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توجيه كافة األنشطة األكاديمية واإلدارية والمالية نحو تحقيق  ىي كلية العلوم علتسع       

حسين المستمر لجودة الخدمة ات المصلحة مع التطوير والتذطراف رضى الطالب واأل

ي في سوق لتنافسالمستويات التي تحقق التميز ا إلىالتعليمية المقدمة للطالب للوصول بهم 

التوجه ب االلتزامخالل ثقافة تنظيمية تقوم علي  ك منوذل يمقليمي والعالالعمل المحلي واإل

جودة ن في تحقيق اليدارة والعاملسين والتطوير المستمر ومشاركة اإلنحو المستفيد والتح

اديمية كافة جوانبه بما يحقق المعايير األداء في كوالتميز في األداء مع وضع نظام لتقويم األ

يمية والتعل االقتصاديةولما كانت كلية العلوم أحد ركائز التنمية ، ومعايير الجودة الشاملة

حدة من ات واعتبارها واوالتقنيفقد ركزت خطط التنمية علي استخدام تلك العلوم  واالجتماعية

طالب  الف قرابة يدرس بالكلية ،للبالد ستراتيجيات المهمة لتدعيم مسيرة التنمية الشاملةاإل

ساتذة مشاركين ( عضو هيئة تدريس من أساتذة وأ222وطالبة ويقوم بالتدريس لهم )

ومحاضرين مساعدين ومعيدين فضال عن  ومساعدين  ومن في حكمهم من محاضرين 

دارية والفنية التي تعمل مع الهيئة التدريسية ألداء العملية التعليمية وفقا لرسالة اإل األجهزة

 ورؤية الكلية وخططها والئحتها التدريسية .
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 :البيانات الوصفية

 .الدولة: ليبيا

 .العلوم التعليمية: كليةاسم المؤسسة 

  .الكامل: زليتن منطقة القزاحيةالعنوان 

  :العنوان البريدي 

  22020 ف:رقم الهات 

 f.science@asmarya.edu.ly: كترونيلالبريد اال 

 .م 2107 :تاريخ تأسيس الكلية

 .سنوات أربعمدة الدراسة 

 .حكومية :نوع المؤسسة

 .األسمرية اإلسالميةجامعة ال :تبعية الكلية

 .كلية: مدينة زليتنموقع ال

 .واالناثمخصصة للذكور  كليةال

 .، ضمن ميزانية الجامعة األسمرية اإلسالميةحكومي :تمويلالة جه

 .الجامعية )بكالوريوس( والماجستير في بعض البرامج ات الممنوحة:الدرج

 : معلومات عامة

 .عضو هيئة تدريس بدرجات علمية مختلفة باألقسام العلمية بالكلية 222يوجد بالكلية  -

ية كلهم منخرطين بالدراسات العليا لتحضير معيد باألقسام العلم 43يوجد بالكلية عدد  -

 .درجة الماجستير سواء بالداخل أو الخارج

 .موظف 34يوجد بالكلية عدد  -

 .الطالب بالكلية ألف طالبيتجاوز عدد  -
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 –ع النظام الفصلي في العام الجامعي الواحد )فصل الربيع بتت :ية بالكليةـنظام الدراسة الحال

 .فصل الخريف(

 ميز في التعليم والبحث العلمي في العلوم األساسية وتطبيقاتها وتعزيز الشراكة المجتمعية.الت

تقديم برامج دراسية متطورة تتفق مع المعايير الدولية وتلبي متطلبات سوق العمل، واجراء  

بحوث علمية متميزة تسهم في خدمة المجتمع، وإعداد وتأهيل كفاءات بشرية قادرة على 

 لقيام بواجباتها ضمن بيئة جاذبة ومحفزة.ا

لجامعة ل االلتزام بالقيم التنظيمية السائدة في الجامعة والواردة في الخطة االستراتيجية 

 يلي:والسعي لترسيخ مضامين القيم، والمتمثلة بما 

                   .االنتماء .2

 .الجودة .0

                .لعمل المؤسسيا .4

 .مساءلةالشفافية وال .3

                              .العدالة والنزاهة .5

 .بداعاإل .6

 .التعلم المستمر .7

 .القيادة والعمل بروح الفريق .0

 



 كلية العلوم – الجامعة األسمرية اإلسالمية
 م0202لسيرة الذاتية لسنة  ا

   

___________________________________________________________________ 

 73من  8الصفحة 

 

ؤيتها ر تتضمن الخطة االستراتيجية لكلية العلوم خمسة أهداف استراتيجية رئيسية لتحقيق

، والتي تتمثل 0204 لبلوغ تلك األهداف بحلول عامورسالتها المنشودة، حيث تسعى الكلية 

 بما يلي: 

 التميز في تعليم العلوم األساسية وتطبيقاتها.                      .2

 المساهمة في تطوير البحث العلمي المتميز. .0

 .لتطوير المستمر للموارد البشريةا .4

 نقل وتوطين التقنية واالستخدام األمثل لها. .3

 عية المحققة لإلثراء المتبادل.تعزيز الشراكة المجتم .5

 .والبحت العلمي وخدمة المجتمعتحقيق التميز في التعليم العالي  .2

  .داء والمخرجاتتطوير وتحقيق السبل الكفيلة بضمان جودة األ .0

  .مثل للموارد والتقنية الحديثةستخدام األاإل .4

 .وأكاديميا   داريا  إتوفير بيئة محفزة  .3

  .عضاء هيئة التدريس والطالبأفضل من استقطاب األ .5

  .اقامة شراكات فاعلة محليا   .6

 .تعزيز الثقافة العلمية وتأصيل فلسفة العلوم .7
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وتبعد  ،تقع كلية العلوم التابعة للجامعة األسمرية اإلسالمية بمدينة زليتن، منطقة القزاحية

 من بوابة كعام على طريق الوادي والذي ينحدر باتجاه مواز   كيلومتر 22بالسيارة قرابة 

الي، تلشاطئ البحر كما هو في المسار باللون األحمر على الخريطة الوسطى في الشكل ال

كيلومتر بالسيارة باتجاه الغرب على الطريق  1كما تبعد عن كوبري مدينة زليتن مسافة 

 تجاه مستوصف القزاحية مقابل معهد الزهراءالساحلي مرورا بطريق القزاحية الذي ينحدر با

، شماال   °40.522244و  شرقا   °23.520642عند النقطة ذات االحداثيات ، لتعليم البنات

 522 تقاربمسافة عن شاطئ البحر ويمتاز موقعها بالقرب من البحر حيث يبعد هذا الموقع 

ه يمكن نسية، خاصة وألنف، مما يساعد على تكوين مناخ دراسي يبعث على الراحة امتر فقط

 مشاهدة شاطئ البحر من قاعات ومعامل الدور الثاني لمباني الكلية.

