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ضعع    جلمع  دإلسععدر ةي  –دلترة   دلريلاعع   ةي ق ر ر  تسعع و دة ض اععالج دة بكض ة     
ُ
  إلو دمل

ُ
 ر

 
نحب تطب ق     مل

 
ُ
   ددالعتالك ن دله ئ  دلقبم   لضعععالج جبكض دلتع  معدلصعععلكةض    دة لم يظم دمعلي ر جبكض دلتع  م  ن

 
علو   ةرصعععل

 خريج متا ز  إلو دترسعع ا دلهبي  دملصععري  ل بصععب    دلطالبدملسععتار دارلش صعع صعع      دلتطبير ددلتحسعع ج
 
 أخالر ل

 
 
   دتع  ا ل

 
 رلكة   دمهر ل

 
   دملستف  ينرال  ة  حظىعلو تق يم خ ملت ت  د

 
   مح  ل

 
   دإر  ال

 
   .دكدل ل

 
 
دأهعع دا دله ئعع  دلقبم عع     دة ععلم يةتطب ق معععلي ر جبكض دلتع  م    دلترة عع  دلريععلاععععععععععععع عع  ةععي ق ر ر  ك  عع من    ددلتزدمععل

في مج س    ، ددعتالكهلتم تح يث دلالئح  دل دخ    لبة ض اععععععالج دة بكض ةلل      فق لضععععععالج جبكض دلتع  م 

 فقعع   علو ذلعع     دارععلش    ،م2021  / 11/ ...ةتععلةيا    ( دملرعقعع ....ةرم )دل   عع   
ُ

 ترف ععقيعع  مرة قعع  ملتععل ععع   شععععععععععععع
 
  ععل ة ععلنععل

   .يلت دملربط  ة ل منهللتحق ق دأله دا ددلغل  كلف  دملعلي ر فيدملالةسلت  

دتتبدفر ل يهعل  ،دل   ع في دة بكض عا  علت    إكدةضدملسعععععععععععععئبل  عن  هيدلبة ض  في هقد دلصععععععععععععع ك أدك دلتعي  ع  علو أج د

  إكدةض تق مه   دلقي أنشعط  دة بكض ةاسعلع ض دل عم   كدةضكلف  دلبثلئق ددألكل  دة لصع  ةلملالةسعلت دلتطب ق   إل 

 .دل    

 

 عميد الكلية 

 أ.د/ محمد عبد الحميد بالل
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جلمع  دإلسعععععععععدر ةي ، ددعتالكهل ةاتل ع    –تيسعععععععععسعععععععععل دة ض اعععععععععالج دة بكض ة     دلترة   دلريلاععععععععع   ةي ق ر ر 

 م.  2005/   9/    13( ةتلةيا  2دتقبيم دألكدش كدخل دل     ةابجب رردة مج س دل     ةرم )

 
ُ
نظم مت لم   لضععالج جبكض   جلمع  دإلسععدر ةي   –ة     دلترة   دلريلاعع   ةي ق ر ر  دة ض اععالج دة بكض  طبقت

ةاععل يحقق متط بععلت دمعععلي ر دله ئعع  دلقبم عع  لضعععععععععععععاععلج جبكض دلتع  م   عدمل تا  دخعع معع   دلع م دلتع  م ددلبحععث  

 ديل  دتحق ق مز   ددالعتالك
 
   ترلفس   مح  ل

 
   دإر  ال

 
 .دعلمل ل

دملرظبم   تطبير جبكض إلو  جلمع  دإلسعععععدر ةي     –تسععععع و دة ض اعععععالج دة بكض ة     دلترة   دلريلاععععع   ةي ق ر ر 

 ةعلدلتع  ا ع  ددلبح  ع   
 
 دإر  ا عل

 
من خال  ترف عق دتفع عل أنشعععععععععععععطع  مععلي ر    ل   ع  في اعععععععععععععبش مععلي ر معتاع ض مح  عل

ددلعال علو ةفع مسععععععتبج دمل رجلت    ،دلتع  ا   ددلبح     ةللعا     لالةتقلشجبكض دلتع  م ددلتحسعععععع ج دملسععععععتار  

 .سبق دلعال  دمعلي ر  دل     ملتط بلت يداالج ت ب   خريج  ،ل لف  دلبردمج

 ل      دآل   تح يثهل.   دالستردت ج تبث ق دلرؤي  ددلرسلل  ددأله دا   .1

دطالب  ، ثقلف  دة بكض ة ج أعضعععععلش ه ئ  دلت ةعس دمعلدنوهم، دأعضعععععلش دة هلا دإلكدةي ددلعلم  جنشعععععر   .2

 دل     ةال يحقق دلتا ز في دألكدش دكعم دنجلا دملهلم.
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دلبح     د دلتع  ا      نشعععععععععط من خال  اعععععععععالج جبكض دأل   دالسعععععععععتردت ج تحق ق ةسعععععععععلل  دل     دأه دفهل   .3

 ددمل تاع  .  

مسعععععععععععععتبج دة ريج ج درعع دة هم    علوارحهععل دل   عع  ةاععل يرعدس  تدألكععلكيا عع  دل    تحسععععععععععععع ج جبكض دلبردمج   .4

 دلترلفس  .  

اعععالج دسعععش فلش شعععردت دمتط بلت دله ئ  دلقبم   لضعععالج دة بكض ددالعتالك دتيه ل دل     ل  صعععب    .5

 .علو دالعتالك

 نظلم لت قق دمتل ع  ش لدج دلطالب دآل   ل تعلمل معهل.    تيسيس .6

 ربي لتقبيم دألكدش داالج دة بكض ةلل     دةفعه إلو عا   دل    .  دع دك دلتقرير دلس  .7

 تطب ق دآلل لت دلالام  لتحق ق نظم دملردجع  دل دخ    ددستاردةيتهل. .8

تععيسعععععععععععععيس رععلععع ض ة ععلنععلت كععلم عع  ل    عع  تتضعععععععععععععان أعضعععععععععععععععلش ه ئعع  دلتعع ةعس دمعععلدنوهم، مب فق دل   عع    .9

   ع ، دلع ةجعلت دلع ا ع  دل   تارحهعل دل   ع ، تبصععععععععععععع    كعلكيا ع  ل بردمج دألدلددلععلم  ج، طالب دل   ع ،  

 ةدت، دتح ي  دملستف  ين من خريجي دل     دمتط بل هم.دلبردمج ددملقر 

 دلتل ع  ل     .    دمل لالتإعالش ر م دلتا ز ددلق ةض دلترلفس   في كلف   .10

 الةت لجلت دمل تاع.   .11
 
  سب ثق  دمل تاع في دة ريج ج ددرتردح دنشلش ةردمج ج ي ض دفقل

 د  .12
 
 ةفع مسععتبج دملشععلة   دمل تاع   ل      ةال يضععان تق يم خ ملت متا زض نبعل

 
 لدسععب ةاععل دثق  ال

 .  ندملستف  ي

 م أكدش دل     في مجل  خ م  دمل اع دترا   دلبيئ ، دةفع دايلكض دلتبدصل ة ج دل     دخريجوهل.  ترظ  .13

 إلو   كدةضأكدش دإلكدةدت دمل ت ف  من خال  تقلةير دلتق  م إل   تعزيز .14
 
دلتحسععععععع ج ددلتطبير دملسعععععععتار دصعععععععبال

 مستبج دة بكض دملط بب.  

 دل     دألكلكيا   دغ ر دالكلكيا  .    نشطداع آل لت لتفع ل دلتقبيم دل دخلي ددة لةجي أل .15

 دملشردعلت ةلة لمع .   إكدةضدلتبدصل مع مر ز االج دة بكض د  .16

دالر  ا عع  ددلعع دل عع  دل   ترظاهععل دل  رعع  دلقبم عع  لضعععععععععععععاععلج دمل   عع  د دملشعععععععععععععععلة عع  دلفع  عع  في دمل تاردت   .17

 دة بكض ددالعتالك.  
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تا عععل دةععع ض اعععععععععععععاعععلج دة بكض دآلل ععع  دل   يتم من خاللهعععل دلتق  م ددملردجعععع  دلععع دخ  ععع   هععع ا اعععععععععععععاعععلج دة بكض 

دل     دلتع  ا   ددلبح    ددة  م   ددلعرلصععععععر دمل ثرض فوهل دتحسعععععع ج مسععععععتبج أكد هل، ديتضععععععان ذل   نشععععععط أل

تح ي  نقلت دلقصعععععبة ددملعبرلت ددلتعرا علو دملالةسعععععلت دة   ض دداعععععع مقترةلت دلتحسععععع ج دملسعععععتار  ه ا 

 .  دتي   ه  دة صب  علو دالعتالك
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دملبضعععي في  ةي ق ر ربة ض اعععالج دة بكض من دله  ل دلترظ م  ل     دلترة   دلريلاععع    دله  ل دلترظ م  ليرة ق  

 دلش ل دلتللي:

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم 
والطال 

أم ن الكلية
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا والبحو 
وكيل الكلية لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية الب ئة

إدارة  ئون التعليم

قسم م تب عميد الكليةإدارة التحقيقات

إدارة الجودة والتطويرقسم اإلعالم والعالقات العامة

إدارة  ئون الخريج ن

رعاية الطال  إدارة 

إدارة املدن الجامعية

إدارة الشئون الطبية

قسم م تب الوكيل

إدارة الدراسات العليا والبحو 

إدارة العالقات الثقافية

إدارة امل تبة

قسم النشر العلمي

قسم م تب الوكيل

املجتمع إدارة خدمة 

قسم م تب الوكيل

قسم الشئون العامة

إدارة عمليات املوارد البشرية

إدارة الشئون اإلدارية

إدارة الشئون املالية

إدارة املخا ن

 

 إلكدةض دة بكض ددلتطبير علو دلرحب دلتللي: ال يت بج دله  ل دلترظ م  

إدارة الجودة والتطوير

وحدة القياس 
والتقويم

وحدة االبتكارات 
التربوية والتعلم 

عد ع  ب 

وحدة ضمان 
الجودة

وحدة إدارة 
املشروعات

وحدة التدريب
وحدة التوثيق 

واالحصاء
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دةع ض اعععععععععععععاعلج   إكدةضمج س    :من مج سععععععععععععع ج، دألد  دله  عل دلترظ م  لبةع ض اعععععععععععععاعلج دة بكض ةعلل   ع     يششععععععععععععع عل

دة بكض، دلقي يختص ةرسعععم دلسععع لسعععلت ددآلل لت: ددل لنق: دمل  س دلترف قي دلقي يضعععط ع ةشرف ق دلقردةدت،  

  ال يلي:

 دلرحب دلتللي:  علودة ض االج دة بكض ةلل      إكدةضمج س  ش لشي

عميد الكلية
"رئ س مجلس اإلدارة"
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 :دلرحب دلتللي  علو  ةلل     دمل  س دلترف قي لبة ض االج دة بكض ش لشي

املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

نائب املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

 لجنة الدراسات والتقويم

لجنة منسقي الجودة باألقسام العلمية

لجنة املراجعة الداخلية

لجنة التوعية والتدريب

لجنة التخطيط والدعم الفني

إداريي الوحدة

وحدة الحسابات

   إكدةضمج س    يتبلو
ُ
دلبةعععع ض في اعععععععععععععبش   أهعععع داظم دلعاععععل دل   تحقق  دلبةعععع ض درردة دلسععععععععععععع ععععلسععععععععععععععععلت داردمج دن

   دلتللي:دلرحب  علودذل     :دلقبدن ج ددل بدئح دملرظا   إطلةدفي   ،دة بكض ةلل     ددة لمع    دستردت ج 

