
  

الجودة ضمان وحدة طنطا جامعة – الطب كلية   
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  طنطا جامعة – الطب لكلية analysis)  (SWOTالبيئى التحليل

 :الوظيفة        اختيارى:االسم

 التاريخ      بالكلية  والضعف القوة مواطن - أوال

 بين لتميزل وتحقيقها الكلية لتطوير منها  االستفادة يجب والتى ، حاليا المتوافرة  القوة عناصر إذكر

 المصرية بالجامعات االخرى الطب وكليات الجامعة كليات باقى
 الدراسية البرامج -1

القصور نواحى  
(نمطية ، متكررة: مثال)  

القوة نواحى  
(العمل لسوق الخريجين تؤهل متميزة/  معتمدة برامج: مثال)  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  الضعف نقاط وعالج التحسين مقترحات

1- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 

 التدريس هيئة أعضاء -2

القصور نواحى  

(والبصرية السمعية الوسائل استخدام عدم: مثال)  

القوة نواحى  

(عاليا تدريبا ومدربون تخصصيا علميا تأهيال مؤهلين: مثال)  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الضعف نقاط وعالج التحسين مقترحات

1- 0 

2- 0 

3- 0 

4- 0 

 

 

 الطالبية المشاركة -3

القصور نواحى  

(األنشطة فى المشاركة عن والعزوف السلبية: مثال)  
القوة نواحى  

(والطالبات الطالب طاقة تستوعب التى األنشطة تعدد: مثال)  
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  الضعف نقاط وعالج التحسين مقترحات

0 

0 

0 

0 

 

والمعامل المنشآت -4  

القصور نواحى  

(واألجهزة المعامل نقص: مثال)  

القوة نواحى  

(والمعامل والمكتبات الطالب استيعاب لزيادة التوسع: مثال)  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الضعف نقاط وعالج التحسين مقترحات

1- 0 

2- 0 

3- 0 

4- 0 
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 العلمى البحث -5

القصور نواحى  

(المحكمة البحوث عدد وقلة الخارجية البعثات نقص: مثال)  

القوة نواحى  

(والمهمات البعثات عدد فى والزيادة العلمى البحث تشجيع: مثال)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الضعف نقاط وعالج التحسين مقترحات

1- 0 

2- 0 

3- 0 

4- 0 

 المساعد اإلدارى الجهاز -6

القصور نواحى  

(المعامل ومساعدى المحاضرين عدد نقص: مثال)  

القوة نواحى  

(مستمر وتدريب متراكمة خبرات: مثال)  

  

  

  

  

  

  

  
  الضعف نقاط وعالج التحسين مقترحات

1- 0 

2- 0 

3- 0 

4- 0 

 
 

 

 :المحتملة والمخاطر المتاحة الفرص ثانيا
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 لياتك وباقى الجامعة مستوى على الكلية وضع لتحسين حايال المتاحة الفرص نظرك وجهة من اذكر

 ليةالك تطور تعيق ان يمكن التى القادمة الفترة خالل فى المحتملة المخاطر وكذلك االخرى الطب

  وتقدمها

 التهديدات

(إلخ    الخاصة الطب كليات منافسة – الميزانية تقلص: مثال)  

المتاحة الفرص  

 البرامج توصيف – القيادات اختيار – االدارى النظام هيكلة اعادة مثال)

(ألخ والمقررات  
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 استمارة استبيان الستطالع رأي الطالب

 

 اعزائنا الطالب ......

 بالتي تهةف إلى القةرة المؤسئئئئوئئئئية بالاملية التاليمية  ال لية فيما يلي مجموعة من األسئئئئولة بالابارار لةراسئئئئة

 مارفة آرائ م بذلك لتحليل الوضع الحالي لل لية بتحةية نقاط القوة بالضاف. 

  1، ال =2غير متأكة= 3علماً  أن نام= 

 : جميع البيانار التي سيتم جماها سرية بلن يتم استخةامها إال في عمل بحةة ضمان الجودة كليةالطب  ملحوظة

 : ........................................................)اختياري( االسم

 ...............................: .....................................فرقةال

 

 المحور األبل: القةرة المؤسوية

 المايار األبل: التخطيط االستراتيجي

 ال غير متاكة  نام  

     للكليةرؤية ورسالة  تعلم بوجود هل

    والرسالة الرؤية إستبيانات في الطالبتم إشراك  هل

    هل تعلم بوجود خطة استراتيجية

    استبيانات الخطة االستراتيجيةشاركت في  هل

    األهداف االستراتيجية للكلية صياغة في الطالبإشراك تم  هل

 خالل منواألهداف االسررررررتراتيجية  والرسررررررالة الرؤية نشررررررر تم هل
ليل د -الكلية )مثال في مدخل الكلية وخارج داخل المختلفة الوسررا ل
 االنترنت...الخ(-الطالب

   

 

 الهي ل التنظيميالمايار الثاني: 

 ال غير متاكة  نام  

    هل تعلم بوجود هيكل تنظيمي للكلية

     يوجد الهيكل التنظيمي في اماكن مختلفة بالكلية هل
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 المايار الثالث: القيادة بالحوكمة

 المايار الرا ع: المصةاقية باألخالقيار

 ال غير متاكة  نام  

    هل ال تب الةراسية  األقوام لها رقم إيةاع

    من اي  حث علمي اب كتب علمية %11هل تلتزم الم تبة  طباعة 

    وجة تمييز  ين الطالب اثناء االمتحانار الشفهية اب الامليةهل ي

    دليل اخالقيار للمهنة  ال لية ؟هل تالم  وجود 

 المايار الخامس: الجهاز اإلداري

 ال غير متاكة  نام  

    هل يقوم الجهاز االداري  التاامل  طريقة الئقة عنة التواصل ماه؟ 

    ؟هل يقوم أعضاء الجهاز اإلدراي بإنجاز مهامهم في وقت مناسب

 المايار الوادس: الموارد المالية بالمادية

 ال غير متاكة  نام  

    هل اعداد الطالب كبير جدا بالنسبة للمدرجات 

    ؟تتوافر بالكلية المعامل الالزمة للعملية  التعليميةهل 

تتوافر لدي الكلية تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن والسالالالالالالالمة في مباني هل 

 ؟الكلية

   

    ؟يةالكل والسالمة فيتتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمان هل 

 ال غير متاكة  نام   

    تتعامل قيادة الكلية مع مشاكل الطالب بصدر رحب ويستمعون جيدا لشكواهم هل

    تقوم القيادة باتخاذ إجراءات مختلفة لحل مشاكل الطالب هل

هناك لقاءات دروية للقيادات بالكلية )رؤسررراء األقسرررام  وكالء الكلية  عميد الكلية(  هل
 للتعرف على مشاكل الطالب

   

    تحرص الكلية على ترسيخ قيم وأخالقيات المؤسسة هل

    المؤسسةتم االعالن عن قيم وأخالقيات  هل
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 ال غير متاكة  نام  

    ؟خدمات االنترنت متاحة بالكلية للطالبهل 

    يقدم موقع الكلية علي شبكة االنترنت خدمات ومعلومات كافية للطالبهل 

 المايار الوا ع: المشاركة المجتماية بتنمية المجتمع

 ال غير متاكة  نام  

    يتم توعية وتشجيع الطالب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

    يشارك الطالب في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة

تسرررررررراهم األجراف المجتمتية المختلفة في توفير  فرص العمل لخريجي 
 الكلية

   

 

 المحور الثاني: الفاعلية التاليمية

 المايار الثامن: الطالب بالخريجون 

 ال غير متاكة  نام  هل

تها بالكلية وأنشرررررررررط إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين يتم هل
 المختلفة

   

