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 المقرر آداء رضا الطالب عنقٌاس استبٌان 

 
 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال. كن 
 الكلٌة:........................  االسم ااختٌارى(:.......................................

  القسم العلمى:..................   الفرقة:............                       ....................... النو ع:..
      طالب دراسات العلٌا:       طالب مرحلة البكالورٌوس:    المشارك فى هذا االستبٌان:

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 أوال: المادة العلمٌة

     أهداؾ المقرر واضحـة ومعلنة مع بداٌة الدراسة 1

     المادة العلمٌه بالكتاب تحقق أهداؾ المقـرر 2

     محتوى المقرر ٌتناسب مع السـاعات المخصصـه له 3

     ٌتم عرض المادة العلمٌة للمقرر بطرٌقة منظمه ومشوقة 4

     ساعات المحاضـرات النظرٌة كافٌه للمقـرر  5

     محتوٌات المقرر مترابطة ومتوازنة بٌن الفهم والحفظ 6

     تتسم المادة العلمٌة للمقرر بالحداثة والتجدٌد 7

8 
ٌتم تعرٌؾ الطالب بالمخرجات التعلٌمٌة المستتهدفة متن المقترر 

ILOs 
    

9 
ٌتترتبط المقتترر الدراستتً بالبرنتتامم التعلٌمتتى االتخصتت ( التتذى 

 تدرس به
    

     ٌساعد المقرر الدراسً فى التؤهٌل لسوق العمل 10

     جزء العملى بالجزء النظرى للمقررٌرتبط ال 11

12 
الستتاعات التدرٌستتٌة للجتتزء العملتتى تكفتتى الكتستتاب المهتتارات 

 المهنٌة والعملٌة
    

 ثانٌاً: أسالٌب تقٌٌم المقرر ااالمتحانات(

1 
معتاٌٌر توزٌتع التدرجات فتى بداٌتة وطترق االمتحتان ٌتم توضتٌ  
 المقرر

    

2 
لٌب ووستتائل متنوعتتة ااعمتتال ٌتتتم تقٌتتٌم الطتتالب بمستتتخدام أستتا

 –امتحانتتتات شتتتفهٌة  –امتحانتتتات عملٌتتتة ونظرٌتتتة  –فصتتتلٌة 
 اختبارات نصؾ فصلٌة( 

    

     الطالب على نماذج لالسئلةاستاذ المادة ٌدرب  3

     امتحانات قصٌرة( –تتعدد مرات التقوٌم الفصلى انصؾ فصلى  4

5 
 نتتتائم عتتن ٌقتتوم استتتاذ المقتترر باعطتتاء الطتتالب تؽذٌتتة راجعتتة

 االختبارات الفصلٌة
    

 ثالثاً: جودة الكتاب الجامعى

     سعر الكتاب مناسب وؼٌر مكلؾ   1
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     تمت طباعة الكتاب بطرٌقة جٌدة 2

3 
األشكال والصور والجداول الموجتودة بالكتتاب واضتحة وتستاعد 

 هتحقٌق اهدافعلى فهم المقرر و
    

     الدراسىٌتوافر الكتاب مع بداٌة الفصل  4

     ٌتضمن الكتاب اسئلة وتمارٌن تساعد فى فهم المقرر 5

 رابعا: عالقة المحاضر بالطالب فٌما ٌتعلق بآداء المقرر

     لمحاضرة ل المحدد وقتالموعد والٌلتزم المحاضر ب 1

2 
ٌلتتتتتزم معتتتتاونً أعضتتتتاء هٌئتتتتة التتتتتدرٌس بالمواعٌتتتتد المحتتتتددة 

 للدروس العملٌة
    

3 
ووستتائل معٌنتتة متنوعتتة فتتى  ٌتتةحاضتتر تقنٌتتات تعلٌمٌوظتتؾ الم
 المحاضرة

    

4 
المحتتتوى العلمتتى  لتوضتتٌ ٌستتتخدم المحاضتتر استتالٌب متنوعتتة 

 للمقرر
    

     ٌجٌد المحاضر إدارة العملٌة التعلٌمٌة أثناء المحاضرة 5

6 
ٌشتتتتجع المحاضتتتتر الطتتتتالب علتتتتى المشتتتتاركة والتفاعتتتتل أثنتتتتاء 

 المحاضرة 
    

     حاضر ساعات مكتبٌة للمقرر وٌفعلهاٌحدد الم 7

8 
ٌكلؾ المحاضر الطالب باعمتال منزلٌتة ومشتارٌع تحقتق اهتداؾ 

 المقرر
    

     ارؼب فى دراسة مقرر آخر مع نفس المحاضر 9

     ٌشجع االستاذ الطالب على التعلم الذاتى 10
 

 اقتراحك لتطوٌر الكتاب والمقرر الجامعى :  أذكر 
.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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 رضا الطالب عن اإلمتحاناتقٌاس استبٌان 

 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 
 ......الكلٌة:..................   االسم ااختٌارى(:.......................................

 القسم العلمى:..................   الفرقة:............                        .......................  النو ع:..
      طالب دراسات العلٌا:       طالب مرحلة البكالورٌوس:    المشارك فى هذا االستبٌان:

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 فقأوا
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 أوال: مواصفات الورقة اإلمتحانٌة من حٌث الشكل

1 
تتضمن ورقة االسئلة اسم الجامعتة والقستم العلمتً وإستم وكتود 

   قرر الدراسىالم
    

2 
توضتتت  الورقتتتة االمتحانٌتتتة زمتتتن اإلمتحتتتان والفصتتتل الدراستتتً 

 الثانً( -ااألول 
    

3 
االمتحانٌتتتة الدرجتتتة الكلٌتتتة لكمتحتتتان، وكتتتذلك  تتضتتتمن الورقتتتة

 توزٌع الدرجات على االسئلة 
    

4 
ٌتم اخراج الورقة اإلمتحانٌة بشكل جٌد وبطرٌقة منظمة تستاعد 

 على اإلجابة بطرٌقة مرٌحة
    

     تتضمن الورقة االمتحانٌة اسماء السادة الممتحنٌٌن 5

 المحتوىث ثانٌا: مواصفات الورقة اإلمتحانٌة من حٌ

1 
من  إختٌار تتنو ع األسئلة بداخل الورقة اإلمتحانٌة اأسئلة مقال،

 مسائل ...الخ(حل ، متعدد
    

     اللؽة المكتوب بها األسئلة واضحة ولٌس بها ؼموض 2

3 
–الجٌتد  –تراعً األسئلة الفروق الفردٌة بٌن الطالب االمتمٌز 

 الضعٌؾ(.
    

     ن األخطاء اللؽوٌة والمطبعٌةتخلو الورقة اإلمتحانٌة م 4

     األسئلة تتناسب مع زمن االمتحان   5

     المقرر بشكل كبٌر محتوىاألسئلة تؽطى  6

7 
مخرجتتتتات التتتتتعلم االمعرفتتتتة والفهتتتتتم  قتتتتررتقتتتتٌس أستتتتئلة الم

 والمهارات(
    

     اإلجابة فىتساعد األسئلة علً اإلبدا ع  8

     عوبةتتدرج األسئلة من السهولة للص 9

     تقٌس األسئلة تذكر المعلومات والمفاهٌم 10

 ثالثا: ضوابط العمل قبل وبعد اإلمتحانات

1 
ٌتم إعالن الجداول االمتحانٌتة والمواعٌتد قبتل اإلمتحانتات بفتترة 

 كافٌة
    

2 
ٌتتتم األختتذ بتترأي الطتتالب عنتتد إعتتداد جتتداول االمتحانتتات اترتٌتتب 

 المواعٌد( –المقررات 
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3 
دول اإلمتحانتتتات مناستتتب وترتٌتتتب المتتتواد ٌستتتم  بمراجعتتتة جتتت

 المقررات 
    

     ٌتم تعرٌؾ الطالب بالقواعد والتعلٌمات الخاصة باإلمتحان 4

5 
ٌتتتتم تستتتلٌم اوراق اإلجابتتتة وكتتتذلك أوراق األستتتئلة فتتتً المٌعتتتاد 

 لبدء االمتحانالمحدد 
    

     كمتحان ٌقوم الطالب بالتوقٌع فً الكشوؾ الخاصة بالحضور ل 6

7 
جنتة اإلمتحتان عنتد الضترورة لكستفستار لٌحضر أستاذ المتادة لل
 عن شئ باألسئلة

    

 

  :أذكر اقتراحاتك عن تطوٌر منظومة اإلمتحانات بالكلٌة 

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

............................................................................................................................................  
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 الدعم الطالبىرضا الطالب عن سٌاسات القبول وقٌاس استبٌان 

 

 ستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة.هذا اال 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 
 الكلٌة:........................     .......االسم ااختٌارى(:.............................

 العلمى:..................   الفرقة:............                        القسم ......  النو ع:...................
      طالب دراسات العلٌا:       طالب مرحلة البكالورٌوس:    المشارك فى هذا االستبٌان:

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 : سٌاسات القبول والتحوٌلأوال

     تتسم عملٌات القبول والتسجٌل بالكفاءة والشفافٌة 1

2 
 –تعلتتن الكلٌتتة معتتاٌٌر وسٌاستتات القبتتول للطتتالب ادلٌتتل الطالتتب 

 ارشاد طالبى(  –الموقع االلكترونى للكلٌة 
    

     سٌاسات وقواعد التحوٌل من والى الكلٌة واضحة ومعلنة 3

4 
بتترامم الستتتقبال الطتتالب الجتتدد للتعرٌتتؾ بالكلٌتتة  تعتمتتد الكلٌتتة

 ونظام التسجٌل والدراسة
    

     توجد مواعٌد محددة للقبول والتسجٌل ٌلتزم بها الجمٌع 5

6 
توفر الكلٌة أدلة للطالب تتضمن معلومات عتن الكلٌتة وبرامجهتا 

 التعلٌمٌة وخدمات الدعم الطالبى
    

7 
 عنتتتتد التستتتتجٌلالطتتتتالب تحتتتتر  الكلٌتتتتة علتتتتى تلبٌتتتتة رؼبتتتتات 

 للتخصصات المختلفة
    

8 
توجد سٌاسة واضحة للتعامل مع الشكاوي والمقترحات الخاصة 

 بنظم القبول والتسجٌل
    

9 
ٌتتتتتم قبتتتتول اعتتتتداد الطتتتتالب بالكلٌتتتتة وفقتتتتا لخطتهتتتتا المقتتتتررة 

 واجتٌاجاتها
    

 ثانٌا: الدعم الطالبى واالكادٌمى

1 
لتتب ٌحتتتوي معلومتتات عتتن تحتتتفظ الكلٌتتة بملتتؾ ختتا  لكتتل طا
 سلوكه وأنشاطته ومستواه االكادٌمً 

    

2 
تعمل الكلٌة على تعرٌتؾ جهتات التوظٌتؾ وستوق العمتل بكفتاءة 

 خرٌجٌها
    

     تحر  الكلٌة على تنظٌم ملتقى توظٌؾ سنوى 3

4 
تستتتطلع الكلٌتتة آراء الطتتالب فتتى جتتودة مصتتادر التعلتتٌم والتتتعلم 

 المتاحة
    

     لٌة آراء الطالب فى آداء اعضاء هٌئة التدرٌستستطلع الك 5

6 
تحر  الكلٌة علتى دعتم وتشتجٌع الطتالب المتمٌتزٌن وتحفتزهم 

 امادٌا وعلمٌا ومعنوٌا(
    

7 
تحتتتر  الكلٌتتتة علتتتى دعتتتم الطتتتالب المتعثتتترٌن امادٌتتتا وعلمٌتتتا 

 ومعنوٌا(
    

    تتتتوافر بالكلٌتتة امتتاكن وتجهٌتتزات لممارستتة االنشتتطة الطالبٌتتة  8
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 اجتماعٌة( –فنٌة  –رٌاضٌة  –قافٌة اث

     ٌشارك الطالب فى اللجان واالنشطة المختلفة 9

10 
توجد معاٌٌر موضوعٌة وعادلة ومعلنتة للمشتاركة فتى االنشتطة 

 الطالبٌة
    

11 
توجد معتاٌٌر موضتوعٌة وعادلتة ومعلنتة لتوزٌتع التدعم المتادى 

 للطالب
    

 ثالثا: التدرٌب المٌدانى

     بق الكلٌة نظام التدرٌب المٌدانى كؤحد اسالٌب التعلٌم والتعلمتط 1

     توجد خطة للتدرٌب المٌدانى وفقا الجتٌاجات الطالب 2

     تتنو ع الجهات التى ٌتم تدرٌب الطالب بها 3

4 
ٌشتتتارك أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس فتتتى االشتتتراؾ علتتتى ومتابعتتتة 

 التدرٌب المٌدانى
    

5 
 –مجتمعٌتة فتى التتدرٌب المٌتدانى ااالشتراؾ ٌشارك االطتراؾ ال

 توفٌر اماكن تدرٌب( –المتابعة 
    

     تستطلع الكلٌة رأى الطالب فى فاعلٌة التدرٌب المٌدانى 6

7 
التدرٌب المٌدانى فاعل وٌحقق الهدؾ منته اٌستاعد فتى اكتستاب 

 المهارات المهنٌة والعامة(
    

8 
دانى محتددة ومعلنتة وتطبتق اسالٌب ومعاٌٌر تقٌتٌم التتدرٌب المٌت

 بعدالة
    

 رابعا: عدم التمٌٌز والعدالة

1 
المستتاواه بتتٌن الطتتالب فتتى اتاحتتة فتتر   علتتى تحتتر  الكلٌتتة
 التعلٌم والتعلم

    

     توجد آلٌة معلنة لتلقى شكاوى الطالب ومقترحاتهم 2

3 
رات والتتردود المتعلقتتة بشتتكاوى اتوجتتد آلٌتتة معلنتتة لمتابعتتة القتتر

 الطالب
    

     ٌتم إخطار الطالب بنتٌجة شكواهم 4

     للطالب فى حدود القٌم واالخالق الجامعٌة ةتاحمحرٌة الرأى  5

6 
اى ممارستتات ؼٌتتر عادلتتة فتتور تصتتحٌ  تتختتذ الكلٌتتة اجتتراءات ل

 اكتشافها
    

7 
تتستتم معاملتتة اعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس للطتتالب بالمستتاواه وعتتدم 

 التمٌٌز
    

     التقوٌم واالمتحانات بالعدالة وعدم التمٌٌز تتسم اجراءات 8

 
 أذكر اقتراحاتك لتطوٌر سٌاسات القبول والتسجٌل:

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

............................................................................................................................................ 
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 رضا الطالب عن القاعات الدراسٌةقٌاس استبٌان 
 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

  رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال.كن على ثقة أن 
 الكلٌة:........................ االسم ااختٌارى(:.......................................

 القسم العلمى:..................   الفرقة:............                        ....................... النو ع:..
      طالب دراسات العلٌا:       طالب مرحلة البكالورٌوس:    هذا االستبٌان:المشارك فى 

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 وال: السعة والنوافذ واالبوابأ

     الطاقة االستٌعابٌة لقاعات التدرٌس كافٌة ألعداد الطالب 1

     تتوافر نوافذ كافٌة.  2

     نجد سهولة فً استخدام النوافذ. 3

      ٌوجد عدد مخرجان اباب( علً االقل بداخل القاعة.   4

     تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. ارشادٌة توجد عالمات 5

 ثانٌا: التجهٌزات ووسائل األمن والسالمـة

     مناسبة تهاوٌالقاعات الدراسٌة جٌدة وتهإضاءة  1

2 
المدرجات والقاعات الدراسٌة مزودة بوسائل اإلٌضتا  المختلفتة 

 الوسائل السمعٌة والبصرٌة.كذلك و

    

     تتوفر بالقاعات الدراسٌة خدمات اإلنترنت  3

4 

 -تتناسب تجهٌزات القاعات الدراستٌة التعلٌمٌتة اكتالبروجٌكتور 

احتٌاجتتتات المقتتتررات التتتداتا شتتتو....( متتتع  - الستتتبورة الذكٌتتتة

 الدراسٌة

    

     توجد خرائط داخل القاعة توض  مداخل ومخارج الطوارئ 5

     النظافة بداخل القاعات الدراسٌة جٌدة 6

7 
ٌوجد بالقاعات الدراستٌة متطلبتات وعوامتل األمتان التتى تستاعد 

 على اإلخالء السرٌع واآلمن فى حاالت الطوارئ 

    

     ت لكل قاعةٌتواجد عامل خدما 8

     الجداول الدراسٌة معلنة على القاعات الدراسٌة والمدرجات 9

 

   : أذكر اقتراحاتك لتطوٌر القاعات الدراسٌة 
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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 رضا الطالب عن المعاملقٌاس استبٌان 
 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 ٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال.كن على ثقة أن رأ 
 الكلٌة:........................    االسم ااختٌارى(:.......................................

 القسم العلمى:..................   الفرقة:............                        .......................  النو ع:..
      طالب دراسات العلٌا:       طالب مرحلة البكالورٌوس:    ى هذا االستبٌان:المشارك ف

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 وال: السعة والتجهٌزاتأ

     العداد الطالب الطاقة االستٌعابٌة للمعامل الدراسٌة مالئمة 1

     توجد مساحة كافٌة تتٌ  لكل طالب العمل بحرٌة 2

3 
ٌوجد بالمعامل أجهزة حاسب آلتى تناستب متع إحتٌاجتات وأعتداد 

 الطالب

    

4 
األجهزة والمواد المعملٌة الالزمة إلجراء التجارب المشتار إلٌهتا 

  فً توصٌؾ المقررات الدراسٌة كافٌة وحدٌثة

    

     سهولة فً استخدام النوافذ تتوافر نوافذ كافٌة ونجد 5

      ٌوجد عدد مخرجان اباب( علً االقل لكل معمل   6

     توجد عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 7

 ثانٌا: التجهٌزات اإلنشائٌة وعوامل األمن والسالمـة

     المعامل بها إضاءة جٌدة وتهوٌة مناسبة 1

     اخل المعملتتوافر األحواض بالعدد الكافً بد 2

     ٌتناسب األثاث داخل المعامل مع اعداد الطالب 3

     تحر  الكلٌة على نظافة المعامل 4

     توجد خرائط داخل المعمل توض  مداخل ومخارج الطوارئ 5

6 
عتتدد العتتاملٌن بتتالمختبرات والمعامتتل مالئتتم إلحتٌاجتتات وطبٌعتتة 

 الدروس العملٌة
    

     االتصال بشبكة المعلومات الدولٌة المعمل مزود بخدمة 7

     الجداول الدراسٌة معلنة على المعامل 8

9 
 –تتتتوافر بالمعامتتل اجتتراءات للمتتن والستتالمة اطفاٌتتات حرٌتتق 

 عالمات ارشادٌة وتحذٌرٌة( –صندوق اسعافات اولٌة 
    

     ٌتمتع الفنٌٌن والعاملٌن بالمعامل بالخبرات الفنٌة المطلوبة 10
 

 ذكر اقتراحاتك لتطوٌر المعامل : أ 

.............................................................................................................................. 
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 قٌاس رضا الطالب عن فاعلٌة وجودة الخدمات بالمكتبةاستبٌان 
 

 ٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة.هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وب 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 
 االسم ااختٌارى(:.......................................  الكلٌة:........................

