خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2018/2017عن الفترة  2017/7/1الى 2018/6/30
الهدف ا ألول :اس تكامل اجراء التقومي اذلايت واعداد تقرير ادلراسة اذلاتية وفقا ملعايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي
العايل (الصدار الثالث يوليو )2015

الهدف الثاين :اجراء معلية املراجعة ادلاخلية عىل مس توى اللكية

من  2017/9/1حىت ( 2017/10/30شهرين)
من  2017/7/1حىت ( 2017/8/30شهرين)
اس تكامل استيفاء ممارسات مؤرشات معايري الاعامتد

-

أأول :الواثئق:
 -توافر مجيع ا ألدةل والواثئق اليت تتطلهبا مؤرشات لك معيار

-

من  2017/8/1حىت ( 2017/8/30شهر)

تنفيذ أأنشطة املراجعة ادلاخلية من حفص واثئق ومالحظات ومقابالت اسرتشادا
بامنذج الهيئة عىل أأنشطة التقومي اذلايت وتقرير ادلراسة اذلاتية املبديئ (من قبل
جلنة املراجعة ادلاخلية ابلوحدة او مركز ضامن اجلودة او زايرة حمااكة)
اعداد تقرير املراجعة ادلاخلية
عرض ومناقشة التقرير عىل جملس اللكية واعامتده
وضع مقرتحات التحسني لدلراسة اذلاتية ودجمها ابخلطط التنفيذية الس نوية للخطة
الاسرتاتيجية

أأول :الواثئق:
 تقرير مراجعة داخلية عىل أأنشطة التقومي اذلايت وتقرير ادلراسة اذلاتية املبديئأأو تقرير زايرة حمااكة
 مقرتحات التحسني لدلراسة اذلاتية مدجمة ابخلطط التنفيذية الس نوية.اثنيا :نتاجئ املقابالت واملالحظات:
 نتاجئ زايرات ومالحظات ا ألقسام العلمية والكنرتول والدارات والقاعاتواملعامل ...وغريها
-

-

كتابة نسخة مبدئية من تقرير ادلراسة اذلاتية وفقاً للمنوذج املعد من قبل الهيئة
عقد جملس ادارة الوحدة لقاءات مع خمتلف ا ألطراف داخل اللكية وخارهجا ( أأعضاء
هيئة التدريس والهيئة املعاونة – الداريني – الطالب – ا ألطراف اجملمتعية)
ملناقشة نتاجئ التقومي اذلايت والنسخة املبدئية لدلراسة اذلاتية

أأول :الواثئق:
 النسخة املبدئية لدلراسة اذلاتية حمارض اجامتعات مناقشة نتاجئ التقومي اذلايت وللنسخة املبدئية لدلراسة اذلاتيةمبجلس اللكية اغسطس 2017م مع خمتلف ا ألطراف داخل اللكية وخارهجا

الهدف الثالث :متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية الس نوية للعام  2018/2017للخطة الاسرتاتيجية لللكية
عن الفرتة 2022 / 2017

اثنيا :نتاجئ املقابالت:
 نتاجئ حتليل لقاءات وجلسات مناقشة ملشاركة خمتلف ا ألطراف من داخلاملؤسسة وخارهجا يف مناقشة نتاجئ التقومي اذلايت (لقاء مع لك فئة).

من 2018/6/30 - 2017/12/ 31
من  2017/11/1حىت ( 2017/11/30شهر)
-

اعداد وكتابة النسخة الهنائية لدلراسة اذلاتية

أأول :الواثئق:

-

اعامتد ادلراسة اذلاتية من جملس اللكية يف شهر 2017 / 11

-

طباعة وثيقة ادلراسة اذلاتية ووضعها عىل CD

 التقرير الهنايئ لدلراسة اذلاتية معمتد حمرض جملس اللكية شهر 2017 /11ملع
 -توافر عدد  25وثيقة مطبوعة وعدد واحد  CDلتقرير ادلراسة اذلاتية ا متده

-

اعداد تقارير دورية نصف س نوية ملتابعة اخلطط التنفيذية.
دراسة مدى حتقق مس توايت ا ألداء املس هتدفة ابخلطة ورصد أأس باب عدم الجناز
عرض ومناقشة تقارير املتابعة عىل جملس اللكية  1و  8س نواي واختاذ الجراءات
التصحيحية املناس بة يف اخلطط التنفيذية الالحقة.

