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 2الصفحة 

 

 

ء العميد مع رئيس لقا
 ومجلس القسم 

 كتابة تقرير التقويم الذاتي

 72/2للفترة من 
 74/9/7022إلى 

تشكيل لجنة كتابة تقرير التقويم الذاتي في القسم األكاديمي على أن ال تقل عن 
 وية ممثل الجودة في القسمخمسة أشخاص و بعض

 

 

مراجعة تقرير التقويم الذاتي من قبل لجان المراجعة 
 الخارجية من األقسام المناظرة في الجامعة

 -/-للفترة من 
 7022/-/-إلى 

زيارة ميدانية للجان 
 المراجعة

 تقرير لجنة المراجعة باإلضافة إلى 

 رأي لجنة كتابة تقرير التقويم الذاتي  في القسم
  

 7022/-/-في  

 

 موافقة العميد على التقرير

 

وضع خطة التطوير من قبل رئيس ومجلس القسم  
عتمد 

ُ
 األكاديمي وحسب النموذج الم

 

تنفيذ خطة 
التطوير ابتداء 

 7/20/7022 من 

 

موافقة العميد على خطة 
 التطوير
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 3الصفحة 

 

 القسم                                الجامعة                                     الكلية                

 

    تاريخ بدأ الدراسة فيه                                         تاريخ تأسيس القسم 

 

    نوع الدراسة                               إدارة القسم                 

 

  دكتوراه  ماجستير                       دبلوم عالي             أولي                            عدد الطلبة الكلي     

 

 في حالة الإجابة بنعم   الجهة المانحة                 كلا  هل حصل القسم على اعتماد  /   نعم                 

 

    المؤسسة في حالة الإجابة بنعم كلا     سم ارتباطات بمؤسسات أخرى /  نعم              هل للق 

............................................................................... 

 الأكاديميةمعايير التقويم الذاتي للبرامج 

  -وهي :البرنامج الأكاديمي  لأنشطةايير عشرة محاور عامة وتغطي هذه المع

 .  الأكاديميللبرنامج  والأهدافوالرسالة  الرؤية. 1

 .  الأكاديميالبرنامج  وإدارةقيادة .2

 .التعليم والتعلم .3

 .المنهاج الدراسي .4

 الطلبة وخدمات الإرشاد الطلابي . شؤون إدارة.5

 .الساندة  المرافق والتجهيزات والخدمات.6

 .هيئة التدريس  أعضاء.7

 .  الأكاديميضمان جودة البرنامج  إدارة.8

 .البحث العلمي .9

 .خدمة المجتمع  .11

 

 

 علوم البيئة العلوم الكوفة

8002 8002 

 صباحية علمي

681 681 0 0 0 

 كال

 كال
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 4الصفحة 

 

  .أ

 الأكاديميامج نوالرسالة والأهداف للبر الرؤية:  الأولالمحور 
      

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

 *      . حة ومحددةأهداف واضورسالة و رؤيةيتوفر في  البرنامج الأكاديمي  1

2 
التعليمية في عملية  المؤسسة رسالة مع وأهدافه الأكاديميالبرنامج  رسالة تتسق

 . التخطيط واتخاذ القرار

 

 
    * 

3 
في ظل  البرنامج الأكاديمي إلى أهداف إجرائية قابلة للقياستم ترجمة رسالة ي

 .محدودية الموارد المتوفرة
    *  

4 
ج الأكاديمي ومخرجات التعلم  على تشجيع البحث العلمي البرنام رؤيةتركز 

 والاستقلال الفكري وتنمية روح العمل الجماعي.
     * 

 البرنامج الأكاديمي مخرجات التعلم المتوقعة من الخريجين.تتضمن أهداف  5
 

 
    * 

6 
البرنامج الأكاديمي ومخرجات التعلم على إدخال أساليب حديثة في تركز أهداف 

 ام التعلم التي تزيد من قدرة الطالب على الإبداع والابتكار.نظ

 

 

 

    * 

7 
 ينيالأساس )بالبرنامج العلاقة ذوي( المستفيدين مع بالتشاور الرسالة تحديد يتم

 .منهم وبدعم
  *    

8 
 بواسطة ومخرجات تعلمه مصادق عليها رسميا وأهدافه الأكاديمي البرنامج رسالة

 .التعليمية المؤسسة لداخ المعنية جهةال
     * 

9 

 واسع بشكل ومخرجات تعلمه وأهدافه الأكاديمي البرنامج رسالة عن الإعلان يتم

 أن لضمان اللازمة الإجراءات وتتخذ ،الأكاديمي  بالبرنامج علاقة لهم من مع النطاق

  . والطلاب والإداريين التدريس هيئة ودعم بتأييد وتحظى معروفة الرسالة
    *  

10 
 الأمر يقتضي – حسبما تعديلها أو اعتمادها كيداوت للرسالة الدورية المراجعة تتم

 .المتغيرة الظروف ضوء في
   *   
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 5الصفحة 

 

11 
 تطرأ تغيرات بأي ومخرجات تعلمه وأهدافهالمستفيدين برسالة البرنامج إخطار يتم

 .عليها
   *   

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم            

 لقوةنقاط ا

(3-5) 

 7جميع النقاط عدا النقطة 

 

 نقاط الضعف

(0-2 ) 
  7لنقطة رقم ا

 ينيالأساس )بالبرنامج العلاقة ذوي ( المستفيدين مع بالتشاور الرسالة تحديد تمسي خطة التحسين

 الشواهد والأدلة

 عليها. أجريت تعديلات أي أو وصياغتها الرسالة اقتراح عمليةأوامر إدارية توثق  -1

 مدى على للتعرف العمل وأرباب والخريجين والطلبة والموظفين هيئة التدريس مع أو إجراء مقابلات الرأي أسئلة استطلاعات عبر الإجابات فحص -2
 لها ودعمهم بالرسالة معرفتهم

 . لاتخاذ القرارات كأساس الرسالة لاستخدام بيانات أو وجود تقارير أو مقترحات  -3

 

الرأي المستقل 
 م الخارجيوللمق

 

 درجة التقويم                 

 الملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 11\ \        4  عدد النجوم /

 عدد النجوم /
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 6الصفحة 

 

  .ب

  البرنامج الأكاديمي وإدارة: قيادة  لثانيالمحور ا
  .ت

 )رئيس القسم ، المقرر ، أعضاء مجلس القسم ( القيادة 2-1

 5 4 3 2 1 0  الفقرات  ت

1 
لتخصص مناسبة في مجال ا وإدارية أكاديميةخبرة  ووجود رئيس قسم ذ

 . القسم والارتقاء به لإدارة
     * 

2 
وتتابع  أعمالهابانتظام وتوثق دورياً وجود مجلس قسم ولجان ساندة تجتمع 

 .قراراتها
     * 

3 
قيادية تتناسب ومتطلبات الجودة  مهاراتالبرنامج الأكاديمي  تمتلك قيادة

 الشاملة للبرنامج الأكاديمي.
     * 

 *      . مج الأكاديمي آليات النهوض بالبحث العلميتدعم قيادة  البرنا 4

 البرنامج الأكاديمي بتعزيز التفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي. تهتم قيادة 5
 

 
   *  

 *      . البرنامج الأكاديمي بآراء ممثلي الطلبة في المجالس المتخصصةتهتم قيادة  6

 . التغذية الراجعة منهم مشاركة الطلبة في اتخاذ القرار والحصول على 7
 

 
    * 

8 
البرنامج الأكاديمي على الأخذ بآراء ومقترحات العاملين في تحرص قيادة 

 *      القسم وبحث شكواهم.