متر مربع، وتحتوي على  ألف 23جمالي مساحة األرض الواقعة عليها الكلية قرابة وتبلغ إ

عدة مباني منها مبنيين رئيسيين على ارتفاع طابقين يقع بكل منهما مدرج )مدرج الشهيد 

 عدد من القاعات، كما يوجد بهذين المبنيين لف، ومدرج الشهيد خليل اغويلة(عبدالقادر د

 652، وضمن مرافق الكلية تم انشاء مبنى اداري على مساحة والمعامل والمكاتب اإلدارية

العلمية والمكاتب اإلدارية )قاطع المرحوم أ. د. فتحي أبو برق(  لألقساممخصص  ،متر مربع

خر مخصص للقاعات كما يوجد جوار هذا المبني قاطع آ ،ريا  إدا مكتبا   24يحتوي على 

الدراسية لطلبة الدراسات العليا، وضمن ساحات الكلية واستراحات الطلبة بها تم تخصيص 

 اه خاصة بهم.للطالبات بها ُمصلى ودورات مي كاستراحةمساحة معزولة 
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 خدمات التعليميةالأ. 

 أقسام علمية تمنح درجة البكالوريوس وهذه األقسام هي:  22الكلية تضم 

سم ق –قسم الحاسوب  –قسم الرياضيات  –قسم األحياء الدقيقة  –قسم الكيمياء 

 قسم –قسم اإلحصاء  –قسم علم الحيوان  –الفيزياء وشعبة الفيزياء الطبية 

 قسم علم النبات. –قسم علوم البيئة  –الجيولوجيا 

 برامجدراسات عليا تمنح بها درجة الماجستير وهذه ال برامج 23 د بالكلية حاليا  كما يوج

 قسم الفيزياء.  –قسم الرياضيات  –قسم األحياء الدقيقة  –قسم الكيمياء :  هي

 :الطالبن ؤوب. خدمات ش

 .متابعة تسجل المقررات والحذف واإلضافة 1

 .ةنشر تقويم وتواريخ األنشطة واإلجراءات اإلداري 2

 .متابعة صرف المكافآت المالية 3

 :األكاديمي. خدمات اإلرشاد والدعم ج

 .هيئة الطالب المستجدين، وتحفيزهم على التكيف مع الحياة الجامعية1 

 .تشجيع وتكريم الطالب المتفوقين، واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم 2

 .األكاديميومساعدتهم على تصحيح مسارهم  دراسيامتابعة الطالب المتعثرين  3

 .اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الطالب، ورعايتهم 4

 طالبية. األنشطة الد

 .إقامة مناشط رياضية على مستوى األقسام والكلية 1

 .إقامة محاضرات تثقيفية عامة و تخصصية 2

 والبيئة جتمعالم . خدماتهـ

 ط التالية:م بالمناشتم استحداث وحدة خاصة بخدمة المجتمع والبيئة بالكلية تتولى القيا
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 .زيارات ميدانية للمدارس 1

 .محاضرات تثقيفيةندوات وإقامة  2
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 الرياضيات •

 الكيمياء •

ياء • ز  الفي 

ياء الكالسيكية • ز  الفي 

ياء الطبية )تحت ال  • ز  عداد(الفي 

 النبات •

 الحيوان •

 الحاسوب •

 حياء الدقيقةال  •

 الحصاء •

 جياالجيولو  •

 البيئة •

 

 

 ماجستي  الكيمياء •

 ماجستي  االحياء الدقيقة •

 ماجستي  الرياضيات •

ياء • ز  ماجستي  الفي 
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طالب  (132هو ) 0202المستمرين في الدراسة لفصل الربيع  جمالي عدد طلبة الكليةإ

 كاديمية كما يلي:امج أبر 22موزعين على  وطالبة
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طلبة  1بمعدل عضو هيئة تدريس لكل ،  %22.7لى الطلبة = إنسبة أعضاء هيئة التدريس 

 .تقريبا  

 

 

 

  

0

50

100

150
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 .طالب تقريبا   00بمعدل موظف واحد لكل ،  %3.6لى الطلبة = إنسبة الموظفين 

 

 

  

41ذكور 

3اناث 
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  رابة قعداد الخريجين تبلغ أن ألكلية من سنة ألخرى ومن المالحظ عداد خريجي اأتتفاوت

 من الطلبة المنخرطين في الدراسة. 72% - 62

  عداد الخريجين في فصول الربيع منأمتوسط  الفصلي بلغلى النظام إمنذ تحول الكلية 

 خريج. 05 خريج بينما في فصول الخريف يبلغ معدل الخريجين قرابة 52 - 32

  على المستوى المحلي ساهم خريجي الكلية في التنمية المجتمعية في المدينة وخارجها

فعلى سبيل المثال تولى بعض خريجي الكلية مناصب قيادية في الجامعة والمدينة بشكل 

عام فمنهم من تولى منصب مسؤول قطاع التعليم بالمدينة، ومنهم رئيس الجامعة السابق 

 ، باإلضافة الى مدير مركز البحوث واالستشارات بها وغيرهم. ووكيلها الحالي

  ن الكلية كان لها مساهمة في تخريج العديد من الكفاءات من دول مختلفة شقيقة أكما

وصديقة منها فلسطين ومصر وسوريا وتشاد وغيرها، وقد تقلد العديد منهم مناصب هامة 

 في بلدانهم.

  م الكامل لخريجيها فيما بعد التخرج، تقرر تأسيس سعي الكلية الى تحقيق الدع إطارفي

وحدة دعم الخرجين ورابطة خريجي كلية العلوم والتي من خاللها سيتم التواصل مع 

الخريجين واالستنارة بأرائهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية مما سيعطي دفعة 

 كبير لخريجي هذه الكلية. 
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وحتى العام الجامعي  م0224/0223ام الجامعي عداد خريجي الكلية من العأ

 م0202/0202

 

م وحتى العام 0224/0223العام الجامعي داد خريجي كل قسم علمي من أعمجموع 

 م0202/0202الجامعي 
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 هم نقاط التقييم والمالحظات ومقترحات تحسين األداء:أ

 (%28التقييم ( المعيار األول: التخطيط )2

لى عدم وجود خطة تنفيذية إقاط في مجمل المعايير وهذا يرجع يعد هذا المعيار من اقل الن

الستراتيجية وعدم وجود أي شواهد و خطة بديلة ووجود الكثير من القصور في الخطة اأ

 و ادلة حول األليات التي تم تنفيذها بها.أ

 (%75م ( المعيار الثاني: القيادة والحوكمة )التقيي0

 لة تؤكد التزامدأو أقصور بسبب عدم وجود أي شواهد هذا المعيار أيضا به الكثير من ال

ليات المختلفة ذات العالقة بالحوكمة واشراك الجميع في القرار وعدم وجود الكلية بتنفيذ اآل

 أي من االدلة والمواثيق.

