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أكتوبر للمضى قدما نحو تطبيق أنظمة ومعايير جودة التعليم  6تسعى كلية الطب والجراحة جامعة       

ول لخريج متميز أخالقيا وتعليميا الجامعى والتطوير والتحسين المستمر وبناء شخصية الطالب  للوص

 .تقديم خدمات طبية تنال رضا المجتمع محليا وإقليما ودولياقادر على ومهنيا 

اكتوبر على تأسيس وحدة ضمان الجودة لمتابعة وتطوير أداء المؤسسة 6حرصت كلية الطب جامعة ولذا 

 .فى كافة جوانب العملية التعليمية

 

 

 عميد الكلية

 دولت المليجى/د.ا
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اكتوبر بهدف ضمان مستوى 6جامعة -ـاء وتشكيل وحـــدة ضمــان الجــودة واالعتماد بكلية الطبتم إنشــ

 .مثالى لجودة التعليم والنهوض به

التحقق من أن المعايير األكاديمية والمؤسسية المتوافقة مع رسالة هو و المقصود بضمان جودة التعليم 

قيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتح

سواء على المستوى القومي والعالمي ،وأن مستوى جودة فرص التعليم والبحث العلمي والمشاركة 

 .المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة وفًقا لمعايير الجودة 

ين بالكية وتحقيق  المتطلبات الالزمه وتسعى وحدة ضمان الجودة الى نشرثقافه الجودة بين جميع العامل

 .لجودة التعليم للحصول علي االعتماد

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 عبلة عبد المجيد. د.أ
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 الفـــــهرس

 رقم الصفحة الموضوع

 5 رسالة و أهداف الوحدة

 6 الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

 7 ة اختصاصات مجلس إدارة الوحد

 7 اختصاصات وحدة ضمان الجودة 

 8 تعيين مدير وحدة ضمان الجودة 

 9 اختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة 

 01 الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 00 اختصاصات  ومهام اللجان الداخلية  لوحدة ضمان الجودة  ومهامه

 01 اختصاصات  رؤساء اللجان الداخلية 

 05 تعريفات ومصطلحات أساسية

 06 دور الطالب فى حصول الكلية على االعتماد 

 08 اآلليات

 31 النماذج
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واحدة  بمظلة والوحدات اإلدارات هذه ربطل ضرورة ملحةالالئحة الموحدة لمركز ضمان الجودة ووحدات ضمان الجودة  تعتبر
 .المختلفة والوحدات إلداراتا الجهود بين وتنسيق الجودة تطبيق مسؤولية تتولى

للوحدة الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية ( 1)مادة   

 الرؤية.. 
  .الدولي والتطلع الى االعتماد ية و السعي نحو االعتماد المحلىالعمل على ضمان جودة العملية التعليم

 الرسالة.. 
لالعتماد وتطبيق نظم المراجعة  والتأهيل جودة التعليمتسعى وحدة ضمان الجودة للمضى قدما  فى تنفيذ أنشطة معايير    

الحصول علي  خريج متميز يلبى  الداخلية والتقييم والتحسين المستمر لرفع مستوى األداء والرقى بالعملية التعليمية من اجل 
  .احتياجات سوق العمل

 هدافألا.. 
 .التعليم واعتماد الكلية ـ نشر ثقافة الجودة بين كافة العاملين والتوعية بأهمية جودة 0
 .ـ إعداد الكوادر مؤهلة لتطبيق ومتابعة نظام ضمان الجودة بالكلية3
  .ـ الدعم الفنى لألقسام العلمية اإلكلينيكية للتطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية وتطبيق مخرجات التعلم المستهدفة1
  .ـ تطبيق المعايير األكاديمية القومية المرجعية4
 .ـ إنشاء قاعدة للبيانات وتوثيق المعلومات واألنشطة التى تتم داخل الكلية5
 .ـ تزويد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية بالمعارف المتجددة فى مجال نظم وآليات ضمان الجودة7

  ضمان الجودة وحدةالهيكل التنظيمي ل (4)مادة..  
حدة من مجلسين أيضاً األول مجلس اإلدارة ويختص برسم واعتماد السياسات والخطط واآلليات يتكون الهيكل التنظيمي للو

