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 الدراســــة الذاتيةتقـــــريـر 

 كليةإلطبإلبيطريإسمإلمؤسسة: ❖
 جامعةطرإبلسإلعنوإن: ❖
 2522-54-84تاريــــخإلتدقيق: ❖
 أعضاءفريقعملؤعدإدإلدرإسةإلذإتية: ❖

 إلمعيار إلمسؤولية إلصفة إلفريق

إلشويــهدي أ. ن ضمانإلجودة رئيسإلفريق رئيسقسمإلجودةوتقييمإألدإء دمحمإألمي 

 ن وإلتحسي 

 إلمستمر
د.عبدإلسالمإلشارفعبد

 إلسالم
 ع.ـه.ت.قسمإلوبائيات

 
 عضوإ

 عمرإنإدمحمبيتإلمال د.  ع.ـه.ت.إألمرإضوإلتشخيصإلمعمىل 

 
 عضوإ

 إلتخطيط

 رئيسقسمأمرإضإلدوإجنوإألسماك أ.د.عبدإللطيفإلعاشق

 
 عضوإ

  إلبحثإلعلم 
فدمحمورد  أ.د.أشر

رئيسقسمإلبحوثوإإلستشارإت

 وإلتدريب
 
 عضوإ

 إألحياءإلدقيقةوإلطفيليات أسامةرجبإلوإعر

 
 عضوإ

 خدمةإلمجتمعوإلبيئة
 وكيلإلكلية هدىحسنإلقريو


 
 عضوإ

يــــح أ.عىلعمربوكر  وإألجنةع.ـه.ت.إألنسجةوإلتشر

 
 عضوإ

 إلقيادةوإلحوكمة

 يــــحوإألجنة أسماءدمحمإلباه   ع.ـه.ت.إألنسجةوإلتشر

 
 عضوإ

هيئةإلتدريسوإلكوإدر

 إلمساندة

 د.ؤسماعيلمسعودحدود  ع.ـه.ت.إألمرإضوإلتشخيصإلمعمىل 

 
 عضوإ

إمجإلتعليمية  إلير
رئيسقسم أ.د.عبدإلرزإقإحمدإلمجدوب ع 

 إألدويةوإلسموموإلطبإلشر

 
 عضوإ

 د.أيمنإوحيدة
يــــحوإألجنة  رئيسقسمإألنسجةوإلتشر

 
 عضوإ

إلمرإفقوخدماتإلدعم
 سالمإلكشيك إلتعليمية

 مديرإلشؤونإؤلدإرية
 
 عضوإ

 أ.عىلأبوكندةوإلطالب
 مسجلإلكلية

 
 عضوإ

 إلطالبيةإلشؤون
رإشد  إتحادإلطلبة إحمدمصطفن

 
 عضوإ

 

  
ن
 منترإهمناسبالتحقيقمهامهاإلمكلفةبها.إختيارللجنةإلحقف



 ت
 

 فهرسإلمحتويات

 

 8إلذإتيةإلدرإسةلعمليةإلتنفيذيإلملخص

 8إلكليةعنعامةمعلومات

إلتوجه إتيجر   3للكليةإإلسير

 4إلذإتيةإلدرإسةعمليةخطوإت

 4إلذإتيةإلدرإسةوتنفيذؤعدإدلجــــان

متطلباتتحقيق إإلعتمادمعايي   5إلمؤسس 

 5إلتخطيطمعياردرإسةوصف

 7إلحوكمةوإلقيادةمعياردرإسةوصف

 82إلمساندةوإلكوإدرإلتدريسهيئةمعياردرإسةوصف

إمجمعياردرإسةوصف  81إلتعليميةإلير

 83إلطالبيةإلشؤونمعياردرإسةوصف

 85إلتعليميةإلدعموخدماتإلمرإفقمعياردرإسةوصف-4

إلبحثمعياردرإسةوصف-5  87إلعلم 

 28وإلبيئةإلمجتمعخدمةمعياردرإسةوصف-6

نإلجودةضمانمعياردرإسةوصف-7  22إلمستمروإلتحسي 

إلحكم  
إمحولإلنهائ  ن بمتطلباتإلمؤسسةإلير  22إلمعايي 

 22إلنهائيةوإلتوصياتإلخالصة

نخطة  23وإلتطويرإلتحسي 

 14إلمالحق
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 الملخص التنفيذي لعمليت الذراست الذاتيت

إلطبإلبيطريرقم) عميدكلية عىلقرإرإلسيد/ 35بناًء لسنة إلدرإسة2522( بشأنتشكيللجنة م،

 .م2528/2522إلطبإلبيطريلسنةإلذإتيةلكلية


 
إعتمادوتنفيذإ شدةبدليلمعايي 

تإللجنةإلمكلفةبالدرإسةأعمالها،مسير للقرإرإلمشارؤليهأعالهباشر

إلمتطلبات كافة بتوفي  إلكلية ؤدإرة مع وبالتعاون إلعاىل  إلتعليم مؤسسات إألدوإت، ،إلمرجعيات،

 إلدرإسةإلذإتية.ؤلجرإءإلمعلوماتوإلبياناتإألساسيةإلالزمة

/21مؤىل84/54/2522إلتـيتمـتخـاللإلمدةمن:إلـتقريـروصفلـعمليـةإلدرإسةإلذإتيةيـحويهـذإ

توصلم54/2522 ؤىلما ؤضافة ، منإإلستنتاجاتفريقؤليه إلذإتية إلدرإسة إلمالحظات، إلتوصيات،

إلوثائق عىل بناًء حات إ،وإلشوإهد،وإلمقير إلوإألدلة ؤدإرة من إلمقدمة وكلية،لمادية  
إلتر إلمعلومات

 .كماأنإلتقريريشتملعىلعدةمالحقتوفرتللفريقأثناءعمليةإلتدقيق،وإللقاءإت.

 إلحاىل  إلتقريرإلوضع للكليةويعرضهذإ  
ن
وإليأخذف فقط،  إلذإتية إلدرإسة خاللمدة نامج( )أوإلير

إلذإتية إلدرإسة بعدعملية إلمستهدفة إلمؤسسة  
ن
ف

 
قديحدثإلحقا تغيي  أي حيثيوثقإلحسبان ؛

توصلتؤليهاإللجنةبناًءعىلإلشوإهدوإألدلةإلماديةإلمقدمةمن  
جميعإإلستنتاجاتوإلمالحظاتإلتر

توفرتللجنةأثناءعمليةإلزيارةوإللقاءإتإلمتنوعة،ومنناحيتهاإلكليةؤدإرة  
،ؤضافةؤىلإلمعلوماتإلتر

منأجلإلوصولؤىلإلفهمإلشامللخصوصية .ومنناحيتهإلكليةقامتإللجنةباتخاذجميعإلمساع 

منأجلإلوصولؤىلإلهدفمنعمليةإلدرإسةإ بأنتمتقامفريقإلعملباتخاذكلإلمساع 
 
لذإتية،علما

إلعملية هذه إلكم  إلتقييم وكانتنتيجة ، إلخارجر  عملياتإلتدقيق ؤجرإء  
ن
ف بأسلوبإلعيناتإلمتبع

إلنقاطإلمحددةللتسع%( 87وإلذيبلغنسبة) تمإلتدقيقعليهامنؤجماىل   
إلتر  .ةمعايي 

 

 معلومبث عبمت عه الكليت 

 8753تاريــــخإلتأسيس: −

موىسبنعىلعميد:إلإسم −  
 أ.د.لطفن

− :  دكتورإهإلمؤهلإلعلم 

 إلجرإحةوإلتناسلياتإلتخصص: −
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 أستاذإلدرجةإلعلمية: −

نعميد:إلطريقةإختيار −     تعيي 

وطإلقبولبالكلية:وفق −  .كليةمعؤجرإءإلمقابلةإلشخصيةلئحةإلدإخليةللالشر

 2م76555إلمساحةإلكليةللكلية: −

 2م85555إلمساحةإلوظيفيةللكلية: −

 2م66555بالكلية:إألرضإلفضاءمساحة −

تمنحعندإتمامإلدرإسة: −  
بكالوريوسإلشهادإتإلتر   وإلماجستي 

(.خمسةسنوإتمدةإلدرإسة: −  )إلبكالوريوس(ثالثسنوإت)إلماجستي 

يةوإلعربيةلغةإلدرإسة: − ن  .إؤلنجلي 

(إلمسارإتأوإلتخصصاتإلمتاحة: −  إلدرإساتإلجامعية)بكالوريوس(وإلدرإساتإلعليا)ماجستي 

إلكلية: − يتمؤعدإدخريجر   
 إلعلومإلطبيةإلبيطريةإلوظائفإلتر

إلشويــهدي − ن رئيسإسمومنصبإلشخصإلمسؤولعنؤدإرةوتنفيذإلدرإسةإلذإتية:أ.دمحمإألمي 

 .إءبالكليةقسمإلجودةوتقييمإألد

 76عددأعضاءهيئةإلتدريسإلقارين: −

 إلدرجاتإلعلميةألعضاءهيئةإلتدريس: −

)15(أستاذمساعد)18(أستاذمشارك)27أستاذ) مساعد)20(محاضن  (8(محاضن

)61إلمؤهالتإلعلميةألعضاءهيئةإلتدريس:دكتورإه) −  27)(ماجستي 

 6عددإلمعيدين: −

قارين: −  0عددأعضاءهيئةإلتدريسغي 

 845عددإلطلبة: −

− : ن  1597عددإلخريجي 

 2528/2522تاريــــخأحدثدرإسةذإتيةتمإجرإؤها)ؤنوجدت(: −

 2022-10-18تاريــــخإلتقرير: −

،،إلهاتفوسائلإإلتصالبالكلية:إلمحفوظات، −  
وئن يدإؤللكير صفحاتإلتوإصلإلير  .إإلجتماع 
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 التوجه االستزاتيجي للكليت

 رؤيةإلكلية 

مجاإلتإلعلومإلطبيةإلبيطرية  
ن
وإؤلبدإعوإلريادةف ن إلكليةللتمي   تسع 

 

 رسالةإلكلية 

 حرصإلكليةعىلتخريــــجأطباءبيطريذويكفاءةمهنيةوعلميةعالية. -1

ةلطالبدرج-2 ن برإمجدرإسيةمتمي  نتوفي   إلبكالوريوسوإلدرإساتإلعليا.تي 

 إلقيامبالبحوثإلعلميةذإتإلجودةإلعاليةوتطويرها.-1

كة.-2  إلمحافظةعىلإلبيئةوحمايةإؤلنسانمنإألمرإضإلمشير

إلثقافةإلصحيةلخدمةإلمجتمع.-3 نشر  
ن
 ؤعدإدخططإرشاديةوإستشاريةبيطريةتساهمف

 

 أهدإفإلكلية 

8.  إتمهنية وخير بمعرفة أطباء تخريــــج  
ن
دورهمف أدإء من تمكنهم  

وإلتر إلبيطرية إلطبية إلعلوم

إلمجتمع.  
ن
 إلفعالوإلحيويف

إلطبإلبيطريبمستوياتعلميةعاليةعنطريقإلدرإساتإلعليا.وتأهيلحملةإلبكالوري .2  
ن
 سف

منأجلإلتن .1 إتيجياتإلبحثإلعلم  وضعوتنفيذإسير  
ن
 ميةإلمستدإمة.إلمساهمةف

إلخدماتإلصحيةإلبيطريةوإلدرإساتوإإلستشارإتإلعلميةوإلتدريبوإلتعليمإلمستمر. .2  توفي 

وةإلحيوإنيةمنإألمرإض .3 ليبياعنطريقحمايةإلير  
ن
إلتنميةإإلقتصاديةف  

ن
 .إلمشاركةف

إلم .4 وإلمؤتمرإت وإلندوإت إلعمل وورش إلثقافية إلعلمية إمج إلير  
ن
ف وإلدوليةإلمشاركة حلية

 وإلتوإصلمعإلهيئاتوإلمنظماتإلعالميةذإتإلعالقة.