 (%40.8( المعيار الثالث: هيئة التدريس والكوادر المساندة )7

لمقيميين، من ا ن األداء به القى استحسان نسبيا  أال إتقييم في هذا المعيار غض النظر عن الب

جود عدم ولى عدم وجود األدلة وخطط التنمية، وإويرجع القصور في التقييم لهذا المؤشر 

 مع الشكاوى. و التعاملأالخاصة كتقييم عضو هيئة التدريس ليات دليل يفيد تنفيذ بعض اآل

 (%62.8ار الرابع: البرامج التعليمية )التقييم ( المعي4

لكبير لى التعاون اإايير التي تم تقييمها وهذا راجع بين المعمن فضل حد األأهذا المعيار هو 

ال إداراتها وبذلهم جهودا تشكر في استكمال مؤشرات هذا المعيار، إمن االقسام العلمية و

ن أر مستعجل يجب مألمقررات وهذا ها قصور في توصيف اقسام بأن هناك أنه لوحظ أ

يكون ضمن أولويات رؤساء األقسام وهذا القصور هو ما تسبب في النقص النسبي لتقييم 

المعيار، ونظرا لما لمسناه من ارتياح لدر لجنة التقييم ألداء األقسام العلمية فقد ارتأينا في 

ميع ن تكون جأالعاجل ه قصور ونتمنى في القريب هذا التقرير عدم ذكر اسم أي قسم لدي

 البرامج ومقرراتها قد تم توصيفها.

 (%54.8( المعيار الخامس: الشؤون الطالبية )التقييم 5
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م هذا ب في نقص تقييهذا المعيار أيضا ال بأس به كبداية النطالق خطة التحسين، والسب

جود م ولى عدإريجين وال نشر قوائمهم باإلضافة لى عدم تفعيل وحدة الخإالمؤشر يرجع 

 ليات.تنفيذ العديد من اآلشواهد على 

 (%79.5( المعيار السادس: المرافق وخدمات الدعم التعليمية )التقييم 6

ن نالحظ تدني في التقييم لهذا المعيار لكونه مرتبط بإجراءات إدارية أمن الطبيعي 

فصيلية ييم التوامكانيات ال تمتلك إدارة الكلية الكثير منها، ولكن من مراجعة بيانات التق

ن هناك الكثير من النقط باإلمكان اضافتها لتقييم الكلية في هذا المعيار، في حال أحظ نال

 االلتزام بما ورد في خطة عمل قسم الجودة.

 (%42.8( المعيار السابع: البحث العلمي )التقييم 3

قارنة بر متدني منه يعتأ إالعلى بقليل من العديد من المؤشرات أتقييمه  نأهذا المؤشر رغم 

عتبار إمكانيات الكلية في هذا الباب، ويرجع التدني خذنا في اإلأن يكون في حال أا يمكن بم

حوث، بإنجاز ب دلى عدم وجود خطط بحثية وال تقارير تفيإفي هذا المعيار بشكل كبير 

 ليات الخاصة بهذا المعيار.لى عدم وجود مستندات تفيد تنفيذ أي من اآلإباإلضافة 

 (%05المعيار الثامن: خدمة المجتمع والبيئة )التقييم  (8

 نشاء وحدات خدمة المجتمع والبيئة حديثة نسبيا  إبسبب كون فكرة  هذا التقييم متدني جدا  

ن لم تفعل في الكلية بالرغم من قيام الكلية بالعديد من األنشطة ذات لى اآلإليات عملها آو

 العالقة بهذا المعيار.

 (%67اسع: ضمان الجودة والتحسين المستمر )( المعيار الت9

العديد  نعظم المعايير األخرى وهذا يرجع ألمقارنة مع م عد تقييم هذا المعيار عالي نسبيا  يُ 

ا ذمن مؤشراته تعتمد على دعم وتوفير اإلمكانيات لقسم الجودة وتقييم األداء بالكلية وه

اصة ليات الخن قصور في تنفيذ اآلأيضا يعاني م نهأال إمتوفر بما يكفي ألداء العمل، 

 دلة على تنفيذ هذه المؤشرات.أو ألتحسين المستمر وهدم وجود شواهد با
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 تائج تقييم الكلية في المعايير المختلفةن
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 أ. مرحلة البكالوريوس

 

 ب. مرحلة املاجستري

 

  

 القسم العلمي ت
توصيف 

 البرنامج

 عدد المقررات
 إلنجازنسبة ا

 غير موصفة موصفة اإلجمالي

 %75 23 30 56 مكتمل علم النبات 2

 %92 5 55 62 مكتمل علم الحيوان 0

 %67 21 45 50 مكتمل علم البيئة 4

 %100 2 60 60 مكتمل الكيمياء 3

 %222 2 32 32 مكتمل الرياضيات 5

 %07 6 32 37 مكتمل اإلحصاء 6

 %222 2 37 37 مكتمل الفيزياء 7

 %76 20 40 52 مكتمل الحاسوب 0

 %75 20 46 30 مكتمل الجيولوجيا 1

 %76 22 45 36 مكتمل األحياء الدقيقة 22

 %85 79 437 514 المجموع

 القسم العلمي ت
توصيف 

 البرنامج

 المقررات توصيف

 غير موصفة غير مكتملة مكتملة اإلجمالي

 ديمنموذج ق الرياضيات 2
 أساسي+ 6

 اختياري 3
 جميعها موصفة في نموذج قديم

 نموذج قديم الفيزياء 0
 أساسي+ 0

 اختياري 0
 جميعها موصفة في نموذج قديم

 نموذج قديم األحياء الدقيقة 4
 اجباري+ 1

 اختياري 4
 جميعها موصفة في نموذج قديم

 22 2 2 22 غير جاهز الكيمياء 3
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 الحجم رقم القاعة ت
عدد 

