
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية الهندسة -جامعة ديالى    
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 املقدمة

علاى  المؤسساةخطة تحسين األداء المؤسسي هي الوثيقة التي تعنى بوصف جميع األنشطة التي ستقوم بهاا 
وفا  معااريا اعتمااد معتمادة  للمؤسساة مدار العام الدراسي وذلك في ضوء نتائج تطبيا  ددوا  التقيايم الاياتي

 .لدرها

دولوياا  التطاويا لتحدراد  التعليمياة المؤسساةدداة جيدة لمسااعدة وتأتي دهمية وضع خطة للتحسين باعتبارها 
دحااد األدوا  ، باإلضااافة الااى كونهااا فااي كاام م ااا تطبيقهااا ل ةوتحدرااد األهاادام المنشااود يفااي العماام المؤسساا

تساعد المؤسسة على اتخاذ خطوا  منظمة ومدروسة ومحددة بزمن لتنفيي التطويا و ي  اإلصالح الالزمة لتحق
 المؤسسي المأمو .

تاام  التااياألداء  ةوضااع اسااتااتي يا  لعااال  ف ااو ان الهاادم األسااا  ماان اعااداد خطااة التحسااين رتماكااز فااي 
 .الياتيالتقييم  عملية من اكتشافها

وجاود ف اوة ليساغ صا ياة  (2019 -)اليي تم اعداده في تماوز دظها  نتي ة التقييم الياتيوبالنسبة لكليتنا 
( واألداء االعتمااد المؤسساي الوينياة لمؤسساا  التعلايم العاالي فاي العااا معااريا وفا  األداء الماغاو  )بين 

 .(التقييم الياتي نتي ة وف ) الفعلي

 التاي تامسلساة اإلجاااءا   بتنفيايوتلازم نفساها  )مؤسستنا التعليمية( كلية الهندسة هيا الخصوص تتعهدوفي 
إلم انياا  ا مان خاال  تساخيا جمياعالف وة الى اقام حاد مم ان ح م تقليم ل اض ها في خطة التحسين دتحدر

 .في النهاية تطبي  معاريا االعتماد المؤسسي الوينية بش م كامم ومتكامم سينتج عنهواليي  المتوفاة

 ... واهلل ويل التوفيق

 عبة ضمان ال ودة وتقويم األداءش                                                                                            
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 خطة التحسين وف  معاريا االعتماد المؤسسي الوينية لمؤسسا  التعليم العالي في العاا 
 استااتي ية المؤسسة التعليميةاألو : المعيار  -1

 الخطة االستااتي ية :العنصا االو 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
تتاااوفا فاااي المؤسساااة التعليمياااة ر ياااة 
ورسالة موثقاة وتحقا  األهادام عملياا 

 ويتم مااجعتها دوريا.
 تعزيز كليا  

نسخ موث  فيها ر ية ورساالة ومصااد  عليهاا  -1
 )مااجعة دورية( من االدارة العليا ومعلنة

المتعلقة بصياغة محاضا االجتماعا  والقاارا   -2
 )مااجعة دورية(. األهدام

امانة م لس 
 الكلية

 عميد الكلية
ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 االو 

2 
تقااوم المؤسسااة بنشااا الا يااة والاسااالة 

 تعزيز كليا   واعالنها
 لنشا ر ية ورسالة الكلية.لوحا  إعالنا   -1
 اعاااااالن الا ياااااة والاساااااالة فاااااي موقاااااع الكلياااااة -2

 . )توفيا ادلة تثبغ إجااءا  العمم(الاسمي
 عميد الكلية شعبة االعالم

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 االو 

3 
تحقاااا  الاسااااالة متطلبااااا  المؤسسااااة 
التعليميااااااااااة وال هااااااااااا  المسااااااااااتفيدة 

 ومتطلبا  سو  العمم
 تقوية جزئيا  

 .استطالع حو  مدى فهم الا ية والاسالة -1
عن متطلبا  المؤسسة التعليمية وال هاا   ادلة -2

)مخايبا ، استبيانا ،  المستفيدة وسو  العمم
 او دي دلة تسهم في توفيا المؤشا(

امانة م لس 
 الكلية

 شعبة االعالم
 عميد الكلية

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 االو 

4 

راااتم بنااااء الخطااا  علاااى وفااا  باناااامج 
وقاعاااادة بيانااااا  تكااااون زمنااااي محاااادد 

منس مة مع رسالة المؤسسة ودهدافها 
 .بما يحق  التطويا والتحسين المستما

 تقوية جزئيا  

اعاااداد خطااا  تفصااايلية فاااي كااام اقساااام وشاااع   -1
 ووحدا  الكلية.

 انشاء قاعدة بيانا  مبنية على الخط  دعاله. -2
تحاادرث الخطااة االسااتااتي ية )الخطااة الشاااملة(  -3

 في الكلية
 .التحسين المستما ةخطاعداد  -4

 األقسام العلمية
الشع  والوحدا  

 كافة
شعبة ضمان 

 ال ودة

 عميد الكلية

من 
1/11/2019 

 اية ل
1/5/2020 

ل نة 
المعيار 
 االو 
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 ي: االفا  واالجااءا  والتطبيقا العنصا الثان

 
 
 
 
 
 
 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
توجااااااااد  ليااااااااة عماااااااام لتقياااااااايم األداء 

شعبة ضمان  تقاريا التقييم الياتي للكلية تقوية جزئيا   المؤسسي.
 عميد الكلية ال ودة

ل اية  1/7من 
من كم عام  1/9

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 االو 

2 

تعتمد المؤسسة على الدراسا  العلمية 
رسااام خارياااة الطايااا   والميدانياااة فاااي

لبناااااء العمليااااا  التعليميااااة وتطوياهااااا 
 ومعال ة الخلم.

 تقوية جزئيا  

اعااااداد دراسااااا  تشاااا يع وتحفيااااز التدريساااايين  -1
 .علمية وميدانية

تنفيااي التوصاايا  والمقتاحااا  التااي ادلااة تشاايا  -2
 تمخضغ عن الدراسا  العلمية والميدانية

 الشؤون العلمية
امانة م لس 

 الكلية
 عميد الكلية

من 
1/10/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 االو 

3 

تسااهم المؤسسااة التعليميااة فااي تفعياام 
التشااايعا  التااي تشاا ع علااى االنتقااا  
من الماكزية الاى الالماكزياة فاي األداء 

 .المؤسسي

 تقوية جزئيا  
حااو  التشااايعا  اعااداد دراسااا  ومقتاحااا  خاصااة 

والضاواب  ورفعهاا الاى والقوانين واللاوائ  والتعليماا  
 .الوزارةال ها  العليا في ال امعة او 

المعاون  الشعبة القانونية
 اإلداري 

من 
1/10/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 االو 
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 الحوكمة واالدارة: المعيار الثاني -2
 الو : القيادة واإلدارةالعنصا ا

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
 مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

مسؤولية 
 فتاة التنفيي المتابعة

جهة 
 التسليم

1 
توجد هياكم تنظيمية كلية وجزئية وياتم 

فاااي  )اإلدارياااة والعلمياااة( ةمااجعاااة الهياكااام التنظيميااا تعزيز كليا   .مااجعتها بصورة دورية
 الكلية بش م دوري 

 األقسام العلمية
امانة م لس 

 الكلية

 عميد الكلية
 المعاون العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/12

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

2 
تعمااام المؤسساااة علاااى تطبيااا  قاااانون 

 تعزيز كليا   .ال امعا  بش م كامم ودقي 

ادلة اثبا  تطبي  قانون ال امعا  بشا م كامام  -1
 .ودقي 

 استمارا  استطالع ردي الموظفين -2
 استمارا  اراء الطلبة والخاي ين -3

 القانونية الشعبة
 اإلداري المعاون  شعبة االعالم

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/3

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

3 
رتاااااوفا دليااااام مساااااؤوليا  الم ااااااالس 
االكاديميااااااة وصااااااالحياتها )ال امعااااااة، 

 .الكليا ، األقسام(
)م لااس الكليااة،  الصااالحيا  والواجبااا اعااداد دلياام  تعزيز كليا  

 م الس األقسام، القيادا  في الكلية واالقسام(
تش يم ل نة 
 مختصة

 1/11/2019من  اإلداري المعاون 
 1/5/2020ل اية 

ل نة 
المعيار  
 الثاني

4 
تمثيااااام ارباااااا  العمااااام فاااااي م اااااالس 

 .المؤسسة
امانة م لس  تمثيم اربا  العمم في م لس الكلية انشاء ال روجد

 الكلية
 عميد الكلية

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/12

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

5 
روجد توصيف وظيفي موث  للمؤسساة 
وتشااا يالتها وت ااااى مااجعتاااه بصاااورة 

 .دورية
تش يم ل نة  شامم وظيفيتوصيف اعداد دليم  تقوية جزئيا  

 1/11/2019من  اإلداري المعاون  مختصة
 1/5/2020ل اية 

ل نة 
المعيار  
 الثاني

 عميد الكلية اإلداري المعاون  من الناحية االداريةاعداد خطة لتحسين األداء  تقوية جزئيا   .توجد خطة لتحسين األداء 6
ل اية  1/9من 

من كم عام  1/12
 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني
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 ةقيا  والشفافية المؤسسيالعنصا الثاني: األخال

 

 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

 الشعبة القانونية اعداد وثيقة السلوك الوظيفي انشاء ال روجد تتوافا قواعد السلوك الوظيفي 1
المعاون 
 اإلداري 

ل اية  1/11من 
1/7/2019 

ل نة 
المعيار 
 الثاني

االكفااء توجد  لية الساتقطا  العااملين  2
 والمتميزين

تش يم ل نة  اعداد الية الستقطا  العاملين االكفاء والمتميزين انشاء ال روجد
 مختصة

المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار  
 الثاني

3 
تااعااااااي المؤسسااااااة مباااااادد الشاااااافافية 
والوضوح في التطبيا  الكامام لظنظماة 

 .العاملينوتوفا المعلوما  ل ميع 
 تقوية كليا  

 استطالعا  -1
 ادلة تثبغ التطبي  الكامم لظنظمة. -2
نشاااا كافاااة المعلوماااا  المتاااوفاة علاااى الموقاااع  -3

 الاسمي وعلى لوحا  اإلعالنا  في الكلية.
اعداد تقايا إدارة سنوي للكلية تثبغ فياه جمياع  -4

نشاااااايا  الكلياااااة اإلدارياااااة علاااااى ان رتضااااامن 
 (.4، 3، 2المؤشاا  )

امانة م لس 
 لكليةا

 الشعبة االدارية
 شعبة االعالم

 عميد الكلية

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

عام دراسي 
ونهاية كم سنة 
تقويمية بالنسبة 
 للدليم الاابع

ل نة 
المعيار  
 الثاني

روجاااد نظاااام ماااالي معلااان للحاااوافز فاااي  4
المعاون  الشعبة المالية نشا نظام الحوافا على موقع الكلية. تقوية كليا   المؤسسة

 اإلداري 
ل اية  1/11من 
1/12/2019 

ل نة 
المعيار  
 الثاني
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 ث: بناء وتطويا القدرا العنصا الثال

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

تعمااام المؤسساااة علاااى اشاااااك ممثلاااي 
المحلاااااااااي، واألكااااااااااديميين الم تمااااااااع 

واإلدارياين والخااي ين فااي وضاع خطاا  
 .التطويا للمؤسسة التعليمية

 تقوية جزئيا  

رتضامن كام المؤشااا  فاي  تقييم األداء السنوي  -1
 العنصا.

