خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2017/2016عن الفترة  2016/7/1الى 2017/6/30
الهدف الول :مراجعة النظام ادلاخيل للجودة للكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات
 2016/7/1حىت  3( 2016 /9/30شهور)






مراجعة الالحئة ادلاخلية والهيلك التنظميي للوحدة وحتديد تبعيهتا هبيلك اللكية.
توفري ادلمع املايل للوحدة.
مالحظة اإماكانت وجتهزيات الوحدة واس تكاملها.
تشكيل فريقا يتوىل اإدارة ادلراسة اذلاتية وفرقا للعمل الجراء التقومي اذلايت وفقا
ملعايري الاعامتد وفريقا للمراجعة ادلاخلية اكلآيت:
فريق  :1معايري التخطيط الاسرتاتيجي  -القيادة واحلومكة  -اإدارة اجلودة
والتطوير
ل
فريق  :2املوارد املالية واملادية – أعضاء هيئة التدريس وا هيئة املعاونة –
اجلهاز الاداري
فريق  :3املعايري الااكدميية والربامج التعلميية – التدريس والتعمل
فريق  :4الطالب واخلرجيون  -البحث العلمي والنشطة العلمية  -املشاركة
اجملمتعية وتمنية البيئة
جلنة  /فريق املراجعة ادلاخلية

أوال :الواثئق:
 قرار انشاء الوحدة وحمرض جملس اللكية قرار تشكيل جملس االإدارة معمتد من جملس لكية يتضمن كوادر برشية اكفيةومؤهةل من فئات خمتلفة (معيد – والكء – مدير وحدة ضامن اجلودة – ممثل
عن أعضاء هيئة تدريس – ممثل عن الهيئة املعاونة – ممثل عن الاداريني –
ممثل عن الطالب)
 الالحئة ادلاخلية للوحدة معمتدة من جملس اللكية تتضمن هيالك تنظمييًّا للوحدةوتبعية حمددة العالقة يف الهيلك التنظميي لللكية وحتديد ملس ئوليات الوحدة
ودورها وأليات معلها
 ما يفيد بتوافر ادلمع املايل للوحدة قرار تشكيل فريق ادلراسة اذلاتية وفرق العمل وجلنة املراجعة ادلاخلية معمتدمن جملس اللكية
 -شهادات اخلربة للكوادر البرشية ابلوحدة.

الهدف الثالث :اإجراء التقومي اذلايت وفقا ملعايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل
(االإصدار الثالث يوليو )2015
من  2016/9/1حىت ( 2016/10/30شهرين)
 اعالن خطة معل التقومي اذلايت وإاعداد ادلراسة اذلاتية عن الفرتة من  2016/7/1حىت 2017/6/30مبوقع اللكية ومطبوعات وتعليق ملصق او بوسرت عن اخلطط الس نوية
بوحدة ضامن اجلودة
 التوعية ابخلطة خملتلف الطراف :قيام القيادات ومدير الوحدة بعقد عدد  3ندواتعامة مع خمتلف الطراف املعنية

 -وعى خمتلف الطراف ابخلطة

 2016/7/1ومس متر س نواي

 ماكن مالمئ وإاماكانت وجتهزيات مناس بة (املساحة – ماكتب – منضدةاجامتعات – دواليب – شانون – حاس بات ألية – نت – طابعة – ماكينة
تصوير – تليفون – ساكنر – لوحة اإعالانت  ...وغريها).
-

 تدريب فرق العمل :عقد ورش معل يف يف جمال ضامن اجلودة مثل:

التقومي اذلايت



معايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل (االإصدار الثالث يوليو )2015



التخطيط الاسرتاتيجي



توصيف وتقارير الربامج واملقررات



التعمل الفعال



املراجعة ادلاخلية



 ......وغريها

أوال :الواثئق:
 واثئق تنفيذ ادلورات التدريبية وورش العمل مثل كشوف احلضور – املادةالعلمية لدلورة – الشهادات – اس تبياانت تقيمي التدريب وغريها
 بياانت اإحصائية بنوع وعدد ادلورات املنفذة وعدد ونس بة املتدربني من خمتلفالفئات
 فرق معل مؤهةل يف جمال ضامن اجلودة متثل خمتلف الاطراف املعنية من خاللالتدريب واملامرسة الفعلية

 تصفح املوقع الالكرتوين للتحقق من اعالن اخلطةنتاجئ املالحظات:
 توافر ملصقات ابخلطة الس نوية للتقومي اذلايت داخل الوحدةاثنيا :نتاجئ املقابالت:

اثنيا :نتاجئ املالحظة:

الهدف الثاين :تنفيذ برامج تدريبية لتمنية همارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والاداريني يف جمال
اجلودة من  2016/7/1مس متر س نواي وفق برامج خطة التدريب الس نوية

أوال :الواثئق:
 خطة معل الوحدة للتقومي اذلايت وإاعداد ادلراسة اذلاتية معمتدة من جملس لكية كشوف حضور  3ندوات للتوعية :أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونةوالاداريني والطالب لك عىل حده.