 . ة لجان فرعية كما سيلي ذكرهخمسوالثاني المجلس التنفيذي ويقوم بتنفيذ القرارات، وتشتمل الوحدة على 

  مجلس إدارة الوحدة (3)مادة.. 
بقرار من عميد الكلية لمدة ثالث سنوات ( بحيث يكون العدد فردي)يشكل مجلس إدارة الوحدة من تسعة أعضاء على األقل 

 :قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي
 رئيساً              عميد الكلية  .0
 اءعضأ       وكالء الكلية .3
 اً عضو    مدير وحدة الجودة  .1
 أعضاء (ثالثة على االكثر بالتناوب) رؤساء األقسام العلمية .2
 على االكثر تدريس من ذوي الخبرةأعضاء هيئة ثالثة   .2
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  اجتماعات مجلس إدارة الوحدة (3/0)مادة.. 
، وله أن (رئيس مجلس إدارة الوحدة)يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل شهرياً بدعوة من عميد الكلية 

 أن يكون لهم  يدعو الجتماعات المجلس أعضاء من الخارج، أو أعضاء من الهيئة المعاونة والطالب دون
 . حق التصويت أو االعتراض على قرارات المجلس

   اختصاصات مجلس إدارة الوحدة( 3/4)مادة.. 
 .إقرار ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف المركز والخطط التي يضعها .0

 .ركز ضمان الجودة بالجامعة اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لم .3

 .مراجعة واعتماد التقرير السنوي للوحدة قبل رفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة .1

 .مراجعة ملف االعتماد قبل التقدم أو التقرير السنوي للكلية ورفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة .4

 والتي يحددها مجلستفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال  .5

  اختصاصات وحدة ضمان الجودة (2)مادة..     
استخدام وتطبيق األدوات واآلليات والبرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة  

من اجل تقويم األداء وضمان الجودة بشقيها األكاديمي والمؤسسي بالكلية وفق معايير االعتماد 
 .القومية

جامعة فيما يختص بالجودة على مستوى الكلية، وكذا التوجيهات الصادرة تطبيق إستراتيجية ال 

 . عن إدارة مركز ضمان الجودة بالجامعة بهذا الخصوص

 .إنشاء نظم معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة الداخلية 

 .متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة  

يل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة، وتقديم تقارير دورية إلى مركز ضمان الجودة تحل 

 . بالجامعة

تقديم التوعية والتدريب واألدلة اإلرشادية والخدمات االستشارية لألقسام العلمية المختلفة بالكلية  

 .فيما يتعلق بضمان الجودة واالعتماد

 . دارات المختصة بالكلية على تهيئة الكلية وإعدادها لالعتمادالعمل مع كافة األقسام العلمية واإل 

إعداد التقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية واعتماده من األستاذ الدكتور عميد  

 .الكلية ورفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة

، وكذلك كافة الجهات إقامة عالقات مباشرة وقوية مع المجتمع الخارجي المستفيد من الكلية 

 .المعنية بقضايا تقويم األداء وضمان الجودة من خالل مركز ضمان الجودة

 .القيام بنشاط إعالمي واسع داخل الكلية والمجتمع لترسيخ مفهوم تقويم األداء والتطوير المستمر 
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  مدير وحدة ضمان الجودة( 2)مادة.. 
ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية طبقاً للمعايير  يصدر عميد الكلية قراراً بتعيين مدير وحدة

 : التالية
 .العمل، وحاصالً على درجة علمية مناسبة في أحد تخصصات الكلية رأس على تدريس هيئه عضو 
من  ويفضل)العمل الفعلي،  من سنتين عن تقل ال التدريس بالكلية لمدة هيئة أعضاء من يكون عضواً  أن 

 (.سابقة بأعمال الوحدة كأن يكون عضواً سابقاً بالوحدةلديه خبرة 
القومية )على دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي، وبالمعايير األكاديمية المرجعية  يكون أن 