جبلت دلعلم  ج ددتح ي  دالختصعععلصعععلت ددلتبصععع   دلعلم لب  ،داعععع دلرظلم دل دخلي ل عال في دلبة ض .1

  .هلفو

تطبير دلتع  م دلعللي   ينشععععععط رردة نظم دلتفلعل دل   تدفل ةسععععععن دلتعلدج مع دة هلت ذدت دلعالر  ةإ .2

   ددالعتالك.دنظم االج دة بكض 
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د قد دلتقلةير دة لصععع    دلعال،دلرظر في دلتقلةير دملق م  ةبدسعععط  دمل ير دلترف قي ل بة ض ةب  سععع ر   .3

   ل     .دمل ت ف    لألرسلمة

 ل تطبةدت دل   تسععععت زم ذل  دتطبير نظلم دلعال ةال يحقق   .4
 
كةدسعععع  دمردجع  ةؤي  دةسععععلل  دل     دفقل

 دل    .ةسلل   

دتخعععلذ    علومج س دل   ععع  ل ابدفقععع     علورردة ربب  دلهبعععلت ددلتبرععععلت دل   تقععع م ل بةععع ض دعراعععععععععععععهعععل  إ .5

   .دملرلسب  ل ابدفق  ع وهل  دإلجردشدت

    دسعععععععععععععتردت ج عع ددملرة قعع  من    ،دلترف ععقيعع  دملقعع معع  من دملعع ير دلترف ععقي ل بةعع ضكةدسععععععععععععععع  خط  دلعاععل   .6

 ل ابدفق  ع وهل دتبف ر دالم لن لت دلالام  ل ترف ق
 
   .دة بكض ةلل     تاه  د

دلقبدع  دمللل   دملرظا  لعال دلبة ض من خال  محلسب دلبة ض داال يتفق مع دلقبدن ج  علوشردا  دإل  .7

   .دلشيجدلعلم  ل  لمع  في هقد  

  .دعتالك دلتقرير دل دةي  دل   تق م عن س ر دلعال ةللبة ض .8

 ،عا ععع  دل   ععع  )ةئيس مج س دإلكدةض(كعبض    علو  رعععل كعععل شعععععععععععععهر ةرعععلش  دأل  علومرض    كدةضيجتاع مج س دإل  .9

 ةحضععععبة د 
 
ديتم دثبلت درلئع كل  ،غ ب   أعضععععلش دمل  س )دلرصعععع  ادئ  ددة (أي بج دالجتالع صعععع  حل

 ،في سعععععععععع ل خل  ةهددالةتفلظ    كدةضمن ةئيس مج س دإل   ددعتالكهج سعععععععععع  ةتحرير محضععععععععععر دة  سعععععععععع   

 .مج س دل     علوديرفع محضر دة  س  ل عرض 

  .دعتالك دلعقبك ةلالتفلرلت مع دملتعلم  ج مع دلبة ض .10

   .كدةي  ددمللل   ددلفر   دة لص  ةللبة ضدعتالك دل بدئح دإل  .11

كدةي ج ددلعلم  ج ةللبة ض في اعععععععبش دل بدئح دل   معراعععععععهل مج س  ل فر  ج ددإل   ئلتددمل لفجبة  دعتالك دأل  .12

  .دلبة ض  إكدةض

 .دملبجبكض ةلة لمعلت دخلةجهل  دألخرج عق  دجتالعلت دن ددت دم تاردت ةللتعلدج مع دة هلت   .13

 دت بج في عهع ض    ه،جر ع (  1000)  أل عن     ال تزيع  فع   تخصععععععععععععع ص سعععععععععععععُ   كدةضيجبا مل  س دإل   .14
ُ
 علسععععععععععععععب  دمل

 أمع مردعلض   ،دلرفقلت دلرثري  دمل ت ف  علوصعععرا منهل  يُ   دمل تص
ا
غردض  أمبد  دلسععع ف  في أتسعععتخ م    ال

 أ  علو  ،ذهللدلسعع ف  ررب نف  هقهديتم دسععتعلاعع    ،جبة دمل في ةداهلد دأل ت أدمل لفآصععرا  
ُ
رك دملبللغ  ج ت

 .دملتبق   كدج صرا في نهلي  دلسر  دمللل  
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   .تح ي  ر ا  ة   ةضبة دة  سلت لألعضلش  كدةضمل  س دإل يجبا  .15

دلشعععععععععععععهريعععع  ل اعععع ير دلترف ععععقي ل بةعععع ض دنععععلئبعععع   كدةضمل  س دإل يجبا   .16 ددلعععععلم  ج    هتحعععع يعععع  ر اعععع  دمل ععععلفععععيض 

 .ددالكدةي ج  هل

ل ععلم  ج ددالكدةي ج    ع ع  تشععععععععععععع درتردح دملع ير دلترف عقي ل بةع ض تباعع م علفعيض    علوةرعلش    كدةضمل  س دإل   .17

 .للبة ض نظ ر دة هبك غ ر دلعلكي  دل   ت عم ةسلل  دلبة ضة

   هد م ير دلبة ض عراععع أ  ،)عا   دل    (  كدةضمج س دإل ةئيس    يرج دلرظر في كل مل   .18
 
 خل في من مسعععلئل ت

 .دلبة ض  إكدةضمج س   علو  دختصلصهنطلق  

 . 

 رردة صعععع ة عا   دل     يُ 
 
ابدفق  مج س دل    ( مان  ةترف قي لبة ض اععععالج دة بكض ةلل     )دل ير  دملج  ةتع   د

دي بج له )دمل ير دلترف قي(   ،لهم دة برض ددمل هالت دملرلسعععب  لقل  مل ض ثالن سعععربدت رلة   ل تج ي  ملرض ددة ض

 معلد   ةلل      دلت ةعسمن أعضلش ه ئ   نلئب  ة ق في دخت لة  د
 
   .دمل ير دلترف قي(  لئبله )ن  نل

. 

 .ج ي بج من ة ج أعضلش ه ئ  دلت ةعس ةلل    أيجب   .1

  .دلعللي في دلتع  مخبرض في مجل  دلتطبير داالج دة بكض   هج تتبدفر ل يأيجب   .2

 يفضل  .3
ا
   ت   فهد دة لمع  عر  أكدةي ةلل      إي مرصب  أ لمشغ  أال

 
  .لبة ض االج دة بكض  م يرد

   .بة ض االج دة بكض ةلل    ة  إكدةضج ي بج له خبرض سلةق   عضب مج س  أيفضل  .4

دل     دأعضععععععلش ه ئ  دلت ةعس ددلطالب    إكدةضدلتعلمل ةد لسعععععع  دتفهم مع   علويتا ز  شعععععع صعععععع   رلكةض   .5

 .ةلمل سس  دلتع  ا    دملستبيلتجا ع   علوددلعلم  ج    ددملب ف ج

 . 

سععععععععع لسعععععععععلت درردةدت مج س    إطلةكدةي  في بنهل دلفر   ددإل شعععععععععئمبةهل د أدمل ير دلترف قي ل بة ض تصعععععععععري    يتبلو

 ددل   تشال مل يلي:   ،دلب  ف    دختصلصلتهدلبة ض ةيكدش    إكدةض
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ددخت لة أعضععععععلش ه ئ  دلت ةعس ةلل     من ذدي دة برض في  ،تشععععععد ل دله  ل دلترظ م  ددالكدةي ل بة ض .1

  .مجل  دة بكض دتح ي  دملهلم دلب  ف   ة ا ع أعضلش دلبة ض

 .دلبة ض إكدةضطلةئ  مل  س  دل عبض لالجتالعلت دل دةي  ددل .2

3.  
 
  .كدةي ج(دإل  -ةيعضلش دلبة ض )ه ئ  دلت ةعس    دالجتالع كدةيل

   .دلعلم  ج ةللبة ض علوكدةي  دالشردا دلفن  ددإل  .4

رسعععععععلم  أمع منسعععععععقق اعععععععالج دة بكض من أعضعععععععلش ه ئ  دلت ةعس ةلل     دلقين يا  بد    دل دةي دالجتالع  .5

  .دل     في دة ض االج دة بكض

ل لت ل تقبيم آمع داععععععععععع    ،دلالام  لالنتظلم ددالنضععععععععععبلت  دإلجردشدتمتل ع  أكدش دلعال ةللبة ض ددتخلذ   .6

 .دل دخلي ددة لةجي

   .ل    ةيرسلم د دة بكضمردجع  دلتقلةير دل دةي  ملنسقق   .7

 ،ري ف  من عا    دلتطب تمل ددل     في دملردةل    ألرسعععععلمتق يم دل عم دلفن  من دلبة ض  علودالشعععععردا   .8

 .متل ع  دالستاردةي  في دألكدش ةسب دملعلي ر دملتفق ع وهلد  ، دخليدلنشلش نظلم االج دة بكض إد 

  ه ئ  دلت ةعس   )أعضعععلش  ةلل    دلطالب دجا ع دلعلم  ج ة ج  نشعععر ثقلف  دة بكضةاالت   علودالشعععردا   .9

 .دالكدةي ج(  دملب ف جد 

 .في مجلالت االج دة بكض ددالعتالك دألكلكيم  دلعالدملشلة   في دمل تاردت ددلر ددت ددةش   .10

   .)ةئيس مج س دإلكدةض(  عا   دل    لددة بدفز ل علم  ج دةفعهل    دمل لفيضصرا   رتردحد .11

  .ع دك دة ط  دلالام  لشس ر دلعال ةللبة ضإدالشردا علو  .12

   .ضان دستاردةي  دلعال ةلة بكض ددالعتالكتل بة ض    تق   يدرتردح مصلكة تابيل غ ر  .13

 .دلبة ض إكدةضفوهل مج س   يفباهدل     دألخرج دالختصلصلت   .14

   كدةضتقعع يم تقععلةير كدةيعع  مل  س دإل  .15
 
ل اهععلم دملربت  هععل ددلعقبععلت دل      عن تطبير دلعاععل ةععللبةعع ض دفقععل

   .لهتبدجه

دذل  ة عبض من   ،ةضعععبة ج سعععلت مج س دل      عضعععب من خلةا دله  ل دلترظ م  دلرئيس ل اج س .16

  .ددنجلادت دة ض االج دة بكض نشط عا   دل     دعرض دلتقلةير دلشهري  أل



15 

 

  لألرسعععععععلم ة ر دلعال دلترف قي ةال في ذل  دالتصعععععععل    دلصعععععععالة لت لشسععععععع  ا ير دلترف قي ل بة ض كلف   ل .17

  .دلصالة لت دملفبض فوهل من ربل عا   دل      إطلةدذل  في  ،ةي  ةلل    دكدلع ا   ددإل 

كععلالجتاععلعععلت دلعع دةيعع  ملعع يري دلبةعع دت ةار ز اعععععععععععععاععلج ،  لهععل  وتا  ععل دلبةعع ض في دالجتاععلعععلت دل   يعع    .18

  .االج دة بكض  ينشط ة  ذدت دلص  دملشلة   في دلر ددت ددمل تاردت  د  ،ص  دلدة بكض ددله ئلت ذدت  

دمردجع  دلتقلةير دملبثق  دة لصععععععععع    ،لل    ة دلع ا    رسعععععععععلملألةخلي ددل  دلت ر قنظلم   علودالشعععععععععردا   .19

  . هل

 . 

 صععععععععععععععع ة عا عع  دل   عع  رردة يُ 
 
ابدفقعع  مج س  ة ير دلترف ععقي لبةعع ض اعععععععععععععاععلج دة بكض ةععلل   عع  )دملعع نععلئععب    ةت      د

دة برض ددمل هالت دملرلسعععععب  لقل  مل ض ثالن سعععععربدت   دلقين تتبدفر ل يهم  ة ج أعضعععععلش ه ئ  دلت ةعس  دل    ( من

 .ترش ح دمل ير دلترف قي ل بة ض علو  دذل  ةرلش   ،رلة   ل تج ي  مرض ددة ض

. 