-

عقد اجامتعات شهرية جمللس اإدارة الوحدة لعرض ومناقشة قضااي وممارسات التقومي
اذلايت
حضور مدير الوحدة اجامتعات جملس اللكية وجملس مركز ضامن اجلودة بصفته
الوظيفية لعرض ومناقشة قضااي وممارسات التقومي اذلايت
تنفيذ ومتابعة أنشطة التقومي اذلايت لللكية
رصد اإجنازات اللكية خالل عام درايس اكمل واعداد التقرير الس نوي واعامتده
انشاء قواعد بياانت متاكمةل عن أنشطة الوحدة اخملتلفة.

أوال :الواثئق:
 اجامتعات دورية منتظمة شهراي جمللس اإدارة الوحدة التقارير الس نوية للوحدة الدوات املس تخدمة يف التقومي اذلايت :مناذج اس تقصاءات واس تطالعاتالرأي – مناذج املالحظات وحتليل نتاجئها – حمارض املقابالت والاجامتعات
وحتليل نتاجئها
 تقارير حتليل نتاجئ الاس تقصاءات واس تطالعات الرأي واملالحظاتواملقابالت
 نتاجئ أنشطة املراجعة ادلاخلية :تقارير املراجعة ادلاخلية للقسام واالإداراتللعوام الثالثة السابقة س نواي
 حمارض جملس اللكية اليت نوقشت فهيا قضااي اجلودة حبضور مدير الوحدة نتاجئ أنشطة التقومي اذلايت :تقرير ادلراسة اذلاتية الهنايئ شهر 2017/ 12 أمثةل من قرارات بناء عىل توصيات معليات التقومي. قواعد بياانت عىل حاس بات الوحدة تشمل مجيع أنشطهتا عالقة فاعةل للوحدة مبركز ضامن اجلودة ابجلامعة :مثل اجامتعات ،ورفع تقاريردورية ،وتقدمي دمع فين ،وتدريب وزايرات مراجعة داخلية وغريها.
اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
 نتاجئ متابعة الوحدة لتنفيذ اخلطط الس نوية للتقومي اذلايت ،والتقارير الس نويةواالإجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها وفق مقرتحات التحسني والتعزيز.

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2017/2016عن الفترة  2016/7/1الى 2017/6/30
الهدف الثالث :اإجراء التقومي اذلايت وفقا ملعايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل (االإصدار الثالث يوليو  )2015من  2016/11/1حىت  8( 2017/6/30شهور)
 حتليل معايري الاعامتد وحتديد أنشطة تنفيذ املامرسات التطبيقية الستيفاء مؤرشات معايري الاعامتد اسرتشادا مبامرسات دليل الاعامتد اكاليت:فريق :4
فريق :3
فريق :2
فريق :1
 املعايري الااكادميية والربامج التعلميية  الطالب واخلرجيون
 معيار التخطيط الاسرتاتيجي  معيار املوارد املالية واملادية
 البحث العلمي والنشطة العلمية
 التدريس والتعمل
 معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
 معيار القيادة واحلومكة
 املشاركة اجملمتعية وتمنية البيئة
 معيار اجلهاز االإداري:
 معيار اإدارة اجلودة والتطوير

 مجع البياانت املس هتدفة بواسطة حفص الواثئق واملقابةل واملالحظة والاستباانت خملتلف الطراف. -حتليل البياانت للحصول عىل املعلومات والتوصل اإىل نتاجئ التقومي اذلايت مدعومة ابالدةل والواثئق.

