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 مسئول التنفيذ توقيت التنفيذ مؤشر االداء االنشطة/ الوثائق اسم المعيار

التخطيط 

 االستراتيجى

مسؤل المعيار  9/0202 وثيقة الرؤية والرسالة رسالة ورؤية المؤسسة 

 والفريق

ورسالة  دراسة العالقة بين رؤية

 .الكلية برؤية ورسالة الجامعة

مسؤل المعيار  9/0202 وجود وثيقة للدراسة

 والفريق

مسؤل المعيار  9/0202 وجود وثيقة لمنهجية اعداد الخطة .منهجية إعداد الخطة االستراتيجية

 والفريق

مسؤل المعيار  9/0202 وجود خطة معتمدة االستراتيجية للكلية الخطة

 والفريق

دراسة اوجه االرتباط بين الخطة 

االستراتيجية للكلية والخطة 

 االستراتيجية للجامعة

مسؤل المعيار  9/0202 وجود وثيقة للدراسة

 والفريق

قرار اعتماد الخطة االستراتيجية من 

 مجلس الكلية

مسؤل المعيار  9/0202 وجود القرار معتمد

 والفريق

مسؤل المعيار  9/0202 النتائجوجود  نتائج تحليل البيئة الداخلية

 والفريق

مسؤل المعيار  9/0202 وجود النتائج نتائج تحليل البيئة الخارجية

 والفريق

ارتباط االهداف االستراتيجية بنتائج 

 )التحليل البيئى( تحليل الفجوة

مسؤل المعيار  9/0202 وجود وثيقة معتمدة

 والفريق

دراسة العالقة بين االهداف 

 االستراتيجية للكلية ورسالتها

مسؤل المعيار  9/0202 وجود دراسة معتمدة

 والفريق

الخطة التنفيذية  متضمنة االنشطة 

 والمهام المطلوبة

مسؤل المعيار  9/0202 وجود خطة تنفيذية معتمدة

 والفريق
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مسؤل المعيار  9/0202 وجود تقرير عمل تقارير دورية لمتابعة الخطة 

 والفريق

 معايير اختيار القيادات االكاديميةوجود وثيقة  معايير اختيار القيادات االكاديمية القيادة والحوكمة

 معتمدة

مسؤل المعيار  02/0202

 والفريق

االدارية معايير اختيار القيادات وجود وثيقة  معايير اختيار القيادات االدارية

 معتمدة

مسؤل المعيار  9/0202

 والفريق

وثيقة اختيار القيادات اعالن 

 االكاديمية على االطراف المعنية

اعالن وثيقة اختيار القيادات االكاديمية على 

 االطراف المعنية

مسؤل المعيار  02/0202

 والفريق

اعالن وثيقة اختيار القيادات 

 االدارية على االطراف المعنية

على  االداريةاعالن وثيقة اختيار القيادات 

 االطراف المعنية

مسؤل المعيار  02/0202

 والفريق

مسؤل المعيار  02/0202 وجود الية معتمدة آليات اختيار القيادات االكاديمية

 والفريق

مسؤل المعيار  02/0202 وجود الية معتمدة آليات اختيار القيادات االدارية

 والفريق

اليات التعامل مع المشكالت 

 التعليمية

مسؤل المعيار  02/0202 وجود الية معتمدة

 والفريق

مسؤل المعيار  02/0202 وجود الية معتمدة ومفعلة اليات تفعيل االخالقيات المهنية 

 والفريق

مسؤل المعيار  02/0202 موقع الكلية نشر معلومات عن الكلية

 والفريق

وثيقة مالئمة الهيكل التنظيمي 

 .لطبيعة الكلية وأنشطتها

مسؤل المعيار  02/0202 وثيقة الهيكل التنظيمى معتمد

 والفريق

مسؤل المعيار  02/0202 وجود وثيقة العالن الهيكيل وثيقة االعالن الهيكل التنظيمي

 والفريق
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مسؤل المعيار  02/0202 وجود اعالن عن التوصيف الوظيفى االعالن عن التوصيف الوظيفي

 والفريق

ادارة الجودة 

 والتطوير

 مدير وحدة الجودة 9/0202 وجود قرار انشاء الوحدة قرار انشاء وحدة ضمان الجودة

توفير الكوادر المؤهلة والتجهيزات 

 المالئمة

 مدير وحدة الجودة 9/0202 الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمةبيان 