 الكراسي
 مالحظات الوسائل التعليمية التهوية

 تحتاج صيانة النوافذ سبورة سيئة جيدة 45 كبيرة 220  .2

 تحتاج صيانة النوافذ سبورة جيدة جيدة 20 صغيرة 224  .0

 تحتاج صيانة النوافذ سبورة سيئة جيدة 45 كبيرة 223  .4

 تحتاج صيانة النوافذ ة سيئةسبور جيدة 23 صغيرة 225  .3

 تحتاج صيانة النوافذ سبورة سيئة جيدة 20 صغيرة 226  .5

 تحتاج صيانة التكييف والنوافذ سبورة جيدة متوسطة 02 متوسطة 227  .6

 تحتاج صيانة التكييف والنوافذ سبورة جيدة متوسطة 02 متوسطة 220  .7

 النوافذتحتاج صيانة التكييف و سبورة سيئة جيدة 20 صغيرة 020  .0

 تحتاج صيانة التكييف والنوافذ سبورة ممتازة جيدة 20 صغيرة 024  .1

 تحتاج صيانة النوافذ سبورة سيئة جيدة 20 صغيرة 023  .22

 تحتاج صيانة التكييف والنوافذ سبورة متوسطة جيدة 20 صغيرة 025  .22

 تحتاج صيانة التكييف والنوافذ سبورة جيدة جيدة 02 متوسطة 026  .20

 تحتاج صيانة التكييف والنوافذ سبورة جيدة جيدة 02 متوسطة 027  .24

 ضاءةصيانة اإل سبورة جيدة جيدة 32 كبيرة 322  .23

 ضاءةصيانة اإل سبورة جيدة جيدة 32 كبيرة 320  .25

 ضاءةصيانة اإل سبورة سيئة جيدة 05 متوسطة 324  .26

 ضاءةصيانة اإل سبورة جيدة جيدة 05 متوسطة 323  .27

 صيانة اإلضاءة والتكييف ة جيدةسبور جيدة 05 متوسطة 325  .20

 ضاءةصيانة اإل سبورة سيئة جيدة 05 متوسطة 326  .21

 252 مدرج خليل اغويلة  .02
كيفات وافذ واستبدال الميحتاج تغيير الكراسي وصيانة االنارة والسقف المعلق والن

 كبرأبمكيفات 

 كبرأذ واستبدال المكيفات بمكيفات نارة والنوافيحتاج تغيير الكراسي وصيانة اإل 252 مدرج عبد القادر دلف  .02

 يحتاج تركيب سقف معلق وتغيير النوافذ 2معمل الفيزياء   .00

 يحتاج تركيب سقف معلق وتغيير النوافذ 2معمل الفيزياء   .04

 يحتاج تركيب سقف معلق وتغيير النوافذ والسبورة وصيانة المكيف معمل النبات  .03

 غيير النوافذ وصيانة توصيالت المياهيحتاج تركيب سقف معلق وت معمل علم الحيوان  .05

 يحتاج تركيب سقف معلق وتغيير النوافذ وصيانة توصيالت المياه حياء الدقيقةمعمل األ  .06

 يحتاج تركيب سقف معلق وتغيير النوافذ وصيانة المكيف وتوصيالت المياه واستبدال السبورة معمل الكيمياء  .07

 كيب قفل للباب الداخلي واستبدال السبورةيحتاج تغيير النوافذ وتر معمل الجيولوجيا  .00

 تحتاج تركيب سقف معلق المعشبة  .01

 يحتاج تغيير النوافذ وصيانة المكيف وصيانة الكهرباء 2معمل الحاسوب   .42

 يحتاج تغيير النوافذ وصيانة الكهرباء 0معمل الحاسوب   .42

 اءيحتاج تغيير النوافذ وتركيب سقف معلق وصيانة الكهرب 4معمل الحاسوب   .40

 يحتاج تغيير النوافذ وتركيب سقف معلق 3معمل الحاسوب   .44
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 أ
ا
 : نقاط القوة ول

  م.0200وجود خطة متكاملة لقسم الجودة للعام  .2

 إمكانية القيام بالعديد من األنشطة والبرامج داخل الكلية. .0

رة على تبني برامج تدريبية متخصصة كقسم قسام لها القدأووجود تنوع التخصصات  .4

يساعد على خدمة  قسم متخصص بعلوم البيئةووجود الحاسوب وقسم اإلحصاء 

 .المجتمع والبيئة

 األقسام.وجود برامج للدراسات العليا في بعض  .3

 .العلمية مجاالتوجود اعضاء هيئة تدريس متميزين ومتنوعي الخبرات وال .5

 المكاتب بالكلية. وجود شبكة انترنت متاحة لجميع .6

العلمي  وتوفر منافد النشروالنشر العلمي والترجمة  التأليفنشاط الكلية المتميز في  .7

 .بالكلية

هيئة التدريس والموظفين وملفات الطلبة شبه متكاملة  ألعضاءاإلدارية  الملفات .0

 سجالت محفوظة في أماكن مناسبة ورقية والكترونية.يوجد بالكلية و

 
 
 عف : نقاط الضثانيا

 و خطة طوارئ.ير مكتملة وال يوجد خطة تنفيذية أالخطة االستراتيجية غ .2

 هاتمحدودية مراجعوجود قصور في توصيف بعض المقررات والبرامج األكاديمية و .0

 .بشكل دوري هاوتحديث

 .تأهيلهمدارية المساندة وضعف الفنيين والمعيدين والكفاءات اإل نقص عدد .4

و على مستوى أتوى التدريب ورفع الكفاءة ال يوجد خطط واضحة سواء على مس .3

 البحث العلمي وخدمة المجتمع.
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وعدم  ،التدريب التعاوني الميداني تطبيقضعف الشراكة مع سوق العمل ومحدودية  .5

 وجود ما يفيد استطالع احتياجات سوق العمل.

رابطة  وأالخريجين دعم عدم وجود وحدة ضعف التواصل مع خريجي الكلية و .6

 .ريجينخلل

 أعضاء هيئة التدريسأدلة خاصة بالطلبة و وجدي يل الكلية قديم وغير محدث، والدل .7

 .مبتبني مواثيق أخالقية لكل منه و ما يفيدأ والموظفين

 والشواهد. مستنداتالوثائق وليتم االحتفاظ با ال .0

 
 
 اولويات التحسي   : ثالثا

 ء.االلتزام بشكل كامل بما ورد في خطة عمل قسم الجودة وتقييم األدا .2

مية كاديألقسام العلمية توصيف برامجها األن تستكمل جميع اأبشكل عاجل يجب  .0

 ومقرراتها وتسليمها الكترونيا لرئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية.