أوال :الواثئق:
 نتاجئ التقومي اذلايت للك معيار مجمعة من خالل حفص الواثئق واملقابةل واملالحظة والاستباانت مع توافر الدةل والواثئق للك معيار اكلتايل:معيار التخطيط الاسرتاتيجي :الهدف رمق 3
معيار القيادة واحلومكة:
 املعايري املعمتدة الختيار القيادات
 برامج تمنية قدرات القيادات
 أدوات ومؤرشات تقيمي أداء القيادات :وسائل اس تطالع رأي الطراف املعنية
 س ياسات  /اإجراءات التعامل مع مشالكت التعلمي اليت تواهجها املؤسسة ونتاجئ
تطبيقها
 وثيقة القمي اجلوهرية والخالقيات املهنية للمؤسسة
 الهيلك التنظميي املعمتد
 قرارات اإنشاء  /تشكيل االإدارات والوحدات ولواحئها ادلاخلية
 قرارات تشكيل اجملالس واللجان الرمسية
 تشكيل جملس المناء وما يفيد فصل امللكية عن االإدارة (اجلامعات اخلاصة)
 كتيب التوصيف الوظيفي.
معيار اإدارة اجلودة والتطوير :الهدف رمق  1و 2
معيار أعضاء هيئة التدريس:








بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم ،تشمل مؤهالهتم (ادلرجة العلمية)
وتوزيعهم عىل القسام العلمية ،ونس بة لك فئة اإىل االإجاميل
اإحصائية بنسب القامئني عىل العمل اإىل املشغول الفعيل لعضاء هيئة التدريس
اإحصائية بأعباء العمل لعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة (تدريس ،حبث،
خدمة جممتعية ،مس ئوليات اإدارية ...اإخل)
خطة تمنية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  /قامئة ابلربامج
التدريبية اليت مت تنفيذها وأعداد املشاركني فهيا
ألية تقيمي أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة (متضمنة مناذج التقيمي
املس تخدمة)
مناذج استباانت قياس الآراء املوهجة لعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.

معيار اجلهاز االإداري:






التوصيف الوظيفي
بيان بأعداد العاملني والفنيني ومؤهالهتم ،ونسب توزيعهم عىل االإدارات
والقسام العلمية
خطة تمنية قدرات أعضاء اجلهاز االإداري والفين  /قامئة ابلربامج اليت مت تنفيذها
وأعداد املشاركني فهيا
منوذج تقيمي أداء العاملني
آ
مناذج اس تقصاء قياس الراء املوهجة للعاملني.

معيار املوارد املالية واملادية :الهدف رمق 7
معيار املعايري الااكادميية والربامج التعلميية :الهدف رمق  4و  5و 6
معيار التدريس والتعمل:
 اسرتاتيجية التدريس والتعمل والتقومي معمتدة من جملس اللكية
 ملف املقرر :يتضمن توصيف املقررات ادلراس ية  -خطط التدريس والتقومي -
مناذج أدوات تقيمي همارات الطالب  -مناذج من تلكيفات الطالب – مناذج
امتحاانت وخالفه).
 توصيف التدريب امليداين.
 أدوات تقيمي الطالب يف التدريب امليداين.
 أدوات تقيمي التدريب :اس تقصاء رأي الطالب واملرشفني وهجات التدريب.
 واثئق اتفاقيات التعاون  /الرشاكة مع هجات تدريب.
 عينة من ملفات اجناز الطالب ان وجدت.
 دليل اإدارة الامتحاانت (الحئة كنرتول مرحةل الباكلوريوس  -مواصفات الورقة
الامتحانية وخالفه).
 واثئق الكنرتوالت ومناذج أوراق الامتحاانت التحريرية ووثيقة االإجابة المنوذجية
وكراسات اإجاابت الطالب.
 التقارير الس نوية لوكيل املؤسسة لش ئون التعلمي والطالب.

معيار الطالب واخلرجيون:













قواعد قبول وحتويل الطالب ومعايري التوزيع عىل الربامج التعلميية والتخصصات.
بيان بأعداد الطالب ،ونسب الوافدين يف الفرق والتخصصات اخملتلفة للعوام
الثالثة السابقة.
دليل الطالب.
تشكيل احتاد الطالب.
(ماداي وماليا وأاكدمي ًّيا وخالفه) وإاحصائية بأنواع ادلمع املايل
نظام موثق دلمع الطالب ًّ
واملادي وخالفه املقدم للطالب يف الس نوات الثالث السابقة).
تشكيل جلنة ادلمع الاكدميي ،وجلنة االإرشاد الاكدميي ،ومناذج من حمارض اجامتعاهتام.
بيان عن النشطة الطالبية املتنوعة ووسائل تشجيع املشاركة فهيا.
مناذج حمارض اجامتعات اللجان واجملالس اليت يتضمن تشكيلها ممثل عن الطالب.
الدوات املس تخدمة يف قياس أآراء الطالب واخلرجيني (مناذج اس امترات التقيمي /
الاس تقصاءات).
التقارير الس نوية لوكيل املؤسسة لش ئون التعلمي الطالب ،وإادارة رعاية الش باب ،وأية
اإدارات أخرى ذات صةل.
قواعد بياانت اخلرجيني.
أدةل الفعاليات اليت شارك فهيا اخلرجيون.

