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  2016/2017تقرٌر المراجعه الداخلٌة لقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة للعام الجامعى 

مقدمه 

الكٌمٌاء  بزٌارة قسم 15/11/2016قامت وحدة ضمان الجودة بكلٌة الطب ٌوم الثالثاء الموافق 

فى تمام الساعه التاسعه والنصف وذلك وفقا للجدول الزمنى للزٌارة والخطاب الحٌوٌة الطبٌة 

 وذلك تطبٌقا لقرارات مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بتارٌخ 10/10/2016المرسل للقسم بتارٌخ 

  2016/2017 والخاص باعتماد جدول زٌارات المتابعه الداخلٌة للعام الجامعى 24/9/2016

وكان على رأس فرٌق الزٌارة  

أمجد عبد الرإوف فرحات   عمٌد الكلٌة  / االستاذ الدكتور  -

أحمد عبد السالم شكل    وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   /االستاذ الدكتور  -

فرٌق الزٌارة  

المعٌار  الوظٌفة  االسم  م 

– أستاذ المٌكروبٌولوجى عزة محمود حسن   .د.أ  .1

مدٌر وحدة ضمان الجودة 

- التخطٌط االستراتٌجى 
  الدراسات العلٌا–الموارد 

وسام صالح  .د.أ  .2

سها سعٌد زكرٌا  .د.أ

أستاذ مساعد الباثولوجٌا 
االكلٌنٌكٌة  

استاذ مساعد الكٌمٌاء الحٌوٌة  

القٌادة والحوكمة  

 ادارة الجودة  أستاذ مساعد عالج االورام  نهال المشد .د.أ  .3

أعضاء هٌئة التدرٌس  مدرس مساعد طب االطفال  اسالم السٌد الهوارى  . د  .4

أستاذ مساعد االشعه منال همٌسه  .د.أ  .5
التشخٌصٌة  

الطالب – الجهاز االدارى 
والخرٌجون  

المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج معٌد الطفٌلٌات  وسام الجندى  . د  .6
 – التعلٌمٌة 

Course portfolio  

على عٌد الدٌب  . د.أ  .7

محمد حسن أبو زٌد  . د

أستاذ الطب الطبٌعى 
والروماتٌزم والتؤهٌل  

مدرس الطب الطبٌعى 
والروماتٌزم والتؤهٌل 

الطالب والخرٌجون  
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المعٌار  الوظٌفة  االسم  م 

ٌاسر محمد عبد الرإوف   .د.أ  .8

شٌماء محمد مشعل  .د

أستاذ مساعد الباطنه العامه 

مدرس الباطنه العامه  

التدرٌس والتعلم  

البحث العلمى    الجراحة العامه مساعد أستاذ  محمد حبلص . د.أ  .9

مدرس االمراض الجلدٌة ٌاسمٌنه العطار  . د  .10
والتناسلٌة  

المشاركة المجتمعٌة  

وتم التقٌٌم على اساس معاٌٌر االعتماد والمإشرات الخاصة بكل معٌار على النحو التالى  
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التقوٌم وفقا لمعاٌٌر االعتماد والمإشرات الخاصة بكل معٌار 

: التخطٌط االستراتٌجً: 1معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مإشر التقٌٌم 
مستوف 

مستوف 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

    √ ومعلنة موثقة  (2015)رسالة ورإٌة الكلٌة  .1

شمل لرإٌة ورسالة الكلٌة تم تحدٌثه والتحلٌل البٌئً  .2
اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة واالدارٌٌن 

 بالقسم و معتمد من مجلس القسم

 √    

    √  الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة معتمدة بمجلس القسم .3

معتمدة ومعلنة، وشارك محدثة ورسالة ورإٌة القسم  .4
فً وضعهما األطراف المعنٌة 

جمٌع التحلٌالت هً استبٌانات   √  
خاصة بالخطة االستراتٌجٌة 

 للكلٌة

رسالة القسم واضحة وتعكس دورها التعلٌمً  .5
والبحثً ومسئولٌتها المجتمعة بما ٌتفق مع 

التوقعات المجتمعٌة من مإسسات التعلٌم العالً، 
. وتسهم الرسالة فً تحقٌق رسالة الجامعة

 √    

إلستراتٌجٌة معتمدة و معلنة لتطبٌق االهداف ا الٌة .6
للقسم  

ال ٌوجد اهداف استراتٌجٌة   √  
 للقسم
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/ األدلة والوثائق

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

 √ معتمدتان ومعلنتان،  نص رسالة الكلٌة ورإٌتها .1

  √ اعتماد الخطة االستراتٌجٌة بمجلس القسم .2

  √رسالة ورإٌة القسم معتمدتان ومعلنتان،   .3

√  إلستراتٌجٌة للقسم معتمدة و معلنة لتطبٌق االهداف ا الٌة .4

األدوات المستخدمة فً التحلٌل /  اعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة و االدارٌٌننماذج استبٌانات .5
. البٌئً

خاص بالخطة √ 
االستراتٌجٌة للكلٌة 

ولٌس للقسم 

 

  غٌر مكتمل√. وثائق تدلل علً تحقق المعٌار/ ما توفره القسم من مطبوعات  .6

       عزة محمود حسن. د.أ: القائم بالمراجعه 

 مروة محمد عاطف مدرس الكٌمٌاء الحٌوٌة / د& نعمه على سلٌمان مدرس الكٌمٌاء الحٌوٌة / دمنسق المعٌار بالقسم 

 %85مستوفى جزئٌا : الدرجة 

  



  

  جامعة طنطا–كلٌة الطب  وحدة ضمان الجودة
 

 qualityassuranceunit@hotmail.com  (150 )داخلً 0403332033:- ت طنطا جامعة – الطب كلٌة - الجودة ضمان وحدة
 

: القٌادة والحوكمة: 2معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة مختارة وفقا  .1
لمعاٌٌر موضوعٌة ومعلنه وآلٌات ذات 