 .في تخصص الكلية( والعالمية
 .الحصول على دورات المراجعة في مؤسسات التعليم العالي 
 . ITالــالخبرة في التعامل مع نظم  
 .للوحدة مديرا تعيينه أال يشغل منصب إداري بالكلية عند 
 .يتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على القيادة وإدارة الوقت والفريق والموارد 
 .مشهود له بالمصداقية وااللتزام والعمل الجاد 
التدريس، والطالب  يتميز بشخصية قادرة على إقامة العالقات الطيبة مع إدارة الكلية، أعضاء هيئة 

 .والموظفين العاملين بالكلية
 .قانونية مسائله ألي يتعرض لم 
سنوات قابلة للتجديد وأن يكون مدير الوحدة عضو أساسي  1وذلك على أن يكون قرار التعيين لمدة  

 .في تشكيل مجلس الكلية

   ةالوحد مدير اختصاصات( 2/0)مادة..  
 .عة لتحقيق أغراض الوحدةمتابعة تنفيذ السياسات العامة الموضو 

 .متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة 

 .اقتراح تشكيل لجان الوحدة وعرضه على مجلس اإلدارة 

 .وضع خطة العمل التنفيذية ألنشطة الوحدة ومتابعتها، ومتابعة عمل لجان الوحدة 

 التصحيحية تخاذ اإلجراءاتال الجودة ضمان وحدة وبين المختلفة واألقسام اإلدارة بين التنسيق 

 .األداء تقييم تقارير ضوء في

 .المقدمة ومراجعة التقارير ومسئولي اللجان بالوحدة العمل بفريق دورياً  االجتماع 

 أعضاء بين الوحدة، والتنسيق عمل لخطة مطابقتها من والتأكيد اليومية األعمال إنجاز متابعة 

 . للوحدة األداء الدوري تقييم ءوإجرا بالوحدة والعاملين التنفيذي الفريق

إعداد التقارير الدورية عن األنشطة المنفذة في الوحدة وعرضها على مجلس اإلدارة ورفع  

 .نسخة منها لمركز ضمان الجودة بالجامعة

اإلشراف على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقها وتطوير هذه الحمالت  

 .حسب احتياجات الكلية

لمشاركة في المؤتمرات ،الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الجودة والتطوير ا 

   .في التعليم الجامعي

 .اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد الكلية 

 .إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلية إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة 
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 المطلوبة من الستيفاء الوثائق التنفيذي العمل لتسيير واإلدارية العلمية األقسام مع التواصل 

 .بتحقيق كافة معايير االعتماد خاصة وخطط تقارير

 . واللجان المتخصصة بالكلية  المجالس علي الجودة موضوعات ومناقشة عرض متابعة 

 .االختصاصات األخرى التي يفوضه فيها مجلس اإلدارة 

 .لوحدة أمام الغيرتمثيل ا 

  المجلس التنفيذي للوحدة ومهامه واختصاصاته( 6)مادة.. 
 : يشكل المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء على األقل

 رئيساً          مدير الوحدة 
 أعضاء           رؤساء اللجان

 أعضاء       من ذوى الخبرة والمعنيين( على األكثر)وثالثة 
  أعضاء        (على األكثر)ثالثة طالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على األقل شهرياً بدعوة من مدير الوحدة، وترفع محاضر االجتماعات 

 .على مجلس إدارة الوحدة العتمادها
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 ويختص المجلس التنفيذي بالمهام التالية: 
 مع أهداف المركز وخططه تنفيذ ومتابعة الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق. 

 إعداد وتنقيح التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس إدارة الوحدة . 

  إعداد ملف االعتماد قبل التقدم وكذلك التقرير السنوي للكلية ورفعة إلى مجلس إدارة

 . الوحدة

  تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لها صفة االستعجال والتي يحددها

 . التنفيذيالمجلس 

  اللجان الداخلية بالوحدة( 7)مادة.. 