 مدير وحدة الجودة 9/0202 وجود الئحة معتمدة الالئحة الداخلية للوحدة

 عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة

 بالجامعة

 مدير وحدة الجودة 9/0202 الصادر والوارد

 مدير وحدة الجودة 9/0202 وجود خطط سنوية معتمدة دورية الخطط السنوية للوحدة

 مدير وحدة الجودة 9/0202 وجود تقارير سنوية معتمدة التقارير السنوية للوحدة

 مدير وحدة الجودة 9/0202 وجود خطة التقويم الذاتى معتمدة  التقويم الذاتى للكلية 

 مدير وحدة الجودة 9/0202 موقع الكلية االلكترونى قواعد بيانات انشطة الوحدة

 مدير وحدة الجودة 9/0202 تقارير المراجع الداخلى والخارجى المراجعة الداخلية والخارجية

وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم 

 الذاتي على االطراف المعنية

 مدير وحدة الجودة 9/0202 مجالس الكليةنماذج من 

الممارسات الفعلية واالجراءات 

التصحيحية التى تم اتخاذها وفق 

 خطط التطوير و التحسين

 مدير وحدة الجودة 9/0202 نماذج من االجراءات التصحيحية معتمدة

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

نسب اعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 للطالب المعاونة 

نسب اعضاء هيئة التدريس والهيئة وجود بيان 

 للطالب المعاونة 

مسؤل المعيار  9/0202

 والفريق

خطة الكلية للتعامل مع العجز أو 

 الفائض

مسؤل المعيار  9/0202 خطة الكلية للتعامل مع العجز والفائض معتمدة

 والفريق

قاعدة بيانات اعضاء هيئة التدريس 

المقررات التى يقوم  -)التخصص

مسؤل المعيار  9/0202 وجود بيان معتمد بقواعد اعضاء هيئة التدريس

 والفريق
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 )بتدريسها

احصائية بأعباء العمل العضاء هيئة 

 التدريس

مسؤل المعيار  9/0202 بيان باالحصائية معتمد

 والفريق

هيئة دراسة احتياجات اعضاء 

 التدريس التدريبية

مسؤل المعيار  9/0202 استبيان عن االحتياجات التدريبية

 والفريق

خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

مسؤل المعيار  9/0202 خطة التدريب معتمدة

 والفريق

تقارير دورية عن اثر التدريب على  

االداء شاملة االجراءات التصحيحية 

 التطوير والتحسينوخطط 

مسؤل المعيار  9/0202 دراسة اثر التدريب

 والفريق

نماذج تقييم أداء اعضاء هيئة 

 التدريس

مسؤل المعيار  9/0202 تقييم أداء اعضاء هيئة التدريس من نماذج

 والفريق

نماذج تقييم أداء اعضاء الهيئة 

 المعاونة

مسؤل المعيار  9/0202 تقييم أداء اعضاء الهيئة المعاونةمن نماذج 

 والفريق

ستبيانات الرضا الوظيفي العضاء ا

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ستبيانات الرضا الوظيفي العضاء هيئة ا

 التدريس والهيئة المعاونة

مسؤل المعيار  9/0202

 والفريق

مناقشة النتائج عمل االجراءات 

 التصحيحية

مسؤل المعيار  9/0202 االجراءات التصحيحية نماذج من

 والفريق
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 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 وجود بيان معتمد خبرات(–ادارة  -تخصص -بيان بالجهاز االدارى )مؤهل الجهاز االدارى

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 وجود الية معتمدة الية توزيع العامليين والفنيين على االدارات واالقسام

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 وجود الية معتمدة او الفائضالية التعامل مع العجز 

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 استبيان عن االحتياجات التدريبية تحديد االحتياجات التدريبية للجهاز االدارى

عدد البرامج المنفذة وعدد ونسب المتدربين سنويا الى العدد 

 االجمالى

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 بيان بعدد الدورات التدريبية

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 تقرير معتمد عن اثر التدريب قياس اثر التدريب

تقارير دورية عن اثر التدريب على االداء شاملة االجراءات 

 التصحيحية وخطط التطوير والتحسين

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 تقرير معتمد

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 الية معتمدة اداء الجهاز االدارىاليات ومعايير تقييم 