 قة:............                       النو ع:.........................  القسم العلمى:..................   الفر
      طالب دراسات العلٌا:       طالب مرحلة البكالورٌوس:    المشارك فى هذا االستبٌان:

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 أوافق
 تماما 

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 دٌثةأوال: المإلفات والدورٌات والكتب الح

1 
التتتدورٌات العلمٌتتتة الموجتتتودة بالمكتبتتتة حدٌثتتتة وتتوافتتتق متتتع 

 التخص 
    

2 
الخدمات المكتبٌة المقدمة ا مراجع ودورٌتات ( تفتى باحتٌاجتات 

 الدراسة والبحث
    

3 
تتتتتالئم مقتنٌتتتات المكتبتتتة متتتن الكتتتتب المرجعٌتتتة متتتع المقتتتررات 

 الدراسٌة
    

     ٌل استعارة واسترداد الكتب تتوافر فى المكتبة أنظمة فعالة لتسج 4

 ثانٌا: بٌئة المكتبة

1 
ٌتوافر بالمكتبة أعداد من أجهتزة الحاستب اآللتً تكفتى إستتخدام 

 بالالط
    

     ومتاحة الستخدام الطالب اإلنترنتخدمة  ٌتوافر بالمكتبة  2

     ب الالط من ٌتوافر بالمكتبة صالة لالطال ع تكفى أعداد المترددٌن 3

     ستوى اإلضاءة والتهوٌة جٌد وٌهٌئ الجو لقراءة جٌدةم 4

5 
طابعتتتة  -تتتتتوافر بالمكتبتتتة التقنٌتتتات الالزمتتتة اماكٌنتتتات تصتتتوٌر 

 ومتاحة الستخدام الطالب للكمبٌوتر(
    

     مقتنٌات المكتبة مرتبة بشكل مفهرس ٌسهل العودة الٌها 

 ثالثا: العاملون بالمكتبة

     بة ٌتوافق مع احتٌاجاتك من المكتبةسلوك العاملٌن بالمكت 1

2 
العاملٌن بالمكتبة من ذوي المإهالت المناسبة وٌمتعون بالخبرة 

 المهنٌة
    

     مستوى تعامل العاملٌن بالمكتبة مع الطالب الئق 3

     ٌقدم العاملون بالمكتبة المساعدة الالزمة للطالب عند طلبها 4

5 
بحفـظ الكتتب بترتٌتب مناستب وحستب ٌقوم العاملون فً المكتبة 
 النظم المتعارؾ علٌها.

    

6 
العاملون بالمكتبة مدربٌن علً متابعتة كتل متا هتو جدٌتد بشتئون 

 المكتبات
    

 رابعا: التسهٌالت العامة

1 
تتتتتتوافر بالمكتبتتتتة اللوحتتتتات االرشتتتتادٌة والنشتتتترات التعرٌفٌتتتتة 

 االجراءات المتبعةب
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2 
متتن ختتدمات المكتبتتة بتتالمواد والختتدمات ٌتتتم إعتتالم المستتتفٌدٌن 

 الجدٌدة
    

     وتوعى المترددٌن بها تلتزم المكتبة بحقوق الملكٌة الفكرٌة 3

     ساعات العمل بالمكتبة مناسبة لوقتك وجدولك 4

     لدٌك إلمام بالتعلٌمات والقواعد الواجب إتباعها بالمكتبة 5

     المقترحات وتبادل اآلراءٌوجد بالمكتبة نظام لتلقى الشكاوى و 6

     ساعد علً اإلستفادة من خدماتهاٌم العمل بالمكتبة انظ 7

8 
اعتتدد الكتب/متتدة االستتتعارة(  نظتتام االستتتعارة المطبقتتة بالمكتبتتة

 مرضً
    

9 
تعتتتوق ستتتهولة ال التعلٌمتتتات والقواعتتتد التتتتى تطبقهتتتا المكتبتتتة 

 اإلستفادة من خدماتها
    

     اجراءات للمن والسالمة ٌتوافر بالمكتبة 10

     تقٌس المكتبة رضا المستفٌدٌن من خدماتها 11
 

 :أذكر اقتراحاتك لزٌادة فاعلٌة وجودة المكتبة  

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

......................................................................................................................................... 
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 أعضاء هٌئة التدرٌس  قٌاس رضااستبٌان 

 
            ........................... :) لمٌةالدرجة العاالسم اأختٌارى ........................... : 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 
 

 العنصر م
 أوافق
 تماما

 أوافق
إلى حد 
 ما

 ال أوافق
ال 
 أعلم

 أداء أعضاء هٌئة التدرٌسأوال: 

1 
ٌتتتتوافر بالكلٌتتتة األعتتتداد الكافٌتتتة متتتن أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس فتتتى 

 التخصصات المختلفة
    

2 
ٌتتوافر بالكلٌتتة قواعتد بٌانتتات ألعضتاء هٌئتتة التتدرٌس موزعتتة حستتب 

 الدرجات واألقسام العلمٌة
    

     ٌسًتحدٌد العبىء التدرالعدالة فى الكلٌة  تراعى 3

4 
تحر  الكلٌة على قٌاس رضتا أعضتاء هٌئتة التتدرٌس بصتفة دورٌتة 

 عن اإلمكانٌات والخدمات المقدمة
    

5 
لتقٌتٌم أداء أعضتاء هٌئتة التتدرٌس  معتمدة ومعلنتة تعتمد الكلٌة آلٌات

 خدمٌة( –بحثٌة  –فى األنشطة المختلفة اتعلٌمٌة 
    

6 
التحستتٌن  طفتتى خطتتاس الرضتتا وقٌتتتؤختتذ الكلٌتتة بنتتتائم تقٌتتٌم األداء 

 والتطوٌر
    

7 
تتتنظم الكلٌتتة / الجامعتتة بتترامم تدرٌبٌتتة لتنمٌتتة قتتدرات أعضتتاء هٌئتتة 

  التدرٌس فً المجاالت المختلفة
    

8 
ٌتتم تنظتٌم البترامم التدرٌبٌتة وفقتا لالحتٌاجتات الفعلٌتة العضتاء هٌئتة 

 التدرٌس
    

9 
زات الالزمتتة لتطتتوٌر الكلٌتتة علتتى تتتوفٌر اإلمكانٌتتات والتجهٌتت تحتتر 

 العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة 
    

     خدمة االنترنت ألعضاء هٌئة التدرٌس تحر  الكلٌة على توفٌر 10

     وسائل األمن والسالمة داخل منشآتها تحر  الكلٌة على توفٌر 11

 البحث العلمى والدراسات العلٌاثانٌا: 

1 
توصتتٌفها وفقتتا والعلٌتتا بتترامم الدراستتات تحتتر  الكلٌتتة علتتى تنتتو ع 

 لمعاٌٌر أكادٌمٌة
    

2 
تحتدٌث لتوائ   تحر  الكلٌة على مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فتى
 الدراسات العلٌا فى ضوء التطورات وآراء المستفٌدٌن

    

3 
ٌالئم العبىء التدرٌسً فتى بترامم الدراستات العلٌتا عتدد وتخصصتات 

 أعضاء هٌئة التدرٌس
    

4 
لتوزٌتتع اإلشتتراؾ علتتى الرستتائل العلمٌتتة  معلنتتة لٌتتاتتطبتتق الكلٌتتة آ

 تضمن توافق التخص  
    

     توجد عدالة فى توزٌع العبىء االشرافى على الرسائل العلمٌة 5
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6 
 تهتاخطتحر  الكلٌة على مشاركة أعضاء هٌئة التتدرٌس فتى إعتداد 

 بحثٌة ال
    

     توفر الكلٌة بٌئة مناسبة للبحث العلمً المتمٌز 7

8 
تحر  الكلٌة على دعم أعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌتزٌن فتى البحتث 

 العلمً
    

9 
موجهته لخدمتة فتى اجتراء بحتوث أعضاء هٌئة التتدرٌس تدعم الكلٌة 
 المجتمع

    

10 
تحتتر  الكلٌتتة وتشتتجع التعتتاون بتتٌن األقستتام العلمٌتتة فتتى منظومتتة 

 البحث العلمً
    

11 
متتتع هٌئتتتات علتتتى التعتتتاون  أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌسالكلٌتتتة  تشتتتجع

 ومإسسات بحثٌة من خالل مشروعات بحثٌة أو إتفاقٌات علمٌة
    

12 
لدعم منظومة البحتث  الالزمة توفر الكلٌة المراجع والدورٌات العلمٌة

 العلمً
    

13 
متن متن  ومهمتات  تشجع الكلٌة اعضاء هٌئة التدرٌس عل االستتفادة

 ركةالتفرغ العلمً إلجراء بحوث علمٌة مشت
    

     الموازنة المخصصة لدعم منظومة البحث العلمى كافٌة 14

15 
تنظٌم مإتمرات تشجع الكلٌة اعضاء هٌئة التدري على المشاركة فى 

 علمٌة ودورات تخصصٌة دورٌة
    

16 
تدعم الكلٌة مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فتى المتإتمرات والنتدوات 

 العلمٌة
    

     بٌانات للبحث العلمً واألنشطة العلمٌة المرتبطةتوفر الكلٌة قواعد  17

 األنشطة األكادٌمٌة والتعلٌمٌةثالثا: 

1 
تشجع الكلٌة اعضاء هٌئة التتدرٌس علتى تحوٌتل المقتررات الدراستٌة 

 فى التدرٌس هامااستخدومقررات الكترونٌة الى 
    

2 
التتً  الدراستٌة لمقترراتللبترامم وا توصٌؾتوفر الكلٌة ادلة تتضمن 

 تقدمها
    

     الدراسٌة لمقررات سنوٌة للبرامم واتقارٌر  توفر الكلٌة 3

4 
تستجٌب الكلٌة آلراء ومتطلبات اعضاء هٌئة التدرٌس التتى تتضتمنها 

 تقارٌر المقررات الدراسٌة
    

5 
 اتتحتتدٌث ملفتتتشتتجع الكلٌتتة أعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس علتتى إعتتداد و

 تدرٌسهافى  الدراسٌة التى ٌشاركونلمقررات ل
    

     التدرٌس توفر الكلٌة التجهٌزات الالزمة والوسائل المساعدة فى 6

7 
تحتتر  الكلٌتتة علتتى تتتوفٌر التجهٌتتزات واالدوات والعٌنتتات الالزمتتة 

 للدروس العملٌة
    

8 
تحر  الكلٌة على الصٌانة الدورٌة للتجهٌزات المساعدة فتى العملٌتة 

 (المعامل –التعلٌمٌة ابالقاعات 
    

9 
م طرق واسالٌب متنوعة لتقوٌم آداء الطتالب فتى اأستخدتشجع الكلٌة 

 المقررت التى اقوم بتدرٌسها
    

10 
لمبتتدعٌن والمتمٌتتزٌن متتن اعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس فتتً تحفتتز الكلٌتتة ا

 مجاالت التدرٌس 
    

 جودة األنشطة اإلدارٌة والخدمٌةرابعا: 

     وأعمل وفقا لهم تهارسالو تهابرإٌتحر  الكلٌة على تعرٌفى  1

2 
فى أنشتطة وحتدة ضتمان  تشجع الكلٌة مشاركة اعضاء هٌئة التدرٌس

 الجودة 
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3 
فى تنفٌذ ومتابعة الخطتة  تشجع الكلٌة مشاركة اعضاء هٌئة التدرٌس

 للكلٌةاإلستراتٌجٌة 
    

4 
فتتى إعتتداد ومناقشتتة  تشتتجع الكلٌتتة مشتتاركة اعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس

 اتً السنوي للكلٌةالتقرٌر الذ
    

5 
فتى أنشتطة مركتز  ةشتاركتشجع الكلٌة أعضاء هٌئة التدرٌس على الم

 الخدمة العامة 
    

     تتم وفقا لمعاٌٌر معلنة فى أنشطة مركز الخدمة العامة ةشاركالم 6

7 
لمبتتدعٌن والمتمٌتتزٌن متتن اعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس فتتً تحفتتز الكلٌتتة ا
 خدمة المجتمعمجاالت 

    

     أدعم سٌاسة تقوٌم األداء الشامل ألعضاء هٌئة التدرٌس 8

  عضتتتتتتتتتاء هٌئتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدرٌسأل لتحستتتتتتتتتٌن الرضتتتتتتتتتا التتتتتتتتتوظٌفىاقتراحتتتتتتتتتات اضتتتتتتتتتافٌة: 

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

............................................................................................................................  
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 تقٌٌم آداء أعضاء هٌئة التدرٌس
 

   تقٌٌم ذاتى –الجزء األول: نشاط عضو هٌئة التدرٌس 
 عضو هٌئة التدرٌس، وٌعتمد من رئٌس القسم(   بواسطةاٌمل                                                   

 

 الفترة من     /     /          إلى    /    /    
 

 االسم:
 التخص  العام:
 التخص  الدقٌق:
 المإهل العلمً:

 الدرجة العلمٌة :                                     تارٌخ الحصول علٌها :    /    /
 
 

 ت التً شارك فى تدرٌسهاالمقررا

 الوحدات التدرٌسٌة*

 اسم المقرر ورقمه الكودى
 

الفصل 
 الدراسى

 العملً
 

 -التمارٌن 
 التدٌبات

 

 المحاضرات

    

ول
أل
ا

 

    

    

    
ً
ان
لث
ا

 
    

    

 * تشمل اإلشراؾ على مشارٌع التخرج.
 
 

 الندوات والمإتمرات والحلقات الدراسٌة

تمرعنوان المإ  
 

 الجهة والمكان
 

 التارٌخ
 

 نو ع المشاركة*

     

     

     

 * المشاركات:
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عضو  – 5حضور مجلس إدارة المإتمر  -4رئاسة جلسة علمٌة    -3حضور ورشة عمل    -2ببحث أو ورقة عمل     -1
 ..............أسباب أخرى .............................. – 7لالستزادة العلمٌة    -6منظم للمإتمر  

 

 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر

 عنوان المجلة وسنة النشر عنوان البحث

  

  

  

 

 المشاركة فً المشارٌع البحثٌة:
............................................................................................................................................ 

 

 الكتب واألعمال المترجمة:  
............................................................................................................................................ 

 األنشطة المسندة فى القسم:

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

 األنشطة المسندة فى الكلٌة:

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

 األنشطة المسندة فى الجامعة:

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

 األنشطة فً لجان الطالب واألسر:

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

 األنشطة المسندة فى الجامعة:

............................................................................................................................................ 
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 ) يعده رئيس القسم العلمي (تقٌٌم األداء األكادٌمً لعضو هٌئة التدرٌس  

 
 ( األداء التعلٌمً :1ا

 عناصر التقوٌم* عناصر التقوٌم* م

 ال ٌنطبق 9من 

   االلتزام باألعباء التدرٌسٌة.  1
   االلتزام بالساعات المكتبٌة.  2
   استخدام وسائل وتقنٌات التعلٌم.  3
   تحدٌث المواد التعلٌمٌة التً ٌقوم بتدرٌسها. 4
   المشاركة فً وضع المناهم ومحتوى المقررات.  5
   احترام األعراؾ والتقالٌد فً التدرٌس.  6
   المشاركة فً تقوٌم الطالب.  7
   اإلشراؾ على الرسائل والمشاركة فً مناقشتها.  8
   االلتزام بقرارات القسم.  9
   شر بحوث علمٌة فى مجالت متخصصة لمجال بحثه.ن 10
   المشاركة فى مإتمرات وندوات علمٌة. 12

   (9المعدل اإلجمالً امن 
 

 * فً حالة عدم انطباق العنصر ٌكتب "ال ٌنطبق" وتحذؾ عالمته وٌإخذ معدل لعناصر المنطبقة.

 
 ( خدمة الجامعة والمجتمع :2ا
 

 م*عناصر التقوٌ عناصر التقوٌم* م

 ال ٌنطبق 9من 

   حضور جلسات مجلس القسم العلمً. 1
   تنفٌذ ما ٌكلؾ به من مهام.  2
   اإلسهام فً أنشطة القسم العلمً.  3
   اإلسهام فً أنشطة الكلٌة.  4
   اإلسهام فً أنشطة الجامعة.  5



  

 مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

Tanta University Quality Assurance Center 
TQAC 

19 

 

   المشاركة فٌما ٌقدم من برامم خدمة المجتمع.  6
   ٌحقق أهداؾ القسم والكلٌة والجامعة.التفرغ الكلً لما   7
8 

التعاون مع اآلخرٌن فً أداء الواجبات العلمٌة واإلدارٌة  
 والفنٌة للفسم العلمً.

  
9 

 -أسنان  –االلتزام بتقدٌم الخدمات العالجٌة اطب بشري  
 تمرٌض(.

  

   حضور جلسات مجلس القسم العلمً. 10
   (9المعدل اإلجمالً امن 
 
 سلوكٌات :( ال3ا 
 

 عناصر التقوٌم* عناصر التقوٌم* م

 ال ٌنطبق 3من 
   احترام القٌم المهنٌة التربوٌة واألعراؾ الجامعٌة   -1

  التعاون مع رإسائه -2
 

  التعاون مع زمالئه -3
 

 

 الداللة السلبٌة ال بد أن تكون مبررة و موثقة.
 

 مالحظات رئٌس القسم العلمً:
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  
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 أعضاء الهٌئة المعاونة  قٌاس رضااستبٌان 

 
 : ........................... الدرجةاالسم اأختٌارى(: .............................................  