إألغ .5 إلرقابةإلصحيةعىل  مختلفإلقطاعات.ذتوفي   
ن
 يةوإألدويةوتقديمإإلستشارإتف

بالمجتمععنطريقؤعدإدبرإمجؤرشاديةوإقامةدورإتوندوإت .6 إلطتر  إلوع  نشر  
ن
إلمساهمةف

 علمية.
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 الذراست الذاتيتخطىاث عوليت 

:وفقعمليةإلدرإسةإلذإتيةتمت  برنامجإلعلومإلطبيةإلبيطريةعىلإلنحوإلتاىل 

أجريتسنةباإلطالعقامقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكلية (8  
–2587عىلإلدرإسةإلذإتيةإلسابقةإلتر

مر2525  
للظروفإلتر

 
ورةؤجرإءتقييمحديث،ونظرإ تبهاإلبالدمنحدوث،حيثوجدإلقسمضن

،لهذإتمترحيلهاؤىل2528–2525جائحةكورونالمتستطيعؤدإرةإلكليةؤنجازإلدرإسةإلذإتيةبسنة

 .2522-2528سنة

حقامرئيسقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكلية (2 بخصوص،فريقؤىلؤدإرةإلكليةتشكيلبتقديممقير

 ؤجرإء إلدرإسة إلذإتية 2522لسنة من وإؤلدإرية وإلخدمية إلعلمية إألقسام ؤىلجميع باؤلضافة

،إلطالبإلمستفيدين(.إتحادإلطلبة ن  )إعضاءهيئةإلتدريسوفنيي 

حتشكيلبشأنمرإسلةإلتتم (1 25/345رقمإؤلشاريك.ط.بتحتفريقإلمقير  
ن
،إلمؤرخةف

مالحظةفرقإلمدة).83/54/2522نقبلمجلسإلكليةبتاريــــخمإعتماده حيثتم،26/53/2522

 يوم(86

خاطب (2 مديرمكتبإلجودة بالكلية إألدإء وتقييم إلجودة بالجامعةورئيسقسم إألدإء ،تقييم

حلعملية بشأنإستعدإدإلكليةللقيامبتحديثإلدرإسةإلذإتية،ؤضافةؤىلؤحالةقائمةبالفريقإلمقير

 إلدرإسةإلذإتية.

،حيثإفتتحظهرإ82:55م،عىلتمامإلساعة84/54/2522إلموإفقإلخميسعقدإجتماعيوم (3

يمأعضاءإلفريق،وإيضاحإلغرضكماقامبتقدأعمالإإلجتماعرئيسقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكلية،

قام ومنجهته إلذإتية، إلدرإسة عملية أثناء إتباعها سيتم  
وإآللياتإلتر إلذإتية، إلدرإسة منعملية

حيببالفريق،وتقديمجميعإلتسهيالتوإلمعلوماتؤلنجاحعمليةإلتدقيق،إلسي دعميدإلكليةبالير

حولبعدهاأعطيتإلكلمةألعضاءإلفريقؤلبدإءمالحظ عمليةإلدرإسةإلذإتية،اتهموإستفسارإتهم

:  
 وتمإإلتفاقعىلتقسيمإلفريقؤىللجانكاإلئر

لضمانجودةوإعتماد ▪  
إلمركزإلوطتن :وفقالمعايي  لجنةتقييموتقويممحاورإإلعتمادإلمؤسس 

إلمؤسساتإلتعليميةوإلتدريبية،حيثتمإلتأكيدعىلأهميةإلعملبمهنيةوجديةوحياديةمن

حل إلمقير  
إموإلتقيدبالجدولإلزمتن ن ورةإإللير عمليةإلدرإسةأجلؤنجاحعمليةإلدرإسةإلذإتية،وضن
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إمباستخدإمنموذجإلتدقيقإلمعدةلهذإإلغرض، ن ورةإإللير إلذإتية،كماأكدرئيسإلفريقعىلضن

إتخاذإلقرإرإتوكتابةإلتوصيات  
ن
 .وإإلستنادؤىلإألدلةإلماديةإلملموسةف

وتسليم ▪  
:حيثقامتهذهإللجنةبكتابةإلتقريرإلنهائ   

 هلرئيسإلفريق.لجنةكتابةإلتقريرإلنهائ 

تنفيذها، (4  
ن
إعتمادإلخططوإآللياتلتنفيذجوإنبمحددةمنإلدرإسةإلذإتية،قبلأنيتمإلبدءف

إللجانإلفرعية ن أساليبإلتقويمإلمستخدمةبي   
ن
وذلكمنأجلضماندقةإلتنفيذوإلتناسقف

إلمؤسسة.  
ن
إلمختلفةف

تنفيذعمليةإلتقييممنخاللتوزيــــع (5  
ن
عىلأعضاءإلفريقلإلبدءف مرإجعةنقاطإلضعفإلمعايي 

متطلباتإلجودة إتمعايي  متوفرةضمنمؤشر كانتغي   
إألدلةوإلشوإهدإلتر  

ن
ومعالجتهاوإلمتمثلةف

لضمانجودةوإعتمادإلمؤسساتإلتعليميةوإلتدريبية،  
إلصادرةعنإلمركزإلوطتن وإإلعتمادإلمؤسس 

: كالتاىل   وه 

 ستندإتوإلنماذجإلخاصةبالكلية.إلوثائقوإلم ▪

توثقآليةعملإلكلية. ▪  
 إلمرإسالتإلدإخليةوإلخارجيةللكليةإلتر

▪  إلير وإعتمادنتوصيف جودة لضمان  
إلوطتن إلمركز عن إلصادرة للنماذج

 
وفقا وإلمقررإت امج

 إلمؤسساتإلتعليميةوإلتدريبية.

عملياتإلتقييم. ▪  
ن
تستخدمهاإلكليةف  

 إإلستباناتإلتر

نامج ▪ إجتماعاتإلير  إألدلة.–إلقرإرإت-محاضن

حإلفريقإلمشكلؤلجرإءإلدرإسةإلذإتيةؤىلإلكليةؤدإرةتأحال (6  لالعتماد.إلجامعةاسةرئمقير

7) :  تمإإلتفاقعىلتحديدمتطلباتإلدرإسةإلذإتيةوه 

 ورسالةوأهدإفإلكلية.كتابةرؤيةمرإجعة ▪

حيثإستهدفتهذه ▪ ، ن إلمستهدفي  من عىلعدد إإلستباناتوتوزيعها من عدد وتوزيــــع ؤعدإد

.–إلطالب-إإلستباناتكلمن:أعضاءهيئةإلتدريس ن  إلخريجي 

يمكنأنتوإجه ▪  
تمتحليلنقاطإلقوةوإلضعفمنجهةوإلفرصوإلتحدياتمنجهةأخرىإلتر

كلية،منخاللوصفامجإلنتنفيذبر إلصادرةعنإلمركزإلمقررإتعير نماذجإلتقييمإلمؤسس 

لضمانجودةوإعتمادإلمؤسساتإلتعليمية.  
 إلوطتن

▪  إتإلزمنيةلتحقيقمتطلباتوإلعملياتإلمستقبلية.نوضعتإلخططوإلير  امجوإلفير
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 تمتوضيحأسبابإلعجزوإلقصور. ▪

إتإلالزمةلذلك.تمتوضيحإلخططوبرإمجإلتصحيحو ▪  إلفير

مليةإلدرإسةإلذإتيةؤجرإءإلعديدمنإلمقابالتوإللقاءإتمععيناتمنقامإلفريقخاللتنفيذع (85

،ؤضافةؤىلإلكوإدرإؤلدإرية ن أعضاءهيئةإلتدريسوإلكوإدروإلمساندةوإلطالبإلمستفيدينوإلخريجي 

وإستطال إلمعلومات جمع بهدف إلكلية،  
ن
ف إلتعليميةإلعاملة إلعملية حول وإلمالحظات إآلرإء ع

بالكلية. ن إلتسعةمعإلمسؤولي  إإلعتمادإلمؤسس   وإألنشطةإلمصاحبةإألخرى،ومناقشةكلمعايي 

88)  يوم تقابىل  إجتماع إألربعاءعقد رئيس22/54/2522إلموإفق قدم حيث إلفريق، أعضاء ن بي  م،

إموإلتقي ن وإلعملإلجادبكلمهنيةوحياديةوإنجازدإلفريق،إلشكروإلتقديرألعضاءإلفريقعىلإإللير

لكلأعضاءإلفريقحيثتوجهوإبالشكر
 
بعدهأعطيتإلكلماتتباعا أهدإفعمليةإلدرإسةإلذإتية.

 وإلتقديرؤلدإرةإلكلية.

يتضمنإنتهتعملية (82 وإلتقويم إلتقييم عملية نتائج عن تقريرمفصل بكتابة إلذإتية إلدرإسة ؤعدإد

تنفيذعمليات  
ن
تمإتباعهاف  

للخطوإتإلتر
 
عليهاإلتقرير،وصفا  

تن ب   
للخلفيةإلتر

 
وعرضا

 
تنفيذيا

 
موجزإ

ذلكإلتق يىل  إلمتنوعة، وإلتقويم منخالييم ؤليها إلتوصل تم  
لعملياتإلتقييمعرضللنتائجإلتر

وتطويرها، عليها إلمحافظة  
ينبعن  

إلتر إلقوة جوإنب تحديد كذلك إلكلية،  
ن
ف إلمختلفة وإلتقويم

ملخصعن تقديم مع إلكلية، مسؤوىل  قبل من إلعناية من مزيد ؤىل تحتاج  
إلقصورإلتر وجوإنب

إلتقرير.  
ن
ذكرتف  

تدعمإلنتائجإلتر  
وإألدلةإلتر ن إهي   إلير

 

 إعذاد وتٌفيذ الذراست الذاتيت لجــــبى

:  
 تمتقسيملجانؤىلإآلئر

 إللجنةإلرئيسة. (8

 إللجانإلفرعية،حيثقسمتهذهإللجانؤىل: (2

لجنةتقييموتقويممحاورإإلعتماد ▪  .إلمؤسس 

▪ .  
 لجنةؤعدإدوكتابةإلتقريرإلنهائ 
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 تحقيق هتطلببث هعبييز االعتوبد الوؤسسي

 عىلمقياسمنتمتعمليةإلتقييمإلكم  إتإلمعايي  :2ؤىل5لغرضإإلعتمادألدإءمؤشر  وفقإلتاىل 

صفر) يعط 
 
نهائيا  (منإلنقاط.5لميتحققإلمؤشر

يعطتقييم) :8،2،1،2ؤذإتحققإلمؤشر  
 (منإلنقاطوفقإآلئر

 إلتخطيط. (8)

 تخطيطوتنفيذ. (2)

 تخطيطوتنفيذوتقييم. (1)

وتطوير. (2) ن  تخطيطوتنفيذوتقييموتحسي 

 

 وصف دراست هعيبر التخطيط
إتإلمعيار= 88عددمؤشر

 
إ  مؤشر

تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

 مستوىإألدإء)إلتقييم(
 إلمالحظات إألدلةوإلشوإهدإلدإعمة

0 1 2 3 4 

1 

إتيجية إسير خطة )إلكلية( للمؤسسة

إلجهة إتيجية إسير مع تتماىسر معتمدة،

 إلتابعةلها)إلجامعة(.

إتيجيةإلخطة 4          إإلسير

2 
تتضمنإلخطةغاياتوإضحةوأهدإف

 محددةقابلةللقياس.
إتيجيةإلخطة 4       إإلسير

3 
إلمؤسسة وأهدإف وقيم ورسالة رؤية

 )إلكلية(وإضحةومعلنةومنشورة.
    4 

+ كلية دليل + إلكلية موقع

 إألخرىوإألدلة
 

4 

 آلية )للكلية(  منللمؤسسة  ك شر
 
ت

فيهم بمن إلعالقة أصحاب خاللها

ؤعدإد  
ن
ف إلعمل سوق وأرباب إلطالب

إتيجية.  إلخطةإإلسير

    4 
 وإلدرإساتإإلستبيانات

إتيجيةإلخطة  إإلسير
 

5 

خطتها لنشر  آلية )للكلية(  للمؤسسة

ألصحاب وتوضيحها إتيجية إإلسير

 إلعالقة.

  موقعإلكلية 4    

6 

آلياتدقيقةلجمع )للكلية( للمؤسسة

وإستخالص إلبيانات وترتيب

إلمعلوماتبشكلمنتظممنأجلقياس

إلوإردة إألدإء إت لمؤشر تحقيقها درجة

  إإلستبيانات   2  
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إتيجية. خطتهاإإلسير  
ن
 ف

7 
مناسبة آليات )للكلية( للمؤسسة

 لتطويرإلرؤيةوإألهدإف
  إإلستبيانات  3   

8 

 رسالتهاتستخدم )إلكلية( إلمؤسسة

ألنشطتها إلتخطيط  
ن
ف وأهدإفها

 وعملياتها.

   3  
إلدوليةإإلتفاقيات

 وإلمشاريــــعإلدولية
 

9 
فإلمؤسسة)إلكلية(نتائجعمليات

ّ
توظ

إلمستمر. ن إلتطويروإلتحسي   
ن
 إلتقييمف

    4 

 نتائج تقييمنموذجتوظيف

  
ن
ف للجودة إلعناضإألساسية

 2587-2586إلكليات

 

10 

)إلكلية( إلمؤسسة أهدإف شمولية

إتيجيةلموإكبةإلتطورإتإلحديثة إإلسير

وخدمة للتعليموإلتعلموإلبحثإلعلم 

 إلمجتمع.

    4 

 :تعليم   
 إلهدفإألولوإلثائن

  إلهدفإلثالث:إلبحثإلعلم 

 خدماتإألخرىإألهدإف :

 إلمجتمع

 

11 

بديلة خطط )للكلية( للمؤسسة

إلدإخلية إت للمتغي  إلشيعة لالستجابة

 وإلخارجية.