شفافٌة تحقق تكافإ الفرص وتداول 
. السلطة

   

توجد وثٌقة المعاٌٌر الختٌار القٌادات 
معتمدة ومعلنة لتحقق تكافإ الفرص وتداول 
السلطة كما ٌوجد قرار تعٌٌن رئٌس القسم 

الحالى 

 -------

 

القٌادات الحالٌة والمحتملة ٌتم تنمٌته  .2
قدراتها والعمل علً تكوٌن كوادر جدٌدة 

. من القٌادات
   

ٌوجد استبٌانات لالحتٌاجات التدرٌبٌه 
للقٌادات الحالٌه والمحتمله   

ٌتم تنمٌة مهارات وقدرات القٌادات بالقسم 
من خالل حضور العدٌد من الدورات 

توجد صور من شهادات حضور الدورات 

ال ٌوجد تنمٌة لقدرات كوادر - 
جدٌدة 

معاٌٌر تقٌٌم أداء القٌادات موضوعٌة،  .3
وتشارك األطراف المعنٌة فً عملٌة التقٌٌم 
. وتستخدم النتائج لتحسٌن األداء المإسسً

   
ٌوجد استبٌانات تقٌٌم أداء القٌادات من 
أعضاء هٌئه التدرٌس والهٌئة المعاونة 

والعاملٌن 

ال ٌوجد استبٌانات تقٌٌم - 
أداء القٌادات من الطالب 

ٌجب تحلٌل كل فئة على - 
حده باالضافه لمجمل كل 

الفئات 

   . آلٌات فاعلة للتعامل مع المشكالت بالقسم .4

ٌوجد بالقسم آلٌات فاعلة للتعامل مع 
مشكالت التعلٌم والتعلم وما ٌخص 

الطالب والخرٌجٌن 

استكمال الوثائق الداله - 
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مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

قٌم جوهرٌة معلنه ومتاحة للمعنٌٌن وآلٌات  .5
فاعلة لضمان الشفافٌة والممارسات العادلة 

وعدم التمٌٌز وتطبٌق األخالقٌات المهنٌة 
بٌن األفراد  

   
ٌوجد بالقسم آلٌات تفعٌل القٌم الجوهرٌة 
والممارسات العادلة وعدم التمٌٌز وتطبٌق 

األخالقٌات المهنٌة بٌن األفراد 
 --------------

المعلومات المعلنة عن القسم شاملة  .6
وتغطً سائر األنشطة وتضمن مصداقٌتها 

.  وتحدٌثها
    ًٌتم تحدٌث البٌانات المعلنة دورٌاً ورقٌا

ال توجد وثائق معلنه بالموقع 
حٌث انه توجد مشكله تقنٌة 

فى رفع البٌانات على السٌرفر 

الهٌكل التنظٌمً معتمد ومعلن ومالئم  .7
لحجم القسم ونشاطه لتحقٌق رسالة 

. وأهداف 
   

ٌوجد هٌكل تنظٌمً معتمد ومعلن ومالئم 
لحجم القسم 

 --------------

التوصٌف الوظٌفً معتمد ومعلن وٌحدد  .8
المسئولٌات واالختصاصات وفقا للهٌكل 
التنظٌمً وٌحقق التكافإ بٌن السلطات 

والمسئولٌات وٌستخدم فً حاالت التعٌٌن 
. والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة

   

ٌوجد توصٌف وظٌفً معتمد ومعلن وٌحدد 
المسئولٌات واالختصاصات وفقاً للهٌكل 
التنظٌمً وٌحقق التكافإ بٌن السلطات 

والمسئولٌات 

 --------------
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: األدلة والوثائق

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

  . وسائل تنمٌة قدرات القٌادات .1

  أدوات ومإشرات تقٌٌم أداء القٌادات   .2

  . المعاٌٌر المعتمدة الختٌار القٌادات .3

  . إجراءات التعامل مع مشكالت التعلٌم التً ٌواجهها القسم ونتائج تطبٌقها/ سٌاسات .4

  وثٌقة القٌم الجوهرٌة واألخالقٌات المهنٌة   .5

  . الهٌكل التنظٌمً المعتمد .6

  . قرارات تشكٌل المجالس واللجان الرسمٌة .7

  . الموقع االلكترونً .8

  (غٌر مكتمل) √. وثائق تدلل علً تحقق المعٌار/ مطبوعات  .9

 وسام صالح /د: القائم بالمراجعه 

 اسماء غلوش/د- هاله السٌد /اد- نادٌه االشوح / اد: منسق المعٌار بالقسم 

 (مستوف جزئٌا  )% 85: الدرجة 
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إدارة الجودة والتطوٌر : 3معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

تقوٌم أنشطة القسم ٌتم بصفة دورٌة باستخدام  .2

مإشرات أداء موضوعٌة وأدوات مالئمة 

. ومراجعات داخلٌة وخارجٌة

مستوفً بالنسبة لمرحلة  √  

الفرقة اآلولً و )البكالورٌوس 

 (الثانٌة

غٌر مستوفً بالنسبة للدراسات 

 العلٌا

نتائج تقوٌم أنشطة القسم تناقش مع المعنٌٌن وفً  .3

مجالسه الرسمٌة وٌستفاد منها فً توجٌه التخطٌط 

.   واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة والتطوٌر

مستوفً بالنسبة لمرحلة  √  

الفرقة اآلولً و )البكالورٌوس 

 (الثانٌة

غٌر مستوفً بالنسبة للدراسات 

 العلٌا

/ األدلة والوثائق

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

 √  . (نقاط القوة والضعف ومقترحات التعزٌز والتحسٌن من كل المعاٌٌر)التقارٌر السنوٌة للقسم  .1

 √   السنوٌةخطط التحسٌن .2

  √توعٌة بثقافة الجودة ال  .3

   جزئٌا√(  للطالب و آعضاء هٌئة التدرٌسنماذج استقصاء الرأي)األدوات المستخدمة فً التقٌٌم الذاتً  .4