الم تماااااع المحلاااااي، دي ادلاااااة تااااادعم مشااااااركة  -2
واألكاااديميين واإلداريااين والخاااي ين فااي وضااع 

 للكلية. خط  التطويا

 عميد الكلية
 المعاون العلمي

 اإلداري المعاون 
 عميد الكلية

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

2 
رتااوفا نظااام لتلقااي مقتاحااا  منتساابي 
المؤسسة التعليمية وشا اواهم، وكييياة 

 .التعامم معها
 تعزيز كليا  

االمااااا اإلداري او ال ااااامعي باسااااتحدا  وحاااادة  -1
 شؤون المواينين.

 تبين إجااءا  العمم بالخصوص.دي ادلة  -2

وحدة شؤون 
 المواينين

 عميد الكلية
ل اية  1/9من 

من كم عام  1/7
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

روجااد تعايااف واضاا  ومعلاان بخااادما   3
 الخطة السنوية للتدري  تعزيز كليا   .المؤسسة التعليمية

شعبة التعليم 
 المستما

الم ت  العلمي 
 واالستشاري 

 عميد الكلية
 ل اية 1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

4 
توجد معاريا الختيار ال ها  الخارجية 

 انشاء ال توجد .ذا  العالقة وتصنيفها
اعداد معاريا الختيار ال هاا  الخارجياة ذا  العالقاة 

 وتصنيفها.
تش يم ل نة 
 مختصة

المعاون 
 العلمي

1/11/2019 
ل اية 

1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثاني

5 
تتااوافا ضاااواب  تاانظم تعاقاااد المؤسساااة 
مااع ال هااا  الخارجيااة المتخصصااة دو 

 .المعنية
 انشاء ال توجد

اعاااااداد ضاااااواب  تااااانظم التعاقاااااد ماااااع ال هاااااا   -1
 الخارجية المتخصصة او المعنية

دليم اجااءا  التدري  ميكاا  ورساائم التعااون  -2
 مع ال ها  المختلفة

 الشعبة القانونية
 المستماالتعليم 

المعاون 
 اإلداري 

1/11/2019 
ل اية 

1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثاني
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 ين واألنظمة والتعليما العنصا الاابع: وضوح السياسا  والقوان

تعماااام المؤسسااااة التعليمياااااة علااااى وضاااااع  6
المعاون  الشعبة المالية دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص تقوية جزئيا   .ميزانيتها وفقا  لخطة التحسين والتطويا

 اإلداري 

ل اية  1/1من 
كم عام  1/3

 تقويمي

 ل نة
المعيار 
 الثاني

7 
يشعا العاملون في المؤسسة التعليمية 
باااااااألمن الااااااوظيفي ودنظمااااااة التااااااأمين 

 .الصحي
 تقوية جزئيا  

 استطالعا  -1
 إجااءا  العمم بالتامين الصحي للعاملين -2

 اإلداري المعاون 
 عميد الكلية شعبة االعالم

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

فاياااا  متااااوازن لبناااااء القاااادرا  رتااااوفا  8
 عميد الكلية المعاون االداري  تش يم فاي  متوازن لبناء القدرا  وتطوياها انشاء ال توجد .وتطوياها

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

9 
رتااااااااوفا االسااااااااتخدام االمثاااااااام لاااااااانظم 
المعلوماااااا  واإلدارة اإللكتاونياااااة فاااااي 

 المؤسسة
المعاون  اإلداريةالشعبة  إجااءا  العمم في وحدة المعلوماتية تعزيز كليا  

 اإلداري 

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثاني

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  التنفييمسؤولية  الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
تااوفا المؤسسااة التعليميااة نظامااا  معلنااا  
وشفافا  ي فم تكافؤ الفاص والعدالة في 

 التعيين واالختبار والمن  والحوافز
 تقوية جزئيا  

ي فاام تكااافؤ الفاااص  اعااداد نظااام معلاان وشاافام -1
 والعدالة في التعيين واالختبار والمن  والحوافز

 للمناص  اإلداريةواالختيار معاريا التاشي   -2

تش يم ل نة 
 لكم دليم مختصة

المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثاني

2 
تااااوفا المؤسسااااة التعليميااااة سياسااااا  

إجاااءا   موثقة وواضحة وعادلة بشأن
 .التاقية

ل نة التاقيا   دليم اجااءا  التاقية العلمية تعزيز كليا  
ل اية  1/9من  عميد الكلية العلمية

1/12/2019 

ل نة 
المعيار  
 الثاني
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3 

تعمام المؤسساة التعليمياة علاى اعااالن 
مواصااافا  الوظاااائف وشااااو  التعياااين 
ومعلومااااااا  عامااااااة عاااااان المؤسسااااااة 

 .ورسالتها وباام ها

 عميد الكلية اإلداري المعاون  دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا  
ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

4 

تعماام المؤسساااة التعليمياااة علاااى نشاااا 
معلوماتهاااا وبياناتهاااا متضااامنة  )ر ياااة 
المؤسسااة ورسااالتها ودهاادافها والباااامج 
 والمقااااااااارا  والاااااااادرجا  االكاديميااااااااة
ومتطلباااا  القباااو  والتخاااا  ودعضااااء 
م ااااالس ال امعااااة والكليااااا  واالقسااااام 
ودعضاااااء هيلااااة التاااادريس والمااااوظفين 

 والطلبة(.

شعبة االعالم  دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا  
 عميد الكلية والعالقا  العامة

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

5 

المؤسسة التعليمية نظاماا  للثاوا  توفا 
والعقااااا  فااااي ضااااوء معاااااريا محااااددة 
يضااااامن عااااادم التميياااااز باااااين الطاااااال  

 .واحتاام مبادئ حقو  االنسان

 دليم شؤون الطلبة تعزيز كليا  
شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

 دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا   الطلبة في حم المش ال يشتاك بعض  6
 العلميةاألقسام 

وحدة االرشاد 
 التابوي 

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

7 
توجد لادى المؤسساة التعليمياة ضاواب  
وقواعد وانظمة مؤثاة في سلوك الطلبة 

 .واضحة ومعلنةوتكون 
 تعزيز كليا  

 ةقانون انضبا  الطلب -1
 دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص -2

شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار  
 الثاني
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 الليا  واإلجااءا العنصا الخامس: ا

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي المطلو الدليم  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

توفا المؤسسة التعليمية نظام الضواب   1
 .االخالقية الستخدام التقنيا  الحدرثة

لضااواب  االخالقيااة السااتخدام التقنيااا  اعااداد نظااام ل انشاء ال روجد
 .الحدرثة

تش يم ل نة 
 مختصة

المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثاني

2 

توفا المؤسسة التعليمية دجواء الحاياة 
االكاديمياااااااة للتدريسااااااايين واالدارياااااااين 
والطلبة )للتعبيا عن  رائهم فاي كام ماا 

 .يخص قضايا ال امعة(

 عميد الكلية شعبة االعالم استطالع اراء التدريسيين تعزيز كليا  
ل اية  1/9من 
كم من  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

توجااد لاادى المؤسسااة التعليميااة قااوانين  3
تش يم ل نة  دليم قوانين وتعليما  الحماية الفكايةاعداد  تقوية جزئيا   .وتعليما  تؤمن الحماية الفكاية

 مختصة
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار  
 الثاني

4 
المؤسسااة التعليميااة اليااا  توجااد لاادى 

تقياااااااايم دوري ومسااااااااتما لسياساااااااااتها 
 .واجااءاتها ومنشوراتها

 انشاء ال روجد
دي ادلة تبين إجاااءا  العمام بالخصاوص مان خاال  
محاضاااااااا اجتماعاااااااا  م لاااااااس الكلياااااااة او ل اااااااان 

 متخصصة.

امانة م لس 
 الكلية

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

5 
تطباااااا  المؤسسااااااة التعليميااااااة نظااااااام 
التااااادقي  الاااااداخلي لل اااااودة وعملياااااا  

 .التقييم الياتي
 تقاريا التقييم الياتي -1 انشاء ال روجد

 دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص -2
شعبة ضمان 

 عميد الكلية ال ودة
ل اية  1/7من 

من كم عام  1/9
 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني
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6 
التعليمياة علاى مقارناة تعمم المؤسساة 

ادائهااا مااع مؤسسااا  تعليميااة عالميااة 
 .رصينة

تش يم ل نة  دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص انشاء ال روجد
 عميد الكلية مختصة

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني

7 
توجد الية عمم واضحة لدى المؤسساة 
 التعليميااااااة لالسااااااتفادة ماااااان عمليااااااا 

 .الت يية الااجعة
 تقوية جزئيا  

 إجااءا  االعتماد المؤسسي -1
 خطة التحسين المستما -2

شعبة ضمان 
 عميد الكلية ال ودة

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/1

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الثاني
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 الموارد المالية والمادية: المعيار الثالث -3
 لعنصا األو : الموارد الماليةا

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

 خطاااة التعليميااة المؤسسااة لاادى توجااد
 توقعااا  متضاامنة موثقااة ومعلنااة ماليااة

 وياتم الموارد والنفقا ، بشأن المؤسسة
 .مستما بش م مااجعتها

 انشاء ال روجد

 والموازنة المالي التخطي  س ال  -1
 الموازنة لبنود المالي التخصيص شواهد -2
 اعالن الخطة المالية -3
 دي ادلة تبين إجااءا  مااجعة الخطة المالية -4
 سابقة سنوا  لعدة التعليمية المؤسسة ميزانية -5
 إلاى والتدريسايين الموظفين روات  نس  بيانا  -6

 الكلي اإلنفا 

 الشعبة المالية
 شعبة االعالم

المعاون 
 اإلداري 

ل اية  1/1من 
كم سنة  من 1/3

 تقويمية

ل نة 
المعيار 
 الثالث

ورساااالة   ةويااار  لياااةتع اااس الخطاااة الما 2
 .ليميةالتع المؤسسةاهدام و 

 انشاء ال روجد
 المالية للموارد التقويمية الدراسا  من دنموذ  -1
 وحسااا  المااالي التخطااي  الماليااة فااي النماااذ  -2