 التقويم العام  
 

 درجة التقويم      

 نقاط القوة

(3-5) 

 

 جميع النقاط

 نقاط الضعف

(0-2) 

 

 لاتوجد
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7 

39 



 للتحسين الذاتي SWOTتحليل  وإجراء الأكاديميةيم الذاتي للبرامج وتقرير التق
 
 
 

 7الصفحة 

 

 خطة التحسين
 

 لاتوجد

 والأدلة  الشواهد

الإدارية ونشرها على  والوظائف ةيالرئيس للجان التنفيذية والمسؤوليات والإجراءات والصلاحيات والأدوار السياسات تحدد وجود وثائق -1
 والإعلانات . المواقع الإلكترونية

 محاضر مجلس القسم . -2

 الوعي بهذه المتطلبات . ومستوى الإجراءات الإدارية حول والطلبة والعاملين التدريس هيئة أعضاء راءآ وجود نتائج استطلاعات -3

 الهيكل التنظيمي والإداري للقسم . -4

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم      

 الملاحظات

 

 

 

 عمليات التخطيط 2-2  

 5 4 3  2 1 0 الفقرات  ت

  *     . ق أهدافهيمتلك القسم خطط عمل مستقبلية توضح فيها كيفية تحقي 1

   *    يتم مراجعة خطط القسم دورياً وتعديلها. 2

3 
يحرص القسم على إشراك أعضاء هيئة التدريس والمختصين والجهات 

 المستفيدة من الخريجين في إعداد الخطط السنوية واتخاذ القرارات.
   *   

4 
هيئة عن أعداد الموظفين، وقاعدة بيانات متكاملة القسم  يتوفر لدى

 التدريس، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وسيرهم الذاتية، وغيرها.
     * 

5 
 ايحتاجونه التي والمهارات الخريجين، على الطلبعلى ضوء  الخطط صاغت

  *     في سوق العمل .

6 
قصيرة  (الأهداف تحقق مدى من التأكد مع الخطط تطبيق مراقبة تتم

   *      .النواتج تقويم يتم كما المدى، ) ومتوسطة

 م /عدد النجو

 

       \ 8= 
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 8الصفحة 

 

7 
 الأداء مؤشرات عن منتظمة بصفة تقارير إعداد التخطيط عملية تتضمن

 .بالمؤسسة العليا للقيادات تقدم الأساسية
   *   

8 
 حسبما التصحيحية القرارات اتخاذ و هاليوتعدها ريوتطو الخطط مراجعة
 .التنفيذ عند تحدث التي المتغيرة ظروفلل استجابة الأمر، يتطلب

   *   

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم         

 نقاط القوة

(3-5) 

 

 جميع النقاط

 

 نقاط الضعف

(0-2) 

 

 لا توجد

 

 خطة التحسين

 

 لا توجد

 

 الشواهد والأدلة 

ة ونشرها على الإداري والوظائف الرئيسة للجان التنفيذية والمسؤوليات والإجراءات والصلاحيات والأدوار السياسات تحدد وجود وثائق -1
 والإعلانات . المواقع الإلكترونية

 محاضر مجلس القسم . -2

 الوعي بهذه المتطلبات . الإجراءات الإدارية ومستوى حول والطلبة والعاملين التدريس هيئة أعضاء راءآ وجود نتائج استطلاعات -3

  الهيكل التنظيمي والإداري للقسم . -4

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم             

 الملاحظات

 

 

 

 

 عدد النجوم /

 

 4 عدد النجوم /
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 9الصفحة 

 

 

 : التعليم والتعلم  لثالثالمحور ا
 

 وتقويمها الطلبة تعلم ونواتج البرنامجعمليات تطوير  3-1

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
ة رسالرؤية و متوافقة معالتعليم والتعلم  لإستراتيجيةتوجد خطة موثقة  ومعلنة 

 ف المؤسسة .وأهدا
    *  

2 
 ة لدى الطالبيتوفر في القسم رؤية واضحة بمستوى المعلومات والمعارف المطلوب

 توفيرها بما يتحقق مع رسالته ورؤيته المستقبليةو
     * 

3 
يتأكد القسم من أن الأساليب التعليمية المستخدمة ترتبط بأهداف البرنامج 

 . مستهدفةالأكاديمي، وبالمحتوى التعليمي والنتائج التعليمية ال
     * 

4 
 استطلاعات ذلك لويشمالتعليمي  البرنامج بتقويم اصةخ مناسبة آليات متستخد
 الرأي .

     * 

5 

المقررات في توصيفات المقررات بحيث تتضمن المعارف  خطط وضع يتم
والمهارات المطلوب اكتسابها إضافة إلى استراتيجيات التعليم والتقييم المناسبة 

 م .لمجاميع التعل

     * 

6 

عضويتها  في يشارك المهنية كافة ، البرامج في دائمة استشارية فرق توجد
للمتابعة  ،التعليمي امجنبالبر العلاقة ذات والوظائف المهن من متميزون ممارسون

 .وجودتها البرامج محتوى حول المشورة ولتقديم
   *   

  *     .سنوية بصورة عنها رتقاري وإعداد والبرامج المقررات وتوثيق متقوي يتم 7

8 
تائج الامتحانات ونتائج التعليم والتعلم في ضوء ن إستراتيجيةتوجد آلية لمراجعة 

   *    وأعضاء هيئة التدريس. والخريجينراء الطلبة آاستطلاع 

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم                                        

 نقاط القوة

(3-5 ) 
 جميع النقتاط

 نقاط الضعف

(0-2) 
 لا توجد

 4    عدد النجوم /
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 11الصفحة 

 

 خطة التحسين

 

 لا توجد

 

 الشواهد والأدلة 

 . البرامج جودة عن لالعم وأرباب والخريجون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -1

 والبرامج المقررات مإتماحول  إحصاءات وجود جداول و -2

 الخريجين، توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئهي إلى الطلبة نسبول توثق وجود جدا -4

 التدريس ةئهي مؤهلاتحول  إحصاءات ووجود جداول  -5

 .المختلفة التعلم تلالمجا المستخدمة يموالتق وأساليب التدريس استراتيجيات ملائمة حول مستقلين لخبراء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة من خلال وجود أدله على إجراء خارجية مرجعية معايير مع مالتعل نواتج لمستويات المرجعية المقارنة نتائج حول أدلة وجود -7

  .عليها الطلبة وإجابات تباراتلاخا لةئأس لمستوى المستقلة يماتووالتق الطلبة، أعمال من لعينات

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

               درجة التقويم                                                 

 الملاحظات

 

 

 

 الطلبة تقييم 2- 3 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

 *      المطلوبة التعلم أنماط مع الطلبة أداء يموتق آليات تتناسب 1

 *       .المقررات تدريس بداية عند للطلبة يموالتق إجراءات توضح 2

3 
 دراسي فصل كل خلال يمهموتق ونتائج أدائهم حول للطلبة راجعة تغذيةتوجد 

 *      . عند الضرورة للمساعدة بآليات مصحوبة وتكون

 *       .وموضوعية بعدالة الطلاب أعمال يموتق يتم 4

 عدد النجوم /
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 11الصفحة 

 

