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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 ة االستراتيجيةطالتقرير السنوي لمتابعة الخطة التنفيذية للخ

 

 الغايات العامة
األهداف 

 اإلستراتيجية

 

 نشطةألا
 مسئولية التنفيذ

مؤشرات/ 

مخرجات 

وتقييم المتابعة 

 األداء

نسبة 

 االنجاز

اسباب عدم 

 االنجاز

 :الغاية األولى

جامعة  –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 التعليم الهندس .

نظااام تطاااوير ( 1

التقااااااااااااااااااااااااويم 

المؤسساااااااااااااااا  

المسااااااااااااااااااااتمر 

للفاعلياااااااااااااااااااااة 

التعليميااااااااااااااة   

القاااااااااااااااااااااااااد   

المؤسسااااااااااية   

 ادا   الجود .

. تطووووووووووير ال ي ووووووووو  1

التنظيموووووووووى ل  تقووووووووواء 

بمستوى االداء فى جميع 

 أنشطة ال لية.

 

 عميد ال لية 

 وكي  ال لية

 مسئولى لجان ال لية 

تشووووووووو ي  اللجوووووووووان و 

 م ام ا 

 .مجالس اعتمادها

تقووا ير متابعووة اعمووا  

 .اللجان

100% 

 

. تحسووووووووي   وووووووودمات 2

الم تبووووة ونشوووور  قووووو  

 المل ية الق رية.

 عميد ال لية 

 وكي  ال لية

  ؤساء االقسام 

 ادا ة المشتريات 

-و دة ضمان الجودة

لجنة التد يب و 

  التوعية

قائمة بال تب الموجودة 

 ال توووووووووببالم تبوووووووووة و

 .الحديثة

بيان بنسوبة المسوتفيدي  

 .م  الم تبة و المراجع

صوووووووووووو  االفتوووووووووووات 

  .بالم تبة

دو ات توعيوووووووووووووووووووووة 

 .للط ب

80% 

 بسبب جائحة كرونا
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

. تطووووير نظوووم صووويانة 3

الموا د المادية بال ليوة و 

تعزيوووز وسوووائ  االمووو  و 

 الس مة.  

 

 

 عميد ال لية

لجنة المعام  و 

 الو ش

لجنة ادا ة االزمات 

 و ال وا ث 

 

تقووووووا ير لجنووووووة ادا ة 

 .االزمات و ال وا ث

 .متابعة  طط الصيانة

NORMS   المحدثووة

  .المعتمدة

جووووووووووداو  د اسووووووووووية 

2020. 

 .بالصو  قاعدة بيانات

تقا ير لجنة المعام  و 

  .الو ش

80% 
ال يوجد قاعدة 

 بيانات بالصو 

. تطوووووووووير  وووووووودمات 4

 المعامووو  و اداء الفنيوووي .

وتووووووووووووووفير وسوووووووووووووائ  

االتصووووووواالت الحديثووووووو  

 وت نولوجيا المعلومات 

 

  ؤساء االقسام 

لجنة المعام  و 

 الو ش 

ادا ة المشتريات 

 بالجامعة 

ادا ة الصيانة 

 بالجامعة 

 ادا ة الجامعة 

 طط تطووير المعامو  

 .سنويا

قاعوودة بيانووات للمعاموو  

والو ش تشم   صور 

ل   األج وزة وبيانات وا 

 الفنية.

 . طط تد يب للعاملي 

تقووا ير تقيوويم الفنيووي  و 

 .بيان بالم افات

تقوووووووووووا ير متابعوووووووووووة 

 .الصيانة

فوواتير شووراء االج ووزة 

 و المواد ال يماوية.

100% 

يوجد بعض 

ادا ة التقا ير لدى 

 الجامعة

. تفعيووو  دو  الطووو ب 5

 للمشا كة المجتمعية.

 

 عميد ال لية

لجنة االنشطة الط بية 

 بال لية

لجنة  دمة المجتمع و 

التقريووووووووور السووووووووونوى 

 .ل نشطة الط بية

تقريوووور اليوووووم العلمووووى 

ال يوجد يوم علمى  90%

 ل ذا العام
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 تنمية البيئة

مركز  دمة المجتمع 

و تنمية البيئة  

 بالجامعة 

ادا ة االنشطة الط بية 

 بالجامعة

  .لل لية

تقريووووور لجنوووووة  دموووووة 

 .المجتمع و تنمية البيئة

تقريوووور مركووووز  دمووووة 

المجتمع و تنميوة البيئوة  

 .بالجامعة

. عقوود  أنشووطة متنوعووة 6

للطووووووووووووووووووو ب  دو ات 

 ياضوووووووية و   ووووووو ت 

وايضووا  وو   فتوور  ...(.

التعليم ع  بعد م      

تحفيزيوو  علووى مسووابقات 

 المنص  االل تروني 

 عميد ال لية

لجنة  االنشطة 

 الط بية بال لية

التقريووووووووور السووووووووونوى 

 ل نشطة الط بية.

 

100%  

. وضووع برنووامد محوودد 7

للتوود يب موو   يوو  عوودد 

الطو ب والفتوورة الزمنيووة 

 و تقييم فترة التد يب.