   3    

  39 28 9 2      إلمجموع 

درجات  مجموع = إلمعيار أدإء نسبة

)عدد عىل مقسوما إت إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر

  %88.6نسبةأدإءإلمعيار=     

 )نقاطإلضعف(:مالحظاتإلفريقعىلإلمعيار
 

تحليلإلبيانات (8)  
ن
 ضعفف

إلرغممن (2) للصحةإتفاقيةوجودعىل   
سبيلإلمثالمركزإلوطتن إلكليةوأربابإلعملعىل  ن بي 

إلخطةإإلحيوإنية)وز  
ن
إتيجيةرةإلزرإعة(،ولكنلميتممشاركتهمف  .إإلسير

:) ن حاتإلتحسي   توصياتإلفريقحولإلمعيار)مقير

إلخطة (8) ن تطويروتحسي   
ن
أربابإلعملللمشاركةف ن إتيجيةؤضافةوتمكي  إؤلصدإرإلقادمإإلسير  

ن
 ف

منأجلقياسدرجةتحقيقها (2) إتتحليلإلبياناتبشكلتنظيم   إألدإءلمؤشر

 وصف دراست هعيبر القيبدة و الحىكوت

إتإلمعيار= 15عددمؤشر
 
إ  مؤشر

تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

إألدلةوإلشوإهد مستوىإألدإء)إلتقييم(
 إلدإعمة

 إلمالحظات
0 1 2 3 4 

1 
وطإلختيار)للكلية(للمؤسسة شر

مة ن إلقيادإتإألكاديميةوإؤلدإريةوملير
    4 

ترشيحإلكفاءإتو

ةوإلتكليف إلخير
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ةوفق بها. إلمباشر

إللوإئحإلمعمولبها

بالجامعةووزإرة

 إلتعليم

2 

آلياتلقياسمدى)للكلية(للمؤسسة

رضامنتسبيهاعىلأدإءقيادة

 إلمؤسسة.

  إإلستبيانات   2  

3 

)للكلية(للمؤسسة ن دليلللقوإني 

وإألنظمةوإلتعليمات،إلمتضمنة

ألفضلأساليبممارسةسلطةإؤلدإرة

 إلعلياوقيادإتهاإؤلدإرية

    4 

وفقإللوإئحإؤلدإرية

إلمعمولبهادإخل

 إلجامعة

 

4 

)للكلية(للمؤسسة آليةتمكنغي 

أعضاءإؤلدإرةإلعلياللمؤسسةمن

صنعقرإرإتإلمؤسسة،  
ن
إلمشاركةف

 وتوجيهمسارإلعملبها.

  

 

 

 

1  

عرضإلمرإسالت

إلمتعلقةبالقرإرإت

أعضاءعىلوإللوإئح

هيئةإلتدريس

ن  وإلموظفي 

 

5 

إمبالمهاموإلمسؤوليات ن إإللير

وإلصالحياتلكلمنأعضاءمجلس

إلمؤسسةوإلمستوياتإلتنظيمية

 إلمختلفةبها.

    4 

منخاللتنفيذ

توإلقرإرإإلمهام

إلصادرةمنؤدإرة

 إلكلية

 

6 

)إلكلية(إعتمادإدإرةإلمؤسسة  
ن
ف

قرإرإتهاعىلحقائقمبنيةعىلبيانات

ومعلوماتدقيقة،بمافيهانتائجتقارير

 أوإللجانإلمختصة.فرقإلعمل

    4 

إلتقاريرإلوإردةمن

إللجانإلمكلفةمن

 ؤجارةإلكلية

 

7 

درجةإؤلفصاحعنمكافآتأعضاء

وإلقيادإت)للكلية(مجلسإلمؤسسة

 إؤلدإريةبها.

   3  
قرإرتتشكيل

 إللجان
 

8 
آليةمحددة)للكلية(للمؤسسة

 لتشكيلإللجانوفرقإلعمل.
    4 

تشكيلقرإرإت

 إللجان
 

9 

)للكلية(للمؤسسة ن يبي  هيكلتنظيم 

إلمهاموإلصالحياتلجميعإلمستويات

ألصحابإلعالقة
 
إؤلدإرية،ووإضحا

 وإلمصلحة.

  إلالئحة 4    

10 

آليةلتوثيق)للكلية(للمؤسسة

إلعملياتوإؤلجرإءإتوإلنشاطات

هادإخلإلمؤسسة.  ونشر

    4 

وإألرشيفإللوإئح

وإلمحفوظاتدإخل

 إلكلية

 

11 
آلياتمحددة)للكلية(للمؤسسة

 لتقييمومرإجعةأدإئهابشكلمنتظم.
  858-53-58نموذج  3   
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12 

قنوإتإتصال)للكلية(للمؤسسة

، ن إؤلدإرة،وإلعاملي  ن وإضحةوفّعالةبي 

 وإلطلبة،وأصحابإلعالقةإآلخرين.

    4 

،  
وئن يدإؤللكير إلير

يدإلعام إلير

)إلمحفوظات(،

صفحاتإلكلية

 فيسبوك

 

13 

آليةلمسارإلتقارير)للكلية(للمؤسسة

عىلمستوياتكلمن:إلمؤسسة،

إمجإلتعليمية.  وإلكليات،وإلير

    4 

،  
وئن يدإؤللكير إلير

يدإلعام إلير

 )إلمحفوظات(،

 

14 

لوإئحوإجرإءإت)للكلية(للمؤسسة

تنظمإلعمليةإلتعليميةوإؤلدإرية

 وإلمالية.

   3  
إللوإئحإلمعمولبها

 دإخلإلكلية
 

15 
آليةلضبطوتدقيق)للكلية(للمؤسسة

 منشورإتهاوإعالناتها.
   3  

إلرسائلللتعميمو

 إؤلعالن
 

16 
آلياتلتحصيل)للكلية(للمؤسسة

 إلرسومإلمالية.
    4 

إلمعتمدةإلنماذج

 منإؤلدإرةإلمالية
 

17 

نظامتقييموإضح)للكلية(للمؤسسة

وموثقوشفافلمرإقبةومرإجعةأدإء

بها. ن  إلعاملي 

    4 
إلتقييمنموذج

 إؤلدإري
 

18 

آلياتشفافة)للكلية(للمؤسسة

ين ن إلمتمي  ن وعادلةومنشورةللعاملي 

 ومكافآتهم.

    4 
إلصادرةمنتإلقرإرإ

 إؤلدإرة
 

19 

آلياتلتحديث)للكلية(للمؤسسة

خدماتها،وموإردها،وعملياتها

 إلتعليمية.

   3  

قرإرإتتشكيللجان

إلمناهج،

 إلتعليم،إلمستشفن

 إلمعملإلمركزي

 

20 
آلياتشفافة)للكلية(للمؤسسة

وإلتعاقدوإلتوظيف. ن  للتعيي 
    4 

قرإرتشكيللجان

إلقبولوفقاللوإئح

دإخلإلمعمولبها

 إلجامعة

 

21 
آلياتتضمن)للكلية(للمؤسسة

 شفافيةإؤلجرإءإتإلمالية.
    4 

حسبإللوإئح

إلمعمولبهادإخل

 إلجامعة

 

22 

آلياتؤلعدإد)للكلية(للمؤسسة

مصادرأموإلها ن إنيتها،تبي  ن مي 

 وإستخدإماتها.

    4 

حسبإللوإئح

إلمعمولبهادإخل

 إلجامعة

 

23 
موإزنتهاعىل)إلكلية(تخططإلمؤسسة

 أساسرسالتهاوأهدإفها.
    4 

حسبإللوإئح

إلمعمولبهادإخل

 إلجامعة
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24 

آلياتؤلعدإد)للكلية(للمؤسسة

إنيةإلتقديرية،تضمنمشاركة ن إلمي 

إلمستوياتإلتنظيميةإلمختلفة

 بالمؤسسة.

    4 

حسبإللوإئح

إلمعمولبهادإخل

 إلجامعة

 

25 

مإلمؤسسة ن بتقديمتقرير)إلكلية(تلير

عندخلهاومركزها
ً
سنويمفصال

.  إلماىل 

    4 

حسبإللوإئح

إلمعمولبهادإخل

 إلجامعة

 

26 
)للكلية(للمؤسسة  

ر
ميثاقأخالف

إئحإلعاملةبها.  لجميعإلشر
    4 

وفقإلميثاق

إلمعمولبه  
ر
إألخالف

دإخلإلكلية

 وإلجامعة

 

27 
نظاموإضحللثوإب)للكلية(للمؤسسة

 وإلعقاب.
    4 

إلالئحةإلعام

وإلالئحةللجامعة

 إلدإخلية

 

28 

آليةلضمانوتعزيز)للكلية(للمؤسسة

إلحريةإألكاديميةألعضاءهيئة

 إلتدريسوإلطلبة.

    4   

29 

آلياتشفافة)للكلية(للمؤسسة

إلمؤسسة إلستطالعاتآرإءمنتستر 

جودةإلعملية  
ن
 إلتعليمية.ف

  إإلستبيانات  3   

30 

ممن)للكلية(للمؤسسة ن آليةتلير

خاللهابتقديمإلدعمإلماديإلالزم

ؤلدإرةومكاتبإلجودةوإلوحدإت

 إلتابعةلهابشكلمنتظم.

   3    

  108 84 24    إلمجموع 

 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات

إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر

     90%  

 مالحظاتإلفريقعىلإلمعيار:
 لياتللمتابعةوإلتقييمبشكلدوريومنتظمآؤستحدإتتم (8)

 .لياتمتطورةتوإكبإلتنظيمإؤلدإريإلحديثآؤصدإرإلمنشورإتوإؤلعالناتوفقتم (2)

 
 

 وصف دراست هعيبر هيئت التذريس والكىادر الوسبًذة

إتإلمعيار= 82عددمؤشر
 
إ  مؤشر
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تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

إألدلةوإلشوإهد إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلدإعمة

 إلمالحظات
0 1 2 3 4 

إلختيار 1 شفافة ألية )للكلية( للمؤسسة
وإلكوإدر إلتدريس هيئة أعضاء

 إلمساندة.
    4 

 ،إإلحتياجاترسائل
لجان و إلقبول ؤعالن
من إلمشكلة إلقبول

 قبلؤدإرةإلجامعة

 

ومعلن 2 وإضح دليل )للكلية( للمؤسسة
إلتدريسوإلكوإدر هيئة خاصبأعضاء

 إلمساندة.
    4 

 هيئةأدليل عضاء
 إلتدريس،موقعإلكلية

 

إلعدد 3 لتوفي  خطة )للكلية( للمؤسسة
منأعضاءهيئةإلتدريس  

ن
وإلكوإدرإلكاف

لتنفيذبرإمجها. ن  إلمساندةإلمؤهلي 
    2 

إلخاصة  إلرسائل
إألقسامباحتياجات
هيئةوأعضاءإلمعيدين
 إلتدريس

 

أدإء 4 لتقييم آليات )للكلية( للمؤسسة
وإلكوإدر إلتدريس هيئة أعضاء

 إلمساندة.
   3  

  إإلستبيانات

من 5 م ن تلير آليات )للكلية( للمؤسسة
 إلتقنيةخاللها إلخدمات بتقديم

إلتدريس هيئة ألعضاء إلمناسبة
 وإلكوإدرإلمساندةبشكلمستمر.

   3  

إلحاسوب، معمل
نت ألعضاءشبكةإؤلنير

هيئةإلتدريسوإلكوإدر
 إلمساندة

 

حقوق 6 تضمن آلية )للكلية( للمؤسسة
وإلكوإدر إلتدريس هيئة أعضاء

 إلمساندة.
    4 

ةإلعامإلالئحة
  
 وإلمكتبإلقانوئن

 

لتنمية 7 خطط )للكلية( للمؤسسة
إلقدرإتإلمهنيةألعضاءهيئةإلتدريس

 وإلكوإدرإلمساندةوتطويرها.
   3  

وشهادإت رسائل
 إلدورإتإلتدريبية

 

للمؤسسة)للكلية(آلياتتمكنإلطالب 8
 منإلتوإصلمعأعضاءهيئةإلتدريس.

    4 
  إلساعاتإلمكتبية

أعضاء 9 آلياتلدعم )للكلية( للمؤسسة
أبحاثهم. نشر  

ن
 هيئةإلتدريسف

    4 
  إلمجالتإلعلمية

لكل 10 أكاديم  ملف )للكلية( للمؤسسة
قار، وغي  قار إلتدريس هيئة عضو
 إلعلم  وإلمؤهل إلذإتية ة إلسي  يتضمن
إلمختصة، إلجهة من به ف معير

 وإلنشاطاتإلعلميةوإلتدريسية.

    4 

هيئة أعضاء مكتب
 إلتدريس

 

إلفرص 11 تتيح آلية )للكلية( للمؤسسة
هيئة أعضاء لمشاركة عادل بشكل
إلمؤقتة إلعلمية إللجان  

ن
ف إلتدريس

 وإلدإئمة.

   3  

  تتشكيللجانإقرإر

للتعامل 12 شفافة آلية )للكلية( للمؤسسة
 معشكاويأعضاءهيئةإلتدريس.

