيادات األكاديمية لمتابعة   –أنواعها 

 واستمرارية تلك المشروعات 

 توجد نماذج للممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة  -24

 وثائإ معتمدة لتوزيع أعباء  الطالب وتشمل:  –العاملين   –التدريس 

 التعيينات ألعضاء هيئة   -الحوا ز والمكا آت   -اجشرا  والتدريس   

ردود على    –قوائم تسجيل الدراسات العليا والدرجات العلمية    –جداول دراسية    -التدريس 

 واجدارات المختلفة 

وثائإ تدلل على استخدام أساليب أخرى   التوجد  -9

لتطوير نظم المساءلة والمحاسبة  يما يخ  تحسن  

 الفاعلية التعليمية 

عضاء هيئة  محدثة ال توجد قاعدة بيانات ال  -10

  –التدريس والهيئة المعاونة تشمل: األعداد 

 األكاديمية   الدرجات –التخصصات 

لكلية للتعامل مع العجز / الفائض  توجد خطة ل   ال-11

    أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

الطالب ونسبتهم العداد   بأعداداحصائيات ال توجد  -12

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة( 

زيادة البرامج التعليمية و تطبيإ طر  التعليم   -13

الحديثة و تقليل عدد الطالب بالمحاضرات والمعامل زاد  

التدريس  عل  أعضاء هيئة التدريس والهيئة   العبئ

 المعاونة 

ألعضاء هيئة التدريس سير محدثة  السير الذاتية  -14

  –المقررات الت  يشارك    تدريسها متضمنة: 

المحاضرات   –الندوات  –االشتراك    المؤتمرات 

اجشرا  على الدراسات   –العامة داخل وخارج الكلية 

قائمة   -الساعات المكتبية   –اجرشاد األكاديم   –العليا 

 األبحاث المنشورة 

اليتم اجراء تقييم سنوي العضاء هيئة التدريس  -15

معايير لتقييم  األداء الشامل ألعضاء   بالرسم من اعتماد

هيئة التدريس ومعاونيهم )تشمل: االلتزام بجداول  

المساهمة      –التدريس واألنشطة التعليمية األخرى 

بية والبحث العلم  وخدمة المجتمع  أنشطة الريادة الطال

المساهمة    أنشطة ضمان الجودة والتطوير   –

  –المساهمة    تنمية الموارد(  –المستمر للمؤسسة 

 نماذج لالستفادة من نتائج التقييم  ى خطط التحسين 

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  اليتم  -16

)استبيانات    التدريس والهيئة المعاونة ووسائل تحديدها

 لقاءات(  –

  الرأي اواستقصاءات ب دراسة االحتياجات  لم يتم   -17

 باالستعانة بخبير 

 ربط الحوا ز باجنتاج او جودة االداء اليتم   -18

يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية لالستفادة من  لم   -19
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 شكاوى طالب أو اداريين 

 وثائإ معتمدة لتوزيع أعباء العمل والحوا ز بين اجداريين والعاملين توجد   -25

لق  الشكاوى والمقترحات واالستجابة لها والقرارات المتخذة    شأن  توجد آلية لت -26

   –الشكاوى وإخطار الشاك  بنتيجة المتابعة )نماذج  علية 

 ( اجراءات تصحيحية 

 يوجد قرار العتماد وحدة ضمان الجودة بالكلية وهيكلها   -27

 مجلس إدارتها والئحتها الداخلية  –التنظيم  

 نماذج من   –الوحدة  ى مجلس الكلية  يوجد قرار تمثيل مدير -28

 محاضر مجلس الكلية تتضمن مناقشة موضوعات تتعلإ بالجودة 

 توجد نماذج بممارسات تدل على التواصل بين مركز  -29

 –زيارات متابعة  –الجودة والوحدة )حضور اجتماعات  

 استخدام نماذج معدة من قبل المركز(  –ورش عمل  

 توجد تقارير ذاتية سنوية معتمدة عن األداء الكامل للكلية  -30

   –باق  المستفيدين مع يتم مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية  -31

 نماذج لإلجراءات التصحيحية المتخذة لتعزيز وتطوير الفاعلية  

 التعليمية 

 توجد خطة للتطوير والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية  -32

 يوجد كتيب عن النظام الداخل  جدارة الجودة بالكلية )دليل   -33

 وحدة الجودة( 

 توجد وثائإ لنشر ثقا ة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس  -34

  -حضور   سجالت   –ومعاونيهم والطالب واجداريين والعاملين )قائمة البرامج التدريبية  

 مطبوعات...(  –لقاءات  –ندوات  –مؤتمرات 

 لتقارير تقييم األداء لجميع العاملين بالكلية  توجد نماذج  -35

 يتم مشاركة األطرا  المعنية  ى عملية التقويم الذاتى )  -36

 محاضر مجالس األقسام أو الكلية(  –حضور اجتماعات وندوات  –استبيانات 

 الخطة من خالل وحدة ضمان   توجد آليات متابعة تطبيإ -37

 الجودة بالكلية 

 الجودة   ألنشطةتوجد تقارير للمراجعة الداخلية والخارجية   -38

 توجد وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسات وقواعد تعيين هيئة ا  -39

 لتدريس والهيئة المعاونة 

 يتم استطالع رأي وقياس مستوى الرضا الوظيف  ألعضاء   -40

 , واججراءات التصحيحية المتخذة  هيئة التدريس ومعاونيهم 

 ( للمحا ظة على الرضا الوظيف  )نماذج  علية  

 توجد خطة للكلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   -41

   –و قا لالحتياجات الفعلية تشمل: عدد ونوعية البرامج التنفيذية 

 تقييم  اعلية ومردود التدريب    –آليات التنفيذ  –الفئة المستهد ة 

 نتائج قياس الرضا  ى خطط التحسين

اتخاذ اجراءات تصحيحية لالستفادة من   اليتم -20

 نتائج تقييم اآلداء للعاملين 

توجد قاعدة بيانات )سجالت( بالقاعات   ال  -21

الدراسية والمعامل المتاحة وتجهيزاتها ومعداتها  

تحليل   –وصالحيتها لالستخدام وصيانتها وتحديثها

 يوضح مدى مالئمتها العداد الطالب

سائل االتصاالت  يوجد كتيب )نشرة( عن وال  -22

الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المتاحة بالمؤسسة )أدلة  

 موقع على شبكة المعلومات(  –

يوجد كتيب أو نشرات عن الوحدات ذات الطابع   ال  -23

  -مهامها  –أهدا ها  –الخا  يتضمن:رسالة الوحدة 

 خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات  –مخرجاتها 

أعضاء هيئة   توجد قائمة برامج توعية  ال  -24

  –ندوات  -التدريس بالمعايير األكاديمية )ورش عمل 

 مناقشات مفتوحة...(  –لقاءات 

العدد الذي تم تدريبه  وتوعيته عل  البرامج   -25

 والمعايير االكادمية سير كا   

سياسات معتمدة للكلية  ى التعامل مع  توجد  -26

  –مشاكل التعليم شاملة ) الكثا ة العددية الزائدة 

زيادة   –ضع  الموارد المتاحة   –لدروس الخصوصية ا

  –الكتاب الجامع   -أو نق  أعضاء هيئة التدريس

 . لكن بحاجة لتفعيل سياب الطالب....( 

األطرا  المجتمعية    برامج تدريب   مشاركة  -27

 محدودة  الطالب والمشاركة    تقييمهم

لم يتم اعتماد التدريب الميدان     كتير من    -28

 المقرارات 

يتم استطالع أراء الطالب وقياس رضاهم  ى  ال  -29

 برامج التدريب الميدان  واالجراءات التصحيحية 

تحليل ومناقشة نتائج الطالب على مستوى   ال يتم-30

توصيات   –العلمية  باألقسام الفر  الدراسية/ المقررات 

 تصحيحية  ب جراءات

استطالع رأي الطالب وقياس رضاهم  ى   ال يتم  -31

نظام التظلم من نتائج   -كفاءة الفاعلية التعليمية 

كفاية الموارد المادية ووسائل التعليم   -االمتحانات 

اجراءات   –وتغذية راجعة   إحصائ تحليل  – والتعلم
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 قياس األثر الذي أحدثة التدريب  –)التغذية الراجعة من المتدربين 

    األداء  

 توجد وثيقة معايير الختيار وتعيين وترقية القيادات اجدارية  -42

 معتمدة  

   وسائل المؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بها  -43

 تقارير متابعة تضمن 

توجد خطة للتدريب المستمر بناء على االحتياجات )تتضمن عدد وأنواع البرامج   -44

 المخصصات   –والدورات التدريبية المتاحة للعاملين سنويا 

 تقييم األداء...(  –نسبة الحاصلين على الدورات  –المستهد ين  –المالية 

 توجد قاعدة بيانات )أو سجالت( بالمؤهالت والخبرات  -45

 المتاحة من العاملين بالكلية  

 توجد وثيقة معايير لتقييم أداء القيادات اجدارية والعاملين  -46

 معتمدة ومعلنة  

 ى المجاالت المختلفة )استقصاءات رأى   اجداريللجهاز   الوظيف يتم قياس الرضا  -47

 تغذية راجعة(  –قاءات ل –

 –بنود ومصادر االنفا   -وثيقة معتمدة تحدد موازنة الكلية    -48

  -طالبية  –بحثية   –)تعليمية  مدى كفايتها لتحقيإ أنشطة الكلية    المجاالت المختلفة  

 صيانة وتجهيزات(   –ادارية 

 توجد خطة سنوية معتمدة لنظا ة وصيانة البنية التحتية   -49

 والمرا إ وآليات متابعة تطبيقها 

 تم تحديد حجم الموازنة المالية السنوية للكلية )تقرير معتمد   -50

 يوضح تطورها خالل خمسة سنوات ماضية( 

 يوجد تقرير بنسبة الموارد المالية المستخدمة  ى دعم العملية   -51

 البحثية ومدى كفايتها التعليمية و

 توجد جداول ببيانات توضح مدى مالئمة الموارد البشرية   -52

 (Normsوالمصادر المتاحة للتعليم والتعلم ألعداد الطالب )مالئمة الـ 

 توجد قاعدة بيانات للمكتبة تتضمن: مساحة القاعات بالنسبة   -53

تكنولوجيا   –التطوير   خدمات  –المراجع والدوريات  –التجهيزات  –ألعداد الطالب 

   –مواعيد العمل  –العاملين بالمكتبة  –المعلومات 

 وسيلة تلق     –تسجيل المترددين  –الخدمات المقدمة للمترددين 

 مستوى رضاء المستفيدين....  –الشكاوى 

 توجد قوائم بوسائل االمن والسالمة المتاحة  ى الكلية ومدى  -54

 –ماهو صالح لالستخدام  -نوعيتها   –كفايتها وكفائتها )أعدادها  

 وما يحتاج لصيانة(  

 توجد قوائم باعداد الحاسبات االلية ونقاط االنترنت المتاحة  -55

 بالكلية ومدى كفايتها العداد العاملين والطالب  

 تصحيحية 

قياس رضاء الطالب عن سياسات القبول  ال يتم  -32

 والتحويل ونتائجها 

  جذب الطالب الوا دين وبرامج وأنشطة لآلية  توجد  -33

 ولكنها سير مفعلة   الوا دين  الطالب  رعاية 

 ملتقى التوظي  السنوي لم يتم اعداد كتيبات   -34

توجد خطط بحثية للقسام العلمية بالكلية  ال  -35

 والخطط  

 البحثية المشتركة بين األقسام 

 قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة  التوجد  -36

 الكترونية(   –العضاء هيئة التدريس )ورقية 

يتم قياس أثر البحث العلم     دعم  لم  -37

 وتطوير  

 العملية التعليمية )مشاركة الطالب    مشروعات 

برامج   –بحثية ومؤتمرات وندوات علمية 

 ومقررات 

 دراسية متطورة بها اجزاء من بحوث حديثة( 

مشاركة الطالب     ال توجد نماذج تدل على  -38

 محدودة مشروعات بحثية ومؤتمرات وندوات علمية 

توجد إجراءات معتمدة لمتابعة وتقييم أداء  ال-39

الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية موثقة  

لطالب الدراسات    لسيمناراتنماذج   –ومعلنة ومطبقة 

نماذج لتقارير سنوية   –العليا بالقسام وسجالت حضور 

 للطالب من االقسام المختلفة 

الت  توجد بيانات وقوائم باجمكانات والتسهي ال  -40

المادية المتاحة للعملية البحثية  ى برامج الدراسات  

 العليا 

توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأساليب تقويم  ال  -41

الطالب وآلية التأكد من استيفاء مخرجات التعلم  

   كل   المستهد ة )نماذج لتحليل الورقة االمتحانية(

 االقسام 

ستوى  يتم تحليل ومناقشة نتائج الطالب على مال  -42

توصيات   –الفر  الدراسية/ المقررات باالقسام العلمية 

 باجراءات تصحيحية 

يتم قياس رضا طالب الدراسات العليا عن اداء  ال  -43
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الطالب   –االداريين   –)اعضاء هيئة التدريس والمعاونين   قواعد بيانات بالكليةتوجد  -56

 الموارد والتجهيزات(  –

 يوجد كتيب يحتوي األماكن والتسهيالت المتاحة لممارسة   -57

 األنشطة الطالبية 

 علومات يوجد موقع الكلية على شبكة الم -58

 توجد قوائم للمعايير األكاديمية القياسية القومية لجميع   -59

 التخصصات بالكلية 

 توجد محاضر مجلس الكلية ومجالس األقسام حول إجراءات   -60

 مناقشة واعتماد المعايير األكاديمية 

 توجد الئحة داخلية لمرحلة البكالوريوس  -61

 يع التخصصات بالكلية تم اعداد قوائم للمعايير األكاديمية لجم -62

لجميع    توجد أدلة البرامج التعليمية )كتيبات توصي  البرامج  قط دون المقررات(  -63

 البرامج 

 توجد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية حول توا إ   -64

 البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية

 توجد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لقياس ومتابعة  -65

 مدى تطبيإ المعايير األكاديمية المتبناه  

 توجد ملفات البرامج الدراسية )يتضمن مل  البرنامج(:  -66

 توصي  وتقرير البرامج  ( أ

 توصي  وتقارير المقررات الدراسية ( ب

 مصفو ة البرنامج مع المعايير األكاديمية   ( ت

 مصفو ة البرنامج مع المقررات الدراسة  ( ث

 ILOsمصفو ة المقررات مع النتائج التعليمية  ( ج

 نماذج لتحديث وتطوير البرامج والمقررات نتيجة للتقارير  ( ح

 السنوية )ان وجد(   ( خ

 توجد تقارير للمراجعين الخارجيين للبرامج التعليمية متضمنة  -67

 مالئمة  –الئمة البرامج للتطور العلم     مجال لتخص  مدى م 

 طر  التدريس والتقييم سير   -هيكل البرنامج ونوعية المقررات   

 تفيد مناقشة تلك التقارير بالمجالس الرسمية   وثائإ  –التقليدية 

 والرد على ما بها من توصيات 

 توجد احصائيات بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالبرامج ا  -68

   –السنوات الخمسة الماضية    تقدمها الكلية  الت لمختلفة 

 دالالت ذلك 

 توجد احصائيات بنسب نجاح الطالب الملتحقين بالبرامج   -69

 دالالت  –السنوات الخمسة الماضية     المختلفة التى تقدمها الكلية 

 ذلك  

المقررات الدراسية واالمكانات المتاحة واجراءات  

القبول والتسجيل وتوزيع االشرا  )استبيانات وتحليل  

 اجتماعات(  -احصائى واجراءات تصحيحة  

تحفيز طالب الدراسات العليا  لآلية معتمدة توجد  ال  -44

دعم مادى او جوائز تم منحها للطالب او الهيئة  ك

 المعاونة 

الفئات المختلفة داخل الكلية بخدمة   توعية برامج  -45

سجالت   –لقاءات  –المجتمع وتنمية البيئة )ندوات 

 محدودة  حضور(

)سجالت( خاصة  الكترونيةقاعدة بيانات  ال توجد  -46

 باألنشطة والخدمات المجتمعية ومتلق  الخدمة 
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 وسائل    –يقة جستراتيجية التعليم والتعلم معتمدة توجد وث -70

 آلية تطويرها  ى ضوء   –مشاركة االطرا  المختلفة  ى اعدادها 

 نتائج االمتحانات ونماذج تدلل على ذلك 

 –عينات  –توجد قائمة بالمقررات االلكترونية ) إحصائيات  -71

 عدد المفعل منها(  

 م )التقليدية وسير التقليدية( توجد قائمة بأساليب التعليم والتعل -72

 موثقة ومعتمدة ومعلنة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب  

 نماذج تدلل على ان المقررات الدراسية تدعم قدرات  يوجد  -73

 الطالب على التعلم الذات  

 يوجد توصي  برامج التدريب الميدان  للطالب و قاً لمخرجات  -74

 التعلم المستهد ة  

 للطالب وقائمة ببرامج    الميدان توجد خطة معتمدة للتدريب  -75

 التدريب الميدان  على مستوى البرامج التعليمية وآلية اجشرا   

 والمتابعة والتقييم 

 ويم الطالب وآلية  توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأساليب تق -76

 التأكد من استيفاء مخرجات التعلم المستهد ة )نماذج لتحليل الورقة االمتحانية( 

 قواعد    -توجد آلية تحديد مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج   -77

 نظام الرأ ة وقرارات تشكيل لجان التصحيح 

 نظام للكنترول و آلية لإلجراءات المتخذة    إدارة  يوجد  -78

 االمتحانات 

 آلية لتلق  شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت توجد  -79

 نماذج  علية للتظلمات والرد عليها(   - يها )وثائإ اعتماد اآللية   

 سياسات للكلية لقبول وتحويل الطالب  توجد  -80

برامج اجرشاد    –دليل الطالب  –تم نشر وإعالن السياسات )الموقع االلكترون   -81

 أخرى(   –بى الطال

   اججمالى  العدد   إلى الوا دين الطالب احصائيات بنسبة توجد  -82

 على مدار خمسة سنوات   للطالب

 دليل الطالب ميتضمن معلومات كا ية عن المؤسسة يوجد  -83

 وبرامجها التعليمية وخدمات الدعم الطالب  م  

ً  من والى الكلية احصائيات بنسبةالتحويالتتوجد  -84  )خالل   سنويا

 ثالث سنوات( 

 ججمال    ا العدد   إلى الوا دين لطالبا احصائيات بنسبةا توجد  -85

 على مدار خمسة سنوات   لطالب 

 خطة للدعم واجرشاد الطالب  طبقا لالحتياجات الفعلية  توجد  -86

 للطالب تتضمن: )الدعم األكاديم  )جداول اعالن الساعات المكتبية  

 الرعاية الصحية مثل وجود    –الدعم المادي  –وتوزيع الطالب( 
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 وثيقة   – و يوجد عيادة نفسية عيادة طبية مجهزة للحاالت الطارئة

 نظم   –معتمدة آللية اكتشا  الطالب المتفوقين والمتعثرين ودعمهم 

 الدعم   –رعاية الطالب الوا دين   –إرشاد وتوجيه الطالب الجدد 

 ...(      بعض االقسامالمال  للطالب المستحقين للمنح الدراسية 

 دليل اجرشاد األكاديم  م يتضمن نظام القبول    كتيب يوجد  -87

 خطوات التسجيل  –األقسام العلمية والدرجات الت  تمنحها  –بالكلية 

 المقررات اججبارية    –الرسوم الدراسية  – للطالب المستجدين  

 جداول الدراسة واالمتحانات لجميع المستويات      –واالختيارية 

 برامج    –قواعد االمتحانات  –األقسام والتخصصات المختلفة 

 وخدمات رعاية الشباب والخدمات الطالبية م 

 االعالن   يتم خطة مشاركة الطالب  ى االنشطة الطالبية توجد  -88

الطالب الذين حققوا مراكز  حيث  –عنها و تشجيعهم على المشاركة  ى االنشطة الطالبية 

 جوائز  شهادات و متقدمه حصلوا على

 تم تفعيل االرشاد االكاديم     بعض الفر  الطالبية  -89

برامج ومقررات   –مشاركة الطالب    مشروعات بحثية ومؤتمرات وندوات علمية  -90

 اجزاء من بحوث حديثة( دراسية متطورة بها 

يتم قياس رضاء الطالب عن الخدمات المقدمة والدعم واجرشاد الطالب  )تحليل   -91

 نماذج الجراءات تصحيحية(  –تغذية راجعة   –احصائى 

مسؤوليتها والخدمات الت    –نشرة أو كتيب عن وحدة خدمات الخريجين يوجد  -92

 تقدمها 

 حلية ودولية مقوائم بالحاصلين على جوائز توجد  -94

 بيانات واحصائيات بمشاركة أعضاء هيئة التدريستوجد  -95

وثيقة   – مؤتمرات / ندوات علمية محلية / عالمية  مقاالت   بأبحاث علمية أو  

 بالمؤتمرات أو الندوات التى نظمتها الكلية معتمدة 

 خالل السنوات الخمس االخيرة 

 توجد مجلة علمية تصدر عن الكلية  -96

توجد قائمة معتمدة لإلجراءات الت  تتبعها المؤسسة لاللتزام ونماذج   -97
 الجراءات تصحيحية تتعلإ بـ: 

 
أخالقيات المهنة   أخالقيات البحث العلم    

حقو  الملكية الفكرية )التألي  والنشر(     
تم نشر ثقا ة حقو  الملكية الفكرية بالكلية  -98  

)نماذج من   توجد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للدراسات العليا-99 MIS  
بيانات ورقية بعدد الطالب المقيدين  ى البرامج المختلفة  ى خمس   –

عدد الطالب المسجلين  ى كل برنامج ماجستير ودكتوراه  ى   –سنوات 
دكتوراه(    –ماجستير  –عدد الدرجات الممنوحة )دبلوم  –خمس سنوات 

تحليل يوضح مدى تطور اعداد الطالب خالل   – ى خمس سنوات( 
نسبة الدرجات الممنوحة للهيئة المعاونة الى اجمالى   –السنوات الخمس 

 عدد الدرجات 
توجد خطط دراسية تتضمن مدى مالئمة اعداد اعضاء هيئة   -100
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التدريس والتخص  العلم  لعضو هيئة التدريس للمقررات الت  يشارك  
    تدريسها 

توجد الئحة للدراسات العليا  -101  
سات العليا التى تقدمها الكلية توجد وسائل للتعري  ببرامج الدرا -102

اعالنات(  –مطويات  –)موقع الكلية االلكترونى   

103- توجد وثيقة للمعايير األكاديمية القياسية )قومية أو عالمية(  -103  
 للبرامج الدراسية 

توجد وثيقة للمعايير األكاديمية التى اعتمدتها الكلية للبرامج   -104
 الدراسية 
 ILOsواتج التعلم ن  –مصفو ة المقررات  -105

 توصي  وتقرير البرامج والمقررات الدراسية لبرامج الدبلوم  -106

 توصي  وتقرير البرامج والمقررات الدراسية لبرامج الدكتوراه  -107

 توجد خطط دراسية تتضمن مدى مالئمة اعداد اعضاء هيئة   -108

 التدريس والتخص  العلم  لعضو هيئة التدريس للمقررات الت   

    تدريسها  يشارك

 المقررات الدراسية  –مصفو ة البرامج التعليمية   -109

 توجد تقارير للمراجعة الداخلية )لجان الجودة( للبرامج   -110

 المقررات الدراسية ومالءمتها للتطور العلم     مجال التخص   /

 وطر  التدريس والتقييم  

مايدلل على   –توجد تقارير للمراجعة الخارجية للبرامج / المقررات الدراسية   -111

 نماذج الجراءات تصحيحية  ى   –مناقشتها باالقسام العلمية 

 ضوء التوصيات 

  –يوجد كتيب يتضمن اجراءات التسجيل واجشرا  األكاديم     الدراسات العليا  -112

 نماذج لبيانات توضح توزيع االشرا  و قا ل 

 تخصصات المشر ين 

 احصائيات توضح  نسبة الطالب الوا دين إلى إجمال  توجد   -113

 عدد الطالب  ى الدراسات العليا  

 يوجد نظام للكنترول وإدارة االمتحانات واججراءات المتبعة  -114

 توجد آلية معتمدة التعامل مع تظلمات الطالب  -115

 نماذج لبحوث منشورة من رسائل علمية توجد   -116

 قرار إنشاء وحدة إدارية خاصة بالخدمات المجتمعية  يوجد   -117

 الهيكل التنظيم  و  -وشئون البيئة والوحدات ذات الطابع الخا  

 تحديد المسؤوليات أل راد الوحدة 

 يشارك األطرا  المجتمعية  ى أنشطة المؤسسة )مجلس   -118

 الكلية / تدريب الطالب/ عيد الخرجين /  وسيرها( 
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 ثانيا: التحليل البيئ  الخارج 

 التهديدات الفر 

يتم مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية   -1

ــز  – ــذة لتعزيـ ــحيحية المتخـ ــراءات التصـ ــاذج لإلجـ نمـ

 وتطوير الفاعلية 

 التعليمية

نشرة أو كتيب عن وحدة خـدمات الخـريجين يوجد    -2

–  

 مسؤوليتها والخدمات الت  تقدمها

 يتم إعداد كتاب سنوي للخريجين -3

 قائمة المشروعات البحثية الممولةتوجد  -4

 والمفعلة وبروتوكوالت التعاون البحث  للكلية مع  

ــالل  ــة خ ــة والعالمي ــة واجقليمي ــات المحلي المؤسس

 خمس 

 سنوات

 تم تفعيل مشاركة األطرا  المجتمعية )محاض -5

 ر مجلس الكلية الخاصة بمشاركة أطرا  المجتمع 

 ملتقى التوظي ( –بروتوكوالت التعاون –المدن  

    التحليل المستفيدون وجهات التوظي  شارك لم ي -1

 البيئ 

بروتوكوالت   -توجد وثائإ للتعاون مع المجتمع وقطاعات االنتاج )تحديد القطاعات ال  -2

 نماذج لتقديم استشارات او خدمات...(    –مشروعات  –واتفاقيات تعاون 

 رأي المستفيدين واألطرا    عال ل استطالع  ال يتم   -3

 المعنية    البرامج التعليمية ومالءمتها للتطور    مجال  

   –التخص  واحتياجات سو  العمل )استبيانات 

 ملتقى توظي (.  –حضور ندوات 

 قواعد بيانات )سجالت(  للخريجين والتوجه  توجد  ال  -4

 بالرسم من وجود وحدة للخريجين  الوظيف 

 قائمة برامج إعداد الطالب والخريجين  التوجد -5

 لسو  العمل وتتبع مستواهم )استبيانات   

 للمستفيدين والخريجين( 

 ملتقى التوظي  السنوي لم يتم اعداد كتيبات   -6

 للبحث العلم  )تتضمن ا توجد خطة للكلية  ال  -7

 األنشطة وآليات   -حتياجات المجتمع والتوجهات القومية 

   –التمويل(  -مؤشرات النجاح  –الفترة الزمنية  –التنفيذ 

 وثيقة ارتباطها بخطة الجامعة 

نماذج  – تجميع نماذج لبحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دوليةلم يتم  -7

 لالستفادة من نتائج البحوث  ى حل مشكالت مجتمعية 

مردود االنفا  على البحث العلم  بالكلية خالل السنوات الخمس   تقييملم يتم  -8 

استفادة   –براءات اختراع  –الماضية )قوائم بالحاصلين على جوائز حلية ودولية 

 مؤسسات مجتمعية بالبحوث التطبيقية( 

تغذية   –ندوات ولقاءات   –تياجات المجتمع المحيط )استقصاءات راى تم دراسة احلم ي  -9

 راجعة

توجد خطة معتمدة ومعلنة لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا الحتياجات المجتمع  ال -10

نماذج النشطة او   –الخطة التنفيذية السنوية النشطة الكلية  ى مجال خدمة المجتمع  -المحيط  

 خدمات مقدمة 

 محدوده   ر  التوظ  مشاركة األطرا  المجتمعية    اعداد البرامج التعليمية وتو ير  -11

 محدوده   ر  التوظ  مشاركة األطرا  المجتمعية    اعداد البرامج التعليمية وتو ير  -12
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 :تحليل البيئة الداخلية 

 

 مجاالت القوة / الضعف

أنشطة ومهام 

التعزيز  

 لمجاالت القوة

أنشطة 

ومهام  

المعالجة 

والتحسين 

لنقاط 

 الضعف

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ

مؤشرات  

المتابعة  

وتقييم 

 األداء

 مجاالت القوة  -1

توجد خطة إستراتيجية معتمدة 

ومعلنة علي الموقع اإللكتروني  

للكلية وإحدي الوثائق المعتمدة 

بوحدة ضمان الجودة بالكلية  

اإلدارات المعنية ومفعلة لدي 

 بالكلية. 

تنفيذ الخطة 

التنفيذية  

للخطة 

 االستراتيجية 

 مراجعة 

الخطة  تنفيذ 

شهور  6كل   

يناير  

ويونيو من  

 كل عام  

فريق التخطيط  

االستراتيجي  

وحدة ضمان  ب

 الجودة.

تقرير  

عن معتمد 

ماتم تنفيذه  

 خطة  من ال

تم تحليل البيئة الداخلية  

والخارجية للكلية في ظل 

مشاركة عينية لبعض  

األطراف ذي الصلة عن  

طريق ورش العمل داخل 

وخارج الكلية )أعضاء هيئة  

 –الهيئة المعاونة  –التدريس 

  –اإلداريين   –الطالب 

 المجتمع الخارجي(. 

زيادة أعداد 

وتوسيع  

مشاركة 

األطراف 

المجتمعية في  

 التحليل البيئي 

دعوة   

األطراف 

المختلفة  

للمشاركة 

النقاش  في 

ومن خالل  

 االستبيانات 

علي مدار 

العام 

 الجامعي

فريق المشاركة 

المجتمعية و 

التخطيط  

 االستراتيجي  

التغذية 

الراجعة 

 والتقارير 

توجد رؤية، رسالة، غايات  

وأهداف إستراتيجية.شارك في 

صياغتها األطراف المعنية  

ذات الصلة )أعضاء هيئة 

 –الهيئة المعاونة  –التدريس 

  –اإلداريين   –الطالب 

المجتمع الخارجي( عن طريق 

إستبيانات تم تحليلها . الرؤية، 

الرسالة، الغايات واألهداف  

اإلستراتيجية موثقة ومعتمدة 

فعلة ومعلنة علي الموقع  وم

اإللكتروني للكلية ومن خالل 

البوسترات المنتشرة في جميع 

أرجاء الكلية وكذلك من خالل 

يتم توزيعه   الذيالبروشور 

 داخل وخارج الكلية.  

زيادة أعداد 

وتوسيع  

مشاركة 

األطراف 

المعنية تحديث 

الرؤية  

والرسالة 

واألهداف  

 ونشرها 

عمل  

مقابالت  

واستبيانات  

لتحديث 

للرؤية  

والرسالة 

 واألهداف 

علي مدار 

العام 

 الجامعي

فريق المشاركة 

المجتمعية و 

التخطيط  

 االستراتيجي 

بوحدة ضمان  

 الجودة

رؤية  

ورسالة  

وأهداف 

معتمدة، 

محدثة 

 ومعلنة 
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 مجاالت القوة / الضعف

أنشطة ومهام 

التعزيز  

 لمجاالت القوة

أنشطة 

ومهام  

المعالجة 

والتحسين 

لنقاط 

 الضعف

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ

مؤشرات  

المتابعة  

وتقييم 

 األداء

الرسالة، الرؤية، الغايات  

واألهداف اإلستراتيجية للكلية 

 بالجامعة. تتفق ونظيراتها 

التواصل  

المستمر مع 

وحدة التخطيط 

اإلستراتيجي  

 بالجامعة 

عمل  

مقابالت  

مستمرة مع  

وحدة 

التخطيط  

اإلستراتيجي  

 بالجامعة 

علي مدار 

 العام 

فريق التخطيط  

االستراتيجي  

وحدة ضمان  ب

 الجودة

التوافق مع  

رؤية  

ورسالة،  

غايات 

وأهداف 

 الجامعة

للتحليل عمل التحليل إحصائي 

 SWOTالرباعي )

Analysis  للبيئة الداخلية )

والبيئة الخارجية للكلية)نقاط 

 –نقاط الضعف    –القوة 

 .التهديدات( –الفرص 

زيادة ورش  

العمل  

بمشاركة  

األطراف 

 المعنية  

عمل ورش   

 عمل 

علي مدار 

العام 

 الجامعي

فريق التخطيط  

االستراتيجي  

وحدة ضمان  ب

 الجودة

تحليل  

إحصائي   

محدث  

 ومعلن 

توجد سمات تنافسية مميزة  

للكلية على المستوى اإلقليمي 

والمحلي من حيث النشر 

الدولي لألبحاث العلمية وكذلك 

التخصصات المزدوة للطالب 

والبرامج المتعددة لمرحلة 

 الدراسات العليا . 

زيادة سمات 

الكلية إلعداد 

خريج متميز  

قادر علي 

المنافسة محلياً  

 ً  وإقليميا

برامج    عمل 

تعليمية  

مميزة 

وسياسات 

لجذب  

الوافدين و  

إحصاءات 

للخرجين  

 العاملين 

علي مدار 

العام 

 الجامعي

 –ادارة الكلية 

وحدة ضمان  

 الجودة

سمات الكلية 

 محدثة 

عمل وثيقة دراسة الفجوة بين 

ما هو موجود وما هو مأمول 

 Normsحسب 

تم عمل حصر  

كمي لمتطلبات  

المعامل 

والمدرجات 

والمرافق كل 

 على حداً 

مراسلة  

األقسام  

واإلدارة 

لحصر كمي 

للمتطلبات  

في كل 

معمل 

 ومدرج.

علي مدار 

العام 

 الجامعي

وحدة ضمان  

فريق   –الجودة 

 المعيار.

التغذية 

الراجعة من  

األقسام  

واستمارات  

الحصر 

ووثيقة الـ 

NORMs 
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 مجاالت القوة / الضعف

أنشطة ومهام 

التعزيز  

 لمجاالت القوة

أنشطة 

ومهام  

المعالجة 

والتحسين 

لنقاط 

 الضعف

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ

مؤشرات  

المتابعة  

وتقييم 

 األداء

زيارة المراجعين الخارجيين 

 العتماد الكلية 

تنفيذ 

 المالحظات 

مراسلة  

األقسام  

بالمالحظات  

ومتابعة  

فريق الجودة 

 لألقسام

ادارة الكلية    

ووحدة ضمان  

 الجودة

التغذية 

الراجعة 

 لألقسام

عمل خطة للتدريب للعام  

2019-2020 

 

تشجيع  

منسوب الكلية  

لحضور  

 ورش العمل

بيان بأسماء  

ورش العمل 

وكشف  

حضور  

 المستفيدين 

مستمر 

علي مدار 

العام 

 الجامعي

وحدة التدريب 

وحدة ضمان   –

 الجودة

خطة معتمدة  

 ومعلنة  

وجود فريق للجودة بأقسام  

 الكلية

متابعة الفريق  

 وتعزيزه 

مراسلة  

األقسام  

بالمطلوب  

من قبل  

وحدة ضمان  

 الجودة

مستمر 

علي مدار 

العام 

 الجامعي

رؤساء األقسام 

ووحدة ضمان  

 الجودة

خطة معتمدة  

ومعلنة  

عبارة عن 

محاضرات 

 واجتماعات 

توجد خطة تنفيذية تحدد 

المسؤوليات وتشمل علي  

جدول زمني ومؤشرات تقييم 

وآليات لتفيذ األهداف 

 اإلستراتيجية للكلية. 

 

متابعة تنفيذ  

الجدول 

الزمني للخطة 

 اتنفيذية 

التواصل مع   

كافة 

المعايير  

وإدارة الكلية 

ووحدة  

ضمان  

 الجودة

علي مدار 

 العام 

معيار التخطيط  

اإلستراتيجي  

ووحدة ضمان  

 الجودة

خطة تنفيذية  

تلبي  

متطلبات  

 الكلية

إنشاء ملفات لمعيار التخطيط 

اإلستراتيجي يتم إستخدامها  

كملفات مرجعية بوحدة ضمان 

 الجودة بالكلية. 

توثيق كافة  

البيانات عن 

الكلية وخاصة 

مايتم  

إستخدامه في 

معيار  

التخطيط  

 اإلستراتيجي 

التواصل مع   

اإلدارات  

المعنية  

 بالكلية 

عل مدار 

 العام 

فريق المعيار  

ووحدة ضمان  

 الجودة

بيانات موثقة  

 ومعتمدة 

 نقاط الضعف -2
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 مجاالت القوة / الضعف

أنشطة ومهام 

التعزيز  

 لمجاالت القوة

أنشطة 

ومهام  

المعالجة 

والتحسين 

لنقاط 

 الضعف

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ

مؤشرات  

المتابعة  

وتقييم 

 األداء

اإلستمرارية فى متابعة الخطة 

 التنفيذية.  

استكمال  

الخطة 

وعمل  

نظام  

للمتابعة  

 والدعم 

آلية لمتابعة  

أداء الخطة  

واستكمالها  

2015-

 م 2020

علي مدار 

العام 

 الجامعي

وحدة ضمان  

فريق   –الجودة 

 المعيار

آلية المتابعة 

والحصول  

على الدعم  

الالزم و 

التغذية 

الراجعة من 

الفئات 

 المستفيدة. 

االستمرارية فى نشرفلسفة  

وأهمية التخطيط اإلستراتيجي 

 بين العاملين بالكلية.

