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 التخطيط االستراتيجى -1

 

تقرير ) الضعف / مجاالت القوة 

 (المراجعين المعتمدين 

أنشطة ومهام 

التعزيز لمجاالت 

 القوة

أنشطة ومهام 

المعالجة 

والتحسين لنقاط 

 الضعف

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية  التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ

 االداء

 : مجاالت القوة (  1)

 استراتيجية  وجود خطة -1/1

معتمدة للكلية وموثقة ومعلنة 

 لألقسام العلمية بالكلية

الخطة االستراتيجية للكلية  -2/1

االستراتيجية   خطةبال تبطةمر

 ةللجامع

 لمتابعةالية  عمل-
 سنويا الخطة
 أو المعوقات لتحديد
  .أستجد ما إلضافة

 
 
   

  متابعة لجنة خالل من 
 االستراتيجيةالخطةتنفيذ 
 بالكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنويا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة لجنة-
  الخطة

 االستراتيجية 
 بالكلية

 

 

 

 

 متابعة تقارير وجود-
 االستراتيجية للخطة
 بالكلية

 

 

-  

وجود رؤية ورسالة معتمدة  -2/1

 للكلية ومعلنة بوسائل متعددة 

وجود الية لمراجعة الرؤية  -

 والرسالة

وجود توافق بين رؤية ورسالة -
   الكلية ورؤية ورسالة الجامعة

 دورية متابعة عمل
 تنفيذه تم ما لمعرفة

 الخطة أنشطة من

تحدث مع    
الخطة 

االستراتيجية 
 للكلية

 
 

فريق التخطيط -
 االستراتيجى

 بما متابعة تقارير وجود
 تنفيذة تم
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الخطة التنفذية تتضمن : 3/1 

 الغايات و االهداف االستراتيجية
 لمتابعةالية  عمل 

 التنفذية   الخطة
 

 

 

  

لمتابعة  فريق تشكيل- 
 الخطة التنفذية

 

ادارة الكلية  -  سنويا
 وفريق التخطيط

 متابعة تقارير وجود  -
  تنفيذة تم بما

 : مجاالت الضعف( 2)

ضعف الموارد المالية  -1/2

المخصصة لتدريب فريق 

 التخطيط االستراتيجى

 الكلية تسعى 
 مصادر لزيادة

 الذاتى التمويل

 الطلبة عدد زيادة -
 العليا للدراسات المسجلين

 الكلية خارج من
عمل خطة لتنمية الموارد  -

 الذاتية بالكلية
 بحوث و مشروعات عمل -

 تنافسية
 ذات الوحدات تفعيل -

 بالكلية الخاص الطابع

 الكلية عميد- مستمر
 الكلية وكيل-

 العليا للدراسات
 الكلية وكيل-

 و البيئة لشئون
 المجتمع خدمة

 

 الطلبة عدد زيادة
 العليا للدراسات المسجلين

 الكلية خارج من
  تنافسية مشروعات وجود
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 الهبكل التنظيمى -2 

ومهام انشطة  اليات التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة

التعزيز لمجاالت 

 القوة

 مجاالت القوة

نتائج االستبيانات  -

وتقارير المراجعة 

 جودةمركز ال وزيارات

عميد الكلية وأعضاء 

 الهيكل التنظيمى

تطوير الهيكل  المراجعة الدورية بصورة سنوية

 .التنظيمى وتحديثه
 مجاالت القوة

يوجد هيكل تنظيمى مالئم لطبيعة  -1

 .طبقا لمعايير الجودةونشاط الكلية 

قرارات تتخذ بناء على 
 .نتائج التقييم

استبيان لتحديد  2112/2112 أعضاء الهيكل التنظيمى

 االحتيياجات

تم نشر واعالن الهيكل التنظيمى -2 توزيع االستبيان

على جميع اقسام الكلية وكذلك على 

 .الموقع االلكترونى للكلية

نتائج االستبيانات  -

المراجعة وتقارير 

 جودةمركز ال وزيارات

استبيان لتحديد    2113 عميد الكلية 

 االحتيياجات

يتضمن الهيكل االدارات —3 توزيع االستبيان

األساسية الالزمة وتم استحاث قسم 

 .لتمريض المسنين

تدريب العاملين 

والطالب وأعضاء 

 .هيئة التدريس عليها

عميد الكلية وفريق وحدة 

 األزمات والكوارث

تنفيذ الخطة تبعا  متابعة التنفيذ سنوية

 للجدول الزمنى

تم وضع خطة معتمدة لوحدة -2

 .األزمات والكوارث بالكلية

عميد الكلية ومديرعام  .متابعة التنفيذ

الكلية وأعضاء الهيكل 

 التنظيمى

يتم استخدام التوصيف  2113

الوظيف فى التعيين 

والندب والنقل للوظائف 

المختلفة على مستوى 

االداريين واعضاء هيئة 

 .التدريس

تحديد دقيق 

 للمسئوليات

يوجد توصيف وظيفى شامل -2

 .وموثق ومعتمد

زيارات متابعة دورية 

من مركز الجودة 

 .بالجامعة

 إدارة الكلية

 وحدة إدارة الجودة

لها مجلس ادارة يساعدها  طوال العام

على القيام على تحقيق 

 .أهدافها

تحديد دقيق 

 للمسئوليات

يوجد بالكلية وحدة لضمان الجودة -6

 .لها هيكل تنظيمى معتمد ومعلن

 .يوجد وحدة للتعليم التمريضى  -7 تنفيذ الدورات متابعة التنفيذ .تبعا لخطة الوحدة أعضاء الوحدة  صورة من الدورات 
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 القيادة والحوكمة -3

الضعف / مجاالت القوة

تقرير المراجعين )

 (المعتمدين

التعزيز أنشطة و مهام 

 لمجاالت القوة

انشطة ومهام 

المعالجة والتحسين 

 لنقاط الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

 مسئولية التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة 

 و تقييم األداء

 :مجاالت القوة (1)

يوجد  معايير  1/1

الختيار القيادات 

 االكاديميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج يوجد   2/1

تدريبى للقيادات 

-2015االكاديمية لعام 

2016 

 

عمل استبيان العضاء  

هيئه التدريس عن 

معايير الختيار القيادات 

 االكاديميه

 

  

 

 

 

 

 

لمعرفه  اإلستبيانعمل 

للقيادات احتياجات 

-2015االكاديمية لعام 

 م2016

 

 

 

 

قام الفريق بوضع الية 

لتلقى شكاوى اعضاء 

هيئة التدريس و تشكيل 

 لجنة لحل المشكالت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المراجعة  -

 الدورية

 

 

 

 

 

 

 

 متابعه التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 متابعه التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

خالل  

 شهريين 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل ثالثه 

 اشهر 

 

 

 

 

 شهر

 

 

 

 

 مسئول المعييار

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول المعييار

 

 

 

 

فريق المعيار 

 القيادة والحوكمة 

 

 

  

تم االعالن عن 

تلك المعايير من 

خالل رفعها على 

فضال  .موقع الكلية

عن وضع آليات 

الختيار القيادات 

االكاديمية و 

إعتمادها بمجلس 

 (42)الكلية رقم 

بتاريخ 

9/2/2015  

 

وجود شهادات 

للقيات بالدورات 

 التى تم تنفيذها

وجود مستندات 
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عمل الية لتلقى  3/1

شكاوى اعضاء هيئة 

 التدريس  

 

 

 

 

 

 

 

 :مجاالت الضعف( 2)

عدم توافر عائد -1

للقيام ( ميزانية)مادى 

بدورات كافية  للقيادات 

  1االكاديمية

عدم القدرة على -2

زيادة  الموارد المادية           

 1للكلية

 

  
 
 
 
 
 
 

  لزيادة الكلية تسعى
 التمويل مصادر
 الذاتى

داله على 

المشاركه فى 

 الدورات  

 

الية لتلقى وجود 

اعضاء شكاوى 

هيئة التدريس و 

تشكيل لجنة لحل 

المشكالت و يوجد 

صندوق بالدور 

الثانى امام وحدة 

 الجودة
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 المصداقية واألخالقيات -4

الضعف / مجاالت القوة

تقرير المراجعين )

 (المعتمدين

أنشطة و مهام النعزيز 

 لمجاالت القوة

أنشطة و مهام 

المعالجة و التحسين 

 لنقاط الضعف

 

 

 التنفيذآليات 

 

 التوقيت

 

 مسئولية التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة 

 و تقييم األداء

 :مجاالت القوة (2)

يوجد دليل حمايه  1/1

حقوق الملكيه الفكريه 

والنشر معتمد من 

مجلس الكليه  موزع 

على االقسام العلميه 

وموضوع على الموقع 

 االلكترونى للكليه 

 

 

 

 

 

توجد ملصقات  2/1

عند مكتبه الكليه ومكتبه 

الدراسات العليا 

بالتصوير الضوئى 

-11)للطالب لما يعادل 

من مجمل ( ورقه  21

اى كتاب او مرجع 

متمتع بحمايه رقم ايداع 

محلى او دولى وال 

 

ان يقرأ الدليل اكبر عدد 

 من الفئات المستهدفه 

 

 

 

 

 

 

التعليمات ويلتزم بها 

امين المكتبه ويتم التبليغ 

 عن اى تجاوزات 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل ورش عمل مماثله 

بصفه شبه دوريه كل 

 

 
 

المراجعة  -

 الدورية

 

 

 

 

 

 

 المراجعه الدوريه

 

 متابعه التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد اللقاءات 

 الدوريه 

 

خالل شهر 

-يناير 

 ديسمبر 

2112-

2116 

 

 

 

خالل ثالثه 

 اشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل ثالثه 

 اشهر

 

 

اعضاء هيئه 

  التدريس بالكليه 

 

 

 

 

 

رئيس قسم  -

 المكتبات 

المسئولين عن  -

قسم مكتبه 

الدراسات العليا 

 والطالب 

 

 

 

 

 

 

 مسئول المعيار 

 

 

استبيان لقياس 

رضا االطراف 

المستفيده عن 

فاعليه االجراءات 

المتبعه للحفاظ 

على الملكيه 

 الفكريه والنشر

 

 

استبيان لقياس 

رضا طالب 

الدراسات العليا 

والطالب واعضاء 

هيئه التدريس عن  

الحفاظ على 
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يسمح بتداول هذه 

النسخه الشخصيه سواء 

كانت ورقيه  او 

الكترونيه ومعتمد من 

 مجلس الكليه 

 

 

 

 

تم عمل ورشه  3/1

 32عمل استفاد منها 

عضو هيئه تدريس 

كما تم . وهيئه معاونه 

اعطاء دوره صقل 

ألعضاء هيئه التدريس 

عن اخالقيات المهنه 

وحمايه حقوق الملكيه 

 الفكريه 

 

 

 

 

 

 

يوجد ملصقات  2/1

عند كل كمبيوتر يحظر 

استخدام برامج الحاسب 

االلى الغير مرخصه 

سته اشهر للتذكر 

بأخالقيات البحث العلمى 

 والمهنه 

 

 

 

 

 

التزام جميع االطراف 

المعنيه بهذا الحظر 

ومسائله المتجاوز 

 للتعليمات المكتوبه 

 

 

عمل استطالع راى بعد 

فتره للتاكد من فاعليه 

 االجراءات

 

 متابعه عمل اللجنه 

 

 

 

االعالن الدائم عنها  

وعن موعد االنعقاد 

ومتابعة االجراءات التى 

 تتخذها

 

توزيع الدليل ووضعة  

 

 

 

 

 

المراجعه الدوريه 

 ومتابعه التنفيذ 

 

 

 

 

 

تطبيق استماره 

 استبيان 

 

 

 

 متابعة التنفيذ 

 

 

متابعة التنفيذ 

وتطبيق استمارة 

 استبيان

 

المراجعة الدورية  

 و متابعة التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 شهريا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول المعيار 

 ومسول المكتبه 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول المعيار

 

 

 

 

رئيس لجنة  

اخالقيات  

البحث العلمى 

 ومسئول المعيار

 

 

المعيار ومسئول 

مع باقى فريق 

 المعيار

 

الملكيه الفكريه 

 والنشر  

 

 

 

وجود مستندات 

داله على 

المشاركه فى 

 الورشه 

 

 

 

 

وجود مستندات 

داله على عدم 

السماح بأستخدام 

البرامج الغير 

 مرخصه 
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وبمعامل الحاسب االلى 

للطالب واالقسام 

 العلميه واالداريه بالكليه 

 

 

 

استطالع راى  2/1

اعضاء هيئه التدريس 

حول فاعليه االجراءات 

المتبعه عن المحافظه 

على الملكيه الفكريه 

والنشر واتخاذ 

االجراءات التصحيحيه 

بعد عرض النتائج وتم 

عمل ورشه لعرض 

نتائج االستبيانات عن 

حقوق الملكيه الفكريه  

 2113-3-13بتاريخ 

 

تشكيل لجنة   6/1

اخالقيات البحث العلمى  

 11/6/2113بتاريخ 

ومعتمدة من مجلس 

 22الكلية رقم 

 

يوجد دليل   7/1

للممارسات العلدلة  

وعددم التمييز بين 

كترونى على الموقع ال

 للجامعة والكلية

 

 

 

 

المتابعة من رئيس القسم  

واعضاء هيئة التدريس  

 المسئولين

االلتزام بالضوابط  

الموضوعية من جهة 

 مدير عام الكلية والعميد

المتابعة المستمرة  

لمعرفة الطالب 

المتعثرين بكل قسم 

 .وتعيل هذة االلية

تفعيل هذة  االجراءات 

من خالل رئيس القسم 

 والدرسات العليا بالكلية 

متابعة تفعيل هذة  -

االجراءات من خالل 

 رئيس القسم 

 

 

 

 

 عمل استطالع

  

 

 

 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

المراجعة الدورية و 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

 متابعة التنفيذ

 

المراجعة الدورية و 

 متابعة التنفيذ

 

 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

 

 سنويا

 

 

كل ثالثة 

 اشهر

 

 

 

 سنويا

 

 

 

 كل ترم

 

 

مسئول لجنة 

اخالقيات  

البحث العلمى 

 ومسئول المعيار

 

ومسئول المعيار 

مع باقى اعضاء 

 هيئة  التدريس

 

 

مدير الكلية 

ورؤساء االقسام 

 االدارية

 

 

 ورؤساء االقسام

 

ريس الكنترول 

ورؤساء االقسام 

العلمية ومسئول 

 المعيار

 

ورؤساء االقسام 

 العلمية

 

 

 

 

 

 

 

وجود مستندات 

داله على عقد 

 مل ورشه ع

 

 

 

استطالع راى  

اعضاء هيئة 

التدريس  

والمستفديين عن 

فاعلية  االليات 

الموضوعية فى 

اخالقيات البحث 
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اعضاء هيئة التدريس 

وبين الطالب 

واالداريين بالكلية موثق 

ومعلن بتاريخ 

 22رقم  11/6/2113

 

 

 

 

 

الية لتوزيع يوجد  8/1

طالب الدرسات العليا 

على نقاط بحثية للقسم 

 العلمى

  

 

 

شكاوى لطالب الفرق 

االربعة ولطالب 

. الدراست العليا بالكلية 

يوجد لجنة تلقى لشكوى 

موثقة من مجلس الكلية 

يوجد نماذج لتظلم  –

الطالب على النتائج 

االمتحانات واالجراءات 

 التصحيحية لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم طبع نسخ وتوزيعها 

على جميع اعضاء هيئة 

وضع  –التدريس بالكلية 

الكتيب على الموقع 

االلكترونى للكلية 

 والجامعة

االعالن عن ورش عمل 

لالداريين عن اخالقيات 

المهنة وحقوق الملكية 

الفكرية بما يتناسبمع 

 

 

المراجعة الدورية و 

 متابعة التنفيذ

 

 متابعة التنفيذ و

 المراجعة الدورية

 

 

 

 المراجعة الدورية

 

 

 متابعة التنفيذ و

 المراجعة الدورية

 

 

 

 متابعة التنفيذ و

 المراجعة الدورية

 

 

من خالل التنسيق 

من روؤساء 

 االقسام 

 

 

عقد اللقاءات 

 

 

 شهريا   

 

 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

 

 سنويا

 

 

 سنويا

 

 

 

 سنويا

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

رئيس لجنة 

 الشكاوى

  

 

 

 

 

مسئول المعيار 

 وفريقة

 

مسئول لجنة 

الممارسات 

 االخالقية المهنية

 

 

 

 

عميد الكلية 

ومدير وحدة 

 الجودة

 

 

مسئول     

المعيار وعميد 

 الكلية

مسئول     

 العلمى

 

استطالع راى 

اعضاء هيئة 

التدريس  

ومعاونية 

واالداريين 

والطالب عن 

الممارسات العادلة 

التى تتبع داخل 

 الكلية 

 

 

 

استطالع راى 

اعضاء هيئة 

التدريس  حول 

االلية التى تتبع 
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م استطالع راى ت 9-1

الطالب عن ارائهم فى 

 العدالة وعدم التمييز

 

 

 

يوجد دليل  11-1

لممارسات اخالقيات 

المهنة فى الموسسة 

معلن وموزع على 

االقسام العلمية مجلس 

 22الكلية  رقم 

 

 

توجد دليل  11-1

خاص للطالب ودليل 

للخرجين ودليل 

 الوظيفة االدارية

 

 

 

االلتزام باالجراءات 

المعلن عنها بكتيب 

الممارسات العادلة 

واتخاذ لجنة اخالقيات 

البحث العلمى 

 ناسبةاالجراءات الم

 

يتم تحديد موعد 

الجتماعات اللجنة 

 وتحديد اليات المحاسبة

 

 

الجتماع على  وضع 

وااللتزام بميعاد لفتح 

الصندوق وسرعة البت 

 –فى الشكاوى المكتوبة 

وضع اليات للتحقيق فى 

الشكاوى واعالم جميع 

 الفئات المستهدفة بها

 بصورة دورية

 

 

عقد اللقاءات 

 بصورة دورية

 

 

عقد اللقاءات 

بصورة دورية مع 

اعضاء هيئة 

 التدريس والطالب

 

 

 

عقد اللقاءات 

 بصورة دورية

 

 

 

 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

 

 

 اشهر 6كل 

 

المعيار وعميد 

 الكلية

سئول المعيار 

ورئيس لجنة  

اخالقيات  

 والملكية الفكرية

 

 

 مسئول المعيار

 

 

 

 مسئول المعيار

 

 

مسئول المعيار 

ورئيس لجنة  

اخالقيات  

 والملكية الفكرية

 

 

رئيس لجنة 

حقوق الملكية 

 الفكرية

رئيس لجنة 

 اخالقيات المهنة

 

مسئول لجنة 

لتوزيع طالب 

الدرسات العليا 

داخل الكلية على 

اعضاء هيئة 

 التدريس 

 

 