   جزئٌا√. تقارٌر تحلٌل نتائج االستقصاءات واستطالعات الرأي  .5
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غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

 √ . لس القسم التً نوقشت فٌها قضاٌا الجودة امحاضر مج .6

  (طالب البكالورٌوس)√ (للمقررات والبرامج )قرار مجلس قسم بتحدٌد المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن  .7

  (طالب البكالورٌوس)√قرارات مجلس القسم بخصوص توصٌات المراجعٌن للمقررات والبرامج   .8

  (طالب البكالورٌوس)√. و المراجعةأمثلة مما تم اتخاذه من قرارات بناء علً توصٌات عملٌات التقوٌم  .9

 √ قرارات مجلس القسم بإتخاذ وسائل مختلفة للثواب والعقاب  .10

  (غٌر مكتمل) √وثائق تدلل علً تدلل علً تحقق المعٌار  /ما توفره القسم من مطبوعات  .11

 نهال المشد.د.أ:القائم بالمراجعه 

  اسماء حمدى عكاشه     –هدى على محمد .د :منسق المعٌار بالقسم 

  (:75) جزئٌا مستوفى: الدرجة  
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أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  : 4معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة إلى  .1
الطالب على مستوى القسم واألقسام العلمٌة تتفق 

مع المعدالت المرجعٌة لنوع وطبٌعة البرامج 
.  التعلٌمٌة المقدمة بالقسم 

 1:20النسبة فً الفرقة االولً   √ 
 16: 1وفً الفرقة الثانٌة 

 

للقسم آلٌات للتعامل مع العجز أو الفائض فً  .2
. أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 √    

التخصص العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس مالئم  .3
للمقررات الدراسٌة التً ٌشاركون فً تدرٌسها  

ٌتم اختٌار عضو هٌئة التدرٌس   √ 
حسب الجزء الخاص بتخصصه 
الدقٌق لتدرٌسه فً المحاضرات 

 

أعباء العمل تتٌح ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  .4
المعاونة القٌام بالمهام التدرٌسٌة والبحثٌة 

.  واإلدارٌة وغٌرها بكفاءة

ٌتم تقسٌم اعباء العمل بشك عادل   √ 
بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس 
والهٌئة المعاونة بما ٌتٌح 

التوازن بٌن المهام المختلفة 

 

االحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس  .5
والهٌئة المعاونة تحدد بصورة دورٌة وتتخذ 
اإلجراءات المالئمة لتنفٌذ البرامج التً تلبى 

.  االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل فئة

تم عمل دراسة لالحتٌاجات  √  
التدرٌبٌة وادراج النتائج بمجلس 

القسم 

عدم اجراء الدورات الالزمة بناء 
على الحتٌاجات التدرٌبٌة 
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مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

معاٌٌر تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  .6
المعاونة موضوعٌة وتخطرهم القادة بنتائج التقٌٌم 

وتناقشهم فٌها عند الضرورة وتستخدم النتائج 
. لتحسٌن األداء

تم تشكٌل لجنة التقٌٌم واعتمادها  √  
من مجلس القسم وكتابة تقارٌر 

التقٌٌم  

ال ٌتم اخطار أعضاء هٌئة 
التدرٌس والهٌئة المعاونة بنتائج 
التقٌٌم اومناقشتهم فٌها و بالتالً 

ال ٌتم استخدام النتائج لتحسٌن 
. األداء

للقسم وسائل مناسبة لقٌاس آراء أعضاء هٌئة  .7
التدرٌس والهٌئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج فً اتخاذ 
. اإلجراءات التصحٌحٌة 

ٌتم عمل استطالعات الرأي وتتم   √ 
مناقشة النتائج بمجلس القسم 

التخاذ الالزم 

 

 

/ األدلة والوثائق 

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

وتوزٌعهم على األقسام  (الدرجة العلمٌة )بٌان بؤعداد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم تشمل مإهالتهم  .1
. العلمٌة ونسبة كل فئة إلى اإلجمالً 

 √ 

 √ .  إحصائٌة بنسب القائمٌن على العمل إلى المشغول الفعلً ألعضاء هٌئة التدرٌس  .2

تدرٌس، بحث، خدمه مجتمعٌة، )إحصائٌة بؤعباء العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .3
 . (الخ ..مسئولٌات إدارٌة 

 √ 
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غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

خطة تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة قائمة بالبرامج التدرٌبٌة التً تم تنفٌذها  .4
. وأعداد المشاركٌن فٌها

 √ 

 √  . (متضمنة نماذج التقٌٌم المستخدمة  )آلٌة تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .5

 √ .  نماذج استبٌانات قٌاس اآلراء الموجهة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .6

 √ .  وثائق تدلل على ما تحقق المعٌار / ما توفره القسم من مطبوعات  .7

اسالم الهواري : القائم بالمراجعه 

اٌمان هاشم الرفاعً . د: منسق المعٌار بالقسم 

  مستوفى %94: الدرجة 
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الجهاز اإلداري  : 5معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

 

مإشر التقٌٌم 
مستوف 

مستوف 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبٌعة أنشطه  .1
القسم والعاملون موزعون وفقا لمإهالتهم 

وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما ٌتناسب 
مع مهام الوظٌفة وتوجد آلٌات للتعامل مع 

. النقص والزٌادة فً أفراده 

 √    

االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن تحدد بصورة  .2
دورٌة وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفٌذ البرامج 

. التً تلبً االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل فئة 

   √  

للقسم نظام لتقٌٌم أداء أعضاء الجهاز اإلداري  .3
ٌتضمن معاٌٌر موضوعٌة ومعلنه وتخطرهم 

القٌادة بنتائج التقٌٌم وتناقشهم فٌها عند 
الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقٌٌم 