   .ج ي بج من ة ج أعضلش ه ئ  دلت ةعس ةلل    أ .1

  .دلعللي ةللتع  متتبدفر ل ي  خبرض في مجل  دلتطبير داالج دة بكض أج  .2

 ل  ت   فعهد دة علمعع  عرع  أكدةي ةعلل   ع   إي مرصعععععععععععععب  أ لال مشعععععععععععععغع أيفضعععععععععععععل  .3
 
بةع ض ل  دلترف عقي  اع ير نعلئبعل

 .االج دة بكض

 .دة ض االج دة بكض ةلل      إكدةضخبرض سلةق   عضب مج س    يات  ج أيفضل  .4

دل     دأعضععععععلش ه ئ  دلت ةعس ددلطالب    إكدةضدلتعلمل ةد لسعععععع  دتفهم مع   وعل  ضيتا ز  شعععععع صعععععع   رلكة  .5

 .دملستبيلتجا ع   علوددلعلم  ج    دملب ف جد 

 . 

 ددمل لفئلت.ف ال ع د درتردح دلصرا    ،دختصلصلتهفي كلف   بة ض  لدمل ير دلترف قي  يربب عن  .1

  .في دالختصلصلت دة لص  ةهدمل ير دلترف قي ل بة ض معلدج   .2
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 دلفر   ةللبة ض. دلترف قي  ددلبردمج دلزمر   لعال دل  لجداع دإلطلة دلعلم ددة ط   .3

 .جاع دلب لنلت ددلبثلئق ددمل فلت يتسه ل مهلم ةؤسلش دأعضلش دل  لج ف .4

 .دخط  دلعال ل تطبير  دلسربي ل  ةدس  دلقدت   ددلتقرير    ددلنهلئق دملب ئقدإلشردا علو إع دك دلتقرير   .5

  .ددلتقرير دلسربي ل      ،دع دك دل ةدس  دلقدت  ، د م فلت دلتق م لالعتالك علو  مشرا .6
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   التشـــــــ يل: .أ
ُ
رلش   ةةقردة من عا   دل     )ةئيس مج س إكدةض دلبة ض(  دلتخط   ددل عم دلفن   ة ر  شععععععع ل  ت

 .(كدةضدإل مج س    )مبدفق درتردح من دمل ير دلترف قي لبة ض االج دة بكض ةلل      علو 

 :لجنة التخطيط والدعم الفنياختصاصات   . 

 .مردجع  دتح يث ةؤي  دةسلل  دل     .1

 .ددأله دا دالستردت ج   ل       دلغليلتداع   .2

 ل     .    دالستردت ج  ط  دلترف قي  ل  طداع دة دملشلة   في  .3

 .دتح  ل دلفجبض ل      دلب ئ تح ي  عرلصر دلتح  ل   .4

 .  دالستردت ج   ل     طمتل ع  ترف ق دة  .5

 .للزيلةدت دل دةي  إلكدةدت دأرسلم دل    ة  دلق لمتق يم دل عم دلفن  د  .6

 دلتبع   ةيل لت دإجردشدت مشردعلت دلتطبير داالج دة بكض دتق ياهل ل  هلت دمللنح . .7

 ةلل    .دملتل ع  دلفر   لتفع ل دة ط  دلترف قي  ملشردعلت دلتطبير داالج دة بكض  .8

 ةصف  كدةي . دلفن إع دك تقلةير دل عم  .9

شعععععععععععع ل ة ر  منسععععععععععععقق   التشـــــــــــ يل: .أ
ُ
ةقردة من عا   دل     )ةئيس مج س إكدةض  دة بكض ةلألرسععععععععععععلم دلع ا   ت

درتردح دمل ير دلترف قي لبة ض اعععععععععععالج دة بكض د   ملنسعععععععععععقوهل، ترشععععععععععع ح دألرسعععععععععععلم دلع ا   ةرلش  علو ،دلبة ض(

 ةلل     )مبدفق  مج س دإلكدةض(.

 :األقسام العلميةب  الجودة  اختصاصات لجنة منسقي . 
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 .ددة ض االج دة بكض ةلل      دالتصل  ة ج أرسلمهم   قهازض دلبصل دة أعضلش دل  ر   ش ل  مُ  .1

 ل  طعع    ددلتعععلمععل مع عقبععلت دلتطبير  مسعععععععععععععتبج دلقسعععععععععععععم،دة بكض علي    ثقععلفعع نشعععععععععععععر    علودلعاععل   .2
 
دفقععل

 دلترف قي  لبة ض االج دة بكض.

 .لم دملربط  ةهه    ددمل  دة لص  ةبة ض االج دة بكض ةلل طجا ع دألنش  أعضلش دل  ر  فيمشلةك   .3

دة لصععععع   هل في دألرسعععععلم   دإع دك دلتقلةير  دملقرةدت دل ةدسععععع  تبصععععع      بج يردجع أعضعععععلش دل  ر  ديتل ع .4

 ة ط  دة ض االج دة بكض دنالذجهل دملعتا ض.
 
 دلع ا   دفقل

ددلتي ع    ةلألرسعععععععععععععلم دلع ا    أه دا دملقرةدت دل ةدسععععععععععععع   دمحتبيل هل مع ه ئ  دلت ةعسمتل ع  تح يث   .5

 .من تبدفقهل مع مخرجلت دلبرنلمج دل ةدس  

ردجع   .6
ُ
متعل عع  ترف عق دة طع  دلتيععععععععععععع  ح ع  ل عل فصعععععععععععععل كةدسععععععععععععع   ةعلألرسعععععععععععععلم من خال  تقعلةير دملقرة ددمل

 دة لةجي ددستطالعلت ةأي دلطالب )دالسشبلنلت(.

 .  إع دك خط  دالةت لجلت دلت ةية   ةلألرسلم دلع ا   دةفعهل لبة ض االج دة بكض ةلل     .7

 .لبة ض االج دة بكض ةلل    ةلألرسلم دلع ا   دةفعهل  دة لص    ربدع  دلب لنلتمتل ع  تح يث   .8

 م تاردت دألرسلم دلع ا   دةفع تقلةيرهل لبة ض االج دة بكض.ترظ م دملشلة   في  .9

 ةلل    .بة ض االج دة بكض ل  دل دةي دملشلة   في إع دك تقلةير دإلنجلا   .10

   التشـــــــــــ يل: .أ
ُ
رلش  علو ةةقردة من عا   دل     )ةئيس مج س إكدةض دلبة ض(   شعععععععععععع ل ة ر  دملردجع  دل دخ   ت

 دإلكدةض(.مج س    )مبدفق درتردح من دمل ير دلترف قي لبة ض االج دة بكض ةلل      

 :اختصاصات لجنة املراجعة الداخلية .ب

 ل اردجع  دل دخ    لتق  م دألكدش لبة ض االج دة بكض ةلل    .داع خط  ترف قي  سربي    .1

 دلبردمج ددملقرةدت دل ةدس   ددلتقلةير دل   تع هل دألرسلم دلع ا   ةلل    .مردجعه تبص    .2

 ةلل    . دل دةي  دل   تع هل دة ض االج دة بكض  ددلتقلةيرمردجعه دلبثلئق   .3

 .بيم ددملردجع قدلت   ابش دل ةدس  دلقدت   دأعال في دلتحس ج  طلةير ترف ق خقمردجعه ت .4

 ةلل    .  معلي ر دة بكض ددالعتالك  م فلتمردجع  دسش فلش   .5
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دمطلةقته ةتبصععععععععععععع   دملقرة ألرسعععععععععععععلم دل     كةدسععععععععععععع    فصعععععععععععععلدل ةدسععععععععععععع   ل ل   تبدفر دملقرةدتمردجع    .6

 دمل ت ف .

 مردجع  معلي ر دابدة  دالمتحلنلت ةلل    . .7

 ت ةلل    .ا م دالمتحلنلصمعلي ر دة بكض لت ن  دةش عال عقع .8

نظلم داعععع دألسعععئ   دةفظهل    –ةللدرتردالت من ة ث مبدصعععفلت )دمل لج   تطب ق معلي ر دة بكضمتل ع    .9

ةصععععععععععععععع    –جعع دد  دالمتحععلنععلت    –نظععلم ةفا دملسعععععععععععععشرعع دت    –ناععلذا دلتيععععععععععععع  ح    –ناععلذا دإلجععلةعع     –

  دعالج دلرش ج (.  –دل ةجلت  

   التشــــــــــــ يـل: .أ
ُ
رلش  علو ةةقردة من عا ع  دل   ع  )ةئيس مج س إكدةض دلبة ض(    دلتبع ع  ددلتع ةيبشععععععععععععع عل ة رع  ت

 دإلكدةض(.مج س    )مبدفق درتردح من دمل ير دلترف قي لبة ض االج دة بكض ةلل      

 :التوعية والتدريباختصاصات لجنة  .ب

دأه دفهل دالسعععععععتردت ج   دتعزيز دل عم دالعالنق   تهلدةسعععععععللدل      متل ع  معرف  دلطالب ةاضعععععععابج ةؤي    .1

 لهل.

 متل ع  دملستج دت في مجل  االج دة بكض ددالعتالك، ددلعال علو نشرهل ددلتعري   هل كدخل دل       .2

 . دتعا اهل ة ج منسب ق دل     لص  ةنشر ثقلف  دة بكض دة صقلت  ددملنشردت  إع دك دل .3

 دةش عال( -  ن ددتد  ع ا    ة قلت ةحث)  دلع ا   ةلل      ةلألرسععععععععععععلم تمدألنشععععععععععععط  دل   تدإلعالج عن   .4

  هل. إع دك دلتقلةير دة لص د 

 .ة ج أعضلش ه ئ  دلت ةعس دطالب دل      خالر لت دملهر أدمل د   دلفدري  د تعا م دملعرف  ةحقبق   .5

 عضلش ه ئ  دلت ةعس ددالكدةي ج ةلل    .أل إنشلش رلع ض ة لنلت خلص  ةلالةت لجلت دلت ةية    .6

 مل ت   إكدةدت دل     دأرسلمهل.   دلت ةيةكةدس  دالةت لجلت   .7

إكدةدت دل   عع   دلفع  عع  مل ت      تدالةت ععلجععل  وعل    دلتعع ةيععب ةبةعع ض اعععععععععععععاععلج دة بكض ةرععلش  طداعععععععععععععع خ .8

 دأرسلمهل.

9. .
 
 دملل ل

 
 تق  م دإلم لن لت دملتلة  ل ت ةيب ةار ز االج دة بكض دداع خط  لتطبيرهل دكعاهل فر ل
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 ي تق مه دة ض االج دة بكض ةلل    .دلق  متل ع  ر لس أثر مركدك دجبكض دلت ةيب .10

 كةدس  م شردت دالستجلة  ددملقلدم  لتطب ق أنشط  دة ض االج دة بكض ةلل    . .11

شععععع ل ة ر  دل ةدسعععععلت ددلتقبيم ةقردة من عا   دل     )ةئيس مج س إكدةض دلبة ض( ةرلش  علو   التشـــــ يل: .أ
ُ
ت

 دلترف قي لبة ض االج دة بكض ةلل     )مبدفق  مج س دإلكدةض(.درتردح من دمل ير  

   :لجنة الدراسات والتقويماختصاصات   . 