استطالع     راى  

المستفديين من 

 النشاط المقدم

 

استطالع راى 

الطالب حول 

فاعلية االليات 

التى تتبع للتعامل 

مع الطالب 

 المتعثريين

 



11 

 

لالمتياز وموضوع على 

 موقع الجامعة

 

تشكيل لجنة  12-1

للممارسات لالخالقية 

 12مجلس الكلية رقم 

 2113-6-11بتاريخ 

وجود الية الثواب 

 والعقاب 

 

 

 

توجد الية  13-1

لمراجعة المعلومات 

التى تنشر على موقع 

المليى االلكترونى ممثلة 

من االقسام العلمية 

مرفق مجلس ) بالكلية

 (19الكلية رقم 

 

توزيع كتبيب  12/1

ت العادلة على الممارسا

اعضاء هيئة التدريش 

والطالب و العاملين 

 بالكلية

 

 

يتم عمل ورش  12/1

  الشكاوى 

 

 مستندات دالة

 

 

 مستندات دالة

 

 

استطالع     راى  

المستفديين من 

 النشاط المقدم

 

 مستندات دالة

 

 

استطالع     راى  

المستفديين من 

 النشاط المقدم
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 عمل لالداريين

 

 

 مجاالت الضعف -2

 

التوجد اجراءات  1-2

تصحيحية فى حالة 

المخالفة لمحتوى 

 الملكية الفكرية

 

 

 

 

 

لم يتم تفعيل لجنة  2-2

 اخالقيات المهنة بعد

 

 

 

 

 

 

لجنة الشكاوى  3-2

فى البت فى تتاخر 

 الشكوى

 

 

 

 

مستندات دالة و 

استطالع     راى  

المستفديين من 

 النشاط المقدم

 

 مستندات دالة

 

 

 

 

 

 مستندات دالة
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 معيار الجهاز اإلداري -5 

تقرير )الضعف / القوةمجاالت 

 (المراجعين المعتمدين

أنشطة و مهام 

التعزيز لمجاالت 

 القوة

 

أنشطة و 

مهام 

المعالجة و 

التحسين 

لنقاط 

 الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

 مسئولية التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة و تقييم 

 األداء

 :مجاالت القوة (3)

مالئمةةةة الجهةةةاز االداري لحجةةةم   -5/1

 .المؤسسةونشاط 

تناسب عدد  أعضاء الجهاز االداري  -

مع أنشطة الكلية حيث أن عدد القائمين 

عامل  111بالعمل بالجهاز اإلداري 

: ،عدد االناث21:عدد الذكور) وموظف

 -. م 2116/ 2112للعام الجامعي ( 69

ووجد أن الغالبية العظمي من االقسام 

التابعة بالجهاز االداري يتم توزيعهم وفقا 

تبين أن هناك -وقدراتهم  لمؤهالتهم 

توازن بين توزيع العاملين مع أعباء 

العمل في معظم االقسام الخاصة بالجهاز 

 

 فيييييييييتحسييييييييين  -

 العمالةتوزيع 

ربط االداء  -

بحوافز االعتماد 

 والجودة

 

 

 
 

المراجعيييييييييييية 

 الدورية

 

 بصورة  -

 سنوية

 

 مدير الكليه - 

ورؤساء االقسام  - 

 االداريه

وأعضاء الجهاز  -

 االداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهاز  عدد بيان -

  االداري

 متابعة تقرير -2 -

 العجز خطة

 .والفائض

 بيان موثق -3 -

 بتوافق ومعتمد

العلمى   التخصص

مع العاملين بالجهاز 

 االداري
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االداري مثل قسم شئون الطلبة ، 

الدراسات العليا ، رعاية الشباب 

وفد تم تحديث سياسة و ألية  .والمكتبة

في الجهاز  والزيادةالتعامل مع النقص 

كلية  بتاريخ اإلداري وتم توثيقها بجلسة ال

12  /2  /2116. 

 

 

 

 مدير الكليه -

ورؤساء االقسام  - 

 االداريه

الجهاز وأعضاء  -

 االداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الكليه -

ورؤساء االقسام  - 

 االداريه

وأعضاء الجهاز  -

 االداري

 

 

 

اختيةةةار القيةةةادات  تيييم تحيييديث 1/2/ 2

 :اإلدارية

تم تحديث معايير  اختيار القيادات 

تم -اإلدارية وتم إعالنها بطرق مختلفة 

عمل ورشة عمل للجهاز اإلداري 

لإلعالن عن معايير اختيار القيادات 

وكذلك تم  22/3/2116اإلدارية 

إعالنها علي الموقع االلكتروني لكلية 

تم مشاركة المعنيين في  -  التمريض

معايير اختيار القيادات اإلدارية يوم 

  2116/ 21/3األحد الموافق

ر معاييتطبيييييييييييق  -

ن تعيير وختياا

 يةدارإلدات القياا

  

نشييييييييييييييييييير  -

 المعايير 

 

-  

 

 سنويا   -

  

 قيادات ادارية قوية    -
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تنميه القيادات اإلدارية تم  5/1/3

 :والعاملين

تم تحديث آليات لتحديد االحتياجات 

التدريبية للعاملين بالكلية بتاريخ 

في مجلس الكلية يوم   12/12/2112

  23رقم  8/12/2112الثالثاء الموافق 

تم وضع خطة تدريبية موثقة ومعتمدة  -

ترتكز علي االحتياجات  2112/2116

التدريبية المناسبة لطبيعة عمل القسم 

حديد األولوية والمركز الوظيفي وتم ت

لكل برنامج لكافة أشكال 

 -إدارية –مهارات سلوكية)المهارات

وتم عمل خطة   -( مهارات فنية

موثقة  2116/2117مستقبلية لسنة 

ومعتمدة ترتكز علي االحتياجات 

التدريبية المناسبة لطبيعة عمل القسم 

والمركز الوظيفي وتم تحديد األولوية 

 تلكل برنامج كافة أشكال المهارا

 

 

تنفيييييييذ األنشييييييطة  -

الخاصييية بالخطييية 

طبقيييييييا  للجيييييييدول 

 الزمنى

  

 

متابعييييييييية  -

 التنفيذ

 

 

عنييييد كييييل  -

 نشاط

 

 

إسيييييييييييييييييييييييييتطالع رأى  -

المسيييتفيدين مييين النشييياط 

 المقدم
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 -مهارات فنية –مهارات سلوكية)

وكانت أهم المصادر (  مهارات إدارية

المالية للصرف علي هذه الدورات 

 .تبرعات من أعضاء هيئة التدريس

 

 

 

مؤشرات لتقييم فاعلية يوجد – 5/1/4

 التدريب

تم خالل السنوات الثالثة السابقة 

حصول العديد من افراد الجهاز 

وهى  تدريبيةعلى دورات  اإلداري

تم تنفيذ  2113/2112خطة  كاالتي

-دورة االتصال الفعال)دورتين وهم 

وكانت نسبة ( تنمية مهارات الكمبيوتر

 2112وبالنسبة لخطة % 21االنجاز 

تم تنفيذ ثالث  2112/

الطرق  -االسعافات االولية)دورات

 

التواصيييييييييييييييييل  -

المسيييييتمر ميييييع 

الجهييييييييييييييييييييياز 

 االدراي 

  

متابعيييييييييية  -

 التنفيذ

 

 كل شهر -

 

 إدارة الكلية -

 

اسيييتطالع رأى المسيييتفيدين 

 من النشاط المقدم
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تنمية مهارات  -الحديثة للتخزين

وكانت نسبة االنجاز ( المشتريات

 2112مرفقوبالنسبة لخطة % 61

طباعة )تم تنفيذ اربعة دورات  2116/

 -االستعارة االلكترونية -الباركود

للمترددين على  اإللكترونيالتسجيل 

حيث كانت نسبة ( الفهرسة -المكتبة

( 2/2/3)مرفق طيه% 22االنجاز 

 2116/2117وكذلك الخطة المستقبلية 

 كاالتيتم تنفيذ ثالثة دورات وهى 

وقع كيفية ادخال البيانات على م)

واجهة م -المجلس االعلى للجامعات

حيث (ادارة الجودة-زمات والكوارثاأل

% 72كانت نسبة االنجاز 

وتم قياس اثر مردود ( 2/2/2)مرفق

التدريب على االداء  من خالل 

استقصاءات وخطابات الى مدراء 

االقسام لمدى االستفادة  من 
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 (.2/2/2)الدورات

 

 اإلداري الجهازرضا  5/2/1

قامت الكلية باستطالع رأى  -

حول  (استبيانات) العاملين

عوامل الرضا حيث كانت نسبة 

% 9882 اإلداري الجهازرضا 

بالنسبة لكل من مصداقية 

االدارة، العالقة مع 

الزمالء / المرؤوسين/الرؤساء

والدعم  ،معايير االداء،

% 111غير مادى وبنسبة/المادي

لوضوح االختصاصات 

والمسئوليات وكذلك نسبة الرضا 

بالنسبة % 8683كانت  الوظيفي

لكل من مناخ التطوير واالبتكار 

 وظروف العمل المادية وقواعد

وتم مناقشة . التعيين والترقية 

قييييييييياس رضييييييييا  -

 اإلداري الجهاز

 عمل تم -1 

 وتوزيع

 استبيانات

 وتقييم لقياس

 الرضا

 الوظيفى 

 عرض -2

 الرضا نتائج

 على الوظيفى

 .الكليه مجلس

تم اتخاذ  -3

اجراءات 

 تصحيحه

لزيادة مستوى 

الرضا 

 .الوظيفي

 طوال العام
اعضاء معيار  

 الجهاز اعضاء

 اإلداري

 الرضا مستوى تحسين

 اإلداري الوظيفي للجهاز
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نتائج قياس الرضا الوظيفي 

للعاملين في يوم الثالثاء الموافق 

وتم اتخاذ .  8/3/2116

لزيادة  تصحيحهاجراءات 

منها  الوظيفيمستوى الرضا 

توزيع استمارات للموظف 

الخاص  المثاليوالعامل  والقيادي

وأيضا عمل . اإلداريبالجهاز 

ألحد من كل اجتماع في أول يوم ا

شهر لمناقشة مشاكل واحتياجات 

لزيادة مستوى الجهاز االداري و

 . الوظيفيالرضا 

 :مجاالت الضعف (4)

عدم وجود آلية لتحديد   -2/ 1

  االحتياجات التدريبية

 

 

وضععععععععع  ليععععععععة  
لتحديععععععععععععععععععععععععععععععععد 
االحتياجعععععععععات 
التدريبيعععععععععععععععععععععععععة 
للععععععععععععععععععععععععععاملين 

 بالكلية

عمييييييل آلييييييية 

لتحديييييييييييييييييييد 

االحتياجييييييات 

 التدريبية

فريعععععععععععععععععععععععععععععععععععق 
الجهععععععععععععععععععععععععععاز 

 االدارى

آلييييية لتحديييييد االحتياجييييات  6102

 التدريبية
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اسععععععععتبيان لتحديععععععععد االحتياجععععععععات  -2/ 2
 التدريبية غير كاملة

اسعععععععععععععععععععععععععععتبيان  
لتحديععععععععععععععععععععععععععععععععد 
االحتياجعععععععععات 

 التدريبية

تييييم تعييييديل  -

اسيييييييييييييييتبيان 

تحديييييييييييييييييييييد 

االحتياجييييييات 

التدريبيييييييييييييية 

بإضييييييييييييييييافة 

عبييييييييييييييارات 

لالسيييييييييييتبيان 

مثيييييييل اسيييييييم 

الموظيييييييييييييف 

والمؤهييييييييييييل 

وتيييييييييييييييياريخ 

 االستبيان

فريعععععععععععععععععععععععععععععععععععق 
الجهععععععععععععععععععععععععععاز 

 االدارى

اسييتبيان تحديييد االحتياجييات  سنويا

 التدريبية معدل

خطة تعدري  القيعادات  عف نفسعها -2/ 3
 للعاملين بالجهاز االداري

خطععة تدريبيععة  
للقيععععععععععععععععععععععععععععادت 

 االدارية

عمععععععععععععععععععععععععععععععععععل -
اسععععععععععععععععععععععععععععععتبيان 
لتحديعععععععععععععععععععععععععععععععععععد 

فريعععععععععععععععععععععععععععععععععععق 
الجهععععععععععععععععععععععععععاز 

 االدارى

اسععتبيان تحديععد االحتياجععات  سنويا
التدريبيعععة للقيعععادات االداريععععة 

 معدل
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االحتياجععععععععععععات 
التدريبيعععععععععععععععععععععععععععة 
للقيععععععععععععععععععععععععععععادات 
االداريععععععععععععععععععععععععععععععة 
منفصعععععل ععععععن 

 االداريين 
 ومحيددة  معايير معلنهعدم وجود -2/ 4

ومعتمييييدة لتقييييييم اداء اعضيييياء الجهيييياز 

 االدارى

 معايير معلنيه 

 ومحييييييييييييييددة  

ومعتميييييييييييييدة 

لتقيييييييييييم اداء 

اعضييييييييييييييياء 

الجهيييييييييييييييياز 

 االدارى

عمل استبيان 

الستطالع 

راى القيادات 

حول االدارية 

مصدقية 

النظم الحالية 

المستخدمة 

فى تقييم 

 االداء

تحيييييييييييييييديث -

معيييايير تقيييييم 

اداء اعضيييييياء 

الجهيييييييييييييييييياز 

 االدارى

فريعععععععععععععععععععععععععععععععععععق 
الجهععععععععععععععععععععععععععاز 

 االدارى

رموثق ومعتمد لنتائج تقري سنويا

استطالع راى القيادات 

االدارية حول مصدقية نظم 

 التقييم

مطبوعييات للمعييايير تقييييم -

 االداء

لتعظييم االسيتفادة عدم وجود آليية -2/ 5

 من الموارد البشرية

آليييية لتعظيييييم  

االسيتفادة ميين 

الميييييييييييييييوارد 

 البشرية

اعادة توزيع 

الجهاز 

االدارى 

وعمل دورات 

 تدريبية

فريعععععععععععععععععععععععععععععععععععق 
الجهععععععععععععععععععععععععععاز 

 االدارى

آلية لالستفادة من الموارد  سنويا

 البشرية مفعلة 



22 

 

 

 

 

 

 

 

6- 

الموا

رد 

المال

يه 

والما

 ديه

 

 مجاالت القوة

 تقرير المراجعين)

 (المعتمدين

انشطة ومهام 

التعزيز لمجاالت 

 القوة

أنشطة ومهام 

المعالجة 

والتحسين 

 لنقاط الضعف

مسئولية      التوقيت اليات التنفيذ

 التنفيذ

 مؤشرات المتابعة وتقييم االداء

يوجعععععععععد خطعععععععععة لتنميعععععععععة  -0
المععععععوراد الذاتيععععععة عععععععن عععععععام 

م 6102الععععععععععععععععععععععععععععععععى  6106
 .   ومعتمدة من مجلس الكلية

وحععععععععععععععدة يوجععععععععععععععد   -
التمريضععععععععى م التعلععععععععي

المسعععععععععتمركوحدة ذات 
 طابع خاص

يععععععععععععععععععععععععتم إختيععععععععععععععععععععععععار  - 
المموضوع طبقع  للخطعة 

خطععععععععععععععة )الموضععععععععععععععوعة 
الكليععة بالمشععاركة فشععطة 

توضعععععععععععععععع  -0
الخطة الزمنيعة 
 3للوحعععدة كعععل 

ربعععععععع )شعععععععهور 

أعضععععععععععععععععععععععععععععععععاء 
 الوحدة

 

التحليل اإلحصائى الختبار  -
 القبلى والبعدى

زيادة نسبة االقبال على  -6
 الدورات

فى )أراء المتدربين فى الدورة  -3
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الخععععععععععدمات المجتمعيععععععععععة 
 (للعام الجامعى

يععععععععععععععععععععتم اختيععععععععععععععععععععار  -6
الموضععععوع طبقعععع  لنتععععائج 
االسععععععتبيانات اللعععععععدورات 

 وورش العمل

المععدر  يعتم اختيعار  -3
ذات الخبعععععععععععععععععرة طبقععععععععععععععععع  
للموضعععععععععععععععوع ومجععععععععععععععععال 

 التخصص

يعععععتم اإلععععععالن ععععععن  -4
الععععععععدورة وعنععععععععد إكتمععععععععال 
الععععععععععدد طبقععععععععع  ل ئحعععععععععة 

 (متدر  61-62)

يعععععععتم تقعععععععديم طلععععععع   -2

( سععععععععععععععععععععععععععععنوية 
وتوضععععععععععععععععععععععععععععععع 
الخطعععععععة بنعععععععاء 
علعععععععععى خطعععععععععة 
الكليعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بالمشععاركة فععى 
أنشعععععععععععععععععععععععععععععععععععطة 
الخعععععععععععععععععععععععععدمات 
المجتمعيعععععععععععععععععععة 
للعام الجامعى 
زمرفعععععععق طيعععععععة 
الخطععععععععة ربععععععععع 
سععععنوية إبتععععداء 
مععععععععععععن شععععععععععععهر 
ينعععععععععععاير العععععععععععى 

 6104مععارس 
بأسعععععععععععععععععععععععععععععععععماء 
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/ بعقععععد العععععدورة  سعععععتاذ د
عميد الكلية بالموافقة ثم 
يرفععع  الععى نائعع  رئعععيس 
الجامعععععععععععععععععععععة لخدمععععععععععععععععععععة 

 المجتمع والبيئة

بعد ذلك يعتم تحديعد  -2
يمعععععة االشعععععتراك اليعععععوم وق

وعععععععدد سععععععاعات الععععععدورة 
النظععععرى والعملععععى وبعععععد 
 الموافقة يتم عمل الدورة

يتم وضعع االختبعار  -7
القبلعععععى والبععععععدى للعععععدورة 
وتجهيععععععععععععععععععععععععععععععععععععز ا وراق  
الخاصعععععععععععععععععععة بالعععععععععععععععععععدورة 

اسعععععععععععععععععتمارة حضعععععععععععععععععور )
نصعععععععععععرا  محتعععععععععععوى  -وا 

الععععدورات التععععى 
سععععععيتم عقععععععد ا 
بوحعععدة التعلعععيم 
المسعععععععععععععععععععععععععععتمر 
 –بالكليعععععععععععععععععععععععة 

الفئععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
 –المسععععععععتهدفة 
 –المعععععععععععععععععععدر  

مكععان التععدري  
تععععععععععععععععععععععععععععاري   –

 (.الدورة 
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العععععععععععدورة مععععععععععععن نظععععععععععععرى 
جعراء االخيبعار  وعملى وا 

 (البعدى

يععععتم إعطععععاء نسععععخة  -8
مععععععععععن محتععععععععععوى الععععععععععدورة 

  cd)للمتععدربين علععى أو 
إرسععععععععععععععععععععععععالها USBأو ( 

 على إيميالت المتدربين 

يععععتم مععععنب المتععععدر   -9
شعععععهادة بالحضعععععور فعععععى 

 نهاية

الفريععععععععععععععععععععق التنفيععععععععععععععععععععذى 
للمشععاريع وعمععل جععداول 
لالنشعععععععععععععععطة التنفيذيعععععععععععععععة 
للمشعععععععععاريع ومخرجعععععععععات 
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اال عععععععدا  مععععععععن خععععععععالل 
مصعععععععععععععععععفوفة االطعععععععععععععععععار 

 .المنطفى للمشروع

 

الفريععععععععععععععععععععق التنفيععععععععععععععععععععذى 
ل للمشععاريع وعمععل جععداو 

لالنشعععععععععععععععطة التنفيذيعععععععععععععععة 
للمشعععععععععاريع ومخرجعععععععععات 
اال عععععععدا  مععععععععن خععععععععالل 
مصعععععععععععععععععفوفة االطعععععععععععععععععار 

 .المنطفى للمشروع

 

 

الفريععععععععععععععععععععق التنفيععععععععععععععععععععذى 
للمشععاريع وعمععل جععداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مععععدة المشععععروع 
شععهر  وتععم  64

تسعععععععععليمة فعععععععععى 

 

 

 

 

 

 

 

أعضععععععععععععععععععععععععععععععععاء 
 الوحدة
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لالنشعععععععععععععععطة التنفيذيعععععععععععععععة 
للمشعععععععععاريع ومخرجعععععععععات 
اال عععععععدا  مععععععععن خععععععععالل 
مصعععععععععععععععععفوفة االطعععععععععععععععععار 

 .المنطفى للمشروع

 اكتوبر  31

6119 

 

 

 

 

تععععععععععععععم تسععععععععععععععليم 
المشعععععروع فعععععى 
العععععدورة الثانيعععععة 

31/9/
6119. 