 الموازنة
المعاون  الشعبة المالية

 اإلداري 

ل اية  1/1من 
من كم سنة  1/4

 تقويمية

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

 عيااعلااى تنو  ليميااةتعماام المؤسسااة التع 3
 التمويااام مصاااادر مااان الماااالي الااادخم إجماااالي نسااا  تعزيا كليا   .ميالتمو  مصادر

المعاون  الشعبة المالية المختلفة
 اإلداري 

ل اية  1/1من 
من كم سنة  1/4

 تقويمية

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

 ةياااماااوارد مال ةياااتتضااامن الخطاااة المال 4
المعاون  الشعبة المالية لتقليلها واالستااتي يا  المخايا تقييم حو  تقاريا انشاء ال روجد المحتملة. المخاياجهة لموا ةفيكا

 اإلداري 

ل اية  1/1من 
من كم سنة  1/3

 تقويمية

ل نة 
المعيار 
 الثالث

5 
 ةيمختصاااة تتاااولى مساااؤولتوجاااد إدارة 

فاااي المؤسساااة  ةياااالمال ادارة الشاااؤون 
 .ةيميالتعل

 تعزيا كليا  
 االما ال امعي الخاص الهي م التنظيماي للكلياة -1

 الشعبة المالية –
 االما اإلداري بتوزيع المهام في الشعبة المالية -2

 الشعبة المالية
المعاون 
 اإلداري 

 1/11/2019من 
ل اية 

1/1/2020 

ل نة 
 المعيار  
 الثالث
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6 
 اتيتتضمن الصالح ةمهني قةيتتوفر وث

االنفاق المالي  هأوج يف المخولة

وبحسب  ةيميالتنظ الوحدات يريلمد

 .في المؤسسة مييالتنظ كللهيا

المعاون  الشعبة المالية االما ال امعي الخاص بتحدرد الصالحيا  انشاء ال روجد
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

تطباااااااا  المؤسسااااااااة دحااااااااد  الاااااااانظم  7
 دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص -1 تعزيا كليا   .مهنيةال ةيالمحاسب

المعاون  الشعبة المالية المالية التقاريا من دنموذ  -2
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثالث

8 
نظاااام يمياااة فاااي المؤسساااة التعل وجااادر
 ةيااوالاقابااة المال  يالتاادق ةيااعمل ؤمنراا

 .ةيالداخل
 االما ال امعي الخاص الهي م التنظيمي للكلية -1 تعزيا كليا  

المعاون  وحدة التدقي  االما اإلداري بتوزيع المهام في وحدة التدقي  -2
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

9 
الخااااااارجي   يالتاااااادق ا ياااااات اااااااي عمل
 ةح وميا جهاة بواساطة ا  ي)المالي( سانو 

 مستقلة.
 تقوية جزئيا  

 ساانوا  لعاادة الخااارجي المااالي التاادقي  تقاااريا -1
 سابقة

 للموازنة الختامية الحسابا  -2
 الشعبة المالية

المعاون 
 اإلداري 

نهاية كم سنة 
 مالية

ل نة 
 المعيار  
 الثالث
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 لعنصا الثاني: الموارد الماديةا

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

اناااا  يتوجاااد لااادى المؤسساااة قاعااادة ب 1
 تعزيز كليا   تهااجاية واحتيبالموارد الماد

 تهااجاية واحتيانا  بالموارد الماديقاعدة ب -1
 التخطي  عملية وثائ  -2
 )اثبا ( االستخدام وكفاءة واإلتاحة التوافا -3
 )اثبا ( والمالءمة وال ودة النوعية -4

شعبة الدراسا  
 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثالث

2 
ة خطاااة يااميتوجااد لاادى المؤسسااة التعل

ا يلة المدى ومعتمدة من اإلدارة العلييو 
 للمؤسسة.

تش يم ل نة  وإجااءاتها والتطويا التحسين خط  تقوية جزئيا  
 مختصة

المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020 

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

3 
ة ياة الُبنى التحتيميتوفا المؤسسة التعل

لااااة عماااام مالئمااااة وجيابااااة ي اااااد بيوا
 دة.يانة جيتحظى بص

 تقوية جزئيا  

 ومااقبتهاااااااا وخااااااادماتها الماافااااااا  جاااااااودة إدارة -1
 وتحسينها

 وفعاليتها الصيانة إجااءا  -2
 الخاصة االحتياجا  ليوي  مااف  وجود -3
 وجاااداو  الت هياازا  حااا  تقااويم عمليااا  تااوفا -4

 الصيانة
 األجهزة دعطا  عن المتوافاة اإلحصاءا  -5
 نالمستخدمي رضا عن الادي استطالعا  وجود -6
 رضااااااااا عاااااااان الااااااااادي اسااااااااتطالعا  درجااااااااا  -7

 المستخدمين

 الشعبة اإلدارية
 شعبة االعالم

المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
 المعيار  
 الثالث
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4 

ة العااادد ياااميوجاااد فاااي المؤسساااة التعلر
ة وم اتاا  يالكااافي ماان القاعااا  الدراساا

س والمختباااااا  يلااااة التاااادر هيدعضاااااء 
 والورش والمعامم.

 تقوية جزئيا  

 المااف  عن العمم دصحا  ذوي  رضا -1
 مؤسساااا  ماااع الت هيااازا  تاااوفا مااادى مقارناااة -2

 مماثلة باامج تقدم دخاى  تعليمية
  ودوريا بيانا  وقواعد كت  من التعلم مصادر تنوع -3

شعبة الدراسا  
 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثالث

ا رية معااااااياااااميتطبااااا  المؤسساااااة التعل 5
 ة.يال ودة الخاصة بالبنى التحت

 تقوية جزئيا  
 المؤسساااة فاااي الت هيااازا  تاااوافا مااادى مقارناااة -1

 شبيهة دخاى  مؤسسا  في الموجودة بتلك
 مستقلين مقومين بواسطة المباشاة المالحظا  -2

شعبة ضمان 
 ال ودة

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

6 
ا ية علااى تااوفيااميتعماام المؤسسااة التعل

 تعزيز كليا   ة.مهنياجااءا  الصحة والسالمة ال
 الخاصاااة السااالوك وقواعاااد التنظيمياااة اللاااوائ  تاااوفا

 األقسام العلمية الثمن غالية واألجهزة المااف  باستخدام
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020 

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

7 

 جهاااااازةة ديااااااميتااااااوفا المؤسسااااااة التعل
ا  معلومااااا  متطااااورة وتقنياااا حاسااااو 

ث العااااادد ياااااة ومتاحاااااة مااااان حياااااوكاف
 ة واالدامة وتتسم بالماونة.يوالنوع

 تقوية جزئيا  
 نالمستخدمي رضا عن الادي استطالعا  وجود -1
 رضااااااااا عاااااااان الااااااااادي اسااااااااتطالعا  درجااااااااا  -2

 المستخدمين
المعاون  االعالمشعبة 

 اإلداري 

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/5

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثالث

8 
ا ية علااى تااوفيااميتعماام المؤسسااة التعل

ا  يالدعم الفني الالزم في استخدام تقن
 االتصاال  والمعلوما .

شعبة الحاسبة  دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص تقوية جزئيا  
 االلكتاونية

 الكليةعميد 
ل اية  1/11من 
من كم عام  1/2

 دراسي

ل نة 
 المعيار  
 الثالث
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ة المعلومااااا  فااااي يااااتم اسااااتخدام تقنراااا 9
شعبة الحاسبة  دي ادلة تبين إجااءا  العمم بالخصوص تقوية جزئيا   ة المختلفة.يميا  المؤسسة التعليفعال

 عميد الكلية االلكتاونية
ل اية  1/11من 
من كم عام  1/2

 دراسي

ل نة 
 المعيار  
 الثالث

10 
ة يانة وصاااايااااتوجااااد دنظمااااة دماااان وحما

المعلوماااااااااا  المتعلقاااااااااة بالمؤسساااااااااة 
 ة.يميالتعل

شعبة الحاسبة  والسالمة األمنوإجااءا   سياسا اعداد  تعزيز كليا  
 عميد الكلية االلكتاونية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020 

ل نة 
المعيار  
 الثالث
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 اعضاء هيلة التدريس: المعيار الاابع -4
 العنصا االو :  لية اختيار اعضاء هيلة التدريس.

 
 
 
 
 
 
 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

تحدرااد احتياجاااا  المؤسساااة التعليمياااة 
التدريسااااااااية الهيلااااااااة  دعضاااااااااءماااااااان 

وتخصصااااااتهم مساااااتندة الاااااى ر يتهاااااا 
 ودهدافها.

 تقوية جزئيا  
وجاااااود الخطاااااة االساااااتااتي ية للمؤسساااااة التعليمياااااة 
متضاامنة تفاصاايم الهيلااة التدريسااية بمااا رنساا م مااع 

 اهدام ورسالة المؤسسة

شعبة ضمان 
 عميد الكلية ال ودة

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الاابع

2 

ل ااااااااان مهنيااااااااة ماااااااان ذوي تشاااااااا يم 
االختصاااااص الختيااااار اعضاااااء هيلااااة 
التاااااادريس لظنشااااااطة وفقااااااا لمعاااااااريا 

 تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم.

وجااااود دوامااااا إداريااااة ومحاضااااا اجتماعااااا  لل ااااان  تعزيز كليا  
المعاون  األقسام العلمية الخاصة بهيلة التدريس

 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع
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 لثاني: كفاءة اعضاء هيلة التدريسالعنصا ا

 
 العنصا الثالث: البيلة التعليمية ألعضاء هيلة التدريس.

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
توجااد لاادى المؤسسااة التعليميااة خطاا  
باااااالباامج التدريبياااااة لتطاااااويا مهاااااارا  

 اعضاء هيلة التدريس وقدراتهم.
 وجود خط  تدريبية للهيلة التدريسية تعزيز كليا  

شعبة التعليم 
 عميد الكلية المستما

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع

2 
توجااد قواعااد بيانااا  خاصااة بمااؤهال  

شعبة الدراسا   إجااءا  العمم بالخصوصدي ادلة تثبغ  تعزيز كليا   وخباا  دعضاء الهيلة التدريسية.
 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع

3 
يساااااهم عضاااااو هيلاااااة التااااادريس فاااااي 
الم ااااااااال  التاااااااي تخااااااادم المؤسساااااااة 

 التعليمية في م ا  تخصصه.
وجااااود دوامااااا بمشاااااركا  التدريساااايين فااااي الناااادوا   تعزيز كليا  

 والدورا 

شعبة التعليم 
 المستما

شعبة الشؤون 
 العلمية

 عميد الكلية
ل اية  1/9من 

من كم عام  1/7
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
تحدراااد نصاااا  عضاااو هيلاااة التااادريس 

 تعزيز كليا   وفقا للتعليما 

توجاااد هي لياااة واضاااحة تحااادد نصاااا  اعضااااء هيلاااة 
اسااتاذ، اسااتاذ ) التاادريس علااى وفاا  األلقااا  العلميااة

وياتم اصادار اواماا  (مادر  مسااعد مدر ، مساعد،
 ادارية بالتكليفا .