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 وجود بيان بوسائل النشر وسائل نشر المعايير واالليات على االطراف المعنية

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 طرق االعالن  اعالن الجهاز االدارى بالنتائج

 مسؤل المعيار والفريق 9/0202 وثيقة معتمدة عن اوجه االستفادة االستفادة من نتائج التقييم السنوى إللداريينوثيقة وأوجه 

 قسم الموازنة المالية 9/0202 موازنة الكلية بيان موازنة كلية التمريض التقديرية الموارد االمالية والمادية

 شؤن الطالب 9/0202 المترددين على الكليةبيان باعداد  اعداد الطالب المقيدين بالكلية

إسهامات الكلية في زيادة الموارد المالية الذاتية على مدار 

 االعوام الثالثة الماضية

مسؤل معيار الموارد  9/0202 وجود وثيقة معتمدة

 المالية

 بيان بمساحات القاعات الدراسية والقاعات االدارية والمعامل

. 

مسؤل معيار الموارد  9/0202 وجود بيان معتمد

 المالية

مسؤل معيار الموارد  9/0202 وجود دراسة معتمدة دراسة تحليلية لتجهيز القاعات الدراسية والمعامل

 المالية

 االقسام العلمية 9/0202 وجود بيان معتمد بيان تفصلي بمحتويات معامل كلية التمريض

 مسؤل الصيانة بالكلية 9/0202 وجود بيان معتمد )الهندسيةبيان بفريق الصيانة بالجامعة )االدارة 

 مسؤل الصيانة بالكلية 9/0202 نماذج من بعض التقاريرتقرير ببعض عقود الصيانة مع الشركات المذكورة فى خطة 
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 الصيانة 

اجراءات االمن نماذج من  اجراءات االمن والسالمة

 وورش عمل والسالمة

 مدير وحدة االزمات 9/0202

 والكوارث

تصال الحديثة والبنية التكنولوجيا قاعدة بيانات وسائل اال

 المتاحة بالكلية اللساتذة

وجود قاعدة بيانات على موقع 

 الكلية

 البوابة االلكترونية 9/0202

 البوابة االلكترونية 9/0202 موقع الكلية حديث وفعال وجود موقع الكترونى للكلية حديث وفعال

 مدير المكتبة  الية التردد على المكتبة للمكتبة الساسيةاب مدير المكتبة يوضح المعلومات خط

 مدير المكتبة  بيان بعدد الكتب والمراجع توافر الكتب والمراجع

 مدير المكتبة  تقرير المكتبة الرقمية وخدماتها بيان عن المكتبة الرقمية وخدماتها

المعايير االكاديمية 

 التعليمية والبرامج

 األكاديمية القومية بالمعايير المستفدين خطط تعريف

 المرجعية

 مسؤل المعيار والفريق  خطة معتمدة

 األكاديمية القومية بالمعايير تعريفلورش عمل للمستفدين ل

 المرجعية

 مسؤل المعيار والفريق  ورش عمل

 بتعريف .بااللتزام التدريس هيئة أعضاء على التأكيد

 األكاديمية والمعايير  قرراتبالم الطالب

 مسؤل المعيار والفريق  وجود خطابات معتمدة

 تحليل الورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون

  التحسين ومقترحات

 مسؤل المعيار والفريق  نتائج تقييم الورقة االمتحانية

 مسؤل المعيار والفريق  استبيان رت ا والمقر البرنامج عن الطالب رأى استطالع استبيان

 خريجى فى استطالع رأى المستفيدين و سوق العمل العمل

 الكلية

 مسؤل المعيار والفريق  استبيان

 الموقع على الدراسية رت ا والمقر مج ا البر توصيف اعالن

 االلكترونى للكلية

 مسؤل المعيار والفريق  وثيقة الموقع ومعلن بها التوصيف

 مسؤل المعيار والفريق  دليل الطالب الطالب بدليل ارسية الد مج ا البر اهداف نشر

 مسؤل المعيار والفريق  وجود بيان معتمد بيان باالجراءات المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية
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 في المعنية فرااألط مشاركة وحجم رسية االد راتوالمقر

 .ذلك

المعلن للمقررات من دراسة تحليلية لمدى االلتزام بالتوصيف 

خالل اراء المراجعين واستبيانات الطلبة وتوافق محتوى 

 الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم

 مسؤل المعيار والفريق  وجود دراسة معتمدة

 مسؤل المعيار والفريق  تقارير مراجعة مراجعة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