 

اشعععععععهر وتعععععععم 7
تسعععليمة خعععالل 

 

أعضععععععععععععععععععععععععععععععععاء 
 الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضععععععععععععععععععععععععععععععععاء 
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تععععم أنشععععاء وحععععدة   -
 عات بالكليععععععععة و مشععععععععر 

وقامععععععععععععععععت الوحععععععععععععععععدة 
 -:مشروع 3بإعداد 

-:المشعععععععععععععععروع ا ول
مشعععععععععععععععروع خعععععععععععععععاص 
ببرنامج لتطوير نظعم 
تقععععععععععععععععويم الطعععععععععععععععععال  
 .واإلمتحانات بالكلية

-:المشعععععععروع الثعععععععانى
خعععععععععععععععاص بتطعععععععععععععععوير 

الععععدورة االولععععى 
31/00/

6106. 

 الوحدة
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 البرامج االكاديمية

 -:المشروع الثالث

 مشروع قافلة طال  

طععععال  كليعععععة الطععععع  
وكليعععععععععععععة التمعععععععععععععري  
بقريعععععععععععععععععة النكاريعععععععععععععععععة 

 .بمحافظة الشرقية

جعععععععععععععععارى اععععععععععععععععداد  -
مقتععععععععععععععععععععر  التقععععععععععععععععععععدم 
للمشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععروعات 
االبتكاريعععععععععععععة لعععععععععععععدعم 
تنميععععععععععععععة المهععععععععععععععارات 
العلميععععععععععععة والمهنيععععععععععععة 

 (SSDIP)للطعععععال  
جعارى الدورة االولعى و 
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اعداد مقتر  عن  ذا 
المشروع لتسليمة فعى 
موععععععععععععععععععععد اقصعععععععععععععععععععاة 

31/4/6104. 

وقعععععععععد اسعععععععععتطاعت  -
بحصععععععععععععولها  الكليعععععععععععة

علعععععععععععععععععععى مشعععععععععععععععععععروع 
التطعععععععععوير المسعععععععععتمر 
والتأ يععععععععل لالعتمععععععععاد 
معععععععععععععععععععععععععععععن ععععععععععععععععععععععععععععععام 

4/01/6100 
ان تحقععععق 6103الععععى

التطععععععععوير الجععععععععو رى 
فعععععععى مختلععععععع  بنعععععععود 
الصعععععععععععععر  الفعلعععععععععععععى 
وتعععععععععععععععوفير المعععععععععععععععوارد 
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حتعععععى يمكعععععن  الماليعععععة
 تحقيععععععععععععععععق الخطعععععععععععععععععة

 . التنفيذية

تنفيعععععععععععععععععععععععععععععذ دورات  -
تدريبيععععععة مععععععن خععععععالل 
الوحعععععععععععععععععععععععععععععععععدات ذات 
الطعععععععععععععابع الخعععععععععععععاص 
لزيععادة المععوارد الذاتيععة 
للكليععععععععععععععععععععععععة مثععععععععععععععععععععععععل 
االسععععععععافات االوليعععععععة 

 ICDLوايضعععععععععععععععععععععععععععععععا 
للطعععععععععال    وكعععععععععذلك 
المشععععععععععععععععععاركة فععععععععععععععععععى 
حمععالت تطععععيم ضعععد 
مععر  شععلل االطفععال 
مععععععععن قبععععععععل اعضععععععععاء 
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 يئعععععععععععععععععة التعععععععععععععععععدريس 
ومععععاونيهم والطعععال  
وذلععععععععععععععععععععك لخدمععععععععععععععععععععة 

 .يئةالمجتمع والب

جارى إنشاء وحدة  -
تصعوير بالكليععة علععى 
ان يخصععص إيراد عععا 

 .لخدمة الكلية

تعمل الكلية على  -6
 توفير نظم ا من والسالمة

 

تتوافر لدي الكلية  -
بع  التجهيزات 
والمعدات لتحقيق 
االمن والسالمة 
وتتوافر العالمات 
االرشادية المناسبة 
لتحقيق االمن 
والسالمة  فراد 

 .الكلية

وضع العالمات -0 
 .االرشادية

وضع لوحة  -6
 .بمكونات المبنى

 المراجعة الدورية-3

بصورة ربع 
 سنوية

أعضاء 
 الوحدة

 وجود مستندات دالة على ذلك
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تم تعليق    -
اللوحات اإلرشادية 

بقاعات الخاصة  
الدراسة والمعامل 
ومكات  أعضاء 
 يئة التدريس 
ومعاونيهم وغير ا 

 بالكلية
تتوافر لوحات  -

ارشادية عن بع  
االمرا  المعدية 
مثل إنفلونزا الخنازير 

نفلونزا الطيور  وا 
تم إنشاء وحدة   -

ل زمات والكوارث 
بالكلبة تعمل على 
توفير نظم ا من 
والسالمة ويتم تدري  
عدد من اعضاء 
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 يئة التدريس 
ومعاونيهم وكذلك 
االداريين والطال  
بالكلية علف تطبيق 
اسس تامين وسالمة 
بنية العمل  وتوجد 
خطة مناسبة 
للطوارىء والصيانة 

  .  الدورية
تتص  مبانى الكلية  -3

بالنظافة وتعطى احساسا 
بالجمال وتتمتع بالتهوية 

 .واالضاءة الطبيعية

خطة  تم عمل -
لنظافة و تجميل 
المبنى موثقه 
ومعتمده ويقوم وكيل 
الكلية لشئون البيئة 

 .باإلشرا  الدورى
 

استبيان عن  -0 
نظافة وجمال 

 .المبنى
المتابعة  -6

الدورية لعملية 
 .النظافة

حملة توعية  -3
للمستفيدين 

للحفاظ على 
نظافة وجمال 

وكيل  -0 بصورة سنوية
لشئون الكلية 
البيئة 

باإلشرا  
 الدورى

المدير -6
 .العام
المشر   -3

 .الزراعى

 تنفيذ الخطة
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 .الكلية
وضع نباتات  -4

الزينة باالماكن 
 .المخصص لها

دورات المياة قبل  -2
عملية اإلحالل والتجديد 

 .كانت غبر كافية
و ى صالحة لالستخدام 
وكافية االن بعد عمل 
إحالل وتجديد لهذه 

 .المرافق
 

تم عمل استبيان  -
لمعرفة رضا الطال  
على كفاءة دورات 

 .المياة بالمبنى 
نة ر تم عمل مقا -

لدورات المياة   
NORMS  

تم عمل قاعدة  -
ورات المياة بيانات لد
 .بالمبنى

تم عمل استبيان  -0 
عن نظافة الحمامات 

 .وكفائتها
الصيانة الدورية  -6

 .للحمامات

وكيل  -0 بصورة شهري 
لشئون الكلية 
البيئة 

باإلشرا  
 الدورى

المدير -6
 .العام
مشر  -3

 .العمال

 المراجعة الدورية

تتناس  مساحة  -2
 .المكتبة مع أعداد الطال 

 

تتوافر التجهيزات  -
المناسبة والمراجع 
والدوريات الكافية 
والحديثة وخدمات 
التصوير بأسعار 

تم عمل تقرير عن  - 
حالة المكتبة 
وتجهيزاتهاومحتوياتها 

ومدى كفاية ذلك 
للعملية التعليمية طبق  

عميد - بصورة سنوية
 .الكلية

المدير -
 .العام
 .مديرالمكتبة-

 ريةالمراجعة الدو 
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 .التكلفة
جارى إنشاء وحدة  -

تصوير بالكلية على 
ان يخصص إيراد ا 

 .لخدمة الكلية
يوجد بالمكتبة  -

االنترنت وعمل 
. الوصالت المناسبة

بناء على تقرير عن 
حالة المكتبة 

وتجهيزاتها 
ياتها ومدى ومحتو 

كفاية ذلك للعملية 
 .التعليمية

فتبين  NORMSلل 
أن مساحة المكتبة 
تتناس  مع أعداد 

 .الطال 
 

تتوافر تكنولوجيا  -7
المعلومات بالمكتبة المتمثلة 

االشتراك   -فى االنترنت 
فى دوريات إلكترونية 
متخصصه وكت  

عمل شبكة  تم -
إنترنت 
وتتوافر شبكة .بالكلية
Wifi  متاحة فى اى
 وقت 

وحدةالجودة - بصورة سنوية .يوجد شبكة نت بالكلية 
 .بالكلية

عميد -
 .الكلية

المدير -

 المراجعة الدورية



37 

 

يوجد بالكلية - .ال .........إلكترونية
شاشات عر  
وذلك لعر  ا م 

 االحداث بالكلية
 
تم انشاء مكتبة  -

 رقمية 
 
 

 .العام

مالئمة الوسائل  -8
التعليمية الداعمة للبرامج 
التعليمية ل غرا  المعده 

 لها

تم عمل بروتوكول 
تعاون بين كلية 

جامعة -التمري 
 ومستشفياتالزقازيق 

 .جامعة الزقازيق  
 

بصورة ربع  .تم تنفيذ البروتوكول 
 .سنوية

 عميد الكلية-
أعضاء -

 المعيار

 تنفيذ البروتوكول

تتوافر بالمؤسسة أماكن -9
كافية لممارسة ا نشطة 
الطالبية المختلفة مثل 
ا نشطة الرياضية والثقافية 

تم عمل بوتوكول  -
تعاون بين كلية 
التمري  وكلية 
التربية رياضية 

بصورة ربع  .تم تنفيذ البروتوكول 
 .سنوية

 عميد الكلية-
أعضاء 
 المعيار

الخاصة ببروتوكوالت تنفيذ ا نشطة 
 .التعاون
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واإلجتماعية والجوالة 
 وغير ا

الجوالة يوجد غرفة للجنة 
بالكلية لممارسة نشاط 
الجوالة وحفظ االدوات 
الخاصه بها كمايوجد ايضا 
غرفة التحاد الطلبة بالكلية 
وذلك لالجتماعات الخاصة 
بطال  االتحاد كما  و فى 
باقى الكليات بالجامعه أما 
بالنسبة للنشاط اإلجتماعى 
فهو يتم عملة بإحدى 
المدرجات بالكلية وكذلك 

والنشاط النشاط الثقافى 
الرياضى ال يوجد له أى 
مكان بالكلية وكذلك النشاط 

 الفنى

 .بنات
تم عمل كتي   -

عن ا نشطة 
 .الطالبية بالكلية

 

) مكت   6تتوافرعدد  -01
إلتحاد الطال  ( قاعة

نظر  لعدم وجود  -
أماكن لممارسة 

قامت  -
الجمعية 

بصورة ربع  .تم تنفيذ البروتوكول -
 .سنوية

أعضاء 
 المعيار

فيذ ا نشطة الخاصة ببروتوكوالت تن
 .التعاون
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 وقاعة الرابطة الطالبية
(ENSSA) باإلضافة الى

ودليل ذلك . المجلة العلمية
الحصول على مراكز 
متقدمة فى ا نشطة 

 .الطالبية بالجامعة

بع  أنواع االنشطة 
 -الرياضية والفنية 

تم عمل برتوكول 
تعاون بين كليتى 
التربية الرياضية 
للبنات وكلية 

 . التمري 
قامت الرلبطة  -

الطالبية 
(ENSSA) بالعديد
 من االنشطة 

العلمية 
المصرية 
لطال  

التمري  
بعمل حملة 
توعية عن 

مر  
سرطان الثدى 

م مستشفى اما
المبرة  وكيفية 

الوقاية 
والتعامل مع 
خطورة  ذا 

المر  
وكيفية 

الفحص وذلك 
يوم 
62/00/

6102  
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قام طال   -
الجمعية 
العلمية 

المصرية 
لطال  

التمري  
بعمل تبادل 
طالبى وبحث 
علمى مع فرع 
الجمعية بكلية 

التمري  
جامعة طنطا 

يوم 
01/06/

6102 
قامت 

الجمعية 
العلمية 

المصرية 
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ال  لط
التمري  

بحملة توعية 
عن فيروس 
زيكا فى 
الشارع يوم 

08/3/
6102 

كما قامت 
الجمعية بعمل 

كورس 
اسعافات 

اولية لطال  
الكليات 

والمعا د عن 
ا مية 

االسعافات 
االوليه وكيفية 
التعامل مع 
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الحاالت 
الحرجة يوم 

63/0/
6102 

للمؤسسة موقع  -00
مكتمل على شبكة االنترنت 

 العربية واإلنجايزية  باللغة
ويحدث بشكل دوري  حيث 
تم تغيير شكل الموقع 
بصورة كاملة العام الماضى 
وتم إدخال البيانات الجديدة 
بصورة مستمرة تحديث 

 .الموقع 

تم أعتماد ا فى  -
وتم مجلس الكلية 

ترشيب لجنة لتحديث 
 .الموقع بصفة دورية

 
 
 
 
 
 
 

تحديث الموقع  - 
 .بصورة دورية

بصورة 
 .سنوية

اعضاء اللجنة 
المسؤلة عن 
تحديث الموقع 

 بالكلية

 المراجعة الدورية

 مجاالت الضع 
ة حالموارد المالية المتا -0

سنويا للكلية غير كافية 
 دافها أ رسالتها و لتحقيق 

. 
 

للتغل  على 
العجز والذى 
يكون فى 
نهاية العام 

تم انشاء وحدات ذات -
طابع خاص تأتى 
بإيرادات ذاتية للكية 
يمكن الصر  منها 

بصورة 
 .سنوية

عميد  -
 الكلية

المدير  -
 لمالى للكليةا

 المراجعة الدورية
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ويوجد خطة .االستيراتيجية 
معتمدة لتحديد بنود 
ومصادر االنفاق لتغطية 
خطة المؤسسة فى 

  .المجاالت ا كاديمية

المالى  و 
انشاء وحدات 
ذات طابع 
خاص تأتى 
بإيرادات ذاتية 
للكية يمكن 
الصر  منها 
لتقليل العجز 
فى الموازانة  
وكذلك تفعيل 
الوحدات ذات 

الطابع 
الخاص 
الموجودة 

 بالكلية

لتقليل العجز فى 
 .الموازانة 

تفعيل الوحدات  - 
ذات الطابع الخاص 

 .الموجودة بالكلية

 

ال تتناس  مساحة  -6
المبنف الحتياجات الكلية 
ومزاولة انشطتها من حيث 

 .التصميم والمساحة

 
 

بناءعلى 
مقارنة مساحة 
المبنى مع 
عدد الطال  

تم احالل وتجديد 
 .للمبنى

تم استخدام المظله -
بالدور الخامس كمدرج 

 /6من 
/6الى6106
6104 

 

 وحدة الجودة-
 عميد الكلية-

 وجود مستندات دالة على ذلك
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طبق   
  NORMSلل
تم طل   -

بناء مبنى 
 خر للكلية 
ولكن اليوجد 
مساحة كافية 

 .بالجامعة

العطاء المحاضرات 
وتمت الموافقه على 
تجهيز ا لهذا الغر   
ويتم االن العمل 

 بالمظلة
تم تقسيم الطال  الى 

 مجموعات صغيرة 

 
 
 
 
 
 

6102 

ال يوجد بالمكتبة  -3
عاملين فنيين كما اليوجد 

 .  بها متخصصين
 

تم عمل  - 
تقرير عن 
حالة المكتبة 

وتجهيزاتها 
ومحتوياتها 

ومدى كفاية 
ذلك للعملية 

التعليمية 
  طبق 

NORMS  

تم مخاطبة المدير العام 
لزيادة أعداد  بالكلية

العاملين الفنيين 
 . بالمكتبة

تم اعطائهم دورات -
ه على اعمال تدريبي
 المكتبه

 
6102 

اعضاء 
 المعيار

 المراجعة الدورية

 المراجعة الدوريةاعضاء  /6من  تم احالل وتجديد تم مقارنه  - بناء على حصر عدد  -4
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الطال  و مساحة المعامل 
تبين انها ال تتناس  مع 
 اعداد الطال 

تعانى الكلية . المتخصصة
من نقصالمعامل 

 معمل) مثل المتخصصة
 ( الصوتيات

التتم صيانة ا جهزة  -
والمعدات والمعامل بصفة 

حيث اليوجد لكل منتظمة 
معمل خاص با قسام 

 العلمية أخصائى صيانة

للمعامل   
NORMS 

تم عمل  -
وحدة صيانة 

وتشكيل 
أعضائها 

بالكلية حتى 
تتم صيانة 

ا جهزة 
والمعدات 
والمعامل 
بصفة 
 . منتظمة

 

 المبنى
 
تم تزويد المعامل -

 باالجهزه والمعدات 
واستعمال تم تركي  -

 وحدة المعمل المركزى
vido conference 

/6الى6106
6104 

 
 
 

6102 
 
 

 المعيار

االعداد المؤ لة من  -2
الفنيين فى المعامل غير 

 .كافية

تم مخاطبة   - 
المدير العام 
بالكلية  لزيادة 
اعداد الفنيين 

 .بالمعامل

قام المدير العام -
للكلية بمخاطبة رئيس 
الجامعة بزيادة اعداد 
الفنين ولكن لم يتم الرد 
وللتغل  على ذلك تم 