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 ة ولن ٌضرك بؤي حال.كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجود 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 
 

 

 العنصر م
 أوافق
 تماما

 أوافق
إلى حد 
 ما

ال 
 أوافق

 ال أعلم

 جودة األداءأوال: 

1 
ٌتتتتتوافر بالكلٌتتتتة األعتتتتداد الكافٌتتتتة متتتتن المعٌتتتتدٌن والمدرستتتتٌن المستتتتاعدٌن فتتتتى 

 التخصصات المختلفة
    

2 
م تدرٌبٌة لتنمٌة قدرات الهٌئتة المعاونتة فتى المجتاالت تنظم الكلٌة / الجامعة برام

 المختلفة
    

     ٌتم تنفٌذ البرامم التدرٌبٌة وفقا لالحتٌاجات التدرٌبٌة العضاء الهٌئة المعاونة 3

4 
ٌتوافر بالكلٌة قواعد بٌانات عن أعضاء الهٌئة المعاونتة موزعتة حستب التدرجات 

 واألقسام العلمٌة
    

     ٌة سٌاسات محددة لتحدٌد العبئ التدرٌسً وتفعلهاتعتمد الكل 5

6 
تقٌتتٌم أداء أعضتتاء الهٌئتتة المعاونتتة فتتى األنشتتطة المختلفتتة تحتتر  الكلٌتتة علتتى 

 خدمٌة ( –بحثٌة  –اتعلٌمٌة 
    

7 
تحتتر  الكلٌتتة علتتى قٌتتاس رضتتا أعضتتاء الهٌئتتة المعاونتتة بصتتفة دورٌتتة عتتن 

 اإلمكانٌات والخدمات المقدمة
    

8 
نتتتائم تقٌتتٌم األداء فتتى خطتتة و قٌتتاس الرضتتا بالتؽذٌتتة الراجعتتة متتن الكلٌتتة تؤختتذ

 التحسٌن والتطوٌر
    

9 
تعمل الكلٌة على توفٌر اإلمكانٌات والتجهٌزات الالزمتة لتطتوٌر العملٌتة التعلٌمٌتة 

 والبحثٌة 
    

     ثٌةالبحاالنشطة تعمل الكلٌة على توفٌر اإلمكانٌات والتجهٌزات الالزمة لتطوٌر  10

     تعمل الكلٌة على توفٌر وسائل األمن والسالمة داخل منشآتها 11

     توفر الكلٌة خدمة االنترنت العضاء الهٌئة المعاونة 12

 جودة البحث العلمى والدراسات العلٌاثانٌا: 

     برامم الدراسات العلٌا متنوعة وتم توصٌفها وفقا لمعاٌٌر أكادٌمٌة 1

     سات العلٌا تلبى احتٌاجات المجتمعبرامم الدرا 2

3 
تحتدٌث لتوائ  الدراستات  تحر  الكلٌة على مشاركة اعضاء الهٌئة المعاونة فتى

 العلٌا فى ضوء التطورات 
    

     تواكب موضوعات الرسائل العلمٌة التطور العلمً 4

5 
تطبتتتق الكلٌتتتة آلٌتتتات لتوزٌتتتع اإلشتتتراؾ علتتتى الرستتتائل العلمٌتتتة تضتتتمن توافتتتق 

 لتخص  والعبىء اإلشرافًا
    

     لدى الكلٌة خطة بحثٌة معتمدة ومعلنة 6

     تفعل الكلٌة آلٌات تضمن تفعٌل ومتابعة خطتها البحثٌة 7
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8 
تحر  الكلٌة / الجامعة على دعم أعضاء الهٌئة المعاونتة المتمٌتزٌن فتى البحتث 

 العلمً
    

     ى منظومة البحث العلمًالتعاون بٌن األقسام العلمٌة فالكلٌة تشجع  9

1
0 

تتعتتاون الكلٌتتة متتع هٌئتتتات ومإسستتات بحثٌتتة متتتن ختتالل مشتتروعات بحثٌتتتة أو 
 اتفاقٌات علمٌة

    

1
1 

     توفر الكلٌة المراجع والدورٌات العلمٌة لدعم منظومة البحث العلمً

1
2 

     توفر الكلٌة خدمة االنترنت للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن

1
3 

كلٌتتة الهٌئتتة المعاونتتة علتتى االستتتفادة متتن متتن  للتفتترغ العلمتتً إلجتتراء تشتتجع ال
 بحوث علمٌة مشتركة والحصول على درجات علمٌة من الخارج

    

1
4 

     تنظم الكلٌة مإتمرات علمٌة دورٌة وندوات تخصصٌة

1
5 

     تدعم الكلٌة مشاركة أعضاء الهٌئة المعاونة فى المإتمرات والندوات العلمٌة

 

 رضا الهٌئة المعاونةتراحات اضافٌة تعزز وتحسن اق : 

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

...................................................................................................................................... 
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 عضو الهٌئة المعاونة االمعٌد /المدرس المساعد(أداء الطالب عن  استبٌان قٌاس رضا

 
     ........................................ :)الفرقة /التخص : االسم ااختٌارى………………                         

 ٌد /المدرس المساعد:اسم المع……………………………………………………… 

 فٌما ٌلً مجموعة من العبارات ترتبط بالعملٌة التعلٌمٌة 

  فتً المكتان التذي ٌعبتر عتن ا√( ٌرجى قراءتها بعناٌة و تحدٌد اجابتك بالنستبة لهتا بوضتع عالمتة
 رأٌك 

 عنصرال م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

1 
على ان ٌكون دوره ة المعاونة عضو الهٌئٌحر  
 فى العملٌة التعلٌمٌة فعاالً 

    
2 

للرد على أي  مستعداعضو الهٌئة المعاونة دائماً 
 طاق المقررنفى  استفسار

    
     عضو الهٌئة المعاونة ملماً بموضوعات المقرر 3
4 

ٌحر  عضو الهٌئة المعاونه على مناقشة الطالب 
 تمارٌنفٌما ٌقومون به من تجارب و

    
5 

 التطبٌقات الكافٌة للطالبٌوفر عضو الهٌئة المعاونة 
 فى موضوعات المقرر

    
6 

ٌقدم عضو الهٌئة المعاونة المساعدة لكل طالب عند 
 الحاجة لذلك

    
7 

تقدٌم ال ٌمٌز بٌن الطالب  فى عضو الهٌئة المعاونة 
 الخدمة التعلٌمٌة

    
8 

تعرٌؾ الطالب  ٌحر  عضو الهٌئة المعاونه على
 المعمل والسالمة فىبوسائل األمن 

    
9 

ٌحر  عضو الهٌئة المعاونه على تعرٌؾ الطالب 
 باالستخدام األمثل واآلمن للكٌمٌاوٌات والعٌنات

    
11 

ٌلتزم عضو الهٌئة المعاونة بالموعد والزمن المحدد 
 للدرس العملى

    
11 

استمرار ٌحر  عضو الهٌئة المعاونه على التواجد ب
 أثناء الدروس العملٌة

    
12 

نه مع زمالئة فى المعمل ٌتعاون عضو الهٌئة المعاو
 بما ٌضمن تحقٌق المهارات العملٌة للطالب

    
13 

ٌحر  عضو الهٌئة المعاونه على متابعة الطالب 
 باستمرار أثناء الدروس العملٌة

    
 اآلداء: مقترحاتك لتحسٌن 

…………………………………………………………………………………………………… 
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 دارىعضاء الجهاز اإلقٌاس الرضا الوظٌفى ألاستبٌان 

 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 
 :........................الوظٌفة   االسم ااختٌارى(:.......................................

 االدارة / الوحدة:..................     نو ع:......................... ال
      مدٌر :       المشارك فى هذا االستبٌان:موظؾ :   

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 المحتوي م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 لمال أع ال أوافق

 وال : نظام العملأ

     بصفة دورٌة ومنتظمة ئىٌتم تقٌٌم آدا 1

     بنتائم التقٌٌم  ىإعالمٌتم  2

     نةلاآلداء ٌتم وفقا لمعاٌٌر مع متقٌٌ 3

     بشكل عادل الوظٌفٌةٌتم توزٌع المهام واألعمال  4

     ٌساعدنً رئٌسى بالعمل علً حل المشكالت التً تواجهنً 5

     تسكٌنً فً العمل وفقا  لمإهلى وتخصصً الوظٌفى  ٌتم 6

     تتعامل اإلدارة معنا برو  الود والشفافٌة 7

     ٌتم البت فً المشكالت والتظلمات بسرعة وبدون تجاهل  8

     عادلنظام الجزاءات والتظلمات  9

     توجد معاٌٌر عادلة ومعلنة للحوافز والدعم المعنوى 10

     ى بالمشاركة فى وضع سٌاسات العمل بادارتىٌسم  ل 11

 ثانٌا: بٌئة العمل والتجهٌزات المتاحة

     البٌئة التً أعمل نظافة تهتم إدارة الكلٌة ب 1

     تهتم إدارة الكلٌة بتوافر عوامل األمن والسالمة فً أماكن العمل 2

     ٌنناسب مع عدد الموظفٌن المتواجدتٌتوافر األثاث الالزم وٌ 3

     التهوٌة جٌدة واإلضائة متوفرة فً اماكن العمل 4

5 
تتوافر أجهزة الحاسب اآللً فً مكان عملً  بطرٌقة تساعد 

 علً إنجاز المهام واالعمال المطلوبة
    

     اآلداء لتطوٌر ىالمهنٌة وتؤهٌل تىلتنمٌة مهارا ىٌتم تدرٌب 6

     التدرٌبٌة ىتٌاجاتحالتدرٌب ٌتم وفقا ال 7

     توجد معاٌٌر موضوعٌة ومعلنة الختٌار المتدربٌن 8

 

 قٌاس رضا اإلدارٌٌن:تعزٌز فاعلٌة أذكر اقتراحات ٌمكن اضافتها ل 

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

................................................................................................................................  
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 دارىعضاء الجهاز اإلتقٌٌم أداء أاستبٌان 

 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

  سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال.كن على ثقة أن رأٌك 
 :........................الوظٌفة   االسم ااختٌارى(:.......................................

 االدارة / الوحدة:..................     نو ع:......................... ال
      مدٌر :       المشارك فى هذا االستبٌان:موظؾ :   

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 ضعٌؾ مقبول جٌد جٌد جدا المحتوي م

1 
القدرة على استٌعاب أسالٌب المعرفة بمهام االدارة / الوحدة و

 العمل
    

      هوأسالٌب هجراءاتاااللتزام بوالقدرة على تحدٌد خطوات العمل  2
     بانجاز العمل بالمستوى المطلوالمهارة فى  3
      فً الموعد المطلوب مهامانجاز الو الحفاظ على وقت العمل 4
     االلتزام بمواعٌد الحضور واالنصراؾ 5
     الترتٌب والنظام فً العمل 6
     المبادرة واالبتكار المتابعة لما ٌستجد فى نظام العمل و 7
     القدرة على العمل دون مراقبة 8
     الستعداد لتنفٌذهاواتوجٌهات التقبل  9
     التعاون لمساعدة الزمالء 10
     والتجاوب مع ضؽط العملمواجهة الصعوبات  11
     القدرة على اتخاذ القراراتحسن التصرؾ و 12
     المرونة والقدرة على التكٌؾ 13
     تجهٌزات بٌئة العملالمحافظة على  14
     عمل الرسمٌةاالستجابة للعمل فى ؼٌر اوقات ال 15
     المظهراالهتمام ب 16
     الوضع االخالقى والسلوكى للموظؾ 17
     المشاركة الفعالة فى االجتماعات 18

19 
زمالء( فى الحوار  –االتصال الفعال مع اآلخرٌن ارإساء 

 وعرض الرأى
    

 

  اإلدارٌٌن: لتعزٌز فاعلٌة تقٌٌم آداءأذكر اقتراحات ٌمكن اضافتها 

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

................................................................................................................................  
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 الوكٌل( - القٌادات األكادٌمٌة االعمٌدأستطال ع راى منسوبى الكلٌة فى نمط 
 (ٌمكن تطبٌقه لكل منهم منفصالا

 
  ........................................... :) الوظٌفةاالسم اأختٌارى......................: 

 ٌة وموضوعٌة.هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداق 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لك.√ ضع عالمة 

 المحتوي م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 وال: السمات الشخصٌة ومهارات التعامل مع االخرٌنا

1 
ل بٌن الفئات المختلفة ٌدعم العالقات االنسانٌة والتعاون المتباد

 داخل الكلٌة.
    

     ٌشجع الحوار وقبول االختالؾ فى الراى واالخذ بافضل االراء. 2

     ٌشجع منسوبى الكلٌة على االبتكار واالبدا ع . 3

     ٌجٌد االستما ع وٌتحقق من صحة ما ٌصله من معلومات  4

     ى االداء .ٌحسن االستفاده من الكفاءات والخبرات لرفع مستو 5

     ٌطبق مبدا العدالة فى التعامل مع الفئات المختلفة داخل الكلٌة.  6

7 
ٌحر  على انجاز المهام فى االوقات المناسبة بما ٌضمن عدم 

 التاخٌر فى تقدٌم الخدمات.
    

     ٌعتمد على رو  القانون والعالقات الشخصٌة فى تسٌٌر العمل. 8

     انٌة مع الجمٌع .ٌتفهم الظروؾ األنس 9

     الجمٌع. بٌناأللفة ٌحر  علً تبادل رو   10

     ٌعطً الكلٌة الكثٌر من وقتة. 11

 ثانٌا : المهارات االدارٌة والسمات القٌادٌة

1 
ٌتبع اسلوب التفكٌر المنهجى والتخطٌط العلمى القائم على 

 الرإٌة ووضو  االهداؾ. 
    

2 
افٌة فى السٌاسات المتبعة والقرارات ٌعتمد على الوضو  والشف

 ذات الصلة.
    

     ٌشارك المعنٌٌن فى وضع السٌاسات واتخاذ القرار. 3

4 
ٌتمتع بالخبره والكفاءه فى العمل االدارى بما ٌضمن حل 

 المشكالت.
    

5 
 وإدارة الحتتوار وإدارة الخالفتتات حتتل علتتى لدٌتتة القتتدرة
 .االجتماعات

    

6 
اإلستراتٌجً ووضع الخطط   التخطٌط اتمهار من ٌتمكن

 الخاصة بها.
    

7 
ٌستخدم أسالٌب موضوعٌة فى المسائلة والمحاسبة طبقا للوائ  

 ولٌس المصال  الشخصٌة.
    

8 
ٌستخدم األسلوب الدٌمقرطً فً أعمال اإلدارة و ٌتبنً 

 الالمركزٌة فً اإلدارة.
    

     ٌةذاتال ٌةلدٌة رإٌة حول أسالٌب تنمٌة موارد الكل 9
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     ٌبذل مجهودا كبٌرا فً دعم وتنشٌط الوحدات الخاصة بالكلٌة . 10

     ٌدٌر الكلٌة من خالل لجان معاونة وبالتعاون مع جمٌع الزمالء. 11

     الصالحٌات فً اإلدارة. بعضٌفوض  12

     ٌستخدم سلطاتة القانونٌة بدون تعسؾ وعدم الظلم . 13

     تواجد باللجان المنبثقة بقدر اإلمكان .ٌحر  علً ال 14

 العالقة مع أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم واإلدارٌٌن ثالثا:

1 
ٌهتتتتم برفتتتع مستتتتوي اداء أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس ومعتتتاونٌهم 

 واإلدارٌٌن .
    

2 
أعضتاء هٌئتة علتى األعبتاء الوظٌفٌتة  ٌراعى العدالتة فتى توزٌتع

 ن.التدرٌس ومعاونٌهم واإلدارٌٌ
    

3 
متتتع أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس ستتتبل النهتتتوض بالكلٌتتتة ٌنتتتاق  

 ومعاونٌهم واإلدارٌٌن وٌؤخذ بمقترحاتهم.
    

4 
الفئتتتات المختلفتتتة داختتتل الكلٌتتتتة ٌعقتتتد اجتماعتتتات دورٌتتتة متتتع 

 تذلٌل العقبات والصعوبات.وكستما ع آلرائهم ل
    

5 
ٌستتتاعد أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس ومعتتتاونٌهم واإلدارٌتتتٌن علتتتً 

 تؽالل اوقات العمل بطرق فعالة.إس
    

 البرامم التعلٌمٌة والخطط الدراسٌة والطالب رابعا:

1 
ٌحر  علً وجود رسالة ورإٌة واضحة للكلٌة /المعهد وٌعمل 

 ا.حقٌقهجاهدا علً ت
    

2 
ٌعمتتتتل علتتتتً تحتتتتدٌث وتطتتتتوٌر البتتتترامم التعلٌمٌتتتتة والمنتتتتاهم 

 باستمرار.
    

     طالب بطرق موضوعٌة وصادقة.ٌحر  علً أن ٌتم تقٌٌم ال 3

4 
 ٌحتتتر  علتتتً وجتتتود خطتتتط بحثٌتتتة للكلٌتتتة /المعهتتتد واألقستتتام

   وتفعٌلها
    

     ٌهتم با جراء تقٌٌم ذاتً للكلٌة /المعهد والبرامم األكادٌمٌة. 5

     ٌهتم با جراء تقٌٌم خارجً للكلٌة /المعهد والبرامم األكادٌمٌة. 6

     لكلٌة /المعهد.حكم عام ٌحر  علً تمٌز ا 7

 خامسا :وضع الخطط المناسبة والعمل علً تنفٌذها   

     تابع تنفٌذها باستمرار.ٌوٌضع خطط التطوٌر الالزمة  1

2 
ٌضتتتع استتتترتٌجٌات وخطتتتط بدٌلتتتة لمواجهتتتة المشتتتكالت الؽٌتتتر 

 متوقعة.
    

3 
ٌهتتتتم بالتقتتتارٌر الخاصتتتة بستتتٌر العمتتتل فتتتً الكلٌتتتة /المعهتتتد وال 

 ٌتجاهلها.
    

4 
تتوفٌر اإلمكانتات المطلوبتة إلنجتاز العمتل بصتورة ٌحر  علتى  

 جٌدة.
    

5 
ٌهتم بتطبٌق خطط المشاركة المجتمعٌة كجسر تواصل مع البٌئة 

 الخارجٌة والمجتمع.
    

     ٌحر  علً عقد اللقاء السنوي مع الخرٌجٌن للتواصل معهم. 6

7 
اجتتات ستتوق ٌحتتر  علتتً إقامتتة ملتقتتً التوظٌتتؾ وتلبٌتتة احتٌ

 العمل.
    

  القٌادات األكادٌمٌةاالعمٌد ،الوكٌل(لتعزٌز دٌمقراطٌة أذكر اقتراحات اضافٌة: 
........................................................................................................................................... 
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 لكلٌة فى نمط القٌادات األكادٌمٌة ارئٌس القسم(أستطال ع راى منسوبى ا
 اٌمكن تطبٌقه لكل منهم منفصال(

 
  ........................................... :) الوظٌفةاالسم اأختٌارى......................: 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال. كن على ثقة أن 

  أمام الخانة المالئمة لك.√ ضع عالمة 
 

 المحتوي م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 وال: السمات الشخصٌة ومهارات التعامل مع االخرٌنا

1 
ٌدعم العالقات االنسانٌة والتعاون المتبادل بٌن الفئات المختلفة 

 .القسمخل دا
    

     ٌشجع الحوار وقبول االختالؾ فى الراى واالخذ بافضل االراء. 2

     على االبتكار واالبدا ع . قسمٌشجع منسوبى ال 3

     ٌجٌد االستما ع وٌتحقق من صحة ما ٌصله من معلومات  4

     ٌحسن االستفاده من الكفاءات والخبرات لرفع مستوى االداء . 5

     . قسما العدالة فى التعامل مع الفئات المختلفة داخل الٌطبق مبد 6

7 
ٌحر  على انجاز المهام فى االوقات المناسبة بما ٌضمن عدم 

 التاخٌر فى تقدٌم الخدمات .
    

     ٌعتمد على رو  القانون والعالقات الشخصٌة فى تسٌٌر العمل. 8

     الكثٌر من وقتة.قسم ٌعطً ال 9

 ارات االدارٌة والسمات القٌادٌةثانٌا : المه

1 
ٌتبع اسلوب التفكٌر المنهجى والتخطٌط العلمى القائم على 

 الرإٌة ووضو  االهداؾ. 
    

2 
ٌعتمد على الوضو  والشفافٌة فى السٌاسات المتبعة والقرارات 

 ذات الصلة.
    

     ٌشارك المعنٌٌن فى وضع السٌاسات واتخاذ القرار. 3

4 
 حلبره والكفاءه فى العمل االدارى بما ٌضمن ٌتمتع بالخ
 .االجتماعات وإدارة الحوار وإدارة الخالفات

    

5 
ٌستخدم أسالٌب موضوعٌة فى المسائلة والمحاسبة طبقا للوائ  

 ولٌس المصال  الشخصٌة.
    

     من خالل لجان معاونة وبالتعاون مع جمٌع الزمالء. قسمٌدٌر ال 6

     لقانونٌة بدون تعسؾ وعدم الظلم.ٌستخدم سلطاتة ا 8

 ثالثا:العالقة مع أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم واإلدارٌٌن

1 
ٌهتتتتم برفتتتع مستتتتوي اداء أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس ومعتتتاونٌهم 

 واإلدارٌٌن.
    

2 
أعضتاء هٌئتة التتتدرٌس علتتى األعبتاء  ٌراعتى العدالتة فتتى توزٌتع
 ومعاونٌهم واإلدارٌٌن.

    

    متتتع أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس  قستتتمل النهتتتوض بالستتتبٌنتتتاق   3
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 ومعاونٌهم واإلدارٌٌن وٌؤخذ بمقترحاتهم.

4 
 الفئتتتات المختلفتتتة داختتتل القستتتمٌعقتتتد اجتماعتتتات دورٌتتتة متتتع 

 تذلٌل العقبات والصعوبات.وكستما ع آلرائهم ل
    

5 
ٌستتتاعد أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس ومعتتتاونٌهم واإلدارٌتتتٌن علتتتً 

 رق فعالة ومبتكرة.إستؽالل اوقات العمل بط
    

 رابعا:البرامم التعلٌمٌة والخطط الدراسٌة والطالب

1 
وٌعمتل جاهتدا  للقستمٌحر  علً وجود رسالة ورإٌة واضتحة 

 .حقٌقهاعلً ت
    

2 
ٌعمتتتتل علتتتتً تحتتتتدٌث وتطتتتتوٌر البتتتترامم التعلٌمٌتتتتة والمنتتتتاهم 

 باستمرار.
    