معيار البحث العلمي والنشطة العلمية:
 اخلطة البحثية للمؤسسة.
 تشكيل جلنة أخالقيات البحث العلمي معمتد وضوابط معلها وعينة من حمارض
اجامتعاهتا وأنشطهتا.
 التقارير الس نوية لوكيل املؤسسة لدلراسات العليا والبحوث.
 قامئة ابلهجزة واملوارد املتوفرة للبحث العلمي وادلراسات العليا (ابلقسام العلمية
والوحدات واملراكز).
 قامئة ابلوحدات املعنية ابلبحث العلمي (وحدات حبثيه ،تطبيق وتروجي البحوث،
حاضنات املرشوعات ومراكز نقل التكنولوجيا والابتاكر والابداع.)...

 قامئة ابملؤمترات اليت نظمهتا املؤسسة أو شاركت يف تنظميها.
 قاعدة بياانت البحوث للعوام الثالثة السابقة.
 نسخ من اجملةل العلمية للمؤسسة
 البحوث املشرتكة بني التخصصات اخملتلفة والبحوث التطبيقية.
 اجلوائز .
 واثئق اتفاقيات التعاون  /الرشاكة البحثية مع مؤسسات الصناعة  /اجلهات املهنية /
أخرى.
 قامئة ابملرشوعات البحثية اليت قامت وتقوم هبا املؤسسة خالل العوام الثالثة
السابقة.
معيار املشاركة اجملمتعية وتمنية البيئة:








اجلزء اخلاص خبطة خدمة اجملمتع وتمنية البيئة ابخلطة الاسرتاتيجية للمؤسسة.
قامئة ابخلدمات والنشطة اجملمتعية اليت قامت هبا املؤسسة خالل العوام الثالثة
السابقة.
واثئق اتفاقيات التعاون  /الرشاكة مع مؤسسات الصناعة  /اجلهات املهنية.
اللواحئ ادلاخلية للجان ذات الصةل خبدمة وتمنية اجملمتع وتقاريرها الس نوية.
قامئة ابجملالس  /اللجان اليت شارك فهيا ممثلو اجملمتع ،ومناذج من حمارض اجامتعاهتا.
التقارير الس نوية لوكيل املؤسسة خلدمة اجملمتع وتمنية البيئة.
مناذج اس تقصاءات الرأي املوهجة للمجمتع ونتاجئ حتليلها.

اثنيا :نتاجئ املقابالت واملالحظات:
 نتاجئ حتليل ندوات وجلسات مناقشة ملشاركة خمتلف الطراف من داخل املؤسسةوخارهجا.
 -نتاجئ مالحظات لنشطة اللكية اخملتلفة

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2017/2016عن الفترة  2016/7/1الى 2017/6/30
الهدف الرابع :وضع اخلطة الاسرتاتيجية لللكية عن الفرتة 2022 / 2017
الرؤية والرساةل :من  2016/8/1حىت  5( 2016/12/31شهور)
-

مراجعة  /حتديث رساةل ورؤية اللكية من خالل اجامتعات لفريق التخطيط ومبشاركة
خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا

-

دراسة مدى اتساق رساةل ورؤية اللكية مع رؤية ورساةل اجلامعة

-

اعامتد الرؤية والرساةل يف جملس اللكية 2016 / 12

أوال :الواثئق:
 نص رساةل املؤسسة ورؤيهتا معمتدة ومعلنة نص رساةل اجلامعة ورؤيهتا -توافر جمالس اللكية اخلاصة ابعامتد الرؤية والرساةل

-

اعالن الرؤية والرساةل من خالل موقع اللكية ومطبوعات ولوحات مببىن اللكية

اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:

اخلطة التنفيذية :من  2017/3/1حىت  3( 2017/5/30شهور)
 وضع اخلطة التنفيذية من خالل اجامتعات لفريق التخطيط ومبشاركة خمتلف الطرافداخل املؤسسة وخارهجا
 حتديد الولوايت واخملاطر واليات التنفيذ -اعامتد اخلطة التنفيذية مع اخلطة االإسرتاتيجية يف جملس لكية شهر 2017 / 6

أوال :الوثائق:
 الخطط التنفيذية السنوية للخطة االستراتيجية -توافر مجالس الكلية الخاصة باعتماد الخطط التنفيذية

 -وعى خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا برؤية ورساةل اللكية.