    4 
  إلعامللجامعةإلالئحة

مع 13 للتعامل آلية )للكلية( للمؤسسة
إألخرى وإلمخالفات إلعلمية إلشقات

    4 
  إلعام،إلوثيقةإلالئحة
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إلتدريس هيئة بأعضاء إلمتعلقة
. ن  وإلكوإدرإلمساندةوإلباحثي 

14  لتوفي  آلية )للكلية( للمؤسسة
إإلمكانياتإلماديةإلالزمةألعضاءهيئة
تمكنهم  

إلتدريسوإلكوإدرإلمساندةإلتر
 منأدإءوإجباتهم.

   3  

 وإتفاقياتإلرسائل
 هيئةألعضاءإلدإعمة

إلكوإدر و إلتدريس
 إلمساندة

 

  51 36 15    إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر

     91% 
 

 

 إلمعيار)نقاطإلضعف(:مالحظاتإلفريقعىل
إلدو (8)  

ن
توقفخططإلتنميةونقصف إلموإردإلماليةأدىؤىل   

ن
رفعرنقصف  

ن
تساهمف  

إتوورشإلعملإلتر
 إلكفاءإت.

 
:) ن حاتإلتحسي 

 توصياتإلفريقحولإلمعيار)مقير
إلموإردإلماليةوؤجرإءإلدورإتإلتدريبةوورشإلعمل. (8)  مخاطبةإلجهاتلتوفي 




 دراست هعيبر البزاهج التعليويتوصف 

إتإلمعيار= 87عددمؤشر
 
إ  مؤشر

تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

 إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلمالحظات إألدلةوإلشوإهدإلدإعمة

0 1 2 3 4 

1 
)للكلية( للمؤسسة إلتعليمية إمج إلير

 تتوإفقمعرسالتهاوإهدإفها.
    4 

إمجدليلإلكليةو إلير
 إلتعلمية

 

2 
عىل تعتمدفيها )للكلية(آلية للمؤسسة
برإمجها تصميم  

ن
ف ن إلمختصي 

 إلتعليمية.
    4 

قرإرإتلجنةتشكيل
 إلمناهج

 

3 
)للكلية( للمؤسسة إلتعليمية إمج إلير
إحتياجاتإلمجتمعوسوقإلعمل.  تلتر 

  إإلستبيانات   2   

4 
ومتطلبات وط شر )للكلية( للمؤسسة
ومصاغة برنامج، لكل  محددة قبول

نامج. وصفإلير  
ن
 بشكلوإضحف

  إلخاصةبالكليةإلالئحة 4    

5 

للمؤسسة)للكلية(آلياتتمكنإلطالب
طبيعة عىل إإلطالع من إلجدد
يرغبونإإللتحاق  

إمجإلتر ومتطلباتإلير
 إإلكاديم  إؤلرشاد وتقديم بها،

 بالخصوص.

  دليلإلطالب  3   

6 
للمؤسسة)للكلية(آلياتتمكنإلطالب

إمجإلتعليمية.  إإلنتقالمنوإىلإلير
     

إنتقالدإليوج ن بي 
 إألقسام
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7 

للمؤسسة)للكلية(آليةلمرإجعةسياسة
 ن إلمعنيي  مع دوري بشكل إلقبول
أرباب ذلك  

ن
ف بما إلعالقة وأصحاب

 إلعمل.

    3  
إلمرإسالت)قبولطالب

 منإلجنوب(
 

8 

من  
ن
لدىإلمؤسسة)إلكلية(إلعددإلكاف

خدمات لتقديم ن إلمؤهلي  ن إلموظفي 
.  إلدعمإلطالئر 

    4 

مكتبمسجلإلكلية،
إلدرإسةوإإلمتحانات
(و  

إتحاد)إلكادرإلوظيفن
 إلطلبة

 

9 

إلطالب ويد ن لير آلية )للكلية( للمؤسسة
 تتضمن تعريفية ة كافيةبنشر معلومات

وإلرعاية إلطالئر  إلدعم خدمات حول
 إلمتوفرةلهم.

  دليلإلطالب 4    

10 

ؤدإرإت تلزم آلية )للكلية( للمؤسسة
 إإلكاديم  إف إؤلشر نظام باتباع إمج إلير
إلعلميةبمايتناسبمعطبيعة وإلريادة

 كلبرنامج.

    4 
(تكليف83رقم)نموذج

إمجإلدرإسات فلير مشر
 إلعليا

 

11 

أو أكاديمية إىلمعايي  تستندإلمؤسسة
Benchmarkingمقارنةمرجعية  

ن
((ف
إلتعليمية برإمجها وتوصيف وصف

 ومقررإتهاإلدرإسية.

  إإلتفاقيات 4    

12 
مع للتعامل آليات )للكلية( للمؤسسة

  
ن
ف ن ينوإلمتفوقي 

إمجإلطالبإلمتعير إلير
 إلتعليمية.

    3  
ندليل إلسنويإلخريجي 

وإلقوإئمإلطالب
  إلتكميىل 

 

آلياتمنشورةحول 13 للمؤسسة)للكلية(
إم ن وإإللير إلطلبة حضور متطلبات
وأنظمة ؤجرإءإت وتعتمد بالموإعيد،

 فّعالةلتنفيذها.

    4 
إلدإخليةللكلية،إلالئحة

 قوإئمإلحضوروإلغياب
 

خاصةللمؤسسة 14 إلئحة )للكلية(
مةبتطبيقها. ن  بالدرإسةوإإلمتحاناتملير

  إلدإخليةللكليةإلالئحة 4    

15 
إدإرإت تلزم آلية )للكلية( للمؤسسة
إمجها لير إلدورية بالمرإجعة إمج، إلير

 وتحديثها.
      4 

،رسائلإإلستبيانات
إمجإلتعلمية  إلير

 

16 
توإزن )إلكلية( إلمؤسسة تضمن
بوية وإلير إلتخصصية إلمقررإت

إمجإلتعليمية.  وإلمقررإتإلعامةبالير
   3  

إلخاص نامجإلتعليم  إلير
 بالكلية

 

17 

ؤدإرإت تلزم آلية )للكلية( للمؤسسة
جودة  

ن
إمجباستطالعآرإءإلطالبف إلير

  
ن
ف نتائجها وتوظيف إلتعليمية إلعملية

وإلتطوير. ن  إلتحسي 

  إإلستبيانات  3     

18 
برإمجها لتقييم آلية )للكلية( للمؤسسة

 إلتعليميةبشكلدوري.
     4 

،لجنةتطويرإإلستبيانات
 إلمناهج

 

19 
نتائج لنشر آلية )للكلية( للمؤسسة
وإإلستفادة إلتعليمية برإمجها تقييم

  إإلستبيانات   2   
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وإلتطوير. ن عملياتإلتحسي   
ن
 منهاف

  63 44 15 4    إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4× إلمؤشر
     82.9%  

 إلمعيار)نقاطإلضعف(:مالحظاتإلفريقعىل
 عدموجوددرإسةلمتطلباتسوقإلعمل (8)

 
:) ن حاتإلتحسي 

 توصياتإلفريقحولإلمعيار)مقير
نإحتياجاتتشكيللجنةلدرإسة (8)  سوقإلعملمنإألطباءإلبيطريي 

 

 وصف دراست معيبر الشؤون الطالبيت

إتإلمعيار= 28عددمؤشر
 
إ  مؤشر

تحققهذإ ت  
إتإلتر  إلمعيارإلمؤشر

 إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلمالحظات إألدلةوإلشوإهدإلدإعمة

0 1 2 3 4 

للمؤسسة)للكلية(آلياتقبولتنسجم 1
وخططها وأهدإفها رسالتها مع

 إلتنفيذية.
  وفقإللوإئح 4    

إلطالب 2 لقبول آلية )للكلية( للمؤسسة
 4     ومناسبةلقدرتهاإإلستيعابية.

إلكليةرسالة
باإلحتياجات،ؤعالن
 إلقبول،لجانإلقبول

 

إلعناض 3 )بالكلية( بالمؤسسة يتوفر
يةإلمؤهلةلمساعدةإلطالبعىل إلبشر

 ؤتمامؤجرإءإتهم.
  دليلإلكلية 4    

إلدعم 4 لتوفي  آلية )للكلية( للمؤسسة
. ن  إلمناسبللطالبإلمعاقي 

  توجدتخصصات إل     

قوإئم 5 بنشر م ن تلير )إلكلية( إلمؤسسة
.
 
دوريا  

وئن عىلموقعهاإؤللكير ن  إلخريجي 
ندليل 4       إلخريجي 

للمؤسسة)للكلية(آليةؤلرشادوتنسيب 6
 إلطالبللتخصصاتإلمختلفة.

  توجدتخصصات إل      

بيانات 7 قاعدة )للكلية( للمؤسسة
 لطالبها.

    4 
سجلإلبياناتمكتب

 مسجلإلكلية
 

إلمؤسسة)إلكلية(تحتفظبملفؤدإري 8
 لكلطالب.

    4 
مكتبمسجلإلكلية،

 وإإلمتحاناتإلدرإسة
 

بالسجالت 9 تحتفظ )إلكلية( إلمؤسسة
 إألصليةللطالب.

    4 
مكتبمسجلإلكلية،

 وإإلمتحاناتإلدرإسة
 

وأماكن 10 وسائل )للكلية( للمؤسسة
لسجالت إإلحتياطية إلنسخ لحفظ

 إلطالب.
    4 

مكتبمسجلإلكلية،
،وإإلمتحاناتإلدرإسة

 مكتبإلدرإساتإلعليا
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شية 11 تكفل آلية )للكلية( للمؤسسة
 معلوماتإلطالب.

     4  
 ن وإلقوإنيي  إللوإئح وفق

 دإخلإلكلية
 

عملية 12 تنظم آلية )للكلية( للمؤسسة
 ؤطالعإلطالبعىلسجالتهم.

    4 
 ن وفقإللوإئحوإلقوإنيي 

 دإخلإلكلية
 

إلختيار 13 آليات )للكلية( للمؤسسة
إلرإئد أو إألكاديم  إلمرشد وتسمية

.  إلعلم 
  دإليوج     

نتائج 14 ن سجالتتبي  )للكلية( للمؤسسة
للطالب.  

ن
 إلتحصيلإلمعرف

  إلدرإسةوإإلمتحانات 4    

للطعن 15 آليات )للكلية( للمؤسسة
 وإلتظلموإلشكاويإلطالبية.

    4 
قرإرإتتشكيللجان

 وإلمرإجعة
 

إلدعم 16 بتقديم م ن تلير )إلكلية( إلمؤسسة
 إلالزملألنشطةإلطالبية.

    4 
رسائلمنإلكليةلدعم

 إلطالب
 

إلخدمات 17 توفر )إلكلية( إلمؤسسة
 4     إلصحيةإألساسيةللطالب.

 إلمستوصفإلجامع 
 وإلمستشفن إلجامع 

 إلتعليم
 

إلطالب 18 تمكن آلية )للكلية( للمؤسسة
إلقرإرإتوحل صناعة  

ن
ف إلمشاركة من

 إلمشاكل.
    4 

 مجلسإجتماعمحضن
 إلكلية

 

لتوثيق 19 آلية )للكلية( للمؤسسة
ين إلمتعير إلطالب معامالت

. ن  وإلمتفوقي 
    4 

ندليل إلسنويإلخريجي 
وإلقوإئمإلطالب

  إلتكميىل 
 

لمتابعة 20 وحدة )للكلية( للمؤسسة
. ن  إلخريجي 

  2     

مدى 21 إلياتلمعرفة )للكلية( للمؤسسة
مالئمةبرإمجهالمتطلباتسوقإلعمل

 منوجهةنظرخريجيها.
  إإلستبيانات     2  

  68 64  4   إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت   (4×إلمؤشر
     80.9% 

عدد
إت  86إلمؤشر

 مالحظاتإلفريقعىلإلمعيار)نقاطإلضعف(:
ن (8)  عدممتابعةإلخريجي 
إمجإلتعلميةلمتطلباتسوقإلعملإإلستبياناتعدمتحليل (2)  لمعرفةمديمالئمةإلير

 
:) ن حاتإلتحسي 

 توصياتإلفريقحولإلمعيار)مقير
نإجتماععقد (8)  سنويللخريجي 
 منإلدرإساتذإتإلعالقةبمتطلباتسوقإلعملإلوإردةتحليلإلبيانات (2)

 وصف دراست معيبر المزافق وخذمبث الذعم التعليميت -6

إت 27إلمعيار=عددمؤشر
 
إ  مؤشر



85 
 

تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

إألدلةوإلشوإهد إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلدإعمة

 إلمالحظات
0 1 2 3 4 

1   
ومبائن مساحة )للكلية( للمؤسسة

بوية وإلير إلتعليمية أهدإفها تحقق
 وإلبحثية.

    4 
إلخريطةوإلموقع
للكلية  

ن
 إلجغرإف

 

ملكيتها 2 يثبت ما  للمؤسسة)للكلية(
أوإمتالكها وإلمنقولة، إلثابتة ألصولها
  
إلمبائن إستخدإم  

ن
ف  

إلقانوئن إلحق
 وإلمرإفقلتقديمخدماتها.