 وكي  ال لية 

لجنة التد يب الصيفى 

 بال لية 

مركز التد يب 

 الميدانى  بالجامع  

كشووووووووف باسوووووووماء و 

  .اماك  تد يب الط ب

 . طط التد يب بال لية

تقوووووووا ير المتابعوووووووة و 

تحليوووووووووووووو  نتووووووووووووووائد 

 .االستبيانات

إسوتما ات ونماذج م  

  .التقييم

الئحووة مركووز التوود يب 

الميوووووودانى  بالجامعووووووة 

  .المعتمد

100% 

 

تطوووير نظووام اال شوواد -8

بحيوو  ي ووون  االكوواديمى

مواكوووووب  ووووو   فتووووور  

التعليم ع  بعد م      

االجتماعوووووووووات علوووووووووى 

 BLACKبرنووامد ا  

BOARD 

عميد القبو  و 

 التسجي 

 وكي  ال لية 

المرشد االكاديميى 

 العام بال لية

المرشدي  االكاديمي  

اليوووة و تقوووا ير متابعوووة 

  .المتعثري 

تقا ير متابعة اال شواد 

 .االكاديمى

اجتماعات مستمر  موع 

الطوووو ب سووووواء موووو  

 ووووووووووو   المقابلووووووووووو  

100% 
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

الشخصووي  او موو  عوو   باالقسام

بعوود موو   وو   منصوو  

 BLACKا  

BOARD 

تحليووووو  نتوووووائد تقيووووويم 

 ضووواء الطووو ب عووو  

اال شووواد االكووواديمى و 

االجووووووووووووووووووووووووووووراءات 

 .التصحيحية

تفعيوووو  دو  الطوووو ب -9

 فى العملية التعليمية.

 عميد ال لية 

 وكي  ال لية 

  ؤساء االقسام 

 اعضاء هيئة التد يس

اشوووترال الطووو ب فوووى 

مجوووووووووالس ال ليوووووووووة و 

 .االقسام

مشووا كة الطوو ب فوووى 

 .نشر االبحاث العلمية

سيتم تحقيق اشترال  % 50 

الط ب فى مجالس 

 ال لية العام القادم

. تشووووووووو ي  لجنوووووووووة 10 

الخوووووووريجيي  و انشووووووواء 

قاعووودة بيانوووات لخريجوووى 

ال ليووووووة ووضووووووع اليووووووة 

 لتحديث ا.

 عميد ال لية

 لجنة الخريجيي 

محاضووووور اجتماعوووووات 

 .لجنة الخريجي 

نموووووواذج موووووو  قاعوووووودة 

 .البيانات

100% 

 

.  تنظووووووووويم ملتقووووووووو  11

توووفيف  للخووريجيي  موو  

و لقووواء  هندسوووة فوووا و 

 سنوى.

 عميد ال لية

 لجنة الخريجيي 

 .اع ن الملتقى

  .منشو ات الدعاية

بيووووووووووان بالشووووووووووركات 

  .المشا كة

بسبب تم التاجي   % 0

جائحة كرونا 

وجا ى العم  على 

 تحقيق  العام القادم

. تنظووووووووووووووويم دو ات 12

تد يبة ل  تقاء بخريجى 

 فا و .

 

 عميد ال لية

 لجنة الخريجيي 

مركز تنمية الم ا ات 

 و يادة االعما 

 بالجامعة.

الخطووووووووووة التد بيووووووووووة 

 .المعتمدة

تحليوووووووو  اسووووووووتبيانات 

مسووووووووتوى  ريجووووووووى 

فوووووا و  فوووووى سوووووو  

 .العم 

50% 
يوجد  طة ال 

 تد يب معتمدة

ال يوجد ط ب  %50تحوووووووووودي  الموقووووووووووع  ادا ة الجامعةوضووع نظووام لجووذب  -13
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 .االل ترونى لل لية عميد ال لية الوافدي . 

بيان بالط ب الوافودي  

  .سنويا

 وافدي  ل ذا العام

تفعيوووو  دو  المقوووويم  -14

 الدا لى و الخا جى.

 عميد ال لية 

  ؤساء االقسام 

المدير التنفيذى لو دة 

 ضمان الجودة 

لجان و دة ضمان  

 الجودة

تشوو ي  لجووان مراجعووة 

  .دا لية

تقووووا ير لجنووووة متابعووووة 

 .الشئون التعليمية

لجوووان فحوووق الو قوووة 

االمتحانية ش ليا و فنيا 

و مجوووووووالس اعتموووووووواد 

 .االقسام

تقوووووووووا ير المراجوووووووووع 

الخوووا جى المتحانوووات 

الفرقووووووووووة -الن ائيووووووووووة 

  .الخامسة

100% 

 

تطووووووير متطلبوووووات  -15

وانشوواء منصووات التعلوويم 

 للتعليم ع  بعد

 وكي  ال لية

  ؤساء االقسام

 أعضاء هيئة التد يس

إدا ة ت نولوجيا 

 المعلومات

تحوووووووودي  و متابعووووووووة 

Power Campus  و

الموقوووووع اإللي ترونوووووى 

 Black ومنصة لل لية

board 

عوووووووووودد المقوووووووووور ات 

-E)اإللي ترونيووووووووووووووة 

learning 

courses). 

يوجد مقر ات ال  50%

 الي ترونية

إسوووووتحداث بووووورامد  -16

أكاديميووووووووووة جديوووووووووودة و 

تخصصووات بينيوووة تخووودم 

المجتمووووووووع المحلووووووووى و 

الدولى و إست ما  لووائ  

هووذ  البوورامد فووى إطوووا  

 جودة العملية التعليمية.