 مسؤل المعيار والفريق  نماذج من المجالس للمقررات الدراسيةمناقشة التقارير السنوية 

 مسؤل المعيار والفريق  نماذج من المجالس للبرامج السنوية بالتقاير العمل سوق ممثلي احاطة

استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير  التدريس والتعلم

 المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة

 مسؤل المعيار والفريق  وجود الية معتمدة

   مصفوفة توافق استراتيجية التدريس والتعلم مع

 بالبرامج األكاديمية المعايير

 مسؤل المعيار والفريق  وجود دراسة للتوافق معتمدة

دليل التدريب الميدانى والخطط  التدريب الميدانى للطالب

 الدراسية

 مسؤل المعيار والفريق 

 فى التدريب الميدانى بين  اساليب تقويم الطالب بين العالقة

   ومخرجات التعلم

 مسؤل المعيار والفريق  وجودوثيقة معتمدة

 مسؤل المعيار والفريق  استبيان فاعلية التدريب الميدانى

 مسؤل المعيار والفريق  استبيان الطرق المستخدمة فى تقويم الطالب

وتوازنها مع نواتج التعلمقواعد توزيع الدرجات   مسؤل المعيار والفريق  الالئحة  

 مسؤل المعيار والفريق  دليل االمتحان والكنترول دليل القواعد واالجراءات المنظمة لالمتحانات

اليات االحتفاظ باوراق االمتحانات بصورة مؤمنة وسرية 

 نسخها وتوزيعها

 مسؤل المعيار والفريق  وجود الية معتمدة

 مسؤل المعيار والفريق  وجود الية معتمدة اليات ضمان عدالة نظام االمتحان

 مسؤل المعيار والفريق  وجود الية معتمدةألية دقة ووضع ورضد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة 
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 وقابلة لالستدعاء

 والفريقمسؤل المعيار   وسائل اعالم الطالب اعالم ومناقشة الطالب بنتائج االكتحانات

تقرير عن مدى االستفادة من نتائج تقويم الطالب فى تطوير 

 البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم

 مسؤل المعيار والفريق  وجود تقرير معتمد

اجراءات وقواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج 

 االمتحانات

 والفريقمسؤل المعيار   دليل االمتحان والكنترول

 مسؤل المعيار والفريق  وجود قواعد معلنة ومعتمدة قواعد قبول وتحويل الطالبالية جذب الطالب الوافدين الطالب والخريجون 

 مسؤل المعيار والفريق  وجود وثيقة معلنة االجراءات والوسائل التى تتخذها الكلية للتعريف بنظام الدعم

 مسؤل المعيار والفريق  وجود وثيقة معلنة سياسة الدعم االكاديمى للطالب

(عضوية الطالب ببعض لجان الكلية )االتحاد  مسؤل المعيار والفريق  وجود وثيقة معلنة 

 مسؤل المعيار والفريق  خطة االنشطة الطالبية معلنة خطة االنشطة الطالبية بالكلية

 المعيار والفريق مسؤل  استبيان قياس رضا الطالب وعمل االجراءات التصحيحية

 مسؤل المعيار والفريق  الية معتمدة الية متابعة الخريجين

 مسؤل المعيار والفريق  قواعد على الموقع االلكترونى وجود قواعد بيانات الخريجين

خطة التنمية المهنية للخريجين والتعليم المستمر وفقا 

 الحتياجات سوق العمل

 المعيار والفريقمسؤل   خطط موثقة ومعتمدة

البحث العلمى واالنشطة 

 العلمية

 مسؤل المعيار والفريق  الية معتمدة الية وضع الخطة البحثية للكلية

 مسؤل المعيار والفريق  وثيقة معتمدة وجه ارتباط الخطة البحثية للكلية بخطة الجامعة

 المعيار والفريق مسؤل  دراسة معتمدة مدى مالئمة امكانات الكلية مع الخطة البحثية

 مسؤل المعيار والفريق  تشكيل معتمد  تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمى

 مسؤل المعيار والفريق  وجود الموازنة موازنة البحث العلمى

الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت التى تقدمها الكلية 

 للبحث العلمى

المادية  بيان بالموارد 

والتجهيزات والتسهيالت التى 

 تقدمها الكلية للبحث العلمى

 مسؤل المعيار والفريق 
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 مسؤل المعيار والفريق  اساليب دعم البحث العلمى اساليب دعم البحث العلمى