 عميد الكلية الشعبة اإلدارية
ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع
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 يسالعنصا الاابع: الخدما  الداعمة ألعضاء هيلة التدر 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
تااوفيا تعماام المؤسسااة التعليميااة علااى 

استطالع ردي الهيلة التدريسية بخصوص وجود بيلاة  تقوية جزئيا   ن.المتطلبا  البحثية للتدريسي
المعاون  شعبة االعالم وخدما  مناسبة للتدريسيين

 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع

2 
تااااوفا المؤسسااااة التعليميااااة الظاااااوم 

االداريااااااااااة والمتطلبااااااااااا   المناساااااااااابة
 .والتعليمية

استطالع ردي الهيلة التدريسية بخصوص وجود بيلاة  تقوية جزئيا  
المعاون  شعبة االعالم وخدما  مناسبة للتدريسيين

 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع

3 
توجد تعليما  واضحة ودقيقاة تتضامن 

وجااود دلياام تعليمااا  لظسااالي  الحدرثااة فااي التعلاايم  تعزيز كليا   .دسالي  التعليم والتعلم استخدام
 والتعلم

شعبة الدراسا  
 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الاابع

4 

تعمااااام المؤسساااااة التعليمياااااة بتطبيااااا  
تعليما  ومعاريا لمن  ال وائز العلمياة 
 والبحث العلمي وتقييم اداء عضو هيلة

 التدريسية.

وجاااااود دليااااام لمااااان  ال اااااوائز العلمياااااة للتدريسااااايين  تقوية جزئيا  
 المتميزين

المعاون  الشؤون العلمية
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع

5 

تمااان  المؤسساااة التعليمياااة تساااهيال  
لعضو الهيلاة التدريساية للمشااركة فاي 

والاورش  المؤتماا  والدورا  التطوياياة
 .التدريبية المحلية واإلقليمية والعالمية

 تقوية جزئيا  
تااااوفا تسااااهيال  للمشاااااركة فااااي مختلااااف األنشااااطة 

 العلمية محليا وعابيا ودوليا

شعبة البعثا  
والعالقا  
 الثقافية

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الاابع
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 الطلبة: المعيار الخامس -5
 الخدما  الطالبية العنصا االو :

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
 مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

مسؤولية 
 فتاة التنفيي المتابعة

جهة 
 التسليم

 سياسااة التعليميااة المؤسسااة تااوفا 1
 الطلباة قباو  ُدساسو  سياساة توثا  نساخ وجاود تقوية جزئيا   .للقبو  ومحددة ومعلنة واضحة

 ة(معلنانضبايهم ) وتعليما 

شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم
 شعبة االعالم

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم  1/12

 عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

2 

 بملااف التعليميااة المؤسسااة تحااتف 
 و مان ساي  م ان يال  في لكم خاص
تتعلااا  بسااالوكه  معلوماااا  يحاااوي 
 .األكاديمي ومستواه ونشايه

 تعزيز كليا  
 .والكتاونية ورقية بنسخ محفوظة يال  لكم ملفا 
 الخاصة المعلوما  ساية على للحفاظ وسائم وجود
 .يال  ب م

شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم

 

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الخامس

3 

 خاصة اماكن التعليمية المؤسسة توفا
 عادد وجاود عان فضاال   ومايحة للطلباة

 لتقااديم الماافاا  المالئمااة ماان كااام
 الطبية وغياا والاعاية والصيانة الطعام
 .الخدما  من ذلك

 تقوية جزئيا  
 للطعام للطلبة ونوادي اماكن وجود عن شواهد -1

 .مالئمة
 .الطبية الاعاية عن شواهد -2

شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم
 شعبة االعالم

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الخامس

4 

 االمان الس ن التعليمية المؤسسة توفا
 ماع الداخلياة االقساام والمااي  لطلباة

 تح ام التاي من القواعد م موعة وجود
 الساا ن وتكااون  داخاام فااي الساالوك
 المسااتخدمين الطلبااة لاادى معلومااة
 .للس ن

 تقوية جزئيا  
 ادلاة علاى للحصاو  الداخلياة االقساام زيارا  -1

 الخدما  توفا عن
 استطالعا  ردي يلبة األقسام الداخلية. -2

 األقسام العلمية
 شعبة االعالم

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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5 

 الاادالئم التعليميااة المؤسسااة تااوفا
 التااي الطالبيااة االرشااادية للخاادما 

معلوماااااااا  عااااااان  متضااااااامنة   تقااااااادمها
وانواعها،  الدراسية الباامج )المؤسسة،

 لمياااااااااااة،الع الااااااااااادرجا  المقاااااااااااارا ،
 هيلاااااةدعضااااااء  اساااااماء الشاااااهادا ،

 دعضاااء م لااس التاادريس، االداريااين،
 والتسا يم، القباو  متطلباا  ال امعاة،
د قواعاا وجاد ، ان الدراساية الاساوم
األنظمااااة  الاااادرجا  العلميااااة، ماااان 

 االمتحانااااا  والسياسااااا  االكاديميااااة،
 ) كافة الطلبة تهم التي

 الطالبياة الخادما  عان تعاييياة ادلاة اصادارا  تعزيز كليا  
 .والمالية االدارية وال وان  الباامج تتضمن

 األقسام العلمية
 شعبة االعالم

 عميد الكلية
 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/12/2019 

ل نة 
المعيار 
 الخامس

6 
 بااأجااء التعليميااة المؤسسااة تقااوم

 الطلباة دراء لمعافاة دورية استطالعا 
 .لهم المقدمة الخدما  الطالبية بشأن

 عميد الكلية شعبة االعالم الخدما  جودة حو  الطلبة لااي استطالع اجااء تقوية جزئيا  
 

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/1

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

7 

( تقويم (اختبار عمليا  تكون  دن ي  
 الااااااااتعلمج لنااااااااوات مناساااااااابة الطلبااااااااة

 بفاعلياة تطبيقهاا راتم ودن المساتهدفة،
 ماان المسااتقم التحقاا  مااع وعدالااة
 تحقيقه. تم اليي المستوى 

 تقوية جزئيا  

 الاتعلم لناواتج الطلباة تقاويم مان نمااذ  -1
 .المستهدفة

دي ادلااااة تثبااااغ إجااااااءا  العماااام بخصااااوص  -2
 تطبي  عمليا  تقويم الطلبة.

المعاون  األقسام العلمية
 العلمي

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/4

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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8 

 البيانااااا  التعليميااااة المؤسسااااة تااااوفا
 في الطالبية المخاجا  عن االحصائية
 الن ااح البااامج، ونسا  اناواع مختلاف

 المختلفاااة الدراساااية الماااواد فاااي
 نس  عن فضال الدراسية؛ والمستويا 
 والاسااو  والتأجياام، والفصاام الاسااو 
 الدراسية. والمواد بالغيا 

والاسااو  والفصاام  الن اااح نساا  عاان احصااائيا  تعزيز كليا  
   والمواد الدراسيةالغياالاسو  بو والتأجيم 

شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم

المعاون 
 العلمي

نهاية كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

9 

 واضااحة اجااااءا  المؤسسااة تااوفا
 عان راجعة بت يية الطلبة تزويد تضمن
 عملياة تعزياز اجام مان ادائهام مستوى 
 والتعلم التعليم

 تقوية جزئيا  
 ددائهم مستوى  عن الطلبة اراء توث  نماذ  -1
ادلااة تثبااغ تزويااد الطلبااة بت ييااة راجعااة عاان  -2

 مستوى ددائهم.
المعاون  األقسام العلمية

 العلمي

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/4

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

10 

 الخدما  وتوفا الطلبة احتياجا  تحدد
 تلاااااااك لدراساااااااة المناسااااااابة والبااااااااامج

 نتااااااااائج علااااااااى الحتياجااااااااا  )بناااااااااء  ا
 ) العلمية االستقصاءا 

 استقصاءا  علمية بالخصوص. -1 تقوية جزئيا  
المعاون  األقسام العلمية دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص -2

 العلمي

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/4

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

11 
المان   جميع عن موثقة اجااءا  توجد

 تقاادمها التااي الماليااة والمساااعدا 
 .المحتاجين الطلبة الى المؤسسة

 للطلباة المالياة والمسااعدا  المان  حاو  وثاائ  تقوية جزئيا  
 االحتياجا  الخاصة ذوي  لدعم و ليا 

المعاون  الشعبة المالية
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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 خاصاة باامج التعليمية المؤسسة توفا 12
المعاون  وحدة االرشاد دي  ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص انشاء ال روجد .األكاديمي باإلرشاد

 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

 لادعم وحادة التعليمياة المؤسساة تاوفا 13
 االحتياجاا  ذوي  مان الطلباة لادعم وحادة استحدا  انشاء ال روجد .الخاصة االحتياجا  ذوي  من الطلبة

 عميد الكلية المعاون االداري  الخاصة

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الخامس

14 

 قواعاد التعليمياة المؤسساة لادى تتاوفا
 إدارياة إجاااءا  وجاود تكفام ودنظماة
 مااع الطلبااة، لشااؤون  وثابتااة عادلااة
 فااي للنظااا عالااة م  ليااا  وجااود

 والتظلم النزاعا 

 تعزيز كليا  

 لشاؤون  وثابتاة عادلاة ادارياة اجاااءا  وجاود -1
 .الطلبة

 الاتظلم قضاايا فاي النظاا تثباغ وثاائ  وجاود -2
 اليها الل وء للطلبة يح  التي

 األقسام العلمية
شعبة شؤون 
 الطلبة والتس يم

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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 الخاي ون  العنصا الثاني:

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

 تنظيمياة وحادة المؤسساة لادى توجاد 1
وحااادة االماااا ال اااامعي واالداري الخااااص باساااتحدا   تعزيز كليا   .وتوظيفهم الخاي ين لمتابعة

 التأهيم والتوظيف والمتابعة و المهام المناية بها.