 عميد ال لية

 وكي  ال لية 

  ؤساء األقسام

 

بيوووووووووووان بووووووووووووالبرامد 

 .المستحدثة بال لية

 
0 % 

 5فى ضوء مرو  

سنوات على تطبيق 

 -ال ئحة الحال  

جا ى اعداد الئحة 

 جديدة

سيتم استيفاؤ  عند  % 0معووووايير معتموووودة موووو   عميد ال ليةإعووووووووداد معوووووووووايير  -17



 

6 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

أكاديميووووووووووة مرجعيووووووووووة 

للبوووووووورامد األكاديميووووووووة 

المسوووووتحدثة و تبني وووووا و 

 إعتمادها.

 وكي  ال لية

  ؤساء األقسام

 و دة ضمان الجودة

ال يئوة القوميوة لضوومان 

الجوووووووووودة التعلووووووووويم و 

اإلعتموووووووواد للبوووووووورامد 

 .المستحدثة

االنت اء م  اعداد 

 االئحة الجديدة

تبنى بورامد متعوددة  -18

لتسووويق البوورامد القائمووة 

 و المستحدثة بال لية.

 عميد ال لية

  ؤساء االقسام

 مدير إدا ة التسويق

معوود  التغيوور فووى عوودد 

الطوووووو ب الملتحقووووووي  

ببووووووورامد الجامعوووووووة / 

التسووووووويق /  برنووووووامد

ملصووقات / إع نووات / 

 .مطويات

100 %  

تحسووووي  الخوووودمات  -19

وتطبيووووق كافوووو   الطبيووووة

االجوووراءات اال ترازيووو  

 .    جائح  كو ونا

 عميد ال لية

 ادا ة الجامعة

 ضووووا الطوووو ب عوووو  

الخووووووووودمات الطبيوووووووووة 

 .المقدمة
0 % 

سيتم استيفاؤها العام 

 القادم

تحفيووووز اإلبت ووووا  و  -20

م  الطو ب و المبت ري  

 م افأت م.

 عميد ال لية

نادى االبت ا ات 

 بال لية

قائموووووة بالمشوووووروعات 

اإلبت ا يووووووة للطوووووو ب 

التوووى تتبناهوووا ال ليوووة و 

 .بيان بالم افآت

100% 

 

تفعيوو  أنشووطة دموود  -21

ذوى اإل تياجوووووووووووووووووووات 

الخاصووووة فووووى المجتمووووع 

 الط بى.

األنشطة  مقر  لجنة

 الط بية بال لية

تقوووووووووا ير األنشوووووووووطة 

الط بيوووووووة متضووووووومنة 

مشووووووا كات الطوووووو ب 

ذوى اإل تياجووووووووووووووات 

 .الخاصة

ال يوجد مشا كة  80%

لذوى اال تياجات 

 الخاصة

وسيتم استفاؤها 

 العام القادم

متابعوووووووة تحووووووودي   -22  

إستراتيجيات التود يس و 

 التعلم بال لية و متابعت ا.

 و دة ضمان الجودة

لجنة الشئون التعليمية 

 وتطوير التعليم

إسووووووتراتيجية التعلوووووويم 

المحدثوووووووة و معتمووووووودة 

 .لل لية

سيتم استفاؤها العام  0%

 القادم
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 :الغاية األ ل 

جامعة  –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 التعليم الهندس .

( تطاااااااااااااااااوير 2

الباااااااااااااااااااااارام  

التعليميااااااااااااااة   

المنااااااااااااااااااااااا   

الد اسااااااااااااااية   

اساليب التعليم   

 التعلم.

 

.اعووووووووووداد المعووووووووووايير 1

  البرامجيووووةالمرجعيووووة و 

واعتمادهوووووا و التوعيوووووة 

 ب ا. 

 عميد ال لية

  ؤساء االقسام

-و دة ضمان الجودة 

   

للبرامد   ARSاعتماد 

التووووووووووووى ال تتبنووووووووووووى 

NARS. 

قوووووووووا ير المراجوووووووووع ت

 .الدا لى و الخا جى

مجوووووووالس االقسوووووووام و 

 .ARSال لية العتماد 

 . طة التد يب بال لية 

100%  

  
. مراجعوووووة توصوووووي  2

البوووووورامد و المقوووووور ات 

 & ARSوفقوووا لووو  

NARS. 

 عميد ال لية

 / ؤساء االقسام

 منسقى البرامد

المدير التنفيذى لو دة 

 ضمان الجودة

لجنة الشئون التعليمية 

 و تطوير التعليم بال لية

 .تقا ير المراجعة

لجنوة الشوئون محاضور 

التعليميووووووة و تطوووووووير 

ومجالس التعليم بال لية 

 .اعتمادها

100%  

  
إعووووووووووادة صوووووووووويا ة . 3

توصوووووووي  البووووووورامد و 

المصفوفات و مراجعت ا 

  و إعتمادها.

  عميد ال لية

 / ؤساء االقسام

 منسقى البرامد

المدير التنفيذى لو دة 

 ضمان الجودة

لجنة الشئون التعليمية 

 و تطوير التعليم بال لية

 

نموووووواذج موووووو  اعووووووادة 

 .الصيا ة للبرامد

تقووووووووا ير المراجعووووووووة 

الدا ليووووة و الخا جيووووة 

 .المعتمدة

سيتم استفاؤها العام  0%

 القادم

  
. مراجعووووووووة تقووووووووا ير 4

البرامد السنوية و  طط 

 التعزيز.