زيادة  

ورش  

 العمل

عمل لقاءات 

 دورية  

علي مدار 

 العام 

وحدة التدريب 

وحدة ضمان   –

 الجودة

تغذية راجعة  

 وإستبيانات 

 

 معيار 2 :القيادة والحوكمة 

    تنفيذ خطة تدريبية لبناء كوادر قيادية للمؤسسة   
 تحديث الهيكل التنظيمي للكلية              

 
 بعد التعديل  التعديل  قبل
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اداريين   –ميع الفئات المستهدفه )اعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونه ج خمسيةتدريب ليوجد بالكليه خطة ل

 وطالب( التى وضعت بناءا على استقصاء الراى )استبيانات ( 

نتيجة مناقشة شئون التعليم والتعلم بمجلس الكليه يوجد كتاب لجميـع توصـيفات البـرامج والمقـررات المفعلـه 

افه الـى وجـود كتـب عـن تقريـر البـرامج والمقـررات للعـام ( برنامجا باالض19بالكليه وعددها تسعة عشر )

ــاد  2020-2019الجــامعى  ــى الســادة رؤســاء مجــالس االقســام ضــرورة اعتم ــس عل ــيس المجل ــد رئ م واك

التوصيفات بداية كل عام دراسى )سبتمبر من كل عام(. كما ناقش المجلس  استراتيجية التعلـيم والـتعلم للعـام 

 م. 2018/  1/ 13عتمادها بتاريخ م وتم ا2020  /2019الجامعى 

لمرحلـة الدراسـات العليـا لجميـع االقسـام . كمـا تمـت  ARS.  كما وافق المجلس علـى  المعـايير األكاديميـة 

الموافقه على وضع نسب توزيع الطالب على البرامج والشعب المختلفة لتشعيب الطالب فـى العـام الجـامعى 

 .م 2019/2020

كوادر قيادية للمؤسسة من أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه و األداريين تم عمل خطة  و فى أطار بناء  

تدريبية معتمدة مرفق بالجدول ومن خاللها تم عمل دورات تدريبية العضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه  

ا , استراتيجيات  المعايير االكاديمية  لتعليم والتعلم , الخدمات  لتنمية قدراتهم على تكوين كوادر جديدة مثل 

المقدمة من الكلية للمجتمع الخارجي. كما تم عمل دورات تدريبية للسادة االداريين لتنمية الكوادر مثل اهمية  

تكنولوجيا   والجماعة,  الفرد  حياة  في  البشرية  التنمية  اهمية  العمل,  بيئة  تحسين  في  البشرية  التنمية 

 و المصداقية  المعلومات.و اللتزام الكلية بالشفافية 

الفئة   اسماء الورش 

 المستهد ة 

 تاريخ الدورة  العدد 

 الميثا  األخالقى للكلية -1
 التخطيط االستراتيجى  -2
 توصي  البرامج و المقررات -3
الخدمات المجتمعية التى تقدمها   -4

 الكلية
ممارسات ومتطلبات االعتماد   -5

 )الخطة االستراتيجية( 
مساهمةالكلية  ى حل مشكالت   -6

 وتنمية البيئة المحيطة المجتمع 

 قيادات
 قيادات
 قيادات
 قيادات

 
 قيادات

 
 قيادات

 

24 
15 
22 
20 
21 
 
 
17 
 

14-11-2019 
13-2-2019 
14-3-2019 
12-6-2019 
18-2-2020 

 
 

18-2-2020 
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مؤشرات المتابعة  
 و تقييم األداء 

مسئولية  
 التنفيذ 

 مجاالت القوة  مؤشر النجاح  االنشطة  التوقيت 

قيادات  وجود 
 أكاديمية جديدة 

 
أدارة 
 الجامعة
مجلس  
 الكلية

تم عمل لجنة   
مكونة من  

أعضاء من  
الجامعة و  

 يةلالك

وجود قيادات  
أكاديمية جديدة  

مثل عميد الكلية  
ووكيل الكلية  

لشئوون  
  الدراسات العليا
ووكيل الكلية  
لشئون البيئة  

 وخدمة المجتمع 

أختيار القيادات 
 األكاديمية 

أداء تحسن فى 
 القيادات 

وجود قيادات  
 جديدة

وحدة  
 التدريب 
وحدة  
ضمان  
 الجودة

 
 مستمر  

تنفيــــــذ  تــــــم 
ومتابعة وتقيـيم 
ــدورات  الــــــــ

 التدريبية. 
تم عمل  

أستبيانات من  
الطالب و  

العاملين عن  
القيادات  

األكاديمية و  
األدارية و  

 تحليلها 

ــود  - وجـــــــــــ
اســـــــــــتبيانات 

 وتغذية راجعة
وجـــود خطـــة  -

معتمــده  تدريبيــة
 ثقة.ومو

وجــود بيانــات  -
ــجالت  وســـــــــ

 تدريبية موثقة.

ــة  ــارات تنميـــــ المهـــــ
ــةللقيادات  اإلداريـــــــــــ

 األكاديمية
 .و تكوين قيادات جديدة

 

وجود صور  
 للمحاكاه االخالء  

محاضر للجان  
الصحه والسالمه  

 المهنيه  
 االزمات والكوارث  

وكيل  
الكليه  

لشئون  
خدمه  

المجتمع  
وتنميه  
 البيئه  
وحده  

ضمان  
 الجوده  
اداره 

االزمات  
 والكوارث 

 
 

 مستمر 

عمـــل محاكـــاة 
 بالكية

تـــــم  وضـــــع 
برامج تدريبيـة  
جديــــــــــــــدة 
ــكالت   للمشــــــ

ــا  واعتمادهــــــ
وتوثيقهـــا مـــن 

 مجلس الكلية.
االســـــتمرارية 
ــد   فيرصــــــــــ

ــة  ــل ومتابعـ حـ
 األزمات 

وجود اداره  
لالزمات 

 والكوارث  
لجان   تشكيل 

للصحه  
والسالمه  

 المهنيه  

ــع  ــل مــ ــات التعامــ أليــ
 .المشكالت 

 

مراجعة أخالقيات  
 البحث العلمى 

وكيل  
الكلية  

لشئوون  
الدراسات 

 العليا
 

ــة  مستمر  و جـــود لجنـ
ــات  أخالقيـــــــ
البحــث العلمــي 

 بالكلىة

الشــفافية و عــدم 
التمييز و تطبيق 

 ةأخالقيات المهن

ضــــــمان الشــــــفافية و 
 الممارسات العادلة
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وكيل   محاضر اجتماعات 
الكليه  

للدراسات 
العليا  

 والبحوث 

تفعيل اللجنه   مستمر 
واعطاء كود  

 لكل بحث  

وجود لجنه  
 البحث العلمى  

 نشر الميثاق االخالقى  

كتيب توصيف  
 وظيفى معتمد 

فريق  
معيار  

القيادة و  
 الحوكمة 

وحده  
ضمان  
 الجوده  

أرسال بطاقات   2020/ 7
توصيف  
لألدارات  

المختلفة و  
أعالنه على  
 موقع الكلية 

التوصيف   اعداد 
الوظيفى و  

أعالن العاملين  
بالكلية  

بالتوصيف  
 الوظيفى لهم 

و تجديد    اعداد 
التوصيف الوظيفى  
وتحديد المسئوليات  
للقيادات األكاديمية  
والتنفيذية وجميع  

 وظائف الكلية 

وجود هيكل  
تنظيمى معتمد  

 ومعلن 

فريق  
 المعيار  

وحده  
ضمان  
 الجوده

مخاطبة مجلس   2020 / 1
 الكلية

مراجعة الهيكل  
 التنظيمى 

تحديث  الهيكل  
 التنظيمى 

التغذية الراجعة  
 كشوف حضور  

وحدة  
التدريب  
ووحدة  
ضمان  
 الجودة

3-
2019-
2020 

تدريب  
القيادات  

األكاديمية و  
 األدارية 

وجود خطه  
 تدريب معتمد  

عقد ورش عمل  لتنميه  
القيادات األكاديمية و  

 األدارية 

وجود تقرير عن  
وجود   –المحاكاه 

 اجتماعات  

وحده  
االزمات  

والكوارث  
وحده   –

ضمان  
 الجوده  

عمل محاكاه   مستمر 
لالخالء 
 للطالب 

وجود اداره  
لالزمات 

 والكوارث  

مواجهه االزمات  
 والكوارث  
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 إدارة الجوده والتطوير : 3معيار 

والمعامل  اجراء مراجعات داخلية لمتطلبات االمن والسالمة والتجهيزات والنظافة بالقاعات التدريسية 
 3/2020/ 5حتى  2020/ 3/3ومكاتب االدارة والموظفين ودورات المياه فى الفترة من 

وتطوير   واالسقف  الطرق  وطالء  الكلية  ومدخل  ساللم  في  وممثلة  الكلية   ومرافق  مباني  وصيانة  تجديد 
 بعض معامل االقسام المختلفة مثل قسم الكيمياء وقسم النبات. 

 طالب من خدمات العياده الطبيه. الموظفين ووال  تدريسال هيئةمن اعضاء   676استفادة عدد   
 

 دورات تدريبية وورش عمل
 

  39عقد الدورة التدريبيه لتدريس العلوم والرياضيات باللغة االنجليزية رقم  1

 عقد ثالث دورات فى التحاليل الطبية   2

 عقد البرنامج التدريبي فى مجال فنى مختبر   3

 عقد البرنامج التدريبي فى مجال فنى بترول والغاز الطبيعى   4

 عقد البرنامج التدريبي فى فنى المساحه   5

 عقد البرنامج التدريبي فى االوتوكاد   6

قام مركز الخدمه العامه  بعمل قياس شدة الضوضاء لورشة نجارة وقام ايضا بعمل دراسة   7
 محافظة الغربية (   –هيدروجولوجية لالبار بقرية كفر الهواشم )كفر الزيات  

 دورات للدراسات العليا اون الين بالتعاون مع منصة الجامعة   7عقد   8

حتى   5/2020/ 16عقد دورة البرنامج التدريبي فى التحاليل البيولوجيه فى الفترة من   9
 اون الين   2020/ 6/ 15

 اون الين   2020/ 6/ 10حتى  2020/ 5/ 11عقد دورة برنامج االوتوكطاد فى الفترة من   10

  2020/ 6/4وحتى  3/2020/ 9قام المركز بعقد دورة فى التحاليل البيولوجبة فى الفترة من   11
 عن بعد )اون الين ( 

فنى مختبرات ( اون   –فنى بترول  –استكمل المركز البرامج التدريبية  ) فنى المساحه  12
 الين  

العداد معلمى العلوم والرياضيات على ان تكون اون الين    40العمل على تنفيذ الدورة   13
 بالتزامن  مع عقدها بالمركز لمن يرغب فى الحضور  

 

الجودة وتلتزم بإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المؤسسية وفاعليتها  يوجد بالمؤسسة نظام داخلي الدارة  
التعليمية، بهدف تحديد مجاالت القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك مجاالت الضعف والعمل على معالجتها.  
كافة   تقديم  على  بالمؤسسة  األكاديمية  القيادة  تحرص  نفسها.و  تطوير  فى  التقويم  نتائج  المؤسسة  وتستخدم 
أشكال الدعم المادي والمعنوي لهذه الوحدة. وتتمثل الممارسات التطبيقية للجوانب التنظيمية لوحدة ضمان  
علي   موزعين  بالكليه  للوحدة  والكافية  المؤهلة  البشرية  الكوادر  تتوافر  أنه  في  المؤسسة  في  الجودة 

 مؤسسة  له في الهيكل التنظيمي للثمعاييرالجوده بالمؤسسه. ووحدة ضمان الجودة مم 
 2019/    9/  16اعتماد تشكيل الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجوده في مجلس الكليه بتاريخ   تمو

الوحده من   تتطلبه  ما  بتنفيذ  المعنيه  الجهات  الوحدة ومخاطبة  العمل في  بتنظيم  الجوده  يقوم مدير وحدة  و 

متابعه القسام المؤسسه المختلفه و يتوافر مجلس إدارة معتمد وموثق يساعد الوحدة على القيام بدورها وأداء 

الجود  ضمان  لوحدة  داخليه  الئحه  ويوجد  وبفاعلية.  بكفاءة  وموثقه  مهامها  معتمده  ويتوافربالوحده  .ه 

 . التجهيزات الكافية والمالئمة لممارسة أنشطتها المخططة.وتتوافر مخصصات مالية كافية للوحدة

 . الخاص بها الجوده بتحديث الموقع االلكترون ضمان قامت وحدة 
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مهارات االتصال 
الفعال

تكنولوجيا 
المعلومات 

االرشفة م
مااللكترونية

إدارة الوقت 
واالجتماعات

االتصال الفعال

تنمية المهارات 
اجدارية

كيفية التعامل مع
وتر  يروسات الكمبي

تدريب الهيكل االداري

أساليب   على  وتدريبهم  الكلية  مجتمع  بين  الجودة  ثقافة  إطاراستمرارنشر  المؤسسي  وفي  التقويم 

بتنظيم   السنوية  التدريب  خطة  إطار  في  بالكلية  الجودة  ضمان  وحدة  قامت  التعليمية  والفاعلية 

سبتمبر   شهر  من  الفترة  في  الدورات  و  العمل  ورش  و  الندوات  من  شهر    2019مجموعة  إلى 

 .  2020  اكتوبر 

 التقويم المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية 
 إلداري تنمية مهارات الجهاز ا  -

 تحديث التوصيف الوظيفي، 
 انشاء قاعدة بيانات للجهاز اإلداري،

تكنولوجيا المعلومات "األرشفة    –مهارات االتصال الفعال    -ورش عمل  7تنفيذ خطط تدريبية لإلداريين )  
كيفية التعامل    –تنمية المهارات االدارية    –االتصال الفعال    –إدارة الوقت و االجتماعات    –االلكترونية"  

 ادارة الوقت و االجتماعات (..   –مع فيروسات الكمبيوتر 
 تحقيق الرضا الوظيفي للجهاز اإلداري  .3

عدد   باستقصاء  للجهاز  الوظيفي  الرضا  مستوى  و    108لقياس  اإلدارية  القيادات  شملت  العاملين  من 
 ؤشر. و قد أسفرت نتيجة التحليل برضاء بتقدير مقبول،  م16االداريين و العمال. تضمن هذا التقييم  
 ( تحت إشراف وحده ضمان الجوده واداره الكلية،  3/2018/ 21تنظيم حفل تكريم اإلداريين المتميزين )
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 تواجد الكلية على شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماع   - •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة بنية تحتية الكترونية متقدمة  -3-2
 تسجيل الطالب للساعات الدراسية 

 http://tdb.tanta.edu.eg/student_results/card_login.aspxاعالن النتيجة للطالب 
 استطالع آراء الطالب في اداء المقررات الدراسية

 استخراج شهادات درجات البكالوريوس / الدراسات العليا مؤمنة 
 لكترونية على سبيل التعميم على كل االقسام العلمية تجهيز معملين لالمتحانات اال

 نظام التقويم اإللكتروني لالمتحانات جارى العمل عليه 
صرف األجور لجميع منسوبي الكلية طبقاً لنظام الفاروق الكترونياً، صرف مختلف المستحقات األخرى  

 وابالغها 
  ً  للمستحقين الكترونيا

 لتنفيذية الصادرة عنه الكترونياً ، إرسال محاضر مجلس الكلية والقرارات ا
 تعميم المراسلة االلكترونية بين األقسام العلمية 

 رفع الوعى باالستخدامات االلكترونية بالعديد من الندوات التي تنظمها وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية،، 

قواعد بيانات االداريين/توصي  وظيف    

http://tdb.tanta.edu.eg/student_results/card_login.aspx
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 التحتية للكلية التجديد والتحديث والمحافظة على البنية  .4
 التوعية والتدريب على معايير السالمة المهنية وخطط االخالء والطوارئ  -4-1

 تطبيق الكتروني للسالمة والصحة المهنية بكلية العلوم و رفعه على موقع الكلية. يوجد  
 نشرة توعية لكل العاملين بالكلية عن " النفايات وإعادة تدويرها تم توزيع  
 نشرة توعية لمنسوبي الكلية عن " النظافة سلوك حضاري"  تم توزيع  
عمل   والطوارئ  تم  لإلخالء  )  3/2019/ 26محاكاة  بمجمع  بالكلية  والعاملين  الثالث  3للطالب  بالدور   )

 ظهراً.  لطالب المستوى االول شعبة العلوم البيولوجية  فى تمام الساعة الواحدة 

 

 للمرافقتنفيذ خطة صيانة سنوية   -4-3 •
ابرام عقد صيانة لكل مصاعد الكلية بين مركز صيانة االجهزة العلمية والطبية بجامعة طنطا وكلية   •

 ويجدد تلقائيا.  2020/ 9/ 30وتنتهى في    2019/ 10/ 1العلوم ومدة التعاقد تبدا من  
مع   • بالتناوب  المصاعد  استخدام  يتم  العاملة  القوى  مديرية  قبل  من  الكلية  المصاعد  جميع  متابعة  تتم 

 وجود عمالة مدربة ومتابعة يومية حرصا على حالة المصاعد بالتعاون مع ادارة الصيانة بالجامعة.  
وخراطيم • االطفاء  اجهزة  كافة  مراجعة  تمت  الحريق:  لطفايات  سنوية  صيانة  خطة  وحنفيات    تنفيذ 

المشكلة   واللجنة  بالكلية  الجودة  ضمان  وحدة  من  المشكلة  اللجنة  بواسطة  وتجربتها  بالكلية  الحريق 
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بالتعاون بين مكتب السالمة والصحة المهنية بالكلية وادارة امن الكلية والشركة المتعاقد معها ألجهزة  
 (  2020/ 7/ 17ية بتاريخ)( وعرض نتائج التقارير بمجلس الكل2020/ 28/6-24االطفاء بالكلية ) 

تم مراجعة احتياجات االقسام العلمية واالدارية وجميع مباني ومرافق الكلية ألجهزة االطفاء وجرادل   •
 ( وغيرها.  والمهني  المعملي  واالمان  الطوارئ  الحريق ومخارج  (  2020/ 6/   28-24الرمل إلطفاء 

 (  2020/ 7/ 17وعرض نتائج التقارير بمجلس الكلية بتاريخ) 
الكلية وشركة لصيانة طفايات الحريق منذ  يوجد    • ويجدد سنويا حيث تتم    9/2013/ 1عقد مبرم بين 

الصيانة واستكمال المشتريات و تغير التالف منها. تم االنتهاء من عمل صيانة جميع طفايات الحريق  
وجاري في تاريخه شراء بعض المستلزمات من بعض جرادل الرمل    2020بالكلية في نهاية فبراير  

الشركة  ل افادة  المياه حسب  احد خراطيم  الى تجديد  باإلضافة  التالف منها  إلطفاء تعويضا عن بعض 
 المتعاقد معها وادارة السالمة والصحة المهنية بالكلية كإجراء روتيني. 

تحقيق معايير السالمة والصحة المهنية لمخارج الطوارئ: تشكيل لجنة للبت والتنفيذ لعمل مخارج    - •
الحاسب اآللي بقسم الرياضيات بالدور األرضي والتوصية ومخاطبة االدارة الهندسية  طوارئ بمعمل  

بالجامعة للتنفيذ وجارى اتمام عمل مخرج الطوارئ وكذلك مخارج الطوارئ لمعمل الكيمياء بالدور  
  السادس حسب تقرير ادارة السالمة والصحة المهنية بالكلية واللجنة المشكلة من عميد الكلية للبت في 

 الموضوع.  
 متابعة السالمة المهنية لمعالجة النفايات البيولوجية والكيميائية:  -4-4 •
  –( باستخدام وحدة الحرق والتعقيم بكلية الطب 2020التخلص من النفايات البيولوجية بالكلية )يناير   - •

 مستشفيات جامعة طنطا.  
لمية بالكلية من قبل قطاع خدمة المجتمع  بخصوص النفايات الكيميائية تم تعميم التنبيه على االقسام الع  •

وشئون البيئة باستخدام الكميات الفعلية للكيماويات بالمعامل تجنبا لوجود فائض او كميات متبقية مع  
سميتها   لمنع  وجدت  اذا  وغيره  بالكلور  الضارة  غير  للكيماويات  الكيميائية  المعادلة  على  العمل 

 واضرارها. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

)اغسطس    -4-5 بالغربية  الصحة  مديرية  مع  التعاقد  بالكلية:   القوارض  مكافحة  2020مكافحة  على    )

 القوارض بالكلية في كافة االقسام العلمية واالدارية . 

المتابعة الطبية والعيادة الطبية : تعمل عيادة الكلية يوميا بالكلية من الساعة الثامنة والنصف صباحا    -4-6

ت مساء.  الخامسة  العلمية  حتى  الكلية  اقسام  بكافة  الطوارئ  صيدليات  وجود  من  التأكد  الكلية  عيادة  تولى 

واالدارية ومعاملها وموحداتها وتعبئة الصيدليات بمواد االسعافات االولية الضرورية الصالحة.  تقوم ادارة  

النا واستكمال  بالصيدليات  االدوية  صالحية  فترة  على  بالتفتيش  المهنية  والصحة  بكافة  السالمة  منها  قص 
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انحاء الكلية.  تستقبل العيادة المرضى المزمنين والحالالت الطارئة. تتم متابعة وتسجيل مرضى االمراض  

المزمنة والمترددين على عيادة الكلية ويتم بيان احصائي عن اعداد أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومتابعة  

ة واصابات العمل بالتعاون مع مديرية القوى العاملة  السجالت النوعية لألمراض العادية والمزمنة والخطر

المهنية   والصحة  السالمة  وادارة  العاملة  القوى  وزارة  الى  للعيادة  المعتمدة  السجالت  ارسال  تم  بالغربية 

والثانية    31/12الي    7/ 1واالزمات والكوارث بمتابعة نصف سنوية عن فترتين في العام الفترة االولى من  

 وجاري ارسال المتابعة الحالية.  2020/ 6/ 30حتى   1/ 1من  

 

 
يتم عمل زيارات دوريه من قبل لجنه مشكله من أعضاء   الذاتيه  المستمر والمراجعه  التقويم  وإلستمرارية 
الفريق التنفيذي وبرئاسة األستاذ الدكتور مدير وحدة ضمان الجودة بالكليه لتفقد ملفات المقررات والمعامل  

بالمعامل مخرج  باالقسام وتم وضع   البيانات الموجودة  قائمه متابعه  المقرر وكذلك  نموذج لمراجعة ملفات 
الرمل   وجرادل  الطفايات  وجود  من  التأكد  إلي  باإلضافه  إرشاديه  عالمات  وجود  من  والتأكد  الطوارئ 

ضمان   وصناديق االسعافات وجميع عوامل األمان والسالمه وذلك من قبل السيد االستاذ الدكتور مدير وحدة
 الجودة . 

تم ارسال خطاب لرؤساء األقسام بضرورة ارسال تقرير عن مناقشة استبيانات تقيم اداء المقررات للفصل  
 فى مجالس األقسام.  2019/2020الدراسى االول 

بالقسم بضرورة االنتهاء من   - يقوم رئيس مجلس كل قسم بتكليف فريق الجوده  تم االتفاق علي ان 
المقررات   مراجعة بالكليه    ملفات  الشعب  لجميع  لالربع مستويات  المقرر  أداء  استبيانات  استيفاء   .

مجمعه   ونسخه  بالتدريس  القائم  باسم  مقرر  لكل  االستبيانات  نتائج  وارسال  تحليلها  ويتم  الكترونياً 
 لرئيس القسم لعرضها غلي مجلس القسم . 

الجودة فريق  قبل  واستكمالها من  المقررات  ملفات  تحديث  متابعه  دورية ووضع خطه    يتم  بصفه  باالقسام 
لتحسين المقرر وذلك لكل فصل دراسي ويتم عمل مقارنه بين بنود االستبيان لكل قسم وعمل مقارنه بين  

 االقسام وبعضها 
متابعة السيد رئيس مجلس كل قسم بمساعدة من يراه مناسباً للتاكد من توافر الفتات األمان المعملي  وكذلك  

 . معامل  الكيماويات ونظافة ال
واعتمادها من مجلس القسم.وذلك في    2020/ 2019مراجعة التوصيفات والتحديث إن وجد للعام الجامعي  

 . 2019مجالس شهر سبتمبر 
 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية: 

 التميز في العملية التعليمية طبقاً للمعايير األكاديمية القومية والعالمية 
 المعايير االكاديمية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم االستمرار في تطبيق  .5

 2020/ 2019-اعتماد الخطه التنفيذيه للخطة االستراتيجية للعام  •
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اجتماعات لمجلس إدارة وحده ضمان الجودة مشكال طبقا لالئحه الداخليه للوحده و ذلك لمناقشة   تم عمل 
 2020/ 1/ 29الجودة بالكلية بتاريخ  اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان ومتابعة أنشطة الوحدة 

 6/2020/ 14اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بالكلية بتاريخ 
•  

( ومع الفريق التنفيذي لكل معيار  6اجتماعات دوريه للفريق التنفيذي لوحده ضمان الجودة )عدد تم عمل 
وتدون محاضر االجتماعات بعد توثيقها في  ( وذلك لتوزيع المهام و لمتابعه اداء المعايير 26علي حده )عدد 

 2019/ 11/ 4قام ا.د.مدير وحدة ضمان الجودة باالجتماع مع منسقى المعايير بتاريخ   سجل
ادارة   –القيادة والحوكمة  –قام ا.د.مدير وحدة ضمان الجودة باالجتماع مع معايير التخطيط االستراتيجى 

 2019/ 12/ 1الجهاز االدارى بتاريخ   –الجودة والتطوير 
قام ا.د.مدير وحدة ضمان الجودة باالجتماع مع معيار اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مع لجان  

 2019/ 17/12البرامج باالقسام بتاريخ 
  قام ا.د.مدير وحدة ضمان الجودة باالجتماع مع منسق واعضاء فريق معيار ادارة الجودة والتطوير المستمر 

 2020/ 12/1بتاريخ  
قام ا.د.مدير وحدة ضمان الجودة باالجتماع مع منسق واعضاء فريق لجان البرامج التعليمية باالقسام مع  

 2020/ 1/ 14معيار التدريس والتعلم بتاريخ  
 7/2020/ 20قام ا.د.مدير وحدة ضمان الجودة باالجتماع مع منسقى المعايير بوحدة ضمان الجودة بتاريخ 

•  
دا • والنظافه  مراجعات  والتجهيزات  والسالمه  االمن  لمتطلبات  االمن  لمتطلبات    NORMAS خليه 

ومكاتب   والمعامل  والمكتبه  السيمنار  وقاعات  التدريسيه  القاعات  استيفاء  مدي  من  التحقق  وكذلك 
 ( 2020/   6/    28حتي    2019/    6/   24االداره والموظفين ودورات المياه )

 تطوير منظومة البحث العلمي •
 مرار في اإلعالن عن البرامج الدراسية للدراسات العليا   االست •
 زيادة عدد الطالب المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة مقارنة باألعوام السابقة  •
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 تعزيز الشراكة العلمية والتعاون في مجاالت البحث العلمي •
في   • االساتذة  وبعض  والنسيج  للغزل  المحلة  شركة  بين  التواصل  الكيمياء  تم  قسمي  العلوم  كلية 

والنبات عن طريق ادارة الكلية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لعمل دراسات عن حل  
والتخليص   بالتصنيع  المتعلقة  بالشركة  المشاكل االخرى  المستخدم وبعض  السوداني  القطن  مشاكل 

 من بعض المواد. 

 تمويل البحوث   - •
تموي  129565صرف   • صندوق  من  صرف  جنيه  تم  وأيضا  العليا  الدراسات  لطالب  البحوث  ل 

البحثية على    18268 المشاريع  بالكلية و استحوذت  التحاليل  دبلومات  جنيه    556313جنيه على 
 جنيه.  191723واألبحاث والتجارب على  
 االلتزام بأخالقيات البحث العلم  

 ا انعقاد لجنة اخالقيات البحث العلمي المنبثقة من مجلس الكلية شهري
عضو هيئة تدريس بقوائم المحكمين باللجان العلمية لفحص االنتاج العلمي لشغل وظائف    67يوجد عدد    -

 ( 2019ديسمبر   -2016الدورة الحادية عشر )يناير  –األساتذة و األساتذة المساعدين 
كلية    الثانوية للمتفوقين كخدمة مجتمعية لحضور مجموعات من الطالب الى    STEMتم التعاون مع مدارس 

 . العلوم بصوررة دائمة بخطابات رسمية اسبوعيا
العامين   في  الكلية  بالمجتمع    2019و   2018استقبلت  والمخترعين  المبتكرين  المدارس  طالب  من  العديد 

المحيط بخطابات رسمية من مدارسهم والذين لديهم ابتكارات في مدارسهم لتلقي الدعم والمشورة من اساتذة  
 واستخدام بعض المعامل والتعرف على االجهزة في المجاالت العلمية لخدمة ابتكاراتهم. كلية العلوم 

 واستمرارا لتوطيد العالقة بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية:  
 الداره مركز ضمان الجودة بالجامعه  مع مديري وحدات ضمان الجودة بالكليات   ات تم انعقاد اجتماعي
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 مجاالت القوة الضع   

 

لمجاالت   التعزيز  انشطة 

لنقاط   والتحسين  القوة 

 الضع  

 

 آليات التنفيذ 

 

 التوقيت 

 

 مسئولية التنفيذ 

 

مؤشرات  

المتابعة  

 وتقييم األداء 

 مجاالت القوة  -1

ثقا ة   نشر  استمرار 

 الجودة داخل الكلية  

العلمية   األقسام  مخاطبة 

اجدراية   والوحدات 

ورش  للمشاركة     

العمل الخاصة بنشر ثقا ة  

 الجودة 

داخل   عمل  ورش 

مطويات   وعمل  الكلية 

 ونشرات 

 طوال العام 

ضمان   وحدة 

بالكلية   الجودة 

 ووحدة التدريب 

كش   

 الحضور 

 

تدريب   استمرارية 

 اعضاء الفريإ  

التواصل مع مركز ضمان  

 الجودة بالجامعة والهيئة 

متخصصة   دورات 

 بمركز الجامعة 

ميعاد   حسب 

 انعقادها 

ضمان   مركز 

 الجودة بالجامعة 
 شهادات  

ألنشطة   الكلية  إدارة  دعم 

 الوحدة 

الكلية   إدارة  مع  التواصل 

 وعرض انشطة الوحدة 

لقاء السيد عميد الكلية  

التدريس   أعضاء  مع 

وإدارى الكلية لمناقشة  

 أنشطة الوحدة 

 ربع سنوى 
الجودة   وحدة 

 بالكلية 

كش   

 الحضور 

مع   المستمر  التواصل 

الجودة   ضمان  مركز 

 بالجامعة 

لمديرى    إجتماعات 

الجودة   ضمان  وحدات 

 بالكليات 

الوحدة   بين  مراسالت 

الجودة   ضمان  ومركز 

للترتيب   بالجامعة 

 للزيارات الميدانية 

لالقسام   زيارات 

والمعامل   العلمية 

 الطالبية 

 

ضمان   وحدة 

الجودة بالكلية و  

ضمان   مركز 

 الجودة بالجامعة 

اللجنة   تقرير 

 الزيارة. عن 

مع   المستمر  التواصل 

 األقسام العلمية 

الوحدة   بين  مراسالت 

للترتيب   العلمية  واألقسام 

 لزياراتالمتابعة الميدانية 

لالقسام   زيارات 

والمعامل   العلمية 

 الطالبية 

 مستمر 
ضمان   وحدة  

 الجودة بالكلية 

برامج  

الزيارات  

 وتقاريرها 

مستمر عمل  ر  الجودة  

 باالقسام 

الوحدة   بين  مراسالت 

لتفعيل   العلمية  واألقسام 

 دور الفر  باألقسام 

األقسام   مخاطبة 

 لتدريب الفر  
 تم

الجودة     –وحدة 

 األقسام العلمية 

محاضر  

 اجتماعات 

الم آلية  ساءلة  تفعيل 

 والمحاسبة 

بتفعيل   الكلية  إدارة  قامت 

 االلية 

وجود آلية المساءلة و  

باالقسام   المحاسبة 

 ة العلمية واالداري

 طوال العام 

الجودة   وحدة 

وادارة   بالكلية 

 الكلية 

مفعلة   اآللية 

 تقارير 

البيانات   قاعدة  اكتمال 

العلمى   باالنتاج  الخاصة 

 ألعضاء هيئة التدريس  

 

العلمية   األقسام  قامت 

 باستكمال البيانات 

تجميع البيانات الواردة  

ومناقشة   األقسام  من 

لخطط   مطابقتها  مدى 

 األقسام 

 مستمر 
الجودة  وحدة  

 بالكلية 

بيانات   قاعدة 

 كاملة 
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مجلس إدارة  اتلاجتماع تتم

 الجودة  

لمناقشة    ينعقدالمجلس  

 ومتابعة أنشطة الوحدة 
  

مجلس   رئيس 

وحدة   إدارة 

 ضمان الجودة 

محاضر  

 االجتماعات 

اعضاء   مشاركة  زادت 

هيئة التدريس    انشطة  

 الجودة  

الكلية   إدارة  تحفيز 

التدريس   هيئة  ألعضاء 

بضرورة حضور الدورات  

 التدريبية  

عمل   ورش  عمل 

 وندوات ومطويات 
 إدارة الكلية طوال العام 

كش   

 الحضور 

 متابعة تنفيذ الخطة خطة النظا ه 
  –مخاطبة إدارة الكلية  

 امين الكلية 
2019/2020 

 امين الكلية  

معيار    ريإ 

المالية   الموارد 

 والمادية 

خطة   وجود 

للنظا ة  

وتوقيع  

على   العمال 

جدول  

 المتابعة 

 نقاط الضع   -2

بعض   هناك  زال  ما 

التدريس   هيئة  اعضاء 

تفعيل   إلى  يحتاج 

انشطة   المشاركة    

 الجودة  

الكلية   إدارة  تحفيز 

التدريس   هيئة  ألعضاء 

بضرورة حضور الدورات  

 التدريبية  

عمل   ورش  عمل 

 وندوات ومطويات 
 إدارة الكلية طوال العام 

كش   

 الحضور 

                                                                . 

:أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة   4معيار   

 2019/2020اعداد احصائية بالعجز والفائض فى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه للعام  
ال الى  المعاونه  والهيئة  التدريس  هيئة  اعضاء  بنسب  احصائيات  عدد اعداد  اجمالى  اساس  على  تم  طالب 

 الطالب المسجلين بالمقررات التعليميه للبرام المختلفة الال اجمالى اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  
الطالب  عدد  اساس  على  الطالب  الى  المعاونه  والهيئة  التدريس  هيئة  اعضاء  بنسب  احصائيات  اعداد 

 عاونيهم ذوى تخصص المقرر  المسجلين بكل مقرر الى عدد اعضاء هيئة التدريس وم
بتاريخ   الكلية  مجلس  التدريس  2020/ 5/ 17موافقة  هيئة  اعضاء  وتخصصات  اعداد  لمالئمة  بمراجعة 

 ومعاونيهم بما يالئم مع تخصصات تراعى االحتياجات البيئية ومواجهه االمراض واالبئة . 
متطلبات اعتماد البرامج التعليمية  تم مراجعة تحقيق خطط التدريب العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه ل

 . 
بمراجعة تصميم اليات جديدة لتنفيذ خطة التدريب )العضاء هيئة    2020/ 5/ 17موافقة مجلس الكلية بتاريخ  

التعليم   تدريبيه عن  برامج  اشغالها على  فى  للتوسع  التدريب  بعد وتعديل خطط  ( عن  ومعاونيهم  التدريس 

 تقويم واالمتحانات تاللكترونية ومواجهه االزمات والكوارث 0والااللكترونى والتعليم عن بعد  

العجز   تم حساب  التدريس والطالب كما  بين أعضاء هيئة  المرجعية  النسب  بعمل  الجودة  تقوم وحدة ضمان 

بالنسبة ألعضاء    25:1( حسب النسب المرجعية              والفائض في أعضاء هيئة التدريس )للعام الدراسي

هي   الطالب  الكلية:  مستوى  على  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة  أن  ووجد  التدريس،  عدد     9:  1هيئة  وكان 

هو   النسبة    3774الطالب  هذه  كانت  حين  في  هو    18:1طالباً،  الطالب  عدد  كان  حيث  الدراسي  العام  في 

وقد تم حساب نسبة الهيئة المعاونة إلى الطالب حسب النسب المرجعية طالباً وتعتبر هذه النسبة جيدة،    3903

:  1( هي  2017/ 2016وهي نسبة جيدة، في حين كانت النسبة  في )العام الدراسي    26:  1ووجدت    50:  1

35 
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التدريس   هيئة  أعضاء  في  والفائض  العجز  حساب  تم  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  لكفاية  بالنسبة 

 المعاونة واتضح أنه ال يوجد عجز في أي شعبة في الكلية. والهيئة

وتسعى الكلية للحفاظ على النسب المرجعية وذلك باتخاذ إالجراءات على المدى البعيد مثل التسجيل لدرجتي 

العلمي   التخصص  بأن يكون  الكلية تهتم  أن  التخصصات. كما  البعثات في هذه  الماجستير والدكتوراه وكذلك 

ا هيئة  هيئة  لعضو  بعضو  الخاص  العبء  يتيح  أن  وكذلك  تدريسه،  في  يشارك  الذي  للمقرر  مالئم  لتدريس 

 التدريس والهيئة المعاونه بقيامه بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة وجودة عالية.  

دريبية من قبل وحدة  أما بالنسبة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فقد تم من خالل خطة ت

التدريب بناًء علي حصر االحتياجات التدريبية لهم وسد الفجوة وذلك من خالل استقصاء االحتياجات التدريبية  

وتفريغها وتحليلها وكذلك من نتائج المقابالت الفردية والجماعية. وذلك باإلضافة إلى البرامج التدريبية التي  

ة التدريس بالجامعة. وقد تبين من خالل نتائج استقصاء رضا الطالب يقدمها مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئ

عن العملية التعليمية ونتائج تقييمهم للمقررات الدراسية أن للتدريب مردود إيجابي. وقد أقيمت دورات تدريبية 

 م وبيانها هو: 2018/  2017في 

 عدد الحضور التاريخ  الفئة المستهدفة  اسم الدورة اسم الورشة  م 

 4 2018/ 6/ 26 أعضاء هيئة التدريس  حقوق الملكية الفكرية  1

 16 2018/ 7/ 16 أعضاء هيئة التدريس  النشر العلمى 2

 3 2018/ 9/ 26 أعضاء هيئة التدريس  ارتباط تقرير المقرر بتقرير البرنامج  3

 31 2018/ 9/ 30 هيئة معاونة  ارتباط تقرير المقرر بتقرير البرنامج  4

و   5 انتاج  المقررات  كيفية  تفعيل 

 االكترونية 

 11 2018/ 9/ 27 أعضاء هيئة التدريس 

 17 2018/ 3/ 13 أعضاء هيئة التدريس  المعايير األكاديمية  6

 7 10/2017/ 19 أعضاء هيئة التدريس  المعايير األكاديمية  7

 17 2018/ 2/ 20 أعضاء هيئة التدريس  المعايير األكاديمية  8

 5 2018/ 1/ 23 أعضاء هيئة التدريس  االمتحانية تحليل الورقة  9

 28 2018/ 9/ 25 أعضاء هيئة التدريس  تحليل الورقة االمتحانية  10

 15 2018/ 1/ 30 أعضاء هيئة التدريس  اإلرشاد األكاديمى  11

 18 2018/ 2/ 27 أعضاء هيئة التدريس  نشر ثقافة الخدمة المجتمعية  12

 

،كما يوجد خطة خمسية معلنة في  2020/ 2019وتم عمل تقرير ذاتي ألداء أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 

 كل قسم لتعيين المعيدين ومنشورة للطالب وهذا من باب الشفافية والعدالة.

للعا  الوظيفي  الرضا  لتحقيق  التدريس  هيئة  أعضاء  رأي  استقصاء  عمل  تم  فقد  الوظيفي  للرضا  م وبالنسبة 

وتم تحليله وجاءت النتيجة مرضية بتقدير جيد، وتم عمل تغذية راجعة لرؤساء األقسام ومناقشتها   2020/ 2019

أيضاً عمل استبيان رأي أعضاء الهيئة المعاونة لنفس العام وجاءت النتيجة   كما تم   ،مجلس الكلية  واعتمادها في  

 مرضية بتقدير جيد أيضاً.  