    تقوم الكلية بدعم وتحفيز المتفوقين والمبدعين هل

    تقوم الكلية بدعم الطالب المتعثرين دراسيا   هل

    اإلرشاد األكاديمي تستخدم الكلية نظام  هل

    األكاديمي اإلرشاديتم توعية وإعالن الطالب بنظام  هل

    تشجع الكلية الطالب علي ممارسة األنشطة الطالبية هل

    تستخدم الكلية أساليب مختلفة لجذب الطالب الوافدين هل

    هناك برامج لرعاية الطالب الوافدين هل

 

 المايار التاسع: البرامج التاليمية بالماايير االكاديمية 

 ال غير متاكة  نام  
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    تم تعريف الطالب بالمعايير األكاديمية التي اعتمدتها الكلية هل

قامت الكلية باسرررتخدام أسررراليب مختلفة )ور  عمل  لقاءات  ومنشرررورات(  هل
 بالمعايير األكاديمية لتوعية الطالب

   

    البرامج التعليمية في الكلية مع احتياجات سوق العمل تتالءم هل

معلن و هناك توصررريف واورررق ومورا للبرامج التعليمية والمقررات الدراسرررية  هل
 للطالب

   

    يتم أخذ آراء الطالب في المقررات الدراسية بصفة دورية هل

راء آلهناك بعض التغييرات التي تمت في عملية تدريس المقررات اسرررتجابة  هل
 الطلالب

   

    هل تقوم االقسام  بتعريف المقرارات للطالب 

 

 المايار الااشر: التاليم بالتالم بالتوهيالر المادية )مايار حاكم(

 

 ال غير متاكة  نام  

    نظام التعليم الذاتي و االلكترونييستخدم أعضاء هيئة التدريس  هل

    الميداني للطالبيوجد بالكلية برامج معتمدة للتدريب  هل

    يتم تصميم األمتحانات لقياس المستويات المختلفة للمهارات المعرفية هل

    تتوافا االمتحانات مع محتوي المقررات المعلنة للطالب هل

    يتم تعريف الطالب بتوزيع الدرجات في المقررات هل

 -هشرررررررفهي -تتصرررررررب أسررررررراليب تقويم الطالب بالتنور )اخت ارات تحريرية هل
 مشاريع...الخ( -عملية

   

    الكترونيا و ورقيايتم اإلعالن عن نتا ج االمتحانات  هل

    يتم االستجابة لشكاوى وتظلمات الطالب هل

 

 المايار الحادى عشر: أعضاء هيوة التةريس

 ال غير متاكة  نام  
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    اعضاء هيوة التةريس الذين يةرسون المقرارار ذب خبره كافية هل

    هل يتواصل أعضاء هيوة التةريس مع الطالب  الواعار الم تبية

 

 المايار الثانى عشر: البحث الالمي باألنشطة الالمية األخرى 

 ال غير متاكة  نام  

مشربعار  حثية ممولة من مؤسوار  حثية محلية/  تشارك فيهل 

 دبلية ؟

   

    علمية؟ تنظيم مؤتمرار أب نةبار  ال لية تقومهل 

    ؟لل لية الطالب فى المؤتمرار الالمية هل يشارك

 

 المايار الثالث عشر: الةراسار الاليا )مايار حاكم(

 ال غير متاكة  نام  

    ؟ ال لية الةراسار الاليا نطمح  اة التخرج التوجيل فيهل 

 

 المايار الرا ع عشر: نظام ادارة الجودة بالتطوير الموتمر

 ال غير متاكة  نام  

    هناك وحدة لضمان الجودة بالكلية  هل

    تتفاعل وحدة ومان الجودة مع الطالب هل

    هناك تمثيل للطالب في أنشطة وحدة ومان الجودة هل

    الطالبة في نشر رقافة الجودة بين يساهم النظام الداخلي للجود هل

 

    ونشكركم على حسن تعاونكم
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 استمارة استبيان الستطالع رأي الخريجين

 

 ... ال لية خريجي الوادة

 بالتي تهةف إلى القةرة المؤسئئئئوئئئئية بالاملية التاليمية  ال لية فيما يلي مجموعة من األسئئئئولة بالابارار لةراسئئئئة

 مارفة آرائ م بذلك لتحليل الوضع الحالي لل لية بتحةية نقاط القوة بالضاف. 

  1، ال =2غير متأكة= 3علماً  أن نام= 

 : جميع البيانار التي سيتم جماها سرية بلن يتم استخةامها إال في عمل بحةة ضمان الجودة كليةالطب  ملحوظة

 : ........................................................)اختياري( االسم

 .....................................: .....الحالية الوظيفة

 سنة التخرج:...................................................

 المحور األبل: القةرة المؤسوية

 المايار األبل: التخطيط االستراتيجي

 ال غير متاكة  نام  

     للكليةرؤية ورسالة  تعلم بوجود هل

    والرسالة الرؤية إستبيانات في الطالبتم إشراك  هل

    هل تعلم بوجود خطة استراتيجية

    شاركت في استبيانات الخطة االستراتيجية هل

    األهداف االستراتيجية للكلية صياغة في الطالبإشراك تم  هل

 خالل منواألهداف االسررررررتراتيجية  والرسررررررالة الرؤية نشررررررر تم هل
ليل د -في مدخل الكليةالكلية )مثال  وخارج داخل المختلفة الوسررا ل
 االنترنت...الخ(-الطالب

   

 

 المايار الثاني: الهي ل التنظيمي

 ال غير متاكة  نام  

    هل تعلم بوجود هيكل تنظيمي للكلية

     يوجد الهيكل التنظيمي في اماكن مختلفة بالكلية هل
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 المايار الثالث: القيادة بالحوكمة

 

 ال غير متاكة  نام  

    هل تالم  وجود دليل اخالقيار للمهنة  ال لية ؟

هل هناك تتخذ ال لية إجراءار  حاسمة في حال  عةم االلتزام  أخالقيار 

 ؟الامل  ال لية

   

 المايار الخامس: الجهاز اإلداري

 ال غير متاكة  نام  

    هل يقوم الجهاز االداري  التاامل  طريقة الئقة عنة التواصل ماه؟ 

    هل يقوم أعضاء الجهاز اإلدراي بإنجاز مهامهم في وقت مناسب؟

 المايار الوادس: الموارد المالية بالمادية

 ال غير متاكة  نام  

    هل اعداد الطالب كبير جدا بالنسبة للمدرجات 

    ؟المعامل الالزمة للعملية  التعليميةتتوافر بالكلية هل 

 ال غير متاكة  نام   

    هناك تمثيل للخريجين في بعض المجالس المختلفة بالكلية 

    تأخذ القيادة بأراء ومقترحات الخريجين في تطوير أداء الكلية

    تستجيب الكلية لشكاوي ومقترحات الخريجين وتقدم وعود صادقة لهم 

وقع الم -يتم نشررررر معلومات كافية وحديثة عن الكلية في وسررررا ل متنوعة )دليل الطالب
 لخ(إسا ل التواصل االجتماعي للكلية..و  -االلكتروني للكلية

   

    تغطي المعلومات المتاحة عن الكلية مختلب األنشطة والموووعات التي تهم الخريجين

    تحرص الكلية على ترسيخ قيم وأخالقيات المؤسسة هل

    تم االعالن عن قيم وأخالقيات المؤسسة هل

  المصةاقية باألخالقيار المايار الرا ع:
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 ال غير متاكة  نام  

تتوافر لدي الكلية تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن والسالالالالالالالمة في مباني هل 

 ؟الكلية

   

    ؟يةالكل والسالمة فيتتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمان هل 

    ؟خدمات االنترنت متاحة بالكلية للطالبهل 

    الكلية علي شبكة االنترنت خدمات ومعلومات كافية للطالبيقدم موقع هل 

 المايار الوا ع: المشاركة المجتماية بتنمية المجتمع

 ال غير متاكة  نام  

    يساهم الخريجون في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة

تسرررررررراهم األجراف المجتمتية المختلفة في توفير  فرص العمل لخريجي 
 الكلية

   