 لبر  نددملع ض م دملط با   تددمل رجل  دخصععععععععععععلئصععععععععععععهلل  همعلي ر دالعتالك دم شععععععععععععرد  ودلتعرا دل ر ق عل .1

 . ب دالعتالكطل ةه م دل     إلوقسشت  دل  دة ه 

 .دالعتالك مخرجلت دل     ددثلئقهل مع متط بلت جه م ج دلتبدفق ة ج كةدس    .2

 .ددل ةدس  دلقدت   ل       دلتقلةير دلسربي دة لص  ةإع دك    دلب لنلتتجا ع دمردجع    .3

 .ددل ةدس  دلقدت   ل       ل تقلةير دلسربي ددلبثلئق دل دعا    دملرفقلتإع دك  .4

 .مردجع  م   دالعتالك ددلبثلئق دل دعا  .5

 الوحدة:املهام الوظيفية لس رتارية  .أ

دت قق   عرعععه،  يربب  من  دأ  لبةععع ض اعععععععععععععاعععلج دة بكض  دملععع ير دلترف عععقي   وترظ م دعرض دملباعععععععععععععبععععلت عل .1

  .دلتبجوهلت  شينهل ددةالغهل ل  هلت دمل تص 

 .دمل ير دلترف قي ةحثهل  ج تنس ق دلعال في دملبابعلت دلفر   دل   ير  .2

  .عال  دلسدرتلةي  دملط با أدلق لم ةجا ع   .3

 بالوحدة:ع  الشئون املالية    للمسؤولاملهام الوظيفية   . 

  .متل ع  دملبللغ دمل صص  ل ل ةر  من ةربك م زدن   دلبة ض / دملشردع .1

 .دلت فقلت دلرق ي  دملتلة   علو  ةرلش    دإلجردشدتدتالم  .2

3.  
 
   .دلقلنبن   ددلقبدع  دملرظا  ل صرا  لإلجردشدت  متل ع  صرا دملبللغ طبقل
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   .دع دك دملبدانلت ددلتقلةير دمللل   دملط با  دتق ياهل ل  هلت دلطللب  في تبر تل هل .4

   .دة لمع  ةخصب  ترظ م عا    دلصرا  إكدةضترف ق دل بدئح ددلتع  الت دلصلكةض من   .5

   .لترظ م دة بدنب دمللل   أفضلطرق  إلو ق يم دالرتردةلت ددلتبص لت دل   ت كي ت .6

عاعععل  تتع ق ةعععلة عععلنعععب دملعععللي اعععععععععععععان نطعععلق مهعععلم  أ بةععع ض من  ل  دلترف عععقي    يردملععع ةعععه    ي  فعععهدلق عععلم ةاعععل   .7

 .دلبة ض
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 
فترة 

 التنفيذ 
 املتابعة 

 املتابعةمؤ رات 

 وتقييم األداء 
  مسئولي

 املعاي ر 
 لجان 

الـتـحـلـيــــــل    ـراف  بـمشــــــــــــــــــاركــــــة األ   الـبـيـ ـياعــــــداد 

"أعضــــاء هيئة   باملؤســــســــة  والخارجية الداخلية

 –خريجون  ال  –طال   ال  –اإلداري ن    –التدريس  

 توظيف "الجهات 

 

الــــــــتــــــــخــــــــطــــــــيــــــــط   • لــــــــجــــــــنــــــــة 

 .االستراتيجي

 الداخلية. املراجعةلحنة  •

 االستبانة.لجنة  •

  

لخـــدمـــة املجتمع وتنميـــة    الكليـــةوكيـــل   •

 الب ئة

 لشئون التعليم والطال  الكليةوكيل  •

 العليا  الكلية للدراساتوكيل  •

عـــ    دراســــــــــــــــــةوجـــود  

ـــــع  ــ ــ ــ   التنـافســــــــــــ يالوضـ

 للكلية

 

  فياملؤســــــــــســــــــــة   وخارجداخل األ راف  مشــــــــــاركة  

 لكليةا ورسالةتحديث رؤية 
 

الــــــــتــــــــخــــــــطــــــــيــــــــط   • لــــــــجــــــــنــــــــة 

 .االستراتيجي

 االستبانة.لجنة  •

 الب ئةلخدمة املجتمع وتنمية  الكليةوكيل   
التفعيـل   تقرير   وجود

 تم انجا ه  وما

 وخــارجاملحــدثــة داخــل  والرســـــــــــــالــةنشــــــــــــر الرؤيــة 

  في"اللوحات املعلقة او الشـــــا ـــــات املؤســـــســـــة   

 "اإلل ترونيالكلية + املوقع 

 الب ئةلخدمة املجتمع وتنمية  الكليةوكيل    والنشرلجنة املطبوعات  • 

ــــث   ــ ــــديـ ــ ــــحـ ــ ــــخــــــطــــــةتـ ــ   الـ

ــــــجـــــــيــــــة ــــيـ ــ ــــراتـ ــ ــتـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   االسـ

 واعتماد التحديث

لــــتــــطــــبــــيــــق الــــخـــطــــــة   تــــنــــفــــيــــــذيــــــة  خــــطــــــة  وضـــــــــــــــع 

 االستراتيجية للمؤسسة
 

 والتقويملجنة القياس  •

الــــــــتــــــــخــــــــطــــــــيــــــــط   • لــــــــجــــــــنــــــــة 

 االستراتيجي

 ملراجعة الداخليةا •

  

لخـــدمـــة املجتمع وتنميـــة    الكليـــةوكيـــل   •

 الب ئة

 لشئون التعليم والطال  الكليةوكيل  •

 العليا  الكلية للدراساتوكيل  •

ـــــود   ـــــاســـــــــــــــــةوجـ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سـ

 معتمده

 ومدىاجتماعات  ــــــهرية ملتابعة نســــــبة االنجا   

 ةاالســـــــــتراتيجيتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  

 للكلية

 

 والتقويملجنة القياس  •

 املراجعة الداخلية •

 

 
ً
  هـــريــــا

لخـــدمـــة املجتمع وتنميـــة    الكليـــةوكيـــل   •

 الب ئة

 لشئون التعليم والطال  الكليةوكيل  •

 العليا  الكلية للدراساتوكيل  •

  واملناقشــــــــةاالجتماع 

ـــــة ــابـعـ ـــ ـــــدوريــــــة  واملـتـ   الـ

 لنسب االنجا 

لـلـقـيــــــادات +  الـقــــــدرات  لـتـنـمـيــــــة  وضـــــــــــــع خـطــــــة 

الهيئـــــة   التـــــدريس +    املعـــــاونـــــةألعضـــــــــــــــــاء هيئـــــة 

 +اإلداري ن

 
 لجنة التدريب •

 والتقويملجنة القياس  •
  

لخـــدمـــة املجتمع وتنميـــة    الكليـــةوكيـــل   •

 الب ئة

 لشئون التعليم والطال  الكليةوكيل  •

 العليا  الكلية للدراساتوكيل  •

ـــــــ  ـــــطـ ــ ـــــتــــــــمــــــــد  ةخـ ــ ـــــعـ ــ  ةمـ

ــــنــــــ  ــلـ ــ ــــعـ ــــنـــــمـــــيــــــة    ةومـ ــــتـ لـ

 املهارات
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 
فترة 

 التنفيذ 
 وتقييم األداء املتابعةمؤ رات  املتابعة 

  مسئولي 

 املعاي ر 
 لجان 

مشـــــــــاركة أعضـــــــــاء هيئة التدريس في  وســـــــــائل 

 اختيار القيادات األكاديمية.
 

الــــــــقــــــــيــــــــاس   لــــــــجــــــــنــــــــة 

 والتقويم
  

املـجـتـمـع   الـكـلـيــــــةوكـيــــــل   لـخــــــدمــــــة 

 الب ئةوتنمية 

ــاء هيئة التدريس عند  مشـــــــــاركة أعضـــــــ

  األـكاديميـةتر ــــــــــــيق واختيـار القيـادات  

 واإلدارية

ــتبيانات حول نمط القيادة باملؤســـــــــســـــــــة   اســـــــ

  ال ( –إداري ن  –التدريس )أعضاء هيئة 
 

لجنـــة القيـــاس  •

 والتقويم

لــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة   •

 االستبيانات

  
املـجـتـمـع   الـكـلـيــــــةوكـيــــــل   لـخــــــدمــــــة 

 الب ئةوتنمية 

نمط   ـــــا ع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرضـ  القيــــــادةتحســــــــــــ ن 

 باملؤسسة

ال مت إلســــــــــــتبيـــــانـــــات    التحليـــــل  نمط  عمـــــل 

 القيادة باملؤسسة.
   االستبياناتلجنة  

لــــــخــــــدمــــــة    الــــــكــــــلــــــيــــــةوكــــــيــــــل   •

 .الب ئةاملجتمع وتنمية 

 .الجودةوحدة  •

كيف  إلســــــــــــتبيــــــانــــــات    التحليــــــل  نمط  عمــــــل 

 القيادة باملؤسسة وتحليل النتائج.
   االستبياناتلجنة  

لــــــخــــــدمــــــة    الــــــكــــــلــــــيــــــةوكــــــيــــــل   •

 .الب ئةاملجتمع وتنمية 

 .الجودةوحدة  •

الـكـلـيــــــ  مـجـلـس  عـ ـ   الـتـحـلـيــــــل  نـتــــــائـج    ةعـر  

 واستخراج توصيات وخطة تحس ن.
   االستبياناتلجنة  

لــــــخــــــدمــــــة    الــــــكــــــلــــــيــــــةوكــــــيــــــل   •

 .الب ئةاملجتمع وتنمية 

 .الجودةوحدة  •

وضــــع اليات ملشــــاركة أعضــــاء هيئة التدريس  

القيــــــادات األ تر ــــــــــــيق واختيــــــار    ةـكـــــاديميــــــ ف  

 .ةواالداري

 

 لجنة القياس  •

 املراجعـةلجنـة   •

 الداخلية

  
املـجـتـمـع   الـكـلـيــــــةوكـيــــــل   لـخــــــدمــــــة 

 الب ئةوتنمية 

ـــــاركة أعضــــــاء   اآلن معتمده ومعلنه ملشـ

الـتــــــدريـس   ــيـق واخـتـيــــــار   فـيهـيـئــــــة  ـــ ــ ــ ــ تـر ـ

 واإلدارية. األكاديميةالقيادات 
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 

 املتابعة  فترة التنفيذ 
وتقييم   املتابعةمؤ رات 

  مسئولي األداء 

 املعاي ر 
 لجان 

  الف رية  املل يةثقافة    ندوه لنشــــــــــــر  2عقد عدد 

ألعضــــاء هيئة التدريس واملدرســــ ن املســــاعدي   

 والنشر. الف رية املل يةوالطال  ع  

 
 لجنة التدريب

 
  

لخـــــدمـــــة املجتمع   الكليـــــةوكيـــــل  

 الب ئةوتنمية 

ــقــــــانـــون   بـ ــعـــريـــف  ــتـ والـ الـــنشـــــــــــــــر 

ـــــنة   82رقم   الف رية  املل ية لسـ

2000 

  والنشر. الف رية املل يةتو يع مطويات ع  

 لجنة التدريب

املـــطـــبـــوعــــــات   لـــجـــنــــــة 

 والنشر

  
لخـــــدمـــــة املجتمع   الكليـــــةوكيـــــل  

 الب ئةوتنمية 

 الف رية املل يةنشر ثقافة 

حقو    للتــــــ ليف    ةالف ريــــــ   املل يــــــةكت ــــــب ع  

 والنشر
 

املـــطـــبـــوعــــــا    تلـــجـــنــــــة 

 والنشر
  

لخـــــدمـــــة املجتمع   الكليـــــةوكيـــــل  

 الب ئةوتنمية 

ل املمـارســـــــــــــات يـ "دل املهنـةكت ـب ع  اخالقيـات  

 " املؤسسة في للوظيفة األخالقية
 

املـــطـــبـــوعــــــا    تلـــجـــنــــــة 

 والنشر
  

لخـــــدمـــــة املجتمع   الكليـــــةوكيـــــل  

 الب ئةوتنمية 

ـــــر والتعريف بــ خالقيــات   ــ النشـــــ

ــئــــــة    املـــهـــنــــــة ــيـ هـ ـــــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعضـ ــن  ــ ـ بـ