لتدريس والهيئة المعاونة فيوجد قواعد مفعلة لتقييمهم مثل تقييم رؤساء األقسام لهم، وبالنسبة لتقييم أعضاء هيئة ا

بأداء  الخاصة  االستبيانات  تحليل  ويتم  المقرر،  أداء  حول  الطالب  رأي  استبيان  من خالل  أيضاُ  الطالب  وتقييم 

سال نسخة لرؤساء مجالس المقرر للطالب الستخراج النتائج لها وإبالغ عضو هيئة التدريس بالنتيجة وكذلك إر

األقسام عن نتيجة أداء المقرر لجميع أعضاء هيئة التدريس وذلك لإلطالع عليها ومناقشتها في مجالس األقسام 
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ووضع خطة لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، كما تم عمل مقارنة بين العام السابق والعام الحالي لكل 

تق تم  تقدمه. كما  للوقوف على مدى  أداء قسم  متابعة  استمارة  بواسطة  التدريس  هيئة  الشامل ألعضاء  األداء  ييم 

 أعضاء هيئة التدريس )التقييم الذاتي( كل عام جامعي. 

مؤشرررررررررررررات 

المتابعررة وتقيرريم 

 األداء

انشررررطة التعزيررررز  آليات التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ

 لمجاالت القوة 

 مجاالت القوة 

 أوالً: مجاالت القوة

باألعـــداد بيـــان 

ــز  ــة العجـ وخطـ

 والفائض 

 

ــدة  فريــــــق وحــــ

 ضمان الجودة.

 

ــبتمبر  ســــــ

2019 

 

حصر األعداد فـي 

ــام  ــة  العــــ بدايــــ

ــن  ــي مـــ الدراســـ

الشــئون االداريــة 

ــدد  ــذلك عــــ وكــــ

الطالب من شئون 

ــل  ــالب لعمــ الطــ

 النسبة.

ــز  ــاب العجــ حســ

والفائض في عـدد 

ــة   ــاء هيئـــ أعضـــ

ــة  ــدريس والهيئ الت

المعاونة  في بداية 

ــي  ــام دراس ــل ع ك

ــوف  ــك للوقــ وذلــ

علـــــي نســـــبتهم 

 المرجعية.

توافــق نســبة أعضــاء 

هيئة التدريس والهيئة 

ــع النســب  ــة م المعاون

 المرجعية.

وجــود توصــيف 

م،  2017/ 2016

ووجـــود بـــرامج 

 مميزة

ــدريب،   ــدة التـ وحـ

وحــــدة ضــــمان و

الجــودة، واألقســام 

 العلمية

أكتـــــــــوبر 

2019 

 استخدام  

ــى  ــا فـ التكنولوجيـ

 التعليم 

ووجــــود بــــرامج 

 مميزة

المشـــــاركة فـــــي 

المقـررات  تحديث 

بـرامج  واستحداث 

ــزة  وحضــور  ممي

ــدريب  ورش التــــ

علــــى اســـــتخدام 

ــى  ــا فـ التكنولوجيـ

 التدريس 

مشاركة أعضاء هيئة 

التــدريس فــي تطــوير 

 التعليم.

 

الخطــة الخمســية 

 للتعيين 

أكتـــــــــوبر  إدارة الكلية 

2019 

األقســـام ترشـــيح 

 للمعيدين

دراســة احتياجــات 

ــات  التخصصـــــــ

 باألقسام

التعيينــــات باألقســــام 

الخاصة بالمعيدين تتم 

 طبقا لخطة خمسية.

ــمان  خطة التدريب  وحـــــدة ضـــ

الجــــودة ووحــــدة 

 التدريب 

ــاير  ينـــــــــ

2019 

ــل نـــــدوات  عمـــ

ــل  وورش عمـــــــ

لتـــدريب اعضـــاء 

ــدريس  ــة التــ هيئــ

 والهيئة المعاونة

االحتياجات  تحديد 

 التدريبية

 وجود خطة للتدريب.

ــل  ــة التحليـ نتيجـ

 والتغذية الراجعة

 فريق المعيار

ووحــــدة ضــــمان 

 الجودة

ــا  2019مايو  استقصــاء الرض

 الوظيفى

االســتمرارية فــي 

 التحسين 

ــا  ــاس الرضـــــ قيـــــ

 الوظيفي.

 

باإلنتـدابات  بيان 

 واالعارات 

ــة  ادارة الكليـــــــــ

ووحــــدة ضــــمان 

 الجودة

ــوفمبر  نــــــ

2019 

االنتــدابات حصــر 

 واالعارات 

ــاء  ــدابات أعض انت

ــدريس  ــة التــ هيئــ

 واعاراتهم 

ــن  ــد م ــاركة العدي مش

أعضاء هيئة التدريس 

في األنشطة التعليميـة 

بالجامعــات األخــرى 

 بالداخل والخارج.
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ــة  ــات لكيفي خطاب

 تنفيذ القرار

يوليـــــــــــو  مستمر

2019 

ــوزارة  ــرارات ال ق

 والجامعة

ــدل  ــافة بــــ إضــــ

 الجامعة والجودة

مالئمــــــة الــــــدخول 

الحالية ألعضاء هيئـة 

 التدريس.

التغذيــة الراجعــة 

ــر  ــة تقريـ )نتيجـ

 أداء المقرر(

وحــــدة  -األقســــام

MISK إدارة  ،

ــة  ــدة  -الكليــ وحــ

 ضمان الجودة

نتيجـــة كـــل 

فصـــــــــــل 

 دراسي

ــدة  ــات لوح مخاطب

ــا  تكنولوجيـــــــــــ

 المعلومات 

ــالب  ــجيع الطـ تشـ

ــتيفاء  ــى اســـ علـــ

أداء  تقيـيم  استبيان 

 المقرر

 تقييم األداء.آلية 

ــماء  ــان بأســ بيــ

أعضــــاء هيئــــة 

 التدريس

وكيــــــل الكليــــــة 

 للدراسات العليا

تشـــجيع أعضـــاء   منتدى البحوث  مستمر

ــدريس  ــة التــ هيئــ

 على النشر  

ــيم  وجــود معــايير لتقي

 األنشطة البحثية

ــدد  ــان بعــــ بيــــ

 التسجيالت 

زيـــــادة تســـــجيل  وجود خطة بحثية مستمر القسم

الهيئة المعاونة في 

الكيميـاء تخصص  

 الحيوية

كفايــة عــدد أعضــاء 

هيئـــة التـــدريس فـــي 

ــاء  بــــــرامج الكيميــــ

 الحيوية

اسـتمارة  استيفاء 

التقيــــيم الــــذاتي 

ــة  ــاء هيئـ ألعضـ

 التدريس

 األقسام،

ــمان  وحـــــدة ضـــ

 الجودة

يونيـــــــــــو 

2019 

 مخاطبات األقسام وجود استمارات 

 باإلستمارات 

التقيــيم الــذاتي لعضــو 

 هيئة التدريس

 مجاالت الضعفثانياً: 

 كشف حضور 

نتيجــــــــة ورأي 

المتـــدرب عــــن 

 المدرب 

 

ــدريب،  ــدة التـ وحـ

ــاد  ــدة اإلرشــ وحــ

األكــاديمي، وحــدة 

 ضمان الجودة

ــدريب  مستمر ــدول التـ جـ

 الشهري

ــي  ــات فــ األعالنــ

الكلية وعلى موقع 

 الجامعة

ــل دورات  عمـــــــ

ــة  ــاء هيئــ ألعضــ

التدريس عن مهام 

 اإلرشاد األكاديمي

ــتمرارية فـــــي  اإلســـ

ــز دور  ــاد تعزي اإلرش

 األكاديمي

ــل  ــة التحليـ نتيجـ

 والتغذية الراجعة

 األقسام

ــمان  وحـــــدة ضـــ

 الجودة

 إدارة الكلية

إرســـالها لألقســـام  مستمر

ــن  ــا مــ وتجميعهــ

خـــــالل الفريـــــق 

 لتحليلها

ــتبيان  ــود اســ وجــ

ــة  ــاص بالهيئــ خــ

 المعاونة

ــتطالع رأي  ــل اس عم

للطــــالب عــــن آداء 

 الهيئة المعاونة

ــر  ــود أثــــ وجــــ

 التدريب 

ــدة  ــدريب، وحـ التـ

 إدارة الكلية

ــتبيانات  مستمر ــل اسـ عمـ

ــة  ــاء هيئــ ألعضــ

ــة  ــدريس والهيئ الت

 المعاونة

االحتياجات  تحديد 

 التدريبية

 مردود خطة التدريب 

 

 

 الجهاز االدارى   - 5معيار 

التدريب تحرص   وحدة  خالل  من  بالكلية  الكلية  العاملين  تدريب  التدريبية   ،على  االحتياجات  قياس  تم  وقد 

ورشة فى الفترة   17ورش عمل للسادة االداريين من اجمالى عدد    8. تم عقد    2020-2015للخطة الخمسية  

و قد تم تدريبهم  على الموضوعات التالية: مهارات االتصال الفعال )نسبة الحضور   2018الى    2017من  

اال  -(84% "األرشفة  المعلومات  الحضور  تكنولوجيا  )نسبة  االجتماعات   -(%24لكترونية"  و  الوقت  إدارة 
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الحضور   الحضور  %52)نسبة  )نسبة  الفعال  االتصال  الحضور    -(64%(  )نسبة  االدارية  المهارات  تنمية 

   -(%36( كيفية التعامل مع فيروسات الكمبيوتر )نسبة الحضور 92%

اءة و الذى يعطى نسبة مئوية و تقديرا لكل ادارى يتم تقييم العاملين بالجهاز االدارى عن طريق تقرير الكف

تحدد على اساسه احقيته فى المكافات و الساعات الزائدة و هى التى تنص عليها قوانين و لوائح الجامعة و تتم 

 بمعرفة أمين الكلية ومديرى االدارات المختلفه.

وفى هذا العام قام فريق العمل بمعيار الجهاز االدارى بوحدة ضمان الجودة بالكلية وتحت إشراف مدير وحده  

و ذلك لكال من القيادات  (2019-2018) السادسضمان الجوده واداره الكليه بتطبيق معايير تقييم االداء للعام 

التقييم  االدارية و أعضاء الجهاز االدارى و أمناء المعامل و العمال و آلية   16قد تضمن  مؤشر و وضعت 

 لتنفيذها. 

و   بالكلية  العاملين  و  للطالب  حر  رأى  استقصاء  كذلك  و  األداء  معايير  تطبيق  نتائج  من  االستفادة  تم  قد  و 

اعضاء هيئة التدريس الختيار الموظف المثالى فى كل ادارة و قسم علمى. حيث تم اختيار المتميز فى كل  

فى   تكريمه  تم  و  بتاريخ  قسم  كبيرة  و م  13/5/2019احتفالية  الكلية  عميد  الدكتور  األستاذ  السيد  حضرها 

الجهاز  الكلية وفريق معيار  أمين  السيد  الجودة و  الدكتور مدير وحدة ضمان  االستاذ  والسيد  الوكالء  السادة 

لتقدير و هدايا  اإلدارى و كذلك رؤساء األقسام العلمية و أعضاء هيئة التدريس ووزعت فى الحفلة شهادات ا

 عينية. كما نشرت مؤشرات التقييم على الموقع االلكترونى. 

 

 

 

تهتم المؤسسة بقياس مستوى الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين في المؤسسة بتطبيق قوائم استقصاء  

شملت   من العاملين  108( استقصاء لعدد  2019-2018بصورة دورية و عمل لقاءات. و قد تم هذا العام )

مؤشر. و قد أسفرت نتيجة التحليل برضاء  16القيادات االدارية و االداريين و العمال. وقد تضمن هذا التقييم  

عقبات   تذليل  و  العمل  فى  الخاصة  االحتياجات  ذوى  بمراعاة  يخص  فيما  الرضا  عدم  وعن  مقبول  بتقدير 

 لترقى التنقل. كذلك شمل عدم الرضا فى الدعم المادى و نظام التعيين و ا

القرارات لزيادة مستوي الرضا   تستفيد المؤسسة من قوائم استقصاء الرضا الراى حول أعضائها في اتخاذ 

توفير  والترقيات،  التعيين  في  اإلدارية  اإلجراءات  وتطوير  المكافآت  )زيادة  مثل  ألعضائها  الوظيفي 

تصحي اجراءات  وضعت  كما  المؤسسة  داخل  والتكنولوجية  المادية  الجهاز  االحتياجات  رضا  لتحقيق  حية 

تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بعددة طرق منها اختيار احسن موظف واخرى بتطبيق   يتم  االدارى معتمدة كما 

 القانون الذى ينظم العمل والمسائله القانونيه اذا لزم االمر واعطاء مكأفاه لالدارى المتميز. 

الخطة   البيئى جعداد  التحليل  للكلية  الجراء  استطالع رأى    2020االستراتيجية  استبيان  االنتهاء من  تم 

 % 77بنسبة مشاركة    158اجداريين  ى التقييم المؤسسى لعدد  

 

 

مجاالت القوة /  

 الضعف

أنشطة ومهام 

التعزيز لمجاالت  

 القوة

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت 

 

مسئولية  

 التنفيذ 

 

مؤشرات المتابعة  

 وتقييم األداء

 مجاالت القوة  -1
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تفعيل مبدأ 

 الثواب والعقاب

يتم تطبيق  

قانون الذى  ال

ينظم الثواب و 

 العقاب 

إدارة  مخاطبة 

الكلية و الشئون 

 القانونية 

 

إدارة الكلية   طوال العام 

و الشئون 

 القانونية 

 المخاطبات

تطبيق معايير 

قانون العاملين 

في التعيين  

والترقي  

للمناصب 

 القيادية اإلدارية 

يتم تطبيق  

قانون العمل  

المنظمة  

للتعيين و 

 الترقى 

 تقوم إدارة الكلية 

باالشتراك مع  

امين الكليه 

بتطبيق قانون  

العمل المنظمة  

 للتعيين و الترقى 

 عميد الكلية طوال العام 

 امين الكليه

 وجود القانون

وجود حصر  

ألعداد 

وتخصصات 

العاملين في 

اإلدارات 

 المختلفة 

قاعدة عمل 

بيانات لجميع  

 العاملين بالكلية

تجميع بيانات  

السادة العاملين و  

الدورات 

الحاصلين عليها و 

 تعديلها سنويا 

 

فريق معيار   2019/2020

الجهاز 

 اإلداري

فريق معيار  

القياده  

 والحوكمه 

وجود كتيب  

التوصيف الوظيفى  

و قاعدة بيانات 

الكترونية للجهاز 

 االدارى بالكلية

خطة  توجد 

خمسية و 

سنوية إلعادة 

التأهيل و تدريب  

العاملين بالجهاز  

 االدارى والفني 

وضع خطة  

التدريب  

 السنوية 

عمل ورش عمل  

 وندوات تدريبية  

 

وحده - 2019/2020

 التدريب    

وحدة  -

ضمان 

 الجودة

 

 

التغذية الراجعة و 

 كشوف الحضور 

 

يتم قياس  

مستوى الرضاء  

الوظيفي في  

اإلدارات 

 المختلفة 

قياس مستوى 

 الرضا الوظيفى

 

 

عمل استقصاءات  

و مقابالت لقياس  

الراى حول الرضا  

الوظيفي مرة  

 واحدة في السنة 

2019/2020 

 

فريق معيار   -

الجهاز 

 اإلداري                    

وحدة  -

ضمان 

 الجودة

تغذية راجعة و  

تقارير و وثيقة  

 الرضا الوظيفى

يشارك الجهاز 

االدارى في  

أنشطة الجودة 

 والتعزيز بالكلية

بعض اإلدارات  

تشارك في  

 أعمال الجودة

 

يقوم اإلداريين  

بأداء ما يكلفوا به  

من أعمال من أ.د. 

مدير وحدة ضمان 

 الجودة. 

 طوال العام 

 

 إدارة الكلية -

وحدة  -

ضمان 

 الجودة

 خطابات تكليف

 

تتوافر إلى حد 

ما العمالة 

والفنية  اإلدارية 

الالزمة لدعم 

 أنشطة الكلية

تم تثبيت جميع 

العمالة المؤقتة  

و التي مر  

عليها ثالث 

سنوات او 

اكثرفي الخدمة   

كما تم تعيين  

أوائل 

أمر تعيين العمالة 

المؤقت و أوائل  

الخريجين من 

االدارة العليا  

 للجامعة  

إدارة  - مستمر 

 الجامعة 

 إدارة الكلية -

ف و خطابات التكلي

 التعيين

 

 

 



 2020-2019          التقريـــر السـنـــــوى
 

 

61 
 

 الخريجين

توافر  

التسهيالت 

األزمة لألنشطة  

اإلدارية )أماكن  

الحفظ وأجهزة 

 الحاسب( 

توفير أجهزة  

حاسب ألى و  

دواليب حفظ 

 للملفات

 

يقوم مديرو  

اإلدارات المختلفة 

بتقديم طلبات  

الستكمال ما 

ينقص إداراتهم  

لعميد الكلية و 

وحدة ضمان مدير  

 الجودة. 

 إدارة الكلية - مستمر 

 امين الكليه-

 مخاطبات

مالئمة بيئة  

العمل لقيام 

العاملين باداء  

 أعمالهم

اتخذت الكلية 

اإلجراءات 

لتعديل شكل  

المبنى مما 

 يناسب العاملين                     

نقل بعض  

االدارات الى  

 أماكن مناسبة 

 إدارة الكلية طوال العام 

 

 

 

توافر اماكن مناسبة  

 لالدارات المختلفة

نشر المعايير  

 واليات 

الرضا الوظيفى 

 للتقييم

عمل معايير  

 للتقييم

لقاءات نشر  عمل 

المعايير على 

الموقع االلكترونى  

 للكليه

وحده ضمان  2019/2020

 –الجوده

 فريق المعيار 

وجود المعايير على  

 الموقع االلكترونى 

قياس مردود  

 التدريب 

عمل  

استقصاءات 

راى للساده  

مديرى  

االدارات 

 والطالب

مخاطبه وحده  

 التدريب 

وحدة  2019/2020

  –التدريب 

وكيل الكليه  

لشئون خدمه  

المجتمع  

 وتنميه البيئه 

 وجود اثر المردود 

 نقاط الضعف-2

عدم تعيين عمال  

نظافة كافى  

الحتياج نظافة  

تامعتما و  

دورات المياه و  

 المدرجات

يتم االستعانة  

 ةبالعمال

 الموسمية 

يتم فصلها شهر  

 يوليو من كل عام 

 إدارة الجامعة  2019/2020

 إدارة الكلية -

 

باسماء  وجود بيان 

 العماله

التواصل 

االلكترونى  

 ضعيف 

زياده عدد 

خطوط 

 االنترنت 

خطابات الداره 

 itوحده  –الكليه

  – itوحده  2019/2020

 اداره الكليه

زياده عدد خطوط 

 االنترنت 

 

 الموارد المالية و المادية : 6معيار 
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والنظافة بالقاعات التدريسية والمعامل  اجراء مراجعات داخلية لمتطلبات االمن والسالمة والتجهيزات 
 3/2020/ 5حتى  2020/ 3/3ومكاتب االدارة والموظفين ودورات المياه فى الفترة من 

وتطوير   واالسقف  الطرق  وطالء  الكلية  ومدخل  ساللم  في  وممثلة  الكلية   ومرافق  مباني  وصيانة  تجديد 
 بعض معامل االقسام المختلفة مثل قسم الكيمياء وقسم النبات. 

 طالب من خدمات العياده الطبيه. الموظفين ووال  تدريسال هيئةمن اعضاء   676استفادة عدد   

 تقرير عن االجراءات المتبعة لنظافة الكلية وصيانتها 

 
 أوالً: من العاملين  والطالب بالكلية بشأن جائحة كورونا: 

الكلية وتم عرض هذة التعليمات على  تم عمل نشرات توعية وتوزيعها على المتواجدين والمترددين على   -1
 شاشة عرض كبيرة بمدخل الكلية. 

بتاريخ   -2 حملة  عمل  وجميع  2020/ 2/ 22تم  والجوالة  الطالب  شملت  كورونا  فيروس  عن  الكلية  في  م 
 المترددين على الكلية قبل توقف الدراسة رسمياً. 

وكيفية النظافة السليمة    تم عمل محاضرة وورشة عمل بالتعاون مع كلية طب طنطا للتعريف بالفيروس  -3
وأعضاء   والموظفين  الطالب  وشملت  الواقي  والقناع  القفازات  ارتداء  وكيفية  وخالفه(  األيد  )من غسل 

 وقبل توقف الدراسة رسمياً.   2020/ 3/ 15هيئة التدريس قبل  
بتاريخ   -4 خطة  عمل  ال    2020/ 3/ 17تم  بحيث  األدني  الحد  إلى  الموظفين  عدد  لتقليل  ادارة  بكل  للعمل 

يتوقف العمل في أي منها تحت أي ظروف، وتم اعطاء كل السيدات الحوامل ومن يعول منهن أطفال أقل  
أو    12من   األدارة  مدير  بين  وباالتفاق  الوزراء،  مجلس  أقرها  التى  المدد  حسب  أستثنائية  أجازة  سنة 

محافظات    رئيس القسم والعاملين حسب ظروف العمل، وكذلك أصحاب األمراض المزمنة ومن يقيم في 
بأنه ال يتواجد أي من الطالب بالكلية مطلقاً في   أخرى ومن يسكن في أماكن عليها حجر صحي، علماً 

 ذلك الوقت.
وقاعاتها   -5 ومعاملها  ومدرجاتها  وأداراتها  الكلية  لتعقيم  وبخاخات  الكلور  من  كميات  شراء  تم 

وكحول   بعد  عن  الفرد  حرارة  لدرجة  ومقاييس  وقفازات  وصابون صلب    %70اثيلي  واقنعة)كمامات( 
الكلية   لتغطية  تكفي  الجامعة  ادارة  من  كميات  استالم  وكذلك  األيدي  لتطهير  الحمامات  لنظافة  وسائل 

 وأعمال االمتحانات ودخول الطالب وتعقيمهم،وأخذ االجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 
 أقصى في المناقشات العلمية.  افراد كحد  5تم النتبيه على حضور من اقارب المناقش  عدد  -6
من   -7 التعليمات  يكون  7/2020/ 1وحسب  أن  على  أكبر  بكثافة  العاملين  لحضور  تدريجياً  الرجوع  تم  م 

 الرجوع الكلي للعاملين خالل فترة االمتحانات ورجوع الطالب لالمتحان وما بعدها. 
التباع -8 مثل:  كورونا  فيروس  من  للوقاية  االحترازية  االجراءات  كل  عمل  الطالب  تم  بين  الجسدي  د 

متر( سواء عند الدخول أو في قاعات االمتحانات، وقبل دخول الطالب يتم التأكد من    2  -105وغيرهم ) 
درجة حرارة كل من يدخل الكلية من أعضاء هيئة التدريس، عاملين، طالب وكذلك وضع الكمامة وتم  

تح ثم  كمامة،  ارتدائه  لعدم  الكلية  من  كمامات  بعضهم  على  بالكحل  توزيع  الكلية  يدخل  من  كل  قيم 
مع وضع أي مذكرات ان وجدت مع الطالب في دواليب خارج الكلية للحفاظ عليها وعدم    %70االثيلي

 دخول الطالب بها، وعدم تبادل األدوات بين الطالب أثناء االمتحان 
 ثانياً: أعمال  الصيانة والنظافة والتطهير: 

األمطار الغزيرة التي تعرضت لها الجمهورية، وتم تجفيف األسطح ونشل  تم المرورعلى االسطح بعد   -1
والمجارير   بالكلية  يمكن صيانتها  التي  بالمياة  الخاصة  المجارير  بعض  بالعمالة وتم صيانة  كاملة  المياة 

 التي ال يمكن صيانتها بالكلية  تم مخاطبة االدارة الهندسية بعمل صيانة لها، تحسباً للمستقبل. 
عمل -2 الدراسية،    تم  والمعامل  والمجمعات  المدرجات  لكل  الفنية  الخدمات  قبل  من  الدورية  الصيانة 

وأيضا   والتكييف،  والمراوح  والستائر  والسباكة  والكهرباء  النجارة  أعمال  من  الكلية  وطرقات وممرات 
 صيانة دورات المياة والتأكد من أنها تعمل بكفاءة. 
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الحريق والتأ -3 كد من صالحياتها وتجريب بعضها من قبل شركات الصيانة  تم عمل صيانة لكل طفايات 
 المتخصصة وكذلك حنفيات وخراطيم الحريق. 

م بأدوات النظافة بالمتوفرة  2020مارس    15تم عمل نظافة في الكلية على وجه السرعة من أول يوم   -4
 بالكلية وتم شراء كلور لزيادة التطهير. 

مل رش وتطهير كل مباني ومعامل ومدرجات وساللم كلية  ثم بعد يومين تم االستعانة بكلية الزراعة لع -5
العلوم وكذلك الطرقات والمساحات الخضراء جميع إدارات الكلية ومقاعد االنتظار والمصاعد ودورات  

 المياة. 
تم غلق المعامل الطالبية والمدرجات والمجمعات الطالبية بعد صيانتها وعملية التطهير بكثافة حتى ال   -6

 دخول من أي فرد إليها قبل بدءاالمتحانات.يتم تلويثها من 
يتم تطهير لكل المكاتب والطرقات واألماكن بالكلية يوم بعد يوم بأدوات ومواتير الرش المختلفة) كبيرة   -7

 وصغيرة( بالكلور. 
 وحرصاً على أعمال النظافة يقوم العمال المكلفين بالنظافة اليومة والرش والتطهير بالرشاشات.  -8
 وجود المخزون الكافي من الكلورالمطهر وتم استالم كمية كافية من ادارة الجامعة. تم التأكد من  -9

 ثالثاً: أعمال  الصيانة والترميم بالكلية: 
 تمت صيانة وتجديد معمل التقنية الحيوية بقسم النبات.  -1
 تمت تخصيص مكان جديد لوحدة التحاليل الدقيقة وتجهزه للعمل وانتاج مواد نظافة مختلفة.  -2
 صيص مكان جديدوتجهيزه لوحدة القياس والتقويم االختبارات التصحيح اآللي. تمت تخ -3
 جاري ترميم وصيانة المعامل قسم الكيمياء وجاري االنتهاء منها.  -4
 جاري ترميم وصيانة بيت الحيوان.   -5
 جاري ترميم وصيانة الفواصل االنشائية بالكلية .  -6
 األقسام بقسمي الجيولوجيا والفيزياء تم تجديد دورات المياة الخاصة بالسادة رؤساء  -7
 تم انشاء وترميم ساللم الكلية الخاصة بمبني الكيمياء والجيولوجيا.  -8
 تم تجديد كامل لخطوط الصرف والتعذية بمبنى الجيولوجيا والفيزياء  -9

 

 تطور الموارد الذاتية خالل الخمس سنوات االخيرة

 

 الموارد الذاتية 

2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

 الحسابات الخاصة 

)حساب الخزانة الموحد  ى  

البنك المركزى وكلية العلوم  

وإتحاد الطالب وصندو   

التكا ل ومجلة الدلتا  

ومشروع ضمان الجودة  

ومعادلة الكيمياء والساعات  

المعتمده ودبلومة التحاليل  

والكيمياء التحليلية  

والميكروبيولوجى والتقنية  

الصناعية والبترول  

والتعدين وماجستير مهنى  

بترول ودائنة متنوعة  

 ورصد درجات(

3076854.42 3496348 4892731.68 6749329 6547038 
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الصناديإ الخاصة  

)المشاريع و دائنة  

 مشروعات(

556063 455006 243135.88 356913 1138732 

الوحدات ذات الطابع  

الخا  )مركز الخدمة  

العامة ووحدة التحاليل  

 الدقيقة( 

415850.11 667048 911950.45 1519770 820250 

 مبالت واردة من الجامعة 

)صندو  البحوث المشتركة  

والخدمات التعليمية  

والمؤتمرات وحا ز مالى و  

 حا ز اضا ى( 

143698.19 1207922 905112.91 1050809 663512 

 9169532.94 10035924.53 6952930.92 5826324 4192466.57 االجمالى 

 

تطور االجمالى الموارد الذاتية خالل الخمس سنوات االخيرة -  

 

الموارد  

 الذاتية 

2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

 9169532.94 10035924.53 6952930.92 5826324 4192466.57 االجمالى 
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تطور الموارد من الحسابات الخاصة  -2  

 

الموارد  

 الذاتية

2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

الحسابات 

 الخاصة
3076854.42 3496348 4892731.68 6749329 6547038 

 

 

تطور الموارد من الصناديإ الخاصة )المشاريع(  -  

الموارد  

 الذاتية
2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

الصناديإ  

 الخاصة
556063 455006 243135.88 356913 1138732 
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تطور الموارد من الوحدات ذات الطابع الخا   -  

 

الموارد  

 الذاتية

2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

وحدات  

ذات  

الطابع 

 الخا  

415850.11 667048 911950.45 1519770 820250 
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تطور الموارد من المبالت الواردة من الجامعة  -  

 

الموارد  

 الذاتية

2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

المبالت 

الواردة  

من  

 الجامعة

143698.19 1207922 905112.91 1050809 663512 

 

 
 

 والمادية قامت الكلية ببعض الممارسات ومنها: الموارد المالية بلنهوض ل

تعليق ملصقات وعالمات ارشادية فى   الجدد منها  الدراسى والطالب  العام  التجهيزات الستقبال  عمل بعض 

 مداخل الكلية

 عمل دورة تأهيلية للطالب الجدد للتعريف بالكلية وبرامجها

وتطوير بعض   قفسخل الكلية وطالء الطرق واالتجديد وصيانة مباني ومرافق الكلية  وممثلة في ساللم ومد 

 .وقسم النبات   الكيمياءمعامل االقسام المختلفة مثل قسم 

بالكلية عن طريق   االتصال  النت  ا تطوير وسائل  نقاط  التاحةالفرصة  ضافة  بأكملها  الكلية  لتغطية  الالسلكى 

من  واالستفادة  لالنترنت  للدخول  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  العلمية  ألعضاء  االبحاث  اخر  معرفة  فى  ه 

 . المتطورة

من   مسالك  التأكد  وتوضيح  المصرى  والكود  للمواصفات  ومطابقتها  وكفايتها  االطفاء  وسائل  سالمة  مدى 

الهروب وكفايتها فى عملية االخالء الى جانب عمل  بانوراما حيه للتعرف على كيفية التعامل فى حالة نشوب  

 . م(2017/ 9/ 17)مرفق تقرير مدير ادارة الحماية المدنية فى مجلس الكلية بتاريخ  حريق او ما شابه ذلك 
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لحل مشكلة اعداد  مركز الخدمة العامة  العمالة الموسمية مدفوعة األجر من خاللتعيين عدد من  بالكلية  قامت  

 ل.اال انه الزالت الكلية بحاجة الي تعيين عدد أكبر من العمال لسد العجز بشكل كامالعمالة 

التوسع فى عقد عدد من الندوات الخاصة بمعايير الجودة وذلك لنشر ثقافة الجودة لدى اعضاء هيئة التدريس  

 والهيئة المعاونة وادارى الكلية. 

 من صندوق البحوث بالجامعة وانعقاد عدد من المؤتمرات للنهوض بالبحث العلمى  تمويل عددمن المشاريع

الرياضيات   مؤتمر  بتاريخ  مثل  المعلومات  وتكنولوجيا  والمؤتمر   12/2016واالحصاء  الرياضيات  لقسم 

بتاريخ  الحيوان  لقسم علم  البيولوجية  للعلوم  النباتية    2016/ 11الثامن  الجمعية  مع  بالتعاون  السابع  والمؤتمر 

بتاريخ   والميكوبيولوجى  النبات  الجيولوجي  2017/ 20/4لقسم  لقسم  للجيوفيزياء  التاسع  بتاريخ  والمؤتمر  ا 

11 /2016 . 

وكلية   طنطا  أول  لحى  التابعة  والتجميل  النظافة  شركة   بين  المبرم  العقد   وتفعيل  النظافة  خطة  متابعة 

 العلوموذلك للنهوض بنظافة الكلية وتحسين الشكل الجمالى.

ة والتحاليل تحديث معمل وحدة التحاليل الدقيقية باألجهزة والتقنيات الحديثة للمساهمة فى اإلستشارات العلمي

وقد سجلت الوحدات ذات الطابع   تم ادراج جهاز التحليل الوزنى الحرارى وجعله تابع للوحدةحيث    المعملية

بلغت  الذاتية  الموارد  فى  ملحوظة  زيادة  الدقيقة  التحاليل  ووحدة  العامة  الخدمة  مركز  فى  متمثلة  الخاص 

السابق    1519770 بالعام  مقارنة  وذلك  مصريا  فقط    2018/ 2017جنيها  بلغت  جنيها    911950حيث 

جنيها مصريا مما يؤكد على تطور الموارد هذا العام عن مثيلتها فى    607820مصريا اى بزيادة تقرب من  

 االعوام السابقة )مرفق مخطط بتطور الموارد الذاتية لتلك العام واالربع اعوام السابقة(.

البكالوريوس والدراس العلياإنشاء برامج دراسية خاصة لمرحلة  استحداث برامج جديدة مثل  عن طريق    ات 

و  الكيمياء  بقسم  المزدوج  التخصص  الجيولوجيابرنامج  بقسم  والبترول  التعدين  جيولوجيا  والمساحة    برنامج 

والتعدين وبرنامج التقنية الحيوية الصناعية بقسم النبات لطالب البكالوريوس وبرنامج الدبلوم المهنىللكيمياء  

التحليلي الكيمياءالحيوية  بقسم  العليا    ة  الدراسات  لمرحله  الميكروبيولوجى  المهنى  دبلوم  استحداث  تم  و 

 . والخريجين لجذب الطالب الوافدينوماجستير مهنى بترول والتقنية الصناعيةوذلك 

الماضية   السنة  خالل  انجازه  ماتم  على  والتعرف  االوراق  لفحص  بالجامعة  والجودة  االعتماد  فريق  زيارة 

 رجات المشروع. وتقديم مخ

 توضيح للوضع المالي للكلية هل عجز او اكتفاء 

العام    المواردالماليةالمتاحةللكليةتعتبر  تيجية راكافيةلتحقيقرسالةوغاياتوأهدافالكليةاإلستم  2019-2018فى 

وانها فى تطور ونمو اذا ما قورنت باالعوام السابقة )مرفق المخطط الذى يوضح مدى تطور الموارد الذاتية(  

العامة  ح الموازنة  إيرادات  بلغت  ألفا   10035924.53يث  وثالثون  )عشرة ماليين وخمسة  جنيها مصريا 

مصريا   جنيها  والمصروفات  قرشا(  وتسعون  واثنين  جنيها  وعشرون  واربعة    9660505.83وتسعمائة 

االيرادا بين  فائض  هناك  أن  أى  قرشا(  جنيها  وخمس  وخمسمائة  ألفا  وستون  وستمائة  مليون  ت )تسعة 

 والمصروفات. 

 
 

 تطور الموارد الذاتية خالل الخمس سنوات االخيرة

 

 الموارد الذاتية 

2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 

 الحسابات الخاصة 

)حساب الخزانة الموحد  ى البنك المركزى  

وكلية العلوم وإتحاد الطالب وصندو  التكا ل  

3060175.21 3076854.42 3496348 4892731.68 6749329 
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ومجلة الدلتا ومشروع ضمان الجودة ومعادلة  

الكيمياء والساعات المعتمده ودبلومة التحاليل  

والكيمياء التحليلية والميكروبيولوجى والتقنية  

الصناعية والبترول والتعدين وماجستير مهنى  

ودائنة متنوعة ورصد درجات(بترول   

 356913 243135.88 455006 556063.85 787135.85 الصناديإ الخاصة )المشاريع( 

الوحدات ذات الطابع الخا  )مركز الخدمة  

 العامة ووحدة التحاليل الدقيقة(
596691.11 415850.11 667048 911950.45 1519770 

 مبالت واردة من الجامعة 

)صندو  البحوث المشتركة والخدمات التعليمية  

 والمؤتمرات وحا ز اضا ى( 

215762.61 143698.19 1207922 905112.91 1050809 

 10035924.53 6952930.92 5826324 4192466.57 4659764.73 االجمالى 

 

 الموارد الذاتية -اوال : 

البيولوجية   التحاليل  دبلومة  لوجود  وذلك  اآلخيرة  أعوام  الخمس  فى  للكلية  الذاتية  الموارد  زادت 

وبرنامج   المعتمدة  والساعات  الكيمياء(   )معادلة  التكميلية  والساعات  الحيوية  التحليلية  الكيمياء  ودبلومة 

الحيوية الصناعية الى جانب عقد   البترول والتعدين وماجستير مهنى بترول ودبلومة الميكروبيولوجى والتقنية

)دورة   الدورات  من  ودورات    SPSSعدد  الدبلوم  لطلبة  مختبر  فنى  ودورة  الزراعية  البحوث  لمجموعة 

الى جانب ICDL  ودورات وامتحانات   PCR الحاسب االلى لطالب الدبلوم والماجستير والدكتوراه ودورة  

 ة( دورات للتدريس باللغة االنجليزية للمواد العلمي

 

 تطور االجمالى الموارد الذاتية خالل الخمس سنوات االخيرة

 

الموارد  

 الذاتية 

2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 

 5826324 4192466.57 4659764.73 االجمالى 
6952930.92 10035924.53 
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الموحد فى البنك المركزى وكلية العلوم وإتحاد الطالب وصندوق  الحسابات الخاصة )حساب الخزانة    -ثانيا:

التكافل ومجلة الدلتا ومشروع ضمان الجودة ودبلومة التحاليل البيولوجية ودبلومة الكيمياء التحليلية الحيوية  

بترول  والساعات التكميلية )معادلة الكيمياء(  والساعات المعتمدة وبرنامج البترول والتعدين وماجستير مهنى  

ودبلومة  

 الميكروبيولوجى والتقنية الحيوية الصناعية( 

م زيادة ملحوظة وذلك لوجود بعض  2019-2018إزدادت الحسابات الخاصة للكلية فى العام االخير  

 البرامج الجديدة وتشجيع الطالب على االلتحاق بهذه البرامج.
 

 تطور الموارد من الحسابات الخاصة 
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الموارد  

 الذاتية

2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 

الحسابات 

 الخاصة
3060175.21 3076854.42 3496348 4892731.68 6749329 

 

 

 

 

 

 الصناديق الخاصة )المشاريع(  -ثالثا:

العام   فى  الخاصة  الصناديق  فى  ارتفاع  لوحظ  من  2019-2018قد  مموله  بحثية  مشاريع  لوجود  وذلك  م 

 الجامعة.