    يتم أخذ آراء الخريجين في كافة أنشطة الكلية الخارجية

 

 المحور الثاني: الفاعلية التاليمية

 المايار الثامن: الطالب بالخريجون 

 ال غير متاكة  نام  هل

    تتواصل الكلية مع الخريجين من خالل آلية محددة

    تقدم الكلية برامج مختلفة لتنمية مهارات الخريجين وتدعم التعليم المستمر 

    توجد بالكلية لجنة لمتابعة الخريجين

تقوم لجنة متابعة الخريجين يتنظيم فعاليات معينة )لقاءات  يوم للخريجين  
 لقاءات توظيفية(

   

 

 المايار التاسع: البرامج التاليمية بالماايير االكاديمية 

 ال غير متاكة  نام  
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ج تصرررررررررميم البرام دالمعايير األكاديمية عنأخرذ آراء الخريجين في البرامج  و يتم 
 التعليمية المختلفة بالكلية

   

    يتم تطوير البرامج في ووء آراء الخريجين

    تأهيلي لسوق العمل ساعد محتوى البرنامج األكاديمي في

 -سررراعدت المقررات الدراسرررية على تنمية مهاراتي االدارية )مثل حل المشررركالت
 العمل في فريا..إلخ( -التفكير الناقد واإلبتكاري 

   

 

 المايار الااشر: التاليم بالتالم بالتوهيالر المادية )مايار حاكم(

 

 ال غير متاكة  نام  

    نظام التعليم الذاتي و االلكترونييستخدم أعضاء هيئة التدريس  هل

 

 المايار الحادى عشر: أعضاء هيوة التةريس

 ال غير متاكة  نام  

    اعضاء هيوة التةريس الذين يةرسون المقرارار ذب خبره كافية هل

    هل يتواصل أعضاء هيوة التةريس مع الخريجين

 

 المايار الثانى عشر: البحث الالمي باألنشطة الالمية األخرى 

 ال غير متاكة  نام  

مشربعار  حثية ممولة من مؤسوار  حثية محلية/  تشارك فيهل 

 دبلية ؟

   

    علمية؟ تنظيم مؤتمرار أب نةبار  ال لية تقومهل 

    ؟لل لية الخريجين فى المؤتمرار الالمية هل يشارك

 

 الثالث عشر: الةراسار الاليا )مايار حاكم(المايار 
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 ال غير متاكة  نام  

اإلم انار بالتوهيالر المادية الالزمة للاملية البحثية فى  رامج    هل

 كافية ب مالئمة لذلك؟ الةراسار الاليا

   

    ؟ ال لية الةراسار الاليا ترغب  التوجيل فيهل 

 

 الجودة بالتطوير الموتمرالمايار الرا ع عشر: نظام ادارة 

 ال غير متاكة  نام  

    يتوافر بالكلية وحدة لضمان الجودة

    يشارك الخريجون في بعض أنشطة وحدة ومان الجودة

قرامرت الكليرة باتخاذ اجراءات لتعريف الخريجين بنظام الجودة )لقاءات  
 ور  عمل  مطويات(

   

    ونشكركم على حسن تعاونكم
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 استمارة استبيان الستطالع رأي أعضاء هيوة التةريس

 

 الوادة أعضاء هيوة التةريس ..

 بالتي تهةف إلى القةرة المؤسئئئئوئئئئية بالاملية التاليمية  ال لية فيما يلي مجموعة من األسئئئئولة بالابارار لةراسئئئئة

 مارفة آرائ م بذلك لتحليل الوضع الحالي لل لية بتحةية نقاط القوة بالضاف. 

  1، ال =2غير متأكة= 3م= علماً  أن نا

 : جميع البيانار التي سيتم جماها سرية بلن يتم استخةامها إال في عمل بحةة ضمان الجودة كليةالطب  ملحوظة

 : ........................................................)اختياري( االسم

 ..................................................................الوظيفة: 

 القوم: ....................................................................

 

 المحور األبل: القةرة المؤسوية

 المايار األبل: التخطيط االستراتيجي

 ال غير متاكة  نام  

    هل تالم  الرؤية بالرسالة ب االهةاف االسترلتيجية لل لية  

تم إشئئراك أعضئئاء هيوة التةريس في صئئياغة بمناقشئئة الرؤية 

 بالرسالة ب االهةاف االستراتيجية لل لية 

   

    هل تتفق رؤية برسالة ال لية مع رؤية برسالة الجاماة. 

االسئئئئئئتراتيجية   هئل تم تحئةيئث الرؤيئة بالرسئئئئئئالئة ب االهئةاف 

 لل لية

   

تم إشئئئئئئراك أعضئئئئئئئاء هيوئئة التئئةريس فيصئئئئئئيئئاغئئة األهئئةاف 

 االستراتيجية

   

تم نشئئئئر الرؤية بالرسئئئئالة باألهةاف االسئئئئتراتيجية من خالل 

 -الوسئئئئئائل المختلفة داخل بخارج ال لية )مثال في مةخل ال لية

 االنترنت...الخ(.-دليل الطالب

   

    هل تالم  الخطة االستراتيجية لل لية 

تم إشئئئئئئراك أعضئئئئئئئاء هيوئئة التئئةريس في منئئاقشئئئئئئئة  الخطئئة 

 االستراتيجية 

   

    هل توجة خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية لل لية؟
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 المايار الثاني: الهي ل التنظيمي

 ال غير متاكة  نام  

    للمؤسوة؟بماتمة هل هناك هي ل تنظيمى مالئم 

    ؟ال ليةهل هناك توصيف بظيفي شامل بموثق لجميع بظائف 

 -هل تم االعالن عن الهي ل التنظيمي لل لية من خالل عةد من الوسائل)مةخل ال لية

 (؟------الموقع 
   

    هل يوجة دليل للتاامل مع االزمار بال وارث؟

    هل تم استحةاث بحةار جةيةة  ال لية؟

 

 

 

 

 القيادة بالحوكمةالمايار الثالث: 

 المايار الرا ع: المصةاقية باألخالقيار

 ال غير متاكة  نام   

 توجة ماايير موثقة بمالنة توتخةم في اختيار القيادار األكاديمية  ال لية.

 )الوكالء/ رؤساء األقوام/ مةيرى البرنامج التاليمية/  مةير بحةة ضمان الجودة(

   

هل يشارك  أعضاء هيوة التةريس  في عملية ترشيح بإختيار القيادار األكاديمية 

  ال لية 

   

     ؟عن ماايير اختيار القيادار  ال لية ( وسائل مختلفة)هل تم اإلعالن 

    ديمقراطي من بجهة نظرك ؟ ال ليةهل أسلوب القيادة في 

 ال لية مرضية فى مجال مناقشة هل الممارسار الفالية للمجالس باللجان الرسمية 

 باتخاذ القرارار الخاصة  التاليم بالتالم؟

   

    هل هناك مصادر لتنمية الموارد الذاتية لل لية؟

    هل توتخةم ال لية التمويل الذاتي في دعم الاملية التاليمية بالبحثية؟

    المجتمع؟ هل هناك تاابن مفال  ين ال لية  بالقطاعار اإلنتاجية بالخةمية في
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 ال غير متاكة  نام  

    هل توجة إجراءار محةدة للمحافظة على حقوق المل ية الف رية؟

هل اإلجراءار التي تتباها ال لية للمحافظة على حقوق المل ية الف رية  

 كافية لذلك؟

   

بعةم التميز  على موئئئتوى هل يتم تطبيق قواعة محةدة لضئئئمان الاةالة 

 الااملين؟ -اعضاء هيوة التةريس-الطالب 

   

هل يتم اتخاذ اإلجراءار / القرارار التصئئحيحية لماالجة أى الممارسئئار 

 غير عادلة؟

   

هل هناك إجراءار تضئئمن عةم تاارم مصئئالح قيادار ال لية بالااملين 

  ها مع مووولياتهم بباجباتهم الوظيفية؟

   