التحليل البييئ :من  2016/9/1حىت  4( 2016/12/31شهور)
-

اجراء التحليل البييئ عىل البيئة ادلاخلية واخلارجية عن أوجه نشاط اللكية من
التعلمي والبحث العلمي وخدمة اجملمتع واملوارد املادية والبرشية بواسطة:
 الاستباانت للطالب واالإداريني وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
 املقابالت واملناقشات للقيادات والطراف اجملمتعية


املالحظات للموارد املادية



حفص الواثئق للبياانت الثانوية

-

عقد لقاءات لتحليل البياانت وحتديد نقاط القوة والضعف والفرص والهتديدات

-

حتديد الفجوة بني الوضع الراهن (نقاط القوة والضعف) والوضع املأمول

-
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أوال :الواثئق:
 نتاجئ التحليل للبيئة ادلاخلية واخلارجية لاكفة عنارص اللكية معمتد مناذج الاستباانت /الدوات املس تخدمة يف التحليل البييئ -توافر جمالس اللكية اخلاصة ابعامتد التحليل البييئ

-

 مراجعة وثيقة اخلطة الاسرتاتيجية من عضو داخل اللكية وعضو من خارهجا ممن دلهيمخربة يف التخطيط الاسرتاتيجي
 اعامتد اخلطة الاسرتاتيجية من جملس اللكية يف شهر 2017 / 6 -طباعة وثيقة اخلطة الاسرتاتيجية ووضعها عىل CD

أوال :الواثئق:
 اخلطة الاسرتاتيجية لللكية مكمتةل العنارص معمتدة ومعلنة وثيقة اتساق خطة اللكية مع خطة اجلامعة الاسرتاتيجية توافر جمالس اللكية اخلاصة ابعامتد اخلطة الاسرتاتيجيةملع
 توافر عدد  25وثيقة مطبوعة وعدد واحد  CDللخطة الاسرتاتيجية ا متدةاثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
 نتاجئ عدد  4ندوات ولقاءات للتوعية بعنارص اخلطة. وعى خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا برؤية ورساةل اللكية وأهدافهاالاسرتاتيجية.

الاهداف الاسرتاتيجية :من  2017/1/1حىت 2017/2/28
وضع اهداف اللكية الاسرتاتيجية وفق نتاجئ التحليل البييئ من خالل اجامتعات لفريق
التخطيط ومبشاركة خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا
دراسة مدى اتساق غاايت واهداف اللكية مع غاايت واهداف اجلامعة
اعامتد الاهداف الاسرتاتيجية يف جملس اللكية 2017 / 2
اعالن الاهداف الاسرتاتيجية من خالل موقع اللكية ومطبوعات ولوحات مببىن اللكية

اخلطة الاسرتاتيجية :من  2017/6/1حىت ( 2017/6/30شهر)

(شهرين)

أوال :الواثئق:
 اهداف اسرتاتيجية معمتدة ومعلنة توافر جمالس اللكية اخلاصة ابعامتد الاهداف الاسرتاتيجيةاثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
 نتاجئ عدد  4ندوات ولقاءات للتوعية بعنارص اخلطة.وعى خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا ابلهدافهاالسرتاتيجية.

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2017/2016عن الفترة  2016/7/1الى 2017/6/30
الهدف اخلامس :مراجعة  /حتديث توصيف الربامج واملقررات وإاعداد املصفوفات للعام 2017/2016
 3( 2016/7/30 2016/7/1شهور)
-

اعداد دراسة عن مدى توافق املعايري الاكدميية املتبناة مع رساةل وأهداف اللكية
الاسرتاتيجية.

-

اس تقراء سوق العمل من خالل الاطالع عىل برامج ملؤسسات مناظرة ومس تجدات
التخصص دول ًّيا واستباانت للمس تفيدين وعرض النتاجئ عىل جمالس القسام لربط
الربامج مبتطلبات سوق العمل مثل اإجراءات الس تحداث برامج او مقررات جديدة،
تطوير أو اإلغاء برامج قامئة او ادخال همارات معينة.