 تطور الموارد من الصناديإ الخاصة )المشاريع( 

 

الموارد  

 الذاتية

2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 
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الصناديإ  

 الخاصة
787135.85 556063.85 455006 243135.88 356913 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات ذات الطابع الخاص -رابعا :

سجلت ميزانية الوحدات ذات الطابع الخاص )والتى تشمل مركز الخدمة العامة ووحده التحاليل الدقيقة( اعلى 

 607820جنيها مصريا وذلك بزيادة تقرب من    1519770م حيث بلغت    2019/ 2018معدالتها فى العام  

السابق   بالعام  الموارد هذ 2017/2018جنيها مصريا مقارنة  يؤكد على تطور  العام عن مثيلتها فى  م مما  ا 

 االعوام السابقة. 

 تطور الموارد من الوحدات ذات الطابع الخا  
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الموارد  

 الذاتية

2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 

وحدات  

ذات  

الطابع 

 الخا  

596691.11 415850.11 667048 911950.45 1519770 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبالت الواردة من الجامعة خامسا: تطور الموارد من   

 

الموارد  

2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 
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 الذاتية

المبالت 

الواردة  

من  

 الجامعة

215762.61 143698.19 1207922 905112.91 1050809 
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 معيار : الموارد المالية والمادية  -6

.  

أنشطة ومهام 

التعزيز  

 القوةلمجاالت 

 

أنشطة 

ومهام  

المعالجة 

والتحسين 

لنقاط 

 الضعف

 

 اليات التنفيذ

 

 التوقيت 

 

 مسئولية التنفيذ 

 

مؤشرات  

المتابعة وتقييم  

 األداء

       ( مجاالت القوة 1

االستمرار في  -

تجديد وصيانة 

مباني ومرافق 

الكلية  وممثلة في 

ساللم ومدخل 

الكلية وطالء 

الطرق 

تطوير  قفسواال

معامل قسمى  

 .الكيمياء والنبات

االستمرار فى  

متابعة الباقى  

من خطة دعم 

 البنية التحتية 

 

متابعة الدورية  ال 

 إلدارة الكلية 

متابعة  

 دورية 

وحدة ضمان 

الجودة بالكلية  

الكلية باالشتراك 

 مع إدارة الكلية 

خطابات -

 المتابعة 

سدالعجزفيعددالعم

 .الةبالكلية

تعيينعددمنالعم 

البمركزالخدمة 

 .بالكلية

التعاقد مع العمال  

وتوزيع اعباء  

العمل عليهم تبعا 

 للمؤهل الدراسي  

يوليو  

2019 

 المتابعةالدورية  - أدارة الكلية -

تطويروسائالالتص 

 . البالكلية

 

 

 

نق تركيبوتشغيل

 اط االنترنت 

 

تمتركيبالوصالتال  

ال مطلوبةلتشغيال

بعض في نترنت

 مبانى الكلىة 

2019 - 

الورشةالفنيةللكلي

  ةباالضافةالدارة

 لكليةا

 المتابعةالدورية  -

تم تمويل عدد من   

المشاريع من  

صندوق البحوث  

بالجامعة للنهوض 

بالبحث العلمى و 

وانعقاد عدد من 

 المؤتمرات 

  االستمرار فى

الحصول على 

المشاريع  

البحثية واقامة  

 المؤتمرات 

  2018-

2019 

ادارة الكلية  

واعضاء هيئة  

 التدريس 

 المتابعةالدورية 

زيارة فريق  

االعتماد والجودة 

 من الجامعة 

متابعة  

مخرجات  

 المشروع 

وحدة ضمان  2019  

الجودة بالكلية  

باالشتراك مع  

 إدارة الكلية

 المتابعةالدورية  -

       ( نقاط الضعف2

مازالت الكلية  -

في حاجة لتعيين  

دعم الكلية   - 

بعدد كافى 

-

مخاطبةادارةالكلي

2019 

 

 المخاطبات.- ادارة الكلية -
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المزيد من عمال  

ن  ييالنظافة وفن 

 لمعامل.ل

من الفنين 

 والعمال

ةالعادةتوزيعالفن 

 . يينوالعمال

عدم تفعيل خطة  

النظافة والصيانة  

 بالشكل االمثل 

متابعة   - 

تنفيذ الخطة  

عن طريق  

االقسام  

بالتنسيق مع  

 أمين الكلية

عمل كشوفات    -

متابعة أسبوعية  

ووضعها في 

االقسام لمتابعة  

 جودة االداء

 مستمرة 

 

 امينالكلية 

 االقسامالعلمية 

 لمخاطبات اا

حاليل حدةالتو

 الدقيقة 

 وفير مكانتت 

 للوحدة  

تزويد الوحدة 

باالجهزة  

 المطلوبة 

 لمخاطبات اا ادارةالكلية 2019

 

 

 المعايير األكاديمية و البرامج التعليمية  : 7معيار 

 تم اعداد مواصفات الخريج ويتم مرتجعه مواصفاته سنويا 
 اعداد توصيف البرامج ومراجعة التوصيف سنويا  

 توصيف المقررات الدراسية ومراجعه التوصيف سنويا   
على تحديث البرامج التعليمية لتتضمن موضوعات علمية تواجه مالئمة  5/2020/ 17الموافقة بمجلس كلية  

وادارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                االمراض 
 العلمية بهذا للتنفيذ . االزمات وصون البيئة وتم مخاطبة االقسام 

التحقق من اجراء استطالع راى الراء الطالب فى المقررات الدراسية فى نهاية كل فصل دراسى ووجود  
 وثيقة معتمدة بتحليل نتائج هذا االستطالع بطريقة موضوعية . 

 تحقق من اجراء المراجعة الداخلية لمكونات البرنامج واعتمادها فى )مجلس الكلية  – مجلس القسم (   

( والكيمياء  2020/ 1/ 14تم اعتماد الرؤية والرسالة واالهداف االستراتيجية لبرامج الفيزياء وعلوم المواد ) 
(20 /1 /2020 ( واالحصاء  والرياضيات  الحيوان  2020/ 2/ 26(  والكيمياء/علم  الحيوان  علم   ،)
(22 /4 /2020  .) 

 ( 4/2020/ 22لحيوان ) تم اعتماد السمات المميزه لبرامج علم الحيوان والكيمياء/علم ا
الحيوان   علم  تطويربرامج  ولجنة  بالتدريس   القائمين  التدريس  هيئة  اعضاء  اختيار  معايير  اعتماد  تم 

 ( 2020/ 4/ 22والكيمياء/علم الحيوان )
واالحصاء   الرياضيات  لبرامج  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  تم  البرنامج  الدارة  التنطيمي  الهيكل  اعتماد 

 (. 2020/ 2/ 23هيكل التنظيمي لبرنام الفيزياء )(، تعديل ال2020/ 2/ 26)
 ( لبرنامج الكيمياء الحيوي. 2020/ 1/ 20الموافقة على خطة التوعية بمفاهيم وعناصر الجودة ) 

 تم اعداد مواصفات الخريج ويتم مراجعة مواصفاته سنويا 
 اعداد توصيف البرامج ومراجعة التوصيف سنويا  

 توصيف المقررات الدراسية ومراجعه التوصيف سنويا   
على تحديث البرامج التعليمية لتتضمن موضوعات علمية تواجه مالئمة    17/5/2020الموافقة بمجلس كلية  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ذ.                                                                                                                            االمراض وادارة االزمات وصون البيئة وتم مخاطبة االقسام العلمية بهذا للتنفي
تقارير عن  الدراسى االول دون    اعداد  للفصل  الطالب  امتحانات  نقاط    % 50نتائج  الرفع وتقارير عن  قبل 

العلميه  االقسام  الى  وارسالها  الدراسيه  المقررات  اداء  في  الطالب  استبيانات  فى  بتاريخ    )  الضعف 
 . التخاذ اجراءات تصحيحيه( 2020/ 3/ 4
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 (. 2020/ 22/1عليمية ) تحديد مدي كفاية البنية التحتية للحاسب االلي للبرامج الت 
تم   المهارات والجدارات الالزمة  العمل وإكسابهم  للمنافسة فى سوق  لتهيئة خريجيها  الكلية  فى إطار سعى 

 ( الميكروبيولوجي  برنامج  وتحديث  تطوير  مقترحات  المؤتمر  1/2020/ 21اعتماد  توصيات  على  بناء   )
فى المقررات التعليمية أو تنظيم وعقد  بإدراج موضوعات     2019/ 6/ 7-6والمعرض األول لتسويق العلوم  

 األقسام العلمية ورش  
عمل إلكساب مهارات سوق العمل لطالب السنوات األخيرة فى الموضوعات التدريبية المقترحة من قبل  

 . توصيات وتقارير المؤتمرالمستفيدين والمذكورة فى  
قسم   لبرامج  الوافدين  الطالب  وىلية جذب  المتعثرين  الطالب  وتقويم  المتوفقين  الطالب  تشجيع  آلية  اعتماد 

 (. 2020/ 23/2الفيزياء )
الطالب  ا ودعم  المتميزين  للطالب  المستمر  والمادي  والمعنوي  االكاديمي  الدعم  سياسات  تفعيل  عتماد 

 ( 2020/ 18/2المتعثرين لبرنامجي الميكروبيولوجي والنبات )
 ( 3/3/2020اعتماد استبيان رضا الطالب عن فاعلية البرامج التعليمية بقسم الفيزياء ) 

 (.  2020/ 6/ 14العتماد البرامجي )مجلس كلية  عرض تقرير االنجاز الخاص بمتطلبات ا
إعتمادا علي حرص الكلية علي تحقيق مخرجات التعلم للبرامج التعليمية تقوم الكلية باالشتراك مع األقسام  
بتنظيم ودعم بعض الرحالت الحقلية العلمية لطالب االقسام الجيولوجيا والنبات وعلم الحيوان لجمع العينات  

 عض التجارب على أرض الواقع.  الدراسية ولتطبيق ب
 

   تقرير إنجاز عن متطلبات اعتماد البرامج التعليمية باالقسام العلمية 
 

 أوال: المؤشرات الت  تحققت  
 المحور االول: ادارة البرنامج

   المعيار االول: رسالة واهدا  البرنامج
تم صياغة الرسالة واالهداف والسمات المميزة للبرنامج واعتمادها في كل البرامج فماعدا برامج الفيزياء،  

 الكيمياء الحيوي، الجيولوجيا، الجيوفيزياء. 
 المعيار الثاني: قيادة تنظيم البرنامج  

الدارى واالدارات الداعمة  تم استيفاء تحديد القيادة االكاديمية واللجان الرسمية والهيكل التنظيمى والجهاز ا
 للبرنامج  

بكل   الخاصة  والبيانات  المعلومات  كل  لرفع  بالبرامج  خاصة  الكلية  صفحة  على  ايقونات  تجهيز  جاري 
 برنامج لتشمل احصائيات الطالب المسجلين ونتائج االمتحانات وبيانات اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج  

على انشاء خادم الكتروني للكلية، تحديث الموقع االلكتروني    17/5/2020تم الموافقة بمجلس الكلية بتاريخ  
 لوخاصة فيما يشمل تحديث قواعد البيانات الديناميكية فيما يخص الموارد البشرية. 

 المعيار الثالث: الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة  
 لداعمة لقاعات التدريس.  تم استيفاء مراجعة متطلبات األمن والسالمة والتسهيالت المادية ا

 جاري تجهيز قواعد بيانات بالتسهيالت الفنية الداعمة للمعامل. 
 تم استيفاء مراجعة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات )الحاسبات االلية(.  

 جاري مراجعة مدى استيفاء وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بكل برنامج.  
 

 الفاعلية التعليمية للبرنامج المحور الثانى : 
   المعيار االول: المعايير االكاديمية للبرنامج 

 تم تحديد مواصفات الخريج ويتم مراجعة مواصفاته سنويا 
كلية   )مجلس  الخريج  مواصفات  في  العمل  سوق  ومؤسسات  المستفيدين  رائ  استطالع  تقرير  عرض  تم 

 ( 2019/ 17/2بتاريخ  
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يدين ومؤسسات سوق العمل في مواصفات الخريج والذي تم خالل  تم عرض تقرير استطالع رائ المستف
 (   2019/ 7/ 14)مجلس كلية بتاريخ  CS1-2019   -المؤتمر األول لتسويق العلوم

 تم تبنى المعايير االكاديميه القومية كمعايير مرجعية للبرنامج  
 المعيار الثاني: تصميم البرنامج  

 سنويا تم توصيف البرامج ومراجعة التوصيف 
 تم توصيف المقررات الدراسية ومراجعة التوصيف سنويا 

بتاريخ   الكلية  الموافقة بمجلس  لتتضمن موضوعات علمية    17/5/2020تم  التعليمية  البرامج  على تحديث 
 تواجه مالئمة األمراض وادارة األزمات وصون البيئة وتم مخاطبة األقسام العلمية بهذا للتنفيذ 

اجراء من  التحقق    دراسي  فصل  كل نهاية في الدراسية المقررات  في الطالب  آلراء رأى   طالعاست تم 
   موضوعية بطريقة االستطالع هذا نتائج  تحليل ب  ووجود وثيقة معتمده

 مجلس القسم(  -تم التحقق من اجراء المراجعة الداخلية لمكونات البرنامج واعتمادها في )مجلس الكليه
 المعيار الثالث: الطالب   

 استيفاء مراجعة سياسات واجراءات القبول، االلتحاق ، التحويل تم 
 (  2019/ 12تم استيفاء مراجعة نظام االرشاد االكاديمى )عرض مجلس الكلية 

 تم استيفاء مراجعة الجداول الدراسية لتشمل ساعات مكتبية كوسيلة لتحقيق الدعم االكاديمى  
عمل لطالب السنوات النهائية لبرامج الكيمياء الحيوي  تم استيفاء تنفيذ ورش عمل الكساب مهارات سوق ال

 والميكروبيولوجي كوسيلة لتحقيق الدعم االكاديمى 
على على تنفيذ ورش عمل من قبل متخصصين في مجاالت    2020/ 5/ 17تم الموافقة بمجلس الكلية بتاريخ  

 األمراض المعدية واآلوبئة والصحة العامة. 
ا مجلس  تقارير  مراجعة  استيفاء  لطالب  تم  المادى  الدعم  لتحقيق  كوسيلة  اآلجتماعي  التكفل  دارة صندوق 

 المتعثرين 
 المعيار الرابع: اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  
 فيما يخص كفاية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه 

اجمالى عدد   تم اعداد احصائيات بنسب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الي الطالب تم على أساس
 الطالب المسجلين بالمقررات التعليمية للبرامج المختلفة الي اجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

جاري اعداد احصائيات بنسب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الي الطالب على أساس عدد الطالب  
 تخصص المقررالمسجلين بكل مقرر الي عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ذوي  

بتاريخ   الكلية  مجلس  التدريس    5/2020/ 17موافقة  هيئة  أعضاء  وتخصصات  أعداد  لمالئمة  بمراجعة 
 ومعاونيهم بما يالئم مع تخصصات تراعى االحتياجات البيئية ومواجهه األمراض واألوبئة 

 فيما يخص كفأة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه 
 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمتطلبات اعتماد البرامج التعليمية تم مراجعة تحقيق خطط التدريب ال 

بمراجعة تصميم آليات جديدة لتنفيذ خطة التدريب )العضاء هيئة    2020/ 5/ 17موافقة مجلس الكلية بتاريخ  
عن   تدريبيه  برامج  على  اشغالها  فى  للتوسع  التدريب  خطط  وتعديل  بعد  عن  ومعاونيهم(  التعليم  التدريس 

 االلكترونى والتعليم عن بعد والتقويم واالمتحانات االلكترونية ومواجهه األزمات والكوارث 
 المعيار الخامس: التعليم والتعلم 

 فيما يخص مراجعة سياسات التعليم والتعلم  
لية  تم مراجعة تحقيق مؤشرات لتطبيق سياسات التعامل مع مشكلة وباء فيروس كورونا فيما يخص اتاحة الك

التعلم   التطبيقيه الساليب  الممارسات  بما يضمن  كذلك  بها  الخاصة  اآللكترونية  المنصة  تعليمية على  لمواد 
 الذاتى         

كلية   )مجلس  الموافقة  بعد  2020/ 5/ 17تم  عن  التعليم  استراتيجية  تطبيق  فى  للتوسع  خطة  وضع  على   )
 كاستراتيجية أساسية يتم تطبيقها مع الظروف المختلفه 

 تراعي فيها استمرار وجود وباء كورونا   2020/2021ري اعداد خطة دراسية للعام الجامعى  جا
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 فيما يخص التدريب وتنمية مهارات الطالب  
 2019/ 2018تم مراجعة تحقق التدريب من قبل مؤسسات سوق العمل حتى العام  

بتاريخ   الكلية  للتنسيق مع األطراف  2020/ 5/ 17تم موافقة مجلس  للحفاظ على    على وضع خطه  المعنية 
 التدريب الصيفى والزيارات الميدانية للطالب وخاصة في ظل وباء كورونا 

 فيما يخص المهارات المستهدفه لطالب البرنامج 
   عامة(  –مهنية  –مواصفات الخريج )ذهنية   تخدم التي  المهارات  تم التحقق من وجود مجاالت لتنمية 

البرامج   توصيفات  من  التحقق  تم  على تم  اساليب    والمقررات  المستهدفة المهارات    إلكساب احتوائها على 
   عامة(  –مهنية  – )ذهنية

ذهنية  المستهدفة )المهارات   الطالب  تم التحقق من تقارير فحص االوراق االمتحانية من مدى قياس اكتساب 
 حاالت تطبيقية....(  /األداء في التدريب الميداني  تقييم  /من حيث )امتحانات عملية  عامة(  –مهنية  –

 تقويم مخرجات التعلم    السادس: المعيار 
 فيما يخص نظام التقويم 

 هذا عن اإلعالن وكذلك أساليب الطالب وان النظام معلن   تعلم  مخرجات  لتقويم تم التحقق من وجود بنظام 
 النظام  بتطبيق  المعنية  واالطرافالنظام 

 اساليب التقويم فيما يخص 
أساليب  وجود  من  التحقق  وتطبيق  من  المستهدفة المختلفة المهارات  قياس  تم   التقويم  أساليب  البرنامج 

 الداخل  من  الممتحنين لجان  المستهدفة متضمنة استخدام المخرجات  لقياس  المستمر
االمتحانية على  تم   تقارير فحص االوراق   المخرجات تغطي  ات  لالختبار المختلفة األنواع ان  التحقق من 

 المستهدفة  التعليمية 
 نظام التقويم مراجعة واستثمار نتائج فيما يخص 

 )تقارير عن نتائج امتحانات الطالب(  التعلم  مخرجات  تقويم  نظام  نتائج مراجعة وتحليلمن التحقق تم 
 معلن   الطالب  تظلمات  مع  للتعامل متبع تم التحقق من وجود نظام 

وخاصة مع وجود  على وضع خطة لتنفيذ االمتحانات االلكترونية    2020/ 5/ 17موافقة مجلس الكلية بتاريخ  
 وباء كورونا 

 المعيار السابع: التعزيز والتطوير  
 تم التحقق من تنفيذ برامج هادفة للتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة للبرامج.   -
 ودة في البرنامج.  تم التحقق من استمرارية عملية تقويم مستوي الج-
تم التحقق  من وجود وثيقه معتمده تتضمن المؤشرات المختلفة والمناسبة التي يعتمد عليها البرنامج للتقييم    -

 المستمر لجودة االداء في البرنامج.   
 المعيار الثامن : مؤشرات نجاح البرنامج  

 .   قبال على البرنامج د معدالت اال يتحد تم استيفاء 
 تحديد معدالت التخرج  تم استيفاء   -

 قاعدة بيانات للخريجين.  تم التحقق من وجود 
وثيقة   من وجود  التحقق  القسم تم  توظيف  -)مجلس  على  تقبل  التى  المؤسسات  أنواع  بتحديد  الكليه(  مجلس 

 خريجي البرنامج وعمل قاعدة بيانات بهم وكيفية التواصل معهم.   
ات وآراء المستفيدين ذوي العالقة )طالب، خريجين، جهات توظيف،  عمل استطالع التجاهتم التحقق من  

 أعضاء هيئة تدريس(  
 

 المؤشرات الت  لم تتحقإ 
 

 المحور االول: ادارة البرنامج
   المعيار االول: رسالة واهدا  البرنامج
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 لم يتم مراجعه وتحديث رساله البرنامج فيما عدا برنامج علم الحيوان, كيمياء حيوان.  -
 يتم استيفاء اعتماد ونشر االهداف والسمات المميزه للبرنامج لم  -

 المعيار الثان : قيادة تنظيم البرنامج  
 لم يتم استيفاء تقييم اآلداء للقيادات األكاديمية. 

 المعيار الثالث: الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة  
 د االتفاق  لم يتم استيفاء تحديد مصادر وحجم التمويل للبرامج وبنو

 
 المحور الثانى : الفاعلية التعليمية للبرنامج 

 المعيار الثان : تصميم البرنامج
استطالع الطالب الداء المقررات وتطوير وتطوير البرنامج بناء على   هذا نتائج  من  االستفادةلم يتم استيفاء  

 نتائج التقويم 
 المعيار الثالث: الطالب   

 لم يتم استيفاء تحقق وجود خطط للدعم االحاديمي والدعم المادى للطالب المتميزين  
  / القبول والتحويل  التعليمي )سياسة  البرنامج  فاعلية  نحو  الطالب  استيفاء تحقق وجود قياس لرضا  يتم  لم 

ليم / األنشطة الطالبية /  اإلرشاد األكاديمي / الدعم الطالبي / أساليب التعليم والتعلم / التسهيالت المادية للتع 
 التدريب الميداني / أسلوب المعاملة / طرق التقويم /  

 المعيار الرابع: اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  
لم يتم استيفاء تحقق وجود إجراءات معينة للتعامل مع العجز / الفائض في أعضاء هيئة التدريس / الهيئة  

 المعاونة 
 ود وثيقة توضح متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج لم يتم استيفاء تحقق وج

لم يتم استيفاء تحقق وجود وثيقة توضح كفاية أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء اإلرشاد والدعم األكاديمي  
 هيئة التدريس(  ألعضاءمتضمنة نسبة الطالب  

 لم يتم استيفاء تحقق وجود آليات لتحفيز ومحاسبه أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونه   
 ضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونه   لم يتم استيفاء تحقإ تقويم أداء أع

 الخامس: التعليم والتعلم المعيار 
ً  التدريبية البرامج وتوصيف  لم يتم استيفاء تحقق تصميم  للطالب  الفعلية  لالحتياجات  وفقا

 تقييم  )وثيقة معتمدة لمعايير  للطالب  الميداني  التدريب  نتائج  لتقويم معتمدة لم يتم استيفاء تحقق وجود آليات 
جهات  مراجعة /التدريب  لجهات  ومتاحة المتدربين عن  تقارير لكتابة نماذج /  اتخاذ  /التدريب  تقارير 

 .) الخ .... /تصحيحية  اجراءات 
األخذ   - تحقق  استيفاء  يتم   فاعلية  مدى ما  - الدرجات  )نظامالطالب   تقويم عملية  في التدريب  بنتائج لم 

 . للتعلم..(  المستهدفة المخرجات  تحقيق في للطالب  الميداني  التدريب 
 تقويم مخرجات التعلم   السادس:المعيار 

وتحليل  مراجعة  بنتائج  اآلخذ  تحقق  استيفاء  يتم  نتائج   مخرجات  تقويم نظام  نتائج  لم  عن  )تقارير  التعلم 
 امتحانات الطالب( 

ملف آلية  تنفيذ  تحقق  استيفاء  يتم   العملية، /الشفوية /التحريرية  االختبارات  نتائج (الطالب  أداء متابعة لم 
 . األكاديمية  األنشطة من  ذلك وغير  /الحقلي /التدريب الصيفي  نتائج  /مشروع التخرج 

تحقق وجود جهة استيفاء  يتم   منسق / أكاديمي مرشد   (الملف   واستيفاء  إنشاء عن  مسئول  شخص  أو  لم 
 غيرها(  ....الطالب  شئون  إدارة/ الكلية وكالة/البرنامج  

 دوريه  بصفه الطالب  أداء ملف  بيانات  لم يتم استيفاء تحقق اجراء تحليل
 التعلم واجراءات تصحيحية معتمده  مخرجات  تقويم  نظام  نتائج  لم يتم استيفاء تحقق مراجعة وتحليل 
 المعيار السابع : التعزيز والتطوير  

 لم يتم استيفاء تحقق وجود خطة لتعزيز وتطوير البرنامج   
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لتعزيز   خطة  لتصميم  للمعلومات  مختلفة  مصادر  باستخدام  تفيد  معتمده  وثائق  وجود  تحقق  استيفاء  يتم  لم 
 وتطوير البرنامج )وثائق، مقابالت، استطالع اآلراء من خالل االستبيانات( 

األطرا  مختلف  مشاركه  تحقق  استيفاء  يتم  والهيئة  لم  التدريس  هيئة  )أعضاء  التطوير  خطة  إعداد  في  ف 
 المعاونة، الطالب، الخريجين، جهات التوظيف(.  

 لم يتم استيفاء تحقق تحديد واضح للمجاالت األساسية للتعزيز والتطوير التي تضمنتها الخطة. 
 األخرى بالمؤسسة.   لم يتم التحقق من تحديد عناصر الجودة التي يتميز بها البرنامج مقارنة بالبرامج

 لم يتم التحقق من اتخاذ اإلجراءات المالئمة والمناسبة للمحافظة على عناصر التميز بالبرنامج وتعزيزها.  
 من اتمام قياس أثر نتائج التقويم الذاتي للبرنامج على األداء الكلي للمؤسسة يتم التحقق لم  

 المعيار الثامن: مؤشرات نجاح البرنامج  
 ء تحديد الدالالت المنطوية على معدالت اإلقبال على البرنامج لم يتم استيفا

 لم يتم استيفاء تحديد الدالالت المنطوية على معدالت معدالت التخرج  
 لم يتم استيفاء تحديد معدالت التوظيف من خريجى البرنامج 

 لم يتم استيفاء تحدد معدالت التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج.  
يت  للتدريب  لم  الالزمة  الموارد  توافر  مع  البرنامج  في  الميداني  للتدريب  الدقيق  التوصيف  تحقق  استيفاء  م 

 آلية التقييم(.   وتحديد وتحديد الجهات المشاركة فيه 
لم يتم استيفاء تحقق توافر مقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية فى التطبيق العملي واعداد مشروعات  

 بما في ذلك مشروع التخرج.   
 لم يتم استيفاء تحقق استقصاء مستوى كفاءة الخريجين فى المنظمات التي يعملون بها.  

اصلين على شهادات الممارسة المهنية من خريجي  معتمده توضح معدل الح  وثيقةلم يتم استيفاء تحقق وجود 
 البرنامج.  

 

( خاص منهم ثالث برامج مميزه. ومن االيمان  16)  -( مزدوج6( برنامج ساعات معتمدة: )22تدرس بالكلية عدد )

يخص  فيما  العالى  التعليم  مؤسسات  اعتماد  معايير  لتطبيق  بالكليه  العلميه  االقسام  مشاركه  البرامج   بحتميه  تلبية 

التعليمية المقدمة الحتياجات المجتمع وسوق العمل كذلك المراجعة والتطوير الدوري لها وتهيئة فرص تعلم مناسبة  

لجان   بتشكيل  مقترح  بتقديم  الجوده  ضمان  وحده  قامت  التعليمية،  العملية  يدعم  بما  المجتمعية  الجهات  بمشاركة 

ال العلمية  باألقسام  التعليمية  بتاريخ  البرامج  كليه  أعتماد مجلس   ( بالكلية  هذه   (.17/7/2018مختلفة  دور  ولتفعيل 

ب  االقسام  مطالبه  تم  وورقية اللجان  للقسم،،،،،(  االلكتروني  البريد  الكلية،  )موقع  الكترونية  إعالنية  مواد  تجهيز 

البرامج,   لبعض  هذا  تم  وبالفعل  المميزة  التعليمية وخاصة  للبرامج  بيانات )ملخصات، ملصقات،،،(  قواعد  ارسال 

والمستفيدين )شركات، مصانع،،،،،،،،،،،،،( لالقسام العلميه, و موافقه مجلس اداره    2018-2017للخريجين للعام  

المعملية  والتسهيالت  باإلمكانات  ديناميكيه  بيانات  قواعد  باعداد  ا+لعلميه  االقسام  قيام  عى  الجوده  ضمان  وحده 

)بتا تدريب  تنفيذ  بتنظيم برامج والتعليمية. وتم  المطالبه  القواعد. تمت  العلميه على اعداد هذه  لممثلى االقسام  ريخ( 

 . لألنشطة العلمية الطالبية باالقسام العلميه إلكساب الطالب مهارات سوق العمل

( القياسية  األكاديمية  المعايير  بإعتماد  يتعلق  و ARSفيما  الكيمياء  معادلة  على  تشتمل  والتى  المميزة   للبرامج   )

التعليم   القومية لضمان جودة  التقنية الحيوية الصناعية تم ارسال المعايير إلي الهيئة  البترول والتعدين و  جيولوجيا 

واالعتماد للمراجعة واالعتماد ، وجاري عمل المعايير االكاديمية لبرنامج جيولوجيا التعدين والبترول. تم الموافقه 

لبرامج المميزه فى مجالس اقسام الكيمياء والجيولوجيا والنبات وجارى على اجراء المراجعه الداخليه والخارجيه ل

 عمليات المراجعه. 

قامت االقسام العلمية بمراجعة توصيف البرامج والمقررات بنظام الساعات المعتمدة ثم اعتمادها في شهر سبتمبر 

من  2018 المستهدفة  والنواتج  الدراسية  المقررات  محتوي  التوصيف  ويشمل  الكلية.  مجلس  من  ثم  األقسام  من  م 

العملية التعلمية لكل مقرر ومدي توافقها مع رسالة الكلية والجامعة باإلضافة إلي طرق التدريس والتقييم والتقويم، 

خارجيا.  ثم إرسلت توصيات ومالحظات المراجعيين  علما بأنه سبق أن تم تحكيم جميع البرامج المقررات داخليا و

 الداخليين والخارجيين للبرامج الي األقسام المعنية لألخذ بهذه التوصيات ثم إعتمادها في مجالس األقسام.  
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نسبة النجاح  في المستويات الدراسية معتدلة وتختلف من كل المستويات الدراسية على حده لكل شعبة وتتراوح بين  

استبيانات  ،  100%  -50 عمل  الفصل تم  خالل  الدراسي  المقرر  أداء  تقييم  في  الطالب  رأي  الستطالع  للطالب 

الدراسي   للعام  والثاني  األول  المقررات  2019/ 2018الدراسى  فى  الطالب  رأى  استطالع  نتائج   ارسال  تم    .

بنتائج امتحانات الطالب دون   االقسام العلميه المعنيه وذلك  قبل تطبيق قواعد الرفع الى    % 50الدراسيه واحصائيه 

البرامج  تقارير  عمل  تم  تصحيحيه.  اجراءات  التخاذ  الردود  من  عدد  تلقينا  وقد  تصحيحيه.  اجراءات  التخاذ 

الجامعى   للعام  المفعلة  البرامج  لجميع  األقسام  قبل  من  الكلية   2019-2018والمقررات  مجلس  فى  واعتمدت 

 كتب موجودة بوحدة ضمان الجودة الكترونيا . 7وتم تجميعها فى عدد 2018بتاريخاكتوبر 

وكذلك تم استطالع الرأي بالنسبة  للخريجين في مواصفات الخريج وذلك عن طريق توزيع استبيانات خاصة بذلك  

التعليمية   المخرجات  رصد  في  للبدء  وذلك  المختلفة  الشركات  من  واألخصائيين  حديثا  الخريجين  من  كل  علي 

سوق العمل. ولقد تبين أن البرامج التعليميه التى تقدمها الكليه تتناسب الى حد كبير مع المستهدفة حسب احتياجات  

متطلبات سوق العمل وكذلك الحال بالنسبه الى المخرجات المعرفيه والمهارات المهنيه لهذه البرامج. أما فيما يتعلق 

الكليه فقد كانت نتيجه االستطالع مقبوله  بإشراك الكليه لمؤسسات المجتمع الخارجى فى تطوير البرامج التعليميه ب

من عدد الذين تم استطالع رائيهم(  وعلى هذا فمن المطلوب تنفيذ الكليه ألنشطه ووضع أليات لتقويه    %50)حوالى  

التعليميه. البرامج  تطوير  فى  المؤسسات  هذه  تنظيم    دور  تم  الخارجي  المجتمع  مؤسسات  إشراك  بأهمية  منا  ايمانا 

تسويق   لقد   2019يوليو    7-6فى     CS1-2019العلوم  مؤتمر  طنطا.  جامعة  العلوم  كليه  رحاب  فى  عقد  والذى 

شارك فى المؤتمر جهات رسمية مختلفة تضم العديد من القطاعات مثل البترول واالسمنت ومعامل الصحه و الهيئة  

كان فرصه طيبة المؤتمر  والسكر واألسمدة وخالفة.  الزيوت  للتصنيع وشركات  بين    العربية  مباشرة  لقاءات  لعقد 

أساتذة الكلية والطالب و المجتمع الخارجي ألخذ المالحظات على المقررات التى يتم تدريسها بالبرامج المختلفة فى 

 الكلية. 

الستمراريه استكمال خريطه البرامج قام فريق من وحدة ضمان الجودة )أعضاء معيار المعايير االكاديمة والبرامج 

  23-21و  4/2019/ 10-9و 2019/ 3/ 28-27و  10/2018/ 2-1 التعليمة( بالكلية بعدده زيارات لالقسام بتواريخ

 للمتابعة والمراجعة الدورية لملفات المقررات الدراسية ومتابعة مدي استكمالها.9/2019/

 ( بتاريخ  بالكلية   المعامل  زيارة  تم  بو2019/ 23/9-21كما  االلتزام  مدي  علي  للقيام  والسالمة (  االمان  سائل 

للمعامل  الزيارات  اثناء  وجدت  التى  المالحظات  عن  الجوده  ضمان  وحده  قبل  من  تقرير  عرض  وتم  بالمعامل. 

 ( التخاذ اجراءات تصحيحيه.2019/ 5بمجلس الكليه  )

جى ( واالعتماد البرام 2019/ 1/ 1،  2018/ 25/12الفارابى  )تم عمل دورات تدريبيه ألعضاء هيئة التدريس على  

(28 /8 /2019 ) 

 

إعتمادا علي حرص الكلية علي تحقيق مخرجات التعلم للبرامج التعليمية تقوم الكلية باالشتراك مع األقسام بتنظيم  

الدراسية   العينات  لجمع  الحيوان  وعلم  والنبات  الجيولوجيا  االقسام  لطالب  العلمية  الحقلية  الرحالت  بعض  ودعم 

 . ولتطبيق بعض التجارب على أرض الواقع
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مجررراالت القررروة 

 الضعف 

 

انشررطة التعزيررز 

لمجررراالت القررروة 

والتحسين لنقراط 

 الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

مسررررررررئولية 

 التنفيذ

 

مؤشررررررات 

المتابعرررررررة 

وتقيرررررررررريم 

 األداء

 مجاالت القوة -1

ــود  ــايير اوج لمع

األكاديميـــــــــــة 

القياسـية  القومية 

NARS 

فـى  االستمرارية 

 تفعيلها 

ــام  ــات األقســـــ خطابـــــ

 واالداراة. 

ســــــــبتمبر 

2019 

منسق المعيار 

ومــدير وحــدة 

ــمان  ضـــــــــ

الجودة بالكلية 

ــاء  – رؤســـــ

 االقسام.

ــود  وجــــــــ

ــايير  المعـــــ

 معتمدة

إعتمــــــــــــــــاد 

ــاء/ برامج كيميـــ

 -ميكروبيولوجى

ــاء -األحصــــــــ

الحاســـب األلـــى 

(ARS ــة ( للهيئـ

القوميــة لضــمان 

ــودة و  الجــــــــــ

 االعتماد 

ــطس  مراسالت للهيئة اعتماد المعايير -اغسـ

ــوبر  اكتـــــــ

2019 

ضـمان  وحدة 

ادارة   -الجودة

 الكلية.

ــود  وجــــــــ

ــايير  المعـــــ

المتبنـــــــــاه 

معتمـــــــــدة 

 بالبرامج

ــاء  ــة أعض توعي

هيئـــة التـــدريس 

ــاونيهم  ومعــــــــ

ــاملين  والعـــــــــ

بالكلية  والطالب 

ــايير  بالمعــــــــــ

 األكاديمية

االســتمرار علــي 

ــك  ــر تلـــــ نشـــــ

ــايير  المعــــــــــــ

ــا  ــة بهــ والتوعيــ

لجميـــع أعضـــاء 

ــدريس  ــة التـ هيئـ

ومعـــــــــــاونيهم 

ــاملين  والعــــــــــ

 والطالب بالكلية

عقد ورش عمل ونـدوات 

ــات  ــاءات ومناقشـــ ولقـــ

مفتوحة للتوعية بالمعايير 

 األكاديمية

مسئول   مستمر

التدريب 

وحدة ضمان  

 الجودة بالكلية 

كشوف  

الحضور  

والتغذية  

 الراجعة

ــة  ــود وثيقــ وجــ

توافـــــق بـــــين 

ــم  ــالة القســ رســ

 والمعايير المبناه

زيــــادة عوامــــل 

 التوافق

بدايـــة كـــل  خطابات األقسام

 عام

منسق المعيار  

ووحدة  

ضمان  

الجودة 

 باألقسام. 

وجود  

 الوثيقة 

ــة  ــود وثيقــ وجــ

توافـــــق بـــــين 

رســــالة الكليــــة 

 والمعايير المبناه

زيــــادة عوامــــل 

 التوافق

ــات األقســام وادارة  خطاب

 الكلية

بدايـــة كـــل 

 عام

منسق المعيار  

و وحدة  

ضمان  

 الجودة 

وجود  

 الوثيقة 
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بـرامج  توصيف 

ــاعات  الســــــــــ

 المعتمدة

وجــــود كتيــــب 

بـرامج  لتوصيف 

ــاعات  الســـــــــــ

 المعتمدة

مخاطبة األقسام المختلفـة 

ــديث  ــة وتحــــ لمراجعــــ

التوصــــــيف للبــــــرامج 

 المختلفة

ســــــــبتمبر 

2019 

منسق المعيار  

وحدة   ومدير 

ضمان  

الجودة 

 وادارة الكلية.

البرامج  

 محدثة.

تقـــــــــــــــارير 

للمقـــــــــــررات 

الدراســــــــــــية 

 المختلفة

ــارير  ــب لتقـ كتيـ

ــررات  المقـــــــــ

ــية  الدراســـــــــــ

.ووجود  المختلفة 

 ملف للمقررات 

مخاطبة األقسام المختلفـة 

لعملتقــــارير المقــــررات 

 الدراسية المختلفة .

 -فبرايــــــــر

ســــــــبتمبر 

2019 

منسق المعيار  

وحدة   ومدير 

ضمان  

الجودة 

 وادارة الكلية.

تقارير 

المقررات  

مطبوعة في   

صورتها 

 النهائية. 