أأول :الواثئق:
-

تقارير متابعة اخلطط التنفيذية الس نوية (عدد  2تقرير نصف س نوية)

-

اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
مالحظة ما مت تنفيذه من أأنشطة اخلطة من انشاءات وعوامل امن
وسالمة...وفق ما جاء ابخلطة التنفيذية من أأنشطة وتوقيتاهتا.

-

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2018/2017عن الفترة  2017/7/1الى 2018/6/30
الهدف اخلامس :اعداد تقارير الربامج و املقررات للعام 2017/2016

الهدف الرابع :مراجعة  /حتديث توصيف الربامج واملقررات واعداد املصفوفات للعام 2018/2017

 2018/3/30-1 2017/7/30-1ممتد س نواي

( 2017/8/30 - 2017/7/1شهرين)

توزيع استباانت لس تطالع راي الطالب عن الربامج واملقررات اسرتشادا بمنوذج
الهيئة بعد امتحاانت لك فصل درايس (شهري  7و  )3وحتلل نتاجئها.
تعد ا ألقسام العلمية تقارير س نوية للمقررات ادلراس ية والربامج التعلميية اسرتشادا
بمنوذج الهيئة.
تعرض التقارير وتناقش مع أأعضاء القسم العلمي وجملس اللكية وجلان ش ئون
التعلمي لالس تفادة مهنا يف تطوير الربامج التعلميية.

يمت اس تقراء سوق العمل من خالل الاطالع عىل برامج ملؤسسات مناظرة
ومس تجدات التخصص دول ًّيا واستباانت للمس تفيدين
عرض النتاجئ عىل جمالس ا ألقسام لربط الربامج مبتطلبات سوق العمل.

-

أأول :الواثئق:

-

اس تبياانت اس تقراء سوق العمل ونتاجئ حتليلها

-

قامئة ابملس تجدات يف لك ختصص

-

-

يقوم لك مس ئول عن الربانمج بتحديثه وفق نتاجئ اس تقراء سوق العمل وتقارير
الربانمج واملقررات.

-

يوصف لك أأس تاذ املقرر ادلرايس اخلاص به.

-

ترسل توصيف الربامج اىل مراجع خاريج وداخيل وتناقش النتاجئ.
يعمتد توصيف الربانمج احملدث يف جمالس ا ألقسام وجملس اللكية .2016 / 9

-

تعلن اللكية توصيف املقررات ادلراس ية والربامج التعلميية يف بداية العام اجلامعي
( )2017/10للطالب وعىل موقع اللكية.

 أأمثةل من حمارض ا ألقسام العلمية و جلنة التعلمي والطالب وجملس املؤسسةاخلاصة بتطوير الربامج التعلميية.
 -تقارير املراجعة ادلاخلية اخلارجية للربامج التعلميية.

-

-

 نتاجئ عدد  4ندوات ولقاءات للتوعية مبفاهمي املعايري الااكدميية وتوصيفالربامج واملقررات.
 -وعى خمتلف ا ألطراف داخل املؤسسة وخارهجا ابملفاهمي.

-

 2017/7/1حىت 2017/9/30
-

 توافر عدد  20وثيقة مطبوعة وعدد واحد  CDلتوصيف الربامج واملقرراتوالتدريب امليداين
اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:

تقارير املقررات ادلراس ية والربامج التعلميية متضمنة خطط التحسني للعام
.2017/2016
توافر عدد  10وثيقة مطبوعة وعدد  CDمن تقارير املقررات والربامج للعام
.2017 / 2016

الهدف السادس :حتديث وثيقة التقيمي المكي للموارد املادية واستيفاء املواصفات القياس ية يف املوارد املالية واملادية
للعام 2018/2017