     قة.ٌحر  علً أن ٌتم تقٌٌم الطالب بطرق موضوعٌة وصاد 3

       تفعٌلهاوٌتابع  قسمللبحثٌة  ةٌحر  علً وجود خط 4

     والبرامم األكادٌمٌة. للقسمجراء تقٌٌم ذاتً ٌحر  على ا 5

     ة.لتعلٌمٌلبرامم الاجراء تقٌٌم خارجً ٌحر  على  6

     .القسمحكم عام ٌحر  علً تمٌز  7

   خامسا :وضع الخطط المناسبة والعمل علً تنفٌذها 

     تابع تنفٌذها باستمرار.ٌٌضع خطط التطوٌر الالزمة و 1

     وال ٌتجاهلها. القسمٌهتم بالتقارٌر الخاصة بسٌر العمل فً  2

3 
تتتوفٌر اإلمكانتتات المطلوبتتة إلنجتتاز العمتتل بصتتورة ٌحتتر  علتتى 

 جٌدة.
    

4 
تطبٌتق خطتط المشتاركة المجتمعٌتة كجستر تواصتل ٌحر  على 

 ٌة والمجتمع.مع البٌئة الخارج
    

 

  لتعزٌز دٌمقراطٌة القٌادات األكادٌمٌةارئٌس القسم(أذكر اقتراحات اضافٌة: 
........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
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 (مدٌرى اإلدارات ،أمٌن الكلٌةا دارٌةأستطال ع راى منسوبى الكلٌة فى نمط القٌادات اإل
 اٌمكن تطبٌقه لكل منهم منفصال(

 
  وظٌفة(: ........................................... الاالسم اأختٌارى ......................: 

 ............................................... :اإلدارة / الوحدة 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 جودة ولن ٌضرك بؤي حال.كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة ال 

  أمام الخانة المالئمة لك.√ ضع عالمة 
 

 المحتوي م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 وال: السمات الشخصٌة ومهارات التعامل مع االخرٌنا

1 
ٌدعم العالقات االنسانٌة والتعاون المتبادل بٌن الفئات المختلفة 

 .االدارةداخل 
    

     لحوار وقبول االختالؾ فى الراى واالخذ بافضل االراء.ٌشجع ا 2

     على االبتكار واالبدا ع . مرإسٌهٌشجع  3

     ٌجٌد االستما ع وٌتحقق من صحة ما ٌصله من معلومات  4

     ٌحسن االستفاده من الكفاءات والخبرات لرفع مستوى االداء . 5

     . همرإسٌٌطبق مبدا العدالة فى التعامل مع  6

7 
انجاز المهام فى االوقات المناسبة بما ضمان ٌحر  على 

 ٌضمن عدم التاخٌر فى تقدٌم الخدمات.
    

     ٌعتمد على رو  القانون والعالقات الشخصٌة فى سٌر العمل. 8

     ٌتفهم الظروؾ األنسانٌة مع الجمٌع . 9

     الكثٌر من وقتة. عملٌعطً ال 10

 االدارٌة والسمات القٌادٌة: ثانٌا : المهارات

1 
ٌعتمد على الوضو  والشفافٌة فى السٌاسات المتبعة والقرارات 

 ذات الصلة.
    

     ٌشارك المعنٌٌن فى وضع السٌاسات واتخاذ القرار. 2

3 
ٌتمتع بالخبره والكفاءه فى العمل االدارى بما ٌضمن حل 

 المشكالت.
    

4 
 وإدارة الحتتوار وإدارة الخالفتتات حتتل علتتى لدٌتتة القتتدرة
 .االجتماعات

    

5 
ٌستخدم أسالٌب موضوعٌة فى المسائلة علٌه والمحاسبة طبقا 

 للوائ  ولٌس المصال  الشخصٌة.
    

     ٌستخدم سلطاتة القانونٌة بدون تعسؾ وعدم الظلم . 6

7 
مرإسٌه وتطبٌق األسالٌب الحدٌثة فى ٌهتم برفع مستوي اداء 

 .العمل
    

     .للمرإسٌنالصالحٌات بعض ض ٌفو 8

     .بعدالة ووفقا للتخصصاتٌوز ع األعباء الوظٌفٌة  9

    لتذلٌل العقبات والصعوبات  مرإسٌهٌعقد اجتماعات دورٌة مع  10
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 واإلستما ع آلرائهم .

11 
علً إستؽالل اوقات العمل بطرق فعالة  مرإسٌهٌساعد 
 ومبتكرة.

    

     بسٌر العمل فً وال ٌتجاهلها .ٌهتم بالتقارٌر الخاصة  12

13 
توفٌر اإلمكانات المطلوبة إلنجاز العمل بصورة ٌحر  على 

 جٌدة.
    

     تابع تنفٌذها باستمرار.ٌوعمل لتطوٌر ال اٌضع خطط 14

 

  االدارٌةالقٌادات  نمط حسٌنلتأذكر اقتراحات اضافٌة: 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
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 تقٌٌم أداء وحدات الجودةلاستبٌان 
 

 ..... :) الكلٌة : .............  .........................................االسم اأختٌارى........ 

 . هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 بؤي حال . كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك 

  أمام الخانة المالئمة لك .√ ضع عالمة 
 

 عنصرال م
 أوافق
 تماما

 أوافق
 إلى حد ما

 ال أعلم ال أوافق

 فعالٌات النشطة واالوال:التسهٌالت الداعمة وأ

1 
 –تحر  الوحدة على نشر ثقافة الجودة بالكلٌة اتنظٌم لقتاءات 

 ج( توفٌر نماذ –اعداد مطبوعات وادلة  –عقد ور  العمل 
    

2 
قٌتاس الرضتا  -تقٌٌم اآلداء االوحدة العدٌد من األستبٌانات  تفعل
 العداد خطط التطوٌر واستٌفاء متطلبات الجودة واالعتماد( 

    

3 
التؽذٌتتتة الراجعتتتة متتتن تحلٌتتتل  صتتتٌاؼةتحتتتر  الوحتتتدة علتتتً 
 اإلستبٌانات لكستفادة منها 

    

4 
فتتى ضتتوء  حٌةاإلجتتراءات التصتتحٌ تتتتابع وحتتدة الجتتودة إتختتاذ
 نتٌجة تحلٌل االستبٌانات

    

5 
منستوبى تقوم إدارة الوحدة بالرد علً جمٌع إسفسارات وأسئلة 

                               الكلٌة
    

6 
تقتتوم الوحتتدة بممتتداد فرٌتتق العمتتل بالوثتتائق اإلسترشتتادٌة التتتً 

 عمالاألتساعده علً إنجاز 
    

7 
ً الوحتتتدات بالكلٌتتتات األختتتري تقتتتوم الوحتتتدة بعمتتتل زٌتتتارات إلتتت

 لكستفادة وتبادل الخبرات
    

8 
علٌتات تقتتٌم اتقرٌتتر دوري عتن األنشتتطة وف معتدادتقتوم الوحتتدة ب

 اآلداء بالكلٌة دورٌا للعرض علً مجلس الكلٌة
    

9 
تقتتدم ادارة الكلٌتتة التتدعم المتتادى والمعنتتوى للوحتتدة بمتتا ٌتتدعم 

 وٌسهل مهامها
    

     ة على تدرٌب فرٌق العمل بالوحدةتحر  ادارة الكلٌ 10

11 
ٌحتتتر  مجلتتتس إدارة الوحتتتدة علتتتً اإلجتمتتتا ع بصتتتفة دورٌتتتة 

 وتذلٌل المعوقات تنفٌذ المهاممنتظمة لمتابعة و
    

     للوحدة خطة عمل سنوٌة معتمدة ومعلنة 12

13 
الخاصتة بهتا وفتق اإلطتار  أنشطة الخطةتعمل الوحدة علً تنفٌذ 

 الزمنً  
    

14 
حتر  الوحتدة علتتى إعتداد تقرٌتتر ذاتتى ستتنوى للكلٌتة وتعتمتتدة ت

  وتعلنه
    

15 
للوحتتتدة موقتتتتع علتتتتى شتتتتبكة المعلومتتتات ٌتضتتتتمن العدٌتتتتد متتتتن 

 وٌتم تحدٌثه باستمرار والبٌانات المعلومات
    

16 
ٌوجتتد للوحتتدة العدٌتتد متتن اإلصتتدارات واألدلتتة اإلسترشتتادٌة فتتً 

 مجال الجودة
    

     معتمدة ومفعلة داخلٌة والئحة للوحدة هٌكل إداري 17

 ثانٌا: فرٌق العمل وكذلك البٌئة التً تعمل بها الوحدة  
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     ٌتسم فرٌق العمل بالتعاون والحر  على انجاز المهام 1

2 
العتتاملٌن بوحتتدة الجتتودة متتن الحاصتتلٌن علتتً دورات فتتى مجتتال 

 العتمادالمراجعة الخارجٌة والتاهٌل لالجودة ونظم ادارة 
    

3 
واللقتتاءات  ٌحتر  العتتاملٌن بالوحتدة علتتً حضتور ور  العمتتل

 الوحدة ومركز ضمان الجودة تعقدهاالتً 
    

     العمل الدإوب و فرٌق عمل الوحدة ٌتسم باإلخال  4

5 
 تنفٌتتذ الوحتتدة مجهتتزة بتتالتجهٌزات التتتى تستتاعدها وتتتدعمها فتتى

 متابعة أنشطتها وأعمالها بالكفاءة المطلوبة
    

 : مدٌر الوحدة  الثثا

     توجد معاٌٌر معتمدة ومعلنة الختٌار مدٌر الوحدة 1

2 
متتتن االشتتتخا  لدٌتتته الخبتتترات الالزمتتتة ومتتتن متتتدٌر الوحتتتدة 
 مجال الجودة      فى المتمٌزٌن 

    

3 
لعمل وٌقتوم اٌفوض مدٌر الوحدة بعض االختصاصات إلً لجان 

 بالمتابعة الدورٌة لها
    

4 
ة بصتتتفة رستتتمٌة مجلتتتس الكلٌتتتة لعتتترض ٌحضتتتر متتتدٌر الوحتتتد

ومناقشتتتة جمٌتتتع المستتتتجدات وتقتتتارٌر المتابعتتتة وتقٌتتتٌم اآلداء 
 والموضوعات ذات الصلة 

    

5 
ٌحتتر  متتدٌر الوحتتدة علتتً وجتتود عالقتتة  قائمتتة علتتى االحتتترام 

 الوحدة المستفٌدٌن من انشطة وخدماتالمتبادل مع جمٌع 
    

6 
عتتتات مركتتتز ضتتتمان ٌحضتتتر متتتدٌر الوحتتتدة بصتتتفة دورٌتتتة اجتما

الجتتتتتودة بالجامعتتتتتة  لعتتتتترض ومناقشتتتتتة جمٌتتتتتع المستتتتتتجدات 
 والموضوعات المتعلقة بالجودة بالكلٌة

    

 

  أداء وحدات الجودة:  تعزز وتحسناقتراحات اضافٌة 

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

...................................................................................................................................... 
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 تقٌٌم أداء مركز ضمان الجودةلاستبٌان 

 

 ..... :) الكلٌة : .............  .........................................االسم اأختٌارى........ 

 . هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 . كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لك .√ ضع عالمة 

 

ال 
 أعلم

ال 
 أوافق

 أوافق
إلى 
 حد ما

 وافقأ
 تماما

 م  م  العنصر

 نشطة االالتسهٌالت الداعمة و اوال:

ضتتمان متتن اللقتتاءات وور  العمتتل لنشتتر ثقافتتة  عدٌتتدٌقتتوم المركتتز بعمتتل ال     

 الجودة بالكلٌات.     

1 

لتعزٌتتتز كفتتتاءة  لقٌتتتاس األثتتتر وتقٌتتتٌم اآلداءأستتتتبٌانات  عمتتتلٌقتتتوم المركتتتز ب    

 .منظومة ضمان الجودة بالجامعة

2 

 التؽذٌتتتة الراجعتتتة متتتن تحلٌتتتل االستتتتبٌانات صتتتٌاؼةٌحتتتر  المركتتتز علتتتً      

 لكستفادة منها وعمل اإلجراءات التصحٌحٌة.

3 

وعتتدم  التتتى تطلتتب منهتتاتقتتوم إدارة المركتتز بتتالرد علتتً جمٌتتع اإلسفستتارات      

 تجاهلها.                              

4 

واألدلتة الجتودة بالكلٌتات بالوثتائق  وحداتعلى توفٌر وامداد المركز  ٌحر     

 .مهامالاإلسترشادٌة التً تساعد علً إنجاز والنماذج 

5 

 وحتدات الجتودة بالكلٌتاتأنشتطة متابعتة دورٌتة ل ٌقوم المركز بعمل زٌتارات     

 .وتقدٌم الدعم الفنى الالزم

6 

  تتتى انجزهتتتا دوري عتتن األنشتتتطة والفعالٌتتات القتتوم المركتتز بعمتتتل تقرٌتتر ٌ     

 .جامعةللعرض علً مجلس ال

7 

منتظمتتة متتع فرٌتتق المركتتز وٌحتتر  المركتتز علتتً اإلجتمتتا ع بصتتفة دورٌتتة     

 لمتابعة األعمال وتذلٌل الصعاب. 

8 

منتظمتتة متتع متتدٌري وحتتدات وٌحتر  المركتتز علتتً اإلجتمتتا ع بصتتفة دورٌتتة     

 الجودة بالكلٌات لمتابعة األعمال وتذلٌل الصعاب .

9 

علتتً تنفٌتتذ خطتتة واضتتحة للنهتتوض بؤعمتتال الجتتودة بكلٌتتات ٌعمتتل المركتتز     

 الجامعة.

10 
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 11 .وٌلبى احتٌاجات الكلٌاتالنشاط اإلعالمً والتثقٌفً للمركز مستمر     

 13 ٌتم تحدٌثة باستمرار.ٌدعم منظومة ضمان الجودة والموقع الخا  بالمركز     

 14 شادٌة فً مجال الجودةاإلصدارات واألدلة اإلستر على نشرمركز ٌحر  ال     

 15 والئحة مالٌة.واض  للمركز هٌكل إداري      

 16  تدعم تحقٌق اهدافة فرٌق عمل المركز ومكان وبٌئة عمل المركز      

العمتتل بتتٌن أعضتتاء الفرٌتتق التنفٌتتذي للمركتتز باإلنستتجام ورو   منتتا  ٌتستتم    

 الود.

17 

 18 .مإهل للقٌام بمهامه مركزالعمل فرٌق     

وحتتتدات الجتتتودة  اتأعضتتتاء فرٌتتتق المركتتتز علتتتً حضتتتور أجتماعتتت ٌحتتتر     

عم التتالزم وتحدٌتتد االحتٌاجتتات ددٌم التتقون لهتتا لتقتتبالكلٌتتات التتتً هتتم مستتئ

 .المرحلٌة

19 

 مدٌر المركز   ثانٌا:

 1 مجال الجودة .      المإهلٌن وذى خبرة فى مدٌر المركز من األشخا      

 2 لعمل وٌقوم بالمتابعة الدورٌةاالسلطات إلً لجان  مدٌر المركز ٌفوض    

 ادارة مركتتز االداء المإسستتىمتتدٌر المركتتز ٌحضتتر بصتتفة رستتمٌة مجلتتس     

 بكلٌات الجامعة. وموقؾ منظومة ضمان الجودةلعرض جمٌع المستجدات 

3 

مدٌر المركز علً وجود عالقة من اإلحترام والتفاهم فً التعامل متع  ٌحر     

 .المركزمترددٌن علً جمٌع ال

4 

 

  أداء مركز ضمان الجودة: لتعزٌز  وتحسٌناقتراحات اضافٌة 

.................................................................................................  
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 واعداد التقرٌر السنوى آلداء الكلٌة لتقٌٌم الذاتىااستبٌان 
 

 ن هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة.هذا االستبٌا 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 
 :........................الوظٌفة     االسم ااختٌارى(:.......................................

 :..................   / االدارة القسم العلمىالنو ع:.........................          
طالتب مرحلتة البكتالورٌوس:    :............  المشتارك فتى هتذا االستتبٌان:والشعبة ااذا كتان طالبتا( الفرقة

      طالب دراسات العلٌا  :       

  أمام الخانة المالئمة لتقدٌرك.√ ضع عالمة 
 

 المعٌار األول: التخطٌط االستراتٌجى

 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( كودال
 اعلم

    هل توجد للكلٌة خطة إستراتٌجٌة معتمدة اقرار مجلس الكلٌة المتضمن ذلك( 1

هل توجد وثٌقة للتحلٌل البٌئً امصفوفة متضتمنة مجتاالت القتوة والضتعؾ / الفتر   2
 والوزن النسبى( –والتهدٌدات 

   

 -الكلٌتتة فتتً التحلٌتتل البٌئتتً ااستتتبٌانات  هتتل شتتارك األطتتراؾ المختلفتتة داختتل وختتارج 3
 قوائم حضور ندوة او اجتما ع( وهم: –تؽذٌة راجعة  -تحلٌل احصائى 

   

    الطالب  ( أ 

    أعضاء هٌئة التدرٌس ( ب 

    ج( العاملٌن       

    جهات التوظٌؾ  –د(  المستفٌدون        

    هـ( خرٌجون      

ط إستراتٌجٌة الكلٌتة بمستتراتٌجٌة الجامعتة معتمتدة متن هل توجد وثٌقة بمجاالت ارتبا 4
 وحدة التخطٌط االستراتٌجى بالجامعة

   

لتطبٌتتق إستتتراتٌجٌة الكلٌتتة  Action plan هتتل توجتتد وثٌقتتة للخطتتة التنفٌذٌتتة  5
 –المخرجتتتات  -االطتتتار الزمنتتتى –مستتتإولٌة التنفٌتتتذ  –متضتتتمنة األنشتتتطة المطلوبتتتة 

 زمالتموٌل الال –مإشرات اإلنجاز 
   

قترار  –تحتدٌثها لوآلٌتة  معتمتدةرإٌتة ورستالة وأهتداؾ إستتراتٌجٌة للكلٌتة هل ٌوجتد  6
 اعتمادها من مجلس الكلٌة.