  قطاععامملكيةإلدولة 4    

لصيانة 3 خطط )للكلية( للمؤسسة
 مبانيهاومرإفقها.

  إلمرإسالت 4    

4  تضمن آلية )للكلية( إمللمؤسسة ن إإللير
وإلمرإفق  

إلمبائن بمتطلبات إلمستمر
 إلصادرةعنإلمركز.

  إلمرإسالت  3   

لألمن 5 قوإعد  للمؤسسة)للكلية(
وإلورش بالمعامل وإلسالمة

إت.  وإلمختير
   3  

إلمرإسالتإلخاصةمع
 قسمإألمنوإلسالمة

 

إؤلرشادإت 6 توفر )إلكلية( إلمؤسسة
 وإلسالمة إألمن حول للطالبإلعامة

وإلزوإر. ن  وإلعاملي 
  إؤلرشادإتوإلملصقات  3   

فيها 7 تتوفر مخازن )للكلية( للمؤسسة
وطإلمطلوبة.  إلخصائصوإلشر

  مخازنإلكلية     8 

للمؤسسة)للكلية(آليةلمرإقبةومتابعة 8

 
وفقا بها ن وإلعاملي  وإلمطاعم إلمقاه 

وطإلصحية.  للشر
   3  

إلشؤونإؤلدإرية
 إلجامعة

 

إلتكييف 9 توفر )إلكلية( إلمؤسسة
وإلتدفئةوإلتهويةإلكافيةدإخلإلمرإفق

 وإألبنية.
  إلشؤونإؤلدإرية  3   

إلمؤسسة)إلكلية(تيشلمنتسبيهابمن 10
إلوصول ؤمكانية ن إلمعاقي  فيهم
وأماكن وإألبنية إلمرإفق وإستعمال

 إلدرإسة.

     2 

 إلكليةتتمتعبمبتن
دونطوإبقكما  

إرضن
أنهإليوجدبهاطلبة

 ن  معاقي 

 

11  توفي  عىل تعمل )إلكلية( إلمؤسسة
ألعضاء إلكافية إلشخصية إلمساحة
 تحضي  أجل من إلتدريس هيئة
إلطالب مع وإلعمل إت، إلمحاضن

 وتقديمإإلستشارإت.

    4 
إلمكاتب،إلقاعات،

 إلمكتبة
 

12  مساحاتإلمؤسسة توفر )إلكلية(
وأماكنكافيةلرإحةمنتسبيهامنمرإفق

 وأماكنللصالة.
    4 

إلرإجلوإلنساء مصىل 
 وحجرةخاصةلطالبة

 

13  توفي  عىل تعمل )إلكلية( إلمؤسسة
إلتدريس هيئة وأعضاء للطلبة أماكن
فيها بما إلشخصية، ممتلكاتهم ن لتأمي 

    4 
حجرةخاصةلطالبةو

هيئةألعضاءموقف
 إلتدريسوإلطالب
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 موإقفللسيارإت.

إلمرإفق 14 توفر )إلكلية( إلمؤسسة
وإلرياضية فيهية إلير باألنشطة إلخاصة

 وإألعمالإؤلبدإعية.
   3  

إلصالةإلرياضية،
  مكتبإلناشطإلطالئر 

 

إلمساحات 15 توفر )إلكلية( إلمؤسسة
إلالزمة وإإلماكن إلكافية إلشخصية

 للكوإدرإلمساندة.
  إلحجرإتوإلقاعات  3   

إلمطبوعة 16 وإلموإد  
وئن إؤللكير إلموقع


 
دقيقا

 
وصفا توفر )للكلية( للمؤسسة

ومبانيها، ومرإفقها لموقعها،
وطبيعة إلمتوفرة، وإلتسهيالت

تقدمها.موإردها،وإلخدمات  
 إلتر

   3  
للكلية  

وئن موقعإإللكير
 ودليلإلكلية

 

فعالة 17 آليات للمؤسسة)للكلية(
إلموقع عىل إلمعلومات لتحديث

بشكلمنتظم.  
وئن  إإللكير

  رسالةإلتكليف 2    

للمؤسسة)للكلية(آليةلتقييمخدمات 18
بشكلدوري.  إلدعمإلطالئر 

  إإلستبيانات 2    

19  أنظمةوطرقفعالةللمؤسسة )للكلية(
للتوإصلمعإلطلبةخارجأوقاتإلدوإم

.  إلرسم 
   3  

إلطلبةإتحادموقع
 وموقعإلكلية

 

وآمن 20 نظيف إلطالئر  إلجامع  إلسكن
إحتياجات لتلبية كاف مستوى وذو

 إلطالب.
  إليوجد     

للمؤسسة)للكلية(آليةللعنايةبالسكن 21
.  إلجامع 

  يوجدإل     

تنظمها 22  
إلتر إلنشاطات عىل ف يشر

يتمتع مسؤول )إلكلية( إلمؤسسة
ة.  بالكفاءةوإلخير

  مكتبإلناشط  3   

دإربكوإدركافية 23
 
ت بالكلية إلمكتبة ؤدإرة

ةإلمناسبة.  يتمتعونبالخير
     4   

  إلكادرإلوظيفن

تحتوي 24 )إلكلية( إلمؤسسة مكتبة
 إلتعليمية )ورقيةإلمصادر إلمناسبة

إلعامة إلكتب فيها بما ونية( وإلكير
وإلمجالت وإلمعاجم وإلموسوعات

 وإلدوريات.

  مكتبةإلكلية 4    

 للمكتبةنظامؤعارةجيد. 25
    4 

نمودجإؤلعارة،
 وإإلرشيف

 

أوقاتعمل 26 )إلكلية( إلمؤسسة لمكتبة
 مناسبةوكافيةومعلنة.

    4    ؤعالنإلدوإمإلرسم 

لتطوير 27 آلية )للكلية( للمؤسسة
خدماتإلمكتبة. ن  وتحسي 

  2   
إلدوريات توفي 

ونيةوإلخدمات  إؤللكير
 

من 28  
ن
إلكاف إلعدد )للكلية( للمؤسسة

 إلحوإسيبذإتإلموإصفاتإلمناسبة.
  معملإلحاسوب 4    
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مجيات 29 إلير توفر )للكلية( إلمؤسسة
 إلحديثةوإلمناسبة.

  معملإلحاسوب  3   

  92 56 33 2  1  إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر
     79.3%  

 مالحظاتإلفريقعىلإلمعيار)نقاطإلضعف(:
قوإعدؤجرإءإتإألمنإلسالمة (8)  

ن
 نقصف

إمجوإلتحديثات (2)  عدمموإكبةإلير
  

(:توصياتإلفريقحول ن حاتإلتحسي 
 إلمعيار)مقير

 رفعمنكفاءةإإلمنوإلسالمةدإخلإلمرإفقإلعلميةوإؤلدإريةمنخاللوضعملصقاتخاصةباألمنوإلسالمة (8)
إمجإلحديثة (2) إلير توفي   إلعملعىل 



 وصف دراست معيبر البحث العلمي -7

إتإلمعيار= 86عددمؤشر
 
إ  مؤشر

تحققهذإ ت  
إتإلتر  إلمعيارإلمؤشر

إألدلةوإلشوإهد إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلدإعمة

 إلمالحظات
0 1 2 3 4 

1 
مكتبخاصيتوىل )للكلية( للمؤسسة
إلمتعلقة وإإلجرإءإت إلعمليات ؤدإرة

.  بالبحثإلعلم 
    2 

إإلستشارإتمكتب
  وإلبحثإلعلم 

 

2 

تحدد آليات للمؤسسة)للكلية(
لدعم إلتسهيالت وكافة إألولويات

جمة. وأعمالإلير  إلبحثإلعلم 
     4 

)إلتقنياتإإلتفاقيات
إلزرإعة إلحيوية،
إلحيوإنية، وإلصحة

 وزإرةإلدإخلية(

 

3 
يضمن  

ر
للمؤسسة)للكلية(ميثاقأخالف

إلبحث وأخالقيات بأدبيات إلتقيد
.  إلعلم 

     4 
  
ر
إلميثاقإألخالف

 للجامعة
 

4 

تحفز آليات )للكلية( للمؤسسة
إلبحوث ؤلجرإء منتسبيها من ن إلباحثي 
 ونشر تخصصهم مجال  

ن
ف إلعلمية

 نتائجها.

  إإلتفاقيات  3   

5 
آلياتتعكسمدى )للكلية( للمؤسسة
وإلعملية إلعلم  إلبحث ن بي  إإلتساق

 إلتعليمية.
  مفردإتإلمنهج  3   

6 
إلمؤسسة  

ن
ف إلعلم  إلبحث خطط

إلوطنية إألولويات مع تتوإفق )إلكلية(
إلدولة.  

ن
 ف

  إلمجموعاتإلبحثية 4    
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7 
ثة

ّ
محد قائمة )للكلية( للمؤسسة
.  
وئن  لمنشورإتهاعىلموقعهاإؤللكير

  قائمةإلمنشورإت 4    

8 

للمؤسسة)للكلية(ضوإبطلتقييمأدإء
بما  

وإنتاجأعضاءهيئةإلتدريسإلبحتر
  
ن
ف يحققتطلعاتوتوقعاتإلمؤسسة

.  مجالإلبحثإلعلم 

  358إلالئحة 4    

9 
عادلة آليات )للكلية( للمؤسسة
أعضاء وأنشطة أبحاث لدعم وشفافة

 هيئةإلتدريس.
     3  

إإلستشارإتمكتب
  وإلبحثإلعلم 

 

10 

إتيجيةللمؤسسة)للكلية( إلخطةإإلسير
ريادة بتشجيع إلمؤسسة إم ن إلير تظهر

  Entrepreneurshipإألعمال
مجاإلتها.  

ن
 وإلمشاريــــعف

     4 
إتيجية، إلخطةإإلسير
إلمشاركاتإلدولية

 إلبحثية
 

11 

منتظمة آلية )للكلية( للمؤسسة
 إلعمل أرباب مع للتوإصل ن وإلخريجي 

لتطوير إلرإجعة إلتغذية عىل للحصول
إلعلمية إلبحوث وتعزيز مناهجها

 إلتعاونية.

  إإلستبيانات  1   

12 

لعقد آلية )للكلية( للمؤسسة
وتبادل وإلبحثية إلعلمية إإلتفاقيات
  
ن
ف إلمماثلة إلمؤسسات مع إلزيارإت

 إلعالم.

    4 
)جامعةإإلتفاقيات
 جالسكو(

 

13 
لتقييم آليات )للكلية( للمؤسسة

.  وتطويرسياسةإلبحثإلعلم 
  2  

إإلستشارإتمكتب
  وإلبحثإلعلم 

 

14 
نسبة تحدد آلية )للكلية( للمؤسسة
عىلإألبحاثمنموإزنتها.  إؤلنفاقإلكىل 

   3  
إلمرإسالتإلخاصة

 باإلحتياجات
 

15 
بها أستشهد  

إلتر إلمرإت عدد
(Citations

ن
ف )  

إلتر إألبحاثإلعلمية
 أنتجهامنتسبوإلمؤسسة)إلكلية(.

    4 
عيناتمن

 إلعلميةتإإلستشهاديا
 

16 
للبحوث آلية )للكلية( للمؤسسة
مع كة إلمشير إلتعاونية إلعلمية

 إلمؤسساتوإلقطاعاتإألخرى.
  إإلتفاقيات 4    

17 
  
ن
ف للمشاركة آلية )للكلية( للمؤسسة

 4     وإلمؤتمرإتإلعلمية.إلمحافل
إللوإئحإعتماد عىل 

  
ن
إلمعمولبهاف
 إلجامعة

 

18 
من لالستفادة آلية )للكلية( للمؤسسة

ة. ن  نتائجبحوثإلطالبإلمتمي 
  إلدرإساتإلعلياإلئحة 4    

  67 26 15 4   إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر
     93%  

 مالحظاتإلفريقعىلإلمعيار)نقاطإلضعف(:
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إلكليةإإلستشارإتنقصإؤلمكانيةدإخلمكتب (8)  
ن
 وإلبحوثف

 
 

:) ن حاتإلتحسي 
 توصياتإلفريقحولإلمعيار)مقير

إؤلمكانياتدإخلمكتب (8) توفي  إلكليةإإلستشارإتإلعملعىل   
ن
 وإلبحوثف

 

 والبيئت وصف دراست معيبر خذمت المجتمع -8

إتإلمعيار= 85عددمؤشر
 
إ  مؤشر

تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

 إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلمالحظات إألدلةوإلشوإهدإلدإعمة

0 1 2 3 4 

1 
للمؤسسة)للكلية(مكتبخاصيتوىل
إلمجتمع لخدمة برإمجها تنسيق

 وإلبيئة.
    2 

ومكتبلخدمةقرإرتكليف
 إلبيئةوإلمجتمع

 

2 
عىل للتعرف آلية )للكلية( للمؤسسة
وإلبيئة إلمحىل  إلمجتمع مشاكل

 إلمحيطة.
    2 

،إلملتقياتإإلستبيانات
إتإلعلمية،وإلندوإت وإلنشر

 إلمحلية
 

3 
وتعزيز آلياتلنشر )للكلية( للمؤسسة
إإلخالقية، إلدينية، إإليجابية: إلقيم

 إلوطنية،وإإلنسانية.
إت  3      إلمحاضن

4 

 
سنويا

 
تقريرإ )إلكلية( إلمؤسسة

ُّ
عد
 
ت

يتضمنتفاصيلإلخدماتإلمجتمعية
شاركتبها.  