ارسال توصـيف 

المختلفة  البرامج 

الــــي محكمــــين 

ــين  داخليــــــــــــ

 وخارجيين               

ــارير   ــود تقـ وجـ

ــة  المراجعــــــــــ

الداخليــــــــــــــة 

 والخارجية 

وجود مخاطبـات 

 رسمية

مخاطبـــــة إدارة الكليـــــة 

الرسال التقارير لألقسـام 

المختلفــــــــة واالخــــــــذ 

 بالتوصيات.

كــــل اربــــع 

 سنوات 

منسق المعيار  

وحدة   ومدير 

ضمان  

الجودة 

ورؤساء  

االقسام  

 وادارة الكلية.

مخاطبات  

 ومراسالت.

ــارير  ــود تقـ وجـ

 للبرامج المختلفة

تفعيل أداء تقرير 

 المقررات 

مخاطبة األقسام المختلفـة 

ــرامج  ــارير الب ــداد تق الع

 المختلفة

ــطس  أغســــ

 من كل عام

منسق المعيار 

ومــدير وحــدة 

ــمان  ضـــــــــ

ــودة  الجـــــــــ

ورؤســــــــاء 

االقســــــــــام 

 وادارة الكلية.

وجــود نســخ 

التقارير  من 

والمراســــال

ت الخاصــة 

ــذا  بهـــــــــــ

الموضــــوع 

بملـــــــــــف 

ــار  المعيــــــ

 بالوحدة.

ــب  ــود كتيــ وجــ

جــامع لتوصــيف 

ــاعات  الســــــــــ

ــدة  المعتمـــــــــــ

ــة  )الالئحـــــــــــ

 الجديدة(

ــيف  توصـــــــــــ

ــاعات  الســـــــــــ

 المعتمدة.

مخاطبة األقسام المختلفـة 

العــــــــداد توصــــــــيف 

ــية   ــررات الدراســـ المقـــ

المختلفة بنظـام السـاعات 

 المعتمدة

ــوبر  اكتـــــــ

2019 

منسق المعيار 

ومــدير وحــدة 

ــمان  ضـــــــــ

ــودة  الجـــــــــ

ورؤســــــــاء 

االقســــــــــام 

 وادارة الكلية.

ــررات  مقــــ

ــاعات  الســــ

المعتمـــــــدة 

 موصفة.

ــب  ــود كتيــ وجــ

البـرامج ل تقارير 

ــة  المختلفـــــــــــ

ــاعات  للســــــــــ

ــدة  المعتمـــــــــــ

ــة  )الالئحـــــــــــ

 الجديدة(

تفعيل أداء تقرير 

 المقررات 

مخاطبة األقسام المختلفـة 

ــرامج  ــارير الب ــداد تق الع

 المختلفة

ــمبر  ديســــــ

2019 

منسق المعيار 

ومــدير وحــدة 

ــمان  ضـــــــــ

ــودة  الجـــــــــ

ورؤســــــــاء 

االقســــــــــام 

 وادارة الكلية.

وجــود نســخ 

التقارير  من 

والمراســــال

ت الخاصــة 

ــذا  بهـــــــــــ

الموضــــوع 

بملـــــــــــف 

ــار  المعيــــــ

 بالوحدة.



 2020-2019          التقريـــر السـنـــــوى
 

 

85 
 

تكوين ملف لكـل 

مقــرر باألقســام 

ــع  المختلفــة لجمي

 المستويات 

تفعيل  استمرارية 

 ملف المقرر

 -مخاطبة رؤساء األقسـام

زيــارات مــن قبــل وحــدة 

 ضمان الجودة 

ــار  مستمر ــق معي فري

ضـمان  وحدة 

 الجودة

ــود  وجــــــــ

ــات لكــل  ملف

 مقرر

ــه  ــود سياسـ وجـ

نوعيـه  لتحسين 

 الخريج

 

ــى  - ــد ملتقــ عقــ

سنويا  التوظيف 

للتعـــرف علـــى 

ــات  اراء وتعليقـ

ــوق  ــاب سـ اربـ

العمل في تحديد  

بــرامج دراســيه 

 .جديده

متابعـــه ســـير  -

 وتنفيذ السياسه

اســـتبيانات محـــدده عـــن 

رضــــــاء الخــــــريجين 

وأرباب العمل في التوجه 

الـــوظيفى عـــن البـــرامج 

وتفعيــــــل إقتراحــــــات 

ــين.   ــه  -التحســـ التغذيـــ

 الراجعه

مـارس -من 

ابريـــل مـــن 

 كل عام

 

ضـمان  وحدة 

 –الجــــــودة 

ــدة  وحـــــــــ

 الطالب  

 والخريجون

 

ــة  التغذيـــــــ

 الراجعة

ــارير  لتقــــــ

وإقتراحـــات 

 للتحسين

 نقاط الضعف -2

ــل  ــة تحويـــ قلـــ

المقـــــــــــررات 

الدراســـية إلـــى 

 نسخ إلكترونية

ــاء  ــجيع أعضـ تشـ

ــدريس  ــة التــ هيئــ

ــل  ــى تحويـــ علـــ

ــررات  المقـــــــــــ

الدراسية إلى نسخ 

 إليكترونية

وحــــــــــــدة  مستمر عقد ورش عمل 

ــدريب  التــــــ

 وادارة الكلية

ــوف  كشـــــــ

ــور   -حضـــ

 مخاطبات 

 
 

 التدريس و التعلم:  8معيار 

 فيما يخص مراجعة سياسات التعليم والتعلم  
تم مراجعة تحقيق مؤشرات لتطبيق سياسات التعامل مع مشكلة وباء فيروس كورونا فيما يخص اتاحة الكلية  
التعلم   التطبيقيه الساليب  الممارسات  بما يضمن  كذلك  بها  الخاصة  اآللكترونية  المنصة  تعليمية على  لمواد 

 الذاتى         
كلية   )مجلس  الموافقة  للتو2020/ 5/ 17تم  خطة  وضع  على  بعد  (  عن  التعليم  استراتيجية  تطبيق  فى  سع 

 كاستراتيجية أساسية يتم تطبيقها مع الظروف المختلفه 
 تراعي فيها استمرار وجود وباء كورونا   2020/2021جاري اعداد خطة دراسية للعام الجامعى  

 فيما يخص التدريب وتنمية مهارات الطالب  
 2019/ 2018العمل حتى العام  تم مراجعة تحقق التدريب من قبل مؤسسات سوق 

بتاريخ   الكلية  للحفاظ على    2020/ 5/ 17تم موافقة مجلس  المعنية  للتنسيق مع األطراف  على وضع خطه 
 التدريب الصيفى والزيارات الميدانية للطالب وخاصة في ظل وباء كورونا 

 فيما يخص المهارات المستهدفه لطالب البرنامج 
   عامة(  –مهنية  –مواصفات الخريج )ذهنية   تخدم التي  المهارات  تم التحقق من وجود مجاالت لتنمية 

البرامج   توصيفات  من  التحقق  تم  على تم  اساليب    والمقررات  المستهدفة المهارات    إلكساب احتوائها على 
   عامة(  –مهنية  – )ذهنية

ذهنية  المستهدفة )المهارات   الطالب  تم التحقق من تقارير فحص االوراق االمتحانية من مدى قياس اكتساب 
 حاالت تطبيقية....(  /تقييم األداء في التدريب الميداني  /من حيث )امتحانات عملية  عامة(  –مهنية  –

 تقويم مخرجات التعلم    السادس: المعيار 
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 فيما يخص نظام التقويم 
 هذا عن اإلعالن وكذلك أساليب الطالب وان النظام معلن   تعلم  مخرجات  لتقويم تم التحقق من وجود بنظام 

 النظام  بتطبيق  المعنية  واالطرافالنظام 
 فيما يخص اساليب التقويم 

أساليب  وجود  من  التحقق  وتطبيق  من  المستهدفة المختلفة المهارات  قياس  تم   التقويم  أساليب  البرنامج 
 الداخل  من  الممتحنين لجان  المستهدفة متضمنة استخدام المخرجات  لقياس  المستمر

االمتحانية على  تم   تقارير فحص االوراق   المخرجات تغطي  لالختبارات   المختلفة األنواع ان  التحقق من 
 المستهدفة  التعليمية 

 نظام التقويم مراجعة واستثمار نتائج فيما يخص 
 )تقارير عن نتائج امتحانات الطالب(  التعلم  مخرجات  تقويم  نظام  نتائج مراجعة وتحليلمن التحقق تم 

 معلن   الطالب  تظلمات  مع  للتعامل متبع ن وجود نظام تم التحقق م 
وخاصة مع وجود  على وضع خطة لتنفيذ االمتحانات االلكترونية    2020/ 5/ 17موافقة مجلس الكلية بتاريخ  

 وباء كورونا 
 
 

 المستوى
عدد 
 الطالب 

 العملى النظرى

 ر ع بحث 
لم 

 ير ع 
ر ع  
 اجابة  

لم ير ع  
 اجابة

 األول 

 علوم طبيعية 

919 

5432 146 900 45 

علوم 
 57 1780 55 2172 بيولوجية 

علوم 
 7 367 3 464 جيولوجية 

بترول  
 6 178 5 270 وتعدين 

 0 469 0 703 تقنية حيوية 

 الثانى

 رياضيات 

902 

713 3 
 ال يوجد عملى 

 48 1094  يزياء 

 25 1581 38 2663 كيمياء 

 11 734 1 690 جيولوجيا 

 9 246 8 436 نبات 

 0 398 0 398 علم حيوان

بترول  
 3 201 0 214 وتعدين 

 3 398 3 398 تقنية حيوية 

 الثالث 

 رياضيات 

801 

564 6 
 ال يوجد عملى 

 20 898  يزياء 

 52 1336 18 3027 كيمياء 

 26 702 21 707 جيولوجيا 

 40 363 10 519 نبات 

 2 595 2 595 علم حيوان

 1 156 0 187بترول  
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 وتعدين 

 0 123 0 183 تقنية حيوية 

الرابع اقل  
من  
118 /120  

 ساعة

 رياضيات 

167 

212 10 
 ال يوجد عملى 

 22 524  يزياء 

 22 53 2 200 كيمياء 

 21 121 8 134 جيولوجيا 

 6 45 5 46 نبات 

 0 91 0 91 علم حيوان

بترول  
 0 36 0 63 وتعدين 

 336 10873 434 23597 2789   االجمالى

   34470 اجمالى االبحاث+العملى
 
 

والتعلم:  التعليم  وتطويرها  استراتيجيات  مراجعتها  يتم  والتعلم  للتدريس  استراتيجية  للمؤسسة 

وتم   وأهدافها  رسالتها  تحقيق  في  ويسهم  األكاديمية  المعايير  تحقق  يضمن  بما  دورية  بصورة 

الدراسى  اعتماد   للعام  والتعلم  للتدريس  بتاريخ    2020/ 2019استراتيجية  الكلية  مجلس  من 

15 /4 /2019 . 

ومهارات   الذاتي  التعلم  مهارات  اكتساب  والتقويم  والتعلم  للتدريس  استراتيجية  تطبيق  ويضمن 

الطالب  لدى  نجاز  آلية للمراجعة الدورية واعداد تقارير عن معدل اإل االستراتيجية    كما تضمنت   التوظف 

وقد تم نشرها على موقع الكلية االلكترونى وإعالنها للطالب على  في تنفيذ استراتيجية التعليم والتعلم بالكلية.  

أعضاء   لجميع  االلكترونى  البريد  قائمة  وعلى  األقسام  لكل  منها  نسخة  أرسلت  كما  بالكلية  العرض  شاشات 

 . التدريس

والتعلم:  التعليم  وأنماط  تم  تتبنى  أساليب  والتي  والتعلم  للتعليم  متنوعة  وأنماط  أساليب  الكلية 

التقارير  وكتابة  الميداني  والتدريب  التعاوني  والتعلم  النشط  التعليم  بين    االدوار وتبادل  تحديثهادوريا،تتراوح 

كما يتوفر بالكلية وسائل أنماط تعلم غير تقليدية متنوعة مثل: متحف الجيولوجيا ومتحف    والعصف الذهنى.

الحيوان والمعشبة النباتية باإلضافة إلى التطبيق الميدانى من خالل الرحالت الميدانية باألقسام المختلفة  علم  

مقرر إلى مقررات الكترونية لتمكن الطالب من    13)الرحالت إلى الشركات والبيئات المختلفة(. تم تحويل  

الذاتي التعلم  ممارسة  في  التعليم  بتكنولوجيا  باإلضافاالستفادة  لقسمى  .  منهم  االنتهاء  جارى  مقررين  الى  ة 

لهذه   الطالب  استخدام  تفعيل  زيادة  حاليا  يجرى  كما  الكيمياء.  في  افتراضى  ومعمل  والنبات  الرياضيات 

جديدة. مقررات  تنفيذ  في  والتوسع  اإللكترونية  خالل المقررات  من  الطالب  لدى  الذاتي  التعليم  تدعيم  ويتم 

توفرها   التي  المتنوعة  وحلقات  المجاالت  الرابعة  الفرقة  لطالب  التخرج  مشروع  مثل:  التعليمية  البرامج 

 المناقشة والسيمينارات التي تعقد باألقسام المختلفة.  

سبتمبر  بتاريخ  التعليمة  للمقررات  التوصيف  واعتماد  مراجعة  مدى    2017تمت  على  للوقوف 

المست  التعلم  نواتج  لتحقيق  المستخدمة  التعلم  وأنماط  أساليب  مهارات  توافق  واكتساب  هدفة 

التوظيف. وتم االنتهاء من إعداد مصفوفة استراتيجيات التعليم والتعلم وعالقتها بمخرجات التعلم  

 المتوقعة للبرامج التي تقدمها الكلية. 

 

 إجراءات التعامل مع مشكالت التعليم:  •

الطالبية:  1 الكثافة  اإلجراءات  .  من  مجموعة  خالل  من  الطالبية  الكثافة  مشكلة  على  التغلب  تم 

  مجموع   األولى من خالل تقسيم الطالب إلى المستويات  للتعامل مع مشكلة الكثافة الطالبية لطالب  
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بداية الفصل  طالب فى الدروس العملية.   25اتتشمل   الكلية والعمل به من  وتم اعتماد ذلك بجداول 

 . 2020/ 2019العام الدراسى   فى   الدراسى األول 

بالالئحة    توجد آلية محددة لحصر غياب الطالب فى الدروس العملية والنظرية . غياب الطالب:  2

في   التفعيل  من  مزيدا  إلى  تحتاج  األلية  ومازالت  بالكلية.  المعتمدة  الساعات  لنظام  الداخلية 

ً لضيق  المحاضرات النظرية في الدفعات كبيرة العدد حيث ما زال هناك   صعوبة في تنفيذها نظرا

 الوقت في األعداد الكبيرة. 

الجامعى:  3 الكتاب  تم  .  التى  بالضوابط  الجامعى ومواصفاته  الكتاب  تحديد سعر  الكلية فى  تلتزم 

الجامعى  للعام  الجامعة  ومجلس  الكلية  مجلس  من  فى  2020/ 2019اعتمادها  كبير  تحسن  وتم   .

األقسام  معظم  فى  الجامعى  الكتاب  استبيانات    مستوى  خالل  من  دوريا  ذلك  متابعة  ويتم  العلمية 

 الطالب في أداء المقرر واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة من قبل األقسام.  

 

العلمية:   المقررات  أداء  الجامعى تقييم  العام  نهاية  في  الطالب  رأى    2020/ 2019تماستقصاء 

االستبيان   بنتيجة  تقرير مجمع  وأرسل  الجودة  قبل وحدة ضمان  تحليله من  وتم  المقرر.  أداء  لتقيم 

بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس إلى السادة األستاذة رؤساء مجالس األقسام العلمية لمناقشتها  

و  الضعف  لنقاط  المناسبة  التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ  العلمية  األقسام  مجالس  إرسالها  داخل 

التدريسالقائمين   هيئة  ألعضاء  مقرر  كل  نتيجة  من  نسخة  أرسلت  كما  الجودة.  ضمان  لوحدة 

 بالتدريس وذلك لوضع خطة التطوير والتحسين ألداء المقرر. 

المقررات:  للعام  ملفات  قسم  بكل  الدراسية  المقررات  ملفات  إعداد  تحديث  تمت 

بتاريخ  . وتم تشكيل لجنة من  2020/ 2019الجامعى  بالكلية  التنفيذي بوحدة ضمان الجودة  الفريق 

لمراجعة  2019/ 5/ 9،10،  7،  6 العلمية  األقسام  لزيارة  الوحدة  مدير  الدكتور  األستاذ  ورئاسة  م 

األستاذ   السيد  إلى  وإرسالها  عنها  تقارير  وكتابة  استيفائها  مدى  على  للوقوف  المقررات  ملفات 

عل  سيادته  الطالع  الكلية  عميد  الالزمة  الدكتور  التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ  قسم  كل  موقف  ى 

لالطالع  األقسام  مجالس  رؤساء  السادة  إلى  التقارير  هذه  من  نسخة  اإلجراءات    وإرسال  واتخاذ 

 التصحيحية الالزمة.   

تضمينها   وضرورة  المقررات  لملفات  الجيد  اإلعداد  لضرورة  العلمية  األقسام  مخاطبة  إعادة  وتم 

العملية   الطالب    -لألنشطة  نتائج  وتحديثها فى ضوء    -مناقشة  للمقرر  التطويرية  المراحل  وكذلك 

 نتائج استبيانات تقييم أداء المقررات. 

للطالب:  الميدانى  التدريب  لطالب  برامج  الميدانى  التدريب  لتنفيذ  معتمدة  ضوابط  بالكلية  يتوفر 

ا  مرحلة  الجتيازه  شرط  للتدريب  الطالب  حضور  ويعتبر  الثالثة  تحديث  الفرقة  وتم  لبكالوريوس. 

لبرنامج  الميدانى   التوصيف  الصيفى  الجامعى   التدريب  العام  قبل  2020/ 2019فى  من  واعتماده 

الطالب   أراء  استطالع  المختلفة.وتم  العلمية  التدريب  األقسام  فترة  نهاية  في  التدريب  عملية  حول 

متوسطة عن برنامج التدريب  لتقييم فاعلية التدريب أظهرت نتيجة االستبيان درجة رضا  الصيفى  

حرص الكلية على  تبين رضا الطالب عن بعض نقاط التى تم استبيانها وهى بمستوى جيد منها:  الصيفى، و 

التدريب   بجهات  قوائم  وتوفير  الميدانى  التدريب  جهات  عن  تنوع  الطالب  التدريب ورضا  ميعاد 

بيانها وهى بمستوى مقبول منها: مساهمة  وتبين رضا محدود للطالب عن بعض النقاط التى تم است الميدانى.

فريق اإلشراف فى إنجاح التدريب وتحقيق أهدافه. )االستفادة من المشرفين(. عدم تقييم الطالب بموضوعية  

برامج   تلبية  وعدم  التقييم.  عملية  فى  التدريب  جهات  مع  الكلية  اشترك  عدم  وبعده.  الميدانى  التدريب  أثناء 

لالحتياج الميدانى  كامل.التدريب  بشكل  للطالب  الحقيقة  متممة    ات  وهى  الضعف  نقاط  بعض  تبين  ولقد 

لمجهودات عملية التدريب الصيفى وتحتاج إلى المراجعة وهى: عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية  



 2020-2019          التقريـــر السـنـــــوى
 

 

89 
 

بالكلية   العلمية  األقسام  متابعة  ضرورة  الميدانى.  التدريب  برامج  على  الفعلى  اإلشراف  فى  الكافى  بالقدر 

 شراف على برامج التدريب الميدانى.اإل

 :نظام تقويم الطالب 

الطالب  تقويم  كما  : أساليب  الدرجات.  وتوزيع  الطالب  تقييم  وآليات  كيفية  الكلية  الئحة  تتضمن 

 ( طنطا  بجامعة  الخاص  الكتيب  الطالب  2019يتضمن  تقويم  إدارة  أعمال  ونظم  قواعد  جميع   )

أساليب   تتنوع  البكالوريوس.  وشفوية. لمرحلة  وعملية  نظرية  امتحانات  بين  ما  وضع  التقييم  تم 

استخدام   على  الكلية  تحرص  كما  االمتحان  أسئلة  أوراق  ومالحظة  الطالب  تقويم  مراجعة  نموذج 

أساليب متنوعة فى تقويم الطالب بحيث تشمل امتحانات تحريرية وعملية وشفهية وتطبيقية لقياس  

المختلف  والمهارات  المعارف  اكتساب  لالئحة  مدى  طبقا  المقررات  توصيف  فى  موضح  هو  كما  ة 

إجراء   على  تقوم  الطالب  ألداء  الدورى  للتقويم  سياسة  الكلية  اعتمدت  المعتمدة.  للساعات  الكلية 

الدراسى   الفصل  فى  مرتين  الطالب  على  بانتظام  تطبيقها  يتم  الموعد  محددة  دورية  اختبارات 

لال  باإلضافة  العلمية  األقسام  جميع  فى  كما  الواحد  النهائي.  لتقييم  ختبار  أساليب  استحداث  تم 

المحاضرات   أثناء  القصيرة  األسئلة  مثل  المتنقلة  العامة  المهارات  تحقق  من  للتأكد  الطالب 

الذهني(   التخرج  و )العصف  بحث  أو  التخرج  مشروع  بتقديم  النهائية  السنوات  فى  الطالب  يقوم 

م مستخدما الوسائل السمعية والبصرية المختلفة  ويقوم بتقديمه ومناقشته أمام لجنة مشكلة من القس 

 مما يساعد فى تقييم اكتساب الطالب للمهارات المتنقلة. 

التزام   درجة  لتحديد  الكلية  أقسام  من  قسم  بكل  االمتحانية  لألوراق  لفحص  دورية  لجان  عمل  تم 

لية ويجرى ذلك  األقسام بمواصفات الورقة االمتحانية لالمتحانات التحريرية التى أقرها مجلس الك 

بانفراد   يسمح  ال  بحيث  الممتحنين  لجان  تشكيل  صالحية  العلمية  ولألقسام  دراسى.  فصل  كل 

ممتحنا واحدا من أساتذتها فى إجراء االختبارات. ويجرى ذلك كل فصل دراسى. ولألقسام العلمية  

األق  مجالس  على  الممتحنين  لجان  تشكيل  عرض  يتم  كما  الممتحنين  لجان  تشكيل  سام  صالحية 

الرأى   إبداء  له  يحق  الداخلى حيث  الممتحن  دور  تفعيل  وتم  األمر،  لزم  إذا  والتعديل  الرأى  إلبداء 

 فى الورقة االمتحانية والمشاركة فى عملية التقييم. 

االمتحانات:   في  إدارة  الكلية  إدارة  الطالب(  )اتحاد  والطالب  العلمية  األقسام  من  ممثلين  يشارك 

ال  االمتحانات  األخذ  إعدادجداول  مع  كافية  بفترة  االمتحانات  بدء  قبل  الجداول  إعالن  ويتم  نظرية 

في اإلعتبار بأية اقتراحات من األساتذة أو الطالب بتعديل الجدول ووفقا لإلمكانيات المتاحة يليها  

العملية   االمتحانات  جدول  إعالن  ويتم  االمتحانات.  بدء  قبل  النهائية  بصورته  الجدول  إعالن 

باألق  بالكلية  والشفهية  اإلعالنات  بلوحات  التحريرية  االمتحانات  جدول  يعلن  بينما  العلمية  سام 

وعلى موقعها اإللكترونى. وبالنسبة لالمتحانات الشفهية والتطبيقية يتم إعداد لجان ثالثية المتحان  

وتوقيع   الشفهية  االمتحانات  كشوف حضور  على  الطالب  توقيع  على ضرورة  التأكيد  مع  الطالب 

الم  كما  لجان  والتطبيقية.  الشفهية  االمتحانات  لضمانالحياديةفى  عليها  مكان  متحنين  الكلية  توفر 

المرجعية من   المعايير  المتفقة مع  المالئمة  بالتجهيزات  الدراسية معد  الفرق  لكنتروالت  مخصص 

قرابة   وجود  بعدم  إقرار  كتابة  ويتم  الكنتروالت.  إدارة  وسهولة  والسالمة  األمن  إجراءات  حيث 

المتقدمين لالمتحان. وتم مخاطبة أعضاء هيئة  ألعض  الثالثة مع الطالب  الكنترول حتى الدرجة  اء 

أقرت   كما  للكنترول.  وتسليمها  اإلجابات  نماذج  بوضع  االهتمام  والتنبيه عليهم بضرورة  التدريس 

بتاريخ   الطالب  شئون  بتاريخ  2018/ 7/ 11لجنه  الكلية  مجلس  من  والمعتمدة  م  2018/ 7/ 17م 

ب   ً الفصل    قرارا من  بداية  )شيتاتأكسيل(  الكترونى  للكنتروالتبشكل  االمتحانات  نتائج  تسليم  ببدء 

المعتمدة من األقسام في مما يحقق مؤشر    2018/ 2017الدراسىالصيفى   الورقية  الكشوف  بجانب 

 إدارة تقويم الطالب بكفاءة وان نتائج االمتحانات مؤمنه وقابلة لالستدعاء. 

من   االنتهاء  بنفس  وبعد  االمتحانات  نتائج  تعلن  الدرجات  ورصد  والمراجعة  التصحيح  أعمال 

النتيجة للطالب على نظام إعالن   الكيفية فى موعد أقصاه شهر من نهاية االختبارات. ويتم إعالن 

 ta.edu.eg/student_results/card_login.aspxhttp://tdb.tanالنتائجبموقع الجامعة. 

http://tdb.tanta.edu.eg/student_results/card_login.aspx
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الكلية   وكيل  مكتب  طريق  عن  التقييم  عملية  من  التظلماتللطالب  باب  فتح  النتائجيتم  إعالن  بعد 

التعليم والطالب   الكلية لشئون  يقدم الطالب المتظلم طلب إلى وكيل  التعليم والطالب. حيث  لشئون 

في   الطالب  درجات  رصد  مراجعة  فى  إلعادة  الطالب  شئون  مكتب  خالل  من  بالنتيجة  ويخطر 

الدرجات   بالطالب وكذلك كشوف رصد  الخاصة  اإلجابة  بكراسات  االحتفاظ  ويتم  المقرر.  الموعد 

الكنتروالت   نظام  على  النتيجة  حفظ  بجانب  الحاجة  عند  إليها  للرجوع  الكنترول  الورقيةداخل 

 اإللكترونى بالجامعة. 

انشا  تنفيذ  في  البدء  تم  آلى كما  حاسب  لمعملين  داخلية  شبكة  والجيولوجيا    ء  الرياضيات  بقسمى 

 ألجراء امتحانات الكترونية للطالب 

يتوفر بالكلية مجموعة من معينات التعليم والتعلم  المصادر والتسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم:  

اآل  الحاسب  معامل  وتخدم  به  الدراسة  لطبيعة   ً وفقا قسم  بكل  تخصصية  معامل  بمركز  وتشمل  لي 

الحيوانوقسم   علم  بقسم  خاص  متحف  يوجد  كما  الكلية  برامج  جميع  بالكلية  العامة  الخدمة 

بقسم   اآللى  الحاسب  ومعامل  النبات  بقسم  خاص  ومتحف  نباتية  وحديقة  ومعشبة  الجيولوجيا 

التطبيق   لعمل  بالكلية  الثالثة  الفرقة  الرياضيات. كما تجرى رحالت علمية لطالب وخاصة طالب 

 لى لبعض الدراسات التى يقوم بها الطالب فى أقسام الجيولوجيا وعلم الحيوانوعلم النبات. الحق 

والمعامل:   المحاضرات  بها  قاعات  التدريس  قاعات  استغالل  حسن  على  الكلية  تحرص 

القاعات   تستقبل  بحيث  الدراسية  الجداول  إعداد  ويتم  الطالب  إعداد  مع  والمعامل  والمدرجات 

المرئي   العرض  أجهزة  تثبيت  وتم  الكبيرة  الطالب  أعداد  المدرجات    data showالكبيرة  بجميع 

ال  المدرجات  ببعض  االستعانة  تم  كما  زيادة  والمجمعات.  مشكلة  مع  للتعامل  بالجامعة  مركزية 

والفنيين   العمال  وكذلك  بالمعامل  الفنيين  أعداد  فى  واضح  عجز  هناك  زال  وما  الطالب.  إعداد 

 المؤهلين للصيانة الخاصة بأجهزة المعامل. 

لية تم عمل دليل لمكتبة الكلية وتوزيعه على أقسام الكتطوير وتحديث المكتبة و تم االنتهاء من  المكتبة:  

كتاب    17840إلى  2020/ 2019وتم زيادة عدد الكتب في العام الجامعى  المكتبة المختلفة.  للتعريف بأنشطة  

كتاب باللغة العربية. كما بلغ عدد المترددين على المكتبة في العام الدراسى الحالي   3107باللغة اإلنجليزية و 

حوالى    64000حوالى2019/ 2018 بمتوسط   العليا  الدراسات  وطالب  والطالب  التدريس  أعضاء  من 

 طالب يومياً.  250

 وتعمل المكتبة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا طوال العام الدراسى.

ألف جنيه( من ميزانية    61بميزانية )2019/ 2018كتاب جديدفى العام الدراسى    308شراء اجمالى عدد    تم

بند    49شراء الكتب وقدرها   ألف جنيه من رسم مكتبة    12كتب ومجالت علمية ومبلغ    2/ 6ألف جنيه من 

 ألف جنيه( وزعت على األقسام العلمية كاآلتى:  61الطالب بمجموع ) 

 جنيه  9000 قسم الكيمياء  .2 جنيه  12000 قسم الرياضيات  .1

 جنيه  9000 قسم علم الحيوان  .4 جنيه  9000 قسم النبات  .3

 جنيه  9000 قسم الفيزياء .6 جنيه  9000 قسم  الجيولوجيا  .5

 

 شراء كتاب وموزعة كاألتي:  17630وبذلك أصبح عدد الكتب األجنبية بالمكتبة 

 عدد الكتب  القسم   عدد الكتب  القسم 

 1475 علم الحيوان   2582 العلوم التطبيقية 

 1796 علم البيولوجي   2874 الكيمياء 

 1218 علم النبات   2631 الطبيعة 

 1969 الجيولوجيا   3048 الرياضيات والكمبيوتر 
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 كتاب  3107عدد الكتب العربية شراء  كتاب  5752عدد الكتب العربية والرسائل المهداة 

 دورية  39عدد الدوريات األجنبية والعربية شراء  كتاب  1039عدد الكتب األجنبية المهداة 

 وتشتمل تجهيزات المكتبة على 

 ماكينة تصوير  2التصوير بالمكتبة عدد ماكينة  • أجهزة حاسوب  11عدد أجهزة الحاسوب بالمكتبة  •

 طابعة  4عدد الطابعات بالمكتبة   • ماسح ضوئي  2عدد ماسح ضوئي   •

 51عدد المناضد  • كرسى          158عدد الكراسي للطالب  •

  114عدد القوائم   •

للعرض وجهاز ذاكرة عالى    LCDكاميرا مراقبة وشاشة    11شبكة تلفزيونية بالمكتبة عبارة عن عدد   •

 الكفاءة

 :الطالب وكفاءة  رضا  الدعم  خدمات  عن  الطالب  رضا  مستوى  استطالع  على  الكلية  تحرص 

دراسى   فصل  كل  نهاية  في  الطالبية  االستبيانات  من خالل  التعليمية  نتيجة  العملية  من  واالستفادة 

للعمل   التصحيحية  اإلجراء  من  العديد  اتخاذ  وتم  والتحسين.  التطوير  خطط  وضع  في  االستبيان 

المتاحة   والموارد  اإلمكانيات  الكلية فى حدود  تقدمها  التى  الخدمات  الطالب عن  على زيادة رضا 

استبيان  عمل  ويتم  الطالب  طموحات  مع  لتتوافق  زيادتها  على  والعمل  دورية  حاليا  بصورة  ات 

لقياس مدى التحسن بعد اتخاذ تلك اإلجراءات التصحيحية. واالستفادة من التغذية الراجعة من تلك  

 . االستبيانات فى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطالب 
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مجاالت القوة 

 الضعف/

انشطة التعزيز  

لمجاالت القوة 

والتحسين لنقاط 

 الضعف

 التوقيت  آليات التنفيذ
مسئولية  

 التنفيذ 

مؤشرات  

المتابعة  

 وتقييم األداء

 مجاالت القوة:  -1

وجود استراتيجية  

للتعليم والتعلم   

تدعم تحقيق النتائج  

 التعليمية المستهدفة

تحديث استراتيجيات 

 للتعليم والتعلم 

إعادة إعالن  

 االستراتيجية 

اخذ مردود  

اإلعالن و  

 دراسته

 سبتمبر 

2019 

وحدة ضمان  

الجودة وإدارة 

 الكلية

وجود  

استراتيجية  

للتعليم والتعلم  

 واعالنها 

وجود طرق  

التدريس تنمى  

األهداف المعرفية 

و المهارية لدى  

 الطالب 

تبنى طرق للتدريس  

تنمى األهداف 

المعرفية و المهارية  

 لدى الطالب

متابعة نشر  

وتطبيق ومناقشة  

أنماط التعليم  

والتعلم باألقسام  

 الطالب ومع 

 مستمر 

وحدة ضمان  

الجودة 

 وإدارةالكلية

مجالس 

األقسام  

 وتقارير 

وجود مكتبة ورقية  

 والكترونية 

رفع كفاءة المكتبة  

 الورقية واإللكترونية 

متابعة تبنى  

سياسة شراء  

 الكتب للمكتبة 

تزويد المكتبة  

بوسائل تكنولوجيا 

 التعليم 

 مستمر 

وحدة ضمان  

الجودة وإدارة 

 الكلية

مخاطبات  

 إلدارة الكلية

وجود توصيف  

 للمقررات 

مراجعة  توصيف  

 المقررات 

مخاطبات األقسام  

 العلمية

 سبتمبر 

2019 

 فبراير 

2020 

األقسام  

 العلمية

 ادارة الكلية

 مخاطبات 

تفعيل التعليم  

 االلكتروني بالكلية 

زيادة مقررات التعليم  

 االلكتروني بالكلية 

مخاطبة األقسام  

لتحويل  العلمية 

مقرراتهم الى  

مقررات 

 الكترونية 

 وحدة الجودة مستمر 

مخاطبات  

زيادة عدد 

المقررات  

 اإللكترونية 

وجود أساليب  

متنوعة لتقييم  

الطالب لقياس 

تحقيق المخرجات 

 التعليمية 

متابعة أساليب تقييم  

الطالب لقياس تحقيق  

 المخرجات التعليمية 

مخاطبات األقسام  

 العلمية

ومايو  ديسمبر 

 من كل عام 

األقسام  

 العلمية

ووحدة ضمان  

 الجودة

مخاطبات  

 لألقسام

 

 

 مجاالت الضعف:  -2
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مجاالت القوة 

 الضعف/

انشطة التعزيز  

لمجاالت القوة 

والتحسين لنقاط 

 الضعف

 التوقيت  آليات التنفيذ
مسئولية  

 التنفيذ 

مؤشرات  

المتابعة  

 وتقييم األداء

عدم تفعيل آلية  

حصر غياب 

الطالب فى  

 الدروس النظرية. 

تفعيل آلية حصر  

غياب الطالب فى 

 الدروس النظرية. 

مخاطبة اإلدارة 

 واألقسام العلمية 
 مستمر 

األقسام  

 العلمية

 الكليةوإدارة 

 مخاطبات 

كشوف  

الحضور  

 والغياب 

عدم وجود تغذية  

راجعة للطالب  

بنتائج التقويم  

 األكاديمي 

اعالم الطالب بنتائج  

 التغذية الراجعة

عرض النتائج  

على الطالب عن  

طريق مخاطبة  

 األقسام العلمية 

2019 /2020 
وحدة الجودة 

 وإدارة الكلية

كشوف  

 حضور 

عدم توفير نماذج  

لبعض  لإلجابة  

 المقررات 

اعداد نماذج اإلجابة 

 وتسليمها للكنترول 

مخاطبة اإلدارة 

 واألقسام العلمية 

 

فى نهاية كل  

 فصل

 دراسى

األقسام  

 العلمية

 وإدارة الكلية

وجود نماذج 

اإلجابة فى 

 الكنترول 

نقص تدعيم   

البرامج التعليمية  

بنتائج البحث  

العلمي بالكلية أو  

 المهام العلمية 

تدعيم البرامج  

التعليمية بنتائج  

البحث العلمي بالكلية  

 أو المهام العلمية 

مخاطبات األقسام  

 العلمية
2019 /2020 

األقسام  

 العلمية
 مخاطبات 

قلة العمالة الفنية  

الضرورية لدعم  

التعليمية العملية 

والوفاء باحتياجات  

 المعامل

زيادة العمالة الفنية  

الضرورية لدعم  

العملية التعليمية 

والوفاء باحتياجات  

 المعامل

تدبير اإلمكانات  

لتوفير العمالة  

الفنية عن طريق  

 مخاطبة اإلدارة

2019 /2020 

 إدارة الكلية

وادارة 

 الجامعة

 مخاطبات 

ضرورة تحديث  

ريب د متابعةالت

 الصيفى 

وضع خطة تحسين  

متابعة التدريب 

 الطالب. 

عرض النتائج  

على األقسام  

العلمية لوضع  

خطة لتحسين  

لعملية تدريب  

 الطالب. 

 2020يوليو  

وحدة الجودة 

 وإدارة الكلية

األقسام  

 العلمية

مخاطبات  

 لألقسام

استبيانات  

 الطالب 

انخفاض فى  

مستوى الرضا لدى 

بعض الطالب عن  

 الطالبية.الخدمات 

زيادة االهتمامبدعم  

 األنشطة الطالبية 

التوسع فى دعم  

األنشطة  

والخدمات 

 الطالبية 

 مستمر 

 وإدارة الكلية

ووحدة   

 الجودة

مخاطبات  

 استبيانات 

 

 الطالب و الخريجون:  9معيار 

 اعداد وتنظيم برامج اكساب مهارات سوق العمل لطالب السنوات النهائية 
 طالب .  100وعدد حضور  2020/ 1/ 28برنامج الكيمياء الحيوية بتاريخ عقد ورشة عمل فى 
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عدد الطالب المتابعين   2020/  6/ 16عقد ورشة عمل بعنوان السالمة والصحة المهنية )اون الين( بتاريخ  
 طالب   56

بتاريخ    ورشة عمل بعنوان التحاليل الميكروبيولوجية وتحليل وتنقية المياه فى جهاز شئونن البيئة )اون الين(
 طالب  56عدد الطالب المتابعين   2020/ 6/ 16

ورشة عمل بعنوان اعداد مدربين فى مجال الصرف الصحى ومعالجة مياه الصرف الصحى وتشغيل  
 طالب  56عدد الطالب المتابعين   2020/ 16/6وصيانه المحطات )اون الين ( بتاريخ  

من فبل متخصصين فى مجاالت   على تنفيذ ورش عمل 2020/ 5/ 17الموافقة بمجلس الكلية بتاريخ  
 االمراض المعدية واالوبئه والصحة العامة . 

