
 آلية التقويم المؤسسى

 
 :القدرة المؤسسية: أوال

 :يتم التقويم المؤسسى دوريا بنهاية الفصل الدراسى من خالل

 إستقصاء رأى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن كفاءة المؤسسة التعليمية* 

 التقرير السنوى الذاتى والدراسة الذاتية للكلية* 

 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية* 

الطالب , , (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة)يشمل التقويم جميع األطراف المعنية * 

 (الخريجين, الجهاز االدارى, واألطراف المجتمعية

العات الرأى, والندوات وورش استخدام األدوات الالزمة للتقويم مثل األستبيانات, استط* 

 والمطبوعاتالعمل 

اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز االدارى قياس مستوى رضا كل من أعض* 

 وعمل التحليل وكتابة التقارير الخاصة بها

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز االدارى تقرير* 

 مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية فى مجالس األقسام ومجلس الكلية* 

 يحية طبقا لنتائج التقويممتابعة االجراءات التصح* 

 تقارير المراجعة الخارجية من  مركز ادارة الجودة بالجامعة* 

 تقارير المراجعة الخارجية من ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى* 

 

 آلية التقويم المؤسسى
 :الفاعلية التعليمية: ثانيا

 :يتم التقويم المؤسسى دوريا بنهاية الفصل الدراسى من خالل

 إستقصاء رأى الطالب فى كفاءة المؤسسة التعليمية* 

 التقرير السنوى الذاتى والدراسة الذاتية للكلية* 

 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية* 

الطالب , , (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة)يشمل التقويم جميع األطراف المعنية * 

 (تمعيةالخريجين, الجهاز االدارى, واألطراف المج



العات الرأى, والندوات وورش استخدام األدوات الالزمة للتقويم مثل األستبيانات, استط* 

 والمطبوعاتالعمل 

نسبة )دراسة وتحليل مخرجات العملية التعليمية وذلك من خالل النتائج الدراسية للكلية * 

 (النجاح للفرق األربعة

ى التدريس ويتم فى نهاية كل فصل دراسى تقييم الطالب للمقررات الدراسية والقائمين عل* 

 وذلك من أجل تحسين الفاعلية التعليمية

قياس مستوى رضا كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز االدارى * 

 وعمل التحليل وكتابة التقارير الخاصة بها

 ارىتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز االد تقرير* 

 مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية فى مجالس األقسام ومجلس الكلية* 

تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للمقررات وبرنامج البكالوريوس وبرامج الدراسات * 

 العليا

 تقارير المساءلة والمحاسبة وذلك لتحسين الفاعلية التعليمية* 

 ا لنتائج التقويممتابعة االجراءات التصحيحية طبق* 

 تقارير المراجعة الخارجية من  مركز ادارة الجودة بالجامعة* 

 تقارير المراجعة الخارجية من ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى* 
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