 2016/7و ممتد حىت 2017/6/30

أوال :الواثئق:
 حمارض جمالس القسام وجمالس اللكية اخلاصة بتبين املعايري الاكدميية اخلاصةبرباجمها.
 وثيقة املعايري الااكدميية املعمتدة. مناذج الدوات املس تخدمة الس تقراء سوق العمل. -مصفوفة توافق نواجت التعمل للربانمج التعلميي مع املعايري الاكدميية اليت تبنهتا.

-

مراجعة  /جتهزي اللواحئ ادلاخلية للمرحةل اجلامعية الوىل (باكلوريوس) وطباعهتا

-

ارسال اللواحئ لالقسام العلمية

( 2016/9/30 2016 / 8 /1شهرين)
-

( 2016/9/30 2016 / 9 /1شهر)

-

-

ترسل القسام العلمية توصيف الربانمج للمراجع ادلاخيل واخلاريج ويعد لك مهنم
تقريرا اسرتشادا بمنوذج الهيئة وتناقش تقاريرمه يف جمالس القسام لالس تفادة مهنا
يف تطوير الربامج التعلميية.
يعمتد توصيف الربانمج واملصفوفات ومقرراته يف جمالس القسام وجملس اللكية 9
.2016 /
تعلن اللكية توصيف املقررات ادلراس ية والربامج التعلميية يف بداية العام اجلامعي
( )2016/10للطالب وعىل موقع اللكية.

أوال :الواثئق:
 تقارير املراجعة ادلاخلية اخلارجية للربامج التعلميية واملقررات ادلراس ية. توافر عدد  20وثيقة مطبوعة وعدد واحد  CDلتوصيف الربامج واملقرراتوالتدريب امليداين املعمتدة

-

-

اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
 -وعى خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا ابملفاهمي.

-

حيدد لك قسم علمي مس ئول عن توصيف لك برانمج تعلميي واس تاذ لك مقرر
درايس ،وحتدد معايري الختيار املراجعني ادلاخليني واخلارجيني يف جملس القسم
يقوم لك مس ئول عن الربانمج بتوصيف الربانمج اشرتشادا بمنوذج الهيئة وفق
الالحئة ادلاخلية واملعايري الاكدميية املرجعية املتبناة واعداد مصفوفة الربانمج
التعلميي  /املعايري الاكدميية.
جيمتع مس ئول الربانمج مع أساتذة املقررات الإعداد مصفوفة الربانمج التعلميي /
املقررات ادلراس ية والتحقق من مدى توافق املقررات ادلراس ية مع الربامج
التعلميية.
يوصف لك أس تاذ املقرر ادلرايس اخلااص به اسرتشادا بمنوذج الهيئة ،وويمت
مراجعة لك مقرر من املراجع ادلاخيل للتأكد من مدى توافق طرق التدريس
والتعمل والتقومي مع نواجت تعمل املقرر.
تصمم القسام العلمية وتوصف برامج التدريب امليداين للطالب وفقًا لنواجت
التعمل املس هتدفة.

الهدف السادس :اعداد تقارير الربامج واملقررات للعام 2016/2015
2017/2/28-1 2016/7/30-1
-

توزع استباانت الس تطالع راي الطالب عن الربامج واملقررات اسرتشادا بمنوذج
الهيئة بعد امتحاانت لك فصل درايس (شهري  7و  3من لك عام) وحتلل نتاجئها.
تعد القسام العلمية تقارير س نوية للمقررات ادلراس ية والربامج التعلميية اسرتشادا
بمنوذج الهيئة.

-

تعرض التقارير وتناقش مع أعضاء القسم العلمي وجملس اللكية وجلان ش ئون التعلمي
لالس تفادة مهنا يف تطوير الربامج التعلميية.

-

أوال :الواثئق:
 الالحئة ادلاخلية للمرحةل اجلامعية الوىل.ملع
 -توافر عدد  10وثيقة مطبوعة وعدد  CD 10للواحئ ادلاخلية ا متدة

أوال :الواثئق:
لتعل
 تقارير املقررات ادلراس ية والربامج ا ميية متضمنة خطط التحسني. توافر عدد  10وثيقة مطبوعة وعدد  CDمن تقارير املقررات والربامج لالعوامالثالثة السابقة  2016 / 2015و .2017 / 2016

أوال :الواثئق:
 توصيف الربامج التعلميية واملقررات ادلراس ية. مصفوفة توافق نواجت التعمل للربانمج التعلميي مع املقررات ادلراس ية. أمثةل من حمارض القسام العلمية و جلنة التعلمي والطالب وجملس املؤسسةاخلاصة بتصممي وتطوير الربامج التعلميية.

اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
 نتاجئ عدد  4ندوات ولقاءات للتوعية مبفاهمي املعايري الااكدميية وتوصيفالربامج واملقررات.
 -وعى خمتلف الطراف داخل املؤسسة وخارهجا ابملفاهمي.

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2017/16 20عن الفترة  2016/7/1الى 2017/6/30
الهدف السابع :اإعداد وثيقة التقيمي المكي للموارد املادية واستيفاء املواصفات القياس ية يف املوارد املالية واملادية للعام  2017/2016من  2016/6/1حىت 2016/9/30
 مالحظة املوارد املادية ابس تخدام مناذج التقيمي المكي الصادرة عن الهيئة:منوذج ( :)1قاعات احملارضات

منوذج ( :)3املكتبـــــة

منوذج ( :)2املعامل

منوذج ( :)5دورات املياه

منوذج ( :)4العيادة الطبية

حتليل النتاجئ واختاذ االإجراءات التصحيحية واعداد وثيقة التقيمي المكي واعامتدها يف جملس 2016 / 9

أوال :الواثئق:
-

-

-

توافر عدد  10وثيقة مطبوعة وعدد  CDمن وثيقة التقدير المكي للموارد املادية
بيان اإحصايئ مبصادر وقمية املوارد املالية اذلاتية وتطورها (للعوام الثالثة
السابقة).
احلساب اخلتايم للعام السابق.
دليل البنية واملنشأآت للمؤسسة ،متضمنا قامئة ابملدرجات وقاعات ادلرس،
واملعامل والورش والعيادات واملزارع واملكتبة وخالفه ومساحاهتا وسعهتا
الاستيعابية وجتهزياهتا املتخصصة.
بيان ابملراكز والوحدات
قامئة ابلتسهيالت ادلامعة (مثل أماكن التدريب من مستشفيات تعلميية /
ورش /مالعب /فنادق ومطامع /حقول جتريبية ....اإخل).
خطة الصيانة الس نوية للبنية التحتية واملرافق.
بياانت خاصة ابلمن والسالمة (أعداد وأماكن ونوعيات وحتديث طفاايت
احلريق واالإطفاء اذلايت يف املؤسسة مبا فهيا من خمازن ومواد خطرة
وكاميوايت...اإخل).
خطط االإخالء وإادارة الزمات والكوارث.
موقع املكتبة االإلكرتونية (اإن وجد).
قامئة ابلكتب واملراجع مقسمة تبعا للتخصص (يف مكتبة املؤسسة ومكتبات
القسام العلمية).
املوقع االإلكرتوين للمؤسسة.

اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
قاعات احملارضات:
-

املساحة الرضية 1,5 - 1.2 :م / 2طالب.

-

اإجاميل مساحات قاعات احملارضات :تس توعب من  % 40 -35من مجموع
طالب اللكية.
توافر مقعد للك طالب ومنضدة وكريس للمحارض.
القاعة مزودة بس بورة وابلوسائل السمعية والبرصية الالزمة للعملية التعلميية
ومتصةل بش بكة الانرتنت.
وجود عامل خدمات للك دور.
نظافة القاعات.
وجود مس ئول اإدارى ملتابعة احملارضات.
درجة احلرارة املناس بة24 – 20( :ه م).
توفري االإضاءة والهتوية اجليدة( :مساحة النوافذ  %15 -10من املساحة
الرضية).

-

كفاءة معل ش بكة الرصف الصحي وكفاءة االإضاءة والهتوية وتوافر الحواض ابلعدد  -الطباء :طبيب أو طبيبة للك  3000طالب.
الاكيف ونظافة املعامل.
املمرضات :ممرض أو ممرضة للك عيادة طبية.