  عميد ال لية

 / ؤساء االقسام

 منسقى البرامد

المدير التنفيذى لو دة 

 ضمان الجودة

تقوووووووووا ير البووووووووورامد  

  .السنوية

  . طط التعزيز ل قسام

اعتمادهووووووا  مجووووووالس 

100%  
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

لجنة الشئون التعليمية 

 و تطوير التعليم بال لية

 .ال لية و االقسام (

  
. متابعوووووووة مؤشووووووورات 5

لقيووا  الفاعليووة التعليميووة 

للبوورامد المختلفووة بال ليووة 

 و أدوات ا.

 عميد ال لية

 / ؤساء االقسام 

 منسقى البرامد

  أعضاء هئية التد يس

 ضمان الجودة و دة

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة 

 .قرا  مجلس الجامعة

تقووووووووووا ير المتابعووووووووووة 

الدو ية  ملو  المقور  

 –التعلوووويم التفوووواعلى  –

متابعوة  –متابعة األداء 

أعمووووووا  ال نتوووووورو  و 

تقوووووا ير  –األ شوووووي  

 .سنوية لل لية(

100 %  

  
. عقووووووووود موووووووووؤتمرات 6

 األقسام العلمية.

  ؤساء األقسام

  

تقوووووووا ير موووووووؤتمرات 

 .االقسام

لم يتم ل ذا العام  % 0

جائحة كرونا  بسبب

وجا ى العم  على 

 تنفيذ  العام القادم

  
. عقوووود اليوووووم العلمووووى 7

 بال لية.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

  لجنة ممثلة م  االقسام

تقريوووور اليوووووم العلمووووى 

 .لل لية و توصيات 

وجا ى العم  على  % 0

 تنفيذ  العام القادم

  
. عقوووووووود اتفاقيووووووووات و 8

برامد للتعواون و التبواد  

 الثقافى و العلمى.

ادا ة الع قات الدولية 

 بالجامعة

 عميد ال لية

 الدوليةع قات لجنة ال

 بالجامعة

تقووا ير متابعووة اتفاقيووة 

KTH.  

نمووووواذج مووووو  تقوووووا ير 

 .الزيا ات

 .اتفاقيات ا رى

100%  
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 :الغاية األ ل 

جامعة  –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 التعليم الهندس .

( أعضاء  يئاة 3

التااااااااااااد ي     

الهئيااة المعا نااة 

علاااااااا  د جااااااااة 

عالياااااااااة مااااااااا  

 الكفاء .

 

.تشجيع المن  الد اسية 1

موووا بعووود الووودكتو ا  مووو  

 الجامعات االجنبية.

 ادا ة الجامعة 

 عميد ال لية

 الد اسات العليالجنة 

نموووواذج موووو  الموووون  و 

  .شروط ا

نمووواذج مووو  المقبوووولي  

 .بال لية

متابعة ل بحاث  تقا ير

 .المنشو ة

100 %  

  
. عقوووود دو ات لتنميووووة 2

قوووود ات أعضوووواء هئيووووة 

التووووووووود يس و ال ئيووووووووووة 

وعقووود دو ات المعاونووة. 

 تعاموووووو  مووووووع النظوووووواملل

 .االلي ترونى

 

مركز تطوير التعليم 

 بالجامعة

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة

و دة ضم  الجودة 

 بال لية

لجنة ا تيا  وتنمية 

 الموا د البشرية

 طووووووووووط التوووووووووود يب 

المعتمدة م  المركوز و 

كشووووووووف الحضوووووووو  

 .ونماذج الش ادات

 لدى ادا ة الجامعة % 100

. عقوووووووود اتفاقيووووووووات و 3  

بروتوكوووووووووووالت مووووووووووع 

جامعات اجنبية لتبواد  و 

توووود يب أعضوووواء هئيووووة 

التووووووووود يس و ال ئيووووووووووة 

المعاونووووة فووووى مجوووواالت 

 مختلفة.

ادا ة الع قات الدولية 

 بالجامعة

 عميد ال لية

الع قات الدولية  لجنة 

 بال لية

نموووووووووووووووواذج موووووووووووووووو  

 البروتوكوالت الموقعة

 .مع جامعات اجنبية

100 %  

  
. اعوووداد  طوووة  لتنميوووة 4

قوووود ات أعضوووواء هيئووووة 

التوووووووووود يس وال يئووووووووووة 

 المعاونة.

مركز تطوير التعليم 

 بالجامعة

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة

و دة ضم  الجودة 

 بال لية

لجنة ا تيا  وتنمية 

قائمووووووة باال تياجووووووات 

 .التد يبة

 طة التد يب المعتمدة 

  .بال لية

الخطووووووووووة التد يبووووووووووة 

المعتموووودة موووو  مركووووز 

ضووووووووووومان الجوووووووووووودة 

100%  
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 .بالجامعة البشريةالموا د 

كشوووووو  الحضووووووو  و 

 .المادة العلمية

  
.  تقيووويم أعضووواء هيئوووة 5

التوووووووووود يس وال يئووووووووووة 

المعاونووووووووووة بواسووووووووووطة 

 إستبيانات الط ب.

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة
  .نماذج م  االستبيانات

  .ونتائد التقييم

االجووووووووووووووووووووووووووووراءات 

 .التصحيحية 

هيئة التد يس لدى  % 100

 ادا ة الجامعة

  
. مراجعووووة إسووووتما ات 6

التقوووويم الوووذاتى بواسوووطة 

أعضووواء هيئوووة التووود يس 

ومراجعتوووووو  موووووو  قبوووووو  

  ؤساء األقسام.