     وجود دليل اخالقيار للمهنة  ال لية ؟هل تالم 

هل هناك تتخذ ال لية إجراءار  حاسمة في حال  عةم االلتزام  أخالقيار 

 المهنة؟

   

 المايار الخامس: الجهاز اإلداري

 ال غير متاكة  نام  

    هل يقوم الجهاز االداري  التاامل  طريقة الئقة عنة التواصل ماه؟ 

الجهاز االداري علي دراية كافية  مهام بظيفته ب هل تري ان اعضاء 

 توصيفه الوظيفي؟

   

    هل عةد الجهاز االداري  ال لية كافي للقيام  االعمال الموكلة اليهم ؟  

    ااملين؟لل موتوى الرضا الوظيفيهل تقوم ال لية   بقياس 

 المايار الوادس: الموارد المالية بالمادية

 ال غير متاكة  نام  

، تحةد  نود بمصادر االنفاق ال ليةهل هناك خطة ماتمةة من مجلس 

 لتغطية خطة ال لية  في المجاالر األكاديمية المختلفة؟

   

ذاتيا( تتناسب مع ما جاء  –هل الموارد المالية المتاحة )من الموازنة 

 في الخطة التنفيذية؟

   

خالل الونوار الخمس  ال ليةما مةى التطور في حجم الموارد الذاتية 

 األخيرة؟
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 ال غير متاكة  نام  

)المواحة/ التهوية/  هل المباني مالئمة لممارسة أنشطة ال لية؟

 اإلضاءة الطبياية/ ..الخ(

   

هل تتوافر التجهيزار بالماةار المختلفة لتحقيق األمن بالوالمة في 

 مباني ال لية؟

   

    هل هذه المرافق المتاحة صالحة لالستخةام؟

ت نولوجيا المالومار الموتخةمة فى الم تبة متاحة للفوار المختلفة هل 

 الموتهةفة؟

   

    هل يتوافر األعةاد بالمؤهالر المناسبة من الااملين  الم تبة ؟

    هل المراجع الالمية  الم تبة حةيثة؟

    ؟الحةيثةهل تتوافر الةبريار الالمية 

    الطالب؟هل تناسب قاعار المحاضرار مع أعةاد 

    هل تناسب الماامل  مع أعةاد الطالب؟

    ؟مناسبة العةاد الطالبألجهزة ب ا هل اإلم انار الماملية

    هل يتوافر الاةد ال افي من الفنيين المتخصصين للماامل؟

    هل  الوسائل التاليمية الةاعمة للبرامج التاليمية كافية   ؟

    اإلنترنت ) اللغة الار ية/ لغار أخرى(؟هل لل لية موقع على شب ة 

    هل يتضمن الموقع مالومار متنوعة بحةيثة عن ال لية؟

هل خةمة اإلنترنت  ال لية متاحة ألعضاء هيوة التةريس/ الهيوة 

 الماابنة/ الطالب؟

   

 المايار الوا ع: المشاركة المجتماية بتنمية المجتمع

 ال غير متاكة  نام  

بتشجيع أعضاء هيوة التةريس لخةمة المجتمع بتنمية  يتم توعية

 البيوة.

   

يوئئئئاهم أعضئئئئاء هيوة التةريس في  رامج خةمة المجتمع بتنمية 

 البيوة المحيطة.

   

توئئئئئئئاهم األطراف المجتمايئئة المختلفئئة في توفير  فر  الامئئل 

 لخريجي ال لية.
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 المحور الثاني: الفاعلية التاليمية

 المايار الثامن: الطالب بالخريجون 

 ال غير متاكة  نام  هل

    هل قواعة القبول  ال لية  مالنة  ش ل كافي ؟

    هل يتم إعةاد بتنظيم  رامج تاريفية للطالب الجةد؟

    هل قواعة التحويل  ال لية  مالنة؟

    هل تتالءم أعةاد الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة لل لية؟ 

    هل يوجة اعةاد من الطالب الوافةين  ال لية؟

    هل توجة  رامج بأنشطة ماينة لرعاية الطالب الوافةين؟

هل هناك نظام ماتمة للةعم الطال ي )دعم مالي/ عيني/ نفوي/ بما 

 شا ه ذلك(؟

   

هل هناك قواعة موثقة لتحةية المتفوقين بالمبةعين بالمتاثرين فى 

 الةراسة؟

   

    هل تطبق ال لية بسائل لرعاية بتحفيز المتفوقين بالمبةعين ؟

    هل هناك  رامج لرعاية الطالب المتاثرين فى الةراسة

هل هناك دليل للطالب محةث يحتوي على المالومار ال افية ب متاح 

 ؟ لجميع الطالب

   

    هل نظام اإلرشاد األكاديمي  ال لية فاال؟

    الطالب علي ممارسة األنشطة الطال ية.هل تشجع ال لية 

    يشارك أعضاء هيوة التةريس في األنشطة الطال ية

    هل هناك بحةة لمتا اة الخريجين؟

    هل هناك اليار لمتا اة موتوى الخريجين في سوق الامل؟

 

 المايار التاسع: البرامج التاليمية بالماايير االكاديمية 

 ال غير متاكة  نام  

    هل تتبنى ال لية ماايير أكاديمية محةدة؟
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    هل تتفق الماايير المتبناة مع رسالة ال لية؟

هئئل قئئامئئت ال ليئئة  ئئاسئئئئئئتخئئةام أسئئئئئئاليئئب مختلفئئة )بر  عمئئل، لقئئاءار، 

 بمنشورار( للتوعية  الماايير األكاديمية.

   

    هل تم مراعاة الماايير األكاديمية عنة تصميم البرامج التاليمية؟

    هل تتالئم البرامج المقةمة مع احتياجار سوق الامل؟

هل تتصف البرامج التاليمية  المربنة ال افية على النحو الذى يومح لها 

  االستجا ة إلى التغيير في متطلبار سوق الامل؟

   

    هل هناك توصيف  مالن للبرامج التاليمية بالمقررار الةراسية؟

للمراجاة الةبرية للبرامج التاليمية/ المقررار هل هناك إجراءار موثقة 

 الةراسية؟

   

هل يتم  االستفادة من تقارير المراجاين الخارجيين في تطوير البرامج ب 

 المقررار الةراسية؟

   

    هل تم تحةيث بتطوير البرامج بالمقررار نتيجة للتقارير الونوية؟

 

 بالتوهيالر المادية )مايار حاكم(المايار الااشر: التاليم بالتالم 

 

 ال غير متاكة  نام  

    ؟لل ليةللتاليم بالتالم فى بمالنة  هل توجة استراتيجية موثقة،

هئل يوئئئئئئتخئةم أعضئئئئئئاء هيوئة التةريس أنماط للتالم غير تقليةية )التالم 

 التالم الذاتي..الخ(.-التاابني

   

المخرجار التاليمية  ما مةى توافق أنماط التالم الموتخةمة لتحقيق

 الموتهةفة؟

   

هل تواعة المقررار الةراسية على تنمية قةرار الطالب على التالم 

 الذاتي؟

   

هل توجة  ال لية  رامج للتةريب الميةاني للطالب  ما يوافق نوعية 

 البرامج التاليمية؟

   

ً لمخرجار التالم  هل يتم تصميم بتوصيف  رامج التةريب الميةاني بفقا

 الموتهةفة؟

   

    هل هناك آليار موثقة لتقويم نتائج التةريب الميةاني للطالب؟
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 ال غير متاكة  نام  

    هل تؤخذ نتائج التةريب في عملية تقويم الطالب؟

    هل هناك مؤشرار لقياس فاعلية التةريب الميةاني للطالب؟

    هل هناك آليار للتأكة من استيفاء االمتحانار لمخرجار التالم الموتهةفة؟

هل هناك تنوع في أساليب تقويم الطالب للتأكة من استيفاء مخرجار 

 التالم الموتهةفة؟

   

هل هناك آليار )ممارسار( علي موتوى القوم بال لية؛ للتأكة من عةالة 

 تقويم الطالب؟

   

    هل تتوم نتائج تقويم الطالب  الاةالة؟

الةراسية/ هل يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على موتوى الفرق 

 المقررار؟

   

لمار تظ هل يتم اتخاذ قرارار تصحيحية في نتائج االمتحانار في ضوء 

 الطالب ؟

   

ما الممارسار التي تتباها ال لية؛ للتأكة من شفافية نتائج االمتحانار 

 الشفوية؟

   

    هل يتم قياس رضا الطالب عن عملية التقويم  ال لية؟

باإلجراءار المناسبة لالستفادة من نتائج قياس هل تم اتخاذ القرارار 

 رضا الطالب؟

   

 

 المايار الحادى عشر: أعضاء هيوة التةريس

 ال غير متاكة  نام  

يتالءم التخصص الالمي لاضو هيوة التةريس مع المقررار التي 

 يشارك في تةريوها.