 
 
 
 
 

اعضاء 
 المتمعيار

 المراجعة الدورية
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تدري  عدد من 
االخصائيات على 
كيفية التعامل مع 

 االجهزة داخل المعمل

6102 
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 وتنمية البيئة المجتمعيةالمشاركة  -7 

تقرير )الضعف / مجاالت القوة

 (المراجعين المعتمدين

أنشطة و مهام 

النعزيز 

 لمجاالت القوة

أنشطة و مهام 

المعالجة و التحسين 

 لنقاط الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

 مسئولية التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة 

 و تقييم األداء

 :مجاالت القوة (5)

مجلس الكلية يوجد قرار   -1/1

م 11/1/2111المنعقد بتاريخ 

خاص بإنشاء وحدة إدارية خاصة 

بالخدمات المجتمعية وشئون البيئة 

والوحدات ذات الطابع الخاص كما 

 .يوجد هيكل تنظيمي لها
 

 

تحديث و  -

تطوير 

الهيكل 

التنظيمى 

بقطاع خدمة 

المجتمع و 

 تنمية البيئة

 

 

 

المراجعة  -

 الدورية

 

بصورة  -

ربع 

 سنوية

 

وكيل الكلية   -

لشئون خدمة 

المجتمع و 

الفريق التنفيذى 

الخاص بمعيار 

المشاركة 

 المجتمعية

 

 

 

 

إستبيان لقياس  -

رضااألطراف 

المستفيدة من 

الوحدات 

الخاصة 

 بالقطاع

 

تم إجراء دراسة لتحديد  -2/1

احتياجات المجتمع الداخلي ويتمثل 

( طلبة الكلية والهيكل اإلداري)في 

بعض المدارس والخارجي ويشمل 

 ومركز رعاية األمومة والطفولة

توسيع نطاق 

الدراسة بحيث 

يشمل شريحة 

أكبر من 

 الجتمع

  

إستبيان لتحديد 

 إحتياجات المجتمع

 

 سنويا   -

  

 وجود دراسة  -

توافر خطة سنوية لبرامج  -3/1

خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا 

ألولويات احتياجات المجتمع 

التثقيف المحيط حيث ترتكز علي 

الصحي واكتساب بعض المهارات 

 التمريضية

تشتمل الخطة علي ندوات  -4/1

للتوعية عن قطاع خدمة المجتمع 

 

تنفيذ  -

األنشطة 

الخاصة 

بالخطة طبقا  

للجدول 

 الزمنى

  

 

 متابعة التنفيذ -

 

 

عند كل  -

 نشاط

 

 

إستطالع رأى  -

المستفيدين من 

 المقدمالنشاط 
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 وتنمية البيئة واألنشطة الخاصة به

تم تفعيل مشاركة األطراف  -5/1

المجتمعية بناءا علي قرار مجلس 

م 28/2/2112الجامعة بتاريخ 

 :وذلك بترشيح كال من

أستاذ  عبد اللطيف زايد/د.أ -

المسالك ومسئول تدريب 

طلبة امتياز الطب 

 والتمريض

 عالء الدين تهامى طه/د.أ -
الصحة  وزارةوكيل مساعد 

 بالشرقية
 

 

التواصل  -

المستمر 

مع 

األطراف 

 المجتمعية

  

من خالل  -

 مجالس الكلية

 

كل  -

 شهر

 

 إدارة الكلية -

 

حضور األطراف 

المجتمعية فى 

 مجالس الكلية

يتم عقد قوافل طبية بمساهمة  -6/1

كال من طلبة الكلية وأعضاء هيئة 

التدريس وتوجد بعض المستندات 

 الدالة علي ذلك

توسيع نطاق  

القوافل بحيث 

يشمل أكبر 

عدد من 

الطالب و 

أعضاء هيئة 

التدري و 

المعاونين فى 

تنفيذ القوافل  

 الطبية

  

من خالل التنسيق 

مع رؤساء األقسام 

 و رعاية الشباب

 

عند كل  

 قافلة

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع و الفريق 

التنفيذى الخاص 

بمعيار المشاركة 

 المجتمعية

 

 

و جود مستندات  

دالة على 

 المشاركة

تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة  -7/1

بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية 

 (غير محدثة)البيئة 
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و جود مستندات  الترم  عقد اإلحتفال  المداومة على  احتفاالت أربعتم عقد  - -8/1

دالة على إقامة 

 الحفل

عقد إحتفال   

سنوى 

 للخريجين 

األول من   

 كل عام 

  

سنوية بعيد الخريجين ،وذلك للعام  

 2111،  2111، 2119الجامعي 

 علي التوالي م 2112، 

      

 التوظيفتم عقد ملتقي  -9/1

م وذلك 12/2/2112بتاريخ 

 بحضور كال من 

عبد اللطيف زايد أستاذ /د.أ -

المسالك البولية بطب 

 الزقازيق

بثينة يوسف مدير عام /د -

تمريض الهيئة العامة للتامين 

 الصحي

بدرية عبد الصبور مدير  -

إدارة التمريض بمديرية 

 الصحة بالشرقية

مس فيوليت رئيسة هيئة  -

التمريض بمستشفيات 

 الجامعة 

 

 

المداومة على  -

 عقد الملتقى

  

 

 عقد الملتقى  -

 

 

 سنويا   -

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية  -

لشئون خدمة 

المجتمع و الفريق 

التنفيذى الخاص 

بمعيار المشاركة 

 المجتمعية

 

 

و جود مستندات  -

دالة على عقد 

 الملتقى
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عدد من أعضاء هيئة  -

 التمريض بالمستشفيات

أخصائيات التمريض القدامى  -

 بمستشفيات جامعة الزقازيق

التوظيف الثانى ملتقي د تم عق -

م و ذلك  7/2/2112بتاريخ 

 :بحضور كال من

وكيل )سحر حمدى / د.أ -

 الكلية لشئون خدمة المجتمع

 (و تنمية البيئة

رئيسة هيئة  مس فيوليت -

 جامعةالتمريض بمستشفيات 

  الزقازيق 

عضو نقابة ) مس حسنية  -

وعدد من ( هيئة التمريض

 .الخريجين

الث التوظيف الثملتقي تم عقد  -

م و ذلك  2/6/2116بتاريخ 

 :بحضور كال من

وكيل )سحر حمدى / د.أ -

 الكلية لشئون خدمة المجتمع

 (و تنمية البيئة

عبد اللطيف زايد أستاذ /د.أ -

المسالك البولية بطب 

 الزقازيق

رئيس مركز ) فاطمة حسين  -
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 (التمريض

أخصائية )آمال سليمان  -

 (تمريض بالصحة

تم عقد بروتوكول تعاون  -11/1

 :كال من مع 

كلية التربية الرياضية بنات للعام 

وتم م 2111/2112الجامعي 

 م 2112/2112تحديثه عام 

بنين عام  كلية التربية الرياضية

 م 2112/2112

) مديرية التربية و التعليم بالشرقية 

مدرسة أحمد عبد الوهاب 

 (.الجوهرى بقرية النكارية

تفعيل 

األنشطة 

الخاصة  

ببروتوكوالت 

 التعاون

عند كل  متابعة التنفيذ 

 نشاط 

و جود مستندات 

دالة على إقامة 

النمشاط و رضا 

 المستفيدين

تم اخذ رأي بعض  -11/1

األطراف المجتمعية في البرنامج 

التعليمي لطلبة البكالوريوس 

اللقاء )و م 22/2/2113بتاريخ 

وتم . م31/2/2116 بتاريخ (الثانى

تحليل النتائج وبناءا عليه تم 

عرضه علي وكيل الكلية لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اإلستفادة من 

مقترحات 

األطراف 

المجتمعية و 

إدراجة فى 

البرنامج بما 

يتوافق مع 

المعايير 

 التعليمية

عقد لقاءات مع  

األطراف 

 المجتمعية

مع كل 

برنامج 

(2 

 (سنوات

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

المجتمع و الفريق 

التنفيذى الخاص 

بمعيار المشاركة 

 المجتمعية

إستبيان و يتم 

 تحليلة

تم قياس رضا بعض  -12/1

منظمات سوق العمل عن أداء 

المؤسسة ومستوي خريجيها 

المتمثل في كال من مستشفي 

 التوسع فى

قياس رضا 

منظمات سوق 

العمل عن 

عقد لقاءات  

 دورية

 6كل 

 أشهر

قياس رضا 

منظمات سوق 

 العمل
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الجامعة ومستشفي األحرار التابعة 

لوزارة الصحة وتم تحليل النتائج 

وعرضها علي مجلس الكلية 

 2/2112و  م8/2/2113بتاريخ 

و  23/9/2112و 8/2112و 

 .م2/2/2116و  29/11/2112

مستوى 

 الخريج

للعام  تم وضع خطة تحسين -13/1

وتم  2112/2112الجامعى 

عرضها علي مجلس الكلية وتم 

 تفعيل بعض األنشطة الخاصة

للعام  وضع خطة تحسين تم 

وتم  2112/2116الجامعى 

عرضها علي مجلس الكلية وتم 

  تفعيل األنشطة الخاصة

 
 

تنفيذ األنشطة 

الخاصة 

بالخطة طبقا  

للجدول 

 الزمنى

كل عام  متابعة التنفيذ 

 دراسى

إستطالع رأى 

المستفيدين من 

 النشاط المقدم

 :مجاالت الضعف (6)

لم يتم تحديث قاعدة   -2/ 1

البيانات الخاصة بأنشطة خدمة 

 .البيئة المجتمع وتنمية
 

  

تحديث قاعدة  -

البيانات بصفة 

 دورية

 

إستكمال  -

البيانات 

 الناقصة

 

 سنويا   -

 

وكيل الكلية  -

لشئون خدمة 

المجتمع و 

الفريق 

التنفيذى 

الخاص 

بمعيار 

المشاركة 

 المجتمعية

 

وجود قاعدة  -

 بيانات محدثة
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يجب التوسع في عقد لقاءات  -2/ 2

بين المؤسسة ومنظمات سوق 

 العمل

التوسع فى عقد   

لقاءات مع منظمات 

 سوق العمل 

عقد اللقاءات 

 بصورة دورية

 6كل 

 أشهر

 مستندات دالة  إدارة الكلية

لم يتم تفعيل بروتوكول 3/2

التعاون مع كلية التربية الرياضية 

  بنين

جارى تفعيل  

بروتوكول التعاون 

مع كلية التربية 

 الرياضية بنين

عقد لقاءات و 

 أنشطة رياضية 

مرتين 

 سنويا

وكيل الكلية 

لشئون خدمة 

و  المجتمع 

الفريق التنفيذى 

الخاص بمعيار 

المشاركة 

 المجتمعية

 مستندات دالة 

لم يتم عقد حفل الخريجين 2/2

الخامس و السادس و السابع و ذلك 

لعدم توافر الموارد المالية و 

 اإلجراءات األمنية 

تفعيل حفل  - 

 الخريجين

جارى وضع 

خطة لتكلفة 

الموارد المالية و 

ذلك لتفعيل حفل 

 الخريجين  

وكيل الكلية  سنويا

لشئون خدمة 

و  المجتمع 

الفريق التنفيذى 

الخاص بمعيار 

المشاركة 

 المجتمعية

 مستندات دالة 
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 الطالب والخريجون -8

 مجاالت القوة

تقرير المراجعين )

 (المعتمدين

التعزيز انشطة ومهام 

 لمجاالت القوة

أنشطة ومهام 

المعالجة 

والتحسين 

 لنقاط الضعف

 مؤشرات المتابعة وتقييم االداء مسئولية التنفيذ التوقيت اليات التنفيذ

 قبول سياسات: أوال 
 الطالب وتوزيع وتحويل

نظم قبول  -1
 وتحويل الطالب

 

 :مجاالت القوة(1) 

يوجددد قوا ددد للقبددول   -1/1
ومعلندددة و التحويدددل معتمددددة 

 بوسائل مختلفة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
تددددم اال ددددالن  ددددن  ددددذ   -

القوا دددد بوسدددائل مختلفدددة 
دليدددددددل االرشددددددداد )منهدددددددا 

ادارة شدددددئون , االكددددداديم 
الموقع االلكترون  ,الطالب
 (اللوحات اال النية, للكلية

  
 
 
 
 
 
 
 

المراجعددددددددددددددددة 
 الدورية

 
 
 
 
 
 
 

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

 
 
 
 
 
 
 
  ميد الكلية -
 
الكليدددة لشدددئون وكيدددل -

 التعليم والطالب

 

 

عمل استبيانات لقياس  -

مدى رضا الطالب عن 

هذه القواعد وبناء على 

نتائج االستبيانات يتم 

التعديل فى سياسات 

وقواعد القبول 

 .والتحويل

عمل استبيان الستطالع  -

رأى االقسام العلمية 

وتحليل نتائجه فى بداية 

كل عام دراسى والتعديل 

بناء على نتائج 

 االستبيانات

اعتماد سياسات القبول  -

 والتحويل بمجلس الكلية

 تعريفيه برامج وجود -2/1
 معتمد  الجدد للطالب
 ومفعله

ترحيب   معسكر بعمل
 الجدد للطالب سنوى
فعاليات منها   دة يشمل

 المعسكر- 
 الترحيب 

 الجدد للطالب

سنويا في  -
بداية العام 
 الدراسي

  ميد الكلية -
 
وكيل الكلية لشئون -

 لقياس استبيانات عمل -

 فاعليه عن الطالب رضا

 التعريفيه البرامج
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:- 
 مكتب إنشاء -

 مؤقت استعالم
 الكلية بمدخل
 الطالب فيه يقوم

 أ ضاء و القدام 
 الطالب إتحاد
  ل  بالرد

 استفسارات
 الجدد الطالب

 وإ طاء م
 المعلومات
  ن الالزمة
 المختلفة األنشطة

 توفر ا الت 
 وكيفية المؤسسة
فيها كما  اإلشتراك

 خالله من يتم
 دليل توزيع
 ودليل الطالب
 األكاديم  اإلرشاد
 الطالب  ل 
 والقدام  الجدد

 العام بدايه ف 
 الدراس 
 الترحيب 

 المطويات-
توزيعه  تم الت 
 الطالب  ل 
 الطالب دليل-

 االرشاد ودليل
 الت  االكاديم 

 توزيعها تم
 .الطالب  ل 

 

 التعليم والطالب
 
رؤساء األقسام -

 المختلفة

يدخل هذا )الجدد  للطالب

الجزء كبند تحت استبيان 

خدمات الدعم و االرشاد 

 (االكاديمى 

 

وجدددود قوا دددد محدددددة -3/1
 ومعلنة لتحويل الطالب

يدددتم اال دددالن  دددن قوا دددد 
تحويددل الطددالب مددن والدد  
: الكليدددة بعددددة طدددر  منهدددا

ادارة شدئون , دليل الطالدب
الموقددددددددددددددع , الطددددددددددددددالب

من خالل - 

اللوحات 

 اال النية

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية -
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 

   قيااااضا الااااض    اااا    اااا
سيضسااااااضع  ق   اااااا      اااااا   
   تح ياا   ةاانت مةتفماات  اا  

 ك   ضم  ا س    يت 

  عمل استبيان الستطالع رأى
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, االلكترونددددددددددد  للكليدددددددددددة
 اللوحات اال النية

دليل -

 الطالب

الموقع  -

االلكترون  

 للكلية

االقسام العلمية وتحليل نتائجه 

فى بداية كل عام دراسى 

والتعديل بناء على نتائج 

 االستبيانات

 

توافر بيانات  ن نسبة -4/1
التحددددويالت مددددن المؤسسددددة 

 وإليها سنويأ 

يتم احصاء نسدب التحويدل 
مددددن والدددد  الكليددددة بشددددكل 

 سنوى

وتتوافر  

جداول 

احصائية 

معتمدة 

ورسوم 

بيانية 

توضح 

نسب 

التحويل 

من وال  

الكلية بدء 

من العام 

الدراس  

  ميد الكلية  
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مل إحصاء سنوي لنسبة 
الكلية مع التحويل من وإلي 

ايضاح المبررات الكافية ف  حالة 
زيادة ا داد التحويل من 

 .المؤسسة
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7002/

7002 

ال  العام 

الدراس  

7012/

 . م7016

 

تتالئم اعداد  -5/1 -

الطالب المقبولين 

بالمؤسسة مع 

الموارد المتاحة 

اماكن )للمؤسسة 

/ المعامل / الدراسة

/ االجهزة 

او / والمعدات

 (ماشابه ذلك

 

 مددل دراسددة  ددن المددوارد 
اماكن )المتاحة بالمؤسسة 

 –المعامددددددددل  -الدراسددددددددة
 –االجهدددددددزة والمعددددددددات 

 (وماشابه ذلك
نمدداذم مددن خطددط  -

االقسدددددام العلميدددددة 
المختلفدددة لتوزيدددع 
الطدددددددالب داخدددددددل 

 اماكن العمل 

 مل تقرير  ن  
مدى تحقق 
التناسب بين 
ا داد الطالب 
المقبولين مع 

الموارد 
المتاحة 

للمؤسسة من 
ل الدراسة خال

الذاتية للخطه 
 االستراتيجية

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مل إستبيانات للطالب واألقسام 
العلمية المختلفة لمعرفة مدى 

تحقق التناسب بين ا داد الطالب 
المتاحة  المقبولين مع الموارد

للمؤسسة واإلستفادة من تلك 
 النتائج

 :مجاالت الضعف(2)

 

      

تم قياس رضا الطالب - 1/7
 ن سياسات القبول 

 والتحويل مرة واحدة فقط

قياس رضا - 
الطالب بصفة 
منتظمة  ن 

من خالل 
تطبيق أستمارة 

 اإلستبيان 

سنويا في بداية 
العام الدراسي 

يبدا تنفذيها )

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

س وجود تقارير خاصة بقيا
رضا الطالب  ن سياسات 
وقوا د القبول والتحويل 
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لم يتم  مل استبيان  -

 لرأى االقسام العلمية
 
 

سياسات 
القبول 

 والتحويل 
 مل  -

استبيان 
الستطالع 

رأى االقسام 
العلمية في 

بداية كل  ام 
 دراسي

من العام 
الدراس  
7016-
7012 

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

بصفة منتظمة ف  بداية كل 
  ام دراس 

  

لددددم يددددتم بعددددد تحدددددي   3/7
الدراسة  الذاتية بعد االحالل 

 والتجديد

 مل تحدي   
للدراسة 

الذاتية بعد 
اإلنتهاء من 

اإلحالل 
 والتجديد

  ميد الكلية  سنويأ متابعة التنفيذ
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مل دراسة حديثة بعد االنتهاء -
 من االحالل والتجديد