استيفاء مراجعة تقارير مجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعى كوسيلة لتحقيق الدعم المادى لطالب  
 المتعثرين . 

 اعداد 
 2019/2020خطة القبول والتحويل للعام  

استبيان رضا الطالب عن الدعم الطالبي واالكاديمي ونتائج  ( بنتائج تحليل  3/2019احاطة مجلس الكلية )
  2020/ 2019تحليل استبيانات رضا الطالب عن األنشطة الطالبية بنظام الساعات المعتمدة لجميع الشعب  

 واعتماد مقترح خطة التحسين. 
استاند يحتوى على   12ويشمل معرض يتضمن عدد     the glary pharaohsتنظيم ايفنت  

 2020/ 3/ 2,1ن الفراعنه وتاريخهم والتحنيط وماهى لعنه الفراعنه وذلك يوم معلومات ع

  ومعاناه   علية المحافظة  وكيفية  البصر  نعمة  عن  توعيات   وتضمن(  نور  طاقه)  توعية   ايفنت  تنظيم 

يوم    بمدخل الكلية  وذلك  البصر نعمة فاقدى من مصر فى المؤثرة  الشخصيات  اهم وذكر  المكفوفين

7 /3 /2020   

 
 سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب 
 نظم قبول وتحويل وتوزيع الطالب: 

تم إعالن القواعد  المنظمه للقبول بالكلية لطالب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة فى إدارة -

 الدراسي.شئون الطالب وفى دليل الطالب السنوى الموزع علي الطالب  قبل  بداية العام 

على القواعد المنظمة لتوزيع الطالب المرشحين للقبول بالفرقة االولى  ا  تمت موافقة مجلس جامعة طنط -

 .   2019/ 2018بالكلية والمقيدين بالفرق األعلى على الشعب الدراسية باألقسام العلمية بالكلية للعام الجامعى 

طالب وطالبة من  150إستبيان  على   150توزيع   من خالل إستبيان رضا الطالب عن القبول والتحويل تم -

طالب  110قام  2019/ 2018طالب الفرق والشعب المختلفة  فى نظام الساعات المعتمدة  للعام الجامعى

 بملئ االستبيانات ومن تحليلها تم التوصل إلى مايلى: 

كان شعور الطالب بالرضا عن مستوى القبول والتحويل فى الكلية مقبول وتم رصد عدد من نقاط الضعف  

 فى حاجة للمناقشة والتحسين وهى كاآلتى:  

 قواعد توزيع الطالب الجدد فى التخصصات المختلفة   -

 تحققيق رغبات وميول الطالب من خالل قواعد القبول فى التخصصات -

 القبول الحالى تنظيميا.  زياده كفاءة نظام -

تم اقامة وتنظيم برنامج تعريفى للطالب الجدد عن طريق اللقاء السنوى مع أ. د./ عميد الكلية والسادة   -

   2019/ 9/ 12الوكالء وأعضاء هيئة التدريس فى بداية العام الدراسى بتاريخ   

 ون الطالب.  وكذلك بإدارة شئ  2018/  2019قواعد تحويل الطالب معلنة بدليل الطالب  -

تم اصدار بيان معتمد من أ. د./ عميد الكلية و أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بالتحويالت   -

 2019/2018نقل قيد( فى العام  –تحويل   –الى الكلية من كليات أخرى بالفرقة األولى )تعديل ترشيح 

 :سياسة وآلية لتحويل الطالب بين الكليات

 .   اسة وآلية لتحويل الطالب من وإلى الكلية فى دليل الطالب وعلي موقع الكلية االلكترونيتم نشر  سي 
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 الطالب الوافدون 

 2019/2020يوجد بيان معتمد باعداد الطالب الوافدين للكلية للعام الجامعي  -

 دعم ورعاية الطالب:

 نظام الدعم الطالبى  

لكلية حيث انه لم تتغير اى من بنود الميزانية في  خطة الدعم  لم يتم ادراج خطة الدعم للعام السابق بمجلس ا-

 الطالبى والتي تشمل برامج مختلفة للدعم الطالبى. 

 2020/ 2019يوجد كشف باسماء المرشدين االكاديمين والطالب الموزعين عليهم للعام الجامعي  -

اد االكاديمي في بداية العام الدراسي لم  يتم عمل دوره تدريبية مكثفة  عن نظام  الساعات المعتمدة واالرش  -

 2019وتم فقط التعريف بالساعات المعتمدة واالرشاد خالل البرنامج التعريفى للطلالب في بدايه العام 

بالنسبة لدعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة فقد تم توفير كرسى متحرك خاص بيهم ومنزل خاص بهذا  -

 الكرسى .

 األجتماعىصندوق التكافل   -

االستاذ الدكتور احمد  برئاسة   2019/2020يوجد بيان بتشكيل صندوق التكافل االجتماعي للعام الجامعي  -

الف جنيه علي دفعتين حيث استفاد عدد  49405عبد العظيم السباعي وتحديد ميزاينه الصندوق باجمالي  

 الب وطالبه في الدفعة الثانيه. ط  180طالب وطالبه من دعم الصندوق في الدفعة االولي واستفاد 152

 الرعاية االجتماعية والصحي  -

 2019/2020تم توزيع بونات التغذية للطالب للعام الجامعي  -

 2020/ 2019الجامعى  تم توزيع استمارات البحث االجتماعي  للطالب الغير قادرين  للعام  -

يوجد بيان باعداد المستفيدين من خدمات العياده الطبيه شامال العدد اعضاء هيية تدريس موظفين وطالب   -

، كما يوجد بيان يوضح اعداد المستفدين من حمله  2019/2020شخص خالل العام الجامعي  676بجمالي  

 القضاء علي فيروس سي. 

  2020/ 2019ه خالل العام الجامعي يوجد بيان باسماء الطالب المستفدين من الرعايه الصحي  

 وعددهم اثنان طالب 

 رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين 

 2019/2020اقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي   -

 تم اشراك الطالب المتفوقين فى شتى الموتمرات والندوات المقامة بالكلية -

 لمتفوقين  للطالب ا %60تم تخفيض المذاكرات بنسبة  -

قام  أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مادة مقدمة فى علم الحشرات للفرقة االولى علم البيولوجى  -

بتنظيم حفلة تكريم للطالب المتفوقين دراسيا على مدار العام وتوزيع بعض الجوائز التقديرية لهم كنوع من  

ريم وفيديو وقد حضر هذا التكريم السيد رئيس  التحفيز والتشجيع ومرفقا بملف الدعم صور من حفل التك 

 مجلس قسم علم الحيوان 

 التوعية واإلرشاد األكاديمى 

تم اختيار مرشدين أكاديميين للطالب من كل قسم  بناء على قواعد محددة باآلليه وتم توزيع الطالب عليهم   -

 2019/2020مع بداية الفصل الدراسى 

   2020/ 2019الدراسى " على كل طالب مع بداية الفصل تم توزيع "دليل االرشاد األكاديمى  -

 االكاديمى. 

 األنشطة الطالبية: 

 من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.  2020/ 2019تم اختيار مستشارى لجان إتحاد الطالب للعام الجامعى 

  -الجوالة  –باعداد الطالب المشاركين فى انشطة لجان االتحاد المختلفة )الرياضى  معتمد  كشف يوجد 

 2019/2020للعام الجامعي   الفنى( –جتماعى اال  –األسر  –الثقافى 

 .2019/2020عام الجامعى لل بأسماء اعضاء مجلس اتحاد الطالب  معتمد  وجود كشف

 2020/ 2019الجامعى للعام   أنشطة اللجان المختلفة نجازات إ.يوجد بيان معتمد من أ. د./عميد الكلية ب -
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 ( 2019-2007الطالب المثالى والطالبة المثالية من سنه )  بأسماء معتمد  وجود كشف

يوجد كشف معتمد بالدورات التدريبية وورش العمل في االتجاهات المختلفه التي قام بها الطالب في العام 

 2020/ 2019الجامعي 

 الخريجين  

 4/2019/ 11تم تنظيم واقامه ملتقي التوظيف العاشر بالكليه يوم  

لتسويق   2019يوليو    7-6اريختم  تنظيم واقامه المؤتمر االول للتسويق العلوم بكلية العلوم جامعه طنطا بت 

 البرامج التعلمية  بالكلية والبحوث التطبيقية المقدمة من الباحثين 

   2018تم اعداد  وتوزيع كتيب يوم للخريجين لدفعة 
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مؤشرات  

المتابعة  

 وتقييم األداء

مسئولية  

 التنفيذ 
 اليات التنفيذ التوقيت 

 

انشطة التعزيز  

لمجاالت القوة 

لنقاط والتحسين 

 الضعف

 الضعف /مجاالت القوة

 مجاالت القوة: -1

ــود  - وجــــــــ

 إستبيانات.

ــادة  - زيـــــــــ

ــائية  إحصــــــ

ــى  ــل إل التحوي

 الكلية.

التغذيـــــــــة  -

ــة  الراجعـــــــ

 والمتابعة

 إدارة الكلية -

 

ــام  ــة العــ بدايــ

الدراســــــــــى 

2019 /2020 

التعـارف  - لقاء 

بــــين الطــــالب 

ــد  ــدد بالعميـ الجـ

ــوكالء  والـــــــــ

ــاء  ورؤســــــــــ

 األقسام.

دورات  -

  طالبيةتدريبية 

السياســة معلنــة علــى  -

ــبكة  ــة بشـ ــع الكايـ موقـ

ــالل  ــن خـ ــة مـ الجامعـ

 موقع الكلية.

مطبوع دليل الطالـب  -

2019/2020 

 الدعم اإلرشادى -

 إدارة شئون الطالب  -

وجــود سياســات لقبــول 1

الطالب  وتحويل  وتوزيع 

 معتمدة ومعلنة

ــادة  - زيـــــــــ

ــائية  إحصــــــ

الطــــــــــالب 

الوافــدين الــي 

 الكلية.

 

االجــــــــازة  - إدارة الكلية -

 الصيفيه

مخاطبـــــــــة  -

المستشــــــاريين 

الثقــــــــــــافيين 

بسـفارات الـبالد 

ــة  العربيــــــــــــ

 واألفريقية

اعالن بـرامج  -

وأنشــطة مكتــب 

رعايــة الطــالب 

الوافـــدين علـــى 

ــع  الموقـــــــــــــ

ــى  االلكترونــــــ

 للكلية

السياســة معلنــة علــى  -

ــبكة  ــة بشـ ــع الكليـ موقـ

 الجامعة 

تخصــــيص موظــــف  -

خاص بشئون الطالب 

 .الوافدين

 

معتمدة يوجد سياسة  -2

من مجلس الكلية لجذب 

 الطالب الوافدين.
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وتفعيـل  وجود 

ــات  ــارير  الي تق

 المتابعه.

خطابات من   -

 والي االداره.

 

 اإلدارة -

ــة  - رعايــــــ

 الشباب 

ــام  - األقســـــ

 العلمية

ــقى   - منســــ

ــار  معيــــــــــ

الطـــــــــالب 

 والخريجون

 

مســتمر طــوال 

 العام

 

توجيــــه مــــن  -

ــة  ــس الكلي مجل

ــالس  لمجـــــــــ

العلمية  األقسام 

 للتفعيل

 

ــدعم  - ــة ال ــق خط تطبي

 األكاديمى

ــي  - ــالب فـ ــم الطـ دعـ

 األنشطة.

ــة  - ــق الئحـــــ تطبيـــــ

ــدة  الســـــاعات المعتمـــ

ــاف  ــا إلكتشــــ بمزايــــ

الطــــالب المتعثــــرين 

 والمتفوقين.

ــالب  - ــيح الطـــ ترشـــ

األوائـــل فـــي الـــدفعات 

إلســـــتالم الحاســـــبات 

ــة مــن المجلــس  اللوحي

 األعلى للجامعات.

طباعــة دليــل الطالــب  -

2019/2020 

الطـالب فــي إشـتراك  -

 مشاريع طالبية

ــات  -2 ــل االليـ ــم تفعيـ تـ

المختلفــه لــدعم الطــالب 

والخريجون من االقسام 

 العلمية

 

ــارير  تقــــــــــ

 المتابعة

ــتبيان  - إســــــ

الطــالب عــن 

ــن  ــاهم ع رض

 الدعم

ــام  - األقســـــ

 العلمية

إتحــــــــــاد  -

 الطالب 

 إدارة الكلية  -

منســـــــقي  -

ــار  معيــــــــــ

الطـــــــــالب 

 والخريجون

 طوال العام

 

مقـابالت  اجراء 

 اداره الكليةمع 

متابعه تحسين تنفيذ اليه 

والعيني  المعنوي  الدعم 

ــاديمي للطالــــب  واالكــ

ــي االنشــطه  ــوق ف المتف

 الطالبيه

وجـــود اليـــه معتمـــده  -3

لـــــدعم التفـــــوق فـــــي 

االنشـــــــطه العلميـــــــة 

 والجامعية
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ــديث  - تحـــــــ

بيانـــــــــــــات 

 الخريجين.

ــن  - إعــالن ع

 الدورات.

تقارير تنفيـذ   -

ــدورات  الـــــــ

 والحضور.

ــتبيانات  - إســـ

عن  الخريجين 

 البرامج.

ــتبيان  - إســــــ

أصــــــــــحاب 

ــن  العمــــل عــ

ــريجين  الخـــــ

ــين  المعينــــــــ

والبـــــــــرامج 

 والتحديثات.

 

ــدة  -  وحـــــــ

ــة  متابعـــــــــ

ــريجين   الخــــ

العمل  وفريق 

 به.

ــدة  - وحــــــــ

ضـــــــــــمان 

 الجودة 

 إدارة الكلية -

 طوال العام

2019 /2020 

عمــــــــــــــل  -

اجتماعـــــــــات 

لمجلـــــس إدارة  

 الوحدة.

وعمل  - تنسيق 

ــة  دورات تدريبي

هيــل لســـوق للتأ

 العمل.

تحديــد جهــات  -

التـــــــــــــدريب 

 الصيفى.

ــى  - ملتقـــــــــــ

ــف  التوظيـــــــــ

ــى  ــنوى علـ السـ

هـــــامش يـــــوم 

 الخريجين.

ــدة - وجـــود قاعـ

ــات  بيانـــــــــــــ

لمؤسسات سوق 

ــه  ــل محدثـ العمـ

 سنويا  

ــة ل- ــل الئحـ ــل عمـ لعمـ

ــده  ــدة معتم ــل الوح داخ

ــع  ــي موقـ ــه علـ ومعلنـ

 الوحدة االلكتروني.  

 كتيب الوحدة -

ــات  - ــديث بيانــــ تحــــ

 2019الخريجين 

التوجـــــه الـــــوظيفي  -

 وقياسه.

منشــــورات خاصــــة  -

 بالوحدة  

ــع  - ــيس موقــــ وتأســــ

 الكتروني لها

ــة -4 ــدة متابعــــــ وحــــــ

 الخريجين 

ــة  التغذيــــــــــ

 الراجعة

ــارير  لتقـــــــــ

وإقتراحــــــات 

 للتحســــــــــين

بــــــــــــاجراء 

ــين  ــابالت ب مق

اداره الكليـــــة 

ورؤســــــــــاء 

االقســــــــــــام 

هيئه  واعضاء 

التـــــــــدريس 

 لتغيير الالزم.

وكيل الكلية   -

ــئون  لشـــــــ

خدمـــــــــــة 

ــع  المجتمـــــ

 والبيئة

ــام  -  األقســــ

 العلمية

ــدة  - وحــــــــ

ضـــــــــــمان 

 الجودة

 

 طوال العام

 

اســـــــــتبيانات -

محـــــدده عـــــن 

رضـــــــــــــــاء 

ــريجين  الخــــــــ

ــل  ــاب العم وأرب

ــه  ــي التوجـــ فـــ

ــن  ــوظيفى عـ الـ

وتفعيـل  البرامج 

إقتراحــــــــــات 

ــين.    -التحســـــ

 .التغذيه الراجعه

عقد لقاءات التوظيف   -

ــى  ســنويا للتعــرف عل

اراء وتعليقات اربـاب 

سوق العمل في تحديد  

 .برامج دراسيه جديده

ــذ  - ــير وتنفي ــه س متابع

 .السياسه

وجود سياسه لتحسين   -5

 نوعيه الخريج
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تقـــــــــارير  -

 المتابعه

متابعه تنفيـذ   -

بروتوكــــــول 

العمـــل داخـــل 

ــده  الوحــــــــــ

ــد  المعتمـــــــــ

بالتنســيق مــع 

 اداره الكلية.

 

ــقي  - منســـــــ

ــار  معيــــــــ

الطــــــــالب 

والخريجون

. 

الكلية   - إدارة 

ــئون  لشـــــــ

خدمـــــــــــة 

ــع  المجتمـــــ

ــة  وتنميـــــــ

 البيئة.

وحــــــــــدة   -

ــمان  ضـــــــ

 الجودة

 طوال العام -

 

اجراء لقـاءات   -

مــــــــــع اداره 

 الكلية.

اجـــــــــــــراء  -

ــع  ــابالت مــ مقــ

العـــــــــــــاملين 

 بالوحده.

-  

تفعيلهــا خــالل  -

 العام الدراسى.

ــادة  - ــزات العيــ تجهيــ

ــعافات  ــدات لإلسـ بالمعـ

األولية وتقـديم خـدمات 

 الحاالت الطارئة 

قاعدة بيانـات خاصـة   -

بـــــالمترددين عليهـــــا 

 محدثة.

 

وجود العيـاده الطبيـه   -6

ذات اليــه عمــل معتمــده  

لها مكان معرف  ومحـدد 

وبهـا تجهيـزات ومعـدات 

م لإلسعافات األولية وتقدي

خدمات الحاالت الطارئـة 

وتحويلهـــــا للمستشـــــفى 

وعمـــل قاعـــدة بيانـــات 

 خاصة بالمترددين عليها.

ــة  - التغذيـــــــ

ــة  الراجعــــــــ

والمتابعــة مــع 

المرشــــــــدين 

 باألقسام

الكليـة - وكيل 

ــئون  لشـــــــ

 الطالب 

مدير وحـدة   -

ــاد  اإلرشـــــ

 األكاديمى

مدير وحـدة   -

ــمان  ضـــــــ

ــع  ــودة م الج

منسق معيار 

الطـــــــالب 

 والخريجون

 

)ترم اغسطس  

 أول(

 

ــرم  ــر  )ت فبراي

 ثانى(

إســـتبيان رضـــا 

الطــــالب عــــن 

ــاد  اإلرشـــــــــــ

 األكاديمى  

 

 

تم وضـع اليـة اختيـار -

 المرشد االكاديمي

ــذ  -  ــه تنفي ــل متابع تفعي

بروتوكــــول العمــــل 

داخل الوحده المعتمـد 

ــع اداره  ــيق مـ بالتنسـ

 الكلية.

ــد دورات  - عقـــــــــــــ

للمرشـــــــــــــــــدين 

 األكاديميين.

ــن خــالل  - ــف م التعري

الـــدورات وطباعـــة 

دليـــــــل اإلرشـــــــاد 

 األكاديمى

ه االرشــــــاد د وحــــــ -7

 االكاديمي 

 نقاط الضعف -2
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 إحصائيات.-

 

 

رؤســــــــاء  -

 األقسام

ــدة  - وحــــــــ

ضـــــــــــمان 

 الجودة

 إدارة الكلية -

إدارة   -

 الجامعة

ــقي  - منســــــ

ــار  معيــــــــــ

الطـــــــــالب 

 والخريجون

 

 طوال العام

 

لم يـتم تفعيلهـا 

ــة  ــرا لقلــ نظــ

طـالب  وجود 

ــي  ــدين فـ وافـ

ــتوى  مســــــــ

ــالوريوس  البك

 حتى تاريخه

إنشـــــاء مقـــــر  -

لمكتـــب رعايـــة 

الوافـدين  الطالب 

وتخصـــــــــيص 

 موظف لشؤنهم

مخاطبــــة مــــع  -

ــفارات  الســــــــــ

والملحقيـــــــــات 

 الثقافية

ــب  - ــة كتيــ طباعــ

مترجم عن سياسة 

لجـــذب الطـــالب 

والبرامج  الوافدين 

المتميـــزة بالكليـــة 

والخـــــــــــــدمات 

 المقدمة.

اإلعــــالن علــــى  -

 موقع الكلية.

اإلشــــتراك مــــن  -

خــــالل الجامعــــة 

على موقع عـالمى 

لإلعـــــالن عـــــن 

وبرامجها  الكليات 

المميـــزة )جـــارى 

 العمل به(. 

ــدم تفعيـــل مكتـــب رعايـــة 1 عـ

 الطالب الوافدين

 

تكوين الرابطه 

 واشهارها

 إدارة الكلية

إدارة   -

 الجامعة

ــقي  - منســــــ

ــار  معيــــــــــ

الطـــــــــالب 

 والخريجون

 

لم يتم انشاؤها  طوال العام

ــرا  ــد نظــ بعــ

لتعقيـــــــــدات 

ــراءات  االجـــ

ــه  ــين الجامع ب

ووزاره 

الشـــــــــــئون 

 االجتماعية 

استكمال إجراءات  -

 إشهار الجمعية 

مقر   - تخصيص 

ليتحقق   وتهيئته  

 شرط االشهار  

أهداف - إعالن 

فى   الرابطه 

الخريجين   خدمة 

موقع   خالل  من 

 الكلية

 عدم وجود رابطه للخريجين  -2
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 واألنشطة العلمية  البحث العلمى: 10معيار 

بتاريخ   العلمى  البحث  اخالقيات  عمل  ورش  الحضور  20/1/2020عقد  المشروعات    –  17عدد  كتابة 
 2020/ 1/ 21البحثية التنافسية بتاريخ  

 بحث العضاء هيئة التدريس بكلية العلوم على مكافاة النشر العلمى الممنوحة من الجامعة  225حصل  
 عدد سبعة اعضاء هيئة التدريس فى اللجان العلمية الدائمة  لدى الكلية 

العلمى لشغل وظائف االساتذه   العلمية لفحص االنتاج  باللجان  التدريس  بيان ببعض االسماء اعضاء ههيئة 
 ( 2022ديسمبر  -2020الدورة الثانية عشر )يناير  –واالساتذه المساعدين 

 التخصص العام   القسم   االسم  الكود   م 

العضوية   الكيمياء   ا.د.الرفاعى صبحى قناوى   1907 1 الكيمياء 
 كيمياء البوليمرات  

غير   الكيمياء   ا.د.محمد جابر ابو العزم   177 2 الكيمياء 
 العضوية  

 الكيمياء الحيوية   الكيمياء   ا.د.طارق مصطفى محمد   7576 3

 الطحالب  النبات   ا.د.مصطفى محمد الشيخ   73 4

الحيوان   علم الحيوان   ا.د.محمد حسن منا   206 5 علم 
  –والحشرات  

 الالفقاريات  

الحيوان   علم الحيوان   ا.د. محمد لبيب سالم   1845 6   –علم 
 مناعة  

 
 

انتهت الجامعة من اعداد تبنت الكلية توجها جديدا وهو أن يسير العمل من خالل خطة بحثية وذلك بعد أن  

خطتها البحثية اإلستراتيجية وتم مناقشتها وأخذ رأى األقسام. بالنسبة للعلوم األساسية  فان المحاور الرئيسية  

 -علوم وهندسة المواد    -الطاقة المستدامة والجديدة    -التكنولوجيا الحيوية    -الطب التجريبى والعالجي    -هى:  

النانو البيئة    -ياضيات والعلوم الهندسية  الر   -علوم وتكنولوجيا  االنتاج الزراعي )النباتي والحيواني(   -علوم 

( واعتمادها بتاريخ  2020-2015التنمية البشرية. تم عمل واعتماد الخطة البحثية الجديدة )   -ومصادر الغذاء  

وتم عمل التعديالت  بعد إعداد الصورة العامة للخطة البحثية للكلية و مناقشتها بمجالس األقسام    2015/ 6/ 16

المقترحة عليها و مناقشتها بمجلس الكلية وتم في ضوئها إعداد الخطط البحثية لألقسام وتعطى األولوية فى  

توزيع ميزانية البحث العلمى بالكلية والتسجيل للدرجات العلمية فى ضوء أتساقها مع الخطة البحثية للكلية. 

 .ة البحثية للجامعةكما تم عمل وثيقة للتوافق بينها وبين الخط

خالل   من  تؤمن  طنطا  جامعة  العلوم  كلية  إن  العلمي:  البحث  أخالقيات  وتفعيل  العلمي  البحث  نشر  لجنة 

رسالتها ومسئوليتها القومية تجاة المجتمع المصرى بما لديها من امكانيات بشرية عالية الخبرة والتدريب من  

ال الخالقيات  منضبط  وميثاق  بدليل  االلتزام  يشكل ضرورة  العلمى  البحث  أخالق  ميثاق  إن  العلمى.  بحث 

اإلطار المرجعى ألعضاء هيئة التدريس فى تعامالتهم مع انفسهم ومع االخرين وكذلك ضرورة حتمية لنجاح  

عمل المؤسسات الجامعية، فاالخالق هى اساس التقدم والرقى ودليل العمل الجاد. كما يوجد لدى كلية العلوم 

باالضافة    2012/ 29/7ثاق أخالقيات البحث العلمى معتمد من مجلس الكلية بتاريخ   جامعة طنطا دليل ومي

الى تشكيل  لجنة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية لنشر وتفعيل اخالقيات البحث العلمى. تنعقد لجنة اخالقيات  

 .البحث العلمى شهريا لمناقشة مختلف من الموضوعات 
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رة لكلية العلوم وقد تم تحميلها على الموقع االلكترونى لجامعة طنطا كما  توجد قاعدة بيانات لألبحاث المنشو -

تتيح هذة الخدمة التعرف على االنشطة البحثية العضاء هيئة    2020جارى اضافة البحوث الجديدة لها للعام  

 .التدريس

- 

 إسم الباحث  عنوان المشروع  م

 

1 

 السويستوصيف جودة الجزان الرملى بمنطقة وسط خليج 

 الخواص البتروفيزيائية والهيئة السحنية 

ا.د./ عبد العزيز 

 لطفى عبد الدايم

تصميم وتنفيذ جهاز لقياس الخاصية الفيروكهربية وتحضير عينات متعددة الخاصية   2

 الفيروكهرومغناطيسية لدراستها بالجهاز المصمم 

ا.د./ مصطفى  

 كمال النمر

 

3 

النانوتية وتطبيقاتها الكهروكيميائية كمجسات  تحضير وتوصيف بعض المواد 

 للتقدير الدقيق للعقاقير فى مستحضراتها الدوائية والسوائل البيولوجية 

ا.د./ محمد  

 المتولى غنيم 

 

4 

التحلل الحفزى التأكسدى للملوثات العضوية فى مياة الصرف الصناعى فى وجود 

 للتدوير من اكسيد معدل السطح عوامل حفز نانومترية مغناطيسية قابلة 

ا.د./ على حسن  

 محمد جميعى 

 د/ وائل عامر  ابتكار عوامل حفازة نانومترية قابلة ألعادة االستخدام فى معالجة المياة  5

 
توليفات نانوية جديدة كحوامل االدوية واستخدامها لعالج االورام الحرارى وتنبع 

 معدل وتتبع معدل اطالق الدواء باستخدام مجسات نانويه 

ا.د.نهال عاطف 

 صالح الدين 

 

دراسات استكشاف جيولوجية وجيوفيزيائية متكاملة للخامات المعدنية فى الجزء  

 وشالتين جنوب الصحراء الشرقية مصر الشمالى من مثلث حاليب 

ا.د.محمد متولى 

 ابو عنبر  

تجارية لتقدير التركيز والكشف عن تابعات قواعد   (Kitsتطوير ادوات تجهيزية )  

الحمض النووى الريوزى مشروع االكسجين باستخدام الصبغات الفلورسينية  

 والجسيمات النانوية  

ا.د. الزينى موسى  

 عبيد 

تصميم مواد نانوية معدلة ذكية مستحثة بالضوء للتطبيقات كمجسات كيميائيه   

 الت للملوثات   وحيوية كيميائية ومانع للتأكل ومزي

ا.د. طارق عبد 

 المنعم فايد 

 
 تحضير اغشية بوليمرية جديدة مضادة للميكروبات للتطبيقات فى التئام الجروح 

ا.د. الرفاعى 

 صبحى قناوى 

معلوماتيه الطاتقة المتجددة ا نموذج االطلس الرقمى لموارد الطاقة المتجددة فى   

 شمال دلتا النيل 

ا.د.عالء احمد  

 مسعود 

المشروع البحتى المصرى التشيكى المشترك )االمتزاز المنظم لبعض ملوثات المياه   

 بواسطة متراكبات البوليمرات الموصلة  

د. وائل عبدالقادر 

 عامر 

 
 اثربييينا ارستين فى االلتحام الدائى والمستحث فى خاليا الثدى السرطانية 

ا.د. محمد حسين 

 محمد حسين 

 نظمت كلية العلوم عدة ندوات هى كالتالى:  -

 تاريخ اإلنعقاد  عنوان الندوة م

 2019-2-20 العلم بين النظرية والتطبيق   .1

 بحث العضاء هيئة التدريس لكلية العلوم علي مكافاة النشر العلمي الممنوحة من الجامعة.  225حصل  -

 لدى الكلية عدد اربعة أعضاء هيئة تدريس فى اللجان العلمية الدائمة وواحد وثمانون في لجان التحكيم  -

عضو هيئة تدريس بقوائم المحكمين باللجان العلمية لفحص االنتاج العلمي لشغل وظائف    67يوجد عدد  -

 (2020ديسمبر  -2016الدورة الحادية عشر )يناير  –األساتذة و األساتذة المساعدين 

 

 منتدى بحوث   3عدد  نظمت  كلية العلوم 
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البحوث  تاريخ  انعقاد المنتدى م - عدد 

 والكتب

قيمة   عدد الباحثين

 المكافأة

 1036200 247 بحث  154 2019/ 8/ 27 - 1

 309987 79 بحث   20 2020/ 1/ 16 - 2

 493989 76 بحث  132 2020/ 4/ 26 - 3

 

 

-اليونان  -كندا-المانيا-)اليابان من اعضاء هيئة التدريس على مهمات علمية للدول االتية   16حصول  ❖

 م.2019سويسرا ( خالل العام الجامعى  -الصين -امريكا

 م وهم كاالتى 2019من اعضاء هيئة التدريس على جوائز الجامعة المختلفة للعام  8حصول عدد  ❖

االداء  االستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء               ا. د./ اسامة محمد حميدة                          فى  التميز  جائزة 

 الجامعى

االداء  االستاذالمتفرغ بقسم الجيولوجيا    ا. د./ محمود فارس محمد  فى  التميز  جائزة 

 الجامعى

 جائزة الجامعة التقديرية  االستاذ بقسم الرياضيات                      احمد ابراهيم ابو عنبر ا.د./  

بقسم   حسن صالح بقوش ا.د. /  المساعد  االستاذ 

 الرياضيات

 جائزة الجامعة التشجيعية 

 جائزة الجامعة التشجيعية  االستاذ المساعد بقسم النبات فاروق محمود غيدةسالى ا.د. / 

 جائزة الجامعة التشجيعية  األستاذ المساعد بقسم الفيزياء ا.د. / محمد فتح اللة شهاب 

  المدرس بقسم الكيمياء  ا.د. / كريم سامى السعيد على

الفتاح   عبد  محمد   / ا.د. 

 العيسوى

 جائزة الدولة التشجيعية    االستاذ المساعد بقسم النبات                

الفتاح   عبد  محمد   / ا.د. 

 العيسوى

السالم  االستاذ المساعد بقسم النبات                 عبد  اكرام  ا.د./  جاىزة 

 فى مجال الوراثة الطبية 

 عقدت كلية العلوم المؤتمرات االتية:  •

 2019يوليو  7-6العلوم  لتسويقالمؤتمر االول 
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 مجاالت القوة الضعف

 

انشطة التعزيز  

لمجاالت القوة 

والتحسين لنقاط 

 الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت 

 

مسئولية  

 التنفيذ 

 

مؤشرات  

المتابعة  

وتقييم 

 األداء

  مجاالت القوة  -1

وجود خطة بحثية  

للكلية معتمدة موثقة  

-2015) ومعلنة  

2020 ) 

اشتراك كل قسم 

فى ربط خطته 

البحثية وفقا  

لخطة الكلية 

 والجامعة 

قيام كل قسم باعتماد  

خطتة البحثية 

وتوثيقها وفقا لخطط  

 الكلية والجامعة 

2015-

2020 

 إدارة الكلية  -

 اقسام الكلية  – 

 وحدة الجودة -

 

خطة بحثية  

للكلية 

 موثقة 

 

وجود وثيقة ارتباط  

البحثية للكلية  الخطة 

 مع خطة الجامعة 

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

علي ربط  

بحوثهم بالخطة  

 البحثية للجامعة 

قيام كل قسم بمراجعة  

انشطته البحثية  

وتوثيقها وفقا لخطط  

 الكلية والجامعة 

 إدارة الكلية  - 2020

 اقسام الكلية  – 

 وحدة الجودة -

البحوث  

والرسائل  

 العلمية

وجود لجنة نشر  

البحث العلمي وتفعيل 

أخالقيات البحث 

 العلمي "مفعلة" 

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

والباحثين علي 

وجوب مراعاة  

معايير اخالقيات 

 البحث العلمي

مراجعة اللجنة 

لمعايير استخدام 

 حيوانات التجارب 

لجنة البحث   - 2020

 -العلمى

االقسام العلمية  

وحدة   –

 ضمان الجودة 

وجود لجنة 

 مفعلة

توفر الكلية ميزانية  

للبحث العلمى من 

موازنة الجامعة  

والوحدات ذات الطابع 

الخاص والمشاريع  

البحثية والطالبية  

 والصناديق الخاصة 

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

والباحثين علي 

االستفادة من  

طرق التمويل  

المختلفة  

 واالشتراك بها 

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة قيام  

التدريس  اعضاء هيئة 

بوضع خطط لتمويل  

البحوث وانشاء 

 المعامل البحثية 

 إدارة الكلية  - 2020

 اقسام الكلية  – 

 وحدة الجودة -

زيادة 

الميزانية  

المخصصة  

للبحث 

 العلمي

وجود قاعدة بيانات  

 لألبحاث المنشورة. 

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

علي استكمال  

قاعدة البيانات  

 لبحوثهم 

الكلية  مخاطبة اقسام 

الستكمال قاعدة 

 البيانات 

 إدارة الكلية  - 2020

وحدة الجودة  -

 ITوحدة  –

 

المخاطبات  

+ قاعدة 

 البيانات 

نظمـــت  كليـــة العلـــوم  

 نـــدوة( واحـــد )1عــدد 

خــالل العــام الدراســى 

2018/2019 

حث االقسام  

على تنظيم  

ندوات فى 

التخصصات  

 المختلفة 

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة  عقد  

ندوات فى 

 التخصصات المختلفة 

2020 

 

 

 إدارة الكلية -

 وحدة الجودة -

 

مخرجات 

 الندوة

زيادة عدد  إدارة الكلية - 2020مخاطبة اقسام الكلية  حث اعضاء ( 39شـــــارك عـــــدد )
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سبعة واربعون عضـو 

هيئــة تــدريس بأبحــاث 

 في مؤتمرات 

هيئة التدريس  

علي المشاركة  

 في المؤتمرات 

على ضرورة 

مشاركة اعضاء هيئة  

التدريس في 

 المؤتمرات 

 

 

وحدة الجودة  -

األقسام  –

 العلمية

 

المشاركين  

في 

 المؤتمرات 

ــل  ــث  255حصــ بحــ

لكليــــة العلــــوم علــــي 

 مكافاة النشر العلمي

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

علي نشر  

البحوث في  

المجالت ذات  

 معامل التاثير

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة االلتزام  

 بالنشر العلمي الدولي 

 –إدارة الكلية  2020

 األقسام العلمية 

 

زيادة 

عدد 

البحوث  

المنشورة  

 دوليا 

نظمت كلية العلوم عدد 

 منتدى بحوث  3

حث االقسام  

على على تنظيم 

سيمينارات فى 

التخصصات  

 المختلفة 

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة عقد  

ندوات فى 

 التخصصات المختلفة 

 –إدارة  الكلية  2020

 األقسام العلمية 

 

اعالنات  

 المنتدى 

لدى الكلية عـدد اربعـة 

أعضــاء هيئــة تــدريس 

ــة  ــان العلميـ ــى اللجـ فـ

الدائمة وسبعة وسـتون 

 في لجان التحكيم

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

علي التقدم  

للجان العلمية  

 الدائمة

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة التقدم  

 الدائمة للجان العلمية 

 إدارة الكلية - 2020

 وحدة الجودة -

 

قوائم  

اللجان 

 العلمية

وجود الية   قاعدة بيانات باألبحاث 

لتشجيع أعضاء  

هيئة التدريس  

الستكمال قاعدة 

 البيانات البحثية 

أعضاء هيئة التدريس  

يقدموا قائمة األبحاث 

المنشورة لقواعد 

البيانات المختلفة : 

  –الجامعة 

googlecholar -  

researchgate 

 إدارة الكلية - 2020

وحدة الجودة  -

 ITوحدة  –

 

قاعدة 

البيانات 

 البحثية 

حصول سبعة من  

اساتذة الكلية علي  

جائزة الجامعة  

 التقديريةالتشجيعية و

في مجال العلوم  

 االساسية 

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

علي التقدم  

للجوائز العلمية  

 المختلفة 

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة التقدم  

للجوائز العلمية  

 المختلفة 

 إدارة الكلية - 2020

 وحدة الجودة -

 

زيادة عدد 

االساتذة  

الحاصلين  

علي  

 الجوائز 

 نقاط الضعف -2

االستمرارية في توافق  

األمكانيات المادية و  

األجهزة واإلمكانيات  

 المعملية

تطوير البنية  

المادية والتحتية  

 للبحث العلمى

مخاطبة إدارة الكلية  

واقسام الكلية لعمل  

خطة لتجهيز المعامل  

 البحثية 

 

 إدارة الكلية 2020

 ادارة الجامعة

توافر  

المعامل 

 البحثية 

 ومخاطبات 

االستمرارية في توفير  

أجهزة كمبيوتر بالعدد 

المكافىء لعدد أعضاء  

توفير جهاز 

كمبيوتر لكل  

عضو هيئة  

  (IT)التقدم بمشروع 

والذى يتم تمويلة من  

وزارة التعليم العالى  

 إدارة الكلية 2020

ادارة   -

 الجامعة

توفير  

حاسب الى 

لكل عضو  
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 تدريس  هيئة التدريس 

 

للوفاء باحتياجات 

اعضاء هيئة التدريس  

من اجهزة الحاسب 

وكذلك الدورات  

ل  التدريبية فى مجا

تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات. 