وحدة التأهيم 
والتوظيف 
 والمتابعة

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/11من 
1/12/2019 

ل نة 
المعيار 
 الخامس

 ماااااع التواصااااام تفعيااااام  لياااااا  توجاااااد 2
 .الخاي ين

 التعليمياة المؤسساة متابعاة فعالياة توثا  محاضاا تعزيز كليا  
 لخاي يها

وحدة التأهيم 
والتوظيف 
 والمتابعة

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/6/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

3 
 إقامااة علااى التنظيميااة الوحاادة تعماام
 العاملين غيا للخاي ين تدريبية دورا 

 .المهني التطويا م ا  ن( فيالعايلي)
 تعزيز كليا  

 الخااي ين لتادري  المنفاية المهناي التطاويا بااامج
 العايلين

وحدة التأهيم 
والتوظيف 
 والمتابعة

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/3/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

4 
اجاااء  علاى التنظيمياة الوحادة تعمام

 المؤسساا  آلراء دورياة اساتطالعا 
 الخاي ون  بها التي يعمم

 الخاي ين اداء عن العمم حقم اراء من نماذ  تعزيز كليا  
وحدة التأهيم 
والتوظيف 
 والمتابعة

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/6/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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 خدما  االرشاد النفسي والتوجيه التابوي  العنصا الثالث:

 

5 
 اجاااااء علاااى التنظيمياااة الوحااادة تعمااام

 عاان مؤشاااا  تعطااي ميدانيااة دراسااا 
 ة.المحتملم العم فاص

 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص تقوية جزئيا  
وحدة التأهيم 
والتوظيف 
 والمتابعة

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/6/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الخامس

 قاعااادة التنظيمياااة الوحااادة لااادى توجاااد 6
 ن.الخاي ي عن متكاملة بيانا 

 الخاي ين عن موثقة ومعلوما  إحصائيا  تعزيز كليا  
وحدة التأهيم 
والتوظيف 
 والمتابعة

المعاون 
 العلمي

 1/11/2019من 
ل اية 

1/6/2020  
وتحد  كم عام 

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الخامس

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

 النفساي لإلرشااد متخصص ماكز روجد
 فاي متخصصاين قبم من ُردار والتابوي 

 مساااااعدة الااااى ويهاااادم الم ااااا  هاااايا
 وتهيلاااة والن ااااح النماااو علاااى الطلباااة

 اإلرشااديةه ماالممارساة مه لتدريسيينا
 خصوصاية علاى المحافظاة ماع بن ااح
 الطلبة

 تقوية جزئيا  

 االما ال امعي الخاص بالهي م التنظيمي للكلية -1
 االرشاد النفسي والتوجيه التابوي  وحدة –

 االرشاد محاضا -2
 واإلرشاد التوجيه في مستخدمة نماذ  -3
 اإلرشاد عن سنوية دو فصلية تقاريا -4
 المتخصصين التدريسين تسمية توث  معلوما  -5

 االرشاد لممارسة

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 التابوي 
 

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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 العنصا الاابع: االنشطة والفعاليا  الطالبية والتعاون الدولي

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

 وحادا  التعليمياةة المؤسسا لادى توجد
 القادرا  لتنمياة بالنشاايا  تهتم مفعلة

 والثقافياااة والاياضاااية والفنياااة العلمياااة
 ماديااااا ، دعمهااااا علااااى وتعماااام وغياهااااا
 فاااي المشااااركة علاااى الطلباااة وتشااا يع
 تااااتالءم واهتماماااااتهم التااااي الم اااااال 

 .واحتياجاتهم

 تعزيز كليا  

االمااااا ال ااااامعي الخاااااص بالهي اااام التنظيمااااي  -1
 للكلية.

 المؤسساة اهتماام تع اس مطبوعاة إرشاادا  -2
 الطالبية المشاركا  على الطلبة لتش يع

 لممارسة الكافية والفضاءا  األبنية عن شواهد -3
 .الطالبية األنشطة

 والعلمية الاياضية الممارسا  عن موثقة باامج -4
 .المنفية والثقافية

شعبة النشايا  
 عميد الكلية الطالبية

من 
1/11/2019 

 ل اية
1/4/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

2 

 اقتضااءعند  – التعليمية المؤسسة توفا
 المناسااااابة الااااادعم خااااادما  – الحاجاااااة
م فاي دراساته مادة خاال األجان  للطال  

 مصااممة الخاادما  هاايه ودن تكااون  البلااد
 .بالطلبة الخاصة االحتياجا  لتلبية

المعاون  الشعبة المالية األجان  للطلبة المناس  المالي الدعم تثبغ شواهد انشاء ال روجد
 اإلداري 

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/7

دراسي )عند 
 اقتضاء الحاجة(

ل نة 
المعيار 
 الخامس

3 

 التعليما  التعليمية المؤسسة في توجد
 تساهم التي االرشاديةواألدلة  واالنظمة
األجاناااااااا   الطلبااااااااة ودراسااااااااة اقامااااااااة
 .وتنظمها

شعبة النشايا   .للطلبة الموجه اإلرشادية االدلةالتعليما  واألنظمة و  تعزيز كليا  
 الطالبية

 عميد الكلية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الخامس

4 
 توسايع علاى التعليمياة المؤسساة تعمم
 ماع التواصام خاال  من دراسيةال الُمن 

 الاصينة. العالمية ال امعا 
 المان  توسيع نحو المؤسسة توجها  تبين محاضا انشاء ال روجد

 .العالمية ال امعا  مع عالقاتها وتنشي  الدراسية

شعبة البعثا  
والعالقا  
 الثقافية

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/11من 
عام  من كم 1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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 ا : دور الطلبة والمساهمة في صنع القاار صا الخامسالعن

 
 
 
 

 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

العليااا اإلدارة  فااية للطلباا ممثليااة توجااد 1
 للطلباة ممثلياة وجاود الاى تشيا صادرة ادارية دواما انشاء ال روجد التعليمية للمؤسسة

 .التعليمية للمؤسسة العليا االدارا  في
امانة م لس 

 عميد الكلية الكلية
ل اية  1/11من 
من كم عام  1/1

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس

2 

 اجاااءا  التعليمياة المؤسساة تاوفا
 ومقتاحا  افكار من لالستفادة خاصة
 المؤسساة قااارا  فاي اتخااذ الطلباة

 التعليمية

 تقوية جزئيا  

 المؤسساة فاي العلياا االدارا  م االس محاضاا -1
 بعض صنع في الطلبة مشاركا  تبين التعليمية
 .القاارا 

 الطلباة ممارساة تع س موثقة يالبية مقتاحا  -2
 الكلية. في القاارا  صناعة لعملية

 فيهاا العلياا اإلدارا  مان صاادرة قااارا  دي -3
 بااألمور تتعلا  الطلباة لممثلاي مسااهما 
 .االكاديمية

 الحايااة تعاازز موثقااة يالبيااة مقتاحااا  -4
 الكلية قاارا  صنع في الطلبة ودثا والديمقاايية

 األقسام العلمية
امانة م لس 

 الكلية
 عميد الكلية

ل اية  1/11من 
من كم عام  1/4

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الخامس
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 البحث العلمي: الساد المعيار  -6
 بيلة البحث العلمي :العنصا االو 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
 مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

مسؤولية 
 فتاة التنفيي المتابعة

جهة 
 التسليم

1 
رتااوفا لاادى المؤسسااة قساام )تشااا يم( 
رتاااولى وضاااع خطاااة موثقاااة وواضاااحة 

 ومعلنة للبحث العلمي.
 تعزيز كليا  

وجااود تشاا يم اداري رتااولى مهااام وضااع خطااة  -1
 شعبة الشؤون العلمية – البحث العلمي

وجود محضاا معلان روثا  الخطاة العلمياة فاي  -2
 المؤسسة

شعبة الشؤون 
 العلمية

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/1

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

2 
يشااتاك ممثلااو ال هااا  المسااتفيدة ماان 
خاااااادما  المؤسسااااااة التعليميااااااة فااااااي 

 الخط .صياغة 
دلياام عاان تمثياام ال هااا  المسااتفيدة فااي بناااء خطااة  انشاء ال روجد

 البحث العلمي

 األقسام العلمية
امانة م لس 

 الكلية
 عميد الكلية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 

تلباااي خطاااة البحاااث العلماااي متطلباااا   3
دليااام يشااايا الاااى تلبياااة متطلباااا  ساااو  العمااام فاااي  انشاء ال روجد سو  العمم واحتياجا  الم تمع.

 البحث العلمي
شعبة الشؤون 

 العلمية
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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4 
التعليميااة بالسياسااا  تلتاازم المؤسسااة 

واالجااءا  المتصلة باالبتعا  والبحاث 
 .العلمي

 توثي  سياسة االبتعا  العلمي تعزيز كليا  
شعبة البعثا  
والعالقا  
 الثقافية

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 

5 
تتاوافا لاادى المؤسساة وسااائم التحفيااز 

الباحثين ودعمهم مادي الكافية لاعاية 
 ومعنوي.

شعبة الشؤون  وسائم موثقة عن الحوافز المعتمدة لاعاية الباحثين تقوية جزئيا  
 العلمية

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

6 

تاااوفا المؤسساااة التعليمياااة مساااتلزما  
البحااااث العلمااااي كافااااة بمااااا فااااي ذلااااك 

علميااااااااة واجهاااااااازة مختباااااااااا  وورش 
ومعدا  ومواد وم ال  ألعضااء هيلاة 
التدريس ويلبة الدراسا  العليا إلن از 

 بحوثهم.

اسااتطالع دراء دعضاااء هيلااة التاادريس حااو  فاعليااة  تقوية جزئيا  
 توفيا المستلزما .

شعبة الشؤون 
 العلمية

 شعبة االعالم

المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/1

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 

7 
توجااد لاادى المؤسسااة التعليميااة باااامج 
عماام لصاايانة البنااى التحتيااة واالجهاازة 

 .والمعدا  بصورة دورية وادامتها
جدو  ووثائ  حو  الصايانة الدورياة للبناى التحتياة  تعزيز كليا  

 واألجهزة المختباية
 األقسام العلمية
 الشعبة اإلدارية

المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

8 

تتوفا لدى المؤسسة التعليمية سياساا  
عامة واضحة تح م انظمة ملكية معدا  
البحث واستبدالها بماا فاي ذلاك المعادا  
التي حصلغ عليها المؤسسة عن ياي  
مان  اعضااء هيلاة التادريس او االقساام 

 .او معاهد البحو  فيها

 تعزيز كليا  
وثاااائ  تشااايا الاااى مصاااادر ملكياااة ودنظماااة معااادا  

 الشعبة المالية البحث العلمي
المعاون 
 اإلداري 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 
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 العلميالعنصا الثاني: البحث 

9 

تاااااااوفا المؤسساااااااة شااااااااو  الصاااااااحة 
والسااااااالمة المهنيااااااة لتكفاااااام سااااااالمة 
البااااحثين ودنشاااطتهم البحثياااة، وكااايلك 

اآلخاااين فااي داخاام المؤسسااة سااالمة 
 وخارجها

 تعزيز كليا  
 تعليما  الصحة والسالمة المهنية للباحثين -1
 ددلة عن تطبي  دنظمة االمان الحدرثة -2

شعبة الشؤون 
 العلمية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

10 
تتأكد المؤسسة من دن بحوثها العلمية 

المعااااااريا العالمياااااة تااعاااااي متطلباااااا  
 للمحافظة على البيلة وحمارتها.