 ادا ة ال لية

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام 

 

تقريوووور عميوووود ال ليووووة  

الوووودو ى إلسووووتما ات 

التقويم الذاتى ألعضاء 

 هيئة التد يس.

تقريوووور نائووووب  ئوووويس 

 الجامعة فى هذا الشأن.

نمووووواذج مووووو  التقوووووويم 

 الذاتى.

نائب  ئيس  تقرير 100%

الجامعة فى هذا 

لدى ادا ة  الشأن

 الجامعة

  
. قيا  مستوى الرضوا 7

الوووفيفى ألعضوواء هيئووة 

التووووووووود يس و ال يئووووووووووة 

 المعاونة.

 و دة ضمان الجودة

 بال لية
نتوووائد قيوووا  مسوووتوى 

 الرضا الوفيفى.

100%  

  
. تنفيذ وسائ  للن وو  8

بمسوووووووووووتوى الرضوووووووووووا 

 الوفيفى.

 عميد ال لية

 إدا ة الجامعة

إنخفووووووووووا  معوووووووووود  

الدو ان ألعضاء هيئة 

 التد يس و معاوني م.

إجووووراءات تصووووحيحية 

فوووووووووى ضووووووووووء إدا ة 

الجامعووووووة  قووووووورا ات 

100 %  
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

إدا ة الجامعة لتحسوي  

الرضوووووووووا الووووووووووفيفى 

ألعضووووووووووواء هيئوووووووووووة 

التووووووود يس و ال يئوووووووة 

 المعاونة(.

  
. متابعووووة تنفيووووذ  ليووووات 9

ضمان تداو  السلطة ف  

 المناصب القيادية.

 عميد ال لية

 إدا ة الجامعة

 و دة ضمان الجودة

 ليووات معتموودة و معلنووة 

توداو  السولطة لضمان 

 ف  المناصب القيادية.

تعيوي  / تجديود قرا ت 

  للمناصب القيادية

لدى ادا ة 

 الجامعة

 

  
. تعزيووووووز عضوووووووية 10

أعضاء هيئة التود يس و 

الطووو ب فووو  المنظموووات 

 الدولية.

 

 

 عميد ال لية

  ؤساء االقسام

أعضووواء بيوووان بأسوووماء 

هيئووووووووة التووووووووود يس و 

الطوو ب األعضوواء فوو  

 .المنظمات الدولية

 ال يوجد 0%

  
المما سووووة  يووووق تطب-11

 ي بييووزالعادلوة وعودم التم

س يئوووة التووود يأعضووواء ه  

 ب   والطي  والعامل

 عميد ال لية

لجنة التظلمات 

 والش اوى بال لية

وضوووع اليوووات محووودد  

 ومعلن  لضمان العدال  

100 %  

 :الغاية األ ل 

جامعة  –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 الهندس .التعليم 

( اإلعتماااااااااااااد 4

 .البرامج 

 

تشوو ي  فريووق العووداد . 1

 معايير الد اسة الذاتية. 

 عميد ال لية

 ؤساء االقسام/ 

 منسقى البرامد

ذى لو دة يالمدير التنف

 ضمان الجودة

 

التشوووووو ي  و مجلووووووس 

 .ال لية ل عتماد

تقرير مراجعة الخطوة 

التنفيذيوووة مووو  مركوووز 

ضوووووووووومان الجووووووووووودة 

 .بالجامعة

متابعووة اعووداد تقووا ير 

معووووووووايير الد اسووووووووة 

 .الذاتية

 جا ى العم   0%
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

  
. تشووو ي  لجوووان و ووودة 2

 ضمان الجودة.

 عميد ال لية

المدير التنفيذى لو دة 

 ضمان الجودة

التشوووووو ي  و مجووووووالس 

 ال لية ل عتماد.

100%  

. و ش عمووو  للتوعيوووة 3

 و التثقي  بالجودة. 

المدير التنفيذى لو دة 

 ضمان الجودة

 -و دة ضمان الجودة

لجنة التد يب و 

 التوعية 

 طوووووووووووة التووووووووووود يب 

  .المعتمدة

نمووووواذج موووووو  تحليوووووو  

اسوووووتبيانات الووووودو ات 

و كش  وو ش العم  

 .الحضو 

100 %  

التقوودم ل عتموواد  موو   -4

قبووووو   ال يئوووووة القوميوووووة 

لجووووووووووووودة التعلوووووووووووويم و 

 اإلعتماد.

 عميد ال لية

 / ؤساء األقسام

 منسقى البرامد

التنفيذية لو دة اللجنة 

 ضمان الجودة بال لية

 نماذج م  :

توصووووووي  و تقووووووا ير 

  .المقر ات

توصووووووي  و تقووووووا ير 

  .البرامد

تقووووووووا ير المراجعووووووووة 

 .الدا لية و الخا جية

 جا ى العم  % 0  

 :الغاية األ ل 

جامعة  –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 التعليم الهندس .

( تطاااوير نظااام 5

تقيااااايم الطااااا   

لقياااااااااااااااااااااااااا  

المخرجاااااااااااااااال 

 التعليمية.

تطووووووير ضووووووابط و  -1

أدوات لضوووووومان كفوووووواءة 

نظووووم تقيوووويم الطوووو ب و 

 عدالت ا و موضوعيت ا.