من 

اعضاء  

هيئة  

 التدريس

 

اليوجد زائرين اساتذة  

الكلية للجامعات 

األجنبية وعدد واحد  

من األجانب لزيارة  

 الكلية

حث اعضاء 

هيئة التدريس  

علي الزيارات 

 العلمية 

مخاطبة اقسام الكلية  

على ضرورة زيادة  

 العلمية  عدد الزيارات 

 إدارة الكلية - 2020

 وحدة الجودة -

 

زيادة عدد 

االساتذة  

 الزائرين 

 

 معيار 11: الدراسات العليا 

 منتدى بحوث   3نظمت كلية العلوم عدد  

 عدد البحوث والكتب  تاريخ انعقاد المنتدى  م 

 بحث   154 2019/ 8/ 27 1

 بحث 20 2020/ 1/ 16 2

 
عدد   وظائف    41يوجد  لشغل  العلمى  االنتاج  لفحص  العلمية  باللجان  المحكمين  بقوائم  تدريس  هيئة  عضو 

 ( 2023ديسمبر   –  2020الدورة الثانية عشر )يناير   –االساتذه واالساتذه المساعدين 
 توفر الكلية مناخ واساليب مفعلة لدعم البحث العلمى وتحفيزا اعضاء هيئة التدريس منها :  

تشجيع ادارة الكلية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه على حضور المؤتمرات العلمية فقد شارك عدد 
العام الجامعى    عضوهيئة تدريس بالحضور سواء بالقاء اوراق او ملصقات علمية او باالستماع خالل  104

 وبيانهم كالتالى   2020/  2019

 عدد المشاركين   القسم العلمى  

 2 الرياضيات  

 17 الفيزياء 

 36 الكيمياء 

 15 الجيولوجيا  

 16 النبات 

 18 علم الحيوان  

 

 

 

كما تقوم الكلية بالتعريف ببرامج الدراسات العليا على موقع الكلية ، حيث أنه توجد بالكلية قاعدة بيانات 

الكترونية مكتملة ويتم التحديث الدورى واالعالن عنها باستمرار و الموقع الرئيسى للكلية :   

.edu.eg/Default.aspxhttp://sci.tanta موقع الدراسات العليا و

:http://sci.tanta.edu.eg/reg2.aspx 

http://sci.tanta.edu.eg/Default.aspx
http://sci.tanta.edu.eg/reg2.aspx
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كما يتم التعريف بالبرامج أيضا فى الدليل الذى يوزع على طالب الدراسات العليا داخل مظروف عند التقدم  

طلبة الدراسات العليا على: دليل الطالب وعدد اثنين استمارة قيد واقرار للقيد. و يحتوى المظروف المقدم ل

بمحل االقامة واقرار بعدم الوظيفة واقرار بأنه غير مقيد واقرار بأنه لم يسبق له االلتحاق بالدراسات العليا  

مخرجات   أن  توضح  ومصفوفات  والمقررات  البرامج  لجميع  معتمدة  توصيفات  وتوجد  أخرى.  جامعة  بأى 

 التعلم تتوافق مع طرق التدريس المتنوعة )مثل المحاضرة ، المناقشة،العصف الذهنى ،تبادل األدوار( .  

 تستخدم طرق التدريس المتعددة والمتنوعة تلك لتحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية. 

مصريين( ومنها  –كما تم إنشاء برامج دراسية خاصة للدراسات العليا لجذب طالب الدراسات العليا)وافدين  

التحليلية )قرار وزارى رقم   ( وبرنامج الدبلوم    2016-7-6بتاريخ    1467برنامج دبلومة الكيمياء الحيوية 

ج الماجستير المهنى فى علوم ( وبرنام2017-9-9بتاريخ    3559لميكروبيولوجى )قرار وزارى  االمهنى فى  

وزارى   )قرار  والتعدين  معاي2017-7-3بتاريخ    2506المساحة  العليا  الدراسات  ولبرامج  ر  ي (. 

الكلية  (ARSاكاديمية  البرامج تسهم بشكل مباشر وفعال فى تحقيق رسالة  ( متبناة من مجالس االقسام وتلك 

 والمجتمع.     

ومتغيراته و يتم االعالن عنها  على الموقع االلكترونى للدراسات كما أنها تتوافق مع متطلبات سوق العمل  

شاشات  فى  الكلية  وداخل  بوسترات  هيئة  على  الكلية  مدخل  فى  عنها  اعالنات  وايضاعرض  والكلية  العليا 

 . العرض 

الدرسات  العليا ( لمراجعة وتحديث توصيف مقررات  الدراسات  داخل كل قسم ) لجنة  آلية معتمدة  توجد  و 

المقررات العلي بين محتوى  التكرار  لضمان عدم  الدراسية دورياً  المقررات  يتم فحص محتوى  ا سنويا، كما 

 المختلفة. و غالبا تتم مراجعتها و تحديثها دوريا فى شهر سبتمبر من كل عام. 

المتخصصة.   العلمية  النشر  دور  فى  المتاحة  العلمية  والمراجع  الكتب  على  التدريس  فى  االعتماد  ويتركز 

قاعات وي للتدريس فى  متعددة وحديثة  استراتيجيات  تستخدم  التدريس وااليضاح حيث  اساليب  تطوير  ستمر 

وتوجد   العلمية  المادة  لعرض  ومتطورة  حديثة  عرض  وأجهزة  أدوات  وتستخدم  والعملية  النظرية  التدريس 

الدراسا تقويم  أن  المصفوفة  تلك  وتوضح  الطالب  تقويم  مع  التعلم  مخرجات  تقيس  يتسم  مصفوفة  العليا  ت 

كل  فى  المطلوبة  التعلم  مخرجات  لقياس  ومناسبة  متعددة  طرق  وتستخدم  والعدالة  والشفافية  بالموضوعية 

 برنامج ومقرر وتوجد تلك المصفوفة فى ملف المعيار. 

دائما ما يحفز أعضاء هيئة التدريس طالبهم على المشاركة فى المؤتمرات العلمية العالمية والمحلية وتبادل 

يارات العلمية ومن خالل ذلك تنشر العديد من األبحاث العلمية األكاديمية والتطبيقية مما يسهم فى تنشيط الز

 البحث والتبادل العلمى واالستخدام التطبيقى لألبحاث العلمية ورفع مستوى الجامعة دوليا.  
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الضروري والتسهيالت  االمكانات  من  العديد  العليا  الدراسات  لطالب  الكلية  لتحقيق  وتتيح  البحثية  للعملية  ة 

تم صرف   المرجوة حيث  التعلم  العليا   129565نواتج  الدراسات  البحوث لطالب  تمويل  جنيه من صندوق 

  556313جنيه على دبلومات التحاليل بالكلية و استحوزت المشاريع البحثية على  18268وأيضا تم صرف 

 ة واثراء البحث العلمى بالكلية.  جنيه وكل ذلك لتنمي 191723جنيه واألبحاث والتجارب على 

وتهتم الكلية بتوفير االجهزة الضرورية للعملية البحثية والتعليمية ، فقد وصل عدد األجهزة التى تم شراؤها 

جهازا للمعامل البحثية والطالبية. كما تم شراء عدد كبير من الكتب    24الى   2018-2017فى العام الجامعى  

الكلية   الدراسى    116تم شراء إجمالي عدد  ث  حيو عرضها فى مكتبة  العام   2020/ 2019كتاب جديد فى 

 ألف جنيه(   47ميزانية ) ب

 جنيه  7000 قسم الكيمياء  جنيه  12000 قسم الرياضيات 

 جنيه  7000 قسم علم الحيوان  جنيه  7000 قسم النبات 

 جنيه  7000 قسم الفيزياء جنيه  7000 قسم  الجيولوجيا 

 

 واالحصائية التالية توضح عدد الكتب التى تم شراؤها و عدد المترددين على المكتبة : 

 كتاب  17630 2017-2016العدد الكلى للكتب المشتراه للعام الجامعى 

 كتاب  17938 2018-2017العدد الكلى للكتب المشتراه للعام الجامعى 

 زائر  64000 متوسط عدد المترددين على المكتبة سنويا 

 كاميرا   13 عدد الكاميرات الموجودة بها  

يتم اعتماد التوزيع العادل لالشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه ويتم ذلك فى كل   وباستمرار 

 األقسام العلمية و الكلية. 

دكتوراه( بالوضوح والشفافية والعدالة فى توزيع    –وتتسم عملية تسجيل الطالب للدرجات العلمية )ماجستير  

عتها باستمرار لضمان حياديتها وموضوعيتها من قبل األقسام االشراف العلمى حسب التخصص وتتم مراج

 والكلية.  

والستمرارية تحسين رسائل الماجستير والدكتوراه يفعل ألية الزام الطالب بنشر بحث من رسالة الماجستير 

وبحثين من رسالة الدكتوراه قبل التقدم بها للجنة التحكيم على الرسالة. ويتم أيضا الزام الطالب بعمل سيمنار  

وذلك قبل تقديم الرسالة الى لجنة التحكيم.   لعرض أعماله البحثية وما قام بانجازه وما توصل اليه فى بحثه

الداخليين  الممتحنين  جانب  الى  والدكتوراه  الماجستير  مناقشتى  فى  خارجيين  بمحكمين  االستعانة  يتم  كما 

الكلية بصفة   تقدمها  التى  البرامج  المقررات وكذلك  تقييم  الحيادية. ويتم استقصاء رضا الطالب فى  لضمان 

 مستمرة.  

منحة ماجستير ومنحة واحدة دكتوراه لكل قسم فى اطار مساعدة طالب الدراسات العليا   2عدد  وتقدم الكلية  

 على التفرغ للدراسة سنويا. كما توفر الكلية العديد من البعثات والمهمات العلمية والمنح الدراسية  

 هذا ويستمر اآلن عمل الئحة جديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة  

بال تفعيل  أما  تم  الجامعة  وفى هذا االطار  لقرار  المصالح طبقا  تعارض  الكلية عدم  تراعى  للكونترول  نسبة 

 عمل اقرارات ألعضاء الكونترول بعدم وجود قرابة كما توجد آلية للتخلص من أوراق االجابة بعد فترة.  
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إطار   • في  يتم  العليا  الدراسات  لدرجات  للكليةالتسجيالت  البحثية  البحثية    الخطة  والخطة  تتسق  والتي 

بتاريخ    (2015-2020) كلية  مجلس  العادل (  6/2015/ 16)اعتماد  التوزيع  اعتماد  يتم  وباستمرار 

والدكتوراه.  الماجستير  رسائل  على  العلمى  للدرجات    لالشراف  الطالب  تسجيل  عملية  العلمية  وتتسم 

وتتم    –)ماجستير   التخصص  حسب  العلمى  االشراف  توزيع  فى  والعدالة  والشفافية  بالوضوح  دكتوراه( 

 مراجعتها باستمرار لضمان حياديتها وموضوعيتها من قبل األقسام والكلية.  

  ينبيانات طالب الدراسات العليا بما فيهم الوافدين آلخر ثالث سنوات وحساب نسبتهم الى الطالب المصري •

فى    محدثة وافدين  طلبة  نسبة  أعلى  ان  بقسم    2020/ 2019عام  ووجد  ذلك  الكيمياءسجلت  تحديث  ويتم   .

رسم البيانى التالى يوضح عدد الطالب  بصفة دورية مستمرة وايداع الوثائق المعتمدة فى ملف المعيار. وال

 الوافدين للثالث سنوات األخيرة: 
 

 

تقوم   •

الكلية 

حيث أنه توجد بالكلية قاعدة بيانات الكترونية مكتملة ويتم   الكلية،بالتعريف ببرامج الدراسات العليا على موقع 

الموقع    الدوريالتحديث   و  باستمرار  عنها  :   الرئيسيواالعالن    للكلية 

g/Default.aspxhttp://sci.tanta.edu.e  العليا الدراسات   وموقع 

:http://sci.tanta.edu.eg/reg2.aspx 

يوزع على طالب الدراسات العليا داخل مظروف عند التقدم   الذيالدليل    فيكما يتم التعريف بالبرامج أيضا   •

واقرار   ويحتويللقيد.   قيد  استمارة  اثنين  الطالب وعدد  دليل  على:  العليا  الدراسات  لطلبة  المقدم  المظروف 

بمحل االقامة واقرار بعدم الوظيفة واقرار بأنه غير مقيد واقرار بأنه لم يسبق له االلتحاق بالدراسات العليا 

مخرجات    يبأ أن  توضح  ومصفوفات  والمقررات  البرامج  لجميع  معتمدة  توصيفات  وتوجد  أخرى.  جامعة 

 ،تبادل األدوار( .  الذهني  المناقشة العصف المحاضرة،التعلم تتوافق مع طرق التدريس المتنوعة )مثل 

ات الدرسات  توجد آلية معتمدة داخل كل قسم ) لجنة الدراسات العليا ( لمراجعة وتحديث توصيف مقرر •

العليا سنويا، كما يتم فحص محتوى المقررات الدراسية دورياً لضمان عدم التكرار بين محتوى المقررات 

 المختلفة. و غالبا تتم مراجعتها و تحديثها دوريا فى شهر سبتمبر من كل عام. 

العال • العلمية  المؤتمرات  فى  المشاركة  على  طالبهم  التدريس  هيئة  أعضاء  يحفز  ما  والمحلية  دائما  مية 

وتبادل الزيارات العلمية ومن خالل ذلك تنشر العديد من األبحاث العلمية األكاديمية والتطبيقية مما يسهم  

 فى تنشيط البحث والتبادل العلمى واالستخدام التطبيقى لألبحاث العلمية ورفع مستوى الجامعة دوليا.  

االمكا • من  العديد  العليا  الدراسات  لطالب  الكلية  لتحقيق  تتيح  البحثية  للعملية  الضرورية  والتسهيالت  نات 

جنيه من صندوق تمويل البحوث لطالب الدراسات العليا   129565نواتج التعلم المرجوة حيث تم صرف  

http://sci.tanta.edu.eg/Default.aspx
http://sci.tanta.edu.eg/reg2.aspx
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صرف   تم  على   18268وأيضا  البحثية  المشاريع  استحوزت  و  بالكلية  التحاليل  دبلومات  على  جنيه 

 جنيه وكل ذلك لتنمية واثراء البحث العلمى بالكلية.  191723جنيه واألبحاث والتجارب على  556313

تهتم الكلية بتوفير االجهزة الضرورية للعملية البحثية والتعليمية ، فقد وصل عدد األجهزة التى تم شراؤها   •

تم شراء عدد كبير من  كما  جهازا للمعامل البحثية والطالبية.    24الى    2020-2019فى العام الجامعى  

عدد   إجمالي  شراء  تم  حيث  الكلية  مكتبة  فى  عرضها  و  الدراسى    84الكتب  العام  فى  جديد  كتاب 

 ألف جنيه(   47,505ميزانية ) ب  كتب باللغة العربية( 3كتاب باللغة االنجليزية،  81) 2020/ 2019

 جنيه  7000 قسم الكيمياء  جنيه  12000 قسم الرياضيات 

 جنيه  7000 قسم علم الحيوان  جنيه  7000 قسم النبات 

 جنيه  7000 قسم الفيزياء جنيه  7000 قسم  الجيولوجيا 

 

 واالحصائية التالية توضح عدد الكتب التى تم شراؤها و عدد المترددين على المكتبة : 

 كتاب  17938 2018-2017العدد الكلى للكتب المشتراه للعام الجامعى 

 كتاب  18054 2019-2018العدد الكلى للكتب المشتراه للعام الجامعى 

 كتاب  18138 2020-2019العدد الكلى للكتب المشتراه للعام الجامعى 

 كاميرا   13 عدد الكاميرات الموجودة بها  

من   • بحث  بنشر  الطالب  الزام  ألية  يفعل  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  تحسين  رسالة  والستمرارية 

الزام    الماجستير أيضا  ويتم  الرسالة.  على  التحكيم  للجنة  بها  التقدم  قبل  الدكتوراه  رسالة  من  وبحثين 

تقديم   بحثه وذلك قبل  اليه فى  بانجازه وما توصل  قام  البحثية وما  أعماله  بعمل سيمنار لعرض  الطالب 

ناقشتى الماجستير والدكتوراه الى الرسالة الى لجنة التحكيم. كما يتم االستعانة بمحكمين خارجيين فى م

وكذلك  المقررات  تقييم  فى  الطالب  رضا  استقصاء  ويتم  الحيادية.  لضمان  الداخليين  الممتحنين  جانب 

 البرامج التى تقدمها الكلية بصفة مستمرة.   

منحة ماجستير ومنحة واحدة دكتوراه لكل قسم فى اطار مساعدة طالب الدراسات    2وتقدم الكلية عدد   •

يا على التفرغ للدراسة سنويا. كما توفر الكلية العديد من البعثات والمهمات العلمية والمنح الدراسية ، العل

أجازة دراسية    4علمية وعدد    واحد بعثةقدمت الكلية عدد    2020-2019حيث أنه خالل العام الجامعى  

 )منحة دراسية( .  

بنظا • العليا  للدراسات  بتاريخ هذا ويستمر اآلن عمل الئحة جديدة  للجامعة  المعتمدة وارسلت  الساعات  م 

 الرسالها للجنه القطاع .   2017/  8/ 8

هذا االطار تم تفعيل   الجامعة وفىأما بالنسبة للكونترول تراعى الكلية عدم تعارض المصالح طبقا لقرار   •

 عمل اقرارات ألعضاء الكونترول بعدم وجود قرابة كما توجد آلية للتخلص من أوراق االجابة بعد فترة.  

آلخر سناتان  كما توجد احصائية تعبر عن أعداد التسجيل لطالب الدراسات العليا وللدرجات الممنوحة   •

 لمسجلين والممنوحين لدرجة الدكتوراة ويتم احصاء اعداد الطالب ا. (2018/2019، 2018/ 2017)
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والمناقشات  الفعال  العرض  العليا وتشجيعهم وتدريبهم على  الدراسات  بين طالب  التفاعل  تعزيز  وفى اطار 

العلمية فى مجالت محكمة  أبحاثهم  انجازاتهم و  لنشر  لهم وتعزيز قدراتهم  العلمية وكذلك خلق فرص عمل 

 "   2016نظمت الجامعة " المؤتمر الرابع لتنمية البحث العلمى 

ference on Enhancing Scientific Research, Excellence in Innovation Con thThe 4

and Sustainable Development, 25-27 July 2016 

البحثية    المشاريع  من  والعديد  الكليات  كل  فيه  وشاركت  بالجامعة  المؤتمرات  قاعة  فى  المؤتمر  عقد  وتم 

ير للمتميزين لتشجيعهم. وتم االعالن عن المؤتمر الممولة من الجامعة  وقد تم تخصيص جوائز وشهادات تقد 

 بالعديد من االعالنات والبوسترات داخل كليات الجامعة وهذا نموذج من االعالنات عن المؤتمر :  
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 معيار 12: المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة 

 
 بمركز الخدمة العامة  دورات تدريبية وورش عمل

  39عقد الدورة التدريبيه لتدريس العلوم والرياضيات باللغة االنجليزية رقم  1

 عقد ثالث دورات فى التحاليل الطبية   2

 عقد البرنامج التدريبي فى مجال فنى مختبر   3

 عقد البرنامج التدريبي فى مجال فنى بترول والغاز الطبيعى   4

 عقد البرنامج التدريبي فى فنى المساحه   5

 عقد البرنامج التدريبي فى االوتوكاد   6

قام مركز الخدمه العامه  بعمل قياس شدة الضوضاء لورشة نجارة وقام ايضا بعمل دراسة   7
 محافظة الغربية (   –هيدروجولوجية لالبار بقرية كفر الهواشم )كفر الزيات  

 دورات للدراسات العليا اون الين بالتعاون مع منصة الجامعة   7عقد   8

حتى   5/2020/ 16عقد دورة البرنامج التدريبي فى التحاليل البيولوجيه فى الفترة من   9
 اون الين   2020/ 6/ 15

 اون الين   2020/ 6/ 10حتى  2020/ 5/ 11عقد دورة برنامج االوتوكطاد فى الفترة من   10

  2020/ 6/4وحتى  3/2020/ 9قام المركز بعقد دورة فى التحاليل البيولوجبة فى الفترة من   11
 عن بعد )اون الين ( 

فنى مختبرات ( اون   –فنى بترول  –استكمل المركز البرامج التدريبية  ) فنى المساحه  12
 الين  

العداد معلمى العلوم والرياضيات على ان تكون اون الين    40العمل على تنفيذ الدورة   13
 بالتزامن  مع عقدها بالمركز لمن يرغب فى الحضور  

 
 

 2020حتى يوليو   2019الدقيقة فى الفترة من اكتوبر  تقرير عن انجازات وحدة التحاليل 
االنتهاء من تجهيز المقر الجديد للوحدة بمبنى الكنتروالت بالكلية -1  

عقد دورة تدريبيه مجانية للطالب والخريجين من كليات العلوم واألداب والتربية والتجارة تحت عنوان    -2
م  حيث قام االمتقدمون    2019أكتوبر   16-15والعطور" فى الفترة  "صناعه المنظفات السائله والمطهرات 

 بالتدريب العملي علي خطوات عملية التصنيع وفي نهاية الدورة تسلم كل طالب شهادة بالحضور. 

وقد تسلمتها ادارة جامعة طنطا  2020عبوة صابون سائل في شهر مارس   400تم تصنيع عدد -3  
وايضا تم تسليمها الدارة جامعة طنطا   2020ائل في شهر أبريل  عبوة صابون س  400تم تصنيع عدد -4  
تم بيع عدد من عبوات الصابون السائل للسادة اعضاء هيئة التدريس والموظفون والعاملون بالكلية بسعر  -5

 اليقارن باالسعار التجاريه فى االسواق. 
ديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  تقدمت الوحدة بمشروع لتطوير وتحديث العمل بها من خالل مبادرة اكا  -6

جنيه )اثنين مليون جنيه( لشراء وصيانة   2000000بدعم كليات العلوم على مستوى الجمهورية بملبغ  
اجهزة علمية لدعم البحث العلمى بالكلية. وتم التواصل مع السادة رؤساء االقسام بالكلية لتحديد االجهزة  

من ادارة المشتريات بالكلية.  المطلوبة وجارى طرح المناقصات والشراء    
استمرار إجراء القياسات والتحاليل للعينات للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب  -7

   FT-IRالدراسات العليا من داخل وخارج الكلية علي األجهزة على جهاز تحليل األشعة تحت الحمراء 
   Vibrating Sample Magnetometer (VSM)وجهاز األشعه فوق البنفسجية  وجهاز 
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نتطلع ان تقوم الوحدة بدوراكبر فى مسيرة البحث العلمى بالكلية بعد شراء وعمل االجهزة العلمية  -8
. 2021الممولة من مشروع اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمنتصف العام المقبل    

وحدة التحاليل  الدقيقة في الفترة من  بيان عن قيمة التحاليل التى أجريت من داخل وخارج الكلية لحساب 

م 2020حتي يوليو   2019أكتوبر    

 النشاط  الشهر
 )نوع التحليل( 

سعر العينه   عدد العينات
 )بالجنيه( 

 االجمال  )بالجنيه( 

نوفمبر  
2019 

VSM 6 100 600 

 
ديسمبر  
2019 

FT-IR 10 20 2 00 

VSM 10 100 1000 

FT-IR 15 20 300 

يناير  
2020 

VSM 5 100 500 

FT-IR 50 20 1000 

فبراير  
2020 

VSM 4 100 400 

FT-IR 12 20 042  

DPPH 27 20 540 

مارس  
2020 

-----   -- 

أبريل  
2020 

FT-IR 2 20 40 

مايو  
2020 

FT-IR 10 20 200 

يونيو  
2020 

VSM 5 100 500 

يوليو  
2020 

FT-IR 26 20 520 

 

العلوم في   كلية  فقط في  تداوم  ليس  البيئة  المجتمع وتنمية  المحافظة على دورها األساسى والفعال في خدمة 

احتياجات  تلبية  علي  فهي تحرص  الدلتا.  إقليم وسط  من  المجاورة  المحافظات  إلي  يمتد  بل  الغربية  محافظة 

ضا هذه  المجتمع من خالل ما تمارسه من أنشطة وما تقدمه من خدمات مجتمعية متنوعة، وكذا قياس مدى ر

مجالسها   في  الخارجي  المجتمع  عن  ممثلين  بمشاركة  الكلية  ترحب  كما  المقدمة.  الخدمات  عن  األطراف 

 اللجنة االسترشادية .  -الرسمية الستشارتهم في تنويع وتطوير وتحسين الخدمات المجتمعية مثل مجلس الكلية 

 -لبيئة في اآلتي:تتمثل ممارسات كلية العلوم في مجال المشاركة المجتمعية وتنمية ا

 

 . الخطة واحتياجات المجتمع  -2.1 
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معتمدة  خطة  الجامعي    للكلية  للعام  البيئة  وتنمية  المجتمع  لخدمة  وضعت    2020  -2019وموثقة  حيث   .  

عاملون ...(    –خريجون    –الخطة بناءا علي معرفة متطلبات واحتياجات المجتمع الخارجي والداخلي)طالب  

وورش عمل   نقاش  جلسات  عقد  من خالل  الكلية  خدمات  سوق  من  ممثلي  مع  لمؤسساتومناقشات  وزيارات 

التوظيفي   الملتقى  انعقاد  أثناء  لممثلينوطرح  العمل  المستفيد   استبيانات  الجهات  االجتماعي    ةمن  الصندوق   (

الحياة   معمل  للكيماويات,  ألفا  شركة  البترول,  لتكرير  القاهرة  شركة  للنحالين,  المصرية  الجمعية  للتنمية, 

للتحاليل الطبية,مؤسسة إعداد القادة بالغربية, خريجي الكلية, خريجي البرامج التدريبية للكلية مثل برامج تعليم  

 المختبر( العلوم باللغة اإلنجليزية, فني 

كما يقوم مركز الخدمة العامة بالكلية بتقديم خدمات مجتمعية ) دورات تدريبية , قياسات , استشارات ( يتم  

 اإلعالن عنها من خالل  المراسالت ومواقع التواصل االجتماعي. 

الل المدني من خالل  المشاركة المجتمعية  وتفعيل دور المجتمع  جنة  وتمت مشاركة المجتمع في اعداد خطة 

 اإلسترشادية من المجتمع الخارجي والمستفيدين.  

 

 

 
 

 

 

 وورش عمل دورات تدريبية 
 

 تاريخ االنعقاد  الخدمة المقدمة  م 

ساعة تدريبية   144أربعة دورات تدريبية بواقع  البرنامج التدريبى  نى تكنولوجيا البترول والغاز الطبيعى   1

نظرية وعملية وكل دورة تدريبية ستة اسابيع بواقع  

 ساعة تدريبية        36

ساعة تدريبية   144أربعة دورات تدريبية بواقع  البرنامج التدريب     مجال  ن  مختبرات   2

نظرية وعملية وكل دورة تدريبية ستة اسابيع بواقع  

 بية       ساعة تدري 36

ساعة تدريبية   140أربعة دورات تدريبية بواقع  البرنامج التدريب     مجال  ن  مساحة   3

نظرية وعملية وكل دورة تدريبية ستة اسابيع بواقع  

 ساعة تدريبية        35

 

 

 قياسات واستشارات  ى الفترة من  1-10-2019 حتى 2020-12-13

 

 عدد القياسات   الخدمة المقدمة  م

 8 قياس شدة الضوضاء  1

 1 تحليل عينة منظف  2

 

 

 الدور التثقيف  والتعليم  لمتاح  الكلية 

9201/2020أمثلة ألهم الممارسات الت  تم تنفيذها من الخطة لعام   
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 مقدم الخدمه المستفيد  المتح  

متحف الجيولوجيا -  

الحيوانعلم متحف -  

المعشبة النباتية-  

واإل الثانوية  المدارس  بمحافظة    ةعدادي طالب 

طالب   من  كثير  الي  باإلضافة  الغربية 

 . البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية

ــاحف  ــى المتــــ ــائمين علــــ القــــ

 .والمعشبة

 

 

 .االجراءات التصحيحية التى اتحذها مركز الخدمة العامة بناءا علي االستبيانات ونماذج قياس االداء للمركز

 االجراء التصحيحى  االقتراح م

عدد ساعات اللغة االنجليزية لدورة اعداد معلمى  زيادة  1

 العلوم والرياضيات باللغة االنجليزية

 ساعة  38ساعة الى   26تم زيادة عدد الساعات من  

اضا ة ساعات تدريسية للدورة  ى مجال التنمية   2

 البشرية 

ساعات تنمية بشرية )طرق التعلم النشط( ثم تم زيادته   4تم اضافة  

 بناءا علي اقتراح السادة الدارسين ساعات  6الى 

بعد أخذ موافقة السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية تم دمج قاعة   عدم مالئمة قاعات التدريس لعدد الدارسين  3

دارس بعد ان كانت التتسع   150لتصبح السعة   3السيمنار الى معمل  

 دارس   45الكثر من  

المواد باللغة  يقوم المركز بعمل شهادات تقديرات  4

 االنجليزية 

 قام المركز بعمل شهادات تقديرات المواد باللغة االنجليزية 

أخذ فى االعتبار عند عمل جدول المحاضرات ان يالءم الدارسين   عمل جداول محاضرات بما يالءم الدارسين  5

وذلك بعمل دورة شتوية ودورة صيفية بمواعيد دراسية مختلفة  

 لتالءم الجميع 

يتم حاليا تحديد الموعد لزيارة القياسات في اليوم التالى واستالم   سرعة عمل القياسات  6

 التقرير فى نفس اليوم 

 تم االعداد لتنفيذ هذة الدورات واالعالن عنها  عمل دورات متخصصة فى التنمية البشرية  7

 

 

والعاملين بالكلية كان لهم دور بارز وفعال  ومن الجدير بالذكر أن الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

 في الخدمات والبرامج المقدمة سواء كمقدمين او مستفيدين من تلك الخدمات.

 تفاعل المؤسسة مع المجتمع .  -2

 .مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس وأنشطة المؤسسة.2-1

لفتح قنوات اتصال مع المجتمع الخارجي وتفعيل دوره في خطة الكلية للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة فقد تم  

عمل لقاء مع ممثلين سوق العمل من خالل اللجنة االسترشادية والهدف الرئيسي للجنة هو توطيد العالقة بين 

لك الجهات والتي تستطيع الكلية تقديم الحلول المجتمع الخارجي والكلية وأيضا لحصر المشكالت التي تواجه ت

 لها. 
 

تشارك بعض األطراف المجتمعية في التدريب الصيفي للطالب في أماكن العمل كالمصانع وشركات البترول  

 والمناجم ومحطات تكرير البترول والمياه والمعمل المركزي بالجامعة ومعامل وزارة الصحة والزراعة. 
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 مجتمعية . رضا األطراف ال2-2

يجرى قياس رضا منظمات سوق العمل والمجتمع الخارجي عن الخدمات المجتمعية والبيئية التي تقدمها الكلية 

تدريبية،........(   دورة  ورشة،  عامة،  محاضرة  ندوة،  قياس،  )استشارة،  مقدمة  خدمة  كل  مع  هذا  يتم  حيث 

ا مقدم  العامة  الخدمة  بمركز  موجودة  ورقية  استبيانات  لالستبيانات  بإستيفاء  إحصائي  تحليل  عمل  يتم  لخدمة. 

ومقترحات   الخدمات  إيجابيات وسلبيات  للوقوف علي  المستفيدين  قبل  تعليقات من  قد يصحبها من  ما  وتجميع 

لالستبيانات  اإلحصائية  التحاليل  نتائج  رفع  يتم  محددة.  آليات  خالل  من  المستقبل  في  وتطويرها  تحسينها 

الكلية والتي بدورها ترفعها لمدير مركز الخدمة العامة واألقسام العلمية لتحديد   والتوصيات المرفقة إلي إدارة

وسائل تحسين الخدمة وتحديد المسئوليات والقائمين عليها ثم بعد ذلك ترفع إلي إدارة الكلية إلقرارها وتنفيذها  

 ة.ومن ثم عمل خطة سنوية جديدة للخدمات المجتمعية بناء على هذه التحسينات المقترح

العامة   الخدمة  قيام مركز  بيانات معتمدة    بتقديم خدمات مجتمعية،فيما يخص  لدورات  وتواريخ    بأعداد توجد 

   2020وحتى يونيو  2019الفترة من سبتمبر عقدت في وقياسات واستشارات تدريبية 

 تم اإلعالن عن الدورات التدريبية التي تقدم من خالل مواقع التواصل االجتماعي.  ي -1

 .39الدورة التدريبية لتدريس العلوم والرياضيات باللغة االنجليزية رقم   تم عقد  -2

 عقد ثالث دورات في التحاليل الطبية  -3

 عقد البرنامج التدريبى فى مجال فنى مختبر،  -4

 فنى بترول والغاز الطبيعى، عقد البرنامج التدريبي في مجال  -5

 فنى المساحة.عقد البرنامج التدريبي في  -6

 -عمل قياس شدة الضوضاء لورشة وقام ايضاً بعمل دراسة هيدرولوجية لالبار بقرية كفر الهواشم )كفر الزيات  -7

 .(محافظة الغربية 

 .دورات للدراسات العليا أون الين بالتعاون مع منصة الجامعة 7عقد عدد  -8

 اون الين.  6/2020/ 10وحتى   3/2020/ 9عقد دورة فى التحاليل البيولوجية فى الفترة من   -9

 اون الين.  2020/ 6/ 15وحتى   2020/ 5/ 16عقد دورة فى التحاليل البيولوجية فى الفترة من   -10

 اون الين.  2020/ 10/6حتى  2020/ 5/ 11البرنامج التدريبى فى االوتوكاد اون الين فى الفترة من  دورة عقد  -11

 فني مختبرات( اون الين -فني بترول –استكمال البرامج التدريبية )فني مساحة    -12

العداد معلمي العلوم والرياضيات على ان تكون اون الين بالتزامن مع عقدها   40العمل على تنفيذ الدورة رقم   -13

 بالمركز لمن يرغب في الحضور. 

 

أنشطة   تنفيذ  الي  يحتاج  المركز  ان  الي  اللجنة  خلصت  نوعية وقد  في  التوسع  تحقق  بإجراءات   والقيام 

 -الخدمات المقدمة واالعالن عنها بمراعاة اآلتي: 

 . اعداد دليل ورقي والكتروني عن هذه الخدمات يحقق اإلعالن الواسع عنها -1

 . انشاء قواعد بيانات بالمستفيدين تحقق التواصل الفعال لمتلقي الخدمة -2

المستفيدي   -3 الحتياجات  الدائم  الخدمات االستطالع  لهذه  المستمر  التطوير  يضمن  مما  المقدمة  الخدمات  من  ن 

للعام   للكلية  المجتمعية  للمشاركة  التنفيذية  الخطة  ضمن  بعمل   2020/ 2019وادراجها  هذا  يتم  ان  ويمكن 

 . من خدمه ماستبيان لهذا الغرض اثناء اجراء ما يت

واستبيان رضا   -4 الخدمة  تحقيق  كفاءة  لمدى  الدائم  بناء  القياس  تصحيحيه  إجراءات  وتنفيذ  ومناقشة  المستفيدين 

 على نتائج القياس واالستبيان واعتماد هذه اإلجراءات.
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دورات  ى التحاليل البيولوجيه

العدد

التوسع في ادراج قياسات وتحاليل تجرى فعليا في المعامل البحثية باألقسام العلمية ضمن الخدمات المقدمة من  -5

 المركز 

البيئية   -6 االستشارات  ادراج  في  هذا  التوسع  في  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  خبرات  على  تعتمد  التي 

 .المجال ضمن الخدمات المقدمة من المركز

التوسع في ادراج دورات تدريبية تعتمد على الخبرات المتعددة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ضمن الخدمات  -7

 المقدمة من المركز

 بعض امثلة للدورات واالستشارات والتحاليل التى تقام بمركز الخدمة العامة بالكلية فيما يلى 
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

 

 مجاالت القوة الضع  

 

انشطة التعزيز  

لمجاالت القوة  

والتحسين لنقاط  

 الضع  

 

 آليات التنفيذ 

 

 التوقيت 

 

مسئولية  

 التنفيذ 

 

مؤشرات  

المتابعة وتقييم  

 األداء 

 مجاالت القوة -1

ــويق  -1 ــدة تس ــاء وح إنش

ــدمات  ــوث والخــــ البحــــ

المجتمعيـــــــة والبيئيـــــــة 

 والبرامج التعليمية 

 تفعيل مهام ووظائف

الوحدة. وأنشطة  

إدارة الكلية اآلن  فـي مرحلـة 

 تفعيل أعمال الوحدة

الكلية إدارة    

ــدمات  -2 ــوفير الخــــ تــــ

-)استشـارات  المتخصصة

 قياسات(

ــأة  ــتمرارية كفـــ اســـ

 الخدمات المقدمه 

 

الصــيانه المســتمره لالجهــزة 

 واإلمكانات المستخدمة

 

 على مدار العام

 

 

 

ــة  إدارة –الكليـ

مركــز الخدمــة 

وحــدة –العامــة 

 الجودةضمان 

اســتبيانات رضــا 

المســـــتفيد مـــــن 

 الخدمة المقدمة

وجود خطة للمشـاركة   -3

ــة  ــة وتنمي ــة المجتمعي البيئ

توعيـــة وتنفيـــذ أنشـــطة  لل

الخدمات المجتمعيةب   

موثقة ومعتمـدة  مـن 

 2019مجلس كلية 

تم عمل برنامج زمنـى محـدد  

ــرات  ــرامج ومحاضـ ــذ بـ لتنفيـ

 وندوات وورش عمل الخطة

 –إدارة الكلية  - 2019

وحــدة ضــمان 

وحدة -  الجودة  

المجتمـع  خدمة 

 وتنمية البيئة

ــارير  - ــود تق وج

وعمــــل ملفــــات 

لكل نشاط خاصة  

ــن  ــذه مـ ــم تنفيـ تـ

الخطة على مدار 

 العام

مشــــاركة األطــــراف  -4

فـــي انشـــطة المجتمعيـــة  

 الكلية

 

ــدى  ــوعى ل ــادة ال زي

المجتمـــع الخـــارجي 

بأهميــــة المشــــاركة 

الفعالـــــــــة مـــــــــع 

التعاون الكليـــــــــــةو

 هالمستمر مع

 

 

 

ــن - ــين عـــ ــاركة ممثلـــ مشـــ

ــات ســوق العمــل فــي  مؤسس

ــة  ــة واللجنـــ ــس الكليـــ مجلـــ

التوظيف  وملتقى  االسترشادية 

 والتدريب الصيفي للطالب.

ــين عــن ســوق - مشــاركة ممثل

بـرامج اكسـاب العمل في تنفيذ  

مهارات سوق العمـل  لطـالب 

 الكليةوخريجى 

زيادة االعالن عن الخدمات   -

 المجتمعية المقدمة من الكلية .