( 2017/9/30 - 2017/8/1شهرين)
أأول :الواثئق:
 مناذج ا ألدوات املس تخدمة لس تقراء سوق العمل. -توصيف الربامج التعلميية واملقررات ادلراس ية للعام .2018/2017

أأول :الواثئق:

-

مالحظة املوارد املادية ابس تخدام مناذج التقيمي المكي الصادرة عن الهيئة:
 oمنوذج ( :)1قاعات احملارضات
 oمنوذج ( :)2املعامل
 oمنوذج ( :)3املكتبـــــة
 oمنوذج ( :)4العيادة الطبية
 oمنوذج ( :)5دورات املياه
حتليل النتاجئ واختاذ الجراءات التصحيحية واعداد وثيقة التقيمي المكي
واعامتدها يف جملس 2017 / 9

أأول :الواثئق:
-

توافر عدد  10وثيقة مطبوعة وعدد  CDمن وثيقة التقدير المكي للموارد
املادية
دليل ا ألبنية واملنشات للمؤسسة ،متضمنا قامئة ابملدرجات وقاعات
ادلرس ،واملعامل والورش والعيادات واملزارع واملكتبة وخالفه ومساحاهتا
وسعهتا الاستيعابية وجتهزياهتا املتخصصة للعام .2018/2017
خطة الصيانة الس نوية للبنية التحتية واملرافق.

-

خطط الخالء وادارة ا ألزمات والكوارث.

-

-

اثنيا :نتاجئ املالحظات واملقابالت:
-

استيفاء قاعات احملارضات واملعامل واملكتبة والعيادة الطبية ودورات
املياه للقياسات املرجعية
توافر متطلبات ا ألمن والسالمة املالمئة
توافر متطلبات ذوي الاحتياجات اخلاصة مثل وجود منحدرات للصعود
والهبوط – دورات مياة.

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2018/2017عن الفترة  2017/7/1الى 2018/6/30
الهدف الثامن :تنفيذ الربامج التدريبية لاكفة املوارد البرشية ابللكية وفقا للخطة التدريبية

الهدف السابع :استيفاء مجيع اس تقصاءات الرأأي والس تبياانت اليت تتطلهبا الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي
والعامتد

من  2017/7/1مس متر س نواي وفق برامج خطة التدريب الس نوية

 2017/7/1حىت 2017/7/30
 -نتاجئ التحليل وقامئة مبس تجدات سوق العمل

-

اعداد وتوزيع اس تبياانت اس تقراء سوق العمل

-

توزيع اس تبيان تقيمي مقرر درايس وحتليل النتاجئ

-

اعداد وتوزيع اس تبياانت قياس الراء للأطراف املعنية :أأعضاء هيئة التدريس –
الهيئة املعاونة – الداريني – الطالب – ا ألطراف اجملمتعية

 -نتاجئ التحليل ومناقشة النتاجئ واختاذ الجراءات التصحيحية

-

مناذج تقيمي ا ألداء للأطراف املعنية :أأعضاء هيئة التدريس – الهيئة املعاونة –
الداريني

 -نتاجئ التحليل ومناقشة النتاجئ واختاذ الجراءات التصحيحية

-

اس تبياانت منط القيادة :لتقيمي القيادات الااكدميية والادارية

 -نتاجئ التحليل ومناقشة النتاجئ واختاذ الجراءات التصحيحية

تدريب أأعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم والاداريني وفق خطة التدريب
عقد ورش معل يف لتمنية املهاراات الدارية للقيادات واعداد قيادات مس تقبلية

-

أأول :الواثئق:
واثئق تنفيذ ادلورات التدريبية وورش العمل مثل كشوف احلضور – املادة
العلمية لدلورة  -الشهادات
بياانت احصائية بنوع وعدد ادلورات املنفذة وعدد ونس بة املتدربني من
خمتلف الفئات

-

2018/1/30-1 2017/7/30-1
الهدف التاسع :التقدم للحصول عىل الاعامتد من الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد بهناية 2017