. للمحاسبة ولوضع برامج التدرٌب والتطوٌر 

 √    

للقسم وسائل مناسبة لقٌاس آراء أعضاء الجهاز  .4
اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها 

واالستفادة من نتائج فً اتخاذ اإلجراءات 
. التصحٌحٌة 

  √   

 

 



  

  جامعة طنطا–كلٌة الطب  وحدة ضمان الجودة
 

 qualityassuranceunit@hotmail.com  (150 )داخلً 0403332033:- ت طنطا جامعة – الطب كلٌة - الجودة ضمان وحدة
 

/ األدلة والوثائق 

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

√  . التوصٌف الوظٌفً  .1

  √ . بٌان بؤعداد العاملٌن والفنٌٌن ومإهالتهم ونسب توزٌعهم على اإلدارات واألقسام العلمٌة  .2

قائمه بالبرامج التً تم تنفٌذها وإعداد المشاركٌن / خطة تنمٌة قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والفنً  .3
. فٌها 

  √

  √. نموذج تقٌٌم أداء العاملٌن  .4

  √. نماذج استقصاء قٌاس اآلراء الموجهة للعاملٌن  .5

  (غٌر مكتمل) √. وثائق تدلل على تحقق المعٌار / ما توفره القسم من مطبوعات  .6

منال همٌسة  : القائم بالمراجعه 

رانٌا ناجً  –نهلة انس بشر – احمد عبد الحكٌم : منسق المعٌار بالقسم 

 (:75)مستوفى جزئٌا : الدرجة 
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الموارد المالٌة والمادٌة   : 6معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

الموارد المالٌة للقسم كافٌه لطبٌعة نشاطها وأعداد  .1

الطالب وٌتم توزٌعها وفقا لالحتٌاجات الفعلٌة بما 

. ٌمكن القسم من تحقٌق رسالته وأهدافه 

  √   

مصادر التموٌل متنوعة مع وجود أدلة على زٌادة  .2

. معدل تنمٌة الموارد الذاتٌة للقسم 

  √   

مبانً القسم وقاعات المحاضرات والفصول  .3

الدراسٌة والمعامل والورش وخالفة وتجهٌزاتها 

مالئمة لطبٌعة نشاط القسم وألعداد الطالب وٌتوافر 

.  المناخ الصحً بالمبانً 

  √   

صٌانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنٌة  .4

. التحتٌة والمرافق ٌتم بصورة دورٌة 

ٌوجد آلٌة وال ٌوجد مستندات  √   

او طلبات للقسم خاصة 

 بالصٌانه 

ٌوجد طفاٌات حرٌق وال ٌوجد  √   . إجراءات األمن والسالمة المتبعة فً القسم مناسبة  .5

 حصر او بٌانات آخر تحدٌث
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مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

 خطط االخالء تحتاج الً تدرٌب 

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجٌة  .6

المستخدمة حدٌثه ومالئمة للنشاط األكادٌمً للقسم 

وللعملٌات اإلدارٌة بها وللقسم موقع إلكترونً فاعل 

. وٌحدث دورٌا 

 ال ٌوجد موقع الكترونً للقسم  √  

 (تحت االنشاء)

المكتبة مالئمة لنشاط القسم من حٌث توافر الكتب  .7

والمراجع والتجهٌزات والخدمات التً تلبً 

احتٌاجات الطالب والباحثٌن والمكتبة الرقمٌة متاحة 

للمعنٌٌن  

  من خالل مكتبة الكلٌة  √ 

/ األدلة والوثائق 

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

دلٌل األبنٌة والمنشآت للقسم متضمنا قائمه بالمدرجات وقاعات الدرس والمعامل وخالفه ومساحاتها  .1

. وسعتها االستٌعابٌة وتجهٌزاتها المتخصصة 

 √ 

الٌوجد وحدات   . بٌان بالمراكز والوحدات  .2

 √  . (الخ ..... متاحف/مشارح/ مثل أماكن التدرٌب من مستشفٌات تعلٌمٌة )قائمه بالتسهٌالت الداعمة  .3
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غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

√  .  الصٌانة السنوٌة للبنٌه التحتٌة والمرافق الٌة .4

أعداد وأماكن ونوعٌات وتحدٌث طفاٌات الحرٌق واإلطفاء الذاتً فً )بٌانات خاصة باألمن والسالمة  .5

 . (الخ..........القسم بما فٌها من مخازن وموارد خطره وكٌماوٌات 

  √

ولكن ال ٌوجد √ . خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث  .6

 تدرٌب 

 

 من خالل مكتبة الكلٌة . (إن وجد)موقع المكتبة االلكترونٌة  .7

 √  . (فً مكتبه القسم ومكتبات األقسام العلمٌة )قائمه بالكتب والمراجع مقسمه تبعا للتخصص  .8

تحت االنشاء  √  . الموقع االلكترونً للقسم  .9

√  . وثائق تدلل على تحقق المعٌار /ما توفره القسم من مطبوعات  .10

عزة محمود حسن  . د.أ:القائم بالمراجعه 

  نهى محمد شفٌق د :منسق المعٌار بالقسم 

 % 65مستوفى جزئٌا : الدرجة 
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المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة   : 7معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة التً تبنتها القسم من خالل  .1

. المجالس الرسمٌة تتوافق مع رسالة القسم وأهدافها 

√     

البرامج التعلٌمٌة مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما  .2

. تنطوي علٌه رسالة القسم 

√     

البرامج التعلٌمٌة موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم  .3

. لكل برنامج مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المتبناة 

√     

نواتج التعلم لكل برنامج تعلٌمًٌ تتسق مع مقرراته  .4

الدراسٌة وتوصٌف المقررات ٌوضح طرق التدرٌس 

. والتقوٌم التً تحقق نواتج التعلم 

√     

البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ٌتم مراجعتها  .5

بصورة دورٌة بمشاركة المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن 

 .

