
 

 وخططها  المؤسسة واهداف ورسالة   رؤية  مقاييس   المحور األول :
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاال

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

  %100  √   وتعليماتها    وأنظمتها  المؤسسة قانون  1.1

على  ومجلس الكلية    قساممصادقة اال 102
 الكلية واالقسام  واهداف  رسالة رؤية و 

  √  100%  

رسالة   لومجلس الكلية   قساممراجعة اال 103
 وأهدافها الكلية واالقسام 

  √  100%  

هل تشارك الجهات المستفيدة في   104
 الكلية  رسالةصياغة رؤية و 

 √     

وأقسامها  لكلية  ل   االستراتيجيةالخطة  105
)لخمسة سنوات على  مقرة من مجالسها  

   األقل(

  √  100%  

  %100  √   لعام دراسي  الخطة المرحلية المستقبلية 106

تحددها الوزارة     √   قبول الطلبة  خطة  107
والمتحقق هي أقل من  

الطاقة األستيعابية 
 المخطط لها

بعض البحوث رحلت  %60  √   البحث العلمي  خطة  108
 القادمة للسنة 

مرتبطة بخطة البحث  %85   √  خطة الترقيات العلمية  109
 العلمي

 بسبب جائحة كرونا  %80  √   التدريب والتعليم المستمر  خطة  1010

  %100  √   خدمة المجتمع  خطة  1011

بدأ التنفيذ خالل العام   %0  √   واألنشاءات المباني  خطة  1012
 لتوفر السيولة  21-22

  %100  √   الموارد بشرية  خطة  1014

  %100  √   الموارد مالية  خطة  1015

 أضافة للمبادرات  %100  √   خطة النشاطات الطالبية   1016

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االداري  والتنظيم  القيادة مقاييس  :  المحور الثـاني
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

  %100  √   تعليمات اختيار القيادات  201

لكليلللللة والتنظيملللللي ل اإلداريالهيكلللللل  202
 واألقسام

  √  100%  

  %100  √   محاضر االجتماعات  203

للكلية   تعليمات العمل والصالحيات  204
 واألقسام 

  √  100%  

المعايير المعتمدة في اختيار القيادات   205
   اإلدارية

  √  100%  

تشجيع العاملين لتقديم المبادرات  آليات  206
   األداءوتحسين 

   √   

توصيف وظيفي للعمل يحدد الواجبات   207
 والمسؤوليات بوضوح  

الموثق فقط على   70%  √  
 مستوى األقسام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقاييس الموارد المالية والمادية والتقنية والمعلوماتية والبشرية  المحور الثـالث : 
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

 ة مركزي %100  √   الدراسات التقويمية للموارد المالية 301

  %100  √   التقارير المالية  302

استثمارات مالية ) خطة تعظيم الملوارد  303
 المالية(

  √  100%  

  %100  √   تحديد الكلفة الدراسية  للطالب الواحد  304

بناية الكلية في توسع    √   مساحة المباني في المؤسسة   305
-21خالل العام القادم  

22 

القدرة االستيعابية للطلبة وفق ما متوفر   306
   أبنيةمن 

  √    

القاعات الدراسية المناسبة   توفر 307
  واإلضاءة للدراسة من حيث التهوية  

 والمساحة 

  √  70%  

المرافق العامة والخاصة في المؤسسة    308
)المصاعد، ودورات المياه، والكهرباء،  

 كافية  ( والمياه وغيرها 

البناية مؤجرة ويستلزم  60%  √  
حصول موافقة الجهة  

 المالكة 

الالئقة   واألماكنتوفر المؤسسة المكاتب  309
 بأعضاء هيئة التدريس 

  √  100%  

الالئقة   واألماكنتوفر المؤسسة المكاتب  3010
 للكوادر االدارية 

  √  100%  

عامة   إرشادات تتوفر في المؤسسة  3011
 للطلبة الستخدام المرافق الجامعية 

  √  75%  

  %55  √   استخدام المختبرات العملية   إرشادات  3012

الستخدام المحاليل الكيميائية   إرشادات  3014
 والتعامل معها 

 التوجد    √  

للدفاع المدني في حالة   إرشادات  2015
 الطوارئ 

  √  65%  

توفر في مواقف السيارات الشواخص   3016
التنظيمية والخطوط التي تحدد المواقف 

 وطبيعية استخدامها

  √  100%  

  %100  √   شروط ومعايير التوظيف  3017

تقييم اداء الموظفين وتحديد نقاط القوة   3018
 والضعف  

  √  100%  

وضع البرامج التدريبية للموظفين   3019
 حسب الحاجة  

  √  60%  

  %0   √  هل توفر الكلية خدمات عامة للموظفين 3020

 

 



 

 التدريس  هيئة اعضاء المحور الرابع : 
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