 إلتر
    4 

،إلتقريرإلتقريرإلسنوي
إلنصفسنويوخطةعمل

 إلمكتب
 

5 

إلستطالع آلية )للكلية( للمؤسسة
ماتقدمهمن  

ن
ومعرفةرأيإلمجتمعف

لالستفادة وبيئية مجتمعية خدمات
تطويرعملياتها.  

ن
 منهاف

   1  
إإلستبيانات  

وئن ،إلموقعإؤللكير
 للمكتب

 

6 
مع للتعامل آليات )للكلية( للمؤسسة
وإلورش إلمعامل ومخلفات إلنفايات

 للمحافظةعىلسالمةإلبيئة.
    2 

كةإلنظافةإلجامعة ،شر
إلمحرقةبالعياد،لجانحض
 إلموإدإلكيميائيةللتخلصمنها

 

7 
  
ن
ف للمساهمة آلية )للكلية( للمؤسسة
بالبيئة إإلهتمام وثقافة إلمعرفة نشر

 إلمجتمع.دإخل
    4 

إلزيارإتإلميدإنية،إلندوإت
 وحلقاتإلنقاش

 

8 

من تسهم آلية )للكلية( للمؤسسة
خاللهامعمؤسساتإلمجتمعإألخرى
تنفيذإلمشاريــــعإلتنمويةإإلقتصادية  

ن
ف

 وإإلجتماعية.

  إإلتفاقيات 4    

9 
مع للتوإصل آلية )للكلية( للمؤسسة
وإإلتحادإت وإلمؤسسات إلمنظمات
بالدإخل إلمختلفة إلعلمية وإلروإبط

    4    إلمرإسالتوإلتوإصلإلمباشر



22 
 

 وإلخارجمنأجلدعمإلمجتمع.

10 

 لنشر آلية )للكلية( للمؤسسة
وممارساتها تجاربــها حول إلمعلومات
مع إلفاعلة وإلمشاركة إلجيدة،

 إلمؤسساتإلمناظرة.

  موقعإلكلية 4    

  23 23 6 0 0 0 إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر
     59%  

 مالحظاتإلفريقعىلإلمعيار)نقاطإلضعف(:
مكتبإ (8)  

ن
 لخدمةإلمجتمعوإلبيئةنقصإؤلمكانياتف

 
 

(:توصياتإلفريقحول ن حاتإلتحسي 
 إلمعيار)مقير

إإلمكانياتدإخلمكتبخدمةإلمجتمعوإلبيئة (8) توفي   إلعملعىل 
 

 وصف دراست معيبر ضمبن الجودة والتحسيه المستمز -9

إتإلمعيار= 84عددمؤشر
 
إ  مؤشر

تحققهذإإلمعيار ت  
إتإلتر  إلمؤشر

 إلتقييم)مستوىإألدإء(
 إلمالحظات إألدلةوإلشوإهدإلدإعمة

0 1 2 3 4 

للمؤسسة)للكلية(إدإرةخاصةللجودة 1
بالكفاءة تتمتع كوإدر تضم وضمانها
ضمان مجال  

ن
ف ة وإلخير وإلمعرفة
.  جودةإلتعليمإلعاىل 

    4 
مكتبإلجودةوتقييم

 إؤلدإء
 

آلية 2 )بالكلية( بالمؤسسة إلجودة ؤدإرة
وتطويرإلعمليةإلتعليمية. ن  لتحسي 

    4 

لجانآليةموجودة،
تطويرإلمناهج،إلتقارير

إلدوريةعنإألقسام
 إلعلمية

 

تمكنمشاركة 3 آلية )للكلية( للمؤسسة
صناعةإلقرإر.  

ن
 إدإرةإلجودةف

    4 
 وجودآلية،محاضن

 إجتماعاتمجلسإلكلية
 

إلدعم 4 بتقديم م ن تلير )إلكلية( إلمؤسسة
ؤلدإرة إلالزمة إإلمكانيات وتوفي 

 إلجودة.
    4 

توفرمكتبخاص
بالجودةبإمكانيته

 إلمتاحة
 

أثناءجمع 5  
ن
للمؤسسة)للكلية(آلياتف

 إلجودة ضمان ألغرإض –إلبيانات
 تضمنإألخذبآرإءأصحابإلعالقة.

    4 
يوجدآلية،يوجدنماذج

ألخذآرإءأصحاب
 إلعالقة

 

للمؤسسة)للكلية(آلياتتضمنؤحالة 6
إلتقاريروإإلحصائياتإلخاصةبالعملية
إدإرة إىل إلكليات من

 
سنويا إلتعليمية

  إإلستبياناتإلمرإسالتو 4    
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 إلجودة.

)بالكلية( 7 بالمؤسسة إلجودة ؤلدإرة
رضا مستوى لقياس وإضحة آليات

بها. ن  إلطلبةوإلعاملي 
  إإلستبياناتيوجدآلية،و  3    

8   
إلذإئر للتقييم آلية )للكلية( للمؤسسة

عن إلصادرة إإلعتماد معايي  وفق
 إلمركزبشكلمستمر.

      2 
-58نموذجيوجدآلية،و
53-858 

 

للتطوير 9 خطط )للكلية( للمؤسسة
نتائج ضوء  

ن
ف إلمستمر ن وإلتحسي 

.  
 إلتقييمإلذإئر

     2 
نموذجويوجدخطة،

85-53-858 
 

إلتعاون 10 تدعم آلية )للكلية( للمؤسسة
مكاتبووحدإتإلجودة ن وإلتنسيقبي 

 بالمؤسسة.
إؤلجنماعامح 2       ضن

لعملية 11 معتمدة ونماذج آلية للكلية
ها.  تقييمأدإءمنتسبيهاونشر

  إإلستبياناتيوجدآليةو  2   

من 12 تدعو آلية )للكلية( للمؤسسة
ؤلبدإءآرإئهمخاللهاأصحابإلمصلحة

 ن لغرضإلتطويروإلتحسي  حاتهم ومقير
 إلمستمر.

  إإلستبياناتيوجدآلية،و  2   

من 13 لالستفادة آلية )للكلية( للمؤسسة
نتائجعمليةتقييمأدإءمنتسبيها،وآرإء

 أصحابإلمصلحة.
  إإلستبياناتيوجدآلية،و   2  

تطبيق 14 عىل تعمل )إلكلية( إلمؤسسة
.
 
 خططهاإلتنفيذيةومرإجعتهادوريا

إتيجيةإلخطة 4       إإلسير

لتحديد 15 آلية )للكلية( للمؤسسة
. ن للعاملي   

 إحتياجاتإلتطويرإلمهتن
    4 

توجدآليةونموذج
 تحديدإإلحتياجات

 

لتوثيق 16 آليات )للكلية( للمؤسسة
 سالمة يتموضمان  

إلتر إلبيانات،
تحسينات جمعهامنأجلؤدخالأي

وريةوقياسأثرها.  ضن

    4 

يوجدآلية،وملفات
خاصةبقسمإلجودة

رشيفوإألو
 إلمحفوظات

 

  95 43 5 3 0 0 إلمجموع 

نسبةأدإءإلمعيار=مجموعدرجات 
إتمقسوماعىل)عدد إلمؤشر

إت  (4×إلمؤشر
     5329%  

 إلفريقعىلإلمعيار)نقاطإلضعف(:مالحظات
  أدإءمنتسبيها،وآرإءأصحابإلمصلحة.عدمتقييمومتابعةنتائج (8)
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 الحكن الٌهبئي حىل التزام الوؤسست بوتطلببث الوعبييز

. ومجملأدإءإلمؤسسةلكلإلمعايي  إإلعتمادإلمؤسس  إلنتيجةإلنهائيةلمعايي   فيمايىل 

 % النسبة المئوية للمعيار النقاط المعيار 

 66.4 17 إلتخطيط

 90 108 إلقيادةوإلحوكمة

هيئةإلتدريسوإلكوإدر
 إلمساندة

38 78 

إمجإلتعلمية  62.7 41 إلير
 65.7 46 إلشؤونإلطالبية

  57.1 92 إلمرإفقوخدماتإلدعمإلتعليم 
  71 45 إلبحثإلعلم 

 73 16 خدمةإلمجتمعوإلبيئة

ضمان ن إلجودةوإلتحسي 
 إلمستمر

37 72.8 

 %38 363 إلمجموع

 نسبة إلطبإلبيطريعىلؤجماىل  كلية لالعتماد(%38)تحصلتمؤسسة إلذإتية إلدرإسة عمـلية من

  
،وإلتر 84/54/2525جريتبتاريــــخأإلمؤسس  .22/54/2525حتر



 الخالصت والتىصيبث الٌهبئيت  

لكليةإلطبإلبيطريزيارةميدإنيةلفريقعملإلدرإسة تضمنتعمليةإلدرإسةإلذإتيةلالعتمادإلمؤسس 

توصلؤليهافريقإلعملؤىلتعاريفموضوعيةدقيقة،وأدلةمادية  
إلذإتية،حيثإستندتإألحكامإلتر

وبما بمايضمنشفافيةعمليةإلتقييموإستقالليتهاومصدإقيتها، يضمنؤصدإرإألحكامحولملموسة،

فحصهاوإلتدقيق ن تعي   
،وتحليلوإصدإرأحكاممماثلةحولإلجوإنبإلفرعيةلكلمعيار،وإلتر إلمعايي 

.  عليهاقبلإلتوصللألحكامإلنهائيةحولجميعإلمعايي 

إلميدإنية،ومنوبناًءعىلإلشوإهدوإلمستندإتإلمساندةوإألدلةإلماديةإلملموسةإلمستخرجةمنإلزيارة

وإلذيبلغنسبة) %38إلمقابالتوإللقاءإت،ونتيجةإلتقييمإلكم  إلنقاطإلمحددةللمعايي  (،منؤجماىل 

 تمإلتدقيقعليها،وتقييمهالتقدمإلكليةعىلإإلعتمادإلمؤسس   
 .إلتسعةإلتر

طلببتقدمؤدإرةإلكليةقامتعليه،،، لضمانجودةوإعتمادللكليةإإلعتمادإلــمؤسس   
منإلمركزإلوطتن

 إلمؤسساتإلتعليميةوإلتدريبية.
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بنموىسد.أ. لطفن
 عميدكليةإلطبإلبيطري

إلسادة/مجلسكليةإلطب
 إلبيطري

 

إلصادقإلشويــهدي.أ ن  دمحمإألمي 
رئيسفريقعملإلدرإسةورئيسقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكلية
 إلذإتية

د.  إلزرناخبشي 
 مديرمكتبإلجودةوتقييمإألدإءبالجامعة

 

 خطت التحسيي والتطىيز

 التخطيط –المعيار األول 

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

إتيجيةلكليةل 1 خطةإسير
 معتمدة

منمجلسإعتمادها
 إلجامعة

قسمإلجودةمن
 خاللعميدإلكلية

52/58/2528من
  58/58/2523إىل 

 مرإسلةعميدإلكلية،
 مجلسإجتماعمحضن

إلجامعة،خطة
إتيجيةمعتمدةمن إسير

 إلجامعة

 

ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

عدممشاركةأربابإلعمل 1
ؤعدإدإلخطة  

ن
ف

إتيجية  إإلسير

إستبياناتؤجرإء
إلخطةخاصةبتطوير
إتيجية )مرفقإإلسير

إتيجيةإلخطة  (إإلسير

قسمإلجودةمن
خاللعميد

 إلكلية

/01/88من
2022 /مإىل 

 م18/54/2023

،إإلستبيانؤعدإد
 مرإسلةأربابإلعمل،

 تجميعإلبيانات،
مشاركةأربابإلعمل

إلخطة  
ن
إتيجيةف  إإلسير

عدمتحليلإلبياناتبشكل 2
منتظممنأجلقياس

إت درجةتحقيقهالمؤشر
 إألدإء

تحليلإلبيانات
بشكلمنتظممن
أجلقياسدرجة
إت تحقيقهالمؤشر

 إألدإء

قسمإلجودةمن
خاللعميد

 إلكلية

58/85/2522من
  18/54/2521إىل 

 تشكيللجنة،محاضن
إللجنة،إجتماعات

تحليلبياناتبشكل
 منتظم

ي 
 
 القيادة والحوكمة –المعيار الثان

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

وإألنظمة 1 ن دليلإلقوإني 
 وإلتعليمات

من ن توضيحإلقوإني 
 خاللؤجرإءدليل

58/82/2525 عميدإلكلية إىل 
83/58/2528 

ؤصدإردليل
لإلجرإءإتو

 إألنظمة

توثيقإلعملياتليةآ 2
 وإؤلجرإءإتوإلنشاطات

توثيقإلنشاطات
هابصورة ونشر

 وإسعة

مكتبإلنشاطبالكلية
 منخاللعميدإلكلية

58/53/2522 إىل 
18/53/2522 

ةدورية  ؤصدإرنشر



24 
 

آلياتمحددةلتقييم 1
ومرإجعةأدإئهابشكل

منتظم.