مجلس القسم الذي ناقش   √  

تقارٌر المراجعٌن الداخلٌٌن 

والخارجٌٌن غٌر موجود كما 

ان بعض التقارٌر للمراجعٌن 

الداخلٌٌن والخارجٌٌن ٌنقصها 

 .العام الدراسً

للقسم تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج  .6

التعلٌمٌة بما ٌإكد االلتزام بالتوصٌف المعلن للمقررات 

بعض التقارٌر تحتاج امضاء   √  

رئٌس القسم وبعض البٌانات 
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مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

الدراسٌة وٌطلع علٌها المعنٌون وتستفٌد القسم منها فً 

وضع خطط التحسٌن 

منقولة عن تقارٌر السنوات 

 .السابقة 

 /  األدلة والوثائق

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

مطلوب وجود نسخة منها داخل  . الالئحة الداخلٌة للمرحلة الجامعٌة األولى  .1

 القسم

فً حال تعدد البرامج محاضر )محاضر مجالس القسم المعنٌة الخاصة بتبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة  .2

 . (مجالس األقسام التً قامت بتبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة الخاصة ببرامجها

  

مطلوب وجود نسخة منها داخل   . (فً حاله تبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة )وثٌقة المعاٌٌر المعتمدة  .3

 القسم

  نماذج األدوات المستخدمة الستقراء سوق العمل إن وجدت   .4

  .  مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعلٌمً مع المعاٌٌر األكادٌمٌة التً تبنتها  .5

  .  مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعلٌمً مع المقررات الدراسٌة  .6

  . توصٌف البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة  .7
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غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

أمثله من محاضر األقسام العلمٌة ولجنه تعلٌم الطالب ومجالس القسم الخاصة بتصمٌم وتطوٌر  .8

.   البرامج التعلٌمٌة 

  

  .  إستراتٌجٌة التعلم والتدرٌس والتقوٌم  .9

   . تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة  .10

 جزئٌا

مجلس القسم الذي ناقش تقارٌر - 

المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن 

غٌر موجود كما ان بعض التقارٌر 

للمراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن 

 .ٌنقصها العام الدراسً

نسخ الكترونٌة )تقارٌر المقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة متضمنة خطط التحسٌن  .11

 . (لألعوام الثالثة السابقة

   

 جزئٌا

بعض التقارٌر تحتاج امضاء رئٌس - 
القسم وبعض البٌانات منقولة عن 

 .تقارٌر السنوات السابقة 

فً حال البرامج التعلٌمٌة المشتركة مع مإسسات أخرى ٌرفق التعاقد وضوابط المتابعة  .12

. والمراجعة الدورٌة 

 الٌوجد 

 . وسام الجندي/ط: القائم بالمراجعه 

 هانم رباح.  د–أمنٌة صفوت .  د–همت السٌد. د: منسق المعٌار بالقسم 

 مستوفى جزئٌا% 85: الدرجة 
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 التدرٌس والتعلم  : 8معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

 مستوف مإشر التقٌٌم
مستوف 

 جزئٌا

غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

للقسم إستراتجٌة للتدرٌس والتعلم والتقوٌم  .1

تتسق مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة 

 .وتالءم نواتج التعلم المستهدفة 

     مطلوب تعدٌلها

تطبٌق إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم  .2

ٌدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتً ومهارات 

 التوظف لدى الطالب

     

برامج التدرٌب للطالب مصممه وموصفة  .3

وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج 

التعلٌمً وٌتوافر لتنفٌذها اآللٌات والموارد 

 الالزمة

     - مطلوب تحدٌث الجدول الخاص بطرق

 التدرٌس

برجاء عمل ملف منفصل للمعٌار لكل - 

. 2017-2016فرقة دراسٌة 

تقوٌم أداء الطالب فً التدرٌب ٌتم بؤسالٌب  .4

متنوعة بما ٌتوافق مع نواتج التعلم 

 المستهدفة

    - ال ٌتم تطبٌقviva card and 

secret numbers in oral 

exam. 

فاعلٌه التدرٌب تقٌٌم باستخدام أدوات  .5

ومإشرات موضوعٌه وتستخدم النتائج فً 

 تطوٌر آلٌة التدرٌب وأدواته وموارده

     ال ٌوجدlog book 

لطرق تقٌٌم check listالٌوجد 

 التدرٌب

الدرجات المخصصة ألنواع تقوٌم الطالب  .6

 متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قٌاسها

     مطلوب وضع خطة الكتشاف ومساعدة

 الطالب المتعثرٌن
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 مستوف مإشر التقٌٌم
مستوف 

 جزئٌا

غٌر 

 مستوف
 السلبٌات اإلٌجابٌات

عملٌه تقوٌم الطالب تدار بكفاءة وعدالة ،  .7

واالمتحانات ٌؤمن وضعها ونسخها وتوزٌعها 

 .بما ٌضمن سرٌتها 

     

آلٌات تقوٌم الطالب تضمن عدالة التصحٌح  .8

ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ 

 .بالنتائج مإمنه وقابله لالستدعاء 

     

التغذٌة الراجعة للطالب عن أدائهم فً  .9

 التقوٌم تدعم تعلمهم  

     

نتائج تقوٌم الطالب ٌستفاد منها فً  .10

تطوٌر البرامج التعلٌمٌة واستراتٌجٌات 

 .التدرٌس والتعلم والتقوٌم 

     

قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من  .11

نتائج التقوٌم موثقه ومعلنه ، وتوجد آلٌات 

 لمراقبه تطبٌقها 

     

/ األدلة والوثائق 

 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

   .الالئحة الداخلٌة للمرحلة الجامعٌة األولى  .1

   .إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم  .2
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 غٌر موجود موجود األدلة والوثائق

توصٌف المقررات الدراسٌة متضمنا خطط التدرٌس والتقوٌم ونماذج أدوات تقٌٌم مهارات )ملف المقرر .3

 .الطالب ونماذج من تكلٌفات الطالب وخالفه 

  