وتجهيز الخطة مراجعة وتعديل الخطة اإلستراتيجية لجنة ن تباشر أيفترض  .4

تم ن يأعملها وتنتهي منه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة التنفيذية والخطة البديلة 

 أراء جميع منتسبي الكلية وأصحابخذ دلة التي تفيد أاالحتفاظ بجميع الشواهد واأل

 عدادها.المصلحة واشراكهم في إ

م تخصيص لوحة إعالنات لقسماكنها، وللوحات االسترشادية وتعليقها في أتوفير ا .3

 عالنات على أماكن غير مناسبة.لملصقات واإلالتسجيل وكل األقسام وعدم وضع ا

 والتواصل معهم ومع جهات التوظيف خارج الكلية. للخريجيننشاء وحدة ورابطة إ .5

 متكامل.رشاد األكاديمي بشكل اإلو تفعيل قسم النشاط .6

 ومعدات إطفاء الحريق. سعافإتوفير صناديق  .7

 .ياجاتليات دعم المكفوفين وغيرهم من ذوي االحتتفعيل آالعمل على  .0

 .تجهيز دليل الطالب، والنشرات التعريفية والميثاق األخالقي .1

 .لبحث العلمي اعتماد ميثاق أخالقيو أعضاء هيئة التدريس وميثاق عداد دليلإ .22
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ط عمل لمكتب البحوث واالستشارات وأخرى لوحدة خدمة المجتمع تجهيز خط .22

 .تدريبية متكاملة واعتمادها والبيئة وخطة

ووحدة تقنية المعلومات الخاصة بموقع الكلية  التعليمية تفعيل قسم الوسائل .20

 وتحميل جميع الملفات الخاصة بالكلية على الموقع.
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 مؤرشًا ( 11)        املعيار األول: التخطيط 

 

 %20= 222× 33÷0نسبة األداء لهذا المعيار = 

  

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

   √   للمؤسسة خطة استراتيجية معتمدة تتماشى مع استراتيجية الجهة التابعة لها. 2

    √  تتضمن الخطة غايات واضحة وأهداف محددة قابلة للقياس. 0

     √ رؤية ورسالة وقيم وأهداف المؤسسة واضحة ومعلنة ومنشورة. 4

3 
فيهم الطالب وأرباب سوق العمل في إعداد للمؤسسة آلية تشرك من خاللها أصحاب العالقة بمن 

 الخطة االستراتيجية.

 √    

    √  للمؤسسة آلية لنشر خطتها االستراتيجية وتوضيحها ألصحاب العالقة. 5

6 
للمؤسسة أليات دقيقة لجمع وترتيب البيانات واستخالص المعلومات بشكل منتظم من أجل قياس 

 في خطتها االستراتيجية. درجة تحقيقها لمؤشرات األداء الواردة

 √    

    √  للمؤسسة آليات مناسبة لتطوير الرؤية واألهداف. 7

     √ تستخدم المؤسسة رسالتها وأهدافها في التخطيط ألنشطتها وعملياتها. 0

     √ توظف المؤسسة نتائج عمليات التقييم في التطوير والتحسين المستمر. 1

22 
ستراتيجية لمواكبة التطورات الحديثة للتعليم والتعلم والبحث العلمي شمولية أهداف المؤسسة اال

 وخدمة المجتمع.

 √    

     √ للمؤسسة خطط بديلة لالستجابة السريعة للمتغيرات الداخلية والخارجية. 22
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___________________________________________________________________ 

 73من  72الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 03)                                                املعيار الثاين: القيادة واحلوكمة                

 

 % 45= 222×222÷45نسبة األداء لهذا المعيار = 

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

    √  للمؤسسة شروط الختيار القيادات األكاديمية واإلدارية وملتزمة بها . 2

    √  للمؤسسة آليات لقياس مدى رضا منتسبيها على أداء قيادة المؤسسة. 0

4 
سة دليل للقوانين واألنظمة والتعليمات المتضمنة ألفضل أساليب ممارسة سلطة مجالس اإلدارة للمؤس

 العليا وقياداتها اإلدارية.

 √    

3 
للمؤسسة آلية تمكن غير أعضاء مجلس اإلدارة من المشاركة في صنع قرارات المؤسسة وتوجيه مسار 

 العمل بها.

 √    

5 
والصالحيات لكل من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والمستويات  االلتزام بالمهام والمسؤوليات

 التنظيمية المختلفة بها.

  √   

6 
اعتماد إدارة المؤسسة في قراراتها على حقائق مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، بما فيها نتائج 

 تقارير فريق العمل أو اللجان المختصة.

  √   

     √ لس اإلدارات وباقي العاملين بالمؤسسة.درجة اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مج 7

    √  للمؤسسة آلية محددة وواضحة لتشكيل اللجان وفرق العمل. 0

1 
للمؤسسة هيكل تنظيمي يبين المهام والصالحيات لجميع المستويات اإلدارية، وواضحا ألصحاب 

 العالقة والمصلحة.

√     

    √  ات والنشاطات ونشرها داخل المؤسسة.للمؤسسة آلية لتوثيق المعلومات واإلجراء 22

    √  للمؤسسة آليات واضحة ومحددة لتقييم ومراجعة أدائها بشكل منتظم. 22

   √   للمؤسسة قنوات اتصال واضحة وفعالة بين اإلدارة، والعاملين، والطلبة، وأصحاب العالقة اآلخرين. 20

  √    يات كل من: المؤسسة، والكليات، والبرامج التعليللمؤسسة آلية واضحة لمسار التقرير على مستو 24

  √    للمؤسسة لوائح وإجراءات تنظم العملية التعليمية واإلدارية والمالية. 23

    √  للمؤسسة آلية لضبط وتدقيق منشوراتها وإعالناتها. 25

    √  للمؤسسة آلية واضحة لتحصيل الرسوم المالية. 26

   √   ييم واضح وموثق وشفاف لمراقبة ومراجعة أداء العاملين بها.للمؤسسة نظام تق 27

   √   للمؤسسة آليات شفافة وعادلة ومنشورة للعاملين المتميزين ومكافآتهم. 20

    √  للمؤسسة آليات واضحة لتحديث خدماتها، ومواردها، وعملياتها التعليمية. 21

   √   التوظيف.للمؤسسة آليات شفافة للتعيين والتعاقد و 02

 للمؤسسة آليات تضمن شفافية اإلجراءات المالية. 02

 ال ينطبق على الكلية

 للمؤسسة آليات واضحة إلعداد ميزانيتها، تبين مصادر أوالها واستخداماتها. 00

 تخطط المؤسسة موازنتها على أساس رسالتها وأهدافها. 04

 تقديرية، تضمن مشاركة المستويات التنظيمية المختلفة.للمؤسسة آليات واضحة إلعداد الميزانية ال 03

 تلتزم المؤسسة بإعداد تقرير سنوي عن دخلها ومركزها المالي.  05

    √  للمؤسسة ميثاق أخالقي لجميع الشرائح العاملة بها. 06

    √  للمؤسسة نظام واضح للثواب والعقاب. 07

   √   كاديمية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.للمؤسسة آلية لضمان وتعزيز الحرية األ 00

   √   للمؤسسة آليات واضحة وشفافية الستطالع آراء منتسبي المؤسسة في جودة العملية التعليمية. 01

42 
للمؤسسة آلية تلتزم من خاللها بتقديم الدعم المادي الالزم إلدارة ومكاتب الجودة والوحدات التابعة لها 

 بشكل منظم.