 املعاونةالتدريس والهيه 

موثقه ومعتمده   املؤســــــســــــةنشــــــر معلومات ع  

)املــــوقــــع    –مــــطــــبــــوعــــــات    –  لــــ ــــتــــرونــــياإلعــــ ــــ  

 اعالنات(

 
املـــطـــبـــوعــــــا    تلـــجـــنــــــة 

 والنشر
  

لخـــــدمـــــة املجتمع   الكليـــــةوكيـــــل  

 الب ئةوتنمية 

ـــــده   ـــــه ومـعـتـمـ مـوثـقـ ـــــات  مـعـلـومـ

 املؤسسةومعلنه ع   

  التيمدى مصـــــداقية الوعود   اســـــتبانةتصـــــميم  

ذات    املختلفـــــةلأل راف    املؤســــــــــــســــــــــــــــةتقـــــدمهـــــا  

 –هيئــة التــدريس ومعــاون  م  )أعضـــــــــــــاء العالقــة

 املجتمعية(.اال راف  – ال  

   لجنة التدريب 
لخـــــدمـــــة املجتمع   الكليـــــةوكيـــــل  

 الب ئةوتنمية 

ـــــدى  مـ ـــــا عـ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـن الـرضـ ــ ــ ــ تـحســـ

تقدمها    التيمصداقية الوعود  

 املؤسسة
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 

 املتابعة  فترة التنفيذ 
 املتابعةمؤ رات 

  مسئولي وتقييم األداء 

 املعاي ر 
 لجان 

  الذاتية  الدراســـــــةاســـــــتيفاء نماذج إعداد 

 املختصة.وتو يعها ع   االقسام 
 

 الذاتية الدراسةلجنة  •

 الجودةوحدة  •
 الجودةوحدة   

 ةمعتمد  ةذاتي  دراسة

 للكلية ةومعلن

 م عما تاملعاي ر   مســــــئوليم    ســــــنوي تقرير  

خالل   الجودةانجـا ه م  انشــــــــــــطـه معـاي ر 

 الذاتية. بالدراسةالعام إلدراجه 

 
 الذاتية الدراسةلجنة  •

 الجودةوحدة  •
  

 الكليةعميد  •

 الجودةوحدة  •

م  مركز    الــــــذاتيــــــة  الــــــدراســــــــــــــــــةمراجعــــــة  

 بالجامعة الجودةضمان 
   املراجعةلجنة  • 

 الجودةوحدة 

 

   الكليةلجنة مجلس   الذاتية الدراسةاعتماد 
 الجودةوحدة 

 

وضــــــــع الييت للتقويم الذاس  للمؤســــــــســــــــه 

 تقارير مراجعه "–ندوات  –"استبيانات 
 

 والتقويمنة القياس جل •

 املراجعةلجنة  •

 االستبانةلجنة  •

 لجنة التدريب •

  

 الكليةعميد  •

لـــــخــــــدمــــــة    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 الب ئةوتنمية  املجتمع

 

ـــــات  آ ــ ـــــةلــــــــيـ ــ ــحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   واضـ

ـــــد لـــلـــتـــقـــويــم    ةومـــعـــتـــمـ

 الذاسي

عمـــل قـــائمـــه بـــالتحســــــــــــ نـــات )االنجـــا ات(  

ــا بنـــاء ع   نتـــائج التقويم  التت تم تنفيـــذهـ

 الذاس 

   املراجعةلجنة  

 الكليةعميد  •

لـــــخــــــدمــــــة    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 الب ئةوتنمية  املجامع

 الجودة •

ــــمـــــــ  ــ ــــدة  قـــــــائـ ــ ــــمـ ــ ــــتـ ــ ــــعـ ــ   ة مـ

 بالتحس نات

عمل لقاءات وندوات لنشر ثقافة واهمية  

ــ ـــن   "اداريـ ــيــــــه  ــلـ ــكـ بــــــالـ -  ـــال      –الـــجـــوده 

 أعضاء هيئة تدريس"

   لجنة التدريب 
  لـخــــــدمــــــة املـجـتـمـع  الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 الب ئةوتنمية 

ـــــر ثقـــافـــة   ــ ــ   الجودةنشـــ

 باملؤسسة

للعـام    الجودةتحـديـث خطـة عمـل وحـدة 

 الجديد
 

 لجنة التدريب •

 الجودةمجلس   •
  

 الكليةعميد  •

لـــــخــــــدمــــــة    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 الب ئةوتنمية  املجتمع

ــة ــ ــ ــ ــ ــــــ   خـــــــــــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــ ــ ــوثـ ــ ــ ــ ــ  ةمـ

 للجودة ةومعتمد
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 

 املتابعة  فترة التنفيذ 
 املتابعةمؤ رات 

  مسئولي وتقييم األداء 

 املعاي ر 
 لجان 

   لجنة التدريب  األكاديميعمل ندوات ع  االر اد 

لـــــخــــــدمــــــة    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 الب ئة.املجتمع وتنمية 

لشــــــــــــــــئــــون    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 والطال .التعليم 

ــــاإل  ر ــــــــــــــــاد التعريف بـ

ــاديــــمــــي ـــ لــــلــــطــــال     األـك

 الجدد 

   االستبانةلجنة   األكاديمي  اد  ر قياس رضا الطال  ع  اال 

لشــــــــــــــــئــــون    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 التعليم والطال   

 الجودة •

ــاد  ــا ع  االر ـــــــ الرضـــــــ

 األكاديمي

قيـــــاس رضــــــــــــــــا الطال  ع    اســــــــــــتبيـــــانـــــات 

 سياسات القبول والتحويل ونتائجها.
   االستبانةلجنة  

لـخــــــدمــــــة املـجـتـمـع    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 الب ئةوتنمية 

الرضــا ع  ســياســات 

 والتحويلالقبول 

الــــــدعم  لخــــــدمــــــات  وضــــــــــــع خطــــــه معلنــــــه 

 الفعليـــــة بنـــــاء ع   االحتيـــــاجـــــات    الطالبي

والــــــخــــــدمــــــات    لــــــذوي   الــــــال مــــــةلــــــلــــــطــــــال  

 الخاصة.االحتياجات 

 

   االستبانة لجنة •

الـتـعـلـيـم   • لـجـنــــــة  ــــــــــــئـون 

 والطال  

 قسم رعاية الشبا  •

  

لشــــــــــــــــئــــون    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

  والطال .التعليم 

لـــــخــــــدمــــــة    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 الب ئة.املجتمع وتنمية 

ـــــده   ــ ـــــمـ ــ ـــــتـ ــ ـــــعـ ــ مـ ـــــه  ــ خــــــــطـ

ـــــات   ـــــدمـ ــخـ لـ ـــــه  ــنـ ــلـ ومـــعـ

 الطالبيالدعم 

اســـــــــــتبيانات قياس وتقييم رضـــــــــــا الطال   

وتحليـــل وعر    الطالبيـــةع  الخـــدمـــات  

وعمــل   املختصـــــــــــــةالنتــائج ع   األقســـــــــــــام 

بــــكـــــالـــوريـــوس +   تـــحســــــــــــــ ـــن " ـــال   خـــطــــــة 

 دراسات عليا "

   االستبانةلجنة  

لشــــــــــــــــئــــون    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 التعليم والطال   

للـــــدراســــــــــــــــات    الكليـــــةوكيـــــل   •

 العلميالعليا والبحث 

الرضـــا ع  الخدمات  

 الطالبية

املــقـــررات   تــقـــيـــيـــم  اســــــــــــــتـــبـــيــــــانــــــات ونــتــــــائــج 

 اإلجراءات الدراســـــية بواســـــطة الطال   و 

نتـــــائج  بنـــــاء ع    التصــــــــــــحيحيـــــة املتخـــــذة 

 التقييم.

   االستبانةلجنة  
الـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل   لشـــــــــــــئـون 

 والطال   

ــ ـن   ـــ ــ ــ ــ ـــــةتـحسـ ــاعـلـيـ ـــ   الـفـ

الـــطـــال  عـــ    التعليمية  الـــفــــــاعـــلـــيــــــة قـــيــــــاس رضــــــــــــــــــا 

 التعليمية.
 

 االستبانةلجنة 
  

الـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل   لشـــــــــــــئـون 

  والطال .

  امل تبةاملترددي  ع    استبانة
 االستبانةلجنة 

  
الـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل   لشـــــــــــــئـون 

  والطال .

ــتــــبــــــانــــــة الــــخــــريـــجـــ ـــن    اســـــــــــــ قــــيــــــاس رضــــــــــــــــــا 

 "بكالوريوس + دراسات عليا "
 

 االستبانةلجنة 

  

لشــــــــــــــــئــــون    الـــــكـــــلـــــيــــــةوكـــــيــــــل   •

 التعليم والطال   

للـــــدراســــــــــــــــات    الكليـــــةوكيـــــل   •

 العلميالعليا والبحث 

 رضا الخريج ن
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 
فترة 

 التنفيذ 
 املتابعة 

 املتابعةمؤ رات 

  مسئولي وتقييم األداء 

 املعاي ر 
 لجان 

تحــــديــــث ومراجعــــة قــــاعــــدة بيــــانــــات أعضـــــــــــــــاء هيئــــة  

 التدريس
 

 املراجعةنة لج •

قســــــم  ــــــئون أعضــــــاء   •

 هيئة التدريس

 الجودة  

ـــــات  ــ ـــــانـ ــ ـــــيـ ــ بـ ـــــدة  ــ ـــــاعـ قـــ

ــه   ــ ــدثـ ــ ــــاء محـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألعضـ

 التدريس هيئة

هيئـــة    في أعضـــــــــــــــاءملواجهـــة النق     دراســـــــــــــــةإعـــداد  

 املطلوبة العلميةالتدريس والتخصصات 
 

 الكليةعميد  •

ســعــلــيــم   الــكــلــيــــــةوكــيــــــل   •

 و ال 

 العلميةاالقسام  •

  

 الكليةعميد  •

وكيل الكلية لشئون  •

 التعليم والطال . 
ــــده   ــ ــــمـ ــ ــــتـ ــ ــــعـ ــ مـ ــــة  ــ ــــطـ ــ خـ

ومعلنـه للتعـامـل مع 

ـــــاء   فيالعجز   ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعضـ

 هيئة التدريس

خطــة املؤســــــــــــســـــــــــــة للتعــامــل مع العجز / الفــائ  في  

أعضـــــــــــــاء هيئــة التــدريس والهيئــة املعــاونــة )معتمــدة 

 بناء ع      املعدة  الدراســـــــــةومعلنة( بناء ع   
ً
مســـــــــبقا

 العلمية.التخصصات 

 

سـعـلـيـم   • قـيــــــاس وتـقـويـم 

 و ال 

 العلميةقسام اال •

 الكليةمجلس   •

  

 الكليةعميد  •

لشــــــــــئون   الكليةوكيل   •

  والطال .التعليم 

هـيـئــــــة    الـتــــــدريـبـيــــــةقـيــــــاس االحـتـيــــــاجــــــات   ألعضــــــــــــــــــاء 

 التدريس.
   االستبانةلجنة  

وكيل الكلية لشــــــــــئون  •

 التعليم والطال . 