   .توصٌف التدرٌب  .4

   .أدوات تقٌٌم الطالب فً التدرٌب  .5

    .(استقصاء رأى الطالب والمشرفٌن وجهات التدرٌب )أدوات تقٌٌم التدرٌب  .6

    .(جهات تدرٌبه وخالفه – جامعات )الشراكة مع الجهات الخارجٌة / وثائق اتفاقٌات التعاون  .7

   .وثائق تدلل على تحقق المعٌار  /ما توفره القسم من مطبوعات  .8

 

د شٌماء مشعل  & استاذ مساعد – ٌاسر عبد الرإوف .د.أ:القائم بالمراجعه 

ندا هاشم  . د & وفاء ابراهٌم- د.ا:منسق المعٌار بالقسم 

  (مستوفى جزئٌا  )% 75: الدرجة 
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الطالب والخرٌجون   : 9معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

قواعد قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب على البرامج  .1

. التعلٌمٌة والتخصصات واضحة وعادله ومعلنه 

     

     . للقسم أسالٌب فاعله لجذب الطالب الوافدٌن  .2

للقسم نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادٌا  .3

واجتماعٌا وصحٌا وٌتم تعرٌف الطالب به وسائل 

. متعددة 

     

للقسم نظام فعال للدعم األكادٌمً للطالب وتقدم  .4

. لهم خدمات التوجٌه المهنً 

     

للقسم آلٌات فاعله لدمج ذوى االحتٌاجات الخاصة  .5

فً المجتمع الطالبً ومراعاة مالئمة اإلنشاءات 

. والتجهٌزات 

     

     . وجود تمثٌل للطالب فً اللجان ذات الصلة  .6

     األنشطة الطالبٌة متنوعة وتوفر لها القسم  .7
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مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

الموارد المالئمة من حٌث األماكن والتجهٌزات 

. واإلشراف 

للقسم وسائل مناسبة لقٌاس آراء الطالب واتخاذ  .8

اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من 

. النتائج فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 

     

للقسم آلٌات لمتابعة الخرٌجٌن والتواصل معهم  .9

. وقواعد بٌانات خاصة بهم تحدث بصورة دورٌه 

    وجود عضو هٌئة

تدرٌس مسئول عن 

 الخرٌجٌن

مطلوب مجلس قسم بتكلٌف المسئول  .1

 عن الخرٌجٌن

 عدم وجود استبٌان للخرٌجٌن .2

 عدم وجود قواعد بٌانات للخرٌجٌن .3

عدم وجود جزء للخرٌجٌن فى موقع  .4

 القسم

القسم توفر برامج للتنمٌة المهنٌة والتعلٌم  .10

. المستمر وفقا الحتٌاجات وتطورات سوق العمل 

   1.  وجود جدول

للندوات والمإتمرات 

 السابقة والالحقة

تم عمل ندوات  .2

 لتنمٌة المهارات

صور )مطلوب وجود دالئل للندوات السابقة

 (....---استمارات حضور –فوتوغرافٌة 
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/ األدلة والوثائق 

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

  . قواعد قبول وتحوٌل الطالب ومعاٌٌر التوزٌع على البرامج التعلٌمٌة والتخصصات  .1

  . بٌان بؤعداد الطالب ونسب الوافدٌن فً الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام الثالثة السابقة  .2

  . دلٌل الطالب  .3

 - -. تشكٌل اتحاد الطالب  .4

وإحصائٌة بؤنواع الدعم المالً والمادي  (مادٌا ومالٌا وأكادٌمٌا وخالفه )نظام موثق لدعم الطالب  .5
 . (وخالفه المقدم للطالب فً السنوات الثالثة السابقة 

  

  . تشكٌل لجنه الدعم األكادٌمً ولجنه اإلرشاد األكادٌمً ونماذج من محاضر اجتماعاتها  .6

  . بٌان عن األنشطة الطالبٌة المتنوعة ووسائل تشجٌع المشاركة فٌها  .7

  -. نماذج محاضر اجتماعات اللجان والمجالس التً ٌتضمن تشكٌلها ممثل عن الطالب  .8

   . (االستقصاءات/نماذج استمارات التقٌٌم  )األدوات المستخدمة فً قٌاس آراء الطالب والخرٌجٌن  .9

  . قواعد بٌانات الخرٌجٌن  .10

   مطلوب اضافتها من معٌار اخر. أدله الفعالٌات التً شارك فٌها الخرٌجون  .11

 تحت االنشاء . الموقع اإللكترونً للقسم  .12

  . وثائق تدلل على تحقٌق المعٌار / ما توفره القسم من مطبوعات  .13

 محمد حسن ابوزٌد/ د..... على الدٌب / د.ا:القائم بالمراجعه 

 أسماء غلوش/ ط... والء عرفة / د.أ.. سلوى اخنوخ / د.ا:منسق المعٌار بالقسم 

 مستوفى جزئٌا% 77: الدرجة 
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البحث العلمً واألنشطة العلمٌة   : 10معٌار 

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

خطة البحث العلمً موثقه وترتبط بخطة  .1

الجامعة وبالتوجهات القومٌة واحتٌاجات 

. المجتمع المحٌط وتتناسب مع إمكانات القسم 

    ٌوجد توافق مع خطة الكلٌه و

 الجامعه واحتٌاجات المجتمع

 

للقسم آلٌات فاعلة لنشر الوعً بؤخالقٌات  .2

البحث العلمً ومراقبه تطبٌقها  

    الهٌئه المعاونه اخذوا دورات

تدرٌبٌه عن أخالقٌات البحث 

 العلمً

 

الموارد المتاحة كافٌه ألنشطة البحث العلمً  .3

وتعمل القسم على تنمٌه مصادر التموٌل 

وتسعى للمشاركة فً مشروعات بحثٌه مموله 

. من مإسسات محلٌه وإقلٌمٌة ودولٌه 

   اب باسم  مجموعه علً الواتس

share kit 

 