شللروط ومعللايير اختيللار عضللو هيئللة  401
 التدريس

  √  100%  

نموذج من ادوات تقويم اداء عضو هيئلة  402
 التدريس

 مركزية     

خطة واضحة لحاجة المؤسسة من    403
اعضاء هيئة التدريس مستندة الى رؤيتها  

 ورسالتها واهدافها؟ 

قلصت بسبب تعليق   80%  √  
القبول في أقسام  
المحاسبة واللغة  

 األنكليزية 

برامج التطوير المهني والتعليم المستمر    404
 هيئة التدريس    ألعضاء

بسبب جائحة كورنا تم  100%  √  
 تنفيذه الكترونيا  

احصاءات    و  تنظم قاعدة البيانات   405
هيئة التدريس ، والهيئة    ألعضاء

المساعدة موزعة حسب المؤهالت  
االكاديمية ، الدرجات العلمية ، الخبرة  

 ...الخ  

  √  100%  

التشجيعية   المكافئات اليات تخصيص   406
والشهادات التقديرية للمبدعين  

والمتميزين من اعضاء هيئة التدريس  
البحث العلمي ،   ، في مجاالت التدريس

 وخدمة المجتمع 

مقر من قبل مجلس  100%  √  
 الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الطلبة  شؤون  مقاييس   المحور الخامس :
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

انظملللة تعليملللات القبلللول والتسلللجيل  501
 الجزاءات  واالنتقال والتحويل و

 مركزية    √  

 مركزية     √  نماذج اختبارات القبول وقياس الكفاءة 502

نماذج استبانات استطالع اراء الطلبة   503
في جودة التعليم واداء اعضاء هيئة  

 التدريس والخدمات 

 √     

اعالن سياسات القبول ودليل الطالب   504
واداء شؤون الطلبة على الموقع  

 االلكتروني  

  √  100%  

من استعداداتهم العلمية   للتأكد اختبارات  505
 والذهنية  

√      

  %100  √   انشاء ملفة الطالب   506

  %100  √   برامج استقبال الطلبة الجدد  507

  %100 √    الدليل االرشادي للطلبة   508

اشراك الطلبة في صناعة القرار وحل   509
 المشكالت المتعلقة بهم  

  √  50%  

  %100  √   البرامج والنشاطات الالصفية للطلبة  5010

  %85  √   انشاء قاعدة البيانات الخاصة بالطلبة   5011

      √ تقويم مستوى التعليم االكاديمي للطلبة   5012

استبيان اراء جهات التوظيف عن   5013
 مستوى الخريج  

√      

هل يوجد برنامج لألرشاد التربوي   5014
 والنفسي 

البرنامج والخطة مقرة   80%  √  
وبسبب الجائة تعذر  

 التنفيذ 
هيئات خاصة بالبرنامج لألرشاد  5015

 والنفسي التربوي  
مشكلة حسب األقسام  100%  √  

 والمراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخدمات الطالبية  المحور السادس : 
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

الدراسللللات العلميللللة للتعللللرف علللللى  601
 احتياجات الطلبة

 √     

  %100  √   كلية واألقساماالرشادي للالدليل  602

مهام وواجبات وحدة االرشاد النفسي   603
 والتربوي 

  √  100%  

دات الخدمات الطالبية  مهام وواجبات وح 604
 إلبداعاتهم والتنمية 

   √   

  %60  √   خدمات لذوي االحتياجات الخاصة   605

الشكاوي الطالبية   ألنواع احصائية   607
 وعددها ونوع المعالجة ونسبها  

 √     

    √   لوائح وتعليمات خاصة باالنضباط   608

 

 البرامج االكاديمية وطرائق التدريس  : المحور السابع 
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

تم دراسة برامج       √ البرامج االكاديمية  701
اعتماد وتحديدها ولم  
 تتم المباشرة بالتنفيذ 

المنللللاهج الدراسللللية موزعللللة حسللللب  
 الساعات                       

  √    

مخرجللات قسللام )الحصلليلة التعليميللة لأل 702
 التعليمي( البرامج

  √    

   √    حقيبة توثيقية للمقررات  703

      √ ملف متكامل لكل مقرر 704

مخرجللللات البللللرامج تحقللللق مقيللللاس  705
 التعليمية 

√      

مقياس ملدى مالئملة البلرامج الدراسلية  706
لمتطلبللات احتياجللات المجتمللع وسللو  

 العمل  

√      

      √ طرائق التدريس و تقنيات تقييم  707

     √  ابحاث تقويمية لطرائق التدريس 708

خطلة تدريبيللة العضلاء هيئللة التللدريس  709
 على طرائق التدريس الحديثة 

   √   

طرائق التدريس ومصادر فعالية  مقياس   7010
 التعلم

 √     

    √   استخدام التعليم االلكتروني  

      √ تقييم التعليم االلكتروني 7011



يسهل استخدام المكتبة  فهرس الكتروني   7012
 ) عبر الموقع االلكتروني(

 √     

     √  تقييم دور المستفيدين من المكتبة  7013

     √  مقياس جودة الكتاب الجامعي 7014

      √ التعليمية  مقياس جودة الخدمات  7015

     √  نظام الممتحنين الخارجيين  7016

 