بيان بعدد االبحاث المنشورة  عدد ونسب االبحاث المنشورة

 محليا ودوليا

 مسؤل المعيار والفريق 

تشجيع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسائل 

 والطالب للمشاركة فى االنشطة البحثية والمؤتمرات

 مسؤل المعيار والفريق  نماذج من الجوائز

وجود قاعدة بيانت على موقع  قاعدة بيانات البحث العلمى فى الكلية

 الكلية

 مسؤل المعيار والفريق 

 مسؤل المعيار والفريق  بيان معتمد للكليةبيان بالمؤتمرات العلمية الدورية 

 مسؤل المعيار والفريق  بيان معتمد بيان بانواع واعداد ومستويات برامج الدراسات العليا بالكلية الدراسات العليا

تقراء سوق العمل وربط البرامج بمتطلبات سوق ساليات ا

 العمل

 مسؤل المعيار والفريق  الية معتمدة

 مسؤل المعيار والفريق  موقع الكلية ودليل الدراسات العليا عن برامج الدراسات العليا للكليةوسائل االعالن 

 مسؤل المعيار والفريق  وثيقة معتمدة االجراءات التى اتخذتها الكلية لتبنى المعايير االكاديمية

المعايير االكاديمية ومدى ارتباطها مع المعايير القياسية 

 عليا الصادرة عن الهيئةلبرامج الدراسات ال

 مسؤل المعيار والفريق  وثيقة المعايير معتمدة ومعلنة

مدى توافق تصميم وتوصيف البرامج التعليمية مع المعايير 

 االكاديمية المرجعية

 مسؤل المعيار والفريق  دراسة معتمدة

 المعيار والفريقمسؤل   دراسة معتمدة مدى توافق توصيف المقررات مع البرامج التعليمية

مدى توافق طرق التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات 

 الدراسية والبرامج التعليمية

 مسؤل المعيار والفريق  دراسة معتمدة

 مسؤل المعيار والفريق  بيان معتمد الموارد واالمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية

 مسؤل المعيار والفريق  نماذج مختلفة من االمتحانات الدراسات العليامدى تنوع طرق امتحانات 

 مسؤل المعيار والفريق  الية معتمدة الية المراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية

 مسؤل المعيار والفريق  تقارير المراجعيينمدى االستفادة من المراجعة الدورية  للبرامج التعليمية 
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 والمقررات الدراسية

التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية ومدى 

 التزامها بالتوصيف

 مسؤل المعيار والفريق  وجود تقارير سنوية معتمدة

 مسؤل المعيار والفريق  مجالس الكلية وسائل اطالع االطراف المعنية على التقارير السنوية

 مسؤل المعيار والفريق  الية معتمدة واالشراف والمتابعة لطالب الدراسات العليااليات التسجيل 

 مسؤل المعيار والفريق  استبيان الدراسات العليا طالبقياس اراء 

االستفادة من اراء طالب الدراسات العليا وعمل االجراءات 

 التصحيحية

 مسؤل المعيار والفريق  نماذج من االجراءات التصحيحية

المشاركة المجتمعية 
 وتنمية البيئة

 مسؤل المعيار والفريق  خطة معتمدة ومعنة خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 مسؤل المعيار والفريق  خطة معتمدة ومعنة الخدمات واالنشطة المجتمعية التى قامت بها الكلية

 مسؤل المعيار والفريق  برتوكوالت التعاوننماذج من  اتفاقيات التعاون بين الكلية والجهات االخرى

 مسؤل المعيار والفريق  اللوائح الداخلية للوحدات ذات طابع خاص اللوائح الداخلية للوحدات

 مسؤل المعيار والفريق  قائمة باللجان  قائمة باللجان او المجالس التى شارك فيه ممثلو المجتمع

 مسؤل المعيار والفريق  استبيان منهاقياس اراء ممثلو المجتمع واالستفادة 

 مسؤل المعيار والفريق  نماذج من االجراءات التصحيحية اتخاذ االجراءات التصحيحية

وكيل الكلية لخدمة   تقرير سنوى معتمد التقرير السنوى لوكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
 المجتمع وتنمية البيئة