 √    
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 73من  72الصفحة 

 

 مؤرشًا (11)      املعيار الثالث: هيئة التدريس والكوادر املساندة                         

 

 % 30.0= 222× 56÷03نسبة األداء لهذا المعيار = 

 

 

 

  

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

   √   .للمؤسسة آلية واضحة وشفافة الختيار أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 2

     √ للمؤسسة دليل واضح ومعلن خاص بأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 0

4 
للمؤسسة خطة لتوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 

 المؤهلين لتنفيذ برامجها

  √   

    √  .للمؤسسة آليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 3

5 
لمؤسسة آليات واضحة تلتزم من خاللها بتقديم الخدمات التقنية المناسبة ألعضاء 

 هيئة التدريس والكوادر المساندة بشكل مستمر

  √   

    √  .للمؤسسة آلية تضمن حقوق أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 6

7 
 الكوادر المساندةللمؤسسة خطط التنمية القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس و

 وتطويرها

√     

  √    للمؤسسة آليات واضحة تمكن الطالب من التواصل مع أعضاء هيئة التدريس 0

   √   .للمؤسسة آليات واضحة لدعم أعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاثهم 1

22 

للمؤسسة ملف أكاديمي لكل عضو هيئة التدريس قار وغير قار، يتضمن السيرة 

المؤهل العلمي معترف به من الجهة المختصة، والنشاطات العلمية الذاتية و

 والتدريسية 

   √  

22 
للمؤسسة آلية تتيح الفرص بشكل عادل المشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان 

 العلمية المؤقتة والدائمة

  √   

    √  .للمؤسسة آلية واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوي أعضاء هيئة التدريس 20

24 
للمؤسسة آلية واضحة للتعامل مع السرقات العلمية والمخالفات األخرى المتعلقة 

 بأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة والباحثين.

   √  

23 
للمؤسسة آلية لتوفير االمكانيات المادية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والكوادر  

 المساندة التي تمكنهم من أداء واجباتهم.

  √   
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 73من  70الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 11املعيار الرابع: الربامج التعليمية                                                               ) 

 

 % 62.0= 222× 76÷37نسبة األداء لهذا المعيار = 

 

  

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

 √     واهدافهاالبرامج التعليمية للمؤسسة تتوافق مع رسالتها  2

  √    للمؤسسة آلية واضحة تعتمد فيها على المختصين في تصميم برامجها التعليمية 0

  √    .البرامج التعليمية للمؤسسة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل 4

  √    .للمؤسسة شروط ومتطلبات قبول محددة لكل برنامج، ومصاغة بشكل واضح في وصف البرنامج 3

5 
مؤسسة آليات واضحة تمكن الطالب الجدد من االطالع على طبيعة ومتطلبات لبرامج التي يرغبون لل

 االلتحاق بها، وتقديم اإلرشاد األكاديمي بالخصوص.

  √   

  √    .للمؤسسة آليات واضحة تمكن الطالب االنتقال من وإلى البرامج التعليمية 6

7 
ل دوري مع المعنيين وأصحاب العالقة بما في ذلك أرباب للمؤسسة آلية لمراجعة سياسة القبول بشك

  العمل.

  √   

  √    .لدى المؤسسة العدد الكافي من الموظفين المؤهلين لتقديم خدمات الدعم الطالبي 0

1 
للمؤسسة آلية لتزويد الطالب بنشرة تعريفية تتضمن معلومات كافية حول خدمات الدعم الطالبي 

 م.والرعاية المتوفرة له

  √   

22 
للمؤسسة آلية تلزم إدارات البرامج باتباع نظام اإلشراف األكاديمي والريادة العلمية بما يتناسب مع 

 طبيعة كل برنامج

  √   

22 
في وصف وتوصيف برامجها التعليمية  تستند المؤسسة إلى معايير أكاديمية أو مقارنة مرجعية

 ومقرراتها الدراسية

  √   

   √   ات واضحة للتعامل مع الطالب المتعثرين والمتفوقين في البرامج التعليميةللمؤسسة آلي 20

24 
للمؤسسة آليات واضحة ومنشورة حول متطلبات حضور الطلبة وااللتزام بالمواعيد، وتعتمد إجراءات 

 وأنظمة فعالة لتنفيذها

  √   

 √     للمؤسسة الئحة خاصة بالدراسة واالمتحانات ملتزمة بتطبيقها 23

   √   للمؤسسة آلية تلزم ادارات البرامج، بالمراجعة الدورية لبرامجها وتحديثها 25

 √     تضمن المؤسسة توازن المقررات التخصصية والتربوية والمقررات العامة بالبرامج التعليمية. 26

27 
نتائجها  عليمية وتوظيفللمؤسسة آلية تلزم إدارات البرامج باستطالع آراء الطالب في جودة العملية الت

 في التحسين والتطوير

  √   

20 
للمؤسسة آلية تلزم إدارات البرامج باستطالع آراء الطالب في جودة العملية التعليمية وتوظيف نتائجها 

 في التحسين والتطوير

  √   

   √   ن والتطوير.يللمؤسسة آلية لنشر نتائج تقييم برامجها التعليمية واالستفادة منها في عمليات التحس 21
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 73من  77الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 11املعيار اخلامس: الشؤون الطالبية                                                            ) 

 

 % 53.0= 222× 03÷36لمعيار = نسبة األداء لهذا ا

 

  

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

   √   وأهدافها وخططها التنفيذية للمؤسسة آليات قبول تنسجم مع رسالتها 1

   √   .ةاالستيعابيللمؤسسة آلية واضحة لقبول الطالب ومناسبة لقدرتها  2

 √     .يتوفر بالمؤسسة العناصر البشرية المؤهلة لمساعدة الطالب على إتمام إجراءاتهم 3