 *      . بكل إنصاف تطبيقها ويتم للطلبة معروفة الأكاديمي التظلم آليات 5

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم     

 نقاط القوة

(3-5) 

 

 لنقاطجميع ا

 

 نقاط الضعف

(0-2) 

 

 لا توجد

 

 خطة التحسين

 

 لا توجد

 

 الشواهد والأدلة 

 . البرامج جودة عن لالعم وأرباب والخريجون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -1

 والبرامج المقررات مإتماحول  إحصاءات وجود جداول و -2

 الخريجين، توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئهي إلى الطلبة نسبثق وجود جداول تو -4

 التدريس ةئهي مؤهلاتحول  إحصاءات ووجود جداول  -5

 .المختلفة التعلم تلالمجا المستخدمة يموالتق وأساليب التدريس استراتيجيات ملائمة حول مستقلين لخبراء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة من خلال وجود أدله على إجراء خارجية مرجعية معايير مع التعلم نواتج لمستويات المرجعية المقارنة نتائج حول أدلة وجود -7

 .عليها الطلبة وإجابات تباراتلاخا لةئأس لمستوى المستقلة يماتووالتق الطلبة، أعمال من لعينات

الرأي  المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم        

 

  الملاحظات

 5   عدد النجوم /

 

 عدد النجوم /

 

       \ 5= 5 25 

       \ 5= 



 للتحسين الذاتي SWOTتحليل  وإجراء الأكاديميةيم الذاتي للبرامج وتقرير التق
 
 
 

 12الصفحة 

 

 مر لهاوالتحسين المست التدريس جودة 3-3

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
من سنوات  نوالمستمري الجدد التدريس لهيئة والتدريب للتهيئة فاعلة برامج تقدم

 . ماضية
   *   

2 

 في يم الواردةووالتق التدريس باستراتيجيات التدريس هيئة قبل من الالتزام يتم

 احتياجات يقالكافية لتحق المرونة وجود مع والبرنامج، المقررات توصيفات

 .الطلبة من المختلفة المجموعات

    *  

3 

 خلال توصيفات من المقررات بمتطلبات كاملة وبصورة مقدما الطلبة مإعلا يتم

 التي والمتطلبات المستهدفة بالتطوير، والمهارات المعارف تتضمن والتي المقررات

 .الطلبة يموتق وعمليات أدائها، ينبغي

     * 

 *      .ر المنشورات العلمية آخ وتتضمن حديثة والمراجع المقررة لكتبا 4

5 
 بدء كافية قبل وبكميات الأخرى المتطلبات من وغيرها المقررة الكتب توافرت

  *     .الدراسة

6 

 بتقارير )من المسؤولين غيره أو القسم رئيس( البرنامج بإدارة القائمين تزويد يتم

 تفاصيل على التقارير هذه لأن تشتم على المقررات، من مقرر كل تدريس عن

 تمت صعوبات أي وعلى تدريسها، يتم لها ولم خطط التي المقرر محتويات حول

 .لها التي خطط التدريس استخدام استراتيجيات عند مواجهتها

     * 

7 
تستخدم أساليب التعليم المتنوعة كالمحاضرة، والمناقشة، والعصف الذهني، 

 ها.وكتابة المشاريع، وغير
     * 

   *    يتم تحديث وتنويع الأجهزة والأدوات بما يتماشى مع متطلبات كل مجال معرفي. 8

9 

 أدائهم لتحسين المناسبة الاستراتيجيات تطوير على التدريس ةئهي تشجيع يتم

 الأدلة على تحتوي (portfolio ) توثيقية بملفات الاحتفاظ وعلى التدريسي،

 .بها يقومون التي التحسين واستراتيجيات لتقويما عمليات على والبراهين

     * 

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم

 نقاط القوة

(3-5 ) 
 جميع النقاط

 4     وم /عدد النج
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 13الصفحة 

 

 نقاط الضعف

(0-2) 

 

 لا توجد

 خطة التحسين
 

 لا توجد

 الشواهد والأدلة 

 . البرامج جودة عن لالعم وأرباب والخريجون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -1

 والبرامج المقررات مإتماحول  إحصاءات وجود جداول و -2

 . الخريجين توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئهي إلى الطلبة نسبوجود جداول توثق  -4

 التدريس ةئهي مؤهلاتحول  إحصاءات ووجود جداول  -5

 .المختلفة التعلم تلالمجا المستخدمة يموالتق وأساليب التدريس استراتيجيات ملائمة حول مستقلين لخبراء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة من خلال وجود أدله على إجراء خارجية مرجعية معايير مع التعلم نواتج لمستويات المرجعية المقارنة نتائج حول أدلة وجود -7

 .عليها الطلبة وإجابات تباراتلاخا لةئأس لمستوى المستقلة يماتووالتق ، الطلبة أعمال من لعينات

 

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم      

 

 الملاحظات
 

 

 أنشطة الخبرة الميدانية 3-4  

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
على احتياجاتهم الفعلية وما اً ة للتدريب الميداني للطلاب بناءيوفر القسم برامج فعال

 هو مستهدف.
    *  

2 
حددة وواضحة لتنفيذ ومتابعة وتقويم برامج التدريب يستخدم القسم آليات م

 الميداني.
     * 

 عدد النجوم /
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 *      برامج التدريب الميداني للطلاب متنوعة وتشمل التخصصات المختلفة. 3

 *      تستخدم نماذج مناسبة لإجراء عملية تقويم الطلاب أثناء التدريب وبعده. 4

5 
ائج التدريب المستهدفة ي تحقيق نتيتم التأكد من فاعلية التدريب الميداني ف

   *    راء الطلاب/ تحليل نتائج التقويم(.آ)استطلاع 

   *    .وعادلة منظمة بصورة القبول متطلبات تطبيق يتم 6

7 
 لأنواع لالكام فهمهم يضمن بما الجدد للطلبة لشام هوتوجي ةئتهي برنامج تقديم يتم

     *  .ومسؤولياتهم اتهموواجب لهم، المتاحة والإمكانيات الخدمات

8 
 لعمليات مةزاللا الإحصائية البيانات ،منتظم لوبشك الطلبة، سجلات ماظن يوفر

    *   .الجودة وضمان التقارير وإعداد التخطيط،

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم      

 نقاط القوة

(3-5) 

 

 8و  7 النقطتان جميع النقط عدا

 نقاط الضعف

(0-2) 

 

 8و  7 تاننقاطال

 خطة التحسين
 .ومسؤولياتهم وواجباتهم لهم، المتاحة والإمكانيات الخدمات لأنواع لالكام فهمهم يضمن بما الجدد للطلبة لشام هوتوجي ةئتهي رنامجعمل ب

 .الجودة وضمان التقارير وإعداد التخطيط، لعمليات مةزاللا الإحصائية البيانات تشمل ،منتظم لوبشك لطلبة،ل سجلات ماظن توفير

 الشواهد والأدلة 

 . البرامج جودة عن لالعم وأرباب والخريجون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -1

 والبرامج المقررات مإتماحول  إحصاءات وجود جداول و -2

 الخريجين، توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئهي إلى الطلبة نسبوجود جداول توثق  -4

 التدريس ةئهي مؤهلاتحول  إحصاءات وول وجود جدا -5

 .المختلفة التعلم تلالمجا المستخدمة يموالتق وأساليب التدريس استراتيجيات ملائمة حول مستقلين لخبراء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة إجراءمن خلال وجود أدله على  خارجية مرجعية معايير مع التعلم نواتج لمستويات المرجعية المقارنة نتائج حول أدلة وجود -7

 4   عدد النجوم /

 

       \ 8= 3.5
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 .عليها الطلبة وإجابات تباراتلاخا لةئأس لمستوى المستقلة يماتووالتق الطلبة، أعمال من لعينات

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم     

 الملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد النجوم /
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 المنهاج الدراسي المحور الرابع : 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
هاج الدراسي ومقرراته مع الفلسفة العامة للمؤسسة التعليمية، وتحقق يتواءم المن

 *      رسالتها وأهدافها، وحاجات الطلبة والمجتمع.