 -نتاجئ التحليل وادراهجا بتقارير املقررات

هناية ديسمرب 2017
 2017/7/1حىت 2017/10/30

-

طباعة طلب التقدم من موقع الهيئة واستيفاؤه واعامتده
اعداد خطاب يفيد موافقة رئيس جامعة املس تقبل عىل طلب التقدم لالعامتد
حتديد منسق للزايرة
اس تصدار ش يك ابملبلغ املطلوب من قبل الهيئة
تسلمي امللف للهيئة خالل شهر ديسمرب 2017

أأول :الواثئق:
ملف الاعامتد يتضمن اليت:
-

خطاب موافقة رئيس جامعة املس تقبل عىل طلب التقدم لالعامتد
طلب التقدم لالعامتد معمتد وش يك ابملبلغ املطلوب
ادلراسة اذلاتية
اخلطة الاسرتاتيجية
توصيفات وتقارير الربامج واملقررات 2018/2017
الالحئة ادلاخلية ملرحليت الباكلوريوس  /الليسانس
وثيقة التقيمي المكي للموارد للعام 2018/2017
الالحئة ادلاخلية لوحدة ضامن اجلودة

خطة عمل التقويم الذاتي والتقدم لالعتماد للعام  2018/2017عن الفترة  2017/7/1الى 2018/6/30
الهدف التاسع :التقدم للحصول عىل الاعامتد من الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد بهناية 2017

 2018/1/1حىت 2018/6/30
تنفيذ أأنشطة ما بعد تقدمي ملف الاعامتد

-

التوعية ونرش ثقافة اجلودة واجراءات زايرة الاعامتد من قبل الهيئة من خالل
عقد ندوات مع خمتلف ا ألطراف داخل وخارج املؤسسة
اس تكامل وترتيب ملفات عدد  11ملعايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل
متابعة اعداد تقارير الربامج واملقررات واس تكامل ملفات الربامج واملقررات
ابلقسام العلمية
متابعة اعامل الكنرتول
التوعية بتطبيق اسرتاتيجية التدريس والتعمل والتقومي املوجودة ابلتوصيف
املعلن
متابعة ما مت تنفيذه من أأنشطة اخلطط التنفيذية ابملالحظة ودمج مقرتحات
التحسني ،ان وجدت ،ابخلطة التنفيذية الس نوية 2019/2018
متابعة اجراءات تغيري الالحئة  -ان وجد
اس تكامل واستيفاء النقاط اليت حتتاج ايل حتسني يف املوارد
متابعة منسق زايرة الاعامتد لجراءات الزايرة مع الهيئة وتقرير املراجعة
اخلارجية حىت صدور قرار جملس الدارة.

أأول :الواثئق:
 ملفات لعدد  11معيار تتضمن اكفة ا ألدةل والواثئق ادلامعة لدلراسةاذلاتية
 توافر ملفات مجليع الربامج واملقررات تتضمن:حمتوايت ملف الربانمج
 املعايري الأاكدميية املتبناة للربانمج و جمليس القسم واللكية توصيف الربانمج معمتد من جمليس القسم واللكية-

توصيف مقررات الربانمج

-

مصفوفة مطابقة املعايري الأاكدميية مع نواجت التعمل املس هتدفة ومصفوفة
الربانمج واملقررات.
نتاجئ اس تطالع أأراء السادة املس تفيدين او املعنيني ابلربانمج

-

تقارير املراجع ادلاخيل اخلاريج للربانمج

-

تقرير الربانمج وتقارير مقرراته متضمنا خطة حتسني الربانمج

-

حمتوايت ملف املقرر
-

توصيف املقرر معمتد من جملس القسم

-

مناذج من ورق أأس ئةل امتحاانت سابقة ،والجاابت المنوذجية
مناذج ملشاريع أأو تقارير أأو أأنشطة الطالب

-

تقارير املقمي ادلاخيل و اخلاريج للمقرر

-

تقرير املقرر متضمنا خطة حتسني املقرر

-

نتاجئ القابالت واملالحظات:
 مقابالت ومالحظات يومية للتوعية واس تكامل النقاط اليت حتتاج اىلحتسني