 عميد ال لية

 وكي  ال لية

لجنة الشئون التعليمية 

 وتطوير التعليم

ضووووووووابط معتمووووووودة و 

 .معلنة

100 %  

 إنشاء بنول األسئلة. -2
  ؤساء األقسام

 أعضاء هيئة التد يس

لجنة الشئون التعليمية 

 وتطوير التعليم

بنول أسئلة متخصصة 

للبوووووووورامد التعليميووووووووة 

 .المختلفة

 جا ى العم  0%

متابعوووة تحووودي  نظوووم  -3

التقيووووويم لتشوووووم  أنمووووواط 

 اإلمتحانات المختلفة.

 عميد ال لية

 وكي  ال لية

لجنة الشئون التعليمية 

قوووووووووور ات معتموووووووووودة 

بتحوودي  نظووم التقيوويم و 

تقووووا ير بوووونظم التقيوووويم 

 .المحدثة

 جا ى العم  0%
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 وتطوير التعليم

 الثانيةالغاية 

جامعاة –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 . البحث العلم 

( مواكباااااااااااااااة 1

مجااااالل البحاااث 

العلمااا  للتطاااو  

 التكنولوج .

. تحديووووووود المجووووووواالت 1

 البحثية باالقسام العلمية.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

الد اسات العليا لجنة 

 والبح  العلمى

مجاالت البح  العلمى 

المحدثوووووة و المعتمووووودة 

 .باالقسام

قاعوودة بيانووات ل نتوواج 

 .العلمى

 جا ى العم  % 0

.  طوط للبحو  العلمووى 2

 باالقسام و ال لية.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

الد اسات العليا لجنة 

 العلمىوالبح  

 طوووة للبحووو  العلمووو  

 بال لية معتمدة.

نموووووووووووووووواذج موووووووووووووووو  

المشووووروعات البحثيووووة 

و الممولووووة   المشووووتركة

 محليا و دوليا.

نموووووووووووواذج مووووووووووووو   % 50

المشروعات البحثية 

و الممولة   المشتركة

   ير موجودة(دوليا

. عقد موؤتمرات علميوة 3

فووووووووووى التخصصووووووووووات 

 المختلفة

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

  

الدولى االو . المؤتمر 

-برنوووامد  - بروشوووو 

نسوووووا مووووو  االبحووووواث 

 .المقدمة(

 تم تاجيل  % 0

. تطوووووووووير المعاموووووووو  4

لخدمة التطو  ف  مجوا  

 البح  العلم .

 عميد ال لية

و لجنة المعام  

  بال ليةالو ش 

بيوووووووووووان بووووووووووواالج زة 

المطلوبة لخطة تطوير 

المعاموووووووو  و تقريوووووووور 

 المتابعة.

 

100 %  
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 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

هئيووة . تحفيووز أعضوواء 5

التوود يس للمشووا كة فووى 

الموووووؤتمرات الدوليوووووة و 

النشوووووور فووووووى دو يووووووات 

 عالمية.

 

 ادا ة الجامعة 

  ؤساء األقسام

 

صوووووووووووو  كشووووووووووووف 

الم افوووأت والمشوووا كة 

فوووووووووى  الموووووووووؤتمرات  

 العلمية.  

قوورا  مجلووس الجامعوو  

  آت.لصرف الم اف

بيوووووووووووان باالبحووووووووووواث 

المنشوووووووو ة دوليوووووووا و 

 .محليا

لدى ادا ة 

 الجامعة

 

  
. تطووووووووووير الموقوووووووووع 6

اإللي ترونى للجامعة بموا 

يتوافووووق مووووع متطلبوووووات 

التصووووووووووني  األولووووووووووى 

للجامعووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 

(webimetrix) 

 ادا ة الجامعة

 عميد ال لية

 

موقووووووووع إلي ترونووووووووى 

 محدث.

زيوووا ة عووودد الزائوووري  

 للموقع.

100 %  

 الثانيةالغاية 

جامعاة –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

مجااااا   المتميااااى  فاااا 

  البحث العلم 

 . 

( تطاااااااااااااااااوير 2

القاد ال البحثيااة 

لاااااادء أعضاااااااء 

 يئة التد ي    

 الهيئة المعا نة.

 

عقووووود دو ات لتنميوووووة -1

قوووود ات أعضوووواء هئيووووة 

التووووووووود يس و ال ئيووووووووووة 

مووووو   وووووو    المعاونوووووة

 .التواص  ع  بعد 

مركز تطوير التعليم 

  بالجامعة
 طووووووووووط التوووووووووود يب 

المعتمدة م  المركوز و 

كشووووووووف الحضوووووووو  

 .ونماذج الش ادات

لدى ادا ة 

 الجامعة

 

تشوووووووووووجيع المووووووووووون   -2

الد اسية للحصوو  علوى  

الودكتو ا  مو  الجامعوات 

 االجنبية. 