   

هل توجد وثائق مشتاركة األطتراؾ المختلفتة فتً صتٌاؼة الرإٌتة والرستالة واألهتداؾ  7
 سجل حضور ندوة(. –اإلستراتٌجٌة للكلٌة ااستبٌانات 

   

    ن الرإٌة والرسالة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة داخل وخارج الكلٌةهل تم نشر وإعال 8

    اسد الفجوة بٌن ما هو موجود وما هو مؤمول( Normsهل توجد خطة الستٌفاء  9

    هل توجد وثٌقة معتمدة لسٌاسات الكلٌة، فً: 10

    مجاالت التعلٌم ( أ 

    البحث العلمً  ( ب 

    خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  ( ت 

    سٌاسات مالٌة ( ث 

    سٌاسات القبول والتحوٌل... الخ. ( ج 

    هل تم نشر وإعالن سٌاسات الكلٌة فً المجاالت السابقة 11

   تزاٌتتد اقبتتال الطتتالب  –هتتل توجتتد وثٌقتتة لستتمات التمٌتتز للكلٌتتة: وجتتود بتترامم ممٌتتزة  12
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ل تزاٌتتد اقبتتا –التصتتنٌؾ العتتالمى  –الوافتتدٌن ااحصتتائٌات عددٌتتة لخمتتس ستتنوات( 
مستتوى كفتاءة الخترٌجٌن اتؽذٌتة راجعتة  –منظمات سوق العمل على خرٌجتى الكلٌتة 

 اخرى -معدل النشر العلمى  –من المستفٌدٌن او الخرٌجٌن( 

 

 المعٌار الثانً: الهٌكل التنظٌمً
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

إجتراءات تحتدٌث  –دهتا قترار اعتما –هل توجد وثٌقة للهٌكل التنظٌمً للكلٌتة  1
 الهٌكل التنظٌمً اإذا كان ٌنطبق(

   

لتوصتٌؾ التتوظٌفً وتحدٌتد المستتإولٌات اللقٌتادات األكادٌمٌتتة لهتل ٌوجتد دلٌتتل  2
 والتنفٌذٌة وجمٌع وظائؾ الكلٌة(

   

هتتل ٌوجتتد بطاقتتات للتوصتتٌؾ التتوظٌفى لجمٌتتع العتتاملٌن بتتاالدارات المختلفتتة  3
 ت(انماذج لما هو موجود باالدارا

   

 -هتتتتل توجتتتتد قائمتتتتة بتتتتاإلدارات المتخصصتتتتة بالكلٌتتتتة اإدارة شتتتتئون الطتتتتالب  4
العالقات الثقافٌة(. تشكٌل هتذه  –اإلدارة المالٌة والحسابات  –الدراسات العلٌا 

 اإلدارات من القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن.
   

رٌة هتتل توجتتد وحتتدة معتمتتدة إلدارة األزمتتات والكتتوارث متضتتمن المتتوارد البشتت 5
 والمادٌة الالزمة والهٌكل االدارى

   

    هل توجد خطة معتمدة لتدرٌب أفراد الوحدة وتنمٌة قدراتهم فً هذا المجال 6

هل تم تدرٌب أفراد الكلٌة المعنٌٌن على الخطط الموضوعة للزمات والكوارث  7
 سجالت تدرٌب(  –وكٌفٌة التعامل معها اوثائق سٌنارٌوهات 

   

ثتتتائق لستتتٌنارٌوهات تنفٌتتتذ خطتتتط اختتتالء للمبتتتانى واالدارات متتتن هتتتل توجتتتد و 8
 العاملٌن والطالب

   

 

 المعٌار الثالث: القٌادة والحوكمة
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

هل توجد وثٌقة معاٌٌر اختٌار القٌادات األكادٌمٌة االوكالء/ رإساء األقسام/  1
 -اتحاد الطالب / مدٌر وحدة ضمان الجودة(  منسقى البرنامم التعلٌمٌة/ رائد
 وقرار اعتمادها من مجلس الكلٌة

   

هل ٌشارك أعضاء هٌئة التدرٌس فً اختٌار القٌادات األكادٌمٌة االمشاركة فى  2
 تحدٌد واقرار المعاٌٌر(

   

 -هل تم استقصاء رأى األطراؾ المعنٌة حول نمط القٌادة بالكلٌة ااستبٌانات  3
 اجراءات تصحٌحٌة( وهم: –تؽذٌة راجعة  –صائى تحلٌل اح

   

    هٌئة التدرٌس ( أ 

    إدارٌٌن ( ب 

    طالب ( ت 

هل توجد محاضر رسمٌة لمجالس الكلٌة متضمنة مناقشة قضاٌا التعلٌم  4
 والتعلم وتطوٌر البرامم والقرارات التً تعزز فاعلٌة األداء انماذج لذلك(

   

هارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة متضمنة هل توجد خطة تدرٌب لتنمٌة الم 5
سجالت الحضور  –عدد البرامم أو الدورات التدرٌبٌة ونسبة الحاصلٌن علٌها 

 وسائل تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة  –
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هل توجد قاعدة بٌانات المإسسة تتضمن مختلؾ اإلدارات ونظم المعلومات  6
 ( ونظام حفظ وتداول واستدعاء الوثائقاإلدارٌة والقانونٌة االلوائ  والقوانٌن

   

هل توجتد خطتة معتمتدة لتنمٌتة المتوارد الذاتٌتة للكلٌتة اتتضتمن عتدد الوحتدات  7
نستبه التموٌتل المستتخدم متن المتوارد  –ذات الطابع الختا  ودخلهتا الستنوى 

 الذاتٌة فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة من اجمالى الموازنة(
   

 -ق للتعتتاون متتع المجتمتتع وقطاعتتات االنتتتاج اتحدٌتتد القطاعتتات هتتل توجتتد وثتتائ 8
نمتتاذج لتقتتدٌم استشتتارات او   –مشتتروعات  –بروتوكتتوالت واتفاقٌتتات تعتتاون 

 خدمات...(
   

هل توجد آلٌات لتقٌٌم كفاءة إدارة الكلٌة والقٌادات األكادٌمٌة: مجاالت  9
تحلٌل احصائى  –ءات لقا –وقرارات االستفادة من نتائم التقوٌم ااستبٌانات 

 نماذج الجراءات تصحٌحٌة( –وتؽذٌة راجعة 
   

 –أنواعهتا  –هل توجد مشتروعات للتطتوٌر حصتلت علٌهتا المإسستة اعتددها  10
أهتتتتدافها( ووستتتتائل دعتتتتم القٌتتتتادات األكادٌمٌتتتتة لمتابعتتتتة واستتتتتمرارٌة تلتتتتك 

 المشروعات 
   

 

 المعٌار الرابع: المصداقٌة واألخالقٌات
 

ال  ال نعم رسة االوثٌقة(المما الكود
 اعلم

هتتل توجتتد قائمتتة معتمتتدة لكجتتراءات التتتً تتبعهتتا المإسستتة لاللتتتزام ونمتتاذج  1
 الجراءات تصحٌحٌة تتعلق بـ:

   

    أخالقٌات البحث العلمً ( أ 

    أخالقٌات المهنة  ( ب 

    ج(  حقوق الملكٌة الفكرٌة االتؤلٌؾ والنشر(  

دلٌتتل  –لقتتاءات  –ة الفكرٌتتة بالكلٌتتة انتتدوات هتتل تتتم نشتتر ثقافتتة حقتتوق الملكٌتت 2
 ومطوٌات(

   

هل توجد نماذج للممارسات العادلة وعدم التمٌٌتز بتٌن أعضتاء هٌئتة التتدرٌس  3
 الطالب وتشمل: –العاملٌن  –

   

الحتتتتوافز  -وثتتتتائق معتمتتتتدة لتوزٌتتتتع أعبتتتتاء اإلشتتتتراؾ والتتتتتدرٌس  ( أ 
 –ول دراستتٌة جتتدا -التعٌٌنتتات ألعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس  -والمكافتتآت 

ردود علتتتى  –قتتتوائم تستتتجٌل الدراستتتات العلٌتتتا والتتتدرجات العلمٌتتتة 
 شكاوى طالب أو ادارٌٌن

   

    وثائق معتمدة لتوزٌع أعباء العمل والحوافز بٌن اإلدارٌٌن والعاملٌن ( ب 

هل توجد آلٌة لتلقً الشكاوى والمقترحات واالستجابة لهتا والقترارات المتختذة  4
اجتراءات  –ار الشاكً بنتٌجتة المتابعتة انمتاذج فعلٌتة فً شؤن الشكاوى وإخط

 تصحٌحٌة(
   

هل توجد إجراءات لضمان عتدم تعتارض مصتال  قٌتادات الكلٌتة والعتاملٌن بهتا  5
متتع مستتئولٌاتهم وواجبتتاتهم الوظٌفٌتتة انمتتاذج لقتترارات تتعلتتق بعتتدم مشتتاركة 

 اعضاء هٌئة التدرٌس فى انشطة وواجبات تتعلق بوجود اقارب لهم(
   

 
 
 
 

 المعٌار الخامس: الجهاز اإلداري
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ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

هتتل توجتتد وثٌقتتة معتتاٌٌر الختٌتتار وتعٌتتٌن وترقٌتتة القٌتتادات اإلدارٌتتة معتمتتدة  1
 ووسائل نشرها

   

    وسائل المإسسة لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن بها: 2

    استقصاءات رأى ( أ 

    متابعة تقارٌر  ( ب 

    ج( دراسة االحتٌاجات باالستعانة بخبٌر     

هل توجد خطة للتدرٌب المستمر بنتاء علتى االحتٌاجتات اتتضتمن عتدد وأنتوا ع  3
 –المخصصتات المالٌتة  –البرامم والدورات التدرٌبٌة المتاحة للعاملٌن ستنوٌا 

 تقٌٌم األداء...( –نسبة الحاصلٌن على الدورات  –المستهدفٌن 
   

هتتتل توجتتتد قاعتتتدة بٌانتتتات اأو ستتتجالت( بتتتالمإهالت والخبتتترات المتاحتتتة متتتن  4
 العاملٌن بالكلٌة 

   

    هل ٌتم ربط الحوافز باإلنتاج او جودة االداء 5

    هل توجد وثٌقة معاٌٌر لتقٌٌم أداء القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن معتمدة ومعلنة 6

    ادة من نتائم تقٌٌم اآلداء للعاملٌنهل ٌتم اتخاذ اجراءات تصحٌحٌة لالستف 7

هتتتل ٌتتتتم قٌتتتاس الرضتتتا التتتوظٌفى للجهتتتاز االدارى فتتتى المجتتتاالت المختلفتتتة  8
 تؽذٌة راجعة( –لقاءات  –ااستقصاءات رأى 

   

هل ٌتم اتخاذ اجراءات تصحٌحٌة لالستتفادة متن نتتائم قٌتاس الرضتا فتى خطتط  9
 التحسٌن

   

 

 لٌة والمادٌة(المعٌار السادس: الموارد االما
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

متدى  -بنتود ومصتادر االنفتاق  -هل توجد وثٌقتة معتمتدة تحتدد موازنتة الكلٌتة  1
 –بحثٌتتة  –اتعلٌمٌتتة  كفاٌتهتتا لتحقٌتتق أنشتتطة الكلٌتتة فتتً المجتتاالت المختلفتتة

 صٌانة وتجهٌزات( –ادارٌة  -طالبٌة 
   

نتتة المالٌتتة الستتنوٌة للكلٌتتة اتقرٌتتر معتمتتد ٌوضتت  هتتل تتتم تحدٌتتد حجتتم المواز 2
 تطورها خالل خمسة سنوات ماضٌة(

   

هل توجد خطة سنوٌة معتمدة لنظافة وصٌانة البنٌة التحتٌتة والمرافتق وآلٌتات  3
 متابعة تطبٌقها

   

هل ٌوجد تقرٌر بنسبة المتوارد المالٌتة المستتخدمة فتى دعتم العملٌتة التعلٌمٌتة  4
 كفاٌتهاوالبحثٌة ومدى 

   

هتتتل توجتتتد قاعتتتدة بٌانتتتات استتتجالت( بالقاعتتتات الدراستتتٌة والمعامتتتل المتاحتتتة  5
تحلٌتتتل  –وتجهٌزاتهتتتا ومعتتتداتها وصتتتالحٌتها لالستتتتخدام وصتتتٌانتها وتحتتتدٌثها

 ٌوض  مدى مالئمتها العداد الطالب
   

هتتل توجتتد جتتداول ببٌانتتات توضتت  متتدى مالئمتتة المتتوارد البشتترٌة والمصتتادر  6
 (Normsلٌم والتعلم ألعداد الطالب امالئمة الـ المتاحة للتع

   

هتتل توجتتد قاعتتدة بٌانتتات للمكتبتتة تتضتتمن: مستتاحة القاعتتات بالنستتبة ألعتتداد  7
تكنولوجٌتا  –ختدمات التطتوٌر  –المراجتع والتدورٌات  –التجهٌزات  –الطالب 

الختتتتدمات المقدمتتتتة  –مواعٌتتتتد العمتتتتل  –العتتتتاملٌن بالمكتبتتتتة  –المعلومتتتتات 
مستتتوى رضتتاء  –وستتٌلة تلقتتً الشتتكاوى  –تستتجٌل المتتترددٌن  –للمتتترددٌن 
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 المستفٌدٌن....

هل ٌوجد كتٌب انشرة( عن وسائل االتصتاالت الحدٌثتة وتكنولوجٌتا المعلومتات  8
 موقع على شبكة المعلومات( –المتاحة بالمإسسة اأدلة 

   

كفاٌتهتتا هتتل توجتتد قتتوائم بوستتائل االمتتن والستتالمة المتاحتتة فتتى الكلٌتتة ومتتدى  9
 وما ٌحتاج لصٌانة( –ماهو صال  لالستخدام  -نوعٌتها  –وكفائتها اأعدادها 

   

هل توجد قوائم باعداد الحاسبات االلٌة ونقاط االنترنتت المتاحتة بالكلٌتة ومتدى  10
 كفاٌتها العداد العاملٌن والطالب 

   

    هل ٌوجد موقع الكلٌة على شبكة المعلومات 11

 –ااعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس والمعتتاونٌن  د بيان  اب باليلي   قواع  هتتل توجتتد  12

 الموارد والتجهٌزات( –الطالب  –االدارٌٌن 
   

هتتتل ٌوجتتتد كتٌتتتب ٌحتتتتوي األمتتتاكن والتستتتهٌالت المتاحتتتة لممارستتتة األنشتتتطة  13
 الطالبٌة

   

هتل ٌوجتتد كتٌتتب أو نشتترات عتتن الوحتتدات ذات الطتتابع الختتا  ٌتضمن:رستتالة  14
 خطة تطوٌر كفاءة تلك الوحدات –مخرجاتها  -مهامها  –أهدافها  –الوحدة 

   

 

 المعٌار السابع: المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

ندوات ولقاءات  –هل تم دراسة احتٌاجات المجتمع المحٌط ااستقصاءات راى  1
 تؽذٌة راجعة( –

   

علنتتة لبتترامم خدمتتة المجتمتتع وتنمٌتتة البٌئتتة طبقتتا هتتل توجتتد خطتتة معتمتتدة وم 2
الخطتتة التنفٌذٌتتة الستتنوٌة النشتتطة الكلٌتتة فتتى  -الحتٌاجتتات المجتمتتع المحتتٌط  

 نماذج النشطة او خدمات مقدمة –مجال خدمة المجتمع 
   

هل توجد قرار إنشاء وحدة إدارٌة خاصة بالخدمات المجتمعٌتة وشتئون البٌئتة  3
الهٌكتل التنظٌمتً وتحدٌتد المستإولٌات ألفتراد  -لختا والوحدات ذات الطتابع ا

 الوحدة
   

إعتداد  -هل ٌشارك األطراؾ المجتمعٌتة فتى أنشتطة المإسستة امجلتس الكلٌتة  4
 البرامم التعلٌمٌة/ تدرٌب الطالب/ عٌد الخرجٌن / فر  التوظؾ/ وؼٌرها(

   

عٌتتة هتتل توجتتد قاعتتدة بٌانتتات استتجالت( خاصتتة باألنشتتطة والختتدمات المجتم 5
 ومتلقً الخدمة

   

هتتل تتتم تفعٌتتل مشتتاركة األطتتراؾ المجتمعٌتتة امحاضتتر مجلتتس الكلٌتتة الخاصتتة  6
 ملتقى التوظٌؾ( –بروتوكوالت التعاون –بمشاركة أطراؾ المجتمع المدنً 

   

هل توجد برامم لتوعٌة الفئات المختلفة داختل الكلٌتة بخدمتة المجتمتع وتنمٌتة  7
 الت حضور(سج –لقاءات  –البٌئة اندوات 

   

هل ٌساهم الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس فتً بترامم خدمتة المجتمتع وتنمٌتة  8
 البٌئة

   

نتتائم تحلٌتل احصتائى لهتا  -هل ٌتم تقٌٌم مستوى رضاء األطتراؾ المجتمعٌتة  9
 واإلجراءات التصحٌحٌة المتخذة فً هذا الصدد بناء على التقٌٌم
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 رٌجونالمعٌار الثامن: الطالب والخ
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

    سٌاسات للكلٌة لقبول وتحوٌل الطالب هل توجد 1

بترامم  –دلٌتل الطالتب  –هل تم نشتر وإعتالن السٌاستات االموقتع االلكترونتً  2
 أخرى( –اإلرشاد الطالبى 

   

    هل ٌتم قٌاس رضاء الطالب عن سٌاسات القبول والتحوٌل ونتائجها 3

اختالل ثتالث  ستنوٌاً  متن والتى الكلٌتة التحتوٌالت احصتائٌات بنستبةهتل توجتد  4
 سنوات(

   

علتى  للطتالب اإلجمتالى العتدد إلتى الوافتدٌن الطالب احصائٌات بنسبةهل توجد  5
 مدار خمسة سنوات

   

    الوافدٌن الطالب رعاٌة آلٌة جذب الطالب الوافدٌن وبرامم وأنشطةهل توجد  

خطتتة للتتدعم واإلرشتتاد الطالبتتً طبقتتا لالحتٌاجتتات الفعلٌتتة للطتتالب هتتل توجتتد  6
تتضمن: االدعم األكادٌمً اجداول اعالن الستاعات المكتبٌتة وتوزٌتع الطتالب( 

الرعاٌتتة الصتتحٌة  –التتدعم المتتادي ااحصتتائٌات باعتتداد ومبتتالػ تتتم صتترفها(  –
اكتشاؾ وثٌقة معتمدة آللٌة  –مثل وجود عٌادة طبٌة مجهزة للحاالت الطارئة 

نظتم إرشتاد وتوجٌته  –الطالب المتفوقٌن والمتعثترٌن ودعمهتم انمتاذج لتذلك( 
التدعم المتالً للطتالب المستتحقٌن  –رعاٌتة الطتالب الوافتدٌن  –الطالب الجدد 

 للمن  الدراسٌة ان وجد ...(

   

دلٌتتل الطالتتب "ٌتضتتمن معلومتتات كافٌتتة عتتن المإسستتة وبرامجهتتا هتتل ٌوجتتد  7
 دعم الطالبً "التعلٌمٌة وخدمات ال

   

األقستتام  –دلٌتتل اإلرشتتاد األكتتادٌمً " ٌتضتتمن نظتتام القبتتول بالكلٌتتة هتتل ٌوجتتد  8
 –خطتتوات التستتجٌل للطتتالب المستتتجدٌن  –العلمٌتتة والتتدرجات التتتً تمنحهتتا 

جتتتداول الدراستتتة  –المقتتتررات اإلجبارٌتتتة واالختٌارٌتتتة  –الرستتتوم الدراستتتٌة 
قواعتد  –والتخصصتات المختلفتة  واالمتحانات لجمٌتع المستتوٌات فتً األقستام

 برامم وخدمات رعاٌة الشباب والخدمات الطالبٌة "  –االمتحانات 

   

هل ٌتم قٌاس رضاء الطالب عن الختدمات المقدمتة والتدعم واإلرشتاد الطالبتً  9
 نماذج الجراءات تصحٌحٌة( –تؽذٌة راجعة  –اتحلٌل احصائى 

   

آلٌتتة االعتتالن عنهتتا  -طة الطالبٌتتة خطتتة مشتتاركة الطتتالب فتتى االنشتتهتتل توجتتد  10
قتوائم باستماء الطتالب  -وآلٌة تشجٌعهم على المشاركة فتى االنشتطة الطالبٌتة 
 الذٌن حققوا مراكز متقدمه وحصلوا على جوائز

   

مسإولٌتها والختدمات  –نشرة أو كتٌب عن وحدة خدمات الخرٌجٌن هل ٌوجد  11
 التً تقدمها 

   

    اسجالت(  للخرٌجٌن والتوجه الوظٌفًقواعد بٌانات هل توجد  12

قائمة برامم إعداد الطالب والخرٌجٌن لسوق العمل وتتبتع مستتواهم هل توجد  13
 ااستبٌانات للمستفٌدٌن والخرٌجٌن(