 طول العام

 
–إدارة الكلية  -

وحــدة ضــمان 

ــودة   - الجـــــــ

ــة  ــدة خدمـ وحـ

مع وتنمية المجت 

 البيئة 

 

ــر  - محاضـــــــــ

مشاركة وتقـارير 

 موثقة ومعتمدة

ــ  -  ات ومطويــــ

 كشوف حضور
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مساهمة أعضـاء زيادة    -5

التـدريس    ومعـاونيهمهيئة 

المشــــاركة  فــــيبالكليــــة 

 المجتمعية

أعضاء هيئـة   توعية  

 ومعــاونيهمالتــدريس 

والمـــــامهم بالكليــــة 

بجـــدوى مشـــاركتهم 

في الخدمات المقدمـة 

ــادة  ــات وزيـ ممارسـ

يمكن  التي  واألنشطه 

ــا  ــاركه فيه ــم المش له

فــــي تنميــــة البيئــــه 

 والمجتمع المحيط

ــدمات  - ــه بالخـ ــرامج توعيـ بـ

 المجتمعية

 

 مستمر

 

 

 

 

 –الكلية    إدارة-

وحــدة ضــمان 

 الجودة

 

 كشوف حضور 

 

 

ــاء  -6 ــدى رضـ ــاس مـ قيـ

ــل  ــوق العمـ ــات سـ منظمـ

الخــــــارجي والمجتمــــــع 

 للخدمات المقدمة

ــيم  ــتمر التقيـــ المســـ

ــات  ــاء منظمــ لرضــ

ســـــــوق العمـــــــل 

 الخـارجي    والمجتمع

للخــدمات المجتمعيــة 

 المقدمة 

ــراءت - ــاذ اإلجـ اتخـ

الخــــدمات  لتحســـين

 المقدمة

ــاس- ــل اســتبيان لقي رضــا  عم

لخــــدمات المســــتفيدين عــــن ا

 المقدمة 

ــين - ــراءات التحسـ ــاذ اجـ اتخـ

 والتصحيح للخدمات المقدمه

 

وحــدة ضــمان  طول العام

ــودة    -الجـــــــ

ــة  ــدة خدمـ وحـ

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 وجـــــود تغذيـــــة

 راجعة وتقارير

 

 

بهـا - خطة معدلة 

التحســـــــــــينات 

 الالزمة

 نقاط الضعف -2

ــوظفين  -1 ــدد المـ ــة عـ قلـ

ــال  ــي مجــ ــاملين فــ والعــ

ــة  ــاركة المجتمعيـــ المشـــ

 بالكلية 

زيـــــــادة  عـــــــدد  -

المــوظفين والعــاملين 

في مجـال المشـاركة 

 المجتمعية بالكلية

ــل تعيــين  - مجموعــة مــن أوائ

خــــريجين الجامعــــة وكــــذلك 

العمــال فــي الوحــدات المعنيــة 

 بمجال المشاركة بالكلية

استالم الموظفون  إدارة الكلية على مدار العام

الجـدد  والعاملون 

ــي  ــامهم فـــ مهـــ

ــدات ذات  الوحــــ

 الصلة 

ضــعف الــدعم المــادي  -3

 والمعنوي

زيادة الدعم المادي   -

ــال  المخصـــص لمجـ

 المجتمعيةالمشاركة 

زيادة نسـبة عائـدات مركـز   -

الخدمة العامة والوحـدات ذات 

الطـــــابع الخـــــاص بالكليـــــة 

المخصصــة لتعزيــز نشــاطات 

 الخدمة المجتمعية.

فــتح بــاب التبرعــات الماديــة  -

والعينية من هيئات ومؤسسات 

 سوق العمل

 إدارة الكلية - على مدار العام

ــز  ــدير مرك وم

 الخدمة العامة

ــد  - ــه تحديـ اوجـ

ــي  ــرف فــ الصــ

ــة  ــطة خدمــ انشــ

 المجتمع
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 2020-9201خطة التحسين والتطوير لعام  

المتابعة   مسئولية التنفيذ  التوقيت  أليات التنفيذ  أنشطة ومهام التحسين  الهد   مؤشرات 

 وتقييم األداء 

جميع  1 تدريب   .

الكلية      منسوبى 

لم   الت   الجودة  معايير 

يتم التدريب عليها بشكل  

 كا ى 

عمل  1 ورش  عقد   .

مهام   على  للتعر  

االكاديمية   القيادات 

 واالدارية  

عمل  2 ورش  عقد   .

والطالب   العاملين  لجميع 

والكوارث    االزمات     

التدريب   لخطة  طبقا 

الجامع    للعام  السنوية 

 المعتمدة   2017/2018

 

وحدة   مخاطبة 

 التدريب  

ضمان    وحدة 

 الجودة 

 وحدة التدريب   2019/2020

ضمان    وحدة 

 الجودة 

وجود   .1

كشو ات  

توقيع  

بالحضور  

للفئات  

 المستهد ة 

خطة  2 وجود   .

وتدريب   لالخالء 

المستهد ة   الفئات 

عمل     –)ورش 

 تنفيذ حى( 

نوعية  5 لتحسين  .الية 

 الخريج 

التوظي    لقاءات  عقد 

ارباب   أراء  على  للتعر  

 سو  العمل  

وتنفيذ   سير  متابعة 

 السياسة 

استبيانات  

عن   محددة 

الخريجين   رضا 

 واسباب العمل  

 ابريل   -يونيه

2019/2020 

الكلية    وكيل 

خدمة   لشئون 

وتنمية   المجتمع 

 البيئة  

ضمان   وحدة 

 الجودة  

معيار   منسإ 

الطالب  

 ن و والخريج

   االقسام العلمية 

الراجعة   التغذية 

لتقارير واقتراحات  

باجراء   للتحسين 

إدارة   مقابالت بين 

ورؤساء   الكلية 

وأعضاء   االقسام 

 هيئة التدريس 

العملية   -6 دعم 

 التعليمية  

أراء   استطالع  تفعيل 

أداء   تقييم  حول   الطالب 

 المقرر الدراس    

التقرير   وجود 

 السنوي 

نتيجة  

 االستبيانات 

كل  صل   نهاية 

دراس   

2019/2020 

 األقسام العلمية 

 إدارة الكلية

ضمان   وحدة 

 الجودة 

الراجعة   التغذية 

 لنتيجة االستبيان  

مكان   -7 تحديد 

للطالب   للتسجيل 

وتقديم     الجدد 

المساعدة   

على   واالجابة 

االستفسارات  

بهم      الخاصة  

 مدخل الكلية  

موظ    تخصي  

الطالب   لتسجيل 

 واالستقبال 

إدارة   مخاطبة 

 الكلية  

 

2019/2020 

 إدارة الكلية  

ضمان   وحدة 

 الجودة 

المكان   وجود 

 وتجهيزاته 

تعيين أعضاء هيئة   -8

التدريس     

الغير   التخصصات 

 متو رة 

أعضاء   بأسماء  بيان 

قسم   التدريس     هيئة 

والرياضيات   الكيمياء 

 )حاسب إلى( 

وكيل   مخاطبة 

الكلية  

 للدراسات العليا 

الكلية   2019/2020 وكيل 

 للدراسات العليا 

اعضاء   كفاية 

التدريس      هيئة 

 قسم الكيمياء 



 2020-2019          التقريـــر السـنـــــوى
 

 

126 
 

معاونة   -9 هيئة  تعيين 

التخصصات      

 النادرة 

المعيدين   لتعيين  خطة 

التخصصات   باألقسام    

 النادرة 

مخاطبة األقسام  

 وادراة الكلية 

العلمية   2019/2020 األقسام  

 وادارة الكلية 

الخطة   وجود 

وتعيين   لالقسام 

 معيدين عليها 

استمرارتفعيل   -10

الخطط    بعض 

سير   السياسات 

وعمل   المفعلة 

 سياسات جديدة 

وجود  -1 استمرار 

والية جذب    سياسة 

 الطالب الوا دين 

 

 

 

مخاطبة  

السفارات  

والملحقيات  

 الثقا ية   

2018-2019 

 

 

 

 

الكلية    إدارة 

ضمان   ووحدة 

 الجودة  

 

 

 

 

وجود عدد ال بأس  

الطالب   من  به 

ووجود   الوا دين 

عن   مترجم  كتيب 

جذب   سياسة 

الوا دين   الطالب 

المميزة   والبرامج 

والخدمات   بالكلية 

 المقدمة 

دور    -11 استمرارتفعيل 

المعلومات   تكنولوجيا 

   التواصل  مع الطالب  

الكلية   إدارة  ومع 

 واألقسام 

برامج  -1 استحداث 

 الستدعاء المعلومات 

الكترونية  -2 شبكة  عمل 

األقسام   كل  بين  داخلية 

 واجدارات 

 

إدارة   مخاطبة 

  الكلية 

2019/2020 

 إدارة الكلية  

تكنولوجيا   وحدة 

المعلومات  

iT  القيادة ومعيار 

 والحوكمة  

الكلية   عميد 

 ورؤساء األقسام 

برامج   وجود 

مستحدثة  

الستدعاء  

 المعلومات 

شبكة   وجود 

كل   بين  داخلية 

 األقسام واجدارات 

الصلة     -12 دعم 

 بالخريجين 

متابعة  -1 وحدة 

 الخريجين 

مخاطبة  -1

 إدارة الكلية

معيار   2019-2020 منسإ 

و   الطالب 

   -الخريجون  

 إدارة الكلية

وحدة  مكتب  وجود  

 الخريجين متابعة 

العملية    -13 دعم 

 التعليمية  

تقارير  -1 استمرارتفعيل 

 البرامج والمقررات 

 

مخاطبة  -1

الكلية   إدارة 

لمخاطبة  

األقسام   رؤساء 

 العلمية 

 

2019-2020 

 

 

معيار   منسإ 

والتعلم     –التعليم 

الكلية   إدارة 

األقسام  ورؤساء  

الجودة   و ريإ 

 باألقسام  العلمية 

عن   كتيب  يوجد 

 تقرير المقررات  

 

 8201/9201ثانياً : ما تم تنفيذه من خطة التحسين والتطوير للعام الجامعى

ومهام   الهد  أنشطة 
 التحسين

مسئولية   التوقيت  أليات التنفيذ 
 التنفيذ 

مؤشرات  
وتقييم   المتابعة 

 األداء

التخطــــــيط  -1
 والمتابعة

اإلستمرارية فـى  .1
ــة  ــة الخطـ متابعـ
ــة للخطــة  التنفيذي

االســـــــتراتيجية  
ــام  ــل نظـــ بعمـــ

 للمتابعة والدعم

أداء  لمتابعـة  آلية 
الخطـــــــــــــــــة 
ــتكمالها  واســــــــ

 م2015-2020

2018/
2019 

 

ــمان  ــدة ضـ وحـ
فريق   –الجودة  

التخطيط   معيار
 االستراتيجى

بيان بنسـبة عمـا 
ــم مــن الخطــة  ت
ــام  ــة للعـ التنفيذيـ
ــامعى  الجـــــــــــ

2017/2018 
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وجود نقص فـى  .2
العمالـــة وفنيـــين 

 المعمل

مخاطبــــــة ادارة 
 الكلية

2018/
2019 

ــة  ــز الخدم مرك
ــة  ادارة -العامـــ
ــة  ادارة  –الكليـ
 الجامعة

زيــــادة العمالــــة 
 وفنيين المعامل

 

االستمرارية فى                           .3

استكمال قواعد  

البيانات على  

 موقع الكلية    

مخاطبات أقسام  

وكيل  –علمية  

الكلية لشئون  

خدمة المجتمع  

 -وتنمية البيئة  

مركز الخدمة  

 العامة

2018/
2019 

 أقسام علمية 

وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع وتنمية  

مركز   -البيئة  
 الخدمة العامة 

استكمال قاعدة  

 البيانات 

اســــــــــتكمال  .4
رنــامج اســتدعاء ب

 الوثائق

ــة  إدارة  مخاطبــ
 الكلية

 -وادارة الكليــــة مستمر
 ITوحدة 

تفعيبــل اســتدعاء 
 الوثائق

تحــــديث خطــــة  .5
ــة  تنميــــــــــــــــ

 المواردالذاتية
 

ــع  - ــاع م اجتم
فريق القيـادة 

 والحوكمة
لقـــــاء مـــــع  -

وكيـل الكليــة 
لشئون خدمة 
المجتمــــــــع 
 وتنمية البيئة

ــر  -فبراي
 ابريل

2019 

فريــق المعيــار 
ــمان  ــدة ضـ وحـ

ــودة ادارة  –الجـ
 الكلية

 وجــــود خطــــة
 معتمدة

انشـــــاء شـــــبكة  .6
ــة  داخليــــــــــــــ
ــات  لإلمتحانـــــــ
الكترونيــــــــــــة 
بمعملى الحاسـب 
اآللــــى بقســــمى 
ــيات  الرياضـــــــ

 والجيولوجيا

ــة  - موافقــــــــ
ادارة  مجلس 
وحدة الجودة 

ــراءات  – اج
شــــــــــــراء 
فنى  وفحص 

 وتركيب 

 -سبتمبر
ــوبر  اكتـ

2019 

ــمان  ــدة ضـ وحـ
ــودة ادارة  –الجـ

 الكلية

ــبكة  ــود الشـ وجـ
 بالمعامل

.تحقيــــــــإ 2
ــة  الفاعليــــــــ

 التعليمية

االستمرارية فى  .1
تحويـــــــــــــــل 
ــررات  المقــــــــ
ــى  ــية إلـ الدراسـ

 نسخ إلكترونية
 

عقد ورش عمـل 
أعضـاء - تشجيع 

ــدريس  ــة التـ هيئـ
علــــى تحويـــــل 
المقـــــــــــررات 
الدراســــية إلــــى 

 نسخ إليكترونية

ــدة  مستمر  - ITوحــــــ

وحــدة التــدريب 
 وادارة الكلية

 كشوف حضور 

زيادة عدد 
المقررات 

االلكترونية  
باالضافة الى  

مقررات  
Power point 

االستمرارية فى  .2
ــوين ملــــف  تكــ
 للمقرر الدراسى

ــاء  ــجيع أعض تش
 –هيئة التـدريس  

ــة  المراجعــــــــــ

ــمان  مستمر  ــدة ضـ وحـ
ــودة   –الجــــــــ

األقسـام العلميـة 

وجــــود ملفــــات 
 للمقررات محدثة
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الداخليـــــة مـــــن 
وحــــدة ضــــمان 

 الجودة 

 ادارة الكلية –

االستمراري .3
ــى ــة   ة فــ متابعــ

 التدريب الصيفى 

بيـــــان بأمـــــاكن 
التدريب وأسـماء 

 الطالب 

ــة  مستمر  –ادارة الكليـ
 -االقسام العلمية

ــمان  ــدة ضـ وحـ
 الجودة

ــود كشــــف  وجــ
بأســـــــــــــــماء 

 المشرفين

ــى 4 ــتمرار ف  . االس
ــة حصــر  ــل آلي تفعي
فـى  الطـالب  غياب 

 .العمليةالدروس 

األقســــــــــــــام  مستمر األقسام العلمية-
إدارة  –العلميـــة

 الكلية 

وجـــود كشـــوف 
 حضور وغياب 

ــدعيم  .4 تـــــــ
التعليميـة  البرامج 
ــث  ــائج البحــ بنتــ

 العلمي بالكلية 

أعضـاء - تشجيع 
 هيئة التدريس

مخاطبــــــــــــات 
 األقسام العلمية

 مستمر

 ادارة الكلية-

األقســــــــــــــام 
وحـدة   –العلمية

 ضمان الجودة

كتب جامعية بها 
 نتائج بحثية

االستمرارية فى  .5
آليـة جـذب  تفعيل 

 الطالب الوافدين

ــب  - ــود كتيـ وجـ
عــــــن نشــــــر 
ــذب  ــة جـ سياسـ
ــالب  الطــــــــــ
باللغـة  الوافدين 
ــة  العربيـــــــــــ
ــة  واالنجليزيــــ
ــع  ــى موقــ علــ

 الكلية 
وضــع البــرامج  -

ــدة  الجديـــــــــــ
لمرحلتـــــــــــى 
البكــــالوريوس 
ــات  والدراســـــ
العليــــا علــــى 

 موقع الكلية
ــيص  - تخصـــــــ

موظــف بــإدارة 
شـئون الطـالب 
ــات  والدراســـــ
ــا للطــالب  العلي

 الوافدين

 مستمر

ــمان  ــدة ضـ وحـ
وحدة   –الجودة  

IT 

وجــود موظــف -
مختص للطـالب 

 الوافدين

ــدد  - ــادة ع زي
الطــــــــالب 

 الوافدين

البحــــــــــــث -3
العلمــــــــــــــــى 

ــى  ــتمرارية فـ االسـ
ــل  ــوير المعامــ تطــ

مخاطبــــــة ادارة 
 الكلية

األقسـام العلميـة  مستمر
ــة-  -إدارة الكليــ

ــود معامـــل  وجـ
 مطورة بالفعل
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والدراســـــــــات 
 العليا

 ادارة الجامعة البحثية

ــادة ا ــول زيــ لحصــ
على مشاريع بحثية 
ممولة مـن كـل مـن 
ــة  ــندوق الجامعـ صـ

 STDFللبحوث، 

ــة  دورات تدريبيـ
لكيفيـــــة كتابـــــة 
ــات  مقترحــــــــــ
 المشاريع البحثية

األقسـام العلميـة  مستمر
- 

 –إدارة الكليـــــة
 وحدة التدريب 

زيـــــادة عـــــدد 
 المشاريع

ــى  ــتمرارية فـ االسـ
تفعيـــــــل جـــــــذب 
ــدين  ــالب الوافـ الطـ

 للدراسات العليا

تخصـــــــــــيص 
موظـــف خـــاص 
بالوافــدين بــإدارة 

 الدراسات العليا

ــة  مستمر  –ادارة الكليـ
ــمان  ــدة ضـ وحـ

 الجودة

زيـــــادة عـــــدد 
 الطالب الوافدين

ــرامج  ــتحداث بـ إسـ
 مميزة جديدة

 مستمر مخاطبة االقسام
األقسـام العلميـة 

 إدارة الكلية –
وجـــود بــــرامج 

 مميزة جديدة

ــى  ــتمرارية فـ االسـ
تــــــوفير اجهــــــزة 

ــوتر  ــدد كمبيــ بالعــ
ــدد  ــافىء لعـــ المكـــ
ــة  ــاء هيئــــ اعضــــ

 التدريس

توفير جهاز لكـل 
ــة  ــو هيئـــ عضـــ
تــدريس والتقــدم 

( ITبمشـــــروع )

والذى يتم تمويله 
من وزارة التعليم 
العــــالى للوفــــاء 
ــات  باحتياجــــــــ
ــة  ــاء هيئــ اعضــ
ــن  ــدريس مــ التــ
ــب  ــزة حاسـ اجهـ
وكــــذلك دورات 
ــى  ــة فـــ تدريبيـــ
تكنولوجيـا  مجال 
االتصــــــــــاالت 

 والمعلومات 

 مستمر
 -الكليــــــةإدارة 

 ادارة الجامعة

ــب  ــوفير حاسـ تـ
الــى لكــل عضــو 

 هيئة تدريس

انشــــاء وحــــدة  - 
تسويق البحوث 
والخـــــــــدمات 
ــة  المجتمعيـــــــ
ــرامج  والبــــــــ

 التعليمية

ــس  ــة مجلـ موافقـ
ــة  كليــــــــــــــــــ

17/7/2018 

ــو  يوليـــ
2019 

ــمان  ــدة ضـ وحـ
ــودة ادارة  –الجـ

 الكلية

ــى  ــة علـ الموافقـ
 االنشاء

ــة  -1 التوعيـــــ
ــدريب  والتـــ
ــإ  وتحقيـــــ
ــا  الرضــــــــ

 الوظيفى

ــة  تفعيـــــــل خطـــــ
ــام  ــدريب للعـــ التـــ
الجـــــــــــــــــامعى 

و   2017/2018
لجميع  العمل  ورش 

وجـــــود خطـــــة 
 تدريب معتمدة

2018-
2019 

 

ــمان  ــدة ضـ وحـ
وحدة   –الجودة  

ــدريب   –التــــــ
األزمـات  وحدة 

 والكوارث 

 كشوف حضور
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 الفئات المستهدفة 
 

ــردود  ــاس مــــ قيــــ
ــات  ــدريب للفئــ التــ
المســتهدفة )قيــادات 

ــة  – اعضــــاء هيئــ
ــدريس ــة  -تـــ هيئـــ

 اداريين(-معاونة

 2018/
2019 

وحــدة التــدريب 
وكيــل الكليــة  –

ــة  ــئون خدمـ لشـ
وتنمية  المجتمع 

 البيئة

وجود قياس أثـر 
المردود للتدريب 
ــام  ــن العــــ عــــ

2017/2018 

ادارة  -2
الجـــــــــودة 

 والتطوير
. 

 

 

 

 

عمل استطالع رأي 
للطالب عـن آداء 

 الهيئة المعاونة

ــتبيان و جـــود اسـ
ــة  ــاص بالهيئـ خـ

 المعاونة 

 مستمر

 

ــة   -ادارة الكليــ
 -العلميةاألقسام 

ــمان  ــدة ضـ وحـ
 الجودة

ــل  ــة التحليـ نتيجـ
 والتغذية الراجعة

فى  االستمرارية 

الجودة  ثقافة  نشر 

 بين منسوبى الكلية 

عمل ورش عمل 

وندوات  

 –ومطويات 

تدريس مقرر  

 ثقافه الجوده  

وحدة التدريب   مستمر 
وحدة ضمان  –

إدارة   -الجودة
 الكلية

  –حضور كشف 

زيادة المعرفة 

 بالجودة 

ــى  ــتمرارية فـ االسـ
 اســـــــــتطالع رأى 
ــن  ــالب عــــ الطــــ
 االرشاد األكاديمى 

 استيفاء االستبيان

ســبتمبر 
– 

فبرايــــر 
مــن كــل 

 عام

ــدة  ــمان وح  ض
فريــق  –الجــودة
 المعيار

 

تقرير عن نتيجة 
وخطة  االستبيان 
تحســـين لنقـــاط 
الضـــــــــــــعف 
واعتمــــاده فــــى 

 مجلس الكلية

ــى  ــتمرارية فـ االسـ
 اســـــــــتطالع رأى 

الـدعم   الطالب عـن
الطالبى و الخدمات 

 المقدمة

 مستمر استيفاء االستبيان
ــمان  ــدة ضـ وحـ

فريق   –الجودة  
 المعيار

تقرير عن نتيجة 
االســــــــــــتبيان 

بمجلس واعتماده  
 الكلية

ــي  ــتمرارية فـ اإلسـ
ــذاتي  ــيم الـــ التقييـــ
لعضـــــــو هيئـــــــة 

 التدريس 

مخاطبــة االقســام 
توزيع نمـوذج   –

 التقييم

 

 يوليــــــة
2019 

 

 -األقسام العلمية

ــمان  ــدة ضـ وحـ
ادارة  –الجــودة 

 الكلية

اسـتمارة   استيفاء
التقيــــيم الــــذاتي 
ــة  ألعضـــاء هيئـ

 التدريس

ــتمرارية  اســــــــــــ
التواصل مع مركـز 

 ضمان الجودة

حضـــــــــــــــور 
 اجتماعات 

مركــز ضــمان  مستمر
ــودة  الجــــــــــــ

وحدة -بالجامعة  
 ضمان الجودة 

وجــود محاضــر 
 اجتماع
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ــى  ــتمرارية فـ اإلسـ
عمــــــل التقريــــــر 

 السنوى 

ــداد التقريـــر  اعـ
 السنوى

ســبتمبر 
– 

ــمبر  ديس
2019 

ــمان  ــدة ضـ وحـ
 الجودة 

وجـــود التقريـــر 
ــنوى  الســــــــــــ

2017/2018 

االستمرارية فى  
متابعة أداء الفريق  

 التنفيذى 

وحدة ضمان   مستمر   عقد اجتماعات  
 الجودة  

 استكمال الملفات 

االستمرارية فى  
تفعيل المراجعة  
الداخلية )التقييم  

 الذاتى(

مخاطبات  
لرؤساء األقسام  
 بجدول الزيارة  

وحدة ضمان   مستمر 
ادارة   –الجودة 

 الكلية

 تغذية راجعة
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 2018/2019ثالثاً : خطة التحسين والتطوير للعام الجامعى

ومهام   الهد  أنشطة 
 التحسين

مسئولية   التوقيت  أليات التنفيذ 
 التنفيذ 

مؤشرات  
وتقييم   المتابعة 

 األداء

التخطــــــيط  -1
 والمتابعة

ــتمرارية فـــى  اإلسـ
ــة  ــة الخطـــ متابعـــ
ــة  ــة للخطــ التنفيذيــ
االستراتيجية  بعمل 
نظـــــام للمتابعـــــة 

 والدعم

أداء  لمتابعـة  آلية 
الخطـــــــــــــــــة 
ــتكمالها  واســــــــ

 م2015-2020

2019/
2020 

 

وحــدة ضــمان 
 –الجــــــــودة 

ــار ــق معي  فري
ــيط  التخطـــــــ

 االستراتيجى

بيان بنسـبة عمـا 
ــم مــن الخطــة  ت
ــام  ــة للعـ التنفيذيـ
ــامعى  الجـــــــــــ

2018/2019 

وجـــود نقـــص فـــى 
ــين  العمالـــــة وفنيـــ

 المعمل

مخاطبــــــة ادارة 
 الكلية

9201 /

2020  
مركز الخدمـة 

ادارة -العامــة 
ادارة   –الكلية  

 الجامعة

زيــــادة العمالــــة 
 وفنيين المعامل

 

االستمرارية فى                          

استكمال قواعد  

البيانات على موقع  

 الكلية   

مخاطبات أقسام  

وكيل  –علمية  

الكلية لشئون  

خدمة المجتمع  

 -وتنمية البيئة  

مركز الخدمة  

عميد   -العامة

 الكلية

9201 /

0220  

 أقسام علمية 

وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع  
وتنمية البيئة   

مركز   -
 الخدمة العامة 

استكمال قاعدة  

 البيانات 

ــام  ــل اتمـــــ تفعيـــــ
ــين  ــراءات بــ االجــ
ــة  ادارات الكليــــــــ

 ً  الكترونيا

اجـــــــــــــــــراء 
المخاطبــــــــــات 
ــد  بالبريــــــــــــــ

 االلكترونى

 مستمر

 

مخاطبات  ادارةالكلية وجود 
بالبريــــــــــــــــد 

 االلكترونى

تحديث خطـة تنميـة 
 المواردالذاتية

 

ــع  - ــاع م اجتم
فريق القيـادة 

 والحوكمة
لقـــــاء مـــــع  -

وكيـل الكليــة 
لشئون خدمة 
المجتمــــــــع 
 وتنمية البيئة

ــر  -فبرايــ
 ابريل

2020 

المعيـار  فريق 
وحــدة ضــمان 

ــودة  –الجـــــــ
 ادارة الكلية

 وجــــود خطــــة
 معتمدة

شبكة داخلية   تشغيل
ــات  لإلمتحانـــــــــــ
ــى  ــة بمعمل الكتروني
ــى  ــب اآللـــ الحاســـ
الرياضـيات  بقسمى 

 والجيولوجيا

ــراءات  - اجــــ
 تشغيل

وحــدة ضــمان  2020
ــودة  –الجـــــــ
ــة  –ادارة الكلي
 -أقسام علمية  

IT 

ــراء  اجــــــــــــــ
 االمتحانات 
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ــإ 2 .تحقيــــــ
ــة  الفاعليــــــــ

 التعليمية

ــتمرارية فـــى  االسـ
تحويـــل المقـــررات 
إلـى نسـخ  الدراسية 

 إلكترونية
 

عقد ورش عمـل 
أعضـاء - تشجيع 

ــدريس  ــة التـ هيئـ
علــــى تحويـــــل 
المقـــــــــــررات 
الدراســــية إلــــى 

 نسخ إليكترونية

ــدة  مستمر  - ITوحــــ

وحدة التدريب 
 وادارة الكلية

 كشوف حضور 

زيادة عدد 
المقررات 

االلكترونية  
باالضافة الى  

مقررات  
Power point 

ــتمرارية فـــى  االسـ
للمقرر  ملف  تكوين 

 الدراسى

ــاء  ــجيع أعض تش
 –هيئة التـدريس  

ــة  المراجعــــــــــ
الداخليـــــة مـــــن 
وحــــدة ضــــمان 

 الجودة 

وحــدة ضــمان  مستمر 
 –الجــــــــودة 

ــام  األقســـــــــ
 –العلميــــــــة 
 ادارة الكلية

وجــــود ملفــــات 
 للمقررات محدثة

ــتمرارية فـــى   االسـ
ــدريب  ــة التــ متابعــ

 الصيفى 

بيـــــان بأمـــــاكن 
التدريب وأسـماء 

 الطالب 

 –ادارة الكلية   مستمر
ــام  االقســـــــــ

وحدة   -العلمية
 ضمان الجودة

ــود كشــــف  وجــ
بأســـــــــــــــماء 

 المشرفين

ــى ا ــتمرار فـــ  الســـ
ــة حصــر  ــل آلي تفعي
غيـاب الطـالب فـى 

 .العمليةالدروس 

ــام  مستمر األقسام العلمية- األقســـــــــ
ــة  –العلميـــــــ
 إدارة الكلية 

وجـــود كشـــوف 
 حضور وغياب 

ــدعيم البـــــرامج  تـــ
ــائج  ــة بنتــ التعليميــ
ــي  ــث العلمـــ البحـــ

 بالكلية 

أعضـاء - تشجيع 
 هيئة التدريس

مخاطبــــــــــــات 
 األقسام العلمية

 مستمر

 ادارة الكلية-

ــام  األقســـــــــ
ــة  –العلميـــــــ

وحــدة ضــمان 
 الجودة

كتب جامعية بها 
 نتائج بحثية

ــتمرارية فـــى  االسـ
تفعيــل آليــة جــذب 

 الطالب الوافدين

ــب  - ــود كتيـ وجـ
عــــــن نشــــــر 
ــذب  ــة جـ سياسـ
ــالب  الطــــــــــ
باللغـة  الوافدين 
ــة  العربيـــــــــــ
ــة  واالنجليزيــــ
ــع  ــى موقــ علــ

 الكلية 
وضــع البــرامج  -

ــدة  الجديـــــــــــ
لمرحلتـــــــــــى 
البكــــالوريوس 

 مستمر

وحــدة ضــمان 
 –الجــــــــودة 

 ITوحدة 

وجــود موظــف -
مختص للطـالب 

 الوافدين

ــدد  - ــادة ع زي
الطــــــــالب 

 الوافدين
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ــات  والدراســـــ
العليــــا علــــى 

 موقع الكلية
ــيص  - تخصـــــــ

موظــف بــإدارة 
شـئون الطـالب 
ــات  والدراســـــ
ــا للطــالب  العلي

 الوافدين

 
التوســع فــى تنفيــذ 
ــطة  ــرامج األنشــ بــ
العلميــــة الطالبيــــة 
واكســـاب مهـــارات 

 سوق العمل

ــد ورش  عقــــــ
عمــــــــــــــــل 
ومحاضـــــرات 
ــارات  ــن مهـ عـ
ســـوق العمـــل 

 للطالب 

 مستمر

ــام  االقســـــــــ
 –العلميــــــــة 

وحــدة متابعــة 
 الخريجين 

ــوف  كشـــــــــــــ
 –بالحضـــــــور 

 تغذية راجعة

البحــــــــــــث -3
العلمــــــــــــــــى 
والدراســـــــــات 

 العليا

ــتمرارية فـــى  االسـ
ــل  ــوير المعامــ تطــ

 البحثية

مخاطبــــــة ادارة 
 الكلية

ــام  مستمر األقســـــــــ
إدارة -العلمية  
ــة ادارة  -الكليـ
 الجامعة

ــود معامـــل  وجـ
 مطورة بالفعل

ــادة ا ــول زيــ لحصــ
على مشاريع بحثية 
ممولة مـن كـل مـن 
ــة  ــندوق الجامعـ صـ

 STDFللبحوث، 

ــة  دورات تدريبيـ
لكيفيـــــة كتابـــــة 
ــات  مقترحــــــــــ
 المشاريع البحثية

ــام  مستمر األقســـــــــ
 -العلمية 

ــة  –إدارة الكلي
 وحدة التدريب 

زيـــــادة عـــــدد 
 المشاريع

االســـتمرارية فـــى  
تفعيـــــــل جـــــــذب 
ــدين  ــالب الوافـ الطـ

 للدراسات العليا

تخصـــــــــــيص 
موظـــف خـــاص 
بالوافــدين بــإدارة 

 الدراسات العليا

 –ادارة الكلية   مستمر
وحــدة ضــمان 

 الجودة

زيـــــادة عـــــدد 
 الطالب الوافدين

ــرامج  ــتحداث بـ إسـ
 مميزة جديدة

 مستمر مخاطبة االقسام
ــام  األقســـــــــ

 –العلميــــــــة 
 إدارة الكلية

وجـــود بــــرامج 
 مميزة جديدة

ــتمرارية فـــى  االسـ
تــــــوفير اجهــــــزة 
ــدد  ــوتر بالعــ كمبيــ
ــدد  ــافىء لعـــ المكـــ
ــة  ــاء هيئــــ اعضــــ

 التدريس

توفير جهاز لكـل 
ــة  ــو هيئـــ عضـــ
تــدريس والتقــدم 

( ITبمشـــــروع )

والذى يتم تمويله 
من وزارة التعليم 
العــــالى للوفــــاء 
ــات  باحتياجــــــــ
ــة  ــاء هيئــ اعضــ

 مستمر
ــة  -إدارة الكليـ
 ادارة الجامعة

ــب  ــوفير حاسـ تـ
الــى لكــل عضــو 

 هيئة تدريس
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ــن  ــدريس مــ التــ
ــب  ــزة حاسـ اجهـ
وكــــذلك دورات 
ــى  ــة فـــ تدريبيـــ
تكنولوجيـا  مجال 
االتصــــــــــاالت 

 والمعلومات 

ــل دور -   تفعيــــــ
وحـــدة تســـويق 
ــوث  البحــــــــــ
والخـــــــــدمات 
ــة  المجتمعيـــــــ
ــرامج  والبــــــــ

 التعليمية

تأســـيس الوحـــدة 
 وتشغيلها

2019/
2020 

ــدة  ادارة وحـــ
 –التســـــويق 
 ادارة الكلية

بيانـــات موثقـــة 
 باألنشطة

ــة  -3 التوعيـــــ
ــدريب  والتـــ
ــإ  وتحقيـــــ
ــا  الرضــــــــ

 الوظيفى

ــة  تفعيـــــــل خطـــــ
ــام  ــدريب للعـــ التـــ
الجـــــــــــــــــامعى 

و   2018/2019
ورش العمل لجميـع 

 الفئات المستهدفة 

وجـــــود خطـــــة 
 تدريب معتمدة

2019/
2020 

 

وحــدة ضــمان 
 –الجــــــــودة 

وحدة التدريب 
وحــــــــــدة  –

ــات  األزمـــــــ
 والكوارث 

 كشوف حضور

ــردود  ــاس مــــ قيــــ
ــات  ــدريب للفئــ التــ
المســتهدفة )قيــادات 

ــة  – ــاء هيئــ اعضــ
ــدريس ــة  -تـــ هيئـــ

 اداريين(-معاونة

 2019/
2020 

 

وحدة التدريب 
وكيل الكلية   –

لشــئون خدمــة 
المجتمــــــــــع 

 وتنمية البيئة

وجود قياس أثـر 
المردود للتدريب 
ــام  ــن العــــ عــــ

2018/2019 

ادارة  -4
الجـــــــــودة 

 والتطوير
. 

 

 

 

 

عمل استطالع رأي 
للطالب عـن آداء 

 الهيئة المعاونة

ــتبيان و جـــود اسـ
ــة  ــاص بالهيئـ خـ

 المعاونة 

 مستمر

 

ــة   -ادارة الكلي
ــام  األقســـــــــ

 -العلمية

وحــدة ضــمان 
 الجودة

ــل  ــة التحليـ نتيجـ
 والتغذية الراجعة

فى  االستمرارية 

الجودة   ثقافة  نشر 

 بين منسوبى الكلية 

عمل ورش عمل 

وندوات  

 –ومطويات 

تدريس مقرر  

 ثقافه الجوده  

وحدة التدريب   مستمر 
وحدة  –

ضمان  
إدارة   -الجودة

 الكلية

  –حضور كشف 

زيادة المعرفة 

 بالجودة 

ــتمرارية فـــى  االسـ
 اســـــــــتطالع رأى 
ــن  ــالب عــــ الطــــ

 استيفاء االستبيان
 –سبتمبر  

ــر  فبرايــــ
ــل  مـــن كـ

 ضمان  وحدة  
ــودة  –الجـــــــ

تقرير عن نتيجة 
وخطة  االستبيان 
تحســـين لنقـــاط 
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 فريق المعيار عام االرشاد األكاديمى 

 

الضـــــــــــــعف 
واعتمــــاده فــــى 

 مجلس الكلية

االســـتمرارية فـــى  
 اســـــــــتطالع رأى 

الـدعم   الطالب عـن
الطالبى و الخدمات 

 المقدمة

 مستمر استيفاء االستبيان
وحــدة ضــمان 

 –الجــــــــودة 
 فريق المعيار

تقرير عن نتيجة 
االســــــــــــتبيان 
واعتماده بمجلس 

 الكلية

ــتمرارية فـــي  اإلسـ
ــذاتي  ــيم الـــ التقييـــ
لعضـــــــو هيئـــــــة 

 التدريس 

مخاطبــة االقســام 
توزيع نمـوذج   –

 التقييم

 

يوليــــــــو 
2020 

 

ــام  األقســـــــــ
 -العلمية

وحــدة ضــمان 
 –الجــــــــودة 
 ادارة الكلية

اسـتمارة   استيفاء
التقيــــيم الــــذاتي 
ــة  ألعضـــاء هيئـ

 التدريس

اســــــــــــــتمرارية 
التواصل مع مركـز 

 ضمان الجودة

 

حضـــــــــــــــور 
 اجتماعات 

مركز ضـمان  مستمر
الجــــــــــــودة 

ــة  -بالجامعــــ
وحــدة ضــمان 

 الجودة 

وجــود محاضــر 
 اجتماع

ــتمرارية فـــى ا إلسـ
عمــــــل التقريــــــر 

 السنوى 

ــداد التقريـــر  اعـ
 السنوى

 –سبتمبر  
ديســـــمبر

2020 

وحــدة ضــمان 
 الجودة 

وجـــود التقريـــر 
ــنوى  الســــــــــــ

2018/2019 

االستمرارية فى  
متابعة أداء الفريق  

 التنفيذى 

وحدة ضمان   مستمر   عقد اجتماعات  
 الجودة  

 استكمال الملفات 

.االستمرارية فى  
تفعيل المراجعة  
الداخلية )التقييم  

 الذاتى(

مخاطبات  
لرؤساء األقسام  
 بجدول الزيارة  

وحدة ضمان   مستمر 
  –الجودة 

 ادارة الكلية

 تغذية راجعة
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