   

هل يتوافر الاةد ال افي من أعضاء هيوة التةريس المؤهلين 

 للتةريس فى التخصصار المختلفة فى كل  رنامج تاليمى؟

   

هل نوبة أعضاء الهيوة الماابنة إلى الطالب تتفق باحتياجار 

 الخطة التاليمية؟

   

 ألعضاء هيوة التةريس/ الهيوة تحةية االحتياجار التةريبيةيتم هل 

 الماابنة؟

   

mailto:qau@med.tanta.edu.eg


  

الجودة ضمان وحدة طنطا جامعة – الطب كلية   
 

qau@med.tanta.edu.eg                                      (051)داخلي  1112104040جامعة طنطا ت:–كلية الطب -وحدة ضمان الجودة  

 

    فوة؟ التةريبية ل لهل يتم تنفيذ  رامج تةريبية تلبي االحتياجار 

    هل توجة مؤشرار إيجا ية لمردبد التةريب؟

يم أداء أعضاء هيوة التةريس/ أعضاء ولتق مالنةهل هناك قواعة 

 الهيوة الماابنة؟

   

    االستفادة من نتائج هذا التقييم ؟هل تتم 

موتوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيوة التةريس/  استبيانهل يتم 

 ؟ ب يتم االستفادة من هذا التقييم الهيوة الماابنة

 

   

 

 المايار الثانى عشر: البحث الالمي باألنشطة الالمية األخرى 

 ال غير متاكة  نام  

    ؟ ال ليةللبحث الالمي  مالنةهل توجة خطة 

    ؟ ال ليةهل توجة قواعة  يانار للبحوث الالمية 

    هل توجة  حوث علمية مشتركة مع مؤسوار علمية دبلية؟

هل توتفية المؤسوار اإلنتاجية بالخةمية من البحوث الالمية 

 ؟ ال ليةالتطبيقية الخاصة 

   

    من نتائج البحث الالمى في الاملية التاليمية؟ ال ليةهل توتفية 

 الموازنة المخصصة سنوياً ألغرام أنشطة البحث الالمى هل

 ؟كافية

   

مشربعار  حثية ممولة من مؤسوار  حثية محلية/  تشارك فيهل 

 دبلية ؟

   

    علمية؟ تنظيم مؤتمرار أب نةبار  ال لية تقومهل 

    ؟لل لية الطالب فى المؤتمرار الالمية هل يشارك

 

 

 

 

 

 الةراسار الاليا )مايار حاكم(المايار الثالث عشر: 
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 ال غير متاكة  نام  

    اليا؟ار الدقيقة بمحةثة للةراس قواعة  يانار ال ليةهل يتوافر لةى 

ن م  برامج الةراسار الاليا التى تقةمها   التاريف تقوم ال ليةهل 

 أساليب متنوعة ؟خالل 

   

الاليا  الةراسارهل تم تبني بتطبيق ماايير قياسية أكاديمية لبرامج 

 المختلفة؟

   

برامج الةراسار الاليا ب مالن لهل هناك توصيف موثق 

 بمقرراتها؟

   

مراجاة  رامج الةراسار الاليا المختلفة  واسطة مراجاين  تتمهل 

 خارجيين؟

   

هل تتوافق مخرجار التالم الموتهةفة مع الماايير المرجاية 

 للبرنامج الخا   قووم م؟األكاديمية 

   

    هل يتم تطبق الئحة الةراسار الاليا  ش ل كامل؟

هل تلتزم األقوام الالمية  توزيع اإلشراف على الرسائل بفقاً 

 للتخصص؟

   

هل هناك إجراءار موثقة بمطبقة؛ لمتا اة بتقييم أداء الباحثين 

 قبل بأثناء التوجيل للةرجار الالمية؟

   

امج   حثية فى  راإلم انار بالتوهيالر المادية الالزمة للاملية الب هل

 كافية ب مالئمة لذلك؟ الةراسار الاليا

   

    توافق االمتحانار مع محتوى المقررار المالنة للطالب؟هل ت

    هل تتوم طرق تقويم الطالب  الاةالة؟

    رضا طالب الةراسار الاليا؟ ال ليةهل تقيس 

تحليل نتائج تقييم رضا الطالب باالستفادة منها فى تطوير هل يتم 

  رامج الةراسار الاليا بتحوين مناخ التالم؟

   

    هل هناك نضام فاال للتاامل مع تظلمار الطالب؟

 

 المايار الرا ع عشر: نظام ادارة الجودة بالتطوير الموتمر

 ال غير متاكة  نام  

    ؟بحةة لضمان الجودة   ال ليةهل توجة 
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 ال غير متاكة  نام  

    هل تتوافر للوحةة ال وادر البشرية المؤهلة؟

 على ال ليةهل تشارك الوحةة فى عرم بمناقشة قضايا الجودة  

 موتوى المجالس الرسمية؟

   

    أ ااد بعناصر القةرة المؤسوية  صفة دبرية؟قويم تتم ل يه

    هل تشارك االطراف المانية في عملية التقويم؟

    تقويم مع األطراف المانية المختلفة؟الهل تتم مناقشة نتائج 

    هل انا وت عملية التقويم على تحوين األداء المؤسوي.؟

    ة؟ناصر الفاعلية التاليمية للمؤسوقويم الةبري لاالقيام  التتم ل يه

    تقويم مع األطراف المانية؟الهل تتم مناقشة نتائج 

الر فى مجا  الموائلةهل يتم تفايل اللوائح بالقوانين المتالقة 

 الفاعلية التاليمية؟

   

هل يتم تطبيق أساليب أخرى لتطوير نظم المواءلة بالمحاسبة 

 فيما، يخص تحون الفاعلية التاليمية؟

   

 

    ونشكركم على حسن تعاونكم

  

mailto:qau@med.tanta.edu.eg


  

الجودة ضمان وحدة طنطا جامعة – الطب كلية   
 

qau@med.tanta.edu.eg                                      (051)داخلي  1112104040جامعة طنطا ت:–كلية الطب -وحدة ضمان الجودة  

 

 استمارة استبيان الستطالع رأي أعضاء الهيوة الماابنة

 بالتي تهةف إلى القةرة المؤسئئئئوئئئئية بالاملية التاليمية  ال لية فيما يلي مجموعة من األسئئئئولة بالابارار لةراسئئئئة

 مارفة آرائ م بذلك لتحليل الوضع الحالي لل لية بتحةية نقاط القوة بالضاف. 

  1، ال =2غير متأكة= 3علماً  أن نام= 

 : جميع البيانار التي سيتم جماها سرية بلن يتم استخةامها إال في عمل بحةة ضمان الجودة كليةالطب  ملحوظة

 : ........................................................)اختياري( االسم

 ...........الوظيفة: .......................................................