آلياتتموضع
محددةلتقييم

ومرإجعةأدإئهابشكل
منتظم.

قسمإلجودةوتقييم
إألدإءبالكلية

58/53/2522 إىل 
18/53/2522 

إإلستبانات عير

 

ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

تحليلإلبيانات أدإءقيادةإلكلية 1
لقياسمدىرضا

 منتسبيها

وتقييمإلجودةقسم
 إألدإءبالكلية

كلنهايةفصل  
ن
ف

  درإىس 
لياتلقياسأدإءآ

 قيادإتإلكلية

 

 هيئة التدريس والكوادر المساندة –المعيار الثالث 

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

لكلعضو 1 ملفأكاديم 
قار.  هيئةإلتدريسقاروغي 

حفظنسخة
ونيةلكلعضو ؤلكير

 هيئةتدريس

أعضاءشؤونمكتب
 هيئةإلتدريس

من
58/58/2528
 إىل 
58/85/2528 

ونية نسخةؤلكير
لكلعضوهيئة

 تدريس

آلياتإلتوإصلإلطالبمع 2
 أعضاءهيئةإلتدريس.

ؤنشاءمجموعات
  
وئن  توإصلؤلكير

مكتبإلتوثيق
 وإلمعلومات

بدإيةإلسنة
 إلدرإسية

وجودمجموعات
  
وئن  توإصلؤلكير

 

ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

إلموإردإلماليةأدى 1  
ن
نقصف

توقفخططإلتنمية ؤىل 
إلدو  

ن
إتوورشرونقصف

رفع  
ن
تساهمف  

إلعملإلتر
 إلكفاءإت.

مخاطبةإلجهات
إلموإردإلمالية لتوفي 

وؤجرإءإلدورإت
إلتدريبةوورش

 إلعمل

إلسنةبدإية عميدإلكلية
 إلدرإسية

إلمرإسالت
إلمتعلقةبالموإرد
إلماليةوورش
رفع  

ن
إلعملف
 إلكفاءإت

امج التعليمية –المعيار الرابع   البر

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

إلئحةخاصةبالدرإسة 1
 وإإلمتحانات

ةإلالئحطباعة  
ن
ف

عىلوتوزعهاكتيبات
 إلطالب

مكتبإلدرإسةو
إإلمتحاناتمنخالل

 عميدإلكلية

كتيبمطبوعإلئحة شهرين
إلخاصةبالدرإسة

 وإإلمتحانات

نتائجتقييم 2 آليةنشر
بالكلية نامجإلتعليم  إلير

 تموضعآليةنشر
نامج نتائجتقييمإلير

بالكلية إلتعليم 

قسمإلجودةوتقييم
إألدإءبالكلية

خمسة
 
يوما آلياتإؤلجرإءإتعشر

إؤلدإريةلكليةإلطب
إلبيطري
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ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

عدموجوددرإسة 8
 لمتطلباتسوقإلعمل

تشكيللجنةلدرإسة
سوقإحتياجات

إلعملمنإألطباء
ن  إلبيطريي 

وتقييمإلجودةقسم
 إألدإءبالكلية

نهايةإلسنة
 إلدرإسية

توفرمعلومات
إحتياجاتعن

سوقإلعملمن
ن   إألطباءإلبيطريي 



 الشؤون الطالبية –المعيار الخامس 

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

آلياتقبولتنسجممع 1
 رسالتهاوإهدإفها

تطويرآليةإلقبول
)طلبةذوتقدير
ممتاز(زيارإت

للمدإرسللتعريف
 بكلية

مسجلإلكليةمنخالل
مكتبإلنشاطإلعميد
 وإإلعالم

تحسنمستوى بدإيةكلعام
 إلطالب

حفظنسخمن للكليةقاعدةبياناتلطالبها 2
شبكة  

ن
إلبياناتف

 إلسحابإلدولية

مكتبإلدرإسة
ومسجلوإإلمتحانات

 إلكلية

ة شهور4فير
خاللإلعام

2528 

وجودنسخمن
شبكة  

ن
إلبياناتف

 إلسحابإلدولية

آلياتلمعرفةمدىمالئمة 1
امجإلكليةلمتطلباتنبر

سوقإلعملمنوجهة
خريجيها

إستبياناتؤجرإء
وتحليلها

قسمإلجودةوتقييم
إألدإء

 خمسةعشر

 
يوما

إإلستبيانات

 

ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

عدموجودوحدةلمتابعة 1
ن  إلخريجي 

تشكيلغرفةتوإصل
 ن  لمتابعةإلخريجي 

مسجلإلكليةو
مكتبإلتوثيقو

 إلمعلومات

كلنهايةفصل
  درإىس 

غرفةتوإصل
ن  لمتابعةإلخريجي 

 التعليميةالمرافق وخدمات الدعم  –المعيار السادس 

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

ؤدإرةإلمكتبةبالكلية)إلكادر 1
  
 إلوظيفن

إألدإء ن تحسي 
بوإسطةإلدورإت

 إلتدريبية

نهايةكلسنة عميدإلكلية
 درإسية

مرإسالتلمركز
إلبحوث

وإإلستشارإت
 بالجامعة
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ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

قوإعدؤجرإءإت   
ن
نقصف

 إألمنإلسالمة
رفعمنكفاءةإإلمن

وإلسالمةدإخل
إلمرإفقإلعلمية

وإؤلدإريةمنخالل
وضعملصقات
خاصةباألمن

 وإلسالمة

إلشؤونإؤلدإرية
 بالكلية

4دورياخالل
شهورمنكلسنة

 درإسية

ملصقاتوجود
وكتيباتخاصة
 باألمنوإلسالمة

إمج  عدمموإكبةإلير
 وإلتحديثات

 توفي  إلعملعىل 
إمجإلحديثة  إلير

مكتبإلتوثيقو
 إلمعلومات

بدإيةإلسنة
 إلدرإسيةإلقادمة

برإمجوجود
 حديثة

 البحث العلمي  –المعيار السابع 

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء إلتنفيذزمن مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

1   
ر
عملورشودورإت للكليةميثاقإخالف

تدريبيةألعضاء
إلتدريسوطالب
 إلدرإساتإلعليا

قسمإلجودةعن
 طريقعميدإلكلية

بدإيةإلفصل
  إلدرإىس 

ؤقامةدورإتوورش
 عمل

آليةلالستفادةمنبحوث 2
ة ن  إلطالبإلمتمي 

إإلستفادةمننتائج
  
ن
إلبحوثإلعلميةف
دعمإلمقرإرإت

 إلدرإسية

وكيلإلكليةللشؤون
 إلعلمية

من
58/58/2528
إىل
15/54/2528 

مقرإرإتدرإسية
تحتويعىلنتائج

 إلبحوث

آليةمنتظمةللتوإصلمع 1
 ن أربابإلعملوإلخريجي 
للحصولعىلإلتغذية

إلرإجعةلتطويرمناهجها
وتعزيزإلبحوثإلعلمية

إلتعاونية

قسمإلجودةوتقييمإآلليةتموضعهذه
إألدإء،مكتبإلبحث

ومكتب إلعلم 
إلبحوث

وإإلستشارإتبالكلية

إإلستبيانات58/54/2522

 

ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

نقصإؤلمكانيةدإخل 1
وإإلستشارإتمكتب

إلكلية  
ن
 إلبحوثف

مرإسلةإلجامعة
إؤلمكانيات لتوفي 

دإخلمكتب
وإإلستشارإت

إلكلية  
ن
 إلبحوثف

من عميدإلكلية
83/85/2522
 إىل 
18/55/2521 

إؤلمكانيات توفي 
دإخلمكتب
وإإلستشارإت

إلكلية  
ن
 إلبحوثف
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 خدمةإلمجتمعوإلبيئة–إلمعيارإلثامن

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ إلتنفيذمسؤولية ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

إلرإبعة:إلتقرير 1 إلمؤشر
إلسنويلخدمات

 إلمجتمعية

يردوريةرؤصدإرتقا
 ومعلنة

ؤصدإروتعميم دإرسيهنهايةسنة عميدإلكلية
إلتقريركتيب

  
ن
ف إلسنوي،نشر

 موقعإلكلية

إلثامن: 2 لياتآإلمؤشر
إلتوإصلمعإلمنظمات
وإلمؤسساتإلعلمية
 بالدإخلوإلخارج

 ن تحسي  إلعملعىل 
إلتوإصلوؤيجاد

إلمشاركةإلعلميةمع
إلمؤسساتإلعلمية

إلمعتمدةمحليا
 ودوليا

معبدإيةأول مجلسإلكلية
لمجلسإجتماع

إلكلية)بنود
 إإلجتماع(

 إجتماعاتمحاضن
مجلسإلكلية،
تشكيللجان،

 مرإسالت

وتعزيزإلقيمآ 1 لياتنشر
إؤليجابية

إت ؤجرإءإلمحاضن
إلعلميةوإلتوعية

قسممكتبإلنشاط،
وتقيمإألدإءإلجودة

منخاللعميدإلكلية

2528-2522 ن بي  ترسيخإلوع 
أفرإدإلمجتمع
ين )محاضن
ن (ومدربي 

لياتإلتعاملمعإلنفاياتآ 2
ومخلفاتإلمعامل

ؤتباع إلعملعىل 
إلمعتمدة إلمعايي 

للتخلصمن
إلنفايات)ورش

عمل(

إلمرإسالت،2522-2528عميدإلكلية
إلتدريبوورش

إلعمل

 

ن نقاطإلضعف ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

مكتبخدمةإلمجتمع 1
 وإلبيئة

تفعيلإلخدماتو
  
ورشإلعملإلتر
تخدمإلمجتمع

 وإلبيئة

مكتبخدمة
إلمجتمعوإلبيئةمن
 خاللمكتبإلجودة

من
83/85/2522
 إىل 
18/55/2521 

تشكيللجان
ين وتكليفمحاضن

ن  ؤلدإرةومدربي 

 

إلمستمر–إلمعيارإلتاسع ن  ضمانإلجودةوإلتحسي 

ن نقاطإلقوة ت إتإألدإء زمنإلتنفيذ مسؤوليةإلتنفيذ ؤجرإءإتإلتحسي   مؤشر

للجودةإدإرةخاصة 1
وضمانهاتضمكوإدرتتمتع
ة بالكفاءةوإلمعرفةوإلخير

مجالضمانجودة  
ن
ف

  إلتعليمإلعاىل 

تنظيمدورإتو
 ورشعمل

قسمإلجودةمن
 خاللعميدإلكلية

إلمرإسالتوورش 88/2525شهر
 إلعمل

آليةلالستفادةمننتائج 2
عمليةتقييمأدإءمنتسبيها

تحليلإلبيانات
للحصولعىل

إلتغذيةإلرإجعة

قسمإلجودةوتقييم
إألدإءبالكلية

نهايةكلعام
 درإىس 

 إلحصولعىل 
بياناتألدإء

منتسبيها
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آليةمنتظمةللتوإصلمع 1
  أصحابإلمصلحة

مرإسلةإصحاب
ؤلبدإءإلمصلحة

حاتهمأرإءهم ومقير

قسمإلجودةوتقييم
إألدإءبالكلية

نهايةكلعام
 درإىس 

إلمرإسالت
بالخصوص

 

 :التحسي   والتطوير 

بدورهقامبمعالجةنقاطإلضعف  
وإلتر قامقسمإلجودةوتقييمإألدإءبتشكيلفريقإإلعتمادإلمؤسس 

  
إلمركزإلوطتن بكتيب إلصادرة إلتسعة إلمعايي  إت مؤشر تخدم  

إلتر وإلشوإهد إألدلة توفي  طريق عن

حيثتمإلتخطيط،إلتنلضمانإلجودةوإعتمادإلمؤسساتإلتعليميةوإلتدريبية، ن فيذوإلتقييموإلتحسي 

: وإلتطويركالتاىل 

للكلية. .8  مرإجعةإلهيكلإلتنظيم 

 .2521-2522وضعخطةتنفيذيةلقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكليةلسنة .2

1.  هيئة أعضاء من  
ن
إلكاف إلعدد توفي  خطة لتنفيذوضع ن إلمؤهلي  إلمساندة إلتدريسوإلكوإدر