تددددوافر تقريددددر  ددددن مدددددى  -
تناسدددب ا دددداد الطدددالب مدددع 

 الموارد المتاحة 
 

 -:الوافدون الطالب :ثانياا
 :مجاالت القوة(1)

تتوافراحصائىة توضح 1/1
نسبة الطالب الوافدين ال  

االجمال  للطالب العدد 
 .بالكلية

 مل مقارنة بين نسب 
ا داد الطالب الوافدين 
 بالنسبة لال وام السابقة

 مل قوا د  - 
بيانات رسمية 
مفصلة تتضمن 

البيانات 
الخاصة 
بالطالب 
 الوافدين

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
الب مسؤل معيار الط -

 والخريجيين

تددددوافر احصائياتتوضددددح معدددددل  
الزيددادة للطددالب الوافدددين مقارنددة 

 .باال وام السابقة

وجددددود اليددددة معتمدددددة  7/1
 لجذب الطالب الوافدين 

زيددددددادة ا ددددددداد الطددددددالب 
الوافدددين مددن خددالل جددذب 

 ور اية  ؤالء الطالب 

توفير     -
االنشطة 
الطالبية 
 .المختلفة 

سنويا في بداية  
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب

زيادة ا داد الطالب الوافدين و 
توفر برامج ر اية صحية و 

اجتما ية و ترفيهية و رياضية 
 .و ثقافية
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توفر  -
الجامعة 

االقامة ف  
دار الضيافة 
مع سداد 
الرسوم 
 المطلوبة 

توفر   - 
الجامعة 
الر اية 

الصحية من 
خالل التحويل 
ال  مستشف  

الطلبة 
وصرف 

 .العالم الالزم

 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

رحالت  لمية و ترفيهية و 
 .ارشاد طالب 

 :مجاالت الضعف(2)

اال ددددالن  ددددن وسددددائل 1/7
جددددددذب الطددددددالب الوافدددددددين 

  بوسائل غير كافية

مخاطبة  - 
السفارات 
المختلفة 
ببرامج 
 ر اية
الطالب 
 .الوافدين

وجود و    -
كاف   ن 

برامج ر اية 
الطالب 
 .الوافدين

ارسال برنامج 
جذب الطالب 

الوافدين 
ور ايتهم 
للسفارات 
 .المختلفة

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين
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        ر ايةالطالبد م و :ثالثا

 :مجاالت القوة(1) 

 الطالب  الد م  1

    1  

وجدددود بدددرامج معتمددددة 1/1
للددد م الطالبدد  يرا دد  فيهددا 
 االحتياجات الفعلية للطالب

      

الر ايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  7
 االجتما يةللطالب

 
يتم تقديم ا انات  -

مالية ف  صورة 
بح  اجتما   
للطالب الغير 

 قادرين
د م الكتاب  -

 الجامع 
وجبات من مطعم  -

 الجامعة المركزى
منحة التفو   -

 للطالب

اال الن  ن -  
الحصول  ل  

الد م 
االجتما   ف  
دليل الطالب و 
دليل االرشاد 
-األكاديم      

ولوحات 
ا النية أمام 
ادارة ر اية 

 الشباب 
 مل  -

احصائيات 
بأ داد و نسب 
المستفيدين من 
الد م ومنح 
 التفو       

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مل استبيانات لقياس رض  
الطالب  ن الد م االجتما   و 

 المادى 

توجد  يدادة طبيدة للطدالب  الد م الصح 3
داخددددددل الكليددددددة مجهددددددزة 

 لر اية الطالب صحيا 

يوجد طبيب و  
ممرضة بصفة 
منتظمة يتم 

اال الن  نها 

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب

يتم  مل استبيان لقياس رضا  -
الطالب  ن الخدمات الصحية 

المقدمة اليهم و  ن مدى كفاءة 
 العيادة الطبية 
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من خالل 
معسكر 
استقبال 

الطالب و  ن 
طريق شئون 

 الطالب

 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

تحليل  نتائج االستبيانات  -
الخاصة بالد م الصح  و 

 االستفادة منها 

 :مجاالت الضعف(2)

 

      

لدددم يدددتم قيددداس رضددد   1/7
الطددالب  ددن الددد م الصددح  

 7014-7013ف   ام 

 مل  
استبيانات   
لقياس رض  
الطالب  ن 

الد م الصح  
ف   ام 
7013-
7014 

سنويا في بداية  
 العام الدراسي

  ميد الكلية  
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 

 الطدددددددالب ر ايدددددددة: رابعدددددددا
 -: والمتعثرين المتفوقين

      

 :مجاالت القوة(1)

 موثقددددة قوا ددددد وجددددود1/1
 المتفوقين الطالب لتحديد

استمرارية تفعيل برامج 
 المتفوقين الطالب ر اية

والمتعثرين و متابعة 
االقسام العلمية المختلفة 

 ف  تنفيذ  ذة االليات 

 لوحة  مل 
 لهؤالء شرف
  ل  الطالب
 الموقع

 االلكترون 
 وبدليل للكلية
 . الطالب

 تكريمهم ويتم
 االقسام قبل من

ف  بداية العام 
الدراس  
7017-
7013 

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مدددل احصدددائيات لقيددداس نسدددبة  
الطددالب المسددتفيدين مددن برنددامج 

الطددددددالب المتفددددددوقين و  ر ايددددددة
  مقارنتها باال وام السابقة



62 

 

 العلمية
 المختلفة

 .معنويا و ماديا
   االوائل تكريم 

 ف  المؤتمر
السنوى و 

توزيع شهادات 
 . تقدير

كما قامت 
بعض األقسام 
بعمل لوحة 

شرف ف  كتاب 
العمل  الخاص 

 .بالقسم

وجدددود بدددرامج لدددد م -7/1 
 ور اية الطالب المتعثرين

استمرارية تفعيل برامج 
 المتفوقين الطالب ر اية

والمتعثرين و متابعة 
االقسام العلمية المختلفة 

 تنفيذ  ذة االلياتف  

 مل لقاءات  
دورية لهؤالء 
الطالب مع 

رؤساء 
وأ ضاء  يئة 
تدريس األقسام 

المختلفة 
للوقوف  ل  
 .سبب تعثر م

 مل سكاشن 
اضافية لهؤالء 

الطالب 
ولقاءات مع 
ا ضاء  يئة 

ف  بداية العام 
الدراس  
7017-
7013 

 لية  ميد الك
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مل احصائيات لقياس نسبة 
الطالب المستفيدين من برنامج 

الطالب المتعثرين و  ر اية
 مقارنتها باال وام السابقة



63 

 

التدريس لشرح 
وتوضيح 
األجزاء 
الصعبة 
 .بالمنا ج

 واإلرشدداد ا التو يددة:خامسددا
 -:األكاديمي

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 :مجاالت القوة(1)

 لدد  تو يددة  تحددرص الكليددة
 وارشاد الطالب

استمرارية تو ية وارشاد 
 الطالب

توفيردليل  - 
 الطالب 

و نشر معل  
الموقع 

االليكترون  
 .للكلية

 استخدام نظام -
 .العلميه الرياد 

 مل  -
 اللقاءات
 ف  التعريفيه

 العام بدايه
 .الدراس 

 لوحات  مل-
 تشمل ا النيه
 الطالب اسماء

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 مل استبيانات لقياس مدى 
رض  الطالب  ن نظام التو ية 

 .و الرائد العلم 
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 العلم  والرائد
 .لهم

 :مجاالت الضعف(2)

 ددددددددم اسدددددددتجابة الطدددددددالب 
 بصددورة كافيددة لنظددام الرائددد
العلمدد  بددالرغم مددن اال ددالن 

 .  نة بالوسائل الكافية

متابعددددددددددددددددددة  
اسددددددددتمرارية 
 تفعيل برنامج

 .العلم  الرائد

 مل محاضر 
أسبو يا 

خاصة بكل 
رائد  لم  

ليوضح فيها ما 
تم اجراؤة مع 

 .الطالب

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
معيار الطالب مسؤل  -

 والخريجيين

 استجابة الطالب لنظام الرائد
 .العلم 

 مل استبيانات لقياس مدى 
 نظام الريادة رض  الطالب  ن

 .العلمية

 :  الطالبية األنشطة:  سادسا
 أنشدددددددطة توفرالكليدددددددة 1/1

 تسددددا د , للطددددالب مختلفددددة
 مهددددددداراتهم تنميدددددددة  لددددددد 

 طاقددددددددددددداتهم واسدددددددددددددتغالل
 .وقدراتهم

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 حدددرص الكليدددة  لددد  2/1  

 الكلية استمرارية توفير
 ومتنو ه مختلفه أنشطه
 وفنيه وثقافيه رياضيه

 و لميه للطالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االشتراك ف   - 
األنشطة 

المختلفة  ن 
طريق اال الن 

 ن  ذ  
األنشطه 
بوسائل 
 .متنو ه

مقابلة الطالب 
شخصيا ف  
باية العام 

الدراس  أيضا 
أثناء امعسكر 

 .الترحيب 
 
 
 
 

تكريم الطالب 

سنويا في بداية 
 العام الدراسي

  ميد الكلية 
 
وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
 
مسؤل معيار الطالب  -

 والخريجيين

 

 مل احصائيات لمعرفة نسبة 
 .الطالب المشاركين ف  األنشطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المراكز  ن تقارير تتوافر
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 الطالب اتحاد بدور اال تمام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بمكافدددأة تقدددوم الكليدددة 3/1 

 األنشدددددطة فدددددي المتفدددددوقين
/ معنويددددا  / ماديددددا  ) الطالبيددددة

   ( لميا  

 
 ف  الطالب مسا مة اتحاد

  الطالبية األنشطة جميع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

استمرارية د م الطالب 
المتفوقين ف  االنشطة 

  الطالبية

ف  حفل 
 .االتحاد

تنظيم جميع 
الندوات 

والمؤتمرات 
العلمية وورش 
العمل الت  تتم 

اقامتها ف  
 .الكلية

 
 

 الطالب تكريم
 ف  المتفوقين
 األنشطة
 ف  الطالبية

 تنصيب حفل
 ..اإلتحاد

  ليها حصلت الت  المتقدمه
 الطالبيه االنشطه ف  المؤسسه

 المحل  المستوى  ل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفعيل الدورات الخاصة بمكافأة 
مثل المتفوقين ف  األنشطة 

 واللغه البشريه دورات التنميه
  .االنجليزيه

 

 المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية -9

 مجاالت القوة

 (تقرير المراجعين المعتمدين)

انشطة ومهام 

التعزيز لمجاالت 

 القوة

أنشطة 

ومهام 

المعالجة 

والتحسين 

لنقاط 

 الضعف

 اليات التنفيذ 

 

 مسئولية التنفيذ  التوقيت

 

 المتابعة وتقييم االداءمؤشرات 

 مجاالت القوة

أعتمييييييياد تبنيييييييي الكليييييييية  -9/1

 

أعتماد المعايير 

خطاب لرئيس  

 الجامعة
 اعتماده تمرئيس الجامعة العتماد المعايير القومية األكاديمية وخطاب ل عميد الكلية-31-8
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للمعييايير االكاديمييية ميين مجلييس 

 الجامعة
االكاديمية من 

 مجلس الجامعة
 6102-8-31بتاري   483مجلس جامعة رقم من  6102

تخذت الكلية االجراءات أ - 9/1

الرسمية الالزمية لتبنيى وتطبييق 

 المعايير األكاديمية

جراءات إ

الرسمية الالزمة 

لتبنى وتطبيق 

المعايير 

 األكاديمية

-8-30 ورشة عمل   
6102 

وكيل الكلية 

لشئون التعليم 

 والطالب

التدريس ومعاونيهم عن المعايير االكاديميية ورشة عمل  العضاء هيئة 

ميين قبييل د سييناء علييى نييور اسييتاذ متفييرن قسييم تمييريض النسييا والتوليييد 

 وتحت اشراف د ايمان شكري رئيس وحدة التدريب بالكلية

تحرص الكلية علي توافق  -9/1

البرنييامج التعليمييي مييع المعييايير 

 االكاديمية

توافق البرنامج 

التعليمي مع 

المعايير 

 االكاديمية

 بوسترات - 

 دورات -

شييييييييييييييييييبكة  -

التواصييييييييييييييل 

 االجتماعى

 

12-3-

2116 

الفريق التنفيذى 

 للمعيار

أضافة السلوك لمصفوفة البرنامج لمرحلة البكالوريوس واعادة 

 وإعالنها فى الكلية من خالل بوستراعتمادها من مجلس الكلية 

  يةتوافق المعايير االكاديمية مع االهداف االستراتج ةمصفوف

كما تم توعية المجتمع بالمعايير االكاديمية عن طريق شبكة التواصل 

المعايير االكاديمية )صفحة وجروب علي الفيس بوك باسم (االجتماعى 

 .و موقع الكليه( والبرامج التعليمية لكلية التمريض جامعة الزقازيق

وعمل دورة عن  اضافة طريقة التصحيح االلكترونى للمقررات 

وتحت اشراف د ايمان شكري رئيس وحدة  االلكترونىالتصحيح 

 . التدريب بالكلية

قاميييييت الكليييييية بتيييييوفير  - 9/1

أدوات ووسييييييييائل تكنولوجييييييييية 

 والتعلمحديثة للتعليم 

توفير أدوات 

ووسائل 

 تكنولوجية حديثة

 للتعلم

مييير تورييييد أ - 

 شراء

2112-

2116 

شئون 

 المشتريات

مانيكان االصابات المتعددة في الطواريء ومانيكان  امر توريد شراء

الشق الحنجري كما تم شراء جهاز التصحيح االلكترونى وجهاز الفيديو 

 وذلك من خالل هذة االدوات كونفرنس

تحعععععرص الكليعععععة علعععععى - 9/2/1
تلبية برنامجها الحتياجعات سعوق 

التوسع فيى قيياس 

رضييييا منظمييييات 

معيار ل خطاب 

شيييييييييييييييييييييئون 

الفريق التنفيذى  2116

 للمعيار

  فييدميا ي ألعطائنيا معييار شيئون الخيريجين اليى مسيئول ارسال خطياب 
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سييوق العمييل عيين  العمل

 مستوى الخريج

 الخريجين

 استبيانات

تلبييييية احتياجييييات سييييوق العمييييل ومرونيييية البييييرامج فيمييييا تييييم عملييييه ل

 عليه وتم الردواستراتجيات وطرق التدريس 

تم عمل استقصاء عن رضا منظمات سيوق العميل عين الخيريج بتياريخ 

راضيييييى  %  78.13وكانيييييت النسيييييبة ( 32العيييييدد ) 29/11/2112

غييير راضييى وايضييا تييم عمييل استقصيياء عيين رضييا %  21.87ونسييبة

( 21العييدد ) 2/2/2116منظمييات سييوق العمييل عيين الخييريج بتيياريخ 

الكليي غيير راضيى  وكيان الرضيا %21راضى و% 81 وكانت النسبة

يوضيح ان تيم  2116-2112لمنظمات سوق العمل عن الخريج لعيامي 

فيى عيام % 21.87ارتفاع رضا منظمات سوق العمل عن الخريج مين 

 م2116راضى فى عام %  78.13غير راضى الي  2112

يتصف برنامج  - 9/2/1

 بكالوريوس التمريض بالمرونة

إضافة مقررات 

إلي  دراسية

بناء على  االئحة

اقتراح مجالس 

األقسام العلمية 

وذلك الستيعاب 

التغيير وخطط 

 لتنميةا

خطاب لرئيس  

 القطاع

عميد الكلية  2116

وكيل الكلية 

لشئون التعليم 

 والطالب

 تعديل االئحة بحيث تتسق ساعات التدريس مع الدرجات ومدة االمتحان

والنهاية العظمى للدرجات وإضافة ميدترم لجميع المقررات التمريضية 

والغير تمريضية وإدخالها فى مجالس األقسام العلمية ومجلس الكلية 

ومخاطبة رئيس وعمل كتيبات لألئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 الجامعة ولجنة القطاع بهذه التعديالت
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هنيييييييييياك توصيييييييييييف  - 9/2/2

سييييييية موثييييييق المقييييييررات الدرا

 ومعلن

تحيييديث وتطيييوير 

توصيييييييييييييييييييييييف 

 المقررات

خطابات  

 قسام لأل

 العلمية

12-3-

2116 

يوجد بالكلية برنامج واحد لبكالوريوس التمريض وهو  عميد الكلية 

مقرر وأجمالى  46م وعدد المقررات 1982البرنامج القائم منذ عام 

وذلك مثبت في توصيف  .ساعة2821( نظرى وعملى)عدد الساعات 

 البرنامج ومصفوفة مرحلة البكالوريوس 

تقوم الكلية بإعداد توصيف للبرنامج والمقررات الدراسية منذ 

بناءا علي راي م 2116/م2112م وحتى عام 2117/2118عام 

الطالب والمستفدين من البرنامج والمراجع الداخلي والخارجى 

 وزيارة الدعم الفني وزيارة األعتماد

ا تم إعادة صياغة بعض مخرجات البرنامج بناءا علي كم

تقرير زيارة االعتماد ومراجعة توصيف القررات وتقرير البرنامج 

وتصليح بواسطة متخخصصي اللغة االنجليزية بالكلية لغويا بواسطة 

 .األخطاء بناءا علي تعديالتهم

ضافة السلوك للمقررات وتم العلمية اْل  قسام ارسال خطابات لأل

فة السلوك للمقررات التمريضية واعادة اعتماد توصيف المقرر اضا

   12/3/2116فى مجلس الكلية بتاريخ 

يتوافق تصميم البرامج  -9/2/2

التعليميييية ميييع رسيييالة وأهيييداف 

 المؤسسة

توافييييق البيييييرامج 

التعليميييييييية ميييييييع 

أهييييداف ورسييييالة 

 المؤسسة

عميد الكلية  2116  

 وأعضاء المعيار

البرنامج مع رسالة الكلية المعلنة واعتمادها من مصفوفة توافق أهداف 

 مجلس الكلية

–تنظيم المنهج )ارسال خطابات لالقسام العلمية لعمل مصفوفات  الفريق التنفيذى -2112خطابات  مطابقة مخرجات تتطييييييييابق مصييييييييفوقة  -9/2/2
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النتييائج التعليمييية المسييتهدفة مييع 