 ....................................................................القوم: 

 

 المحور األبل: القةرة المؤسوية

 المايار األبل: التخطيط االستراتيجي

 ال غير متاكة  نام  

    هل تالم  الرؤية بالرسالة ب االهةاف االسترلتيجية لل لية  

تم إشئئراك أعضئئاء هيوة التةريس في صئئياغة بمناقشئئة الرؤية 

 بالرسالة ب االهةاف االستراتيجية لل لية 

   

    هل تتفق رؤية برسالة ال لية مع رؤية برسالة الجاماة. 

هئل تم تحئةيئث الرؤيئة بالرسئئئئئئالئة ب االهئةاف االسئئئئئئتراتيجية   

 لل لية

   

األهئئةاف تم إشئئئئئئراك أعضئئئئئئئاء هيوئئة التئئةريس فيصئئئئئئيئئاغئئة 

 االستراتيجية

   

تم نشئئئئر الرؤية بالرسئئئئالة باألهةاف االسئئئئتراتيجية من خالل 

 -الوسئئئئئائل المختلفة داخل بخارج ال لية )مثال في مةخل ال لية

 االنترنت...الخ(.-دليل الطالب

   

    هل تالم  الخطة االستراتيجية لل لية 

تم إشئئئئئئراك أعضئئئئئئئاء هيوئئة التئئةريس في منئئاقشئئئئئئئة  الخطئئة 

 االستراتيجية 

   

    هل توجة خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية لل لية؟

 

 المايار الثاني: الهي ل التنظيمي
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 ال غير متاكة  نام  

    للمؤسوة؟بماتمة هل هناك هي ل تنظيمى مالئم 

    ؟ال ليةهل هناك توصيف بظيفي شامل بموثق لجميع بظائف 

 -هل تم االعالن عن الهي ل التنظيمي لل لية من خالل عةد من الوسائل)مةخل ال لية

 (؟------الموقع 
   

    هل يوجة دليل للتاامل مع االزمار بال وارث؟

    هل تم استحةاث بحةار جةيةة  ال لية؟

 

 

 

 

 المايار الثالث: القيادة بالحوكمة

 المايار الرا ع: المصةاقية باألخالقيار

 ال غير متاكة  نام  

    على حقوق المل ية الف رية؟ هل توجة إجراءار محةدة للمحافظة

 ال غير متاكة  نام   

 ماايير موثقة بمالنة توتخةم في اختيار القيادار األكاديمية  ال لية. توجة

 )الوكالء/ رؤساء األقوام/ مةيرى البرنامج التاليمية/  مةير بحةة ضمان الجودة(

   

هل يشارك  أعضاء هيوة التةريس  في عملية ترشيح بإختيار القيادار األكاديمية 

  ال لية 

   

     ؟عن ماايير اختيار القيادار  ال لية (مختلفة وسائل )هل تم اإلعالن 

    ديمقراطي من بجهة نظرك ؟ ال ليةهل أسلوب القيادة في 

هل الممارسار الفالية للمجالس باللجان الرسمية  ال لية مرضية فى مجال مناقشة 

 باتخاذ القرارار الخاصة  التاليم بالتالم؟

   

    الذاتية لل لية؟هل هناك مصادر لتنمية الموارد 

    هل توتخةم ال لية التمويل الذاتي في دعم الاملية التاليمية بالبحثية؟

    هل هناك تاابن مفال  ين ال لية  بالقطاعار اإلنتاجية بالخةمية في المجتمع؟
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 ال غير متاكة  نام  

هل اإلجراءار التي تتباها ال لية للمحافظة على حقوق المل ية الف رية  

 كافية لذلك؟

   

هل يتم تطبيق قواعة محةدة لضئئئمان الاةالة بعةم التميز  على موئئئتوى 

 الااملين؟ -اعضاء هيوة التةريس-الطالب 

   

التصئئحيحية لماالجة أى الممارسئئار هل يتم اتخاذ اإلجراءار / القرارار 

 غير عادلة؟

   

هل هناك إجراءار تضئئمن عةم تاارم مصئئالح قيادار ال لية بالااملين 

  ها مع مووولياتهم بباجباتهم الوظيفية؟

   

    هل تالم  وجود دليل اخالقيار للمهنة  ال لية ؟

 أخالقيار هل هناك تتخذ ال لية إجراءار  حاسمة في حال  عةم االلتزام 

 المهنة؟

   

 المايار الخامس: الجهاز اإلداري

 ال غير متاكة  نام  

    هل يقوم الجهاز االداري  التاامل  طريقة الئقة عنة التواصل ماه؟ 

هل تري ان اعضاء الجهاز االداري علي دراية كافية  مهام بظيفته ب 

 توصيفه الوظيفي؟

   

    هل عةد الجهاز االداري  ال لية كافي للقيام  االعمال الموكلة اليهم ؟  

    ااملين؟لل موتوى الرضا الوظيفيهل تقوم ال لية   بقياس 

 المايار الوادس: الموارد المالية بالمادية

 ال غير متاكة  نام  

، تحةد  نود بمصادر االنفاق ال ليةهل هناك خطة ماتمةة من مجلس 

 لتغطية خطة ال لية  في المجاالر األكاديمية المختلفة؟

   

ذاتيا( تتناسب مع ما جاء  –هل الموارد المالية المتاحة )من الموازنة 

 في الخطة التنفيذية؟

   

خالل الونوار الخمس  ال ليةما مةى التطور في حجم الموارد الذاتية 

 األخيرة؟

   

)المواحة/ التهوية/  ال لية؟هل المباني مالئمة لممارسة أنشطة 

 اإلضاءة الطبياية/ ..الخ(
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 ال غير متاكة  نام  

هل تتوافر التجهيزار بالماةار المختلفة لتحقيق األمن بالوالمة في 

 مباني ال لية؟

   

    هل هذه المرافق المتاحة صالحة لالستخةام؟

هل ت نولوجيا المالومار الموتخةمة فى الم تبة متاحة للفوار المختلفة 

 الموتهةفة؟

   

    هل يتوافر األعةاد بالمؤهالر المناسبة من الااملين  الم تبة ؟

    هل المراجع الالمية  الم تبة حةيثة؟

    ؟الحةيثةهل تتوافر الةبريار الالمية 

    هل تناسب قاعار المحاضرار مع أعةاد الطالب؟

    هل تناسب الماامل  مع أعةاد الطالب؟

    ؟مناسبة العةاد الطالبألجهزة ب ا المامليةهل اإلم انار 

    هل يتوافر الاةد ال افي من الفنيين المتخصصين للماامل؟

    هل  الوسائل التاليمية الةاعمة للبرامج التاليمية كافية   ؟

    هل لل لية موقع على شب ة اإلنترنت ) اللغة الار ية/ لغار أخرى(؟

    متنوعة بحةيثة عن ال لية؟هل يتضمن الموقع مالومار 

هل خةمة اإلنترنت  ال لية متاحة ألعضاء هيوة التةريس/ الهيوة 

 الماابنة/ الطالب؟

   

 المايار الوا ع: المشاركة المجتماية بتنمية المجتمع

 ال غير متاكة  نام  

يتم توعية بتشجيع أعضاء هيوة التةريس لخةمة المجتمع بتنمية 

 البيوة.

   

أعضئئئئاء هيوة التةريس في  رامج خةمة المجتمع بتنمية يوئئئئاهم 

 البيوة المحيطة.

   

توئئئئئئئاهم األطراف المجتمايئئة المختلفئئة في توفير  فر  الامئئل 

 لخريجي ال لية.