   

    هل ٌتم إعداد كتاب سنوي للخرٌجٌن وملتقى التوظٌؾ السنوي 14
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 األكادٌمٌة المعٌار التاسع: البرامم التعلٌمٌة والمعاٌٌر
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

قوائم للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة القومٌة لجمٌع التخصصات هل توجد  1
 بالكلٌة

   

محاضر مجلس الكلٌة ومجالس األقسام حول إجراءات مناقشة هل توجد  2
 واعتماد المعاٌٌر األكادٌمٌة

   

أعضاء هٌئة التدرٌس بالمعاٌٌر األكادٌمٌة قائمة برامم توعٌة هل توجد  3
 مناقشات مفتوحة...( –لقاءات  –ندوات  -اور  عمل 

   

    هل تم اعداد قوائم للمعاٌٌر األكادٌمٌة لجمٌع التخصصات بالكلٌة 4

    آلٌة معتدة لمراجعة وتطوٌر البرامم التى تقدمها الكلٌةهل توجد  5

لٌة والخارجٌة حول توافق البرامم التعلٌمٌة تقارٌر المراجعة الداخهل توجد  6
 مع المعاٌٌر األكادٌمٌة

   

تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة لقٌاس ومتابعة مدى تطبٌق هل توجد  7
 المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه

   

    الئحة داخلٌة لمرحلة البكالورٌوس.هل توجد  8

    ن ملؾ البرنامم(:ملفات البرامم الدراسٌة اٌتضمهل توجد  9

    توصٌؾ وتقرٌر البرامم  ( أ 

    توصٌؾ وتقارٌر المقررات الدراسٌة ( ب 

    مصفوفة البرنامم مع المعاٌٌر األكادٌمٌة ( ت 

    مصفوفة البرنامم مع المقررات الدراسة ( ث 

    ILOsمصفوفة المقررات مع النتائم التعلٌمٌة  ( ج 

نتٌجة للتقارٌر نماذج لتحدٌث وتطوٌر البرامم والمقررات  (   
 السنوٌة اان وجد(

   

أدلة البرامم التعلٌمٌة اكتٌبات توصٌؾ البرامم فقط دون هل توجد  10
 المقررات(

   

تقارٌر للمراجعٌن الخارجٌٌن للبرامم التعلٌمٌة متضمنة مدى هل توجد  11
مالئمة هٌكل البرنامم  -مالئمة البرامم للتطور العلمً فً مجال لتخص  

وثائق تفٌد   –طرق التدرٌس والتقٌٌم ؼٌر التقلٌدٌة  -مقررات ونوعٌة ال
 مناقشة تلك التقارٌر بالمجالس الرسمٌة والرد على ما بها من توصٌات

   

احصائٌات بتطور اعداد الطالب الملتحقٌن بالبرامم المختلفة التى هل توجد  12
 دالالت ذلك –تقدمها الكلٌة فى السنوات الخمسة الماضٌة 

   

احصائٌات بنسب نجا  الطالب الملتحقٌن بالبرامم المختلفة التى هل توجد  13
 دالالت ذلك. –تقدمها الكلٌة فى السنوات الخمسة الماضٌة 

   

هل ٌتم استطال ع رأي المستفٌدٌن واألطراؾ المعنٌة فً البرامم التعلٌمٌة  14
 –انات ومالءمتها للتطور فً مجال التخص  واحتٌاجات سوق العمل ااستبٌ

 ملتقى توظٌؾ(. –حضور ندوات 
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 المعٌار العاشر: التعلٌم والتعلم والتسهٌالت الداعمة
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

وسائل مشاركة  –وثٌقة إلستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم معتمدة هل توجد  1

م االمتحانات آلٌة تطوٌرها فى ضوء نتائ –االطراؾ المختلفة فى اعدادها 

 ونماذج تدلل على ذلك

   

قائمة بؤسالٌب التعلٌم والتعلم االتقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة( موثقة هل توجد  2

 ومعتمدة ومعلنة لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب
   

عدد المفعل  –عٌنات  –قائمة بالمقررات االلكترونٌة ا إحصائٌات هل توجد  3

 منها(
   

    لى ان المقررات الدراسٌة تدعم قدرات الطالب على التعلم الذاتًنماذج تدلل ع 4

سٌاسات معتمدة للكلٌة فى التعامل مع مشاكل التعلٌم شاملة ا هل توجد  5

 –ضعؾ الموارد المتاحة  –الدروس الخصوصٌة  –الكثافة العددٌة الزائدة 

 ب....(.ؼٌاب الطال –الكتاب الجامعً  -زٌادة أو نق  أعضاء هٌئة التدرٌس

   

توصٌؾ برامم التدرٌب المٌدانً للطالب وفقاً لمخرجات التعلم هل ٌوجد  6

 المستهدفة
   

خطة معتمدة للتدرٌب المٌدانى للطالب وقائمة ببرامم التدرٌب هل توجد  7

 المٌدانً على مستوى البرامم التعلٌمٌة وآلٌة اإلشراؾ والمتابعة والتقٌٌم
   

مجتمعٌة فً برامم تدرٌب الطالب والمشاركة فً هل ٌشارك األطراؾ ال 8

 تقٌٌمهم
   

هل ٌتم استطال ع أراء الطالب وقٌاس رضاهم فى برامم التدرٌب المٌدانً  9

 واالجراءات التصحٌحٌة
   

الئحة لنظام تقٌٌم الطالب وأسالٌب تقوٌم الطالب وآلٌة التؤكد من هل توجد  10

 ذج لتحلٌل الورقة االمتحانٌة(استٌفاء مخرجات التعلم المستهدفة انما
   

هل ٌتم تحلٌل ومناقشة نتائم الطالب على مستوى الفرق الدراسٌة/ المقررات  11

 توصٌات باجراءات تصحٌحٌة –باالقسام العلمٌة 
   

قواعد نظام الرأفة  -آلٌة تحدٌد مواعٌد االمتحانات وإعالن النتائم هل توجد  12

 وقرارات تشكٌل لجان التصحٌ 
   

    نظام للكنترول و آلٌة لكجراءات المتخذة فً إدارة االمتحاناتهل ٌوجد  13

آلٌة لتلقً شكاوى الطالب من نتائم االمتحانات والبت فٌها اوثائق هل توجد  14

 نماذج فعلٌة للتظلمات والرد علٌها( -اعتماد اآللٌة 
   

 -اعلٌتة التعلٌمٌتة هل ٌتم استطال ع رأي الطتالب وقٌتاس رضتاهم فتى كفتاءة الف 15

كفاٌتتة المتتوارد المادٌتتة ووستتائل التعلتتٌم  -نظتتام التتتظلم متتن نتتتائم االمتحانتتات 

 اجراءات تصحٌحٌة –تحلٌل احصائى وتؽذٌة راجعة  –والتعلم 
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 المعٌار الحادى عشر: أعضاء هٌئة التدرٌس

 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

عضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة تشمل: األعداد قاعدة بٌانات أهل توجد  1

التتتدرجات األكادٌمٌتتتة ومتتتدى كفاٌتهتتتا ااحصتتتائٌات باعتتتداد  –التخصصتتتات  –

 الطالب ونسبتهم العداد هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة( 

   

 –هل تم تجمٌع السٌرة الذاتٌة متضمنة: المقررات التتً ٌشتارك فتً تدرٌستها  2

المحاضرات العامة داختل وختارج الكلٌتة  –الندوات –مرات االشتراك فً المإت

 -الستاعات المكتبٌتة  –اإلرشاد األكتادٌمً  –اإلشراؾ على الدراسات العلٌا  –

 قائمة األبحاث المنشورة

   

خطة للكلٌة للتعامل مع العجز / الفائض فً أعضاء هٌئة التدرٌس هل توجد  3

 والهٌئة المعاونة 
   

معتمدة ومعلنة بسٌاسات وقواعد تعٌٌن هٌئة التدرٌس وثٌقة هل توجد  4

 والهٌئة المعاونة
   

هل تم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  5

 لقاءات(  –ووسائل تحدٌدها ااستبٌانات 
   

خطتتتة للكلٌتتتة لتتتتدرٌب أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس ومعتتتاونٌهم وفقتتتا هتتتل توجتتتد  6

الفئتة المستتهدفة  –لفعلٌة تشمل: عدد ونوعٌة البرامم التنفٌذٌتة لالحتٌاجات ا

تقٌتتتٌم فاعلٌتتتة ومتتتردود التتتتدرٌب االتؽذٌتتتة الراجعتتتة متتتن  –آلٌتتتات التنفٌتتتذ  –

 قٌاس األثر الذي أحدثة التدرٌب فً األداء( –المتدربٌن 

   

معتتاٌٌر لتقٌتتٌم  األداء الشتتامل ألعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس ومعتتاونٌهم هتتل توجتتد  7

المساهمة فً  –ل: االلتزام بجداول التدرٌس واألنشطة التعلٌمٌة األخرى اتشم

المستتاهمة فتتً  –أنشتتطة الرٌتتادة الطالبٌتتة والبحتتث العلمتتً وخدمتتة المجتمتتع 

المستتاهمة فتتً تنمٌتتة  –أنشتتطة ضتتمان الجتتودة والتطتتوٌر المستتتمر للمإسستتة 

 نماذج لالستفادة من نتائم التقٌٌم فى خطط التحسٌن –الموارد( 

   

هل ٌتم استطال ع رأي وقٌاس مستوى الرضا الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس  8

ومعاونٌهم ، واإلجراءات التصحٌحٌة المتخذة للمحافظة على الرضا الوظٌفً 

 انماذج فعلٌة(

   

 

 المعٌار الثانى عشر:البحث العلمً واألنشطة العلمٌة

 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

خطة للكلٌة للبحتث العلمتً اتتضتمن احتٌاجتات المجتمتع والتوجهتات  هل توجد 1

 -مإشتترات النجتتا   –الفتتترة الزمنٌتتة  –األنشتتطة وآلٌتتات التنفٌتتذ  -القومٌتتة 

 وثٌقة ارتباطها بخطة الجامعة وقرار اعتمادها   –التموٌل( 

   

ٌن خطط بحثٌة للقسام العلمٌة بالكلٌتة والخطتط البحثٌتة المشتتركة بتهل توجد  2

 األقسام 
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قاعتتدة بٌانتتات للبحتتوث العلمٌتتة المنشتتورة العضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس هتتل توجتتد  3

بٌانتتات باعتتداد البحتتوث المنشتتورة علتتى متتدار خمتتس  –الكترونٌتتة(  –اورقٌتتة 

 نسبتها لعدد اعضاء هٌة التدرٌس( –سنوات ااجمالى العدد وطبقا لكل قسم 

   

 – ة متتع مإسستتات علمٌتتة دولٌتتةه ٌتتتم تجمٌتتع نمتتاذج لبحتتوث علمٌتتة مشتتترك 4

 نماذج لالستفادة من نتائم البحوث فى حل مشكالت مجتمعٌة
   

هل ٌتم قٌاس أثر البحث العلمً فتً دعتم وتطتوٌر العملٌتة التعلٌمٌتة امشتاركة  5

بترامم ومقتررات  –الطالب فً مشروعات بحثٌتة ومتإتمرات ونتدوات علمٌتة 

 دراسٌة متطورة بها اجزاء من بحوث حدٌثة(

   

بٌانتتات توضتت  متتدى كفاٌتتة الموازنتتة المخصصتتة ستتنوٌاً ألؼتتراض هتتل توجتتد  6

خطة الكلٌة لتموٌتل البحتث العلمتً االموازنتة الستنوٌة  -أنشطة البحث العلمى 

بٌانات باالجهزة المتاحتة  – وسائل جذب التموٌل( –مصادر التموٌل الذاتً  –

 بالوحدات والمعامل البحثٌة

   

االنفاق على البحث العلمً بالكلٌة خالل الستنوات الخمتس  مردود هل ٌتم تقٌٌم 7

 –بتتراءات اختتترا ع  –الماضتتٌة اقتتوائم بالحاصتتلٌن علتتى جتتوائز حلٌتتة ودولٌتتة 

 استفادة مإسسات مجتمعٌة بالبحوث التطبٌقٌة(

   

قائمة المشروعات البحثٌة الممولة والمفعلتة وبروتوكتوالت التعتاون هل توجد  8

 سسات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة خالل خمس سنواتالبحثً للكلٌة مع المإ
   

بٌانات واحصائٌات بمشتاركة أعضتاء هٌئتة التتدرٌس بؤبحتاث علمٌتة هل توجد  9

وثٌقتتة معتمتتدة  – أو مقتتاالت  فتتً متتإتمرات / نتتدوات علمٌتتة محلٌتتة / عالمٌتتة

 –بالمإتمرات أو الندوات التى نظمتها الكلٌة ختالل الستنوات الخمتس االخٌترة 

 نماذج تدلل على مشاركة الطالب فى المإتمرات او الندوات

   

    هل توجد مجلة علمٌة تصدر عن الكلٌة اإذا كان ٌنطبق( 10

 

 المعٌار الثالث عشر: الدراسات العلٌا
 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

 – MISانمتاذج متن  هل توجد قواعتد بٌانتات دقٌقتة ومحدثتة للدراستات العلٌتا 1

 –بٌانات ورقٌة بعدد الطالب المقٌدٌن فى البرامم المختلفة فى خمس ستنوات 

 –عدد الطالب المسجلٌن فى كل برنامم ماجستٌر ودكتوراه فى خمس سنوات 

 –دكتوراه( فى خمس ستنوات(  –ماجستٌر  –عدد الدرجات الممنوحة ادبلوم 

نستتبة  –تحلٌتتل ٌوضتت  متتدى تطتتور اعتتداد الطتتالب ختتالل الستتنوات الخمتتس 

 الدرجات الممنوحة للهٌئة المعاونة الى اجمالى عدد الدرجات

   

هل توجد وسائل للتعرٌؾ ببترامم الدراستات العلٌتا التتى تقتدمها الكلٌتة اموقتع  2

 اعالنات( –مطوٌات  –الكلٌة االلكترونى 
   

    المجمدة( –هل توجد الئحة للدراسات العلٌا ابٌان بعدد البرامم المفعلة  3

هتتل توجتتد وثٌقتتة للمعتتاٌٌر األكادٌمٌتتة القٌاستتٌة اقومٌتتة أو عالمٌتتة( للبتترامم  4

 الدراسٌة 
   

    –هل توجد وثٌقة للمعاٌٌر األكادٌمٌة التى اعتمتدتها الكلٌتة للبترامم الدراستٌة  5
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 قرار اعتمادها بمجالس االقسام والكلٌة  –ماٌدلل على مناقشتها باالقسام 

    الدراسٌة معتمدة وتشمل: هل توجد ملفات للبرامم 6

    توصٌؾ وتقرٌر البرامم والمقررات الدراسٌة لبرامم الدبلوم 7

    توصٌؾ وتقرٌر البرامم والمقررات الدراسٌة لبرامم  الماجستٌر 

    توصٌؾ وتقرٌر البرامم والمقررات الدراسٌة لبرامم الدكتوراه اان وجد( 

    رات الدراسٌةالمقر –مصفوفة البرامم التعلٌمٌة  

     ILOsنواتم التعلم  –مصفوفة المقررات  

هتتل توجتتتد تقتتتارٌر للمراجعتتة الداخلٌتتتة الجتتتان الجتتودة( للبتتترامم / المقتتتررات  

الدراستتٌة ومالءمتهتتا للتطتتور العلمتتً فتتً مجتتال التخصتت  وطتترق التتتدرٌس 

 والتقٌٌم

   

ماٌتدلل  –دراستٌة هل توجد تقارٌر للمراجعة الخارجٌتة للبترامم / المقتررات ال 8

نمتتاذج الجتتراءات تصتتحٌحٌة فتتى ضتتوء  –علتتى مناقشتتتها باالقستتام العلمٌتتة 

 التوصٌات

   

هل ٌوجد كتٌب ٌتضمن اجراءات التسجٌل واإلشراؾ األكتادٌمً فتً الدراستات  9

 نماذج لبٌانات توض  توزٌع االشراؾ وفقا لتخصصات المشرفٌن –العلٌا 
   

ابعتة وتقٌتٌم أداء البتاحثٌن قبتل وأثنتاء التستجٌل هل توجد إجراءات معتمدة لمت 10

نمتتتاذج لستتتٌمٌنارات لطتتتالب  –للتتتدرجات العلمٌتتتة موثقتتتة ومعلنتتتة ومطبقتتتة 

نماذج لتقارٌر سنوٌة للطتالب متن  –الدراسات العلٌا بالقسام وسجالت حضور 

 االقسام المختلفة

   

ٌس هتتل توجتتد خطتتط دراستتٌة تتضتتمن متتدى مالئمتتة اعتتداد اعضتتاء هٌئتتة التتتدر 11

 والتخص  العلمً لعضو هٌئة التدرٌس للمقررات التً ٌشارك فً تدرٌسها
   

هتتل توجتتد بٌانتتات وقتتوائم باإلمكانتتات والتستتهٌالت المادٌتتة المتاحتتة للعملٌتتة  12

 تحلٌل لمدى كفاٌتها – البحثٌة فى برامم الدراسات العلٌا
   

ً عتدد الطتالب احصائٌات توض   نسبة الطتالب الوافتدٌن إلتى إجمتالهل توجد  13

 فى الدراسات العلٌا
   

هل توجد الئحة لنظتام تقٌتٌم الطتالب وأستالٌب تقتوٌم الطتالب وآلٌتة التؤكتد متن  14

 استٌفاء مخرجات التعلم المستهدفة انماذج لتحلٌل الورقة االمتحانٌة(
   

هل ٌتم تحلٌل ومناقشة نتائم الطالب على مستوى الفرق الدراسٌة/ المقتررات  15

 توصٌات باجراءات تصحٌحٌة –ام العلمٌة باالقس
   

    هل ٌوجد نظام للكنترول وإدارة االمتحانات واإلجراءات المتبعة 16

هتتل ٌتتتم قٌتتاس رضتتا طتتالب الدراستتات العلٌتتا عتتن اداء المقتتررات الدراستتٌة  17

واالمكانات المتاحة واجراءات القبول والتسجٌل وتوزٌع االشتراؾ ااستتبٌانات 

 اجتماعات( -واجراءات تصحٌحة  وتحلٌل احصائى

   

وستائل  –قترار اعتمادهتا  – هل توجد آلٌة معتمدة التعامل مع تظلمات الطتالب 18

 نماذج لتظلمات والرد علٌها –نشرها والتعرٌؾ بها 
   

    نماذج لبحوث منشورة من رسائل علمٌةهل توجد  19

نمتاذج لتدعم متادى او  –آلٌة معتمتدة تحفٌتز طتالب الدراستات العلٌتا هل توجد  20

 جوائز تم منحها للطالب او الهٌئة المعاونة
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 المعٌار الرابع عشر: نظام ادارة الجودة  والتطوٌر المستمر

 

ال  ال نعم الممارسة االوثٌقة( الكود
 اعلم

 –هل ٌوجتد قترار العتمتاد وحتدة ضتمان الجتودة بالكلٌتة وهٌكلهتا التنظٌمتً  1

 اخلٌةمجلس إدارتها والئحتها الد
   

هل توجد نماذج بممارسات تدلل على التواصتل بتٌن مركتز الجتودة والوحتدة  2

استخدام نماذج معتدة  –ور  عمل  –زٌارات متابعة  –احضور اجتماعات 

 من قبل المركز(

   

نمتاذج متن محاضتر  –هل ٌوجد قرار تمثٌل مدٌر الوحدة فتى مجلتس الكلٌتة  3

 تعلق بالجودةمجلس الكلٌة تتضمن مناقشة موضوعات ت
   

هتتتل توجتتتد تقتتتارٌر ذاتٌتتتة ستتتنوٌة معتمتتتدة عتتتن األداء الكامتتتل للكلٌتتتة اآختتتر  4

 إصدارت(
   

 –هل ٌتتم مشتاركة األطتراؾ المعنٌتة فتى عملٌتة التقتوٌم التذاتى ااستتبٌانات  5

 محاضر مجالس األقسام أو الكلٌة( –حضور اجتماعات وندوات 
   

لٌمٌتة متع إدارة الكلٌتة وبتاقً المستتفٌدٌن هل ٌتم مناقشة تقٌٌم الفاعلٌة التع 6

 نماذج لكجراءات التصحٌحٌة المتخذة لتعزٌز وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة –
   

    هل توجد خطة للتطوٌر والتقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة 7

    هل توجد آلٌات متابعة تطبٌق الخطة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة  8

كتٌب عن النظام الداخلً إلدارة الجودة بالكلٌة ادلٌل وحدة  هل ٌوجد 9

 الجودة(
   

هل توجد وثائق لنشر ثقافة الجودة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  10

سجالت حضور  –والطالب واإلدارٌٌن والعاملٌن اقائمة البرامم التدرٌبٌة 

 مطبوعات...( –لقاءات  –ندوات  –مإتمرات  -

   

    وجد تقارٌر للمراجعة الداخلٌة والخارجٌة النشطة الجودةهل ت 11

هل توجد آلٌات واجراءات المسائلة والمحاسبة وتقٌٌم األداء لجمٌع  12

 العاملٌن بالمإسسة :

   

  ( ت  ( ب  نماذج لتقارٌر تقٌٌم األداء لجمٌع العاملٌن بالكلٌة  ( أ 

نتائم استطال ع الرأي حول كفاءة القٌادات واإلدارات  ( ث 

 تلفةالمخ

  (    ( ج 

نماذج لجزاءات تم توقٌعها على أى من العاملٌن بالكلٌة  (   

 طالب( –ادارٌٌن  –هٌئة معاونة  –اهٌئة تدرٌس 

  ( ذ  ( د 

هل توجد وثائق تدلل على استخدام أسالٌب أخرى لتطوٌر نظم المساءلة  13

 والمحاسبة فٌما ٌخ  تحسن الفاعلٌة التعلٌمٌة
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 ٌئة التدرٌس فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر استبٌان إلستطال ع رأى أعضاء ه
 

 ........................... :) الكلٌة : ...........................                  االسم اأختٌارى 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 ة ولن ٌضرك بؤي حال.كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجود 

  لتقٌٌمكأمام الخانة المالئمة √ ضع عالمة. 
 