توافر مناخ وأسالٌب مفعله لدعم البحث  .4

العلمً وتحفٌزه ولتنمٌه قدرات الباحثٌن 

ولتشجٌع ودعم األبحاث المشتركة بٌن 

. التخصصات المختلفة واألبحاث التطبٌقٌة

    رسائل مشتركه مع أقسام اخري و

 ابحاث تطبٌقٌه
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مستوف مإشر التقٌٌم 
مستوف 

جزئٌا 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

اإلنتاج البحثً للقسم فً نمو مستمر وٌتناسب  .5

. مع عدد أعضاء هٌئة التدرٌس 
    ال ٌوجد دراسه الخر ثالث سنوات 

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  .6

والطالب ٌشاركون فً األنشطة والمشروعات 

. والمإتمرات العلمٌة والبحثٌة 

    ال ٌوجد مشاركه طالبٌه 

     .  للقسم مإتمر علمً دوري  .7

/ األدلة والوثائق 

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

  . الخطة البحثٌة للقسم وللجامعة  .1

   (باألقسام العلمٌة والوحدات والمراكز )قائمه باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمً والدراسات العلٌا  .2

وحدات بحثٌه تطبٌق وتروٌج البحوث حاضنات المشروعات ومراكز  )قائمة بالوحدات المعنٌة بالبحث العلمً  .3

 . (نقل التكنولوجٌا واالبتكار واإلبداع 

  

  . قائمة بالمإتمرات التً نظمتها القسم أو شاركت فً تنظٌمها .4

  . قاعدة بٌانات البحوث لألعوام الثالثة السابقة .5

 الٌوجد  . (إن وجدت)نسخ من المجلة العلمٌة للقسم  .6

   . (لألعوام الثالثة السابقة)إحصائٌات المبتعثٌن  .7
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غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

  .  البحوث المشتركة بٌن التخصصات المختلفة والبحوث التطبٌقٌة  .8

  . الجوائز وبراءات االختراع  .9

  . أخرى / الجهات المهنٌة/ الشراكة البحثٌة مع مإسسات الصناعة/ وثائق اتفاقٌات التعاون .10

  . قائمة بالمشروعات البحثٌة التً قامت وتقوم بها القسم خالل األعوام الثالثة السابقة  .11

  . وثائق تدلل على تحقق المعٌار / ما توفره القسم من مطبوعات .12

 د محمد عبدهللا حبلص:القائم بالمراجعه 

 د اسماء سمٌر و د رحاب الجوهري:منسق المعٌار بالقسم 

 مستوفً جزئٌا  % 75: الدرجة 
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الدراسات العلٌا  : 11معٌار

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مستوف مإشر التقٌٌم 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

برامج الدراسات العلٌا المتنوعة، وتسهم فً  .1
تحقٌق رسالة المإسسة، وتقابل متغٌرات 

. سوق اعمل، وٌتم التروٌج لها محلٌا وإقلٌمٌا

    ٌوجد برامج  للماجستٌر و الدكتوراة
  و تخدم البحث العلمً  

 مصفوفة رسالة الكلٌة مع برامج 
 الدراسات العلٌا غٌر موجودة

لبرامج الدراسات العلٌا معاٌٌر أكادٌمٌة متبناة  .2
من خالل المجالس الرسمٌة وتتوافق مع 

. المعاٌٌر القٌاسٌة الصادرة عن الهٌئة

     الٌوجد نسخة من المعاٌٌر و ال
 ٌوجد نسخة من الالئحة

ٌوجد مجلس القسم المعتمد به ال
تبنً المعاٌٌر االكادٌمٌة القٌاسٌة 

 الصادرة من الهٌئة

برامج الدراسات العلٌا موصفة ومعتمدة،  .3
وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج 

. مع المعاٌٌر القٌاسٌة

    تحتاج موافقه مجلس القسم 

نواتج التعلم لكل برنامج تعلٌمً تتسق مع  .4
مقرراته وتوصٌف المقررات ٌوضح طرق 

. التدرٌس والتقوٌم

    مصفوفة نواتج التعلم مع المقررات
 فً كل برنامج مدرجة 

ال توجد مصفوفة لطرق التدرٌس و 
 التقوٌم مع نواتج التعلم

لمإسسة طرق تدرٌس مناسبة تحقق نواتج  .5
. التعلم للمقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة

    توجد طرق التدرٌس فً الئحة
الدراسات العلٌا و اٌضا داخل كل 

 مقرر من المقررات الدراسٌة

 

 الموارد واإلمكانٌات والتسهٌالت الالزمة  .6
للعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة فً برامج 

. الدراسات العلٌا مالئمة لتحقٌق نواتج التعلم

      ال توجد قائمة بالتسهٌالت 
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مستوف مستوف مإشر التقٌٌم 
جزئٌا 

غٌر 
مستوف 

السلبٌات اإلٌجابٌات 

تقوٌم طالب الدراسات العلٌا ٌتسم  .7
بالموضوعٌة والعدالة وباستخدام أسالٌب 

متنوعة ومالئمة لقٌاس نواتج التعلم 
. المستهدفة

     ال توجد لجان الممتحنٌن و ال توجد
معاٌٌر لنظم االمتحانات سواء 

العملٌة او الشفهٌة و التً تراعً 
 العداله فٌه

البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ٌتم  .8
مراجعتها بصورة دورٌة بمشاركة المراجعٌن 

. الداخلٌٌن والخارجٌٌن

     ال ٌوجد 

للمإسسة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة  .9
والبرامج التعلٌمٌة بما ٌإكد االلتزام 

بالتوصٌف المعلن للمقررات الدراسٌة، 
وتستفٌد المإسسة منها فً وضع خطط 

. التحسٌن والتطوٌر

     