وثااائ  تع ااس اهتمااام وتوجيااه البحااو  العلميااة نحااو  انشاء ال روجد
 المحافظة على البيلة

شعبة الشؤون 
 العلمية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
 ساااانوية موازنااااة المؤسسااااة تخصااااص

 واالبتعا  العلمي ألنشطة البحث كافية
 والمؤتماا .

 تقوية جزئيا  

االنفاااااا  السااااانوي علاااااى ال اااااوائز والحاااااوافز  -1
 التش يعية

 االنفا  السنوي على عناصا البحث العلمي -2
 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص -3

 الشعبة المالية
 الشؤون العلمية

المعاون 
 اإلداري 

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

2 

 لظبحاااااا  األولياااااة المؤسساااااة تمااااان 
 الماااااااااااادي ذا  الماااااااااااادود العلمياااااااااااة

المحلااااااااااي  للم تمااااااااااع واالقتصااااااااااادي
 .ومؤسساته

وثااااااائ  داعمااااااة لظبحااااااا  ذا  المااااااادود المااااااالي  انشاء ال روجد
المعاون  الشؤون العلمية واالقتصادي

 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 
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 نشا البحث العلمي العنصا الثالث:

3 

 البحاث بشاؤون  المخاتص القسم ي ون 
 تحدراد على ا  ر قاد في المؤسسة العلمي
 المؤسساة التي تمتلكها الخباة م اال 
 فاي م اا  المم ناة الت ارياة والفااص
 .عنها واإلعالن العلمي البحث

 انشاء ال روجد

وجاااود جهاااة تنظيمياااة تتاااولى شاااؤون البحاااث  -1
 العلمي وتوظيف نتائ اه فاي م ااال  تطبيقياة

 شعبة الشؤون العلمية –
احصااااائيا  عاااان تسااااوي  البحااااو  وتحقياااا   -2

 الموارد

المعاون  الشؤون العلمية
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

4 
 فااي ى المشاااركةعلاا المؤسسااة تحاااص

 مؤسسا  من ممولة مشاوعا  بحثية
 .دولية دو محلية بحثية

 الشؤون العلمية دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص دي ادلة انشاء ال روجد
المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
عام من كم  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

تعماام المؤسسااة علااى توجيااه دعضاااء 
هيلااة التاادريس ويلبااة الدراسااا  العليااا 
وتحفياازهم للنشااا فااي م ااال  عالميااة 

 Impactذا  معاماااااام تااااااأثيا )
Factor) 

 تعزيز كليا  
إحصاائية عان النشااا فاي م اال  رصااينة ذا   -1

 معامم تأثيا
 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص -2

 الشؤون العلمية
المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

2 

قواعاد بياناا  للبحاو   توفا المؤسساة
العلميااة المنشااورة روضاا  دداءهااا فااي 
م ااا  البحااث العلمااي، ويااتم االحتفاااظ 
بتقاااريا عاان األنشااطة البحثيااة لظفااااد 

 واألقسام والكليا 

 باامج وقاعدة بيانا  للبحو  العلمية -1 تقوية جزئيا  
المعاون  الشؤون العلمية احصائيا  عن تطور البحث العلمي -2

 العلمي

اية ل  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار  
 الساد 
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 العنصا الاابع: تسوي  البحث العلمي

 
 
 
 
 
 
 

3 

تشاااااا ع المؤسساااااااة دعضااااااااء هيلاااااااة 
التاادريس علااى المساااهمة فااي دنشااطة 
البحاااو  العلمياااة التطبيقياااة المتصااالة 

 بحاجا  الم تمع وسو  العمم.

 ادلة تحفيز التدريساين لتنشاي  حاكاة البحاث العلماي تعزيز كليا  
 التطبيقي.

المعاون  الشؤون العلمية
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

تعماااااام المؤسساااااااة التعليمياااااااة علاااااااى 
بعالقااا  عماام ورواباا  قويااة االحتفاااظ 

مااع المؤسساااا  ذا  العالقااة المحلياااة 
 والدولية وتفعيلها.

 تقوية جزئيا

 – وجااود جهااة تسااوي  البحااو  إداريااا  وماليااا   -1
وحااااااادة تسااااااااوي  شاااااااعبة الشااااااااؤون العلمية/

 المنت ا  العلمية.
 اتفاقيا  تعاون مع مؤسسا  بحثية مماثلة -2
اتفاقيا  مع مؤسسا  محلية وعابية وعالمية  -3

 لتسوي  البحث العلمي

المعاون  الشؤون العلمية
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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 : االبداع واالبتكارالعنصا الخامس

 
 : اخالقيا  البحث العلميالعنصا الساد 

 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
تشاااااا ع المؤسساااااااة دعضااااااااء هيلاااااااة 
التاادريس دو الخاااي ين للحصااو  علااى 

 جوائز عالمية او بااءا  اختااع.
 تعزيز كليا  

 احصائيا  عن بااءا  االختااع مس لة سنويا   -1
احصااااائيا  عاااان ال ااااوائز العالميااااة والعابيااااة  -2

 والمحلية في م ا  البحث العلمي
وحاضانا  ادلة باالبتكارا  والمشاريع الايادية  -3

 االعما 

 الشؤون العلمية
المعاون 
 العلمي

ل اية  1/9من 
من كم عام  1/7

 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

2 
تضع سياسا  واضحة وعادلة للملكية 

 تقوية جزئيا   وتسوي  حقو  الملكية الفكاية
ادلااااة عاااان المحافظااااة علااااى حقااااو  الملكيااااة  -1

 الفكاية
 اليا  تسوي  نتاجا  البحو  العلمية -2

 الشؤون العلمية
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

التعليمياة معااريا توجد لادى المؤسساة 
خاصة بأخالقيا  البحث العلمي معلنة 
وموثقااة و ليااا  واضااحة لنشااا الااوعي 

 بها ومتابعتها

 تقوية جزئيا

 ادلة وتعليما  عن اخالقيا  البحث العلمي -1
وجاااود سياسااااة عادلااااة ومعلناااة عاااان تسااااوي   -2

 حقو  الملكية الفكاية
وثااااائ  تااااد  علااااى توثياااا  المؤسسااااة ل ميااااع  -3

 ققةبااءا  االختااع المتح

المعاون  الشؤون العلمية
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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 : مصادر المعلوما العنصا السابع

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

 الكتاااااا  التعليميااااااة المؤسسااااااة تااااااوفا 1
 وجود م تبة حدرثةدي ادلة تثبغ  -1 تقوية جزئيا   .للم تبة واالصدارا  الحدرثة

 عميد الكلية شعبة الم تبة احصائيا  عن اإلصدارا  والدوريا  -2

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

 عميد الكلية شعبة الم تبة دليم الم تبة تقوية جزئيا   .الم تبة دليم التعليمية المؤسسة توفا 2

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

3 
 تحقيا  علاى التعليمية المؤسسة تعمم

 فااي والبيليااة الصااحية شاااو  الفيزياااء
 .الم تبة قاعا 

والبيلياة فاي دالئم تطبي  الشاو  الفيزيااء الصاحية  تعزيز كليا  
 قاعا  الم تبة

 عميد الكلية شعبة الم تبة

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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4 
دنظمااااااة عالميااااااة )بام يااااااا (  توجااااااد

اإلقليميااااااة  مااااااع ال امعااااااا  للتعاااااااون 
 .والعالمية

 عميد الكلية الم تبةشعبة  وجود بام يا  للتعاون مع جامعا  عالمية وعابية انشاء ال روجد

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

5 

 الااانظم تطاااويا علاااى المؤسساااة تعمااام
 التطاااااورا  رتفااااا  ماااااع بماااااا الم تبياااااة
 خاادما  الم تباااا  م اااا  فااي الحدرثااة

 .والمعلوما 

 الكلية عميد شعبة الم تبة ادلة عن تطويا في النظم الم تبية. تقوية جزئيا  

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

6 
 الم تباا  ت هياز علاى المؤسسة تعمم

 بشااب ا  وربطهااا االلكتاونيااة الحدرثااة
 .المعلوما 

 عميد الكلية شعبة الم تبة توفا بانامج انتاانغ راتب  بالم تبا  األخاى  انشاء ال روجد

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

 العالميااااة التصاااانيفا  بأشااااها تشااااارك 7
شعبة الشؤون  دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص انشاء ال روجد .العلميبالبحث  الخاصة

 العلمية
المعاون 
 العلمية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

8 
 بنااااوك انشاااااء علااااى المؤسسااااة تعماااام

 الحدرثاة التقنياا  للمعلوما  واستخدام
 .إليها الوصو  في

 عميد الكلية شعبة الم تبة وجود بنك معلوما  وشب ة معلوما  تخدم الباحثين انشاء ال روجد

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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 والبحثية: التعاون الدولي في االنشطة العلمية العنصا الثامن

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

 باناامج التعليمياة المؤسساة لدى روجد
 الهيلاة دعضااء دعام يحادد  لياة عمام

 للمشاااااااااااركة والتعاااااااااااون  التدريساااااااااية
وشاااااب ا   ال امعاااااا  ماااااع والتواصااااام

 العالمية العلمي البحث

 تقوية جزئيا  

للمشااركة  التدريساية الهيلاة دعضااء دعم  لية -1
وشاااب ا   ال امعاااا  ماااع والتواصااام والتعااااون 
 .العالمية العلمي البحث

 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص -2

شعبة الشؤون 
 العلمية

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

2 

 عقاد علاى التعليمياة المؤسساة تعمام
 دخاااى  جهااا  تعاونيااة مااع اتفاقيااا 

 دو اساااااتخدام ملكياااااة فاااااي للمشااااااركة
 .العالية التكلفة ذا  البحث معدا 

 تقوية جزئيا  

اباااااام اتفاقيااااا  تعاونيااااة مااااع جهااااا  دخاااااى  -1
 البحث معدا  دو استخدام ملكية فيللمشاركة 

 .العالية التكلفة ذا 
التااااي  وثااااائ  باالتفاقيااااا  العلميااااة والبحثيااااة -2

 تتضمن اجااءا  العمم بالخصوص

شعبة الشؤون 
 العلمية

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

3 

 باام هااااااا لتطااااااويا المؤسسااااااة تعماااااام
 اباااااام خااااال  خاااادماتها ماااان وتحسااااين
 والبحثياااة وتباااااد  العلمياااة االتفاقياااا 
المحلياااااة  المؤسساااااا  ماااااع الزياااااارا 
 والعالمية