2 
متلك القسم ملفات متكاملة عن كل مقرر من المقررات الدراسية يتضمن بيانات ي

 *      مفصلة عنه.

3 
تطورات العصر وتتأكد من جودتها يوفر القسم المناهج الدراسية المتطورة التي تواكب 

  *     والتحسين المستمر لها.

4 
المتخصصين والممارسين  يراعى في تصميم البرنامج الأكاديمي ملاحظات وآراء

    *   والمستفيدين.

 *      ع تخرج في نهاية المرحلة الجامعية.يرايكلف القسم الطلبة بإعداد مش 5

6 
النظام المتبع مكونات كل برنامج دراسي من حيث بيقوم القسم بالتعريف الكامل 

 *      ، ساعات معتمدة(. )فصلي، سنوي

7 

يتوفر في القسم حقيبة وثائقية عن المقررات الدراسية لآخر فصلين دراسيين تتضمن 
)توصيف المقرر، نسخة من واجبات الطلبة، التمارين، المشروعات، الاختبارات، 

 ، وغيرها(. توزيع الدرجات
    *  

    *   يقارن القسم ما يدرس في كل مقرر دراسي بنظيره في المؤسسات التعليمية المتميزة. 8

 *      يضع القسم قائمة بأسماء الكتب المعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي. 9

10 
بالإضافة إلى تنمية  يحقق المنهاج الدراسي ومحتوياته المهارات المطلوبة لسوق العمل

 *      .لمي والتعلم الذاتي التفكير الع

 التقويم العام

 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5) 

 

 8و  4 النقطتان جميع النقاط عدا

 

 4    عدد النجوم /

 

       \ 10=  4 40 



 للتحسين الذاتي SWOTتحليل  وإجراء الأكاديميةيم الذاتي للبرامج وتقرير التق
 
 
 

 17الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط الضعف 

(0-2) 

 

 8و  4 النقطتان

 

 خطة التحسين

 .عند تصميم البرنامج الأكاديمي المتخصصين والممارسين والمستفيدين ملاحظات وآراءسيتم أخذ  -1 

 .ما يدرس في كل مقرر دراسي بنظيره في المؤسسات التعليمية المتميزةبمقارنة القسم  سيقوم  -2

 

 الشواهد والأدلة 

 .الأكاديمي لية للبرنامج الخطة الفص – 1

 احد المقررات الدراسية .ملف نموذج  -2

 ملف وصف البرنامج الأكاديمي . -3

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 م درجة التقوي

 الملاحظات

 

 

 

 عدد النجوم /
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 بة وخدمات الإرشاد الطلابي الطل شؤون إدارة : لخامسالمحور ا

 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 

 ضمن وذلك إليها، اللجوء للطلاب يحق التي ، التظلم إجراءات الإفصاح عن

 التعليمية المؤسسة في واسع نطاق على ومعروفة منشورة تكون وقواعد أنظمة
 لها . الممكنة لولوالح

     * 

2 

 بواسطة محايد لبشك القضايا تناول والتظلم الاستئناف إجراءات تضمن
 القرار بإصدار قاموا بمن و القضية، طرافأب مله علاقةلا  لجان أو أشخاص

 .منها التظلم يتم التي العقوبة بتوقيع أو

     * 

3 
 التمييز أو الظلم أو للعقاب ضالتعر من الطلبة حماية تضمن إجراءات توجد

 .يقدمونها التي الاستئناف أو التظلم قضايا في النضر نتيجة محقا ضدهم
     * 

4 
 في بما الأكاديمي، السلوك سوء مع لللتعام مناسبة وإجراءات سياسات توجد

 .الغش أنواع من ذلك وغير الآخرين أفكار  انتحال ذلك
     * 

5 
خصوصية وسرية المواضيع المطروحة مع  مع مراعاة التربوي الإرشاد تقديم

 .ين الأكاديميالطلبة 
     * 

6 
المشورة  لتقديم جدول في ومحددة كافية أوقات في التدريس ةئهي تتواجد

 . للطلب المناسب والإرشاد
     * 

7 
 ماستخدا لالخ من الأكاديمي هوالتوجي الإرشاد عمليات فاعلية تقويم يتم

 .المتوفرة ترونيةالإلك والبيانات طالوسائ
  *    

8 
 الإرشاد إلىدة والمساع وتقدم فردي، لبشك الطلاب أداء تقدم مدى يتابع

 *       .صعوبات يواجهون الذين

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم   

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 

 7جميع النقاط عدا النقطة 

 

 

 5  عدد النجوم /
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 نقاط الضعف

(0-2 ) 

 

 7النقطة رقم 

 

 .المتوفرة الإلكترونية والبيانات طالوسائ ماستخدا لالخ من الأكاديمي هوالتوجي الإرشاد عمليات فاعلية تقويمعمل على ال خطة التحسين

 الشواهد والأدلة 

 الخدمات المختلفة. استخدام ومعدلات لرغباتهم، تحقيقها ومدى الخدمات المقدمة جودة حول الطلبة لآراء وجود استطلاعات -1

 . ونتائجها التأديب ومعدلات إجراءات والنتائج، الطلبة بقبول الخاصة القرارات اتخاذ عملية تستغرقه الذي الوقت -2

 الطلبة مع والمناقشات الطلابية مواقع الخدمات زيارات مثل أشياء تشمل التي المراجعة عمليات خلال من إضافية أدلة على الحصول يمكن -3
 .والموظفين

 الدليل الإرشادي . -4

 هام وواجبات الإرشاد التربوي .م -5

 لوائح الجزاءات الطلابية . -6

 

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 درجة التقويم   

 الملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد النجوم /
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 والخدمات الساندة والتجهيزات لمرافقسادس : االمحور ال

 التعلم إدارة مصادر  6-1

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

    *   الأكاديمي . البرنامج احتياجات شرائها تمي التي اتالتجهيز تلبي 1

2 
 مناسبتها لضمان الأساسية التجهيزات شراء بلق التدريس ةئهي استشارة تتم

 .مستقبلا هرظت قد التي والمتوقعة الحالية للاحتياجات
   *   

3 
 لعمليات الزمنية والجداول الخطط وضع للتجهيزات التخطيط عمليات تتضمن

 .المحدد الجدول حسب ستبداللاوا صيانةوال الشراء،
  *    

  *     من خلال الاستخدام الأمثل لها . صادر التعلم في العملية التعليميةحسن استخدام م 4

 *      . والورش مختبراتيوفر القسم إرشادات لاستخدام الأجهزة المتوفرة في ال 5

6 
ة في عملية التدريس ) أجهزة عرض يوفر القسم التقنيات والأجهزة التعليمية المطلوب

 *      (. ، والفيديو، وغيرها ، وعرض الشرائح ، وعرض الشفافيات البيانات

 *      .وتوثيقها الكترونيا يتم تخزين المعلومات الخاصة بالطلبة ودرجاتهم 7

8 
 مدى تتناول التي فيدينالمست آراء استطلاعات في والطلبة التدريس ةئهي تشارك

  *     . والتعلم التعليم متطلبات مع واتساقها استخدامها، ومدى التعلم مصادر كفاية

9 
يوفر القسم الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في التدريب على أنواع التقنيات التعليمية 

 *      المتوافرة في القسم.