 أهداف البرنامج التعليمى

الييتعلم المسييتهدفة 

للمقيييييررات ميييييع 

 أهداف البرنامج

لالقسام 

 العلمية

لجميع المقررات التمريضية والغير ( اساليب التقييم-اساليب التعليم للمعيار 2116

 وإرفاقها مع توصيف المقرر عملها فى كل االقسام تمتمريضية و

تتأكد الكلية من -9/2/2
مسا مة محتويات برنامج 

البكالوريوس فى تنمية المعار  
 والمهارات الذ نية والعامة

االستفادة من 

محتويات برنامج 

البكالوريوس فى 

تنمية المعارف 

والمهارات 

 الذهنية والعامة

خطابات  

لالقسام 

 العلمية

الفريق التنفيذى  سنويا

 للمعيار

ارسال خطابات لالقسام العلمية لتحديد مدى مساهمة محتويات برنامج 

حل )  والمهارات الذهنية والعامةالبكالوريوس فى تنمية المعارف 

مهارات / فرق العمل الجماعي/ التفكير الناقد واالبتكاري/  المشكالت

 وتم الرد عليها من قبل االقسام( الحاسب اآللي

تحععععععرص الكليععععععة علععععععى -9/2/2
مشععععععععععععاركة ا طععععععععععععرا  المعنيععععععععععععة 
المختلفععععة عنععععد تصععععميم وتطععععوير 

 برامجها التعليمية

االسييييييتفادة ميييييين 

مقترحيييييييييييييييييييات 

االطييييييييييييييييييييراف 

المجتمعييييييييييييييييييية 

وادراجيييييييه فيييييييى 

البرنيييييييامج بميييييييا 

يتوافيييييييييق ميييييييييع 

المعيييييييييييييييييييييييايير 

 االكاديمية

خطاب لوكيل  

الكلية لشئون 

التعليم 

 والطالب

مع كل 

برنامج 

 دراسي

(2 

 (سنوات

الفريق التنفيذى 

 للمعيار

 رفع نتائج التحليل لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتم الردعليه

إجععععععراءات تتبعععععع الكليعععععة -9/2/2
موثقة للمراجعة الدورية للمقررات 

 والبرامج التعليمية

المراجعيييييييييييييييييييية 

الدورييية للبييرامج 

 والمقررات

خطابات  

لالقسام 

 العلمية

والمراجعة 

 الدورية

الفريق التنفيذى  سنويا

 للمعيار

 رسال خطابات لالقسام العلمية لعمل ملف القسمإ

  (course file) من قبل  هبناءا علي زيارة االعتماد وتم تجهيز

 .كتابة تقارير مدى أستيفاء ملف القسم تماالقسام و

معلن من  تم وضع الية للمراجعة الدورية للبرامج والمقررات الدراسية

  .خالل بوستر

كما تم ارسال خطابات لالقسام العلمية لتحديد اسم المراجع الداخلي  
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 تمو.وتقرير المراجع الداخلي والخارجى والخارجى وسيرته الذاتية

كما تم ارسال خطاب لعميدالكلية لتوفير  الرد عليها من قبل االقسام

وتم تحديد المراجع البداخلي والخارجى لكل مراجعين لالقسام العلمية 

 .االقسام العلمية وتم إعتمادها فى مجالس االقسام ومجلس الكلية

 

ة لتوضيح مدى االستفادة من ارسال خطابات إلى األقسام العلمي

 المراجعة  الداخلية والخارجية وتم الرد عليها من قبل االقسام

يوجد أحصائيات -9/2/3
 الطال تطور عدد سنوية ل
والخريجين ونسب  الملتحقين

 النجاح

مؤشا ع  ض ليت 
    ا مج   تعليميت

أحصائيات  
تطور عدد 
 الطال 
 الملتحقين

والخريجين 

 ونسب النجاح

بالبرنامج الدراسى خالل  الملتحقين الطال تطور عدد أحصائيات - شئون الطالب سنويا
 سنوات الماضية الخمس

الخمس خالل كلية التمريض من  الخريجينعدد تطور أحصائيات -

 سنوات الماضبة

( أو المستويات)تطور نس  النجا  فى الفرق الدراسية أحصائيات -
سنوات الماضية ودالالت  الخمسدراسى خالل البرنامج الالمختلفة فى 

 ذلك

أوجععععععه االسععععععتفادة مععععععن - 9/2/3
 المؤشرات والدالالت السابقة

االستفادة من 

مؤشرات فاعلية 

 البرامج التعليمية

خطابات  

لالقسام 

 العلمية

2112-

2116 

الفريق التنفيذى 

 للمعيار

 :خطابات لالقسام العلمية لالتى 

امتحان شفوى لضمان تعديل أساليب تقييم الدرجات وإضافة  .1

 .التحقيق األمثل للمخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج

تحديث المقررات الدراسية لمواكبة الجديد من متطلبات سوق  .2

 .العمل
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 .  توفير الوسائل اإليضاحية والمعينة على التدريس .3

 .وجود نوع من االتصال بين الكلية ومؤسسات سوق العمل .2

قسام العلمية لتحديد أوجة االستفادة من تم ارسال خطابات رسمية لال

 المؤشرات السابقة وتم الرد عليها من قبل االقسام 

وايضا اوجة االستفادة من ارتفاع نسب الخريجين عن  تم استالم تقارير

 رئيس وذلك من  قبل   الطالب المقيدين وارتفاع نسب النجاح نسبه 

 شئون التعليم والطالبوحده الخريجين و رئيس 

تحييييييييييييديث توثيييييييييييييق  -9/2/2

المقيييررات والمراجعييية الداخليييية 

 والخارجية 

االستفدة من اراء 

الطالب 

والمراجعين 

الداخلين 

والخارجيين فى 

 تحديث المقرر

خطابات  

لالقسام 

العلمية وعميد 

 الكلية

رؤساء االقسام  سنويا

 العلمية

الداخلي تم عمل تحديث للمقررات وإعادة أعتمادها وتم تحديد المراجع 

والخارجى لكل االقسام العلمية وتم إعتمادها فى مجالس االقسام 

 .ومجلس الكلية

وجيييييود سييييييرة ذاتيييييية  -9/2/2

للمراجعين وهو االساس الى يتم 

 عليه اختيار المراجعين 

االستفادة من 

خبرات 

المراجعين 

 الخارجيين

خطابات  

لالقسام 

 العلمية

رؤساء االقسام  سنويا

العلمية والفريق 

 التنفيذى للمعيار

 

 إحضار السير الذاتية للمراجعين الخارجيين

 تم تجهيز ملفات-9/2/2

course file  ومراجعته من

  االقسام 

 courseوجود

file موثق بكل

 االقسام 

خطابات  

لالقسام 

 العلمية

كل ترم 

 دراسي

الفريق التنفيذى 

 للمعيار

 

ومراجعته فى كل  ومراجعته من االقسام course file تجهيز ملفات 

 االقسام

تم عمل استبينات  -9/2/2
تقييم المقررات الدراسية بواسطة 

 2112لعام  الطال 

االستفادة من 

نتائج استبيانات 

الطالب فى 

 تحديث المقررات

كل ترم  استبيانات 

 دراسي

رؤساء االقسام 

 العلمية

 

 2116-2112أستبيانات تقييم لكل المقررات الدراسية لعام 
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ضرورة االستفادة من -9/2/2

تقارير المراجعين الداخلين 

والخارجين للبرامج والمقررات 

واتخاذ االجراءات التصحيحية 

 الالزمة

االستفادة من 

تقارير 

المراجعين 

الداخلين 

والخارجين 

للبرامج 

 والمقررات

 بناءا على المراجع الداخلي 2116-2112تم عمل خطة تحسين لعام  منسق المعيار سنويا خطة 

 والخارجى

 

تقرير )الضعف / مجاالت القوة

 (المراجعين المعتمدين

أنشطة و مهام النعزيز 

 لمجاالت القوة

أنشطة و مهام 

المعالجة و التحسين 

 لنقاط الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

 مسئولية التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة و تقييم 

 األداء

 :مجاالت القوة (1)

وجود سياسات موثقة للتعامل  

مع مشكالت التعليم موثقة 

/ 9/2ومعتمدة من مجلس كلية 

2115 

 

  متابعة السياسات

للتعامل مع مشكالت 

 التعليم

 حصر مشكالت التعليم 

  ورشة عمل عن

السياسات وعمل 

بوستر بالسياسات 

 .المتبعة 

 

 

 

المراجعة  -

 الدورية

تقسيم  -

الطالب إلي 

إلي 

محموعتين 

مجموعة أ 

ب في  ،

التعليم 

النظري 

وإلي 

مجموعات 

أصغر في 

 

 سنويا -

 

وكيل الكلية 

لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 

 التعليم والتعلم

مسؤلين معيار  -

 التعليم والتعلم 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية 

لشئون التعليم 

 

وجود وتفعيل   -

السياسات المتبعة من 

جانب المؤسسة فى 

التعامل مع مشكالت 

 التعليم التى تواجهه

تقرير معتمد وموثق  -

بنسب أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة داخل كل قسم 

 إلي عدد الطالب 

وجود إجراءات  -

للتعامل مع الكثافة 

العددية في أقسام 
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التدريب 

 .العملي

لجنة + والطالب 

التعليم والتعلم 

ومسؤل المجلة 

أمناء  –العلمية 

ومسؤلي –المكتبة 

الوحدات ذات 

الطابع الخاص 

مثل  وحدة التعليم 

 .رالمستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية 

لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 

التعليم والتعلم 

 ورؤساء األقسام 

تمريض الباطنة 

تمريض  –والجراحة 

 (مسنينال

 

وجود خطة لزيادة المارد    -

المالية من مجلس الكلية بجلسته 

بتاريخ  (    13)    رقم 

وتم تعديلها  18/9/2112

 8/11/2113وتوثيقها بمجلس 

تم تحديث خطة تنمية الموارد  -

وتوثيقها  2116/2121

( 61)بمجلس الكلية  رقم 

 22/8/2116بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ الخطة وتفعيلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ الخطة وتفعيلها

  

متابعة  -

التنفيذ 

 للخطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة التنفيذ 

تحديد  -للخطة 

 

 سنويا   -

زيادة الموارد المالية  من 

خالل الوحدات الخاصة 

مثل وحدة التعليم 

التمريضي المستمر حيث 

تم عقد دورات عن كيفية 

التحكم بالعدوي في 

المستشفيات والوحدات 

العناية ) المتخصصة 

الغسيل الكلوي  –المركزة 

وكيفية ( غرفة العمليات  –

التخلص من النفايات 

ريخ الطبية  فمثال بتا

29،31،31 /3 /2115 

/  5،6،7/4وبتاريخ 

مما ساهم في  2115

زيادة موارد الكلية الذاتية 
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  خطة للتعامل مع العجز  وجود

والفائض ألعضاء هيئة التدريس 

معتمدة وموثقة  مجلس كلية 

بتاريخ ( 22)رقم 

 م11/6/2113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العجز 

والفائض من 

خالل بيان 

إحصائي مرفق 

 بعدد أعضاء

 هيئة التدريس

والهيئة 

ععد : المعاونة 

داخل الطالب 

 .كل قسم 

وضع ألية 

وسياسة 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 المنتدبين

عيين عدد ت  -

كاف من 

المعيدين من 

خالل تكليف 

عيدين في لما

الخطة 

الخمسية 

وإنتداب عدد 

كاف من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس القسم  

عضو هيئة و

تدريس من كل 

قسم  ووكيل الكلية 

لشؤن الطالب 

 وعميدة الكلية 

مرفق جواب البنك )

الخاص بالوحدة وكشوف 

حجز الدورتين ونماذج من 

الشهادات التي تعطي 

( للمتدرب في نهاية الدورة

 . 

كما تم عقد دورة بعنوان 

جودة الرعاية التمريضية 

للخريحين  وتحسين الجودة

ودورات عن .بالوحدة 

 .االسعافات األولية 

 

وجود ألية وسياسة 

أعضاء هيئة التدريس 

المنتدبين معتمدة وموثقة  

تكليف تعيين وتكليف  -

معيدين للقيام بالعملية 

 .التعليمية

بيان بالسادة  وجود

المعينين من المعيدين في 

 الثالث سنوات األخيرة
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وجود لجنة مختصة باالشراف 

ومراجعة الكتاب وإستخدامه كأحد 

المراجع العلمية الحديثة  للمقرر 

الدراسي هذه اللجنة معتمدة من 

( 18)مجلس الكلية بجلسته رقم 

 م 6/2/2113بتاريخ 

 

 

 

تنفيذ األنشطة الخاصة  -

 بالجنة

  

متابعة  -

 التنفيذ

إستطالع  -

رأى 

المستفيدين 

من الكتاب 

 الجامعي

-  

 

 سنويا   -

 

إستطالع رأى  -

المستفيدين من الكتاب 

 الجامعي

وجومعايير ومواصفات  -

 .ألخراج الكتاب

وجود دعم للكتاب   -

 .الجامعي

عمل رقم إيداع للكتاب  -

   .الجامعي

يوجد بالكلية برامج موثقة  -

للتدريب الميداني للطالب 

ولجميع الفرق الدراسية في 

جميع المقررات التمريضية 

الدراسي وهذه البرامج للبرنامج 

يتم تصميمها وتوصيفها وفقا 

لمخرجات التعليم المستهدفة 

 . للبرنامج الدراسي

تنفيذ األنشطة الخاصة  -

 بالجنة

اعةةةةداد دليةةةةل للتةةةةدريب  

 الميدانى

اعةةةةةةداد اليةةةةةةة موثقةةةةةةة  

لتقةةويم نتةةائج التةةدريب 

 الميدانى

وجود مؤشرات  -

واضحة لقياس فاعلية 

التدريب الميدانى 

عمل  - 

ستقصاء إ

رأي 

الطالب في 

التدريب 

الميداني 

وتحليل 

 النتائج

 إحصائيا

 

 سنويا  -

 

مسؤلي اللجنة   -

و ووكيل الكلية 

 لشؤن الطالب

 وعميدة الكلية

 

إستقصاء رأي الطالب في 

التدريب الميداني وتحليل 

 إحصائياالنتائج 

 دليل للتدريب الميدانى -

 المفعل

وجود توصبف موثق  -

ومفعل للتدريب 

 .الميداني
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ورشة عمل  - للطالب

لوضه 

توصيف 

لبرامج 

التدريب 

الميدانى 

والدليل 

وتوثيقها 

فى مجلس 

 الكلية

أليات موثقة وجود  -

لتقويم نتائج التدريب 

 الميداني

 

توافر اليات واضحة للتاكد من  -

استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم 

 المستهدفة

يوجد معايير للورقة االمتحانية  -

جميع أعضاء هيئة  يتم إبالغ

التدريس بالمقررات الدراسية 

في نهاية كل فصل دراسي 

إلستيفاء معايير الورقة 

األمتحانية وكذلك يوجد إستمارة 

تقييم للورقة األمتحانية يتم 

توزيعها علي أعضاء الكنترول 

لجميع الفرق الدراسية لتحديد 

مدي استيفاء المعايير للورقة 

 ورش عمل للتدريب  -

على وضع خريطة 

 .االمتحان

إعداد نموذج الورقة  -

 االمتحانية 

 

  

اسةةةةةةةةتخدام  

خريطةةةةةةةةةةةة 

 االمتحان

إسةةةةةةةةتخدام  

الورقةةةةةةةةةةةةة 

 االمتحانية 

تقييم  -

الممتحنين 

 الخارجيين

 

-  

 سنويا 

 

-مسؤلي المقرر -

رؤساء األقسام 

-  

و ووكيل الكلية 

 -لشؤن الطالب

لجنة التعليم 

 والتعلم

 

 

 

 

 

وجود  نموذج لتقييم  -

الورقة االمتحانية موثق 

 ومعتمد من مجلس الكلية

وجود خريطة امتحان  -

 لجميع المقررات

تقارير الممتحن  -

 الخارجي 

وجود تقرير عن   -

موثق   ةالمقررات الدراسي

 ومعتمد من مجلس الكلية



77 

 

رئيس الكنترول  األمتحانية

 -ومسؤلي الفرق 

و ووكيل الكلية 

 -لشؤن الطالب

لجنة التعليم 

 والتعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود ممارسات فعلية لتطبيق عدالة 

مجلس موثقة ومعلنة تقويم الطالب 

بتاريخ  (  22)    الكلية بجلسته رقم 

11/6/2113 

متابعة ومراقبة  تفعيل 

 .تلك الممارسات

عمل بوستر عن األلية 

  .ووضعه بالكنترول 

وضةةةةةع دليةةةةةل لطةةةةةرق  

 تقويم الطالب

وضع سياسات لتطبيةق  

 عدالة التقويم

االسةةةةتفادة مةةةةن نتةةةةائج  

االمتحانةةات فةةى تطةةوير 

البةةرامج التعليميةةة فةةى 

اتخةةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةةةررات 

التصةةةةةحيحية لتطةةةةةوير 

المقةةةةةةةرر والبرنةةةةةةةامج 

 واعداد خطط التحسين

االستفادة من نتائج قياس 

 رضا الطالب

لكتروني إدخال التصحيح اال

 .ضمن عملية التقويم

ألية   تفعيل - 

لتأكد من ا

عدالة 

تقويم 

الطالب 

موثقة 

 ومعلنة

-  

وجود الية لضمان عدالة  سنويا

معتمدة  تقييم الطالب

 .وموثقة 

وجود خطة  -:رضاء الطالب 

 .لتحسين الرضا الطالبي
 

 تنفيذ الخطة وتفعيلها

 

تةةةةةةةةةةم عمةةةةةةةةةةل  

إستبيان لقيةاس 

 .الرضا الطالبي

  ألية لكيفية  وجو

التعامل مع الطالب 

المتعثر والمتفوق 

 وجود نماذج .
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مسؤلي معيار 

التعليم والتعلم 

-مسؤلي المقرر

 رؤساء األقسام

 

  مد ساعات العملي

بالمكتبة من الساعة 

ص وحتي الرابعة 9

 عصرا 

  رفع  مستوى الوسائل

التعليمية لتحسين االداء 

االكاديمى الى جانب 

رفع مستوى المهارات 

التمريضية  من ناحية 

المجسمات واألجهزة 

والمعدات الحديثة 

لمستلزمات ومالئمة وا

المعمل للتدريب بدرجة 

 كافية

  تزويد العديد من

باألجهزة المعامل 

الالزمة واألدوات 

لرفع مستوى التدريب 

 بها 
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  أساليب حديثة إتباع

  فى التدريس

  عمل صندوق لشكاوي

ومقترحات الطالب 

بكل دور  كما توجد 

ألية معلنة للطالب عن 

كيفية تقديم الشكاوي 

طريق وأيضا عن 

التعامل مع الشكاوي 

 . المقدمة منهم 

  تقسيم الطالب إلى

مجموعات للقضاء 

على الكثافة داخل 

المدرجات كما يوجد  

بالالئحة الداخلية 

للكلية نسبة حضور 

وذلك % 75الطالب 

لمعالجة ضعف حضور 

الطالب وحثهم علي 

اإللتزام لتحقيق 

األهداف التعليمية 

المتسدفة من البرنامج 
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 .الدراسي