 ادا ة الجامعة 

 عميد ال لية

الد اسات العليا لجنة 

 والبح  العلمى

نموووواذج موووو  الموووون  و  

 .شروط ا

نمووواذج مووو  المقبوووولي  

 .بال لية

اليوووة و تقوووا ير متابعوووة  

المسووووووووجلي  لد جووووووووة 

100 %  
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 وحدة ضمان الجودة

 .الدكتو ا 

بيوووووووووووان باالبحووووووووووواث 

 .المنشو ة

 الثانيةالغاية 

جامعاة –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 .البحث العلم 

بحوث علمية ( 3

 .متميى 

 

تشووجيع أعضوواء هيئووة . 1

التد يس للتقدم للحصو  

ممولووة علووى مشووروعات 

 م  ج ات مختلفة.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

الد اسات العليا لجنة 

 والبح  العلمى

نمواذج مو  مشوروعات 

ممولوووووة شوووووا ل في وووووا 

 .أعضاء هيئة التد يس

  

. تشوووووووجيع االبحووووووواث 2

المشوووتركة بوووي  االقسوووام 

 العلمية.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

الد اسات العليا لجنة 

 والبح  العلمى

موووو  االبحوووواث  نموووواذج 

المشتركة  مشوروعات 

 (.تخرج

100 %  

تشوووووووجيع االبحووووووواث  -3

 . لخدمة القضايا الوطنية

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

 

نمواذج مو  مشوروعات 

 .مصاد  الطاقة البديلة

نموووواذج موووو  مشووووا يع 

المحافظة على التوراث 

 .الس ند ى

100%  

 الثانيةالغاية 

جامعاة –كلية الهندسة 

 فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

 .البحث العلم 

( انشاء برام  4

الد اسااال العليااا 

التاااااااا  تحقاااااااا  

الخطاااة البحثيااااة 

 .للكلية

 

. اعداد اللوائ  للبرامد 1

 المختلفة.

 

  

 ادا ة الجامعة 

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

الد اسات العليا لجنة 

 والبح  العلمى

نموووووواذج موووووو  لوووووووائ  

العليوووووووووا الد اسوووووووووات 

 .للبرامد المقدمة

100%  

.  تووووووفير عووووودد موووووو  2

أعضووواء هئيوووة التووود يس 

لتلبيوووووووووووة ا تياجوووووووووووات 

 الد اسات العليا. 

 ادا ة الجامعة 

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

ملفووووووووات اإلم انووووووووات 

الماديوووووووة و البشووووووورية 

 لل لية.

 

لدى ادا ة 

 الجامعة
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 وحدة ضمان الجودة

. التسوووووويق للبووووورامد 3 

مو   و    فو  اعتمادهوا

الموقووووووووووووووع التعلوووووووووووووويم 

االل ترونوووووو  للجامعوووووووة 

منصووة التعلوويم عوو  بعووود 

Blackboard  . 

 ادا ة الجامعة 

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

ادا ة التسويق 

 بالجامعة

 

  
لدى ادا ة 

  الجامعة

. إعتمووووووووووواد لووووووووووووائ  4

الد اسوووووات العليوووووا مووووو  

المجلوووووووووووس األعلوووووووووووى 

 للجامعات.

  ئيس الجامعة

 عميد ال لية

 األقسام ؤساء 

 

  % 100 .لوائ  معتمدة

 
. توصوووي  البووورامد و 5

المقووووووور ات الد اسوووووووية 

 لبرامد الد اسات العليا.

  ؤساء األقسام

و دة ضمان الجودة 

 بال لية

توصوووووي  البووووورامد / 

 .المقر ات الد اسية

100 %  

( بيئاااة محفاااى  5

 لإلبتكا  بالكلية.

 

. إنشووووواء  ضوووووانات / 1

مختبوووووورات اإلبت ووووووا  و 

 إستدامت ا. العم  على

 عميد ال لية

مركز  يادة االعما  

 بالجامعة

عوودد الحضووانات التووى 

 .تم تنفيذها

100%  

انشاء بيئة ال تروني   2.

مخصص  ل بت ا  

والمبت ري  بالجامعة م  

    منصة ال تروني  

عل  برنامد 

Blackboard  

 ادا ة الجامعة 

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

 نادى االبت ا ات

 

 . لية معتمدة و معلنة

 

 جا ى العم  % 0 
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. وضووووع  ليووووة لتحفيووووز 3

 المبت ري  بالجامعة.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

 نادى االبت ا ات

 

 . لية معتمدة و معلنة

بيان بالت ريم المادى و 

 .المعنوى للمبت ري 

100 %  

 :الغاية الثالثة

جامعاة –كلية الهندسة 
فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

العلمياااااة المؤسساااااال 
المتميااااى  فاااا  مجااااا  
خدماااااااة المجتمااااااا    

 تنمية البيئة.

( تطاااااااااااوير   1

تاار ي     اادال 

  معامااال الكلياااة 

لخدمااة المجتماا  

   تنمية البيئة.

 

. توووووورويد للخوووووودمات 1

المقدمووووووة موووووو  معاموووووو  

 وو دات ال لية.

 

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

لجنة  دمة المجتمع و 

 تنمية البيئة 

مركز  دمة المجتمع 

 تنمية البيئة بالجامعةو 

ادا ة التسويق 

 بالجامعة 

بيوووان بالخووودمات التوووى 

 .تقدم ا المعام 

 .منشو ات الدعاية

فووووووواتير الو وووووودات و 

 .المعام 

لدى ادا ة 

 الجامعة

 

( تفعياااااااااااااااااااال 2 (1

التواصاااااال ماااااا  

المؤسسااااااااااااااال 

الهندساااااااااااااية   

منظماااااااااااااااااااااال 

 المجتم .

 

. لقوووووواء سوووووونوى مووووووع 1

 االطراف المجتمعية.

 

 عميد ال لية

 األقسام ؤساء 

المدير التنفيذى  لو دة 

 ضمان الجودة 

تقووووووا ير المووووووؤتمرات 

 .العلمية ل قسام

لقوووواء و وووودة  ضوووومان 

 .الجودة السنوى

 

تم تاجي    % 50

 المؤتمرات العلمية

. زيووووووووا ات ميدانيووووووووة 2

للمؤسسوووات و الشوووركات 

 الصناعية.