لخـــدمـــة    الكليـــةوكيـــل   •

املـــــجـــــتـــــمـــــع وتـــــنـــــمـــــيــــــة  

 الب ئة

ـــــع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وضـ ــ ـــــطـ ــ ــخـ ـــ ــ  الـ

وتنفيـذها    التـدريبيـة

 وقياس مردودها

  هيئة التدريس ألعضاءالتدريبية  الخطةوضع 
 لجنة تدريب •

 الفنيلجنة الدعم  •
  

  وقياس مردود التدريب-التدريبية الخطةتنفيذ 

ســعــلــيــم   الــكــلــيــــــةوكــيــــــل   •

 و ال .

 املـــــــــراجـــــــــعـــــــــة لـــــــــجـــــــــنـــــــــة   •

 الداخلية

  

اســـــــــتبيانات اســـــــــتطالع رأي وقياس وتقييم مســـــــــتوى  

 ومعاون  م الرضـــــا الوظيفي ألعضـــــاء هيئة التدريس  

التصــــــــــــحيحيـــة املتخـــذة للمحـــافظـــة ع      اإلجراءاتو 

 الرضا الوظيفي

   االستبانةلجنة  

لشـــــئون خدمة   الكليةوكيل  

 الب ئةاملجتمع وتنمية 

تحس ن الرضا   

ألعضاء  الوظيفي

 هيئة التدريس 
أعضـــــــــــــاء هيئـة    الســــــــــــتبيـان وكيفي كميتحليـل    إجراء

 التصحيحية   اإلجراءات  ومعاون  م. واتخاذالتدريس  
 

 االستبانةلجنة  •

الـــــــــقـــــــــيـــــــــاس   • لـــــــــجـــــــــنـــــــــة 

 والتقويم

  

لشـــــئون خدمة   الكليةوكيل  

 الب ئةاملجتمع وتنمية 
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 النشــــــاط 

 مسئولية التنفيذ 

 املتابعة  فترة التنفيذ 
وتقييم   املتابعةمؤ رات 

  مسئولي  األداء 

 املعاي ر 
 لجان 

  مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم

  املــــــــراجــــــــعــــــــةلــــــــجــــــــان   •

 الداخلية

 مجالس االقسام •

  
لـلـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 والطال 

ـــــه   ـــــدثـ ــحـ مـ ـــــه  ــيـ ــجـ ــيـ اســـــــــــــــتـــراتـ

 ومعتمده ومعلنه

   اإلل ترونيالتعليم  •  بالكلية اإلل ترونيةعمل قائمه باملقررات 
لـلـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 والطال 

ـــــل   ــ ــ ــ ـــــرراتتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــيـ ــ ــ ــ ــقـ ـــ ــ ــ ــ   املـ

 اإلل ترونية

الـتــــــدريــــــب   بـ ـرامـج  لـلـطـال  عـ      املـيــــــدانـيقــــــائـمــــــة 

 التعليميةمستوى ال رامج 
 

 لجنة التدريب •

  املراجعةلجنة  •

تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم الـــــــ لـــــــجـــــــنـــــــة   •

 طال الو 

  
لـلـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 والطال 

ــــدانيتفعيـــــل التـــــدريـــــب     امليـ

 للطال 

افر انماط التعليم    املســـــــــتخدمةمراجعة مدى تو

  املراجعةللتعلم "  املســـــــــــ  دفةلتحقيق املخرجات 

 حسب دليل ممارسات الهيئة "

 
 الداخلية املراجعةلجنة 

 
  

لـلـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 والطال 
 التعليمية الفاعلية يادة 

والقــاعــات   امل تبــةدراســـــــــــــة مــدى اتــاحــة تجه  ات 

الـــــــطــــــال     الـــــــدراســــــــــــــــــيـــــــةواملـــــــعـــــــامـــــــل   اعـــــــداد  مـــــــع 

"NORMS" 

   الداخلية املراجعةلجنة  
لـلـتـعـلـيـم    الـكـلـيــــــةوكـيــــــل  

 والطال 
 مجهزه تحتيةبنيه 
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كدةدت دمل ت ف  كدخل شعععععيج دإل   شعععععينهدة ض اعععععالج دة بكض ةلل     هي   لج يشبع مبلشعععععرض عا   دل       .1

ةاح    صعععععععععععلفي% من    10داللتللي ي بج لبة ض اعععععععععععالج دة بكض م زدن   تخصعععععععععععص سعععععععععععربيل ةنسعععععععععععب   ،دل    

دل       إكدةضج تعتا  من  أ  علو ،مع  ل     إلو جلنب دمل زدن   دل   تخصععععصععععهل دة ل ،دلبة دت دة لصعععع 

ععععع دك  إأنشعععععععععععععطعععع  دملتععععل ععععع  ددلتق  م ددلتبع عععع  ددةش دلعاععععل د   علودذلعععع  ل ق ععععلم ةاهععععلمهععععل ددلصعععععععععععععرا  

 دملطببعلت دالام  دتتبدفق دلسر  دمللل   ل بة ض مع دلسر  دمللل   ل  لمع .

دملقعععععع معععععع  من   .2 ددلهبععععععلت  دلتبرعععععععلت  ربب   دإل ددل  ،ه ئععععععلتدلد  أفردك  دأل يجبا  ع وهععععععل مج س  يبدفق    كدةض    

 
 
  .نلتج  عن نشلت دلبة ض ل ا زدن    ج خر أي مبدةك  أتضم د   ،دمج س دل     ددة لمع  أيضل

  .ددلعلم  ج ددالكدةي ج  هل  هدلشهري  ل ا ير دلترف قي ل بة ض دنلئب   لفيضدملر ا    كدةضيح ك مج س دإل  .3

  يلي:تشال نفقلت دلبة ض مل   .4

 نفقلت عا  لت   •
 
 .لبدجبلت دلبة ض  دملتل ع  ددلتق  م دفقل

نفقعلت دلرع ددت دلع ا ع  دة قعلت دلتبع ع  ددةش دلعاعل دة علصعععععععععععععع  ةضعععععععععععععاعلج دة بكض ددمل تاردت ذدت   •

   .دلص   ددملصردفلت دة لةي  دمل ت ف 
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  هقهعال ةية لم  مُ 
 
مر  درتضععععععععععع   دأل  إذدمن تلةيا دعتالكهل من مج س دل     دتخضعععععععععععع ل اردجع     دلالئح  دعتبلةد

 
 
 ل استج دت.  ددفقل
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 مدة الحفظ  الحفظ  مسؤول اسم السجل  م

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دنجلا محلار 1

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دلتق  م دلقدتق ل احلار 2

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دنجلا معلدج  3

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دلتق  م دلقدتق ل اعلدج  4

 سربدت  3 دلبة ض  م ير رلئا  متل ع  تقلةير دلدفلشض 5

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دستطالع ةأي دلطللب ل عا    دلتع  ا   6

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دستطالع ةأي دلطالب ةب  جبكض دة  ملت دلطالة   7

 سربدت  3 دلبة ض  م ير ت ةعس دلترة   دلب ن   ددلريلا  دستطالع أةدش طالب مرة   دلب للبةيبس في ةرنلمج  8

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دإلكدةض دلريلا  دستطالع أةدش طالب مرة   دلب للبةيبس في ةرنلمج  9

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دلترديح دلريلض   في ةرنلمج دستطالع أةدش طالب مرة   دلب للبةيبس  10

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دلتيه ل دلب نق ددلريلض   لدبلة دلسن دستطالع أةدش طالب مرة   دلب للبةيبس في ةرنلمج 11

 سربدت  3 دلبة ض  م ير دلت ةيب دلريلض    دستطالع أةدش طالب مرة   دلب للبةيبس في ةرنلمج 12

 سربدت  3 دلبة ض مدير رلئا  دألسلل ب دإلةصلئ   13
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 ....................  اسم املحاضر: .........................  املقرر: اسم 

 .....................  رقم املقرر: ..................    الفترة الدراسية: 
 

 درجة التقويم عناصر التقويم م 

 10  لديه اإلملام التام بمهام وظيفته واملهارات الال مة ألدائ ا ع   أكمل وجه 1

 10  لديه القدرة ع   االبتكار 2

 10  مهامه دون تقاعس إلنجا  يبادر  3

 10  يقدم نتائج أعماله في التوقيتات املحددة لها 4

 10  يج  د في عمله ويؤدي ما يطلب منه م  أعمال 5

 10  يتم   باألداء املتق  والدقيق ملختلف مهام وظيفته 6

 10  مطلقيحافظ ع   أسرار العمل ب مان  7

 10  لديه القدرة ع   تقديم األفكار الجديدة 8

 10  املشاركة في نشا ات القسم العلمي 9

 10  املشاركة اإلدارية في تقييم الطال  10

 10  ترجمة كتب أو مقاالت علمية 11

 10  اجتماعية( –رياضية  –يشارك في األنشطة الطالبية املتنوعة )ثقافية  12

 10  حالة صحية جيدة سسمق له ب داء مهامهيمتلك  13

 10  نارات العلميةيلت م بحضور الندوات والسيم 14

 10  يحافظ ع   مظهره الشخص ي بما يتفق مع وظيفته 15

 10  يتعاون مع رؤسائه ويلت م بقرارات مجلس القسم 16

 10  يتعاون مع  مالئه في العمل 17

 10  بالكلية وخارج الكليةيشارك في خدمة املجتمع  18

 10  قادر ع   تحمل املسئولية ويعتمد عليه 19

 10  يتم   بيدا  وأخال  املهنة 20

 املجموع ال  ي = ...................... %

 توصيات:  ال

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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 درجة التقويم التقويمعناصر  م 

 10  االلت ام بتدريس املقرر الدراس ي 1

 10  االلت ام بالساعات امل تبية 2

 10  استخدام وسائل وتقنيات التعلم 3

 10  تحديث املواد التعليمية التي يقوم بتدريسها 4

 10  املشاركة في وضع املناهج ومفردات املقررات 5

 10  والتقاليد في التدريساحترام األعراف  6

 10  املشاركة في تقويم الدارس ن 7

 10  اإل راف ع   الرسائل العلمية واملشاركة في مناقش  ا 8

 10  االلت ام بقرارات القسم 9
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أج دلععلم  ج لع يهم دلقع ةض ددملهعلةض ددلدفعلشض دملط باع  طبقعل لطب عع  أنشعععععععععععععطتهم  إلو اعععععععععععععاعلج هع ا هعقه دلالئحع    

ددألسععععععلل ب دملطبق   غ   اععععععالج أج أسعععععع بب تق  م دألكدش ألعضععععععلش ه ئ  دلت ةعس    دإلجردشدتةلل      ال تح ك 

 ددملب ف ج يتم مردربته ددلس طرض ع  ه

 دملطبق ةلل    .  كدةضدلعلم  ج ةلل      جزش من نظلم دإل يخضع ألة لم هقه دلالئح  جا ع  •

 يخضع ألة لم هقه دلالئح  دلت ةيب ةينبدعه دمل ت ف . •

هب دشعععععععععتردك دملت ةب ة دةض مع ض من ربل دة ض أد دة دت ل ت ةيب دم لج إرلمتهل   الخارجي:  التدريب •

 خلةا ة دك دل    .

  دةض مع ض من ربل دة ض دلت ةيب كدخل ة دك دل    .هب دشتردك دملت ةب ة  التدريب الداخ ي: •

 علو مستبج فلع    دملت ةب دكةج  دالستفلكض من دل دةض.  التقييم: •

يقبم عضعععععععععععععب من فريق دلتخط   ددلتنسععععععععععععع ق ل عع ةدسععععععععععععععلت م    من ةئيس دلبةع ض ةعإةسععععععععععععععل  خطععلب  •

دملزمع إرلمتهل ملعرف  دالةت لجلت دلت ةية   ألعضل هل من خال  دستطالع ةأي دألرسلم دملعر   ةلل دةدت  

نابذا دسععتالةض دسععتطالع ةأي دألرسععلم في دالةت لجلت دلت ةية   ألعضععل هل  يتم إجردش دالسععتطالع خال  

 ة ش دلعلم دل ةدس   من كل علم.