  تفعيل نظام الدعم

األكاديمي للطالب 

ووضع آلية لتلقى 

  الشكاوى

  عقد مجموعات

مراجعة مع إتاحتها 

مجانا  للطالب ذوى 

  اإلحتياجات المادية

  وضع معايير لتقييم

الطالب فى اإلمتحانات 

الشفهية بوضع 

 مقياس متدرج

  ألية لتفادي وجود

ظاهرة الدروس 

الخصوصية في حالة 

ظهورها بالكلية 

تمدة وموثقة من  مع

) مجلس الكلية  رقم  

بتاريخ (  24

13/8/2113 
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 التعليم والتعلم -11

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام ورشة عمل عن  - إستخدام أساليب متنوعة للتعلم

هذه األساليب في تطبيق 

 .المقررات الدراسية

عمل بوستر عن الوسائل  -

 .المستخدمة للتعلم 

متابعة  - 

 التنفيذ

  سنويا -

 مسئول المعيار

وكيل الكلية لشؤن 

 . التعليم والطالب

 

و جود مستندات دالة  -

و  الورشعلى إقامة 

عن تلك  رضا المستفيدين

 .األساليب 

معتمدة  استراتيجية للتعليم والتعلم

 وموثقة 

ورشة عمل لمناقشة  -

إستراتيجية التعليم والتعلم 

ومناقشتها في مجالس 

 .األقسام 

وضععععععععععععععععععععععععععععع   
االسعععععععععع  ا      
بنععععععععع     ععععععععع  

ن عععع    م ا ععععع  
 االم ح ن ت

و مل 
اس قص   
لألط اف 

 .المعن  

3 

 سنوات 

ف  ق  مل ال ع  م 
وال ع م واألقس م 

 الع م   ب لك   

اس  ا       ع  م و ع م  -
 مع مدة ومع ن 



82 

 

 

 اعضاء هيئة التدريس  -11

 الضعف/ القوه مجاالت

 (المراجعين المعتمدين تقرير)

 ومهام انشطة

 لمجاالت التعزيز

 القوه

 ومهام انشطة

 المعالجه

 لنقاط والتحسين

 الضعف

 مسئولية التوقيت التنفيذ اليات

 التنفيذ

 وتقييم المتابعه مؤشرات

 االداء

 :القوه مجاالت( 1)

 العضاء الفعليه بالنسب وموثق معتمد احصائى بيان -1

لكل  بالنسبه المعدالت مع متفقه ومعاونيهم التدريس هيئة

 .االقسام العلمية عدا قسم تمريض الباطنة والجراحة

 العلمى العضاء التخصص يفيد توافق ومعتمد موثق بيان -2

 .بتدريسها يقوم التى التدريس مع المقررات هيئة

 والفائض فى  اعضاء للعجز وموثقه معتمده خطه يوجد -3

 .التدريس ومعاونيهم بالكلية هيئة

 كفاية تحقيق

 هيئة اعضاء

 والهيئه التدريس

 لجميع المعاونه

 .العلميه االقسام

 العجز خطة متابعة -(1 

 .والفائض

 العجز خطة تفعيل -(2

 .والفائض

 مالئمة من التاكد -(3

 العلمى التخصص

 هيئة العضاء

التدريس مع 

 يقوم التى المقررات

 بشكل بتدريسها 

 .  دورى

سبتمبر 

2112 

الى 

اغسطس 

2116 

أعضاء  

معيار اعضاء 

 هيئة التدريس

 

 اعضاء شئون

 التدريس هيئة

 الكافي العدد افرتو  -1

 1) المرجعية للمعايير طبقا

:22) 

 

 خطة متابعة تقرير -2

 .والفائض العجز

 

 وموثق محدث بيان -3

 التخصص بتوافق ومعتمد

العلمى  مع المقررات 

 .سنوى بشكل

أعضاء هيئة التدريب  وموثقه معتمده خطه يوجد -1

 هيئة العضاء التدريبيه التدريس ومعاونيهم طبقا لالحتياجات

 .2112/2116التدريس ومعاونيهم للعام 

التدريبيه ألعضاء هيئة  االحتياجات لتحديد استبيان يوجد -2

 .التدريس ومعاونيهم

التدريبية ألعضاء هيئة  تم تنفيذ الدورات طبقا للخطه -3

 .التدريس ومعاونيهم

 قدرات تنمية

 اعضاء مهارات

 التدريس هيئة

 .المعاونه والهيئه

 معتمدة أليه وضع

 مردود اثر لقياس

 على التدريب

 بالكلية األداء

 
تنفيذ الدورات طبقا 

التدريبية  للخطه

ألعضاء هيئة التدريس 

 .ومعاونيهم

 االستبيان طريق عن

 لورش والبعدي القبلي

 .المنفذة العمل

سبتمبر 

2112 

الى 

اغسطس 

2116 

 مدير وحدة

 التدريب

 أعضاء وحدة

التدريب 

 بالكلية

 عن رضا استبيان -1

 .التدريبى البرنامج

 . المتدربين تسجيل -2

 نتائج تحليل -3

 .االستبيانات

 بنسبة المتدربين رضا -2

81.% 

 متابعة تفيد تقارير -2
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 مخاطبة طريق عن  

 وبعمل األقسام رؤساء

 على التدريب بأثر بيان

 هيئة أعضاء أداء

 والهيئة التدريس

 من قسم لكل المعاونة

 .الكلية أقسام

 توزيع طريق عن

 أعضاء على استبيان

 والهيئة التدريس هيئة

 اثر عن المعاونة

 أدائهم على التدريب

 وعمل النتائج وتحليل

 .تصحيحية إجراءات

 .الخطه

 التدريب أثر قياس تقرير -

 هيئة أعضاء أداء على

  المعاونة والهيئة التدريس

 على التدريب بأثر بيان -

 التدريس هيئة أعضاء أداء

 قسم لكل المعاونة والهيئة

 .الكلية أقسام من

 الضعف/ القوه مجاالت

 (المراجعين المعتمدين تقرير)

 ومهام انشطة

 لمجاالت التعزيز

 القوه

 ومهام انشطة

 المعالجه

 لنقاط والتحسين

 الضعف

 مسئولية التوقيت التنفيذ اليات

 التنفيذ

 وتقييم المتابعه مؤشرات

 االداء

 التدريس هيئة اعضاء اداء لتقييم نموذج يوجد -1

 .ومعاونيهم

 هيئة آداء اعضاء تقييم معتمدة لمتابعة  يوجد لجنه -2

 .ومعاونيهم التدريس

 االقسام رؤساء على االداء تقييم معايير عن االعالن تم -3

 .االقسام رؤساء مخاطبة طريق عن

 .االداء تقييم بنتائج الحوافز لربط اليه يوجد -2

 تقييم بنتائج ومعاونيهم التدريس هيئة اعضاء اخطار تم -2

 االداء تقييم تحقيق

 هيئة العضاء

  التدريس

  تقييم عمل نموذج -1 

 هيئة اعضاء اداء

 .ومعاونيهم التدريس

 تقييم متابعة تفعيل -2

 .االداء

 هيئة اعضاء  توقيع -2

 باالقسام التدريس

 على المختلفه

سبتمبر 

2112 

الى 

اغسطس 

2116 

 تقييم لجنة

  االداء

 

أعضاء    

معيار اعضاء 

 هيئة التدريس

 

 استبيانات توجد  -1

 اداء لتقييم  معتمده

 التدريس هيئة اعضاء

 .ومعاونيهم

 

 اداء نتائج لتقييم-2

 التدريس هيئة اعضاء

ومعاونيهم وعمل 
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 .   االداء

 

 

 

 

 

 .اجراءات تصحيحة  . االستمارات

 بنتائج الحوافز ربط -3

 .االداء تقييم

 .ومعاونيهم التدريس هيئة العضاء الوظيفى الرضا قياس  -1

 يوجد خطة لتحسين الرضا الوظيفى -2

 قياس رضا

 هيئة اعضاء

 التدريس

  ومعاونيهم

 وتوزيع عمل تم -1 

 وتقييم لقياس استبيانات

 الوظيفى  الرضا

 الرضا نتائج عرض -2

 مجلس على الوظيفى

 .الكليه

  مع لقاءات عقد -3

 التدريس هيئة اعضاء

 لمعرفة ومعاونيهم

 خطه وعمل مقترحاتهم

للتحسين وعمل 

اجراءات تصحيحية 

 .لها

سبتمبر 

2112 

الى 

اغسطس 

2116 

 ضمان وحدة

 الجوده

   

أعضاء  

معيار اعضاء 

 هيئة التدريس

 

 الرضا مستوى تحسين

 هيئة الوظيفى  العضاء

ومعاونيهم بنسبة  التدريس

81% 

 الضعف/ القوه مجاالت

 (المراجعين المعتمدين تقرير)

 ومهام انشطة

 لمجاالت التعزيز

 القوه

 ومهام انشطة

 المعالجه

 لنقاط والتحسين

 الضعف

 مسئولية التوقيت التنفيذ اليات

 التنفيذ

 وتقييم المتابعه مؤشرات

 االداء

 :الضعف مجاالت( 2)

 فى العجز يفيد وموثق معتمد بالنسب احصائى بيان  -1

 (. وجراحه باطنه) التاليه االقسام

 خطه عمل تم 

 على للتغلب

 فى العجز

 هيئة اعضاء

 الجامعة رئيس مخاطبة

  عمل على للموافقة

( 3) عدد لتعيين اعالن

بقسم  مساعدين مدرسين

سبتمبر 

2112 

الى 

اغسطس 

 – العميد

 الكليه وكيل

 لشئون

 – الطالب

 هيئة اعضاء نسبة تحسن

التدريس ومعاونيهم   

 للمعايير طبقا الكافي

 (22: 1) المرجعية
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 لبحث العلمىا -12 

 

) الضعف / مجاالت القوة 

 (تقرير المراجعين المعتمدين 

التعزيز أنشطة ومهام 

 لمجاالت القوة

أنشطة ومهام 

المعالجة 

والتحسين لنقاط 

 الضعف

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية  التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ

 االداء

 : مجاالت القوة (  1)

وجود خطة بحثية  -1/1

معتمدة للكلية وموثقة ومعلنة 

 لألقسام العلمية بالكلية 

مرفوعة على الموقع  -

االلكترونى للجامعة ومرتبطة 

 .بالخطة البحثية للجامعة

 

وجود لجنة ألخالقيات  -

 البحث العلمى بالكلية

 لمتابعةالية  عمل-
 لتحديد سنويا الخطة

 ما إلضافة أو المعوقات
 مجاالت من أستجد
 بحثية

عمل مصفوفة مقارنة  -
بين محاور الخطة 

البحثية للكلية وخطة 
 الجامعة

 
ق عمل اليات حقو -

 الملكية الفكرية والنشر 

 متابعة لجنة خالل من 
 بالكلية البحثية الخطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل لجنة حقوق الملكية  -

 الفكرية والنشر

 سنويا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوريا

 متابعة لجنة-
 البحثية الخطة
 بالكلية

 
معيار  فريق-

 البحث العلمى
 

 

 

 

فريق معيار  -

المصداقية 

 واالخالقيات

 متابعة تقارير وجود-
 بالكلية البحثية للخطة

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود محاضر  -

 الجتماعات اللجنة

 التدريس

 ومعاونيهم

 التنفيذ وجارى

 الباطنة والجراحة

 الى الطالب تقسيم -2

  مجموعات صغيرة

 الجوده وحدة 2116
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وجود خطة تنفيذية -2/1
 للبحث العلمى بالكلية 

لجنة متابعة للخطة وجود  -
 البحثية 

 دورية متابعة عمل
 من تنفيذه تم ما لمعرفة
 الخطة أنشطة

 

 

 

 

 

 

 الكلية عميد- سنويا  
لجنة متابعة 

  الخطة البحثية 
 معيار مسئول-

 العلمى البحث

 بما متابعة تقارير وجود
 تنفيذة تم

وجود قاعدة بيانات  -3/1
لالبحاث العلمية المنشورة 

يتم  العضاء هيئة التدريس

 تحديثها سنويا

 

 

يتوفر بالمكتبة دليل ورقى 

واخر الكترونى لملخصات 

 بحوث أعضاء هيئة التدريس 

 

 

وجود بحوث علمية مشتركة -

 بين االقسام العلمية 

 دورية متابعة عمل-
 البيانات لقاعدة

عمل حصر بنس  -
االبحاث العلمية 

المنشورة الى أعضاء 
  يئة التدريس بالكلية

 

عمل آلية لتشجيع 

 البحوث العلمية 

 العلمية ا بحاث إدخال 
  يئة  عضاء المنشورة
 بالكلية التدريس

 

 

 

 

 

 

     

 مخاطبة االقسام 

 قاعدة لجنة- سنويا
 البيانات

 

معيار  فريق-
 البحث العلمى

 دورية إحصاءات وجود

 العلمية باألبحاث

 هيئة ألعضاء المنشورة

 التدريس
 

 

وجود امثلة لالبحاث 

العلمية المنشورة محليا 

 ودوليا 

 

 

وجود امثلة البحاث 

المشتركة بين االقسام 

 العلمية 

البحث االستفادة من  -2/1

العلمى فى دعم وتعزيز 

 نظريا وعمليا  العملية التعليمية

عدد االبحاث  زيادة
التى يتم االستفادة منها 

االقسام العلمية  مخاطبة 
لالستفادة من االبحاث 

معيار البحث  فريق دوريا
 العلمى

أمثلة للرسائل  وجود
 العلمية
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دعم وتعزيز العملية فى  

 التعليمية
االستفادة منها  تمالتى  العلمية فى العملية التعليمية

دعم وتعزيز العملية فى 

 التعليمية

وجود بحوث علمية 1-/2

مشتركة مع مؤسسات علمية 

 دولية 

زيادة عدد البحوث 
المشتركة مع مؤسسات 

 علمية دولية 

مخاطبة عميد الكلية  
 ورؤساء االقسام

 عميد الكلية  مستمر
فريق معيار البحث 

 العلمى 

وجود بحوث مشتركة مع 
جامعة كيس وسترن 

 ونيجيريا 
وجود بحوث تطبيقية  -6/1

تم االستفادة منها من قبل 
المؤسسات االنتاجية والخدمية 

 بالمجتمع

زيادة عدد البحوث 
 التطبيقية 

االقسام العلمية  مخاطبة 
 بالكلية

معيار البحث  فريق دوريا
 لمىالع

أمثلة من خطابات  وجود
الجهات المجتمعية 
 والبحوث التطبيقية

وجود بروتوكوالت  -7/1
تعاون مع مؤسسات إنتاجية 

 وخدمية بالمجتمع

 عدد لزيادة الكلية تسعى
 مع التعاون البرتوكوالت
 و الخدمية المؤسسات
 بالمجتمع اإلنتاجية

 المؤسسات مخاطبة 
 برتوكوالت لعمل المجتمعية

 معها تعاون

 مع مستمر
 التجديد

 الكلية عميد-
 الكلية وكيل-

 و البيئة لشئون
 المجتمع خدمة

 برتوكوالت عدد زيادة
 المؤسسات مع تعاون
 ا خرى

تنمية المهارات البحثية -8/1

 للهيئة المعاونة

آلية لتنمية المهارات 
 البحثية للهيئة المعاونة
آلية لتحفيز ورعاية 
ودعم الباحثين ماديا 

 ومعنوي
آلية لتشجيع المؤسسة 

الباحثين للتقدم للحصول 
على جوائز محلية او 

 دولية فى البحث العلمى 

برامج تدريبية لتنمية  
 المهارات البحثية 

 
اعالن االليات بين االقسام 

 العلمية المختلفة 

 مستمر
 

فريق معيار البحث 
 العلمى 

حضور الهيئة المعاونة 
 فى الدورات العلمية 

 
حصول اعضاء  يئة 

التدريس والمعاونين على 
افضل رسالة ماجستير 
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 ودكتوراة ماديا ومعنويا 
وجود اتفاقيات تقافية  -9/1

مع المؤسسات المحلية 

 والدولية 

عقد ندوات عن التبادل 
 الثقافى 

انتداب اعضاء هيئة 
التدريس للجامعات 

 االخرى 
االشراف الخارجى 

 العضاء هيئة التدريس 

مسئول وحدة  مستمر   
 التدري 

حضور اعضاء  يئة  
التدريس ندوات عن  

التبادل الثقافى بين كلية 
 التمري  وكلية الط  
زيادة عدد اعضاء  يئة 

التدريس المنتدبين 
 للجامعات االخرى 

وجود مؤتمر سنوى  -11/1
 للكلية

 

 

 

 

 

 

 عقد على الحرص
 للكلية السنوى المؤتمر

 

 

 

 

 لتنظيم فريق تشكيل- 
 المؤتمر

 على للمؤتمر إعالن عمل-
 للكلية ا لكترونى الموقع

 

  الكلية عميد- سنويا
 المؤتمر مقرر-

 للمؤتمر دعاية وجود-
 ا لكترونى الموقع على
 للكلية
 بأنشطة مطويات وجود

  المؤتمر
 

مشاركة الطالب فى  -11/1

 المؤتمرات العلمية للكلية
عمل الية لتشجيع  -

للمشاركة فى الطالب 

 المؤتمرات العلمية
تفعيل االلية لتشجيع  - 

 الطال 
  الكلية عميد- سنويا

 المؤتمر مقرر-
وجود أمثلة من  -

شهادات حضور الطالب 

 للمؤتمرات
وجود مجلة علمية -12/1

 تصدر مرتين سنويا  
 لوجود الكلية تسعى

 للمجلة أجان  محكمين
 تسويق حملة عمل

 ا جان  المحكمين مخاطبة 
 إلكترونية دعاية عمل

 للمجلة

 2 كل
 شهور

 المجلة سكرتير
 العلمية

 ا بحاث عدد زيادة
 بالمجلة المنشورة
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 للمجلة
 : مجاالت الضعف( 2)

ميزانية غير كافية  -1/2

للبحث العلمى وال يستفاد بها 

 فى مجال البحث العلمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية تسعى
 مصادر لزيادة

 الذاتى التمويل

 الطلبة عدد زيادة -
 العليا للدراسات المسجلين

 الكلية خارج من
عمل خطة لتنمية الموارد  -

 الذاتية بالكلية
 بحوث و مشروعات عمل -

 تنافسية
 ذات الوحدات تفعيل -

 بالكلية الخاص الطابع
 

 الكلية عميد- مستمر
 الكلية وكيل-

 العليا للدراسات
 الكلية وكيل-

 و البيئة لشئون
 المجتمع خدمة

 
 

 

 

 

 الطلبة عدد زيادة
 العليا للدراسات المسجلين

 الكلية خارج من
  تنافسية مشروعات وجود

 
 
 
 
 
 
 
 

عدم وجود مشروعات  -2/2

بحثية ممولة من جهات محلية 

 او اقليمية او دولية

 الكلية تسعى 
 على للحصول
 بحثية مشروعات

 من وممولة
 او محلية جهات
 دولية او اقليمية

 أو محلية مؤسسات مخاطبة
 للموافقة دولية أو إقليلمية
 المشروعات تمويل على
 .للكلية بحثية