آلٌات التسجٌل واإلشراف فً الدراسات  .10
العلٌا محددة ومعلنة وٌتم مراجعتها دورٌا 

بغرض تطوٌرها وتوجد ضمانات موضوعٌة 
وعادلة لتوزٌع اإلشراف العلمً على الرسائل 

. وفقآ لتخصص

     2013ال ٌوجد نسخة من الئحة  

للمإسسة وسائل مناسبة لقٌاس آراء طالب  .11
الدراسات العلٌا، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لدراستها واالستفادة من النتائج فً اتخاذ 

. اإلجراءات التصحٌحٌة

    ال توجد استبٌانات 
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/ األدلة والوثائق 

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

√  . الالئحة الداخلٌة لمرحلة الدراسات العلٌا  .1

√  . المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة .2

√  . قائمة ببرامج الدراسات العلٌا وعدد المقٌدٌن والمسجلٌن والمجتازٌن لكل منها فً األعوام والثالثة السابقة .3

توصٌف البرامج التعلٌمٌة والمقررات فً الدراسات العلٌا فً حال البرامج المحتوٌة على مقررات دراسٌة  .4
والمقررات / المعاٌٌر األكادٌمٌة ومصفوفة البرنامج التعلٌمً / متضمنة مصفوفة البرنامج التعلٌمً )

. (الدراسٌة

 تحتاج موافقه √
 مجلس القسم 

 

√  . تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة .5

√  . تقارٌر المقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة .6

√  . (باألقسام العلمٌة والوحدات والمراكز)قائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمً والدراسات العلٌا  .7

√  . نماذج أوراق االمتحانات التحرٌرٌة .8

√  (. إن وجدت)لطالب الدارسات العلٌا  (Portfolios)عٌنة من ملفات اإلنجاز  .9

 بداخل الكنترول . وثائق كنترول الدراسات العلٌا وعٌنة من أوراق اإلجابة .10

√  . (نموذج االستقصاء: مثال)أدوات قٌاس آراء طالب الدراسات العلٌا  .11

√  . وثائق تدلل على تحقق المعٌار/ ما توفره القسم من مطبوعات  .12

       عزة محمود حسن .د.أ:القائم بالمراجعه 

 اٌمان الرفاعى /د& د لمٌس   & هبه بسٌونى /د& سعد نعمان / د.ا:منسق المعٌار بالقسم 

 %45غٌر مستوفً:الدرجة 
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المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة : 12معٌار

 70> غٌر مستوف / 70≤  إلى 90>مستوف جزئٌا / 90≤ مستوف : درجة استٌفاء المعٌار/ التقٌٌم 

مستوف مستوف مإشر التقٌٌم 

جزئٌآ 

غٌر 

مستوف 
السلبٌات اإلٌجابٌات 

للقسم خطة مفعله لخدمة المجتمع وتنمٌة  .1

. البٌئة

√     

للقسم كٌانات فاعلة فً مجال خدمة المجتمع  .2

. وتنمٌة البٌئة

 √    

للقسم أنشطة متنوعة موجهة لتنمٌة البٌئة  .3

المحٌطة بها وخدمة المجتمع تلبى احتٌاجاته 

. وأولوٌاته

√     

للقسم آلٌات لتمثل فاعل لألطراف المجتمعٌة  .4

فً صنع القرار ودعم موارد القسم وتنفٌذ 

. برامجها

 √    

للقسم وسائل مناسبة لقٌاس آراء المجتمع  .5

واالستفادة من النتائج فً اتخاذ اإلجراءات 

. التصحٌحٌة

  √   
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  /  األدلة والوثائق

غٌر موجود موجود األدلة والوثائق 

 √ . (الجزء الخاص بخطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة)الخطة اإلستراتٌجٌة للقسم  .1

ندوات توعوٌة مإتمرات  )قائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعٌة التً قام بها القسم خالل األعوام الثالثة .2
دراسات مٌدانٌة  قوافل طبٌة -علمٌة 

 √ 

 جزئٌا√ (تسجٌل الحضور &  صور للنشاط  &شهادات الحضور) توثٌق الخدمات واألنشطة المجتمعٌة .3
 

 جزئٌا√تحسٌن االداء   و تحلٌل االستبٌان لتحدٌد نقاط القوة والضعف استبٌانات عن النشاط .4
 

√  . الجهات المهنٌة/ الشراكة مع مإسسات الصناعة/ وثائق اتفاقٌات التعاون .5

 ال ٌوجد وحدات . اللوائح الداخلٌة للوحدات والمركز ذات الصلة وتقارٌرها السنوٌة .6

 √ . وثائق تدلل على تحقق المعٌار/ ما توفره القسم من مطبوعات .7

 د ٌاسمٌنه العطار:القائم بالمراجعه 

 اسماء الشٌخ . د& دعاء الشٌخ .د.أ& سامٌة الدردٌرى . د.أ: منسق المعٌار بالقسم

 (مستوفى جزئٌا )% 80الدرجة  
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النتٌجة العامه 

نتٌجة المعٌار المعٌار م 

درجة االستٌفاء النسبة المئوٌة 

مستوفى جزئٌا   %85التخطٌط االستراتٌجى    .1

مستوفى جزئٌا   %85القٌادة والحوكمة    .2

مستوفى   %75ادارة الجودة والتطوٌر    .3

مستوفى   % 94أعضاء هٌئة التدرٌس    .4

مستىوفى جزئٌا  % 75الجهاز االدارى    .5

مستىوفى جزئٌا   %65الموارد    .6

المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج   .7
–  التعلٌمٌة 

Course portfolio  

مستوفى  % 85

مستوفى جزئٌا   %75التدرٌس والتعلم    .8

مستوفى جزئٌا   %77الطالب والخرٌجون    .9

مستوفى جزئٌا   %75ث العلمى  حالب  .10

مستوفى جزئٌا   %45الدراسات العلٌا    .11

المجتمعٌة وتنمٌة المشاركة   .12
 البٌئة

مستوفى جزئٌا   80%

 

 