 تقوية جزئيا  

 لتطااااويا والبحثيااااة العلميااااة االتفاقيااااا  اباااااام -1
 الخدما  وتحسين الباامج

التااااي  وثااااائ  باالتفاقيااااا  العلميااااة والبحثيااااة -2
 تتضمن اجااءا  العمم بالخصوص

ماااااع المؤسساااااا  المحلياااااة توثيااااا  الزياااااارا   -3
 والعالمية

شعبة الشؤون 
 العلمية

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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 باوتوكاو  عمام علاى المؤسساة تعمام 4
 ميكاا  تفاهم واتفاقيا  مع مااكز م تبيةعقد  انشاء ال روجد .العالمية م تبا  ال امعا  مع

شعبة الشؤون 
 العلمية

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية
 شعبة الم تبة

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

5 

 تفااهم مايكاا  المؤسساة لادى توجاد
 مع البحثي والتعاون  واتفاقيا  الشااكة

 والعالمياااااة االبحاااااا  المحلياااااة مااكاااااز
واالقتصاااااااادية  الصاااااااناعية وال هاااااااا 
 .وغياها واالجتماعية

مااايكاا  تفااااهم واتفاقياااا  ماااع مااكاااز بحثياااة عقاااد  تقوية جزئيا  
 عالمية

شعبة الشؤون 
 العلمية

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

6 

 دعضااء دعام علاى المؤسساة تحااص
 بالحصاو  الاااغبين الهيلاة التدريساية

 علميااة فااي مؤسسااا  التفااا  علااى
 .العلمي البحث ألغااض عالمية

 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا  

شعبة الشؤون 
 العلمية

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

7 
 للحصاو  البااحثين المؤسساة تشا ع
 البحاث م اا  فاي جاوائز دولياة علاى

 العلمي
شعبة الشؤون  دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا  

 العلمية
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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 كافياة بحثياة سااعا  المؤسساة تاوفا 8
 استطالع ردي دعضاء الهيلة التدريسية تعزيز كليا   .للتدريسيين

شعبة الشؤون 
 العلمية

 شعبة االعالم

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

9 
 العمام احتساا  علاى المؤسساة تعمام

 هيلاة عضاو نصاا  جازءا  مان البحثاي
 .ال امعي التدريس

وثاااائ  تع اااس تاااوفيا سااااعا  بحثياااة تعتماااد ضااامن  انشاء ال روجد
 النصا  التدريسي

شعبة الشؤون 
 العلمية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

10 
 هيلاة دعضااء مشااركة المؤسسة تدعم

 والماؤتماا  العمام فاي ورش التادريس
 .والدولية اإلقليمية

االيفادا  لحضور المؤتماا  والندوا  وورش توثي   تعزيز كليا  
 العمم

شعبة البعثا  
 العالقا  الثقافية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

 عضاوية فاي المشاركة المؤسسة تدعم 11
شعبة الشؤون  دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا   .هيلا  دولية

 العلمية
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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12 
 العمام فاا   خال  من المؤسسة تسهم

 اإلنتاا  قطاعاا  فاي خدماة البحثياة
 .الم تمع المحلي في المختلفة

شعبة الشؤون  البحثي لخدمة الم تمعادلة على دعم فا  العمم  تقوية جزئيا  
 العلمية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

13 

 خطا  التعليمياة المؤسساة لادى تتاوفا
 وفاا  علااى مااكااز بحثيااة ألنشاااء

 خاضاعة للمااجعاة وتكاون  احتياجاتهاا
 .الدورية

شعبة الشؤون  والوحدا  البحثيةدالئم على تش يع انشاء المااكز  انشاء ال روجد
 العلمية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الساد 

14 
 تشا يع على التعليمية المؤسسة تعمم

 المعتمادة الكباى  في المشاريع التعاون 
 .االختصاصا  والمؤسسا  متعددة

 تقوية جزئيا  
مشااتاكة دالئاام تسااهيم مشاااركة التدريسااين بأبحااا  

 مع جها  محلية او دولية
شعبة الشؤون 

 العلمية
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 

15 
 فاي التادريس هيلاة دعضااء رتشاارك

 شااكاء ماع مشاتاكة مشااريع ودبحاا 
 .محليا  ودوليا   استااتي يين

شعبة الشؤون  العمم بالخصوصدي ادلة تثبغ إجااءا   تعزيز كليا  
 العلمية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الساد 
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 المعيار السابع: خدمة الم تمع -7
 الم تمع لخدمة التعليمية المؤسسة سياسةاألو :  العنصا

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي المطلو الدليم  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

توجاااااد خطااااا  فاااااي المؤسساااااة التعليمياااااة  1
 للخدما  الم تمعية معلنة وموثقة

 تعزيز كليا  

وجود وثائ  معلناة تصاف السياساا  والخطا   -1
 واإلجااءا  نحو خدمة الم تمع

ادلة تتضمن الباامج التدريبية المقدماة لخدماة  -2
 الم تمع

 إعداد الدراسا  المقدمة الى الم تمع -3
دنماااااوذ  ألحاااااد الدراساااااا  المتعلقاااااة بخدماااااة  -4

 الم تمع

شعبة التعليم 
 المستما

 عميد الكلية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

 نة ل
المعيار 
 السابع

2 

توجااد مااكااز ووحاادا  متخصصااة )التعلاايم 
العيااادا  المسااتما، الم اتاا  االستشااارية، 

الطبياااااة، العياااااادا  القانونياااااة، االرشااااااد 
النفسااي، الزراعيااة والبيطايااة، الااخ )وقباام 
مدة كافية تعلن عن باام ها التدريبية فاي 

 حقم االختصاص

شااعبة  –للكليااة االمااا ال ااامعي بالهي اام التنظيمااي  تعزيز كليا  
 التعليم المستما

شعبة التعليم 
 عميد الكلية المستما

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

ل نة 
المعيار 
 السابع
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3 

تعلاان المؤسسااة عاان دنشااطتها )الناادوا ، 
المعااااارض، الااااورش التدريبيااااة، الحلقااااا  
النقاشااية، االتفاقيااا  محليااا  وعالميااا ( ماان 
خاااال  وساااائم االعاااالم وشاااب ا  التواصااام 

 األخاى 

 تعزيز كليا  

دنشاااااطة الوحااااادا  المتخصصاااااة لخدماااااة الم تماااااع 
)التعلاايم المسااتما، الم اتااا  االستشااارية، العياااادا  

القانونياااااة، االرشااااااد النفساااااي،  الطبياااااة، العياااااادا 
 (.الزراعية والبيطاية

شعبة التعليم 
 المستما

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 التابوي 

 عميد الكلية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

عام  وتحد  كم
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 السابع

4 
تعماااام المؤسسااااة التعليميااااة علااااى تفعياااام 

 تعزيز كليا    ليا  التعاون مع المنظما  المختلفة
الياا  وقاااارا  اختيااار ممثلاين عاان الم تمااع الماادني 

 في م لس ال امعة
شعبة التعليم 
 عميد الكلية المستما

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 السابع

5 
تعماااام المؤسسااااة التعليميااااة علااااى تنظاااايم 
بااااااامج لتااااادري  الطلباااااة فاااااي مؤسساااااا  

 متخصصة محليا وعالميا.
 تقوية جزئيا  

تنظااايم بااااامج لتااادري  الطلباااة فاااي مؤسساااا   -1
 متخصصة محليا وعالميا.

 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص -2

 األقسام العلمية
شعبة التعليم 
 المستما

 الكلية عميد

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 السابع

6 
تعمااااام المؤسساااااة علاااااى تفعيااااام البااااااامج 
الخاصة مثم م افحة االدمان ومحو االمية 

 وغياها من الباامج التوعوية
 تعزيز كليا  

إحصاااائيا  ساااانوية بالنشااااايا  المتعلقااااة بم افحااااة 
رد التاا  والبيلة والماوااالدمان ومحو االمية وحماية 

 الطبيعية وغياها من الباامج التوعوية

شعبة التعليم 
 عميد الكلية المستما

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 السابع
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7 
تعمااام المؤسساااة علاااى قياااا  مااادى رضاااا 
ال هاااا  المساااتفيدة مااان خااادماتها بشااا م 

 دوري 
جاودة الخادما  وجود استطالع آلراء الم تماع حاو   تقوية جزئيا  

 المقدمة من قبم المؤسسة للم تمع

شعبة التعليم 
 المستما

 شعبة االعالم
 عميد الكلية

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 السابع

8 
تقااوم المؤسساااة التعليمياااة باعاااداد تقااااريا 
تقويميااااة ساااانوية عاااان االسااااهاما  التااااي 

 قدمتها للم تمع
 انشاء ال روجد

بيانااااا  ساااانوية تمثاااام ماااادى اسااااتخدام دفااااااد  -1
 الم تمع لمااف  المؤسسة التعليمية

إحصااائيا  ساانوية بعاادد المحاضاااا  التوعويااة  -2
 والباامج التدريبية المتعلقة بخدمة الم تمع

إحصاائيا  سانوية  تقايا االدارة السنوي الكلي -3
باإلنفاااااا  الفعلاااااي علاااااى الخااااادما  المقدماااااة 

 للم تمع
ألعداد الدراساا  والمشااريع  إحصائيا  سنوية -4

 والخدما  والبحو  المتعلقة بالم تمع
إحصائيا  سنوية بعادد المساتفيدرن مان ابنااء  -5

 الم تمع المحلي من الخدما  المقدمة
إحصاااااائيا  سااااانوية بالمباااااادرا  والمشااااااريع  -6

 التنموية والتأهيلية المقدمة لخدمة الم تمع
 الكلياةإحصائيا  سنوية عان مشااركا  ماالك  -7

 دمة الم تمعفي خ

شعبة التعليم 
 عميد الكلية المستما

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 السابع
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 المناهجالمعيار الثامن:  -8
 األهداماألو : العنصا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

 عليها مصاد  تابوية اهدام توافا 1
 للقسم

المعاون  األقسام العلمية للقسم عليها مصاد  تابوية اهدام توافا تعزيز كليا  
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

2 
 مؤشاا  مع التعلم مخاجا  تواف 

 قبم من معدة حس  دراسة المعاريا
 .في المناهج متخصصة ل نة

 بحسا  المعااريا مؤشاا  مع التعلم مخاجا  تتواف  تعزيز كليا  
المعاون  األقسام العلمية المناهج في متخصصة ل نة قبم من معدة دراسة

 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن
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 : محتوى المنهجالثانيالعنصا 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

يساعد محتاوى المقاارا  الدراساية فاي 
الباناااااامج األكااااااديمي علاااااى اكتساااااا  
الطلبااة المفاااهيم األساسااية فااي م ااا  

 التخصص.