38 

 

 طلةلت  يقبم عضعععععععب من فريق دلتخط   د دلتنسععععععع ق ل  ةدسعععععععلت م    من ةئيس دلبة ض ةلسعععععععتالم دة •

دلبدةكض من دألرسععععععععععععلم دملعر   دتفرعغ أةدش دألرسععععععععععععلم دملعر   ةلل دةدت دملزمع إرلمتهل في مصععععععععععععفبف  خط  

 دلت ةيب ملعرف  دالةت لجلت دلت ةية   ألعضل هل.

يقبم عضععععب من فريق دلتخط   د دلتنسعععع ق ل  ةدسععععلت م    من ةئيس دلبة ض ةتفرعغ دسععععتطالع ةأي   •

 ةلل دةدت دملزمع إرلمتهل دداع مصفبف  الةت لجلت دألرسلم دلع ا   ددإلكدةي  ة    .دألرسلم دملعر    

يقبم عضعععععب من فريق دلتخط   د دلتنسععععع ق ل  ةدسعععععلت م    من ةئيس دلبة ض ةارلرشععععع  دمل تبيلت   •

دة لصعععععععع  ةلملصععععععععفبف  مع م ير دة ض دلت ةيب  خطبض تاه  ي  لعراععععععععهل علي دمل ير دلترف قي لبة ض 

دملشعععععععععععردع دلترف قي      إكدةضض ددالعتالك ةلل     إلرردةهل ، ثم ةفع دملصعععععععععععفبف  إلي مج س  اعععععععععععالج دة بك

 مج س دل       لالعتالك ل ترف ق .

  ب.يقبم م ير دلت ةيب تفرعغ دملصفبف  في دة ط  دلسربي  ل ت ةي •

ددلتنس ق ل  ةدسلت م    من   ع  دعتالك دة ط  دلسربي  ل ت ةيب  يقبم عضب من فريق دلتخط    •

ةئيس دلبة ض ةإةسعععععععععل  خطلب ت     ل احلاعععععععععر دلقي تم دخت لةه من رلئا  دة هلت دلت ةية    مرفق  

 عربدج أد دسعععععععععععععم دلععع دةض ، مبعععع  ترف عععقهعععل ، م عععلج إرعععلمتهعععل ، تبر عععل إرعععلمتهعععل ، دلفترض دلزمر ععع  دمل ععع كض  

 ، ل احلارض دل بم  

دلتنسعععععععع ق ل  ةدسععععععععلت م    من ةئيس دلبة ض ةإةسععععععععل  خطلب إلي يقبم عضععععععععب من فريق دلتخط   د   •

دألرسععععلم دملعر   ةابدصععععفلت دل دةض دملقترح عق هل ديح ك  هل مليلي :   دسععععم دمل لاععععر، عربدج أد دسععععم  

دلع دةض، مبعع  ترف ععقهعل، م ععلج إرعلمتهععل، تبر ععل إرعلمتهععل، دلفترض دلزمر عع  دمل عع كض ل احععلاعععععععععععععرض دل بم عع  ، 

 من أعضلئه ددملسابح ةلشترد هم ةلل دةض   .  دلع ك دملا ل ل قسم

يقبم مع ير دةع ض دلتع ةيعب ةباعععععععععععععع دلت  فع  دملبع ئ ع  ل ع دةدت دملزمع عقع هعل دفقعل ل  طع  دلسعععععععععععععربيع  من   •

خال  نابذا دسعععععععععععععتالةض دلت  ف  دملب ئ   ل  دةدت دملزمع عق هل ةبة ض دلت ةيب   ددعتالكهل من دمل ير  

 دلترف قي دة ض دالعتالك ددة بكض.
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يقبم عضعب من فريق دلتخط   د دلتنسع ق ل  ةدسعلت م    من ةئيس دلبة ض ةلة ضعبة خال  إرلم    •

 دل دةض دإعالج عن دل دةض ة بة  دإلعالنلت دة لص  ةبة ض دلت ةيب.

يقبم عضعععععععب من فريق دلتخط   د دلتنسععععععع ق ل  ةدسعععععععلت م    من ةئيس دلبة ض ةلسعععععععتدال   شععععععع    •

  دة ضعععبة ددلغ لب ل اشعععلة  ج ةلل دةض   من خال  نابذا دسعععتالةض دملبد ب   ةضعععبة دغ لب    دملبد ب 

 دملت ةا ج   

يقبم عضعععب من فريق دلتخط   د دلتنسععع ق ل  ةدسعععلت م    من ةئيس دلبة ض ةشسعععه ل مها  إخردا  •

 ععل    دلعع دةض ةععللشععععععععععععع ععل دلالئق من خال  تجه ز أكددت دلعرض ل اععلكض دلع ا عع  دمحتبيععلت دمل ععلاعععععععععععععرض م

 شلش  عرض ألاللدتردن  ، جهلا ةلسب إلي، سببةض داللدتردن   .... دةخ 

يقبم عضعععععب من فريق دلتخط   د دلتنسععععع ق ل  ةدسعععععلت م    من ةئيس دلبة ض  ع  كل كدةض أد ن دض  •

دلالامععع  من خال  مععععلي ر   دإلجردشدتةعععلسعععععععععععععتطالع دلرأي من خال  نابذا دلتق  م دملعععع  لعععقلععع  ددتخعععلذ  

 دلتق  م داللتللي دستح دن نابذا رلئا  دة هلت دلت ةية  .

يقبم عضعععععععععععب من فريق دلتخط   ددلتنسععععععععععع ق ل  ةدسعععععععععععلت م    من ةئيس دلبة ض ةإع دك تقرير ةب   •

دلسععععععععععععع ب عععلت من خال  نابذا تقرير ةب  دلععع دةض دل   تم ترف عععقهعععل ل تعرا علو دلسععععععععععععع ب عععلت دمحعععلدلععع   

 ال   ع  تح  ل نتلئج دستطالع دلرأي دتق ياهل إلي ةئيس دة ض دلت ةيب مبلشرض.تفلكيهل مستقب

يقبم ةئيس دةعع ض دلتعع ةيععب ةععإععع دك إجردشدت تيععععععععععععع  ح عع  ل سععععععععععععع ب ععلت دعراعععععععععععععهععل ل ترف ععق علي دملعع ير   •

 دلترف قي لبة ض االج دة بكض ددالعتالك ةلل     .

أيلم دل دةض شعععععععععععهلكض معتا ض من دة ض دلت ةيب ددة ض اعععععععععععالج دة بكض يارح كل مت ةب  ع  ةضعععععععععععبة  •

 ةلل     ةحضبة دل دةض.
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يقبم مرععع دب من فريق دلرا  ددملتعععل عععع  ل ععع دةدت دملرفعععقض ددمل    من ةئيس دةععع ض دلتععع ةيعععب ةاتعععل عععع   •

دإلكدةي   مسععععتبج فلع    دلعال دإلكدةي ل ات ةب من خال  دسععععتطالع ةأي ةؤسععععلئه ةللعال آد دلبة دت 

 أد مقر دستخردا ة لنلت ملتط بلت دلعال ل ات ةب ةلستالةض دلتق  م دلب  فق ددألكلكيم .

يقبم مرعع دب من فريق دلرا  ددملتععل ععع  ل عع دةدت دملرفععقض ددمل    من ةئيس دةعع ض دلتعع ةيععب ةش ععععععععععععع  عل   •

     دل    ع ك دل دةدت من خال  نابذا ة لج   ععععععععععععع ل دل دةدت دلت ةية   أعضعععععععععععععلش دله  ل دلترظ م  ل 

تادن دملت ةب ةلألرسعععععععععلم دإلكدةي  ةلل     د قل  دألرسعععععععععلم دلع ا   ةحضعععععععععبةهل خال فترض ترف ق دة ط  

دلسععععععععربي  لبة ض دلت ةيب دمح كض ةلملصععععععععفبف  دة لصعععععععع  ةللت ةيب ألعضععععععععلش ه ئ  دلت ةعس دمعلدنوهم  

مب   دةفظه ل ج    د قل  دإلكدةي ج دلعلم  ج ةللقسععععععععععععم داللتللي يتم دسععععععععععععتخ دم نابذا  كلةته ت ةيب

 م ير دلبة ض.

يقبم مرععع دب من فريق دلرا  ددملتعععل عععع  ل ععع دةدت دملرفعععقض ددمل    من ةئيس دةععع ض دلتععع ةيعععب ةعععإعععع دك  •

كدةدت دإةسععللهل إلي ةئيسععه   3تقرير ةب  مسععتبج فلع    دلعال دإلكدةي ل ل مت ةب  ع  ةضععبةه ع ك 

 ةللقسم دملعن .  دملبلشر من دجل دإلسهلم في تق  م أكدئه دلب  فق دلسربي 

دله ئع  دل   ترظم دلع دةض   إكدةضفي ةعللع  دلتع ةيعب خعلةا ةع دك دل   ع  يقبم مع ير دلبةع ض ةعللتنسععععععععععععع ق مع    •

 ددلرالذا دة لص  ةالئح  دلت ةيب أد دله ئ  دملرظا .  لإلجردشدتدملزمع عق هل دداللتزدم ة

يقبم أعضععععلش فريق دلرا  ددملتل ع  ل  دةدت دملرفقض ددمل    من ةئيس دة ض دلت ةيب ةفهرسععععل جا ع  •

 دل دةدت دل دخ    ددة لةج   من خال  دألتق: 

 ةفا دمللكض دلع ا   دمل قلض من ربل دمل لار ض مرحهل كبك. -

 مرفقض.ةفا دستالةض دة ضبة ددلغ لب ل ل كدةض   -

 طلق دل      ع  دالنتهلش دل دةض دملشلة  ج  هل.ةفا تقرير دملت ةا ج خلةا ن -

 إع دك  ش  ةقلئا  دلسلكض دمل لارين دتخصصل هم. -

إع دك  شععع  ةللسعععلكض دمل لاعععرين من كدخل دل     دتقرير دلتق  م دة لصععع   هم عر  مشعععلة تهم   -

 ة دةدت كدخ   .
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                               ICDLبرامج الحسب اآللي  1

                               انجل  يةلغة  2

                               صيانة الحاسب اآللي 3

4 ASP. NET                               

5 Web Design                               

6 Orecall                               

7 MCSE                               

8 CCNA                               

9 AutoCAD                               

10 Photoshop                               

11 3d Max                               

                               برنامج الساعات املعتمدة 12

13 
العـــــام ضــــــــــــريبـــــة ال ســــــــــــــــب واإليراد  

 والدمغة
                              

14 
ــاليـــة املنظمـــة  القوان ن واللوائق املـ

 للصرف في الخزينة
                              

15 
قواعد تحصـــــــــيل وتوريد مصـــــــــاريف  

 الطال 
                              

                               الحماية واألمان للخزينة 16

                                ئون أعضاء هيئة التدريس 17

                                ئون العامل ن 18

                               الحسابات 19

20 
واملشـــــــــــــتــريــــــات وإحـــكـــــامــهــــــا  املــخــــــا ن 

 وسعامالت ا
                              

                               املعا ات إدارة 21

                               أم  صناعي وإسعافات أولية 22

                                ئون سعليم و ال  23

                               القيد والحفظ 24

                               الشئون القانونية 25

26 
مـوضـــــــــــــوعـيــــــة  مـ ـتـبــــــات )فـهـرســــــــــــــــــة 

 وتصنيف(
                              

                               إدارةتنظيم و  27

                               أنشطة رعاية الشبا  28

                               العالقات الثقافية 29

                               47القانون  30

                               أم ن املعمل 31
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 اتجاه الدورة مسلسل الدورة  الشهر
ال رنامج املنفذ  

 للدورة
 رقم قاعة التدريب 

العدد التقريبي  

 للمتدرب ن

املدة املقترحة  

 للدورة

املدة املنفذة  

 للدورة

1 

      عضو هيئة التدريس  أ

      معاون عضو التدريس   

      إداري وموظف ج

2 

      عضو هيئة التدريس  أ

      معاون عضو التدريس   

      إداري وموظف ج

3 

      عضو هيئة التدريس  أ

      معاون عضو التدريس   

      إداري وموظف ج

4 

      عضو هيئة التدريس  أ

      معاون عضو التدريس   

      إداري وموظف ج

5 

      عضو هيئة التدريس  أ

      معاون عضو التدريس   

      إداري وموظف ج

6 

      عضو هيئة التدريس  أ

      معاون عضو التدريس   

      إداري وموظف ج

 يعتمد 

 عميد الكلية                                              رئ س لجنة التدريب     

.................................                                 ................................  
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 اسم الدورة: ......................................................