 *      . يستخدم القسم التقنيات الحديثة في الأعمال الإدارية والمكتبية 10

 التقويم العام

 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 3و  1 النقطتان جميع النقاط عدا

 

 4  عدد النجوم /
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 نقاط الضعف 

(0-2 ) 

 3و  1النقطتان 

 

 خطة التحسين

 الأكاديمي . البرنامج احتياجات تلبي اتجهيزت على  السعي للحصول -1

 .ستبداللاوا والصيانة تجهيزاتال شراءعمل جداول محددة  الى   -2

 الشواهد  والأدلة 

 المستخدمين . لقياس رضا وجود استبيانات -1

 الدراسية المقررات متطلبات تحديد عمليات توضح التي والوثائق للمقررات، المواد المرجعية إلى الوصول في الطلبة نجاح وجود جداول لمعدلات -2
 وتوفيرها .

 التدريس . وهيئة الطلبة لاستخدام المرافق فيها تتاح التي الأوقات وجود جداول تفاصيل -3

 الكتب خلال من بتوفيره ما تقوم بمستوى والمتعلقة مشابهة ، برامج تقدم التي التعليمية المماثلة المؤسسات المرجعية مع وجود المقارنات -4
 .الإلكترونية والدوريات والمصادر

الرأي المستقل 

 م الخارجيللمقو

 

  درجة التقويم

 الملاحظات
 

 

 جودة المرافق والتجهيزات وكفايتها  6-2       

 5 4 3  2 1 0 الفقرات  ت

 *      أبنية القسم مصممة لذات الغرض المستخدمة لها. 1

2 
 القدرة الاستيعابية للطلبةوالقاعات الدراسية تتناسب من حيث حجم مباني القسم 

 المساحة ، التهوية والإضاءة وغيرها .، 
     * 

    *   القسم المكاتب والأماكن اللائقة لأعضاء هيئة التدريس.يوفر  3

 عدد النجوم /
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    *   وغيرها. ، قواعد معلومات ، قاعة إنترنت يوفر القسم مكتبة 4

5 
يتوفر في القسم قاعة ندوات وقاعات أخرى حسب طبيعة البرنامج الأكاديمي 

     *  وحاجاته.

    *   يتوفر في القسم قاعة اجتماعات. 6

      * فر في القسم استراحة لأعضاء هيئة التدريس.يتو 7

   *    يوفر القسم شروط الأمن والسلامة في مرافقه كافة . 8

9 
 حول الأساسيين المستخدمين من الراجعة التغذية الجودة يموتق عمليات تتضمن

 والاستجابة الآراء هذه مع للتعامل محددة آليات إلى إضافة وجودتها، المرافق كفاية

 .لها
   *   

10 
 ذوي من والموظفين ، التدريس هيئة و ، بالطلبة خاصة مناسبة مرافق تتوافر

 . الخاصة الاحتياجات
  *    

11 
 والصيانة النفايات من والتخلص النظافة أعمال لمث ، كافة  الخدمات تنفيذ يتم

  .وفعالة كافية صورةب  ، يةئالبي والإدارة السلامة تورادما البسيطة
   *   

 التقويم العام

 

  درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5 ) 
 11و  9و  8و  2و  1النقاط 

 نقاط الضعف 

(0-2 ) 

 11و  7و 6و  5و  4و  3النقاط 

 

 المكاتب والأماكن اللائقة لأعضاء هيئة التدريس. توفير على العمل -1 خطة التحسين

 3 عدد النجوم /

 

                \ 11=    2.54 28 
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 .القسمالعمل على توفير مكتبة وقاعة انترنت في   -2

 توفر قاعة ندوات وقاعات أخرى العمل على  -3

 توفر قاعة اجتماعات.العمل على   -4

 استراحة لأعضاء هيئة التدريس.توفر العمل على   -5

 . الخاصة الاحتياجات ذويل مرافق مناسبةتوفر العمل على    -6

 والأدلة  الشواهد

 المستخدمين . رضا عن الرأي وجود استطلاعات -1

 مماثلة. برامج تقدم أخرى مؤسسات تعليمية مع التجهيزات توفر مدى ود مقارنة مرجعية حولوج -2

 التجهيزات وجودتها . توفر مدى مستقلين حول مقومين وجود آراء -3

 .الأساسية للمرافق والتجهيزات والصيانة الجودة عن معلومات الصيانة وجداول التجهيزات حالة يمتقو وجود عمليات -4

 الثمن . غالية المرافق والأجهزة باستخدام الخاصة السلوك وقواعد التنظيمية اللوائح دوجو -5

  .الأمن وترتيبات والتجهيزات، المرافق هذه إدارة ممارسات جودة على أدلة -6 

الرأي المستقل 

 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم 

 الملاحظات
 

 

 عدد النجوم /

 

       \ 11= 
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 دريسهيئة الت أعضاء: السابع المحور 
 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

 *      للقسم رؤية واضحة لحاجاته من أعضاء هيئة التدريس. 1

2 
يوفر القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من حيث العدد والخبرة 

 وتنوع التخصصات
     * 

 *      يعتمد  القسم معايير واضحة وشفافة لاختيار أعضاء هيئة التدريس. 3

 *      . هيئة التدريس الجدد لأعضاء الأكاديمي أهيلالت 4

 *      توفر برامج التطوير المهني والتعليم المستمر لأعضاء هيئة التدريس فيه. 5

6 
يطبق القسم تعليمات ساعات التدريس المحددة لأعضاء هيئة التدريس وفق 

 *      درجاتهم العلمية.

7 
وعة من الطلبة لإرشادهم أكاديمياً يحدد القسم لكل عضو هيئة تدريس مجم

 *      خلال سنوات الدراسة.