 وحدة مدير مستمر
 المشروعات

 بالكلية البحثية

 مع إتصاالت وجود
 الممولة الجهات

 البحثية للمشروعات
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 الدراسات العليا  -13

 

مجاالت القوة والضعف 

تقرير المراجعين )

 (المعتمدين

 

التعزيز أنشطة ومهام 

والمعالجة  -لمجاالت القوة 

 والتحسين لنقاط الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

 مسئولية التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة وتقييم 

 اآلداء

 مجاالت القوة  (1)
وجود توصيف للبرامج 

والمقررات الدراسية 

لدرجة الماجستير 

  والدكتوراة

تعديل محتوى المقرارات 

الدراسية حتى تتفق مع 

مخرجات التعليم توثيق هذه 

المقرارات في مجالس 

 األقسام ومجلس الكلية

المراجعة الداخلية 

 والمراجعة الخارجية

وكيل الكلية لشئون  سنويا

الدراسات العليا 

وأعضاء فريق معيار 

 الدراسات العليا

متابعة من داخل الكلية 

ومتابعة خارجية من كلية 

 تمريض اإلسكندراية 

ات من وكيل تم توثيق المقرار

الكلية للدراسات العليا وعميدة 

 .الكلية 

وجود سياسات للتعامل 

مع مشكالت طالب 

 الدراسات العليا

حصر المشكالت من خالل 

صندوق الشكاوي وعمل 

اإلستبيانات الخاصة 

بطالب الدراسات العليا 

ولجنة فحص شكاوي 

 الطالب 

 عمل ندوات الطالب

بصورة ربع  المراجعة الدورية

 سنوية

وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا 

وأعضاء فريق معيار 

 الدراسات العليا

وجود تفعيل السياسات المتبعة 

من جانب المؤسسة في 

التعامل مع مشكالت طالب 

الدراسات العليا من خالل 

صندوق الشكاوي وعمل 

إستبيانات لطالب الدراسات 

 العليا 

تم عمل ندوة بتاريخ 

 وعمل إستبيان 29/9/2112

 بعد الندوة

 

وجود طرق مختلفة لتقويم 

طالب الدراسات العليا 

تتوافق مع المخرجات 

 المستهدفه للتعليم

 عمل سيمنارات

 عمل إختبارات شفوية

 تقديم أبحاث

 إختبارات تحريريه

 اإلمتحان العملي

يلتزم كل أستاذ بتقديم كشف 

بدراجات الطالب لمجلس 

القسم في الموعد الزمني 

الذي حدده توصيف مقرره 

وال ينفرد أحد األساتذة 

حسب 

التوقيت 

الالزم لكل 

فصل 

 دراسي

الكلية للدراسات وكيل 

موظفي  –العليا 

 –الدراسات العليا 

 أعضاء هيئة التدريس

 

وجود سياسة متبعة من جانب 

المؤسسة لوضع هذه القوانين 

وجداول األمتحانات في 

موعدها وإعالم أعضاء هيئة 

التدريس بمواعيد اإلمتحانات 
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بمقرر دراسي في التدريس 

أو التقديم بل تعتمد األقسام 

على لجان ممتحنين لتقييم 

 الورقة اإلمتحانية

يتم اإلعالن عن جدول 

اإلمتحان بشهر كامل على 

وتقبل الكلية أية  األقل

إقتراحات من قبل الطالب 

للتعديل في الجدول ليكون 

في مصلحة الطالب ويكون 

التعديل لمدة اسبوع ويتم 

وضع الجدول في صورته 

النهائية قبل خمسة عشر يوما 

 من موعد اإلختبار النهائي

 

 

حسب 

التوقيت 

الالزم لكل 

فصل 

 دراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية للدراسات 

موظفي  –العليا 

 الدراسات العليا

راق رسمية تسلم ألعضاء بأو

هيئة التدريس القائمين على 

 العملية التعليمية 

يوجد لدى المؤسسة 

سياسة التظلم لطالب 

 الدراسات العليا

يمكن للطالب تقديم التظلم 

الخاص به وفي الماده التي 

 يرى أنه يطلب التظلم بها

يتم إعالن النتيجة في موعد 

يوم من أخر  22أقصاه 

للطالب إختبار كما يحق 

التظلم من نتيجته وفقا 

لنموذج يسحبه من شئون 

الدراسات العليا وسداد رسوم 

التظلم ويتم الرد عليه خالل 

مرفق )يوم كحد اقصى  12

13/3 

 12خالل 

يوم يرد 

على الطالب 

بعد تظلمه 

 كحد أقصى

وكيل الكلية للدراسات 

موظفي  –العليا 

 الدراسات العليا

 

يوجد دليل طالب 

للتعريف ببرامج 

الدراسات العليا التي 

تقدمها الكلية وإجراءات 

 وجود دليل مطبوع  -

إنزال محتويات هذا  -

الدليل على الموقع 

 اإللكتروني للكلية

 المراجعة الدورية لهذا الدليل

 

 

 

 سنويا

 

 

 

وكيل الكلية للدراسات 

العليا وأعضاء معيار 

 الدراسات العليا 

ن الموقع المسئول ع

متابعة الفريق لوجود هذا 

الدليل بمحتوياته على الموقع 

 اإللكتروني 

وجود لوحات إرشادية على 
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التسجيل في الدراسات 

 العليا

 وجود لوحات إرشادية -

يوجد إستمارة مطبوعة  -

على الموقع بمكونات 

ملف التقدم بحيث يستطيع 

الطالب القدوم بالملف 

كامال قبل قدومه إلى 

 الكلية 

 

 المراجعة الدورية لهذا الدليل

 

 سنويا

حائط مكتب الدراسات العليا  اإللكتروني للكلية

بالكلية ووكيل الكلية للدراسات 

 العليا

تلتزم األقسام العلمية 

بتوزيع اإلشراف على 

الرسائل وفقا للتخصص 

مجلس بناءا على قرار 

 الكلية

توزيع اإلشراف عن طريق 

مجلس القسم بالتساوي علي 

أعضاء هيئة التدريس 

 وحسب األولوية

يتم توزيع اإلشراف دوريا 

بالنسبة للماجستير 

والدكتوراة من خالل مجلس 

 القسم

في الموعد 

المحدد 

حسب 

 الالئحة

وكيل الكلية للدراسات 

أعضاء هيئة  –العليا 

أعضاء  –التدريس 

قسم لكل قسم مجلس ال

 -من أقسام الكلية

 أعضاء المعيار

متابعة أعضاء معيار 

الدراسات العليا لجمع هذه 

 التقارير وعمل الندوات

تتوافر لدى المؤسسة 

اإلجراءات الموثقة 

 لمتابعة اداء الباحثين

وكيل الكلية للدراسات  تقدم سنويا عقد ندوات وتقارير دورية عقد ندوات وتقارير دورية

أعضاء هيئة  –العليا 

أعضاء  –التدريس 

 المعيار

 

تشجع األقسام العلمية 

طالب الدراسات العليا 

على نشر األبحاث 

المستخرجة من الرسائل 

العلمية بالمجلة العلمية 

 الخاصة بالكلية

 

 

يتوافر لدى الكلية قواعد 

بيانات تتعلق بأعداد 

وجود مجلة بالكلية 

لنشرهذه األبحاث وهذه 

المجلة معترف بها لدى 

لجنة الترقيات والمجلس 

 األعلى للجامعات

 

 

الدرجات العلمية مصنفة 

وفقا للدارسين من الداخل 

( أعضاء الهيئة المعاونة)

تصدر المجلة  نصف سنويا 

فعليا وهذه المجلة معترف 

بها لدى لجنة الترقيات 

 والمجلس األعلى للجامعات 

تصدر هذه 

المجلة في 

شهر يناير 

 وشهر يوليه 

تعتبر مجلة 

نصف 

 سنوية

 

 

 

  -عميد الكلية 

وكيل الكلية   

  -للدراسات العليا 

  -محرروا المجلة 

 سكرتارية المجلة

 

 

 

وكيل الكلية للدراسات 

موظفي  –العليا 

صدور أعداد مستمرة للمجلة 

 على مدى فترة زمنية 

وجود مراجعيين من خارج 

مصر للمراجعة على ما ينشر 

 بالمجلة
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وأنواع الدرجات  العلمية 

التي منحتها عبر سلسلة 

 ماضيةزمنية 

والخارج من خارج الكلية 

 والوافدين

 –الدراسات العليا  سنويا

أعضاء فريق معيار 

 الدراسات العليا

عوامل الضعف  (2)

 -:ونقاط الضعف

عدم وجود إجراءات  (1)

 التسجيل اإللكتروني

توافر اإلمكانات عدم  (2)

والتسهيالت المادية 

الالزمة للعملية 

البحثية في برامج 

 الدراسات العليا

نقص الميزانية  (3)

 للدراسات العليا

عدم وجود قاعدة  (2)

بيانات بالجامعة 

لتسجيل نتائج 

 الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

العمل على تحسين  -

خدمات اإلنترنت 

 بالكلية

يجب عمل دورات  -

تدريبية لموظفي 

الدراسات العليا 

للتدريب على طريقة 

 التسجيل اإللكتروني

يجب العمل على أن  -

تستفيد الدراسات العليا 

من األموال الواردة 

إليها من الوافدين 

والمسجلين الخارجيين 

 للدراسات العليا

عمل صندوق خاص  -

بأعضاء المعيار 

ووكيل الكلية 

للدراسات العليا لجمع 

الموارد المالية الالزمة 

مال الطباعة ألع

 والتصوير

محاوالت عديدة من  -

أعضاء فريق معيار 

 

 

تم دخول خدمات  -

اإلنترنت جزئيا في 

 الكلية 

 

 جاري محاولة تنفيذها -

 

 

 سنويا

 

 

نصف 

 سنويا

 

 

 

وكيل  -عميد الكلية 

 الكلية للدراسات العليا 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية للدراسات 

وأعضاء  –العليا 

فريق معيار الدراسات 

 العليا
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الدراسات العليا 

لإلتصال بالقائمين على 

هذه الخدمة في 

الجامعة لمرات عديدة 

دون جدوى ودون 

 فائدة
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 إدارة نظم الجودة -14

الضعف / مجاالت القوة

تقرير المراجعين )

 (المعتمدين

أنشطة و مهام التعزيز 

 لمجاالت القوة

 

أنشطة و 

مهام 

المعالجة و 

التحسين 

لنقاط 

 الضعف

 

 آليات التنفيذ

 

 التوقيت

 

مسئولية 

 التنفيذ

 

مؤشرات المتابعة و 

 تقييم األداء

 :مجاالت القوة (2)

 تقويم أداء المؤسسة 8/1

 

وحييدة إدارة الجييودة  تقييوم

بالكلييييية بعملييييية التقييييويم 

بصيييفة مسييييتمرة لجميييييع 

جوانب القدرة المؤسسيية 

 والفاعلية التعليمية

 

 
 

اسيييييتبيانات للمسيييييتفيدين  إجييييراء-

 –أعضاء هيئة تيدريس  –طالب )

 (سوق العمل -إداريين

 المراجعة الداخلية والخارجية -

 زيارات مركز إدارة الجودة -

 .مناقشة نتائج التقويم مع المستفيدين

متابعيييية اإلجييييراءات التصييييحيحية  -

 .طبقا لنتائج التقويم

 

 طول الع م

 

مدير وحدة 
+ الجودة 
أعضاء 
مجلس 
فريق + اإلدارة

  العمل بالوحدة

 

نتيائج االسيتبيانات  -

وتقيييارير المراجعييية 

مركيييييز  وزييييييارات

  .جودةال

توجعععد لعععدى الكليعععة خطعععة  -
للتطعععععوير للقعععععدرة المؤسسعععععية 

 .والفاعلية التعليمية

االسععععععععععتفادة مععععععععععن نتععععععععععائج  -
 .الذاتفالتقويم 

تقييييييييديم التقييييييييارير الخاصيييييييية  - 
 بالمراجعة الداخلية والخارجية 

 .مناقشة نتائج التقييم -
 فييالتصيحيحية  اإلجيراءاتاتخاذ  -

 .ضوء نتائج التقييم

 

2112-

2116 

وحععععععععععععععععععععدة إدارة 
 الجودة

قعععععرارات تتخععععععذ بنععععععاء  
 .على نتائج التقييم

دععععععععععععععععععععم القيعععععععععععععععععععادات  8/6
 ا كاديمية لوحدة الجودة

تقعععععععععديم العععععععععدعم المعععععععععادي  -
والمعنعععععععوي لوحعععععععدة ضعععععععمان 

إمعععداد الوحعععدة بعععالكوادر البشعععرية  - 
تاحعععععة الفرصعععععة لتعععععدري   المدربعععععة وا 

طععععععععععععول 
 العام

 إدارة الكلية

وحدة إدارة 
 الجودة

الموافقيية علييى تييوفير  -

 المخصصات المالية

بيان باألجهزة  -

 الالزمة بالوحدة
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 .كوادر جديدة للقيام بمهام الوحدة .الجودة
تععععععععوفير الععععععععدعم المععععععععالف للقيععععععععام  -

بأعمععال الوحععدة مععن خععالل المععوارد 
 .الذاتية للكلية

تعععععععععوفير التجهيعععععععععزات المالئمعععععععععة  -
للوحععععدة مععععن أجهععععزة وأدوات للقيععععام 

 .بأعمالها
رة الجعععععععودة تمثيعععععععل معععععععدير وحعععععععدة إدا -

بمجلعععس الكليعععة بشعععكل رسعععمف لمناقشعععة 
 .قضايا الجودة بالكلية

قيييييرارات مجليييييس  -

 .الكلية

يوجد تواصل جييد  -1/2

بين وحدة ضمان الجيودة 

إدارة بالكلية وبين مركيز 

 .الجودة بالجامعة

 

االهتميام بتفعييل األعمييال  -

التييييي تسيييياهم فييييي زيييييادة 

التواصل بين وحدة الجيودة 

بالكليييييية ومركيييييز الجيييييودة 

 بالجامعة  

الحيييرص عليييى حضيييور جمييييع  - 

االجتماعات الدوريية التيي يعقيدها 

 مركز الجودة

االلتيييييزام بحضيييييور اليييييدورات  -

التدريبيييييية وورش العميييييل التيييييي 

كدعم فنيي للكلييات  يعقدها المركز

 ويتم إخطار الوحدة بها

االلتييييييييزام بييييييييالرد عليييييييييى أي  -

مخاطبييييييات أو بيانييييييات يطلبهييييييا 

 المركز أول بأول

االهتميييييام بتبلييييييغ المركيييييز بيييييأي  -

تطيييورات بوضيييع الكليييية وطليييب 

 الدعم الفني عند الحاجة

مسيييييييتمر 

 طيييييييييييول
 العام

مييدير وحييدة 

+ الجييييييييودة 

أعضيييييييييييياء 

مجلييييييييييييييس 

+ اإلدارة

فريق العميل 

 بالوحدة

دة عييييدد حضييييور زيييييا

أعضاء هيئية التيدريس 

الممثلييييين عيييين الكلييييية 

سيييييواء باالجتماعيييييات 

يعقيييدها  التييييالدوريييية 

المركييييز أو اليييييدورات 

التدريبييييييييييييية أو ورش 

 العمل
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تقيييدم الوحيييدة اليييدعم  -1/3

ورش عمييييييييييل، )الفنييييييييييي 

نييييييييييييييدوات، نشييييييييييييييرات 

ألعضيييياء هيئيييية (وغيرهييييا

 .التدريس ومعاونيهم

الحيييرص عليييى تحدييييد  -

هيئيية  أعضيياء احتياجييات

التيييييييدريس ومعييييييياونيهم 

 السييتمراربصييفة دورييية 

عقييد الييورش  فيييالوحييدة 

والنييييييييييدوات لتحقيييييييييييق 

 متطلباتهم

عرض استبيان مفتوح  على  -  
هيئة التدريس ومعاونيهم  أعضاء

وذلك للتعرف على االحتياجات 
 الفعلية لهم

 الستطالعتصميم استمارة  -
عن  حصرهفى ضوء ما تم  أرائهم

طريق نتائج االستبيان المفتوح 
 النسبية ألهميتهطبقا  وعرضه

وضع خطة تدريبية محددة بجدول  -

تم  التيلتحقيق االحتياجات  زمني

تحديدها بناء  على نتائج االستبيانات 

 السابقة

مسييتمر 

طييييييول 

 مالعا

فريق عمل  -

التدريب 

 بوحدة الجودة

خطيييييييييية تحقييييييييييق  -

االحتياجييييييييييييييييييييييات 

التدريبييييييية معتمييييييدة 

وموثقيية ميين مجلييس 

 .الكلية

توجيييييد آلييييييات واضيييييحة  -

ومحيييييييييييييددة للمسييييييييييييياءلة 

 والمحاسبة بالكلية

تطوير  لية المساءلة 
 والمحاسبة

قامت الوحدة بتحديث الئحة المساءلة  

والمحاسبة ووضع بها  الجزاءات من 

قبل مجلس الحكماء بالحرمان من 

امتيازات الكلية وعدم الترشيح في 

مناصب قيادية وذلك فى حالة التأخير 

عن تقديم التقارير السنوية وتقارير 

الوقت المحدد  فيالمقررات المطلوبة 

 .لها

سعععععععععععبتمبر 
 م6103

 

مجليييييييييييييييييييس 

كميييييييييييييييياء الح

ولجنيية الثييواب 

 والعقاب

الئحة محدثة للمساءلة 
 والمحاسبة

رفع كفاءة خريج كلية  -

التمريض وتأهيله لسوق 

 العمل

زييييادة قيييدرة الخيييريجين  -

علييييييي التغلييييييب علييييييي 

 .ضغوط العمل

زيييادة مهييارة الخييريجين  -

وقييييييدرتهم علييييييى حييييييل 

المشييييييييكالت واتخيييييييياذ 

 القرار

دورة عيين ضييغوط العمييل وكيفييية  - 

 التغلب عليها

 

دورة عييين كيفيييية حيييل المشيييكالت  -

 واتخاذ القرار

أكتييوبر 

2112 

 

نييوفمبر 

2112 

قسيييييييييييييييييييييم  -

تميييييييييييييييريض 

الصييييييييييييييييييحة 

النفسييييييييييييييييييية 

 والعقلية

قسيييييييم إدارة  -

 التمريض

تييييييييم عقييييييييد الييييييييدورة 

21/11/2112 

 

تيييييييم تنفييييييييذ اليييييييدورة 

12/11/2112 
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 :مجاالت الضعف (3)

الحاجة الي ربط    -2/ 1

 الخريج بسوق العمل 

-   

التوسع فى 

عقد لقاءات 

منظمات  مع

 سوق العمل

 

 عقد اللقاءات بصورة دورية -
 

 6كيييل  -

 أشهر

 

 مستندات دالة -

 

 