   

 

 المحور الثاني: الفاعلية التاليمية

 المايار الثامن: الطالب بالخريجون 

mailto:qau@med.tanta.edu.eg


  

الجودة ضمان وحدة طنطا جامعة – الطب كلية   
 

qau@med.tanta.edu.eg                                      (051)داخلي  1112104040جامعة طنطا ت:–كلية الطب -وحدة ضمان الجودة  

 

 ال غير متاكة  نام  هل

    مالنة  ش ل كافي ؟ هل قواعة القبول  ال لية 

    هل يتم إعةاد بتنظيم  رامج تاريفية للطالب الجةد؟

    هل قواعة التحويل  ال لية  مالنة؟

    هل تتالءم أعةاد الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة لل لية؟ 

    هل يوجة اعةاد من الطالب الوافةين  ال لية؟

    لرعاية الطالب الوافةين؟هل توجة  رامج بأنشطة ماينة 

هل هناك نظام ماتمة للةعم الطال ي )دعم مالي/ عيني/ نفوي/ بما 

 شا ه ذلك(؟

   

هل هناك قواعة موثقة لتحةية المتفوقين بالمبةعين بالمتاثرين فى 

 الةراسة؟

   

    هل تطبق ال لية بسائل لرعاية بتحفيز المتفوقين بالمبةعين ؟

    لرعاية الطالب المتاثرين فى الةراسةهل هناك  رامج 

هل هناك دليل للطالب محةث يحتوي على المالومار ال افية ب متاح 

 ؟ لجميع الطالب

   

    هل نظام اإلرشاد األكاديمي  ال لية فاال؟

    هل تشجع ال لية الطالب علي ممارسة األنشطة الطال ية.

    الطال يةيشارك أعضاء هيوة التةريس في األنشطة 

    هل هناك بحةة لمتا اة الخريجين؟

    هل هناك اليار لمتا اة موتوى الخريجين في سوق الامل؟

 

 المايار التاسع: البرامج التاليمية بالماايير االكاديمية 

 ال غير متاكة  نام  

    هل تتبنى ال لية ماايير أكاديمية محةدة؟

    رسالة ال لية؟هل تتفق الماايير المتبناة مع 

هئئل قئئامئئت ال ليئئة  ئئاسئئئئئئتخئئةام أسئئئئئئاليئئب مختلفئئة )بر  عمئئل، لقئئاءار، 

 بمنشورار( للتوعية  الماايير األكاديمية.
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    هل تم مراعاة الماايير األكاديمية عنة تصميم البرامج التاليمية؟

    هل تتالئم البرامج المقةمة مع احتياجار سوق الامل؟

التاليمية  المربنة ال افية على النحو الذى يومح لها هل تتصف البرامج 

  االستجا ة إلى التغيير في متطلبار سوق الامل؟

   

    هل هناك توصيف  مالن للبرامج التاليمية بالمقررار الةراسية؟

هل هناك إجراءار موثقة للمراجاة الةبرية للبرامج التاليمية/ المقررار 

 الةراسية؟

   

االستفادة من تقارير المراجاين الخارجيين في تطوير البرامج ب هل يتم  

 المقررار الةراسية؟

   

    هل تم تحةيث بتطوير البرامج بالمقررار نتيجة للتقارير الونوية؟

 

 المايار الااشر: التاليم بالتالم بالتوهيالر المادية )مايار حاكم(

 

 ال غير متاكة  نام  

    ؟لل ليةللتاليم بالتالم فى بمالنة  موثقة،هل توجة استراتيجية 

هئل يوئئئئئئتخئةم أعضئئئئئئاء هيوئة التةريس أنماط للتالم غير تقليةية )التالم 

 التالم الذاتي..الخ(.-التاابني

   

ما مةى توافق أنماط التالم الموتخةمة لتحقيق المخرجار التاليمية 

 الموتهةفة؟

   

قةرار الطالب على التالم هل تواعة المقررار الةراسية على تنمية 

 الذاتي؟

   

هل توجة  ال لية  رامج للتةريب الميةاني للطالب  ما يوافق نوعية 

 البرامج التاليمية؟

   

ً لمخرجار التالم  هل يتم تصميم بتوصيف  رامج التةريب الميةاني بفقا

 الموتهةفة؟

   

    للطالب؟هل هناك آليار موثقة لتقويم نتائج التةريب الميةاني 

    هل تؤخذ نتائج التةريب في عملية تقويم الطالب؟

    هل هناك مؤشرار لقياس فاعلية التةريب الميةاني للطالب؟

    هل هناك آليار للتأكة من استيفاء االمتحانار لمخرجار التالم الموتهةفة؟
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 ال غير متاكة  نام  

هل هناك تنوع في أساليب تقويم الطالب للتأكة من استيفاء مخرجار 

 التالم الموتهةفة؟

   

هل هناك آليار )ممارسار( علي موتوى القوم بال لية؛ للتأكة من عةالة 

 تقويم الطالب؟

   

    هل تتوم نتائج تقويم الطالب  الاةالة؟

هل يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على موتوى الفرق الةراسية/ 

 المقررار؟

   

لمار تظ هل يتم اتخاذ قرارار تصحيحية في نتائج االمتحانار في ضوء 

 الطالب ؟

   

ما الممارسار التي تتباها ال لية؛ للتأكة من شفافية نتائج االمتحانار 

 الشفوية؟

   

    هل يتم قياس رضا الطالب عن عملية التقويم  ال لية؟

لالستفادة من نتائج قياس هل تم اتخاذ القرارار باإلجراءار المناسبة 

 رضا الطالب؟

   

 

 المايار الحادى عشر: أعضاء هيوة التةريس

 ال غير متاكة  نام  

يتالءم التخصص الالمي لاضو هيوة التةريس مع المقررار التي 

 يشارك في تةريوها.

   

هل يتوافر الاةد ال افي من أعضاء هيوة التةريس المؤهلين 

 المختلفة فى كل  رنامج تاليمى؟للتةريس فى التخصصار 

   

هل نوبة أعضاء الهيوة الماابنة إلى الطالب تتفق باحتياجار 

 الخطة التاليمية؟

   

 ألعضاء هيوة التةريس/ الهيوة تحةية االحتياجار التةريبيةيتم هل 

 الماابنة؟

   

    هل يتم تنفيذ  رامج تةريبية تلبي االحتياجار التةريبية ل ل فوة؟

    توجة مؤشرار إيجا ية لمردبد التةريب؟هل 

يم أداء أعضاء هيوة التةريس/ أعضاء ولتق مالنةهل هناك قواعة 

 الهيوة الماابنة؟
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    االستفادة من نتائج هذا التقييم ؟هل تتم 

موتوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيوة التةريس/  استبيانهل يتم 

 ؟ ب يتم االستفادة من هذا التقييم الهيوة الماابنة

 

   

 

 المايار الثانى عشر: البحث الالمي باألنشطة الالمية األخرى 

 ال غير متاكة  نام  

    ؟ ال ليةللبحث الالمي  مالنةهل توجة خطة 

    ؟ ال ليةهل توجة قواعة  يانار للبحوث الالمية 

    دبلية؟هل توجة  حوث علمية مشتركة مع مؤسوار علمية 

هل توتفية المؤسوار اإلنتاجية بالخةمية من البحوث الالمية 

 ؟ ال ليةالتطبيقية الخاصة 

   

    من نتائج البحث الالمى في الاملية التاليمية؟ ال ليةهل توتفية 

 الموازنة المخصصة سنوياً ألغرام أنشطة البحث الالمى هل

 ؟كافية

   

مشربعار  حثية ممولة من مؤسوار  حثية محلية/  تشارك فيهل 

 دبلية ؟

   

    علمية؟ تنظيم مؤتمرار أب نةبار  ال لية تقومهل 

    ؟لل لية الطالب فى المؤتمرار الالمية هل يشارك

 

 المايار الثالث عشر: الةراسار الاليا )مايار حاكم(

 ال غير متاكة  نام  

    اليا؟ار الدقيقة بمحةثة للةراس قواعة  يانار ال ليةهل يتوافر لةى 

ن م  برامج الةراسار الاليا التى تقةمها   التاريف تقوم ال ليةهل 

 أساليب متنوعة ؟خالل 

   

هل تم تبني بتطبيق ماايير قياسية أكاديمية لبرامج الةراسار الاليا 

 المختلفة؟

   