 : وهى كالتالى لجان أساسية( خمس)تشتمل وحدة ضمان الجودة بالكلية على 

 ..لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية**

 ..مهام اللجنة*

 توعية المجتمع الداخلي والخارجي بمهام الوحدة وأهميتها  .0
 ات الخريج ومخرجات ووظائف المؤسسة الرضا المجتمعي عن مواصف .3
 حصر االحتياجات التدريبية  .1
 اإلشراف على إخراج وطبع المطويات واإلصدارات الخاصة بالوحدة والمؤسسة  .4
 التواصل مع الجهات الخارجية لدعم وتفعيل وضع المؤسسة .5
ين التواصل مع مكتب متابعة الخريجين للمشاركة في تقويم عمليات المتابعة ورضا الخريج .6

 وخصوصاً الوافدين منهم 
تذليل العقبات والتوعية بمهام لجنة أخالقيات البحث العلمي بالمؤسسة في ضوء الميثاق األخالقي  .7

الموحد للجامعة ومؤسستها ونشر القيم بما يدعم منظومة قيم العمل وحصر القيم المشتركة المطلوب 
 .الخ.... يحقق رسالتها وأهدافها  تبنيها بالخطة اإلستراتيجية لتفعيل سياسات المؤسسة بما

 لجنة تقويم الطالب  **
 ..مثال لمهام اللجنة*

 جمع وتحليل البيانات باالستعانة باألدلة والنماذج المعدة والمعتمدة  .0
 .الخ ...... توفير البيانات والمعلومات وإدارتها بالتعاون مع وحدات نظم المعلومات بالمؤسسة  .3
   ..وتقويم األداء لجنة التخطيط والمتابعة **

 ..مثال لمهام اللجنة*
 تصميم الخطة اإلستراتيجية ومتابعتها وقياس القيمة المضافة واالنحراف بالخطة  .0
 متابعة دمج التغذية الراجعة سنوياً  .3

 متابعة خطط التحسين بالمؤسسة على جميع المستويات الوظيفية  .1

 . الخ... ..تصميم النماذج المطلوبة لعمليات التخطيط وتحليلها  .4
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 ..لجنة تطوير المناهج والبرامج**
 ..مثال لمهام اللجنة*

 تقديم الدعم الفني إلعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات بما يحقق المعايير األكاديمية المرجعية .0

 التأكد من المراجعة األكاديمية للبرامج والمقررات داخلياً وخارجياً وتوثيقها واعتمادها .3

 داد وتنفيذ خطط تحسين المقررات ومن ثم دمجها بخطة تحسين البرنامج متابعة إع .1

 إعداد اآلليات المناسبة لتطوير المناهج واللوائح الدراسية بما يتفق مع رسالة الكلية وأهدافها .4

اقتراح أوجه تطوير الخطط الدراسية لألقسام العلمية بالكلية وتحديثها دوريا بحيث تكون مواكبة للتطور  .5

 ومتطلبات سوق العمل العلمي

، وإكساب الطالب  self learningالتنسيق مع األقسام العلمية لوضع تصور لتشجيع  التعلم الذاتي  .6
 مهارات الريادية والتوظف

  ..لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير**
 ..مثال لمهام اللجنة*
 الخاصة  القيام بعمليات التقويم المؤسسي باالستعانة باألدلة والنماذج .0

 إعداد التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية  .3

 تقويم خطط المؤسسة وتقارير المتابعة  .1

 إعداد تقرير الدراسة الذاتية  .4

 إعداد التقرير السنوي للمؤسسة  .5

 وضع التوصيات الخاصة بضمان جودة األداء والتطوير المستمر  .6

 ع باقي اللجان إعداد وتجميع مكونات ملف التقدم لالعتماد بالتعاون م .7

  اختصاصات رؤساء اللجان الداخلية بالوحدة(8)مادة.. 
  متابعة تنفيذ المهام الرئيسية الموضوعة لتحقيق أهداف الوحدة، وبما يتفق مع رسالة وأهداف المركز

 .أكتوبر ويحقق رسالة وأهداف الجامعة 6بجامعة 

  بالجامعةمتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مدير مركز ضمان الجودة. 

 إعداد خطة العمل التنفيذية لتنفيذ مهام اللجنة ومتابعة فرق العمل. 

 إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل اللجنة. 

 ..الشئون اإلدارية للوحدة( 9)مادة  

 :يكون للوحدة مسئول عن الشئون اإلدارية، وتكون اختصاصاته على النحو التالي
اإلدارية ومتابعة الشئون المالية للوحدة مع المركز واإلدارة المالية القيام بجميع األعمال والمهام  .0

 .بالجامعة

 .القيام بكافة أعمال السكرتارية الخاصة بالوحدة .3

 :اإلنفاق على أنشطة الوحدات( 01)مادة   

  الجودة ضمانيقترحها مركز لوحدة ضمان الجودة ولكن تصرف مكافآت دوريةمخصصة  ال يوجد ميزانية 

رئيس مجلس ) عميد الكليةثم تعرض على   على رئيس الجامعة لمناقشتها واعتمادهاويعرضها  ةبالجامع

 (إدارة الوحدة
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 ماهو المفهوم العام للجودة؟
والذي يحتوي، باإلضافة ألبعاد الجودة خاصية " تحسين األداء"هو " للجودة"إن المصطلح المرادف 

 .قه في كل مرةالتحسين المستمر لألداء نحو شكل أفضل من ساب
هي أداء الشئ الصحيح في الوقت الصحيح بطريقه صحيحة مع إيجاد فرصة للتحسين فى كل :  تعريف الجودة

 .مرة أو هي التطابق مع المعايير أو الخلو من العيوب 
المعايير هي عبارة عن وثيقة تحدد المتطلبات التي يجب أن يفي بها منتج ما أو عملية أو خدمة :  المعايير

 تصادق عليها جهة معترف بهاو
 أما بالنسبة لجودة التعليم فهي تخص مواصفات الطالب الخريج وكيفية تقديمه لآلخرين 

بتطابق عناصر أو مكونات المنظومة التعليمية مع المعايير القياسية المتفق عليها  محلياً وعالميا :  جودة التعليم
 ..والتي تتوافق مع حاجات المجتمع ومتطلباته 

  ACADEMIC REFERENCE STANDARS (NARS(:لمعايير االكاديميةا
المعايير األكاديميه وهي عبارة عن مخرجات توصف ما يجب أن يعرفه الطالب من العملية التعليمية و 

يمكنهم القيام به بحيث يأتي مطابقا أو متوافقا مع ما يجب أن يكون عليه األداء األكاديمي من حيث 
ث مصدر هذه المعايير فقد تكون مصادرها قومية أو عالمية أو مزيج من كليهما،وقد أما من حي. الجدارة

 NATIONAL ACADEMIC المعايير االكاديميه القومية المرجعيةتبنت كليه الطب 
(NARS) REFERENCE STANDARS 

 : المعايير القومية االكاديمية المرجعية 
مهارات التي يجب ان يكتسبها الطالب في تحقيقي هي الحد االدني للمستوي المطلوب من المعارف وال

 النتائج التعليمية المستهدفم للمقرر

االعتراف الذي تمنحه الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة أذا كانت 
 . تستطيع أثبات أن برامجها تتوافق مع المعاير المعلنة والمعتمدة

 :يم واالعتمادلهيئة  القومية لضمان جودة التعلا
 3117وهي الجهة المنوط بها تقويم العملية التعليمية بالمدارس والكليات وقد أنشئت في نوفمبر  

 ..معايير االعتماد
هي مجموعه منة القواعد  المطلوب توافرها لدى المؤسسة لكي تستطيع أن تؤدي بفاعلية وبمستوى يليق 

وهى تشتمل على ثمانية معايير ترتبط بقدرة  . لمعلنةبمؤسسات التعليم العالي وذلك في ضوء رسالتها ا
 .المؤسسة وثمانية معايير ترتبط بالفاعلية التعليمية لها

 
والذي من خالله تتحقق الهيئة من أن المؤسسة تتسم بالمصداقية  هو القدرة المؤسسية: المحور األول

ة والمادية مايدعم تحقيق رسالتها المعلنة والنزاهة ولديها من القيادة والحوكمة والتنظيم والموارد البشري
 .وأهدافها اإلستراتيجية