    √  .للمؤسسة آلية لتوفير الدعم المناسب للطالب المعاقين 4

     √ ة تلتزم بنشر قوائم الخريجين على موقعها اإللكتروني دوريةالمؤسس 5

   √   للمؤسسة آلية اإلرشاد وتنسيب الطالب للتخصصات المختلفة 6

 √     .للمؤسسة قاعدة بيانات لطالبها 7

 √     .المؤسسة تحتفظ بملف إداري لكل طالب 8

 √     المؤسسة تحتفظ بالسجالت األصلية للطالب 9

 √     .للمؤسسة وسائل وأماكن لحفظ النسخ االحتياطية لسجالت الطالب 10

 √     للمؤسسة آلية تكفل سرية معلومات الطالب 11

    √  للمؤسسة آلية تنظم عملية إطالع الطالب على سجالتهم 12

   √   للمؤسسة آليات الختيار وتسمية المرشد األكاديمي أو الرائد العلمي 13

 √     .ة سجالت تبين نتائج التحصيل المعرفي للطالبللمؤسس 14

   √   للمؤسسة آليات واضحة للطعن والتظلم والشكاوي الطالبية 15

    √  .المؤسسة تلتزم بتقديم الدعم الالزم لألنشطة الطالبية 16

     √ .المؤسسة توفر الخدمات الصحية األساسية للطالب 17

    √  .من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل للمؤسسة آلية تمكن الطالب 18

   √   للمؤسسة آليات واضحة وموثقة للتعامل مع الطالب المتفوقين والمتعثرين 19

    √  للمؤسسة وحدة لمتابعة الخريجين 20

    √  .للمؤسسة آليات لمعرفة مدى مالءمة برامجها لمتطلبات سوق العمل 21
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 73من  74الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 11املعيار السادس: املرافق وخدمات الدعم التعليمية                                      ) 

 

 % 41.0= 222× 220÷34نسبة األداء لهذا المعيار = 

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

   √   .للمؤسسة مساحة ومباني تحقق أهدافها التعليمية والتربوية والبحثية 2

0 
للمؤسسة ما يثبت ملكيتها ألصولها الثابتة والمنقولة، أو امتالكها الحق القانوني في استخدام المباني 

 تقديم خدماتها.والمرافق ل

 √    

   √   . للمؤسسة خطط لصيانة مبانيها ومرافقها  4

   √   .للمؤسسة آلية تضمن االلتزام المستمر بمتطلبات المباني والمرافق الصادرة عن المركز 3

    √  .للمؤسسة قواعد لألمن والسالمة بالمعامل والورش والمختبرات 5

    √  حول األمن والسالمة للطالب والعاملين والزوار المؤسسة توفر اإلرشادات العامة 6

   √   .للمؤسسة مخازن تتوفر فيها الخصائص والشروط المطلوبة 7

    √  .للمؤسسة آلية لمراقبة ومتابعة المقاهي والمطاعم والعاملين بها وفقا للشروط الصحية 0

   √   .لمرافق واألبنيةالمؤسسة توفر التكييف والتدفئة والتهوية الكافية داخل ا 1

22 
المؤسسة تيسر لمنتسبيها بمن فيهم المعاقين إمكانية الوصول واستعمال المرافق واألبنية وأماكن  

 الدراسة

 √    

22 
المؤسسة تعمل على توفير المساحة الشخصية الكافية ألعضاء هيئة التدريس من أجل تحضير 

 اراتالمحاضرات، والعمل مع الطلبة وتقديم االستش

  √   

  √    .المؤسسة توفير مساحات وأماكن كافية لراحة منتسبيها من مرافق وأماكن للصالة 20

24 
المؤسسة تعمل على توفير أماكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتأمين ممتلكاتهم الشخصية، بما 

 فيها مواقف للسيارات

 √    

    √  يهية والرياضية واألعمال اإلبداعيةالمؤسسة توفر المرافق الخاصة باألنشطة الترف 23

    √  .المؤسسة توفر المساحات الشخصية الكافية واالماكن الالزمة للكوادر المساندة 25

26 
الموقع اإللكتروني والمواد المطبوعة للمؤسسة توفر وصفا دقيقا لموقعها، ومرافقها ومبانيها، 

 مات التي تقدمها.والتسهيالت المتوفرة، وطبيعة مواردها، والخد

  √   

   √   .للمؤسسة آليات فعالة لتحديث المعلومات على الموقع االلكتروني بشكل منتظم  27

    √  للمؤسسة آلية لتقييم خدمات الدعم الطالبي بشكل دوري 20

    √  للمؤسسة أنظمة وطرق فعالة للتواصل مع الطلبة خارج أوقات الدوام الرسمي  21

 جامعي الطالبي نظيف وآمن وذو مستوى كاف لتلبية احتياجات الطالبالسكن ال 02
 ال ينطبق على الكلية

 للمؤسسة آلية واضحة للعناية بالسكن الجامعي 02

    √  يشرف على النشاطات التي تنظمها المؤسسة مسؤول يتمتع بالكفاءة والخبرة 00

    √  ن بالخبرة المناسبةإدارة المكتبة بالمؤسسة تدار بكوادر کافية يتمتعو 04

03 
مكتبة المؤسسة تحتوي المصادر التعليمية المناسبة )ورقية والكترونية بما فيها الكتب العامة 

 . والموسوعات والمعاجم والمجالت والدوريات

  √   

  √    للمكتبة نظام إعارة جيد 05

   √   .لمكتبة المؤسسة أوقات عمل مناسبة وكافية ومعلنة 06

   √   .للمؤسسة آلية لتطوير وتحسين خدمات المكتبة 07

   √   .للمؤسسة العدد الكافي من الحواسيب ذات المواصفات المناسبة 00

    √  المؤسسة توفر البرمجيات الحديثة والمناسبة. 01
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___________________________________________________________________ 

 73من  75الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 11املعيار السابع: البحث العلمي                                                                            ) 

 

 % 32.0= 222× 40÷00ذا المعيار = نسبة األداء له

  

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

  √    .ليات واالجراءات المتعلقة بالبحث العلميللمؤسسة مكتب خاص يتولى إدارة العم 2

0 
للمؤسسة آليات تحدد األولويات وكافة التسهيالت لدعم البحث العلمي وأعمال 

 الترجمة

  √   

  √    للمؤسسة ميثاق أخالقي يضمن التقيد بأدبيات وأخالقيات البحث العلمي 4

3 
البحوث العلمية في مجال للمؤسسة آليات تحفز الباحثين من منتسبيها إلجراء 

 تخصصهم ونشر نتائجها. 