املكتبة:
 سعة املكتبة  :ال تقل عن  % 8من اإجاميل املس تفيدين :الطالب ،الهيئة املعاونة،أعضاء هيئة التدريس.
 املساحة اخملصصة  /مس تفيد :ال تقل عن 1.5م.2 أهجزة احلاسب الآيل :ال تقل عن هجاز للك  20طالب ًا. شاشات الفهرسة  :ال تقل عن شاشة للك  50طالب ًا. ماكينات التصوير  :ال تقل عن  2أةل تصوير مس تخدمة ابلفعل. توافر مناضد ومقاعد بعدد املس تفيدين. وجود أرفف وخزاانت للكتب وادلورايت والرسائل.املعامل:
 عدد النسخ من لك كتاب :ال يقل عن نسختني. الطاقة الاستيعابية للمعامل :ال تزيد عن 50طالبا عدد املراجع ال يقل عن  50مرجع ًا للك ختصص /وعدد ادلورايت ال يقل عن مخسخمتلفة يف لك ختصص.
 املساحة الرضية اخملصصة للطالب 4 :م 2يف املرحةل اجلامعية الوىل ابللكياتالعملية و 1م 2ابللكيات النظرية5 ،م 2يف مرحةل ادلراسات العليا2 ،م 2يف معمل  -العامةل  :مساعد فين للك  300طالب ،مرشف للك قاعة 2 ،فين تصوير ،عامل غري
احلاسب الآيل6 ،م 2يف معمل املعدات واحملراكت الثقيةل 4 ،م 2يف معمل
فين للك قاعتني.
املاكينات الكهربية.
 وجود جسالت للزائرين. أهجزة احلاسب الآيل :هجاز حاسب للك  4طالب (ختصص احلاسوب وفروعه)العيادة الطبية:
 ،هجاز للك  25طالبا ىف ابيق املؤسسات.
 التأثيث :بنشات/كرايس للطالب/منضدة احملارض/دواليب حفظ الكميياوايت  -املساحة  :ال تقل عن  60م2 غرفة كشف .غرفة طوارئ .غرفة انتظار .رسير للكشف .صيدلية هبا متطلباتوالامنذج/أرفف/س بورة.
االإسعافات الولية.
 توافر الهجزة واملواد املعملية وأهجزة العرض وش بكة النت. توافر س يارة اسعاف عيل مس توى اجلامعة. -الفنيون 1 :فين خمترب 1 /مساعد فين  2 /من العامةل غري الفنية.

دورات املياه
-

عدد دورات املياه :مقعد (مرحاض) للك  40طالب ًا أو طالبة.
وجود دورات مياه خاصة ابلطلبة وأخري للطالبات.
سالمة ش بكة الرصف الصحي.
توافر عامل أو عامةل للك دورة مياه ونظافة ادلورات.
الهتوية :مساحة الش بابيك متثل  %15 -10من مساحة الرضيات.
أحواض اليدي :حوض مقابل لك مرحاض.
املساحة الرضية  :ال تقل عن  2.2م 2للك مس تخدم.
دورات املياه اخلاصة بذوي الاحتياجات اخلاصة

متطلبات المن والسالمة:
-

-

خطة اإخالء ،مس ئول االإخالء ،مطائف حريق ،جرادل رمال ،مصدر للمياة وخراطمي
ل إالطفاء حباةل جيدة ،هجاز اإنذار ضد احلريق ،عالمات حتدد اإجتاهات أبواب
الطوارئ.
وجود خرائط داخل القاعات توحض مداخل وخمارج الطوارئ

مواصفات البواب :يوجد عدد  2ابب تفتحان للخارج.
متطلبات ذوي الاحتياجات اخلاصة:

-

وجود منحدرات للصعود والهبوط – دورات مياة.

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2017/16 20عن الفترة  2016/7/1الى 2017/6/30
الهدف الثامن :اإستيفاء مناذج تقيمي الداء وإاس تقصاءات قياس الرأي اليت تتطلهبا الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي واالإعامتد للعام  2016/2015وحتليل النتاجئ وإاختاذ االإجراءات التصحيحية
 2016/7/1حىت 2016/10/30

 2016/7/1حىت 2016/7/30
-

اعداد وتوزيع اس تبياانت اس تقراء سوق العمل

-

نتاجئ التحليل وقامئة مبس تجدات سوق العمل

2017/1/30-1 2016/7/30-1
-

توزيع اس تبيان تقيمي مقرر درايس وحتليل النتاجئ

-

نتاجئ التحليل وإادراهجا بتقارير املقررات

-

اعداد وتوزيع اس تبياانت قياس الآراء للطراف املعنية :أعضاء هيئة
التدريس – الهيئة املعاونة – االإداريني – الطالب – الطراف اجملمتعية

-

نتاجئ التحليل ومناقشة النتاجئ وإاختاذ االإجراءات التصحيحية

-

مناذج تقيمي الداء للطراف املعنية :أعضاء هيئة التدريس – الهيئة
املعاونة – االإداريني

-

نتاجئ التحليل ومناقشة النتاجئ وإاختاذ االإجراءات التصحيحية

-

اس تبياانت منط القيادة :لتقيمي القيادات الااكدميية والادارية

-

نتاجئ التحليل ومناقشة النتاجئ وإاختاذ االإجراءات التصحيحية