 .2521-2522برإمجها

إتإلدإخليةوإلخارجيةلسنةوضعخطةبديلة .2  .2521-2522لالستجابةإلشيعةللمتغي 

 .2521-2522خطةعملمكتبخدمةإلبيئةوإلمجتمعبالكليةلسنة .3

 .2521-2522خطةتزويدإلمكتبةبالكتب .4

ومرإفقإلكلية .5  
 .2521-2522خطةصيانةإلمبائن

6.   
ضوءنتائجإلتقييمإلذإئر  

ن
إلمستمرف ن  .2521-2522خططتطويروإلتحسي 

 .2521-2522وضعدليلقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكلية .7

 .2521-2522إعتمادمطويةترشيديهوتعريفيةبقسمإلجودةوتقييمإألدإءبالكلية .85

 إعتمادآلياتإؤلجرإءإتإؤلدإريةبالكلية: .88

I2 التخطيط 

 إتيجية ؤعدإدإلخطةإإلسير  
ن
 آليةمشاركةأصحابإلعالقةف

 إتيجيةوتوضحيهاألصحابإلعالقةآلية إلخطةإإلسير  نشر

 آليةجمعوترتيبإلبياناتوإستخالصإلمعلوماتبشكلمنتظممنأجلقياسدرجة

إتيجية خطتهاإإلسير  
ن
إتإألدإءإلوإردةف  تحقيقإلكليةلمؤشر
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 إتيجيةوتقييمها  آليةمتابعةتنفيذإلخطةإإلسير

 إتيجيةآليةتطويرإلرؤيةوإألهدإفللخطة  إإلسير

 

II2 القيادة والحوكمة 

 بالكليةعىلأدإءقيادإتها ن  آليةقياسرضاإلمنتسبي 

 صنعإلقرإرإت  
ن
أعضاءإؤلدإرةإلعلياللكليةمنإلمشاركةف غي  ن  آليةتمكي 

 آليةتشكيلإللجانوفرقإلعمل 

 هادإخلإلكلية  آليةتوثيقإلعملياتوإؤلجرإءإتوإلنشاطاتونشر

 ومرإجعةأدإءإلكليةبشكلمنتظمآليةتقييم 

 إمجإلتعليمية إلمستوياتإلمختلفةللكليةوإلير ن  آليةمسارإلتقاريربي 

 آليةضبظوتدقيقمنشورإتوإعالناتإلكلية 

 آليةتحصيلإلرسومإلمالية 

 ينومكافأتهم ن إلمتمي  ن  آليةشفافة،عادلةومنشورةللعاملي 

 آليةضمانشفافيةإؤلجرإءإتإلمالية 

 ليةتحديثإلخدماتوإلموإردوإلعملياتإلتعليميةآ 

 إلتعاقدوإلتوظيف، ن  آليةتضمنشفافيةللتعيي 

 مصادرأموإلإلكليةوإستخدإماتها ن إنيةتبي  ن  آليةؤعدإدمي 

 إنيةإلتقديرية،تضمنمشاركةإلمستوياتإلتنظيميةإلمختلفةبالكلية ن  آليةؤلعدإدإلمي 

 ألعضاءهيئةإلتدريسوإلطلبةآليةضمانإلحريةإألكاديمية 

 جودةإلعمليةإلتعليمية  
ن
إلكليةف  آليةإستطالعآرإءمنتستر 

 مإلكليةمنخاللهاتقديمإلدعمإلماديإلالزمؤلدإرةومكاتبإلجودةوإلوحدإت ن آليةتلير

 إلتابعةلهابشكلمنتظم
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III2 هيئة التدريس والكوادر المساندة 

 إلتدريسوإلكوإدرإلمساندةآليةشفافةإلختيارأعضاءهيئة 

 آليةتقييمأدإءأعضاءهيئةإلتدريسوإلكوإدرإلمساندة 

 إلتدريس هيئة ألعضاء إلمناسبة إلتقنية إلخدمات تقديم خاللها من إلكلية م ن تلير آلية

 وإلكوإدرإلمناسبة

 آليةتضمنحقوقأعضاءهيئةإلتدريسوإلكوإدرإلمساندة 

 معأعضاءهيئةإلتدريسآليةتمكنإلطالبمنإلتوإصل 

 أبحاثهم نشر  
ن
 آليةلدعمأعضاءهيئةإلتدريسف

 إللجانإلعلميةإلمؤقتة  
ن
آليةتتيحإلفرصبشكلعادللمشاركةأعضاءهيئةإلتدريسف

 وإلدإئمة

 آليةإلتعاملمعشكاويأعضاءهيئةإلتدريس 

 ب وإلمخالفاتإألخرىإلمتعلقة إلشقاتإلعلمية إلتعاملمع إلتدريسآلية هيئة أعضاء

ن  وإلكوإدرإلمساندةوإلباحثي 

   
إلتر إلمساندة وإلكوإدر إلتدريس هيئة ألعضاء إلالزمة إلمادية إؤلمكانيات توفي  آلية

 تمكنهممنأدإءوإجباتهم

IV2 امج التعليمية  البر

 تصميمبرإمجهاإلتعليمية  
ن
ف ن  آليةتعتمدفيهاإلكليةعىلإلمختصي 

 إمج  إلتعليميةإحتياجاتسوقإلعملآليةتضمنتلبيةإلير

 يرغبونإإللتحاق  
إمجإلتر آليةتمكنإلطالبإلجددمنإإلطالععىلطبيعةومتطلباتإلير

بالخصوص  بها،وتقديمإؤلرشادإألكاديم 

 إمجإلتعليمية  آليةتمكنإلطالبمنإإلنتقالمنوإىلإلير

 وأصحابإل ن  عالقةوأربابإلعملآليةمرإجعةسياسةقبولإلطلبةمعإلمعنيي 

 ةتعريفيةحولخدماتإلدعموإلرعايةإلمتوفرةللطالب  آليةتزويدإلطالببنشر

 نامج وإلريادةإلعلميةللير إفإألكاديم   آليةإتباعنظامإؤلشر

 إمجإلتعليمية إلير  
ن
ف ن ينوإلمتفوقي 

 آليةإلتعاملمعإلطالبإلمتعير
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 آليةمتابعةحضوروغيابإلطالب 

 نامجهاوتحديثهآليةؤلزإ نامج،بالمرإجعةإلدوريةلير  مؤدإرإتإلير

 وتوظيف إلتعليمية إلعملية جودة  
ن
ف إلطالب آرإء باستطالع نامج إلير ؤدإرة ؤلزإم آلية

 نتائجها

 بشكلدوري نامجإلتعليم   آليةتطويرإلير

 
 
بالكليةوإإلستفادةمنه نامجإلتعليم  نتائجتقييمإلير  آليةنشر

V2  الطالبيةالشؤون 

 آليةقبولطالبإلكليةتنسجممعرسالتها،أهدإفهاوخططهاإلتنفيذية 

 آليةقبولطلبةإلكليةومناسبةلقدرتهاإإلستيعابية 

 ةتعريفيةحولخدماتإلدعموإلرعايةإلمتوفرةللطالب  آليةتزويدإلطالببنشر

 إلدعمإلمناسبللطالبذويإإلحتياجاتإلخاصة  آليةتوفي 

 ؤرشادوتنسيبإلطالبللتخصصاتإلمختلفةآلية 

 آليةتكفلشيةمعلوماتإلطالب 

 آليةتنظيمعمليةؤطالعإلطالبعىلسجالتهم 

   آليةإختياروتسميةإلمرشدإلعلم 

 آليةإلطعن،إلتظلموإلشكاويإلطالبية 

 مبتقديمإلدعمإلالزملألنشطةإلطالبية ن  إلمؤسسةتلير

 صناعةإلمقرإرإتآليةتمكنإلطالبمنإلمش  
ن
 اركةف

 ن ينوإلمتفوقي 
 آليةلتوثيقمعامالتإلطالبإلمتعير

 آليةمعرفةمدىمالئمةبرنامجإلكليةلمتطلباتسوقإلعمل 

VI2  المرافق وخدمات الدعم التعليمي 

 وإلمرإفقإلصادرةعنإلمركز  
إمإلمستمربمتطلباتإلمبائن ن  .آليةضمانإإللير

  وطإلصحيةآليةمرإقبةومتابعةإلمقاه  للشر
 
بهاوفقا ن  .،إلمطاعموإلعاملي 

 بشكلمنتظم  
وئن  .آليةتحديثإلمعلوماتعىلإلموقعإؤللكير
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   .آليةتقييمخدماتإلدعمإلطالئر 

 خدماتإلمكتبة ن  .آليةتطويروتحسي 

VII2  البحث العلمي 

 جمة وأعمالإلير  .آليةتحديدأولوياتإلبحثإلعلم 

 ؤلجرإء ن إلباحثي  ن هاآليةتحفي  مجاإلتتخصصهمونشر  
ن
 .إلبحوثإلعلميةف

 وإلعمليةإلتعليمية إلبحثإلعلم  ن  .آليةضمانإإلتساقبي 

 أليةدعمأبحاثأعضاءهيئةإلتدريسبشكلعادلوشفاف. 

 للحصولعىلإلتغذيةإلرإجعةلتطويرإلمناهج ن آليةإلتوإصلمعأربابإلعملوإلخريجي 

 .ةوتعزيزإلبحوثإلعلميةإلتعاوني

 إلعالم  
ن
 .آليةعقدإإلتفاقياتإلعلميةوإلبحثيةوتبادلإلزيارإتمعإلمؤسساتإلمماثلةف

 وتطويرها  .آليةتقييمسياساتإلبحثإلعلم 

 عىلإألبحاثإلعلمية  .آليةتحديدنسبةإؤلنفاقإلكىل 

 إلكليةوإلمؤسساتوإلقطاعاتإألخرى ن كةبي 
 .آليةعملإلبحوثإلعلميةإلمشير

 إلمحافلوإلمؤتمرإتإلعلميةآلية  
ن
 .إلمشاركةف

 ة ن  .آليةإإلستفادةمننتائجبحوثإلطالبإلمتمي 

VIII2 خدمة المجتمع والبيئة 

 آليةإلتعرفعىلمشكالتإلمجتمعوإلبيئةإلمحيطة 

 إلقيمإؤليجابية:إلدينية،إألخالقية،إؤلنسانيةوتعزيزها  آليةنشر

 تقدمهمنخدماتمجتمعيةوبيئيةلالستفادةآليةإستطالعومعرفةرأيإلمجتمعفيما

تطويرعملياتإلكلية  
ن
 منهاف

 آليةإلتعاملمعإلنفاياتومخلفاتإلمعاملوإلورشللمحافظةعىلإلبيئة 

 إلمعرفةوثقافةإإلهتمامبالبيئةدإخلإلمجتمع نشر  
ن
 آليةمساهمةإلكليةف

 تنفيذ  
ن
معمؤسساتإلمجتمعإألخرىف إلمساهمة إإلقتصاديةآلية إلتنموية إلمشاريــــع

 وإإلجتماعية
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 آليةإلتوإصلمعإلمنظمات،إلمؤسسات،إإلتحادإتوإلروإبطإلعلميةإلمختلفةبالدإخل

 وإلخارجمنأجلدعمإلمجتمع

 مع إلفاعلة وإلمشاركة إلجيدة وممارستها إلكلية تجارب حول إلمعلومات نشر آلية

 إلمؤسساتإلمناظرة

IX2 حسي   المستمرضمان الجودة والت 

 وتطويرإلعمليةإلتعليمية ن  آليةتحسي 

 صناعةإلقرإر  
ن
 آليةتمكنإلكليةمشاركةؤدإرةإلجودةف

 آليةضمانإألخذبآرإءأصحابإلعالقةأثناءتجميعإلبيانات 

 منإلكليةؤىل
 
آليةضمانؤحالةإلتقاريروإؤلحصائياتإلخاصةبالعمليةإلتعليميةسنويا

 مكتبإلجودة

 بالكليةآ ن  ليةؤدإرةإلجودةلقياسمستوىرضاإلطالبوإلعاملي 

 إإلعتمادإلصادرةعنإلمركزبشكلمستمر وفقمعايي   
 للكليةآليةتقييمذإئر

 مكاتبإلجودةووحدإتهابالكلية ن  آليةدعمإلتعاونوإلتنسيقبي 

 ها  للكليةآليةونماذجمعتمدةلعمليةتقييمأدإءمنسبيهاونشر

 وإلتطويرإلمستمرألدإءإلكليةآليةأب ن حاتهمللتحسي 
 دإءأرإءأصحابإلمصلحةومقير

 إلكليةآرإءإصحابإلمصلحة  آليةإإلستفادةمننتائجعمليةتقييمأدإءمنستر 

 دإخلإلكلية ن للعاملي   
 آليةتحديدإحتياجاتإلتطويرإلمهتن

 أ من سالمتها وضمان تجميعها يتم  
إلبياناتإلتر توثيق تحسيناتآلية أي ؤدخال جل

وريةوقياسأثرها  ضن









 



14 
 

 المالحق

 

 إلبيان ت

إتيجيةإلخطة 1  إإلسير

إلتقييمنموذج 2  
 إلذإئر

 

 

 

 

 







إلشويــهدي .أ ن دمحمإألمي 

 إعتمادرئيسقسمإلجودةوتقييمإألدإء