 

 العلمي مقياس البحث   : المحور الثامن 
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

  %80  √   خطة البحث العلمي 801

     √  ة التطبيقيةث العلميولبحخطة  802

وحدة تتولى وضع خطة البحلث العلملي  803
 وادارة شؤونه

 √     

 العلميلللللةحوث بلقواعلللللد بيانلللللات لللللل 804
 للتدريسيين

  √  100%  

     √  للطلبة قواعد بيانات للبلحوث العلمية 805

سيتم أقرار مقرر   %85 √    برنامج لتنمية المهارات البحثية للباحثين 806
منهجية البحث العلمي  

 للمرحلة الثالثة 
عللدد ونسللب البحللوث المنشللورة فلللي  807

  علمية رصينةمجالت 
  √  100%  

     √  الجوائز وبراءات االختراع 808

     √  برنامج االستاذ الزائر 809

  %100  √   لبحث العلميلميزانية هل يوجد  8010

  %100  √   منشوربحث الهل يوجد دعم لل 8011

فللللي  دعللللم للمشللللاركة هللللل يوجللللد  8012
 ات العلمية المحلية والدوليةالمؤتمر

 √     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خدمة المجتمع مقياس   :  المحور التاسـع
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

  %100  √   خطة خدمة المجتمع 901

الدارة وتعزيلز العالقلة ملع وحدة علمية   902
مؤسسللات المجتمللع المحلللي واالقليمللي 

 وسو  العمل

  √  100%  

استطالع اراء المؤسسات التي يعمل بهلا  903
الخريجون للتعرف على كفاءتهم بصورة 

 دورية 

√      

استضللافة دوريللة للمتخللرجين لالسللتماع  904
 الى مشاكلهم

   √ 30%  

لم يتم أدراجها ضمن   %100  √   المجتمعبحوث لحل مشكالت  905
 خطة البحث العلمي 

  %50 √    برامج توعية لخدمة  وتوعية المجتمع 906

  %100  √   خدمة المجتمعلميزانية هل ترصد الكلية  907

لدراسات المتعلقة بخدملة  منشورةنموذج   908
 المجتمع

   √ 100%  

 

 التقويم مقياس جودة عملية   :  المحور العاشر
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

  %100  √   التقييم الذاتي للمؤسسة  1001

      √ استبيان التقييم الذاتي للمؤسسة  1002

تقويم المناهج الدراسية والبرامج   1003
 التعليمة  

   √ 100%  

خدمات االستشارية في مجال القياس   1004
 والتقويم 

 √     

 ةتصحيحية في ضوء مراجع  إجراءات  1005
 النتائج

على مستوى   100%  √  
األقسام ومجلس  

 الكلية

موثقلللة لتطلللوير الفاعليلللة  إجلللراءات  1006
 في ضوء نتائج التقييم الشامل التعليمية

√      

    %80  √   مقياس شفافية التقييم الذاتي للمؤسسة 1007

  %100  √   ةالتدريسيهيئة  أعضاءتقييم اداء  1008

  %100  √   رة تقييم اعضاء الهيئة التدريسيةاستما 1009
 

 أعضلاء  أداءمعايير موضوعية لتقويم   10010
 هيئة التدريس

  √  100%  

  %100  √  اخطار المؤسسة اعضاء هيئة التدريس  10011



 بنتائج تقييم االداء ومناقشته

ربلللللط الحلللللوافز بمسلللللتويات االداء  10012
 ألعضاء هيئة التدريس

  √  100%  

      √ دراسات تقويم اداء الطلبة  10013

  %100 √    تنوع اساليب تقويم الطلبة  10014

اعتمللللاد التقللللويم المسللللتمر للطلبللللة  10015
 باألضافة الى التقويم النهائي 

   √ 100%  

     √  اعتماد نظام الممتحنين الخارجيين 10016

اجراءات تصحيحية في ضوء مراجعة  10017
 النتائج

   √ 80%  

اطلللالع اوليلللاء املللور الطلبلللة عللللى  10018
 مستويات التقييم البنائهم

 √     

  %100 √    تقييم اسباب رسوب الطلبة 10019

الية لتقييم الخرجين ومدى كفاءتهم فلي  10020
 مجاالت العمل 

√      

مشلللاركة الطلبلللة فلللي تقيللليم المنلللاهج  10021
 الدراسية والبرامج التعليمية  

√      

      √ مشاركة الطلبة في تقييم اداء التدريسي  10022

 

 

 مقياس االخالقيات الجامعية   شر :المحور الحادي ع
 

 
 ت

 
 المحور  محتويات

  منجز  غير منجز 
نسبة  

 نجازاأل

 
غير   موثق  المالحظات

 موثق 
غير   موثق 

 موثق 

  %100  √   نظام داخلي للكلية 1101

   √    ميثا  اخالقيات المهنة 1102

   √    مقياس رضى المستفيد  1103

    √   مقياس رضى الطالب  1104

     √  المجتمع مقياس رضى 1105

 