المعاون  األقسام العلمية بالخصوصدي ادلة تثبغ اجااءا  العمم  تعزيز كليا  
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

2 

توصف المقارا  الدراساية فاي البااامج 
االكاديمياااااة بشاااااا م دقيااااا  متضاااااامنة 
معلوماااا  عاماااة عااان المقاااار وصاااف 
مختصاا للمقاار يضام مخاجاا  الاتعلم 
للمقاار والمفااادا  التااي يشااتمم عليهااا 

والمصادر المعتمدة في المقاار المقار 
 واألسالي  المعتمدة في تقويم المقار

 تعزيز كليا  

 رماااز المقاااار، عااان المقاااار )اسااام عاماااة معلوماااا 
 عاااادد فيااااه، يقااادم الاااايي الدراساااي الفصاااام المقاااار،

 :وكيلك الخ( المعتمدة، والعملية الساعا  النظاية
 .للمقار مختصا وصف. د
 .للمقار التعلم مخاجا .  
 .المقار عليها يشتمم التي المفادا .  
 .المقار في المعتمدة المصادر.  
 .المقار تقويم في المعتمدة األسالي .  

المعاون  األقسام العلمية
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

3 
رتواف  محتوى البانامج األكااديمي ماع 
رسااااالة المؤسسااااة التعليميااااة المعلنااااة 

 ودهدافه.
المعاون  األقسام العلمية دي ادلة تثبغ اجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا  

 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن
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4 

رتضااااامن محتاااااوى مقاااااارا  الباناااااامج 
األكااااااديمي خبااااااا  وانشاااااطة معافياااااة 
وميدانية تطبيقية بش م يساعد الطلباة 

ومهاااااااراتهم علااااااى تطااااااويا معااااااارفهم 
 وات اهاتهم النفسية.

 األقسام العلمية دي ادلة تثبغ اجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كليا  
المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

5 
يشاااااا ع محتااااااوى مقااااااارا  البانااااااامج 
األكاااااااديمي علااااااى التنميااااااة المهنيااااااة 

 المستدامة
 األقسام العلمية اجااءا  العمم بالخصوصدي ادلة تثبغ  تعزيز كليا  

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

6 
رااعااااااي محتااااااوى مقااااااارا  البانااااااامج 
األكاااديمي التااوازن بااين حاجااا  الفاااد 

 والم تمع
 تعزيز كليا  

 ام انياااااة تثباااااغ المساااااتفيدة ال هاااااا  مااااان تقااااااريا
 بصااورة األكاااديمي البانااامج مقااارا  ماان اسااتفادتها

 عملية
المعاون  األقسام العلمية

 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/1/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن
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 العنصا الثالث: استااتي يا  التعليم والتعلم

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  التنفييفتاة  المتابعة
 التسليم

1 

تعماام المؤسسااة التعليميااة علااى تااوفيا 
المتطلبااا  الالزمااة لااتعلم الطلبااة ذوي 
االحتياجااااا  التعليميااااة الخاصااااة ماااان 

 ياائ  ووسائم تقنية.

 انشاء ال روجد
 تاادريس ياائاا  حااو  عليهااا مصاااد  واضااحة  ليااة
 .الخاصة االحتياجا  ذوي  من الطلبة

 األقسام العلمية
امانة م لس 

 الكلية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/3/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

2 

تسااتعمم اسااتااتي يا  متعااددة للتعلاايم 
والاااتعلم تشااا ع الطلباااة علاااى التفكياااا 
الناقد وحم المش ال  وتنمي مهااراتهم 

 األدائية

 تقوية جزئيا  

 م ااااا  فااااي للااادورا  تاااادريبي ساااانوي  باناااامج -1
 والتعلم التعليم استااتي يا 

 الااتعلم تعزيااز و ليااا  ساابم حااو  ساانوية خطااة -2
 للطلبة الياتي

 فااي التعليميااة للمؤسسااة محااددة ساانوية خطااة -3
 المطبقة والتعلم التعليم استااتي يا  تطويا

 كام فاي التعليمياة االنشاطة عان سنوي  بانامج -4
 األكاديمي البانامج مقارا  من مقار

 األقسام العلمية
شعبة الدراسا  

 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

 1/9من 
من  1/12ل اية 

 كم عام دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثامن

3 

تطور اساتااتي يا  التعلايم والاتعلم فاي 
المؤسسااااااة التعليميااااااة وفاااااا  عمليااااااة 
الت ييااة الااجعااة ماان قباام الطلبااة التااي 
تسااااعد فاااي تقاااويم تلاااك االساااتااتي ية 

 وتطوياها

 انشاء ال روجد
 تطبيقاااا  ألجاااااء المساااتفيدة ال هاااا  ماااع اتفاقياااا 
التخصصاا   لطلباة شهاية نصام دو شهاية عملية

 العمم ميدان في المختلفة

 األقسام العلمية
شعبة الدراسا  

 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن
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 التقويم وتطويا المناهج وتحدرثها العنصا الاابع:

4 
تعماااااام المؤسساااااااة التعليمياااااااة علاااااااى 
اسااااتعما  ياائاااا  الااااتعلم االلكتاونيااااة 

 الحدرثة. والتفاعلية
 تقوية جزئيا  

 مختباااااا  ماااان االلكتاونااااي الااااتعلم متطلبااااا  تااااوافا
 الاااتعلم االلكتاوناااي ودنظماااة ذكياااة وقاعاااا  ودجهااازة
 األخاى 

المعاون  األقسام العلمية
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 
رااتم تقااويم قاادرة وفعاليااة نظااام التقااويم 
والقيا  الخااص بتحصايم الطلباة فاي 

 المؤسسة التعليمية بصورة منتظمة.
 تقوية جزئيا  

 المؤسساااااة فاااااي احصاااااائي نظاااااام الكتاوناااااي -1
 االمتحانا  نتائج لتحليم التعليمية

ادلااة تثبااغ تقاااويم قاادرة نظاااام التقااويم بصاااورة  -2
 منتظمة

 األقسام العلمية
شعبة الدراسا  

 والتخطي 

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/3/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

2 
رتاااااي  نظاااااام التقاااااويم والقياااااا  فاااااي 
المؤسساااة التعليمياااة بياناااا  منتظماااة 

 بشأن جودة المنهج.وشاملة 
المعاون  األقسام العلمية دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص تعزيز كلياُ 

 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/3/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

3 

عاان ( المقااارا ) رااتم تحاادرث المناااهج
يايااااااا  ادخاااااااا  بعاااااااض الت درااااااادا  
المعاصاااااااة فااااااي مياااااادان التخصااااااص 
وحاجااااااا  الم تمااااااع وسااااااو  العماااااام 

 .بصورة منتظمة

 تعزيز كلياُ 

 قبااام ماان الماانهج لتقياايم مدروسااة اسااتبيانا  -1
 العمم وسو   والخاي ين الطلبة

 الدراسية المناهج تطويا إلجااءا  محددة  لية -2
 .وتحدرثها

 األقسام العلمية
 االعالمشعبة 

المعاون 
 العلمي

 

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/5/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثامن



 2019 - خطة التحسني والتحسني املستمر                                                                                                                                                            اهلندسة     كلية  –جامعة دياىل    

47 
 

 
 

4 

رااتم نشااا نتاجااا  الااتعلم لكاام بانااامج 
دكااااديمي ماااع وجاااود االدلاااة التاااي تاااد  
علاااى اماااتالك الطلباااة الخااااي ين لهااايه 

 .النتاجا  مقارنة باألعوام السابقة

المعاون  األقسام العلمية دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص انشاء ال روجد
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثامن

5 
رتضاااامن البانااااامج األكاااااديمي  ليااااا  
 األقسام العلمية للطلبة ت اى  التي التقييما  لطبيعة محددة  لية تعزيز كلياُ  محددة واضحة ومتنوعة لتقييم الطلبة.

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/2/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

6 

تطاويا المنااهج عان يايا  تطاويا رتم 
االمتحانااا  واألخااي بأحااد  التنظيمااا  
المنه ياااااة والعمااااام بنظاااااام السااااااعا  
المعتماااادة )المقااااارا ( والتحااااو  الااااى 

 .المنهج االلكتاوني

 انشاء ال روجد
 االلكتاوني التعلم الى للتحو  محددة خطة -1
 األقسام العلمية دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص -2

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/2/2020 

ل نة 
المعيار 
 الثامن

 فاي المساتفيدة ال هاا  ممثلو يشارك 7
 دي ادلة تثبغ إجااءا  العمم بالخصوص تقوية جزئيا   وتطوياه المنهج تصميم

 األقسام العلمية
امانة م لس 

 الكلية

المعاون 
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/4/2020 

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثامن
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 األكاديميالتعاون الدولي في تقويم البانامج الخامس: العنصا 

 

 المؤشاا   
درجة 
توفا 
 المؤشا

االجااء 
مسؤولية  مسؤولية التنفيي الدليم المطلو  المطلو 

جهة  فتاة التنفيي المتابعة
 التسليم

1 

تتأكاااااد المؤسساااااة التعليمياااااة بصاااااورة 
البانااااامج منتظمااااة ماااان ان مخاجااااا  

األكاااااااديمي متوافقااااااة مااااااع المعاااااااريا 
العالمية عن يايا  االساتعانة بمعااريا 
االقسام العلمية المناظاة في ال امعاا  
العالمياااة لتقاااويم المنااااهج ماااع مااعااااة 

 .مالءمتها للبيلة العااقية

 انشاء ال روجد

 مخاجاااا  توافااا  مااادى عااان تقويمياااة دراساااا  -1
 المعااريا ماع فيهاا المطبا  األكاديمي البانامج
 .العالمية

 مااع التعليميااة المؤسسااة فااي موثقااة اتصاااال  -2
 ال امعاااااا  فاااااي المنااااااظاة العلمياااااة االقساااااام
 .العالمية

المعاون  األقسام العلمية
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثامن

2 

تعقااد المؤسسااة اتفاقيااا  مااع االقسااام 
ال امعااااااا  العالميااااااة المناااااااظاة فااااااي 

الاصاااينة لتطاااويا المنااااهج واستضاااافة 
خبااء المنااهج فاي ال امعاا  العالمياة 

 لمناقشة  ليا  تقويمها وتطوياها.

 انشاء ال روجد

 ال امعااا  فااي المناااظاة االقسااام مااع اتفاقيااا  -1
 .وتطوياها المناهج لتقويم الاصينة العالمية

 فااي المناااهج خبااااء باستضااافة مختلفااة وثااائ  -2
 تقااااويم  ليااااا  لمناقشااااة العالميااااة ال امعااااا 

 .والمناهج األكاديمي وتطويا البانامج

المعاون  األقسام العلمية
 العلمي

من 
1/11/2019 

ل اية 
1/7/2020  

وتحد  كم عام 
 دراسي

ل نة 
المعيار 
 الثامن