8 
يتيح القسم الفرصة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان العلمية الدائمة 

 *      قتة داخل القسم وخارجه.ؤوالم

 *      بأدائهم .هيئة التدريس دوريا والارتقاء  أعضاءوجود نظام متكامل لتقويم  9

 *      . هيئة التدريس في تقويم وتطوير المنهاج الدراسي أعضاء ةومسؤولي حريةمدى  10

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 جميع النقاط 

 

 

  نقاط الضعف

 5 عدد النجوم /

 

\ 10= 5 50 
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 لاتوجد ( 0-2)

 

 خطة التحسين

 

 لا توجد

 

 

 الشواهد والأدلة 

 ضاء هيئة التدريس والمواد التي يدرسوها.جدول يبين أسماء ومؤهلات ومراتب وتخصصات أع-1

 السيرة الذاتية المحدثة لأعضاء هيئة التدريس -2

 نموذج تقويم أداء هيئة التدريس . -3

 شروط ومعايير أعضاء هيئة التدريس . -4

 أعضاء هيئة التدريس.ل ية والتدريبيةتطويرالخطة نموذج ال -5

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 قويم  درجة الت

 الملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد النجوم /

 

       \ 10=  
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 الأكاديمي البرنامج جودة ضمان إدارة المحور الثامن : 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 

 عمليات إدارة قيادة مسؤوَليةَ التدريس ةئهي أعضاء حدأ يتولى

 أنشطة في والموظفين التدريس ةئهي مع إشراك الجودة ضمان

 .الجودة ضمان
     * 

2 
القسم أدلة تخصصية لجودة البرامج الأكاديمية ويطبق يتوفر لدى 

 بموجبها آليات العمل.
   *   

   *    يجري القسم تقويماً ذاتياً لبرامجه التخصصية وبشكل دوري. 3

4 
العالمية  مع مؤسسات الاعتماد البرامجيةارتباطات وجد للقسم ي

. *      

   *    . ارجيوالخ داخلييتوفر لدى القسم نظام للتقويم ال 5

6 
تتوفر آليات مفعلة للاستمرار في تحسين العملية التدريسية 

 وتطويرها.
    *  

  *     تتوفر آليات مفعلة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس. 7

8 
تتوفر آليات للتطوير الأكاديمي المستمر لأعضاء هيئة التدريس 

 والكوادر المساندة.
    *  

9 
ات إدارة الجودة وفاعليتها في تحسين تطبق آليات وإجراء

 الجودة.
    *  

10 
ذات العلاقة في عملية التقويم كافة يوثق القسم بياناته وإجراءاته 

 والتطوير.
    *  

11 
جهات الخضع  البرنامج الأكاديمي لتقويم الأداء من قبل ي
 خارجية.ال

  *    

12 
ا في وضع خطط يهتم القسم بنتائج تقارير التقويم ويستفيد منه

 كافة . مجالات أداء الكليةلالتحسين والتطوير 
   *   
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13 

 ، المسؤولين لقب من الضعف ونقاط بالأخطاء الاعتراف يتم
 لعمليات ساسأك ذلك عن الناتجة المعلوماتم وتستخد

  .للتحسين التخطيط
   *   

 التقويم العام

 

                             درجة التقويم                               

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 11و  4 النقطتان جميع النقاط عدا

 

 نقاط الضعف

(0-2 ) 

 11و  4النقطتان 

 

 خطة التحسين

 .العالمية مع مؤسسات الاعتماد البرامجيةارتباطات على إيجاد  سيتم العمل -1

 أكاديمي.البرنامج ال لتقويم ارجيةخهات ج لى اشراكسيتم العمل ع -2

 الشواهد والأدلة

 الجودة. ضمان عمليات الأكاديمي ضمن البرنامج في والموظفين التدريس مشاركة هيئة توثق مدى أدلة -1

 وللمقررات للبرنامج أجريت التي التقويم لعمليات استجابة اتخاذها تم ضمان الجودة التي خطوات مناسبة أدلة توثق مدى -2
 . إعدادها مت التي التقارير وغيرها من

 .الطلبة يحققها التي التعلم نواتج وفي والإدارة التخطيط في مستمر تحسن هناك كان إذا ما التراكمية لمعرفة البيانات فحص -3

  المتبعة الجودة ضمان عمليات البرنامج حول في الطلبة أو والموظفين التدريس هيئة مع أو المناقشات الرأي استطلاعات -4

وعلى  والبراهين، الأدلة على الجودة تقويم عمليات اعتماد مدى ذلك في بما البرنامج، بإدارة يعدها القائمون التي رالتقاري جودة -5
 .الخارجية المعايير مع المناسبة المرجعية المقارنات

 الرأي المستقل

 م الخارجيللمقو

 درجة التقويم 

  الملاحظات

 3   عدد النجوم /

 

 عدد النجوم /

 

       \ 13= 3.23 42 
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 العلمي البحث المحور التاسع : 
 5 4 3 2 1 0 لفقرات ا ت

 *      يعتمد القسم آليات واضحة ومعلنة لمتابعة تنفيذ خطته البحثية. 1

 *      تتواءم خطة القسم البحثية وإمكاناته البشرية والمادية المتاحة. 2

 *      يوثق القسم خطته البحثية ويعتمدها في مجلس القسم. 3

      * البحث العلمي ونشره.يخصص القسم ميزانية مالية خاصة لدعم  4

5 
يستخدم القسم أنشطته في البحث العلمي في معالجة مشكلات المجتمع 

 *      وتنفيذ البحوث العلمية المتصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل . وتنميته

6 
 زملائهم مع مشتركة أبحاث باتفاقيات للقيام التدريس لهيئة المساعدة تقدم

 *       .دولية أو محلية رىأخ تعليمية مؤسسات في

7 
يمنح القسم الأولويات للأبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي 

 *      والاقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساته.

8 
فاق العلمية أو التطبيقية آيشجع القسم البحوث المبتكرة التي تفتح ال

 *      الجديدة.

9 
للحصول على المنح البحثية داخل يشجع القسم أعضاء هيئة التدريس 

 *      البلد وخارجه.

   *    تتوفر في القسم برامج لتنمية المهارات البحثية لمساعدي البحث. 10

   *    . يشارك الطلبة في المؤتمرات والندوات العلمية 11

 *      يسعى القسم في إقامة الندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية. 12

13 

 مةظوأن والمكتبات ، والتجهيزات ختبراتالم من الكافي العدد وافرتي
 في والطلبة التدريس لهيئة البحثية الأنشط لدعم والمصادر المعلومات
 . التعليمية المؤسسة تقدمها التي البرامج مجالات

  *    

14 

 وأنشطتهم الباحثين سلامة تكفل في المختبرات أمنية مةظأن وجود

 وفي التعليمية المؤسسة مجتمع داخلجميع المتواجدين و ،البحثية

  .بالمؤسسة المحيطة المناطق
     * 
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15 
القسم الأجهزة والأدوات اللازمة للعمليات البحثية ويضع القواعد التي  يوفر

    *   تضمن كفاءة استخدامها.