الفاعلية التعليمية والذي من خالله تتحقق الهيئة من أن المؤسسة تضع الطالب  للتقييم هو: المحور الثاني

مان في مقدمة اهتماماتها وتتوافر بها السياسات والبرامج وأنماط التعلم والكفاءات األكاديمية الالزمة لض
 .تحقيق و استمرارية الفاعلية التعليمية
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مجموعة من المقررات واالنشطة الالزمة لتحقيق  Educational Programالبرنامج التعليمي
 (دكتوراه/ماجستير /بكالوريوس)اهداف تعليمية محددة للحصول علي درجة علمية 

تتوافر في الخريج مجموعة من الصفات التي يجب ان  Graduate Attributesمواصفات الخريج
 والتي تشمل المعلومات والمهارات المكتسبة اثناء فترة الدراسة لتؤهله للعمل والبحث 

مجموعة من المعارف  Intended learning outcome مخرجات التعلم المستهدفة
(knowledge  (والمهارات(Skill )  واالتجاهات(Attitude)  التي تسعي الكلية تحقيقها من خالل

 مج التعليمية البرا
 في حصول الكلية علي االعتماد؟ الطالبماهو دور 
 في عمليات التحسين والتطوير هبرأي ويشاركوخطتها المستقبلية ، علي رسالة الكلية ، يتعرف. 
 اإلستراتيجية  احرص على تمثيلك في اتخاذ القرارات بكليتك ،وفي وضع خطط التطوير والخطة

 لين عنكم من زمالئك في اللجان المختلفة بالكليةللكلية ،وذلك من خالل إشراك ممث
  اسأل أستاذك لمقرر تقوم بدراسته عن أهداف المقرر وما يجب أن تتعلمه من خالل دراستك له

 .مخرجات التعلم المستهدفة واحرص على قراءة توصيف المقرر
  التي تطرح احرص على تأدية مايسند إليك من تكليفات وقراءات وشارك بفاعلية في المناقشات

 .داخل قاعات المحاضرات ،واطرح أسئلة هادفة وبناءة
 والتي (الخ ... التعلم الذاتي – التعلم اإللكتروني) تفاعل مع أساتذتك، لتطبيق أساليب التعلم الحديثة

 .تهدف إلى تسليحك بمهارات أساسيه يطلبها سوق العمل
 مهاراتك، واكتساب مزيد من  شارك في برامج التدريب التي تعقدها الجامعة، بهدف تنمية

 .المعلومات والمعارف
 مكتبة وأجهزة حاسب آلي، وأدوات المعامل( احرص على االستفادة من موارد كليتك... 

 .وأحسن استخدام هذه الموارد ،فهي من أجلك)إلخ
 التعليم والتعلم ،الذي تتفاعل خالله مع أساتذتك، وأن تكون موضوعيا  :احرص على تقييم عمليتي

أقصى الدرجات ،حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم، وعادة مايجرى هذا التقييم من  إلى
 خالل أساليب رسمية مثل االستبيان الذي يتم استيفاؤه في نهاية التورم

  احرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديمي الخاص بك،وأسأله عن كل ماتريد، واطلب
 .نصيحته باستمرار

 ة في الندوات العلمية، وإجراء البحوث التي يتم تدريبك من خاللها على المهارات شارك بفاعلي
 .العقلية والعملية التي يتطلبها سوق العمل

 شارك في ماتراه مناسبا لك من األنشطة الطالبية. 
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********************* 

التعليم والتعلم بالكلية حيث يوجد هيكل إدارى  يوجد بالكلية نظام داخلي متكامل لضمان جودة .0
 . ووظيفي لوحدة ضمان الجودة وتقييم األداء بالكلية

 .وقد تم تشكيل لجان جودة داخلية باألقسام العلمية لمتابعة مهام الجوده    .3
لى ويتم التنسيق بين فرق العمل واللجان المختلفة وتبادل االتصال بينهم وتفعيل ذلك ورفع التقارير إ .1

مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة  بعد موافقة مجلس الكلية موضحا فيها أداء النظام ومدى 
تقدمه والصعوبات التي تواجهه باإلضافة إلى دور وحدة ضمان الجودة بالكلية في نشر الوعي بين 

 منسقي المعايير بالكلية بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة عبر وسائل إعالمية متعددة 
 ( . ملصقات جداريه و ورش عمل‘ محاضرات ‘ دورات ‘ نشرات تدريبية) .4
يوجد بالكلية نظام وثائقي يتولى المتابعة الدورية لتقارير برامج الكلية وإعداد ملفات المقررات  .5

 .التدريبية 
ة يتم مراجعة استبيان الطالب في نهاية كل ترم وتقييمها إلى أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلف .6

 .بالكلية
يقوم النظام الداخلي إلدارة الجودة في نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس عن طريق  .7

اختيار منسقين للجودة باألقسام العلمية كما يجتمع عميد الكلية بادارى الكلية لتعريفهم بأهمية تطبيق 
 . نظام الجودة فى العملية التعليمية

افة الجودة بين الطالب واستطالع رأيهم عن طرق التدريس وبالنسبة إلى الطالب تم نشر ثق .8
 . ومحتوى المقررات ومواعيد امتحانات العملي والنظري

  -:تستخدم الكلية المؤشرات المختلفة للتقييم المستمر ألداء نظامها الداخلي إلدارة الجودة كالتالي .9
 .مراجعة بيانات العاملين بالتدريس واإلدارة وأيضا الطالب  .01
 .عة تصميم وتطوير البرنامج التعليمي وخطة التدريب مراج .00
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******************** 

 تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه  .0
 . تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج والمقررات الدراسية  .3
 .توصيف البرنامج األكاديمي واعتماده  .1
 .ادها توصيف المقررات الدراسية واعتم .4
 .تقرير البرنامج االكاديمي واعتماده  .5
 .تقرير المقررات الدراسية واعتمادها .6
 .تطوير أساليب التدريس والتعليم  .7
 .تحديد طرق التقييم للمقررات الدراسية واإلعالن عنها للطالب في بداية العام الدراسي  .8
 .ية تحفيز الطالب على التعلم الذاتي وتحديد ذلك بتوصيف المقررات الدراس .9

 .توفير المادة العلمية للمقررات الدراسية في بداية الفصل الدراسي  .01
التدريب المستمر والبناء لكافة المستفيدين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب حسب االحتياجات التدريبية  .00

 المطلوبة لكل فئة 
 .خالل لجنة الشكاوى دورياً  دراسة الشكاوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب من .03
 .تطوير وصيانة المعامل واألجهزة دوريا .01
 .تجهيز المكتبة بجميع الكتب والمراجع الدوريات الحديثة  .04
 االلكترونية الموجودة بالمكتبة  تعريف الطالب بالمكتبة للمساهمة في عمل أبحاث أو مشاريع تخرج من خالل المواقع .05
 .الخريجين وعمل قاعدة بيانات إنشاء لجنة الخريجين للتواصل مع  .06
قاط الضعيفة والعمل على تحديد الجوانب االيجابية والسلبية لمعرفة نقاط القوة والعمل على تعزيزها ومعرفة الن .07

 تحسينها 
وضع االجراءات التصحيحية من خالل إحصائيات استطالع رأي الطالب واعضاء هيئة التدريس فى البرنامج  .08

 .قررات الدراسية الدراسي والمحاضرين والم
تحديد متطلبات اإلداريين والعاملين من خالل إحصائيات استطالع رأي اإلداريين والعاملين في الرضا الوظيفي  .09

 .بالمؤسسة
 .مراجعة تقرير المقررات للسنة الدراسية .31
 .متابعة عمل تقرير المقررات بالكلية .30
 .متابعة السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس .33
 .لخاص بالورقة االمتحانية عن كل فصل دراسي عمل التقييم ا .31
دعم الطالب أكاديميا وذلك عن طريق المرشدين األكاديميين للفرق الدراسية ورفع مطالبهم لإلدارة واالستجابة لبعض  .34

 منها 
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متابعة أعمال الجودة وذلك