الاليا برامج الةراسار ب مالن لهل هناك توصيف موثق 

 بمقرراتها؟
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 ال غير متاكة  نام  

مراجاة  رامج الةراسار الاليا المختلفة  واسطة مراجاين  تتمهل 

 خارجيين؟

   

هل تتوافق مخرجار التالم الموتهةفة مع الماايير المرجاية 

 للبرنامج الخا   قووم م؟األكاديمية 

   

    هل يتم تطبق الئحة الةراسار الاليا  ش ل كامل؟

الالمية  توزيع اإلشراف على الرسائل بفقاً هل تلتزم األقوام 

 للتخصص؟

   

هل هناك إجراءار موثقة بمطبقة؛ لمتا اة بتقييم أداء الباحثين 

 قبل بأثناء التوجيل للةرجار الالمية؟

   

امج   حثية فى  راإلم انار بالتوهيالر المادية الالزمة للاملية الب هل

 كافية ب مالئمة لذلك؟ الةراسار الاليا

   

    توافق االمتحانار مع محتوى المقررار المالنة للطالب؟هل ت

    هل تتوم طرق تقويم الطالب  الاةالة؟

    رضا طالب الةراسار الاليا؟ ال ليةهل تقيس 

هل يتم تحليل نتائج تقييم رضا الطالب باالستفادة منها فى تطوير 

  رامج الةراسار الاليا بتحوين مناخ التالم؟

   

    هناك نضام فاال للتاامل مع تظلمار الطالب؟ هل

 

 المايار الرا ع عشر: نظام ادارة الجودة بالتطوير الموتمر

 ال غير متاكة  نام  

    ؟بحةة لضمان الجودة   ال ليةهل توجة 

    هل تتوافر للوحةة ال وادر البشرية المؤهلة؟

 على ال ليةهل تشارك الوحةة فى عرم بمناقشة قضايا الجودة  

 موتوى المجالس الرسمية؟

   

    أ ااد بعناصر القةرة المؤسوية  صفة دبرية؟قويم تتم ل يه

    هل تشارك االطراف المانية في عملية التقويم؟

    تقويم مع األطراف المانية المختلفة؟الهل تتم مناقشة نتائج 
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 ال غير متاكة  نام  

    هل انا وت عملية التقويم على تحوين األداء المؤسوي.؟

    ة؟ناصر الفاعلية التاليمية للمؤسوقويم الةبري لاالقيام  التتم ل يه

    تقويم مع األطراف المانية؟الهل تتم مناقشة نتائج 

الر فى مجا  الموائلةهل يتم تفايل اللوائح بالقوانين المتالقة 

 الفاعلية التاليمية؟

   

بالمحاسبة هل يتم تطبيق أساليب أخرى لتطوير نظم المواءلة 

 فيما، يخص تحون الفاعلية التاليمية؟

   

 

    ونشكركم على حسن تعاونكم
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 استمارة استبيان الستطالع رأي األعضاء الجهاز اإلداري

 

 ... ال ليةاعضاء الجهاز اإلداري   الوادة

 بالتي تهةف إلى القةرة المؤسئئئئوئئئئية بالاملية التاليمية  ال لية فيما يلي مجموعة من األسئئئئولة بالابارار لةراسئئئئة

 مارفة آرائ م بذلك لتحليل الوضع الحالي لل لية بتحةية نقاط القوة بالضاف. 

  1، ال =2غير متأكة= 3علماً  أن نام= 

 كليةالطب   : جميع البيانار التي سيتم جماها سرية بلن يتم استخةامها إال في عمل بحةة ضمان الجودةملحوظة

 : ........................................................)اختياري( االسم

 .....................................: .....الحالية الوظيفة

 : ................................................اإلداري  القسم

 المحور األبل: القةرة المؤسوية

 التخطيط االستراتيجيالمايار األبل: 

 ال غير متاكة  نام  

     للكليةرؤية ورسالة  تعلم بوجود هل

 الرؤية صررررررياغة ومناقشررررررة في عضرررررراء جهاز االداري اتم إشررررررراك  هل
 والرسالة

   

    هل تعلم بوجود خطة استراتيجية

    شاركت في استبيانات الخطة االستراتيجية هل

 

 التنظيميالمايار الثاني: الهي ل 

 ال غير متاكة  نام  

    الهيكل التنظيمي واوق ومال م لطبيعة نشاط الكلية هل

    تم اإلعالن عن الهيكل التنظيمي من خالل الوسا ل المختلفة  هل

    الجودة واوحة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ومانت تية وحدة 

 

 المايار الثالث: القيادة بالحوكمة
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 ال غير متاكة  نام  

هل هناك تتخذ ال لية إجراءار  حاسمة في حال  عةم االلتزام  أخالقيار 

 ؟الامل  ال لية

   

 المايار الخامس: الجهاز اإلداري

 ال غير متاكة  نام  

    العمل بهايال م حجم بكل إدارة يوجد بالمؤسسة عدد كافي من اإلداريين 

    اختيار القيادات االداريةويتم اعت ار ارا هم في ن واالداري يشارك

    الداريين بالكليةليتم تحديد اإلحتياجات التدريبية 

)أماكن العمل/ التجهيزات والتسررهيالت المتاحة/ المنا  مناسرر ة ظروف العمل 
 الصحي/ وسا ل االتصال( وفقا  لمتطل ات الوظيفة

   

    نظام معلن لتقييم أداء اإلداريين بالكليةيتوافر بالكلية 

    يتم ربط الحوافز/ المكافأت المقدمة إلي العاملين بمستويات األداء

    مستوي الرواء الوظيفي للعاملين في الكلية عال  

    هناك قرارات تم اتخاذها لتحسين مستوي الرواء الوظيفي للعاملين

 بالماديةالمايار الوادس: الموارد المالية 

 ال غير متاكة  نام   

    تأخذ القيادة بأراء ومقترحات أعضاء الجهاز اإلداري في تطوير أداء الكلية

    تستجيب الكلية لشكاوي ومقترحات أعضاء الجهاز اإلداري وتقدم وعود صادقة لهم 

    هل تعلم بتوصيفك الوظيفي بالكلية

    تعلم بقيم الطلية االخالقية هل

 المصةاقية باألخالقيارالمايار الرا ع: 
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 ال غير متاكة  نام  

    تتوافر بالكلية أعداد كافية من المكاتب اإلٌدارية

    تتوافر لدي الكلية تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن والسالمة في مباني الكلية

    تتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمان والسالمة ألفراد الكلية 

اإلداري علي كيفية إخالز مباني الكلية في حالة  يتم تدريب أعضالالالالالالالاز الجهاز

 حدوث أزمات أو كوارث

   

    تقوم الكلية بصيانة المباني والمرافق بصفة منتظمة

وحجم  انترنت( بما يتالزم -فاكس -تتوافر بالكلية وسائل االتصاالت )تليفونات

 الكلية

   

 المايار الوا ع: المشاركة المجتماية بتنمية المجتمع

 ال غير متاكة  نام  

يتم توعية وتشرررررررجيع أعضررررررراء الجهاز اإلداري لخدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

   

يشررارك أعضرراء الجهاز اإلداري في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 المحيطة

   

 

 المحور الثاني: الفاعلية التاليمية

 المايار الثامن: الطالب بالخريجون 

 ال غير متاكة  نام  هل

ة برررالكليررر هنررراك إجراءات إلعرررداد وتنظيم برامج تعريفيرررة للطالب المقبولين
 وأنشطتها المختلفة

   

 

 المايار  الرا ع عشر: نظام ادارة الجودة بالتطوير الموتمر

 ال غير متاكة  نام  

    يتوافر بالكلية وحدة لضمان الجودة

    الجودة ومان وحدة  يشارك أعضاء الجهاز االداري في مختلب انشطة 

    ونشكركم على حسن تعاونكم
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