 التقويم العام
 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة
(3-5 ) 

 15و  13و  4دا النقاط جميع النقاط ع
 
 
 

 نقاط الضعف 
(0-2 ) 

 
 15و  13و  4النقاط 

 

 خطة التحسين
 ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره. تخصيص -1
 القواعد التي تضمن كفاءة استخدامها. ووضعات اللازمة للعمليات البحثية الأجهزة والأدو توفير -2

 الشواهد  والأدلة 

 . للقسم العلمي البحث لإستراتيجية وجود مراجعة -1
 .للبرنامج المنتمين التدريس هيئة أعضاء عضو من لكل وجودتها الأبحاث مخرجات بمدى يتعلق وجود وثائق فيما -2
 .التقويم والترقيات محاكاة ومن العلمية، والأقسام التدريس هيئة أعضاء تقارير من العلمي البحث الاطلاع على أنشطة -3
 البحثية للتجهيزات المشترك الاستخدام البحثي واتفاقيات التعاون اتفاقيات في النظر خلال من عليها الحصول يمكن إضافية دلةوجود أ -4

 .الرئيسية
 .والتجهيزات البحث لمرافق يوفر ما مناسبة على والطلبة لآراء الموظفين استطلاعات وجود -5
 . تدريس هيئة عضو لكل المنشورة دد البحوثلع العلمي البحث في المستخدمة الأداء مؤشرات -6
 . مشابهة ومؤسسات وجود مقارنة مرجعية مع أقسام -7
 .العلاقة ذات المهنية أو الأكاديمية المجالات في تطبيقات إلى العلمية والبحثية الأنشطة تلك تحول وجود دلائل لمدى -8
 خطة البحث العلمي . -9
 

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم 

 

 الملاحظات 

 
 
 
 

 

 

 

 

 4     عدد النجوم /

 

 عدد النجوم /
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       \ 15= 
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 المجتمعخدمة  المحور العاشر : 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
 بشكل بتقديمهاالأكاديمي  البرنامج يلتزم التي الخدمات تحديد تمي

  *     . المجتمع عن يعبر

2 
 أعضاء يقدمها التي المجتمع خدمة إسهامات عن سنوية تقارير تقدم

  *     .دريسالت هيئة

3 
 على أدائهم وتقويم التدريس هيئة أعضاء ترقية معايير لتشتم

 *        .المجتمع لخدمة يقدمونها التي الإسهامات

4 
 تناقَش التي الندوات في المشاركة على التدريس هيئة تشجيع يتم

 *      .المجتمع في المهمة القضايا فيها

5 
 عند ، العمل وأرباب المحلي عيالصنا القطاع مع علاقات إقامة متي

    *   .البرامج تلك يموتق في للمساعدة المهنية البرامج تقديم

6 

 بالبرنامج العلاقة ذات المهن وأصحاب العمل أربابمشاركة 
 في رظتن التي المناسبة الاستشارية اللجان إلى مللانضما الأكاديمي

 . التعليمية للمؤسسة الأخرى والأنشطة البرنامج
  *    

7 
 وعلى م،ظمنت بشكل الخريجين مع التواصل على ةظالمحاف تمي

   *    . الأنشطة في للمشاركة ودعوتهم البرنامج، تطورات على إطلاعهم

 التقويم العام
 درجة التقويم 

 

 نقاط القوة
 6و  5جميع النقاط عدا النقطتان  ( 3-5)

 نقاط الضعف 
(0-2 ) 

 
 6و  5النقطتان 

 

 تحسينخطة ال

 .البرامج تلك يموتق في للمساعدة المهنية البرامج تقديم عند ، العمل وأرباب المحلي الصناعي القطاع مع علاقات إقامة سيتم -1
 التي المناسبة الاستشارية اللجان إلى مانضماال الأكاديمي من خلال بالبرنامج العلاقة ذات المهن وأصحاب العمل أرباب سيت اشارك -2

 . التعليمية للمؤسسة الأخرى والأنشطة لبرنامجا في رظتن
 

 الشواهد  والأدلة 

 المجتمع. خدمة نحو التعليمية سياسات المؤسسة وجود وثائق تصف -1
 المجتمع. خدمة التي يقدمها في وترقيتهم مدى الإسهامات التدريس هيئة أعضاء أداء يشتمل تقويم -2

 لمرافق المؤسسة . مجتمعال أفراد استخدام وجود بيانات تمثل مدى -3

 3  عدد النجوم /

 

       \ 7= 3.2

8 

23 
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 من وغيرها المدارس مع التطوير، والتفاعل مشروعات في أو المختلفة المجتمع لجان في التدريس هيئة وجود بيانات توثق مشاركة -4
 . والمؤسسات الهيئات

تخفض  الموثق على شكل تقاريرللمؤسسة و الأفراد المنتمون يقدمها أو الأقسام تقدمها التي الأخرى والخدمات الرسمية عدد الدورات -5
 .مركزي للمعلومات  نظام في سجلاتها

  المؤسسة . جودة حول المجتمع وجود استطلاع لآراء -6
 نموذج احد الدراسات المتعلقة بخدمة المجتمع . -7
 

الرأي المستقل 
 م الخارجيللمقو

 

 درجة التقويم 

 

 الملاحظات

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد النجوم /

 

        \7= 
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 درجة المعيار تقويم الذاتي للبرامج الأكاديميةمعايير ال ت
 4.1 والرسالة والأهداف للبرنامج الأكاديمي   الرؤية 1

 4.15 قيادة وإدارة البرنامج الأكاديمي  . 2

 4.25 التعليم والتعلم . 3

 4 المنهاج الدراسي . 4

 4.62 الطلبة وخدمات الإرشاد الطلابي . شؤون إدارة 5

 3.27 جهيزات والخدمات الساندة .المرافق والت 6

 5 أعضاء هيئة التدريس . 7

 3.23 إدارة ضمان جودة البرنامج الأكاديمي  . 8

 4 البحث العلمي . 9

 3.2 .خدمة المجتمع   11

 

 مخطط الشبكة العنكبوتية

1
2
3
4
5

المعيار 6

المعيار 8

المعيار 3

المعيار 4

المعيار 5

المعيار 1

المعيار 7

المعيار 2

المعيار 9

المعيار 60

درجة المعيار
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 استمارة بيانات لجنة كتابة تقرير التقويم الذاتي

 امر تشكيل لجنة كتابة التقرير الذاتي )مع ارفاق نسخه منه( -1

 27/7/2117:  الذاتي عملية التقويمبدأ تاريخ   -2

 يوم 58:  عملية التقويم الذاتيعدد ايام  -3

 خمسة 5 عدد المقومين : -4
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 )) نموذج تطبيق خطة التحسين ((

 نقاط الضعف فيه  المحور
 الإجراءات والأنشطة

 ))خطة التحسين ((
 يذ الجهة المسؤولة عن التنف

 الفترة الزمنية        

 إلى     من   

 
 األول

 الرسالة تحديد تم
 مع بالتشاور

 ذوي( المستفيدين
 )بالبرنامج العالقة
 منهم وبدعم ينياألساس

 بالتشاور الرسالة تحديد تمسي
 العالقة ذوي ( المستفيدين مع

 ينياألساس )بالبرنامج

 رئاسة قسم علوم البيئة
8/60/8067- 

6/9/8062 

 الثالث
 

 ةئتهي برنامج تقديم يتم
 للطلبة لشام هوتوجي
فهمهم  يضمن بما الجدد
 الخدمات ألنواع لالكام

 المتاحة واإلمكانيات
وواجباتهم  لهم،

 .ومسؤولياتهم

 هوتوجي ةئتهي رنامجعمل ب
 يضمن بما الجدد للطلبة لشام

 الخدمات ألنواع لفهمهم الكام
 لهم، المتاحة واإلمكانيات

 .م ومسؤولياتهموواجباته
 رئاسة قسم علوم البيئة

8/60/8067- 
6/9/8062 

 الثالث
 

 سجالت ماظن يوفر
 ،منتظم لوبشك الطلبة،
 اإلحصائية البيانات

 مة لعملياتزالال
 وإعداد التخطيط،
 وضمان التقارير
 .الجودة

 لطلبة،ل سجالت ماظن توفير
 البيانات تشمل ،منتظم لوبشك

 مة لعملياتزالال اإلحصائية
 التقارير وإعداد لتخطيط،ا

 .الجودة وضمان

 رئاسة قسم علوم البيئة
8/60/8067- 

6/9/8062 

 الرابع
 

يراعى في تصميم 
البرنامج األكاديمي 
 مالحظات وآراء

المتخصصين 
والممارسين 
 والمستفيدين.