 ...................................................... رقم الدورة: 

 اسم املحاضر/ ....................................................

 

 ................................................................................................................................... العنوان

 ................................................................................................................................... املحاضر

 ................................................................................................................................... التاريخ

 

 الدرجة % السؤال  م

  ما هو تقييمك للمادة التي عرضها؟ 1

  ع   أي مدى تحقق أهداف اللقاء؟ 2

  إل  أي مدى ساعد اللقاء في  يادة معرفتك؟ 3

  ما مدى كفاية وقت اللقاء؟ 4

  ما مدى مناسبة مكان انعقاد..................؟ 5

  لتجه  ات املكان )اإلضاءة  الصوت  ال  وية  وسائل العر (ما هو مدى تقييمك   6

  مكان...........؟ دارةما هو تقييمك إل  7

  اإلجمالي 

    املوضوع؟هل تحتاج إل  .............. ت ميلية لهذا 

 ❑ال    ❑نعم  

 إضافات أخرى: 

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

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

 معيار الدرجة

 %  60إل   50م   ضعيف .1

 %  79إل   61م   متوسط .2

 %  100إل   80م   ممتا  .3
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    ...........................................................................................تقرير ع  ور ة عمل /   

 أهم املشاكل ومعوقات التنفيذ: 

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

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

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

 االيجابيات: 

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

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

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

 السلبيات: 

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

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

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

افر املوارد املالية:   الذاسي: التقييم   عدم تو

   أداء يحتاج لتعديالت   ❑ أداء جيد  ❑ أداء متم   ❑

 أداء يحتاج لتعديالت جوهرية ❑

 مقترحات التحس ن والتوصيات: 

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

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

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

 للمخرجات( املستندات الداعمةاملرفقات: )

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

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

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

 

 يعتمد 

 مدير املشروع
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• 

 http:// Qac.alexeng.edu.eg مركز ضمان الجودة بجامعة اإلس ندرية

 http://www.mans.edu.eg/centers/qaac/default.htm ةمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة املنصور 

 /http://www.qaap.net مشروع توكيد الجودة واالعتماد

 /http://www.alex.edu.eg جامعة اإلس ندرية

 /http://www.bibalex.org م تبة اإلس ندرية

 /http://www.auclib.edu.eg م تبة جامعة اإلس ندرية املركزية

 /http://www.eun.eg  ب ة الجامعات املصرية

 

• 

    /http://www.stanford.edu جامعة ستانفورد   

   /http://www.harvard.edu   جامعة هارفارد 

   /http://www.ox.ac.uk جامعة ت ساس 

    /http://www.cam.ac.uk جامعة كام ريدج   

ميتشجان جامعة    http://www.umich.edu/   

    /http://www.columbia.edu جامعة كوملبيا   

    /http://www.yale.edu جامعة يال  

    /http://www.washington.edu  جامعة وا نط   

    /http://www.bu.edu جامعة بوسط     

     /http://www.ufl.edu جامعة فلوريدا   

    /  /http://www.utoronto.ca جامعة تورنتو   

سيدنيجامعة       http://www.usyd.edu.au/    

   /http://www.georgetown.edu جامعة جورج تاون 

http://www.mans.edu.eg/centers/qaac/default.htm
http://www.qaap.net/
http://www.alex.edu.eg/
http://www.bibalex.org/
http://www.auclib.edu.eg/
http://www.eun.eg/
http://www.stanford.edu/
http://www.harvard.edu/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.umich.edu/
http://www.columbia.edu/
http://www.yale.edu/
http://www.washington.edu/
http://www.bu.edu/
http://www.ufl.edu/
http://www.utoronto.ca/
http://www.usyd.edu.au/
http://www.georgetown.edu/
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   http://www.canberra.edu.au/etranslate/index_ara.html جامعة كان را    

   /http://www.ed.ac.uk جامعة أدن رة  

جامعة نيويورك     http://www.nyu.edu/   

   /http://www.manchester.ac.uk  جامعة مانشستر  

     /http://www.damasous-online.com  جامعة دمشق 

     /http://www.alepuniv.shern.net الجامعة اللبنانية    

      http://www.bau.edu.lb/indexa.html  جامعة ب روت العربية 

     /http://www.buonline.edu.lb  جامعة ب روت اإلل ترونية 

       /http://www.sharjah.ac.ae جامعة الشارقة 

 

• 

 http://www.chea.org/     • Council for Higher Education Accreditation 

 http://www.msache.org/   • Middle States Association- Commission on Higher 

Education. 

 http://www.abet.org/    • Accreditation Board for Engineering and 

Technology 

 http://www.who.int/   • World Health Organization 

 http://www.wfme.org/   • World Federation for Medical Education 

 http://www.lcme.org/    • Liaison Committee on Medical Education 

 http://www.ace.net/   • American Council on Education 

 http://www.qaa.ac.uk/    • Quality Assurance Agency 

 http://www.nlnac.org/    • National league for Nursing Accrediting 

Commission 

 http://www.enqa.net/    • European Network for Quality Assurance 

http://www.canberra.edu.au/etranslate/index_ara.html
http://www.ed.ac.uk/
http://www.nyu.edu/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.damasous-online.com/
http://www.alepuniv.shern.net/
http://www.bau.edu.lb/indexa.html
http://www.buonline.edu.lb/
http://www.sharjah.ac.ae/
http://www.chea.org/
http://www.msache.org/
http://www.abet.org/
http://www.who.int/
http://www.wfme.org/
http://www.lcme.org/
http://www.ace.net/
http://www.qaa.ac.uk/
http://www.nlnac.org/
http://www.enqa.net/
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 http://www.inqaahe.nl    • International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education 

 http://www.akkreditieungstrat.de    • German Accreditation Council 

http:// www.eua.org   • European Universities Association 

 http://www.cne-evaluation.fr/    • National Evaluation Committee in France 

 http://www.hac.huninet.hu/   • Hungarian Accreditation Committee 

 http://www.ncea.ie/   • National Council for Education Awards in Ireland 

 http://www.auqa.edu.au/    • Australian Universities Quality Agency 

     • Accreditation Audit Unit in New Zealand 

http://www.cipe-egypt.org/   • Center For International Private Enterprise (CIPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inqaahe.nl/
http://www.akkreditieungstrat.de/
http://www.eua.org/
http://www.cne-evaluation.fr/
http://www.hac.huninet.hu/
http://www.ncea.ie/
http://www.auqa.edu.au/
http://www.cipe-egypt.org/
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تطاح دل     إلو تحق قه في دملسعععععععععععععتقبل، د ه ا إلو تحف ز مجتاع  دصععععععععععععع  مختصعععععععععععععر ملل   يه  :الكليةرؤية  •

 دل    .

هي فقرض رصعع رض تعبر عن مله   دل     دسععةب دجبكهل، دتح ك نطلق عا  ل هل دمل تق مه  الكلية:  رســالة  •

 من خ ملت ل اجتاع.

مع ةسعععععععععععععللع     هي دلعا  ع  دة علصععععععععععععع  ةعللتحقق من أج دملععلي ر دألكعلكيا ع  دملتبدفقع :  ضــــــــــــمـان جودة التعليم •

دل     ر  تم تح ي هل دتعريفهل دتحق قهل علو دلرحب دلقي يتبدفق مع دملعلي ر دملرل رض لهل علو دملسععععععتبج  

دمل لي أد دل دلي، دأج مسعععععععععتبج جبكض فر  دلتع  م ددلبحث دلع م  ددملشعععععععععلة   دمل تاع   دترا   دلبيئ  

ع  مالئا ، دتقلةل أد نفبق تبرعلت دملستف  ين من دة  مل
ُ
 ت دل   تق مهل دل    .ت

تاد ج دل     من دة صعععععب  علو صعععععف  متا زض، دهبي  معترا  دلعا    دملره    دل   تسعععععته ا  :  االعتماد  •

، ددل   تعدس ةباعععبح نجلةهل في تطب ق سععع لسعععلت دإجردشدت فعلل  لتحسععع ج دة بكض في 
 
 دكدل ل

 
 هل مح  ل

تبرعلت دملسععععععععععتف  ين، ديحقق مسععععععععععتبيلت علل   من  عا  ل هل دأنشععععععععععطتهل دمخرجل هل، ةال يقلةل أد يفبق  

 ةالهم.

: دلتقرير دلقي تع ه دل     نش ج  دلتقبيم دلقدتق، دععتا  علو تبصعععععععععع   دتشعععععععععع  ص  الدراســـــــــة الذاتية •

 دلباع دلردهن ل     ، دتح ي  مبدطن دلقبض ددلضع ، دمجلالت دلتحس ج ددلتطبير دملادر .

 يبضعععععي نتلئج دلتقبيم دلقدتق ألكدش دل     عن دلعلم دة لم ي : تقرير تع ه دل     سعععععرب التقرير الســـــنوي  •
 
يل

، ديحتبي علو أدجه دلتحسعععععععع ج ملبدطن دلضععععععععع ، دأدجه دلتحسعععععععع ج ملبدطن دلقبض في اععععععععبش خط  دملرته 

 ددلتطبير ةلل    .

  : عا    تقبيم أنشعععط  دل     دل   يقبم  هل مردجع ج من كدخل دل     أد فريق م    املراجعة الداخلية •

 من دة لمع  دتبثق دلرش ج  في تقرير مصبة.

: عا  ععع  تح  عععل دلبيئععع  دلععع دخ  ععع  ددة عععلةج ععع  ل    ععع ، ديادن أج يتم من خال  أسععععععععععععع بب التحليـــل البي ي •

SWOT analysis،  ددلتهعع يعع دت    ،دملتععلةعع      هعع ا تحعع يعع  مبدطن دلقبض ددلضعععععععععععععع  ةععلل   عع ، ددلفر

 دلقلئا  ددملتبرع .
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دله ئ  دلقبم   لضععععععععععععالج جبكض دلتع  م ددالعتالك: كل ل دالعتالك مل سععععععععععععسععععععععععععلت دلتع  م دلعللي ، جاهبةي  مصععععععععععععر دلعرا   ،  −

  2009دإلص دة دل لنق ، أغسطس 

  http:// Qac.alexeng.edu.egمر ز االج دة بكض ةجلمع  دإلسدر ةي   −

− Dill, D. D. (2000). An evaluation of the academic quality assurance system at the university of Tampere, 

Finland. 

− Eaton, J. S. (2004) Accreditation and Recognition of Qualifications in Higher Education: the United States, 

in Quality and Recognition in Higher Education, OECD 

−  Harvey, L. (2002) The End of Quality, Quality in Higher Education, Vol. 8, No. 1 

− https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-1_en 

− https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-1_en#inst4 

− https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-1_en#glyPH 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-1_en#inst4
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-1_en#glyPH