 جودة أداء أعضاء هٌئة التدرٌس – 1

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق إلً 
 حد كبٌر

أتفق إلً 
 حد ما

ال 
 أتفق

1 
ٌتتتتوافر بالكلٌتتتة األعتتتداد الكافٌتتتة متتتن أعضتتتاء هٌئتتتة التتتتدرٌس فتتتى 

 التخصصات المختلفة
    

2 
تعمل الكلٌة على توافق نسبة أعتداد أعضتاء هٌئتة التتدرٌس للطتالب 

 كلٌة نظرٌة ( 75:1كلٌة عملٌة ،   25:1مع المعاٌٌر المرجعٌة ا 
    

3 
تتتنظم الكلٌتتة / الجامعتتة بتترامم تدرٌبٌتتة لتنمٌتتة قتتدرات أعضتتاء هٌئتتة 

 التدرٌس فً المجاالت المختلفة
    

4 
ألعضتاء هٌئتة التتدرٌس موزعتة حستب ٌتوافر بالكلٌة قواعد بٌانات 
 الدرجات واألقسام العلمٌة

    

     تعتمد الكلٌة سٌاسات محددة لتحدٌد العبىء التدرٌسً وتفعٌلها 5

6 
تعتمد الكلٌتة آلٌتات لتقٌتٌم أداء أعضتاء هٌئتة التتدرٌس فتى األنشتطة 

 خدمٌة( –بحثٌة  –المختلفة اتعلٌمٌة 
    

     ألداء فى خطة التحسٌن والتطوٌرتؤخذ الكلٌة بنتائم تقٌٌم ا 7

8 
تحر  الكلٌة على قٌاس رضا أعضاء هٌئة التدرٌس بصتفة دورٌتة 

 عن اإلمكانٌات والخدمات المقدمة
    

9 
تعمتتل الكلٌتتة علتتى تتتوفٌر اإلمكانٌتتات والتجهٌتتزات الالزمتتة لتطتتوٌر 

 العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة والخدمٌة
    

     سائل األمن والسالمة داخل منشآتهاتعمل الكلٌة على توفٌر و 10

 
 جودة البحث العلمى والدراسات العلٌا  – 2

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق 
إلً حد 
 كبٌر

أتفق إلً 
 حد ما

 ال أتفق

     برامم الدراسات العلٌا متنوعة وتم توصٌفها وفقا لمعاٌٌر أكادٌمٌة 1

     تلبى احتٌاجات المجتمع برامم الدراسات العلٌا 2

3 
ٌتتتتم تحتتتدٌث لتتتوائ  الدراستتتات العلٌتتتا فتتتى ضتتتوء التطتتتورات وآراء 

 المستفٌدٌن
    

4 
ٌالئم العبىء التدرٌسً فى برامم الدراسات العلٌتا عتدد وتخصصتات 

 أعضاء هٌئة التدرٌس
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     تواكب موضوعات الرسائل العلمٌة التطور العلمً 5

6 
لتوزٌتتع اإلشتتراؾ علتتى الرستتائل العلمٌتتة تضتتمن تطبتتق الكلٌتتة آلٌتتات 

 توافق التخص  والعبىء اإلشرافً
    

     لدى الكلٌة خطة بحثٌة معتمدة ومعلنة 7

     تحدد الكلٌة آلٌات تضمن تفعٌل ومتابعة خطتها البحثٌة 8

     توفر الكلٌة / الجامعة بٌئة مناسبة للبحث العلمً المتمٌز 9

10 
جامعة على دعم أعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌتزٌن تحر  الكلٌة / ال
 فى البحث العلمً

    

     أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس موجهه لخدمة المجتمع 11

12 
تحتتر  الكلٌتتة وتشتتجع التعتتاون بتتٌن األقستتام العلمٌتتة فتتى منظومتتة 

 البحث العلمً
    

13 
تتعتتاون الكلٌتتة متتع هٌئتتات ومإسستتات بحثٌتتة متتن ختتالل مشتتروعات 

 أو إتفاقٌات علمٌةبحثٌة 
    

     توفر الكلٌة المراجع والدورٌات العلمٌة لدعم منظومة البحث العلمً 14

     توفر الكلٌة خدمة االنترنت ألعضاء هٌئة التدرٌس 15

16 
تستفٌد الكلٌة من من  ومهمات التفرغ العلمً إلجراء بحوث علمٌتة 

 مشتركة والحصول على درجات علمٌة من الخارج
    

     ٌتم االستفادة من نتائم البحث العلمً فى تطوٌر المقررات الدراسٌة 17

18 
توجد لدى الكلٌتة آلٌتة لقٌتاس متردود المٌزانٌتة المنفقتة علتى البحتث 

عتتدد البحتتوث  –بتتراءات اختتترا ع  –العلمتتً االحصتتول علتتى جتتوائز 
 والرسائل (

    

     تنظٌم الكلٌة مإتمرات علمٌة ودورات تخصصٌة دورٌة 19

20 
تدعم الكلٌة مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فى المإتمرات والندوات 

 العلمٌة
    

     توفر الكلٌة قواعد بٌانات للبحث العلمً واألنشطة العلمٌة المرتبطة 21

 
 جودة األنشطة األكادٌمٌة والتعلٌمٌة  – 3
 
 م

 
 عبارة جودة التقوٌم

 التقوٌم

 نادرا أحٌانا ؼالبا دائما

     استخدم شبكة االنترنت فى التفاعل مع الطالب 1

     استخدم البرٌد االلكترونً الخا  بً فى التفاعل مع الطالب 2

     استخدم البرٌد االلكترونً الخا  بالكلٌة فى التفاعل مع الطالب 3

     استخدم مقررات الكترونٌة فى التدرٌس 4

     قوم بتدرٌسهاأشارك فى إعداد توصٌؾ للمقررات التً أ 5

     أشارك فى إعداد تقارٌر للمقررات التً أقوم بتدرٌسها 6

7 
للمقتتتررات التتتتً أقتتتوم  ILOS و أقتتتوم بتعرٌتتتؾ الطتتتالب بؤهتتتداؾ

 بتدرٌسها
    

8 
أشتتارك فتتى إعتتداد وتحتتدٌث محتوٌتتات ملتتؾ المقتتررات التتتً أقتتوم 

 بتدرٌسها
    

     أستخدم وسائط تكنولوجٌة رقمٌة فى التدرٌس 9

10 
أستتتخدم طتترق واستتالٌب متنوعتتة لتقتتوٌم آداء الطتتالب فتتى المقتتررت 

 التى اقوم بتدرٌسها 
    



  

 مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

Tanta University Quality Assurance Center 
TQAC 

49 

 

     أتبع أسلوب التقوٌم المستمر للطالب 11

 
 جودة األنشطة اإلدارٌة والخدمٌة  – 4

 عبارة جودة التقوٌم م
 التقوٌم

 نادرا أحٌانا ؼالبا دائما

     ل وفقا لهمأعلم برإٌة ورسالة الكلٌة و أعم 1

     أشارك فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 2

     أشارك فى تنفٌذ ومتابعة تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 3

     أشارك فى إعداد ومناقشة التقرٌر الذاتً السنوي للكلٌة 4

     أقوم بمهام إدارٌة بالقسم 5

     أقوم بمهام إدارٌة بالكلٌة 6

     بمهام إدارٌة بالجامعةأقوم  7

     أشارك فى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلٌة 8

     أشارك فى تقدٌم خدمات مجتمعٌة أو بٌئٌة 9

     لدى دراٌة بالخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 10

     أدعم سٌاسة تقوٌم األداء الشامل ألعضاء هٌئة التدرٌس 11

 ئتتتة التتتتدرٌس فتتتى قٌتتتاس أثتتتر مشتتتروعات التطتتتوٌرأعضتتتاء هٌ رأي اقتراحتتتات اضتتتافٌة عتتتن :

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

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

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

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

............................................................................................................................ 
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 استبٌان إلستطال ع رأى اإلدارٌٌن  فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر

 .................. :) الكلٌة : ...........................االسم اأختٌارى                  ......... 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 

 وٌمعبارة جودة التق م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق 
بدرجة 
 كبٌرة

أتفق إلً 
 حد ما

 ال أتفق

1 
لتتدى الكلٌتتة سٌاستتات معلنتتة لتحقٌتتق العدالتتة فتتى توزٌتتع الجهتتاز االدارى وفقتتا 

     للتخص  .

     الكلٌة توصٌؾ وظٌفً ٌحدد مهام وواجبات الموظؾ طبقا للتخص  . لدى 2

     لمتطلبات كل وظٌفة .توفر الكلٌة بٌئة عمل آمنة ومالئمة  3

4 
 –توفر الكلٌة اإلمكانٌات الالزمة لقٌام الموظفٌن بالمهام المنوط بهتم ا مكتتب 

     سجالت ....( . –أجهزة حاسب 

5 
تتتوفر الكلٌتتة فتتر  التتتدرٌب وور  العمتتل بهتتدؾ التنمٌتتة المهنٌتتة المستتتمرة 

     ألعضاء الجهاز االدارى .

     ٌب فى تقٌٌم األداء والترقً .تستخدم الكلٌة نتائم التدر 6

     ٌتم قٌاس رضا العاملٌن بالكلٌة بصفة دورٌة . 7

     تستفٌد الكلٌة من التؽذٌة الراجعة من قٌاس الرضا فى خطط التطوٌر . 8

     تعمل الكلٌة على تقٌٌم أداء الجهاز االدارى بصفة دورٌة . 9

     فى الترقً والمكافآت .تستفٌد الكلٌة من نتائم تقٌٌم األداء  10

     لدى الكلٌة نظام معلن لتحفٌز التمٌز فى اآلداء االدارى . 11

     . MISتفعل الكلٌة نظم المعلومات  12

     تحر  الكلٌة على ضمان العدالة فى توزٌع األعباء الوظٌفٌة . 13

     كواهم .تحر  إدارة الكلٌة على التواصل مع الجهاز االدارى والسما ع لش 14

15 
تحر  الكلٌة على اإلعالم عن مشروعات التطوٌر بالجامعتة والكلٌتة اضتمان 

     نظم المعلومات ( . –تنمٌة القدرات  –المكتبة الرقمٌة  –الجودة 

     ٌتوفر بالكلٌة األعداد الكافٌة من العاملٌن والفنٌٌن المإهلة لتحقٌق رسالتها . 16

17 
اعضتتتاء الجهتتتاز االدارى برستتتالتها وأهتتتدافها  تحتتتر  الكلٌتتتة علتتتى تعرٌتتتؾ

     اإلستراتٌجٌة .

  رأى اإلدارٌٌن  فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌراقتراحات اضافٌة عن : 

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

..................................................................................................................................... 
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 الجهاز اإلداري بالجامعةاستبٌان إلستطال ع رأى 
  فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر 

 
 ...................... :) الكلٌة : ...........................االسم اأختٌارى                  ..... 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 
 

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق 
بدرجة 
 كبٌرة

أتفق إلً 
 حد ما

 ال أتفق

1 
لدى الجامعة سٌاسات معلنتة لتحقٌتق العدالتة فتى توزٌتع الجهتاز االدارى وفقتا 

     للتخص 

     الجامعة توصٌؾ وظٌفً ٌحدد مهام وواجبات الموظؾ طبقا للتخص  لدى 2
     لبات كل وظٌفةتوفر الجامعة بٌئة عمل آمنة ومالئمة لمتط 3

4 
توفر الجامعة اإلمكانٌات الالزمة لقٌام الموظفٌن بالمهام المنتوط بهتم ا مكتتب 

     سجالت ....( –أجهزة حاسب  –

5 
توفر الجامعة فر  التدرٌب وور  العمتل بهتدؾ التنمٌتة المهنٌتة المستتمرة 

     ألعضاء الجهاز االدارى 

     تقٌٌم األداء والترقًتستخدم الجامعة نتائم التدرٌب فى  6
     ٌتم قٌاس رضا العاملٌن بالجامعة بصفة دورٌة 7
     تستفٌد الجامعة من التؽذٌة الراجعة من قٌاس الرضا فى خطط التطوٌر 8
     تعمل الجامعة على تقٌٌم أداء الجهاز االدارى بصفة دورٌة 9
     والمكافآتتستفٌد الجامعة من نتائم تقٌٌم األداء فى الترقً  10
     لدى الجامعة نظام معلن لتحفٌز التمٌز فى اآلداء االدارى 11
     MISتفعل الجامعة نظم المعلومات  12
     تحر  الجامعة على ضمان العدالة فى توزٌع األعباء الوظٌفٌة 13
     تحر  إدارة الجامعة على التواصل مع الجهاز االدارى والسما ع لشكواهم 14

15 
تحتتر  الجامعتتة علتتى اإلعتتالم عتتن مشتتروعات التطتتوٌر بالجامعتتة والجامعتتة 

     نظم المعلومات ( –تنمٌة القدرات  –المكتبة الرقمٌة  –اضمان الجودة 

     ٌتوفر بالجامعة األعداد الكافٌة من العاملٌن والفنٌٌن المإهلة لتحقٌق رسالتها 16

17 
دارى برستتالتها وأهتتدافها تحتتر  الجامعتتة علتتى تعرٌتتؾ اعضتتاء الجهتتاز اال

     اإلستراتٌجٌة

  رأى الجهاز اإلداري بالجامعة فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌراقتراحات اضافٌة عن : 
...................................................................................................................................... 
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 ستبٌان إلستطال ع رأى الخرٌجٌن فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر ا
 

 ........................... : االسم اأختٌارى (: ...........................                  الكلٌة 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال. كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 

 

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق 
بدرجة 
 عالٌة

أتفق إلً حد 
 ما

 ال أتفق

     تقدم الكلٌة برامم للتنمٌة المهنٌة المستمرة للخرٌجٌن  1

     ع الخرٌجٌن ومتابعتهملدى الكلٌة آلٌة منظمة للتواصل م 2

3 
تستتطلع الكلٌتة آراء الخترٌجٌن فتى البترامم التعلٌمٌتة التتً تخرجتتوا 

 منها
    

     المقررات الدراسٌة التً درستها تدعم مهارات التعلم الذاتً 4

     البرامم التعلٌمٌة التً تقدمها الكلٌة تلبى احتٌاجات سوق العمل 5

     المنافسة فى سوق العمل دراستً بالكلٌة تساعد على 6

     اعلم عن مشروعات التطوٌر بالكلٌة 7

     اعلم عن مشروعات التطوٌر بالجامعة 8

9 
تدعم مشروعات التطوٌر بالجامعة / الكلٌة تطوٌر وتحسٌن البترامم 

 التعلٌمٌة بالكلٌة
    

     تعقد الكلٌة سنوٌا ملتقى للتوظٌؾ ٌشارك فٌه الخرٌجون 10

11 
جع بتترامم الدراستتات العلٌتتا التتتى تقتتدمها الكلٌتتة الختترٌجٌن علتتى تشتت

 االلتحاق بها
    

12 
تحر  الكلٌة على تقدٌم االستشارات والردود علتى أي استفستارات 

 واردة من الخرٌجٌن
    

     تتمتع الكلٌة بسمعة طٌبة لدى المستفٌدٌن من المجتمع المدنً 13

     عملى أشارك فى تدرٌب الطالب فى مكان 14

  رأى الخرٌجٌن فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌراقتراحات اضافٌة عن : 
..................................................................................................................... 