 مالحظات وآراءسيتم أخذ 
المتخصصين والممارسين 

عند تصميم  والمستفيدين
 البرنامج األكاديمي

 رئاسة قسم علوم البيئة
8/60/8067- 

6/9/8062 

 
 الرابع

يقارن القسم ما يدرس 
في كل مقرر دراسي 
بنظيره في المؤسسات 

 التعليمية المتميزة.

ما بمقارنة القسم  سيقوم
يدرس في كل مقرر دراسي 
بنظيره في المؤسسات 

 التعليمية المتميزة

رئاسة قسم علوم البيئة 
 بالتعاون مع شعبة البعثات
 والعالقات الثقافية في الكلية

8/60/8067- 
6/9/8062 

 الخامس
 

 فاعلية تقويم يتم
 اإلرشاد عمليات
 من األكاديمي هوالتوجي

 طالوسائ ماستخدا اللخ
 اإللكترونية والبيانات
 .المتوفرة

 فاعلية تقويمالعمل على 
 هوالتوجي اإلرشاد عمليات

 ماستخدا اللخ من األكاديمي
 اإللكترونية والبيانات طالوسائ

 .المتوفرة

 رئاسة قسم علوم البيئة
8/60/8067- 

6/9/8062 
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 السادس

 
 

 التي اتالتجهيز تلبي
 احتياجات شرائها يتم

 األكاديمي البرنامج

 السعي للحصول على 
 احتياجات تلبي اتجهيزت

 األكاديمي البرنامج
 عمادة كلية العلوم

8/60/8067- 
6/9/8062 

 
 السادس

 عمليات تتضمن
 للتجهيزات تخطيطال

 والجداول الخطط وضع
 الزمنية لعمليات

 والصيانة الشراء،
 حسب ستبدالالوا

 .المحدد الجدول

الى  عمل جداول محددة 
 والصيانة تجهيزاتال شراء

 ستبدالالوا

رئاسة قسم علوم البيئة 
بالتعاون مع شعبة الصيانة 

 في الكلية

8/60/8067- 
6/9/8062 

 السادس
ب يوفر القسم المكات

واألماكن الالئقة 
 ألعضاء هيئة التدريس

المكاتب  العمل للحصول على
واألماكن الالئقة ألعضاء 

 هيئة التدريس.
 عمادة كلية العلوم

8/60/8067- 
6/9/8062 

 السادس
،  يوفر القسم مكتبة

، قواعد  قاعة إنترنت
 وغيرها. معلومات

العمل على توفير مكتبة 
 .وقاعة انترنت في القسم

 ية العلومعمادة كل
8/60/8067- 

6/9/8062 

 السادس

يتوفر في القسم قاعة 
ندوات وقاعات أخرى 
حسب طبيعة البرنامج 

 األكاديمي وحاجاته

توفر قاعة ندوات العمل على 

 وقاعات أخرى

 

 عمادة كلية العلوم
8/60/8067- 

6/9/8062 

 السادس
يتوفر في القسم قاعة 

 اجتماعات
توفر قاعة العمل على 

 اجتماعات.
 عمادة كلية العلوم

8/60/8067- 
6/9/8062 

 السادس
يتوفر في القسم 
استراحة ألعضاء هيئة 

 التدريس

توفر استراحة العمل على 
 ألعضاء هيئة التدريس

 عمادة كلية العلوم
8/60/8067- 

6/9/8062 

 السادس

 مناسبة مرافق تتوافر
 هيئة و ، بالطلبة خاصة

 والموظفين ، التدريس
 اتاالحتياج من ذوي
 . الخاصة

مرافق توفر العمل على 
 االحتياجات ذويل مناسبة
 الخاصة

 عمادة كلية العلوم
8/60/8067- 

6/9/8062 

 
 الثامن

ارتباطات وجد للقسم ي
مع مؤسسات االعتماد 

 العالمية البرامجية

سيتم العمل على إيجاد 
مع مؤسسات ارتباطات 

 العالمية االعتماد البرامجية

د شعبة الجودة واالعتما
 الجامعي في الكلية واألداء

8/60/8067- 
6/9/8062 

 
 الثامن

خضع  البرنامج ي
األكاديمي لتقويم األداء 

جهات المن قبل 
 خارجيةال

 سيعمل القسم الى اشراك
 لتقويم ارجيةخهات ج

 البرنامج األكاديمي

شعبة الجودة واالعتماد 
 الجامعي في الكلية واألداء

8/60/8067- 
6/9/8062 

 التاسع
خصص القسم ميزانية ي

مالية خاصة لدعم 
 البحث العلمي ونشره

ميزانية مالية  تخصيص
خاصة لدعم البحث العلمي 

 ونشره
 رئاسة الجامعة

8/60/8067- 
6/9/8062 

 التاسع

 من الكافي العدد وافريت
 والتجهيزات ختبراتالم
مة ظوأن والمكتبات ،

 والمصادر المعلومات
 البحثية األنشط لدعم

 من الكافي العدد توفير
 ، والتجهيزات ختبراتالم

 مة المعلوماتظوأن والمكتبات
 والمصادر

 عمادة كلية العلوم
8/60/8067- 

6/9/8062 
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 رئيس القسم العلمي                                                                                         عميد الكلية

 والطلبة ريسالتد لهيئة
 البرامج في مجاالت

 المؤسسة تقدمها التي
 التعليمية

 التاسع

القسم األجهزة  يوفر
واألدوات الالزمة 
للعمليات البحثية ويضع 

ي تضمن القواعد الت
 كفاءة استخدامها

األجهزة واألدوات  توفير
الالزمة للعمليات البحثية 

القواعد التي تضمن  ووضع
 كفاءة استخدامها

 عمادة كلية العلوم
8/60/8067- 

6/9/8062 

 العاشر

 مع عالقات إقامة ميت
 الصناعي القطاع
 ، العمل وأرباب المحلي

 تقديم البرامج عند
 في للمساعدة المهنية

 البرامج تلك يموتق

 القطاع مع عالقات إقامة سيتم
 وأرباب المحلي الصناعي

 تقديم البرامج عند ، العمل
 يموتق في للمساعدة المهنية

 البرامج تلك

 رئاسة قسم علوم البيئة
8/60/8067- 

6/9/8062 

 العاشر

 العمل أربابمشاركة 
 ذات المهن وأصحاب

 بالبرنامج العالقة
 إلى ملالنضما األكاديمي

 االستشارية لجانال
 في رظتن التي المناسبة
واألنشطة  البرنامج
 للمؤسسة األخرى

 التعليمية

 العمل أربابسيتم اشارك 
 العالقة ذات المهن وأصحاب
 األكاديمي من خالل بالبرنامج
 اللجان إلى ماالنضما

 التي المناسبة االستشارية
واألنشطة  البرنامج في رظتن

 التعليمية للمؤسسة األخرى

 سة قسم علوم البيئةرئا
8/60/8067- 

6/9/8062 