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

 أعضاء هئية التد يس

 الميدانىلجنة التد يب 

تقووووووووا ير الزيووووووووا ات 

بالشركات مو  االقسوام 

 .المختلفة

100%  

. بروتوكوووووووالت مووووووع 3

 مؤسسات صناعية.

 عميد ال لية

  ؤساء االقسام 

مركز الجامعة لخدمة 

 المجتمع و تنمية البيئة

لجنة  دمة المجتمع و 

الحصووووووووووو  علووووووووووى 

  طابات المراسلة.

نسوووووووووووووووخة مووووووووووووووو   

البروتوكوووووووووووووووووووووالت  

 الموقعة  و المفعلة. 

100%  
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 تنمية البيئة

. قيووووا  موووودى  ضووووا 4

المجتموووووووع و منظموووووووات 

سوووووووو  العمووووووو  عووووووو  

 الخدمات المقدمة.

 عميد ال لية

  ؤساء االقسام

 و دة ضمان الجودة

إسوووتبيانات / لقووواءات / 

 مقاب ت.

100 %  

. تحليووو  نتوووائد الرضوووا 5

المجتمعووووووووى و إتخوووووووواذ 

 التصحيحية.اإلجراءات 

 و دة ضمان الجودة
نسوووووبة الرضوووووا عوووووو  

الخوووودمات المجتمعيووووة 

المقدموة موو  ال ليووة فوو  

 مختل  المجاالت.

إجووووراءات تصووووحيحية 

 مفعلة.

100 %  

 :الغاية الثالثة

جامعاة –كلية الهندسة 

فااااااااااااا    ك  ااااااااااااد 

المؤسساااااال العلمياااااة 

المتميااااى  فاااا  مجااااا  

خدماااااااة المجتمااااااا    

 تنمية البيئة .

( المساااااااااا مة 3

نشاار الااوع  فاا  

البيئ    الثقااف  

بقضايا المجتما  

 .  البيئة

 

.  صوووووووووود مشوووووووووواك  1

 المجتمع.

 

 عميد ال لية

لجنة  دمة المجتمع و 

 .تنمية البيئة

ة لخدمة مركز الجامع

 المجتمع و تنمية البيئة 

تخصوووووووووويق لينوووووووووو   

 الستقبا  المشاك  

100 %  

. عقوود نوودوات ودو ات 2

عووو  قضوووايا البيئوووة مووو  

أعضوواء   وو   نخبووة موو 

هيئة التود يس للمشوا كة 

 فى    المش  ت.

 عميد ال لية

لجنة  دمة المجتمع و 

 تنمية البيئة

مركز الجامعة لخدمة 

 المجتمع و تنمية البيئة

بيوووان بالمحاضووورات و 

  .الندوات

موووووو  لينوووووو  علووووووو  ع

المنصوووووووو  الرسوووووووومي  

للجامعوو  القاموو  النوودو  

 ع  بعد 

نسوووا مووو  الووودو ات و 

 .الندوات

بسبب جائحة كرونا  % 0

 وجا ى العم  
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نشوووووووووور و توعيووووووووووة  -3

الطوو ب النشووطة  دمووة 

المجتموووع و تنميوووة البيئوووة 

ووضوع اليو  للتحفيوز فوى 

 المشا كة.

لجنة  دمة المجتمع و 

 تنمية البيئة

لجنة االنشطة الط بية 

 بال لية

مركز  دمة المجتمع 

 و تنمية البيئة 

 

نمووووواذج مووووو  تقوووووا ير 

 .اللجان

بالمشووووووووووا يع بيووووووووووان 

 الميدانية المفعلة.

اع نوووووووات االنشوووووووطة  

 .التى تمت

بيان بالدو ات التوعي  

االون اليوووووو  لتحفيووووووز 

 الط ب 

50 %  

: تطاوير الغاية الرابعاة

  تنميااااااااة المااااااااوا د 

الذاتيااة لكليااة الهندسااة 

 .جامعة فا    –

( اسااااااااااااتكما  1

إنشااااء   تفعيااال 

  ااااادال تنمياااااة 

 الموا د بالكلية.

 

تد بيووة تقووديم دو ات  -1

 م نية.

 ادا ة الجامعة

 عميد ال لية

  ؤساء األقسام

 و دة ضمان الجودة

 

نموواذج موو  الوودو ات و 

 .الندوات

 .صو  م  اإلع نات

100 %  

تقوووووووديم استشوووووووا ات  .2

 .هندسية

 عميد ال لية

مركز الدعم الفنى  

 والتعليم المستمر

نموووواذج موووو  التقووووا ير 

 .المقدمة و  الفواتير

 

لدى ادا ة 

 الجامعة

 

. تصميم و تنفيذ نمواذج 3

هندسووووووية موووووو   وووووو   

 الو ش.

 

  عميد ال لية

  ؤساء األقسام

لجنة المعام  و 

 الو ش

مركز الدعم الفنى  

 والتعليم المستمر

نموووووووووووووووواذج موووووووووووووووو  

 .التصميمات

الووووودو ة المسوووووتندية و 

 .نماذج م  الفواتير

 .صو  م  اإلع نات

الدو ة المستندية و  % 50

نماذج م  

 لدى ادا ة الفواتير

 اتلجامعة(



 

20 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