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



  

 مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

Tanta University Quality Assurance Center 
TQAC 

53 

 

 

 استبٌان إلستطال ع رأى الطالب فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر 
 

 ........................... : االسم اأختٌارى (: ...........................                  الكلٌة 

  وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة.هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 

 
 جودة األنشطة األكادٌمٌة – 1

 عبارة جودة التقوٌم م
 التقوٌم

 نادرا أحٌانا ؼالبا دائما

     ٌمٌة ا مواصفات الخرٌم (ٌتم تعرٌفك بالمعاٌٌر األكاد 1

     ILOSٌتم تعرٌفك بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للمقررات  2

     ٌتم تعرٌفك بتوصٌؾ ومكونات البرنامم الدراسً فى مجال تخصصك 3

     تتٌ  اسالٌب التدرٌس لك فر  المشاركة االٌجابٌة فى انشطة التعلٌم والتعلم 4

5 
لكلٌتتتتك اختٌتتتارك لتتتبعض المقتتتررات التتتتً ترؼتتتب فتتتى  تتتتٌ  الالئحتتتة الدراستتتٌة

 دراستها
    

6 
تتنو ع اسالٌب التعلٌم والتعلم وٌتم توظٌؾ الوستائط التعلٌمٌتة بهتدؾ مستاعدتك 

 على اتقان التعلم
    

     تبدأ الفصول الدراسٌة فى وقتها المحدد 7

8 
مستاعدة ٌتجاوب أعضاء هٌئة التدرٌس معك عند طلبتك لكرشتاد والنصتٌحة وال

 فى فهم المقرر
    

     ٌعمل أعضاء هٌئة التدرٌس على تنمٌة مهاراتك العملٌة 9

 
 جودة المناهم والمقرات الدراسٌة  – 2

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

اتفق 
 تماما

أتفق 
إلً حد 
 كبٌر

أتفق 
إلً حد 
 ما

 ال أتفق

     لكل مقرر دراسى أهداؾ عامة محددة وواضحة 1

     المناهم الدراسٌة متطورة وتواكب متطلبات سوق العمل 2

3 
تعمل الكلٌة على توضٌ  مدى مالئمة البترامم الدراستٌة ا التخصصتات ( لستوق 

 العمل
    

     ٌتوافق محتوى المقررات الدراسٌة مع أهدافها 4

5 
ٌتتتم تعرٌفتتك بمكونتتات البرنتتامم الدراستتً االتخصتت  التتذي ستتتلحق بتته ( ونظتتام 

 دراسة بهال
    

6 
تتنتتتو ع محتوٌتتتات المقتتتررات الدراستتتٌة لتؽطتتتى المعلومتتتات والمهتتتارات الالزمتتتة 

 الستٌفاء متطلبات التخرج
    

     تتضمن المقررات الدراسٌة جوانب تطبٌقٌة وعملٌة تتفق وطبٌعة التخص  7

     تساعد المقررات الدراسٌة فى اكسابك مهارات جدٌدة 8

     اسٌة وأنشطة التعلٌم والتعلم فر  تنمٌة قدراتك اإلبداعٌةتتٌ  المقررات الدر 9
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     تساعد المقررات على زٌادة وعٌك بالمشكالت المجتمعٌة 10

     تتوافق ساعات التدرٌب العملً مع محتوى المقررات الدراسٌة 11

     لتعلمٌتم اعتماد التدرٌب المٌدانً اخالل العطلة الصٌفٌة( كؤحد أسالٌب التعلٌم وا 12

     ٌوجد نظام معتمد لتقٌٌم نتائم التدرٌب المٌدانً  13

     ٌتا  لك فرصة اختٌار مكان التدرٌب المٌدانً 14

15 
ٌوجتتد نظتتام فعتتال لمتابعتتة اإلشتتراؾ علتتى التتتدرٌب المٌتتدانً متتن أعضتتاء هٌئتتة 

 التدرٌس
    

16 
طتترق تدرٌستتها  ٌتتتم استتتطال ع رأٌتتك فتتى جتتودة أداء المقتتررات الدراستتٌة وفاعلٌتتة

 اإستبٌان المقررات (
    

     تدعم المقررات الدراسٌة واالنشطة التعلٌمٌة تنمٌة التعلم الذاتى للطالب 17

 

 جودة أسالٌب اإلمتحانات وتقٌٌم الطالب  – 3

 عبارة جودة التقوٌم م
 التقوٌم

 نادرا أحٌانا ؼالبا دائما

     قت المناسبٌتم اإلعالن عن جداول االمتحانات فى الو 1

     ٌستطلع رأى الطالب فى جداول ومواعٌد اإلمتحانات وٌإخذ برؼباتهم 2

     تعلن نتائم اإلمتحانات فى وقت مناسب 3

     ٌتم التعرٌؾ بؤسالٌب التقٌٌم وتوزٌع الدرجات فى كل مقرر دراسى 4

5 
 –ٌلة طو –قصٌرة  –ٌتضمن االمتحان أنماطا مختلفة من األسئلة ا مقالٌة 

 حل مسائل ومشكالت ( –ص  و خطؤ  -اختٌار من متعدد
    

     نتائم اإلمتحانات وما ٌعطى من درجات ٌعكس دقة التصحٌ  6

7 
ا المعتتتتارؾ أستتتتالٌب التقٌتتتتٌم تقتتتتٌس مخرجتتتتات التتتتتعلم المستتتتتهدفة لمقتتتترر

 والمهارات (
    

     اإلمتحانات تتسم بالعدالة وعدم التمٌٌز 8

     ات فى مستوى الطالب المتوسطأسئلة اإلمتحان 9

     % من محتوى بالمقرر75أسئلة االمتحان تشمل ما ال ٌقل عن  10

11 
توزٌتع  –تتضمن ورقة األسئلة المعلومات الضرورٌة امثل: زمن االمتحان 

 اسماء الممتحنٌن(   –الدرجات 
    

12 
نشتتتطة ا –تتنتتتو ع استتتالٌب التقٌتتتٌم لكتتتل مقتتترر اامتحانتتتات دورٌتتتة ونهائٌتتتة 

 فصلٌة( 
    

13 
ٌشتتترك فتتى تقٌتتٌم المقتترر الواحتتد أكثتتر متتن استتتاذ اال ٌنفتترد استتتاذ بتقٌتتٌم 

 المقرر(
    

14 
ٌتتتم إعطتتاء الطتتالب تؽذٌتتة راجعتتة عتتن مستتتواهم فتتى االختبتتارات اخاصتتة 

 العملٌة (
    

 

 جودة المصادر والموارد المتاحة للتعلٌم والتعلم ابٌئة العملٌة التعلٌمٌة( – 4
 

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

اتفق 
 تماما

أتفق 
إلً حد 
 كبٌر

أتفق 
إلً حد 
 ما

 ال أتفق

     تتناسب مساحة القاعات الدراسٌة ألعداد الطالب 1
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     تتناسب مساحة المعامل / الور  ألعداد الطالب 2

3 
 – التهوٌتتة –تحتتر  الكلٌتتة علتتى تتتوفٌر بٌئتتة تعلٌمٌتتة آمنتتة وصتتحٌة ا األثتتاث 

 وسائل األمان ...الخ –اإلضاءة 
    

     توفر الكلٌة اإلمكانٌات المعملٌة واألدوات الالزمة لمتطلبات مجال دراستك 4

5 
تتتوفر الكلٌتتة الوستتائط التعلٌمٌتتة المرتبطتتة بؤهتتداؾ برنتتامم تخصصتتك والمحتتتوى 

 العلمً للمقررات الدراسٌة
    

6 
الالزمتتة للعملٌتتة التعلٌمٌتتة ا أجهتتزة ٌتتتم تجهٌتتز القاعتتات الدراستتٌة باإلمكانٌتتات 

 نظام صوتً ...( –كمبٌوتر  –عرض 
    

7 
ٌعمتتل أعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس علتتى تنمٌتتة رو  الفرٌتتق والعمتتل الجمتتاعً بتتٌن 

 الطالب
    

     تعمل الكلٌة على توفٌر أعضاء هٌئة التدرٌس المتخصصٌن للتدرٌس 8

9 
 –الذاتً لدى الطالب ا مكتبة مجهتزة تعمل الكلٌة على توفٌر مصادر لدعم التعلم 

 معامل محاكاة....( –أجهزة كمبٌوتر متصلة باالنترنت  –مقررات الكترونٌة 
    

     توفٌر الكلٌة كوادر فنٌة مإهلة للعمل فى المعامل والور  10

     تقدم الكلٌة / الجامعة برامم تدرٌبٌة للطالب بهدؾ تنمٌة مهاراتهم 11

     ة الكلٌة المراجع العلمٌة فى التخصصات المختلفة والمتاحة للطالبتتوافر بمكتب 12

     تتوافر بالقاعات الدراسٌة والمعامل أو الور  إرشادات األمن والسالمة 13

     توفٌر الكلٌة كتب جامعٌة فى المقررات المختلفة 14

15 
مستتتوى ٌتناستتب محتتتوى الكتتتاب الجتتامعً متتع المقتترر الدراستتً وٌلبتتى حاجتتات و

 قدرات الطالب
    

 

 جودة الدعم والخدمات الطالبٌة  – 5
 

 عبارة جودة التقوٌم م
 التقوٌم

اتفق 
 تماما

أتفق إلً 
 حد كبٌر

أتفق إلً 
 حد ما

 ال أتفق

     توفر الكلٌة األدلة والكتٌبات اإلرشادٌة للتعرٌؾ بالخدمات المقدمة للطالب 1

     للطالب فى بداٌة الفصول الدراسٌةتنظم الكلٌة برامم تعرٌفٌة  2

3 
  -ورٌاضتٌة  –توفر الكلٌة أماكن لممارسة األنشطة الطالبٌة المختلفة ا ثقافٌتة 

 ترفٌهٌة ( –فنٌة 
    

4 
مصتتادر  -دورات مٌتتاه   –تتتتوافر بالكلٌتتة المرافتتق العامتتة والخاصتتة ا مصتتادر 

 مصادر مٌاه ( –كهرباء 
    

5 
 –صتحً  –أكتادٌمً  –بً الالزم فى حال طلبه ا مادي تقدم الكلٌة الدعم الطال

 اجتماعً (
    

6 
تعمل الكلٌة على دعم وتحفٌز الطالب المتفوقٌن فى المجتاالت المختلفتة ا دعتم 

 معنوي ( –مادي 
    

     توفر الكلٌة وسائل دعم للطالب ذوى االحتٌاجات الخاصة 7

8 
الختدمات والتدعم المقتدم  تحر  الكلٌة على قٌاس رضتا الطتالب عتن مستتوى

 لهم
    

     تؤخذ الكلٌة بآراء الطالب فى تطوٌر الخدمات التً تقدمها لهم 9

     تحر  الكلٌة على تفعٌل ومتابعة نظام اإلرشاد الطالبً والساعات المكتبٌة 10

     تعمل الكلٌة على توفٌر آلٌات للتواصل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب 11
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12 
الكلٌة طرق متنوعة لالعتالن عتن سٌاستات وإجتراءات القبتول والتحوٌتل  توفر

 واختٌار التخصصات ااالقسام او الشعب( 
    

 

  رأى الطالب فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌراقتراحات اضافٌة عن : 
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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 استبٌان إلستطال ع رأى القٌادات فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر 

 
 ... :) الكلٌة : ...........................االسم اأختٌارى                  ........................ 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 

 

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق إلً 
 حد كبٌر

أتفق 
إلً 
 حد ما

 ال أتفق

     للكلٌة خطة إستراتٌجٌة معتمدة ومعلنة 1

     ٌتم متابعة تنفٌذ تلك الخطة من خالل آلٌة معتمدة 2

     swotتشارك األطراؾ المختلفة فى التحلٌل البٌئً  3

     خدمٌة ( –بحثٌة  –فى المجاالت المختلفة اتعلٌمٌة تناق  الكلٌة سٌاستها  4

     لدى الكلٌة توصٌؾ وظٌفً للعاملٌن معلن ومفعل 5

     تفعل الكلٌة إجراءات األمن والسالمة داخل مبانٌها 6

     للكلٌة خطة معتمدة ومفعلة لتنمٌة الموارد الذاتٌة 7

     القٌادات األكادٌمٌة تستطلع الكلٌة رأى الفئات المختلفة فى أداء 8

     للكلٌة خطة معتمدة ومفعلة للصٌانة ونظافة المبانً والمرافق 9

     ٌوجد لدى الكلٌة قنوات مإسسٌة للتواصل مع المجتمع والمحٌط 10

     توجد لدى الكلٌة آلٌة معتمدة ومفعلة للتعامل مع شكاوى الطالب 11

     بصفة دورٌة للكلٌة خطة لعملٌة التقوٌم الذاتً 12

13 
تتخذ الكلٌة إجراءات تصحٌحٌة على مستوى المجالس الرسمٌة فى ضوء التؽذٌة 

 الراجعة من األطراؾ المختلفة
    

     للكلٌة خطة بحثٌة معتمدة ومعلنة 14

15 
لدى الكلٌة آلٌات محتددة ومعلنتة ومفعلتة للمستائلة والمحاستبة تستتهدؾ التطتوٌر 

 والتحسٌن المستمر
    

     تناق  الكلٌة نتائم الطالب فى المجالس الرسمٌة وتتخذ إجراءات تصحٌحٌة 16

17 
توجد لدى الكلٌة آلٌتة معتمتدة  لتقٌتٌم ومراجعتة برامجهتا التعلٌمٌتة بصتفة دورٌتة 

 لمواكبة احتٌاجات سوق العمل
    

     ٌتوافر بالكلٌة أماكن مإمنة ومخصصة للكنتروالت 18

19 
 –ا / معنوٌتتا المتمٌتتزٌن متتن العتتاملٌن اأعضتتاء هٌئتتة التتتدرٌس تتتدعم الكلٌتتة مادٌتت
 إدارٌٌن ( –الطالب  –الهٌئة المعاونة 

    

     تناق  الكلٌة نتائم التقوٌم الذاتً مع األطراؾ المختلفة 20

21 
تتخذ الكلٌة من اإلجراءات ماٌضمن تحقٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة المعتمدة لبرامجهتا 

 التعلٌمٌة
    

     ٌتوافر بالكلٌة اإلمكانٌات والتجهٌزات الداعمة للعملٌة التعلٌمٌة 22

     ٌتوافر بالكلٌة اإلمكانٌات والتجهٌزات الالزمة إلجراء بحث علمً متمٌز 23
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24 
خدمٌتتة(  –بحثٌتتة  –الموازنتتة المخصصتتة للصتترؾ علتتى أنشتتطة الكلٌتتة اتعلٌمٌتتة 

 كافٌة
    

25 
ضتتور ور  عمتتل أو دورات تدرٌبٌتتة للتنمٌتتة تحتر  القٌتتادات األكادٌمٌتتة علتتى ح

 المهنٌة بالجامعة /الكلٌة
    

 * أذكر اقتراحات اضافٌة عن رأى القٌادات فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر: 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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 فى قٌاس أثر مشروعات التطوٌر أعضاء الهٌئة المعاونةرأى الستطال ع استبٌان 
 

 الكلٌة : ...........................................  ......................(: .......االسم اأختٌارى 

 .هذا االستبٌان هو جسر التواصل بٌننا وبٌنك فعبر عن رأٌك بمصداقٌة وموضوعٌة 

 .كن على ثقة أن رأٌك سٌضٌؾ إلى منظومة الجودة ولن ٌضرك بؤي حال 

  أمام الخانة المالئمة لتقٌٌمك.√ ضع عالمة 
 

 جودة األداء – 1
 

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق 
إلً حد 
 كبٌر

أتفق 
إلً 
 حد ما

 ال أتفق

1 
ٌتوافر بالكلٌة األعداد الكافٌة من المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن فى التخصصتات 

 المختلفة
    

2 
فتى المجتاالت تنظم الكلٌة / الجامعة برامم تدرٌبٌة لتنمٌتة قتدرات الهٌئتة المعاونتة 

 المختلفة
    

3 
ٌتوافر بالكلٌة قواعد بٌانات عن أعضتاء الهٌئتة المعاونتة موزعتة حستب التدرجات 

 واألقسام العلمٌة
    

     تعتمد الكلٌة سٌاسات محددة لتحدٌد العبئ التدرٌسً وتفعلها 4

5 
ة فتى تعتمد الكلٌتة سٌاستة عادلتة وآلٌتات فعالتة لتقٌتٌم أداء أعضتاء الهٌئتة المعاونت

 خدمٌة ( –بحثٌة  –األنشطة المختلفة اتعلٌمٌة 
    

     تؤخذ الكلٌة بنتائم تقٌٌم األداء فى خطة التحسٌن والتطوٌر 6

7 
تحتتتر  الكلٌتتتة علتتتى قٌتتتاس رضتتتا أعضتتتاء الهٌئتتتة المعاونتتتة بصتتتفة دورٌتتتة عتتتن 

 اإلمكانٌات والخدمات المقدمة
    

8 
ات الالزمتة لتطتوٌر العملٌتة التعلٌمٌتة تعمل الكلٌة على تتوفٌر اإلمكانٌتات والتجهٌتز

 والبحثٌة 
    

     تعمل الكلٌة على توفٌر وسائل األمن والسالمة داخل منشآتها 9

 

 جودة البحث العلمى والدراسات العلٌا  – 2
 

 عبارة جودة التقوٌم م

 التقوٌم

أتفق 
 تماما

أتفق إلً 
 حد كبٌر

أتفق 
إلً حد 
 ما

 ال أتفق

     العلٌا متنوعة وتم توصٌفها وفقا لمعاٌٌر أكادٌمٌة برامم الدراسات 1

     برامم الدراسات العلٌا تلبى احتٌاجات المجتمع 2

     ٌتم تحدٌث لوائ  الدراسات العلٌا فى ضوء التطورات وآراء المستفٌدٌن 3

     تواكب موضوعات الرسائل العلمٌة التطور العلمً 4

5 
إلشتتراؾ علتتى الرستتائل العلمٌتتة تضتتمن توافتتق تطبتتق الكلٌتتة آلٌتتات لتوزٌتتع ا
 التخص  والعبىء اإلشرافً

    

     لدى الكلٌة خطة بحثٌة معتمدة ومعلنة 6
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     تفعل الكلٌة آلٌات تضمن تفعٌل ومتابعة خطتها البحثٌة 7

8 
تحتتر  الكلٌتتة / الجامعتتة علتتى دعتتم أعضتتاء الهٌئتتة المعاونتتة المتمٌتتزٌن فتتى 

 البحث العلمً
    

     ر  الكلٌة وتشجع التعاون بٌن األقسام العلمٌة فى منظومة البحث العلمًتح 9

10 
تتعتتاون الكلٌتتة متتع هٌئتتات ومإسستتات بحثٌتتة متتن ختتالل مشتتروعات بحثٌتتة أو 

 اتفاقٌات علمٌة
    

     توفر الكلٌة المراجع والدورٌات العلمٌة لدعم منظومة البحث العلمً 11

     للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن توفر الكلٌة خدمة االنترنت 12

13 
تشجع الكلٌة الهٌئة المعاونة على االستتفادة متن متن  للتفترغ العلمتً إلجتراء 

 بحوث علمٌة مشتركة والحصول على درجات علمٌة من الخارج
    

     ٌتم االستفادة من نتائم البحث العلمً فى تطوٌر المقررات الدراسٌة 14

     ات علمٌة دورٌة وندوات تخصصٌةتنظم الكلٌة مإتمر 15

     تدعم الكلٌة مشاركة أعضاء الهٌئة المعاونة فى المإتمرات والندوات العلمٌة 16

     توفر الكلٌة قواعد بٌانات للبحث العلمى واألنشطة العلمٌة المرتبطة 17

 

 جودة األنشطة األكادٌمٌة والتعلٌمٌة  – 3
 

 م
 عبارة جودة التقوٌم

 دى تتٌ  الكلٌة الخدمات التالٌةالى اى م
 التقوٌم

 نادراً  أحٌانا عادة دائما

     استخدام شبكة االنترنت فى التفاعل مع الطالب 1

     استخدام البرٌد االلكترونى الخا  التفاعل مع الطالب 2

     استخدام البرٌد االلكترونى الخا  بالكلٌة للتفاعل مع الطالب 3

     ات التكنولوجٌة فى التدرٌسأستخدام المعٌن 4

 
 جودة األنشطة اإلدارٌة والخدمٌة  – 4
 

 عبارة جودة التقوٌم م
 التقوٌم

 نادراً  أحٌانا عادة دائما

     أعلم برإٌة ورسالة الكلٌة و أعمل وفقا لهم 1

     أشارك فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 2

     طة اإلستراتٌجٌة للكلٌةأشارك فى تنفٌذ ومتابعة تنفٌذ الخ 3

     أشارك فى إعداد ومناقشة التقرٌر الذاتً السنوي للكلٌة 4

     أقوم بمهام إدارٌة بالقسم 5

     أقوم بمهام إدارٌة بالكلٌة 6

     أشارك فى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلٌة 7

     أشارك فى تقدٌم خدمات مجتمعٌة أو بٌئٌة 8

     ة بالخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة وأعمل وفقا لهالدى دراٌ 9

  قٌاس أثر مشروعات التطوٌرتدعم أذكر اقتراحات اضافٌة : 
....................................................................................................................... 

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