  √   

    √  للمؤسسة آليات واضحة تعكس مدى االتساق بين البحث العلمي والعملية التعليمية 5

    √  .خطط البحث العلمي في المؤسسة تتوافق مع األولويات الوطنية في الدولة 6

   √   لكترونيللمؤسسة قائمة محدثة لمنشوراتها على موقعها اإل 7

0 
للمؤسسة ضوابط لتقييم أداء وإنتاج أعضاء هيئة التدريس البحثي بما يحقق تطلعات 

 وتوقعات المؤسسة في مجال البحث العلمي.

   √  

    √  للمؤسسة آليات عادلة وشفافة لدعم أبحاث وأنشطة أعضاء هيئة التدريس  1

22 
مؤسسة بتشجيع ريادة األعمال الخطة االستراتيجية للمؤسسة تظهر التزام ال

 والمشاريع في مجاالتها

  √   

22 
للمؤسسة آلية واضحة ومنتظمة للتواصل مع أرباب العمل والخريجين للحصول  

 على التغذية الراجعة لتطوير مناهجها وتعزيز البحوث العلمية التعاونية

 √    

20 
وتبادل الزيارات مع للمؤسسة آلية واضحة لعقد االتفاقيات العلمية والبحثية 

 المؤسسات المماثلة في العالم.

 √    

    √  للمؤسسة آليات واضحة لتقييم وتطوير سياسة البحث العلمي 24

    √  للمؤسسة آلية واضحة تحدد نسبة اإلنفاق الكلي على األبحاث من موازنتها 23

    √  منتسبو المؤسسةعدد المرات التي أستشهد بها في األبحاث العلمية التي أنتجها  25

26 
للمؤسسة آلية للبحوث العلمية التعاونية المشتركة مع المؤسسات والقطاعات 

 األخرى

 √    

    √  للمؤسسة آلية للمشاركة في المحافل والمؤتمرات العلمية  27

    √  للمؤسسة آلية واضحة لالستفادة من نتائج بحوث الطالب المتميزة. 20
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___________________________________________________________________ 

 73من  76الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 11)                              املعيار الثامن: خدمة املجتمع والبيئة               

 

 % 05= 222× 32÷22نسبة األداء لهذا المعيار = 

 

  

 3 4 0 2 2 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار ت

     √ للمؤسسة مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة المجتمع والبيئة 2

   √   لتعرف على مشاكل المجتمع المحلي والبيئة المحيطةللمؤسسة آلية ل 0

    √  للمؤسسة آليات لنشر وتعزيز القيم االيجابية: الدينية، األخالقية، الوطنية، واالنسانية 4

     √ تعد المؤسسة تقرير سنويا يتضمن تفاصيل الخدمات المجتمعية التي شاركت بها 3

5 
معرفة رأي المجتمع في ما تقدمه من خدمات للمؤسسة آلية واضحة الستطالع و

 مجتمعية وبيئية لالستفادة منها في تطوير عملياتها.

 √    

6 
للمؤسسة آليات واضحة للتعامل مع النفايات ومخلفات المعامل والورش للمحافظة 

 على سالمة البيئة. 

 √    

    √  . عة داخل المجتمللمؤسسة آلية للمساهمة في نشر المعرفة وثقافة االهتمام بالبيئ 7

0 
للمؤسسة آلية تسهم من خاللها مع مؤسسات المجتمع األخرى في تنفيذ المشاريع 

 التنموية االقتصادية واالجتماعية

  √   

1 
للمؤسسة آلية للتواصل مع المنظمات والمؤسسات واالتحادات والروابط العلمية 

 المختلفة بالداخل والخارج من أجل دعم المجتمع.

 √    

22 
للمؤسسة آلية لنشر المعلومات حول تجاربها وممارساتها الجيدة، والمشاركة الفاعلة 

 مع المؤسسات المناظرة.

 √    
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 73من  73الصفحة 

 

 مؤرشًا ( 11)                  املعيار التاسع: ضامن اجلودة والتحسني املستمر                

 

 % 64=  32/63نسبة األداء لهذا المعيار = 

 

 

 3 4 0 2 2 لمؤشرات التي تحقق هذا المعيارا ت

2 
للمؤسسة ادارة خاصة للجودة وضمانها تضم كوادر تتمتع بالكفاءة والمعرفة 

 والخبرة في مجال ضمان جودة التعليم العالي.

    √ 

  √    إلدارة الجودة بالمؤسسة آلية واضحة لتجويد العملية التعليمية 0

 √     .ادارة الجودة في صناعة القرارللمؤسسة آلية تمكن مشاركة   4

 √     .المؤسسة تلتزم بتقديم الدعم وتوفير االمكانيات الالزمة إلدارة الجودة  3

5 
تضمن األخذ  -في أثناء جمع البيانات ألغراض ضمان الجودة  -للمؤسسة آليات 

 بآراء أصحاب العالقة.

   √  

6 
حصائيات الخاصة بالعملية التعليمية للمؤسسة آليات تضمن إحالة التقارير واال 

 سنوية من الكليات الى ادارة الجودة.

    √ 

  √    اإلدارة الجودة بالمؤسسة آليات واضحة لقياس مستوى رضا الطلبة والعاملين بها 7

0 
للمؤسسة آلية للتقييم الذاتي وفق معايير االعتماد الصادرة عن المركز بشكل 

 .مستمر

 √    

    √  طط التطوير والتحسين المستمر في ضوء نتائج التقييم الذاتيللمؤسسة خ 1

 √     .للمؤسسة آلية تدعم التعاون والتنسيق بين مكاتب ووحدات الجودة بالمؤسسة 22

   √   .للمؤسسة آلية واضحة ونماذج معتمدة لعملية تقييم أداء منتسبيها ونشرها 22

20 
المصلحة إلبداء آرائهم ومقترحاتهم لغرض  للمؤسسة آلية تدعو من خاللها أصحاب

 التطوير والتحسين المستمر

   √  

24 
للمؤسسة آلية لالستفادة من نتائج عملية تقييم أداء منتسبيها، وآراء أصحاب 

 المصلحة 

 √    

    √  المؤسسة تعمل على تطبيق خططها التنفيذية ومراجعتها دوريا.   23

    √  د احتياجات التطوير المهني للعاملينللمؤسسة آلية واضحة لتحدي 25

26 
للمؤسسة آليات لتوثيق وضمان سالمة البيانات، التي يتم جمعها من أجل إدخال أي 

 تحسينات ضرورية وقياس أثرها.

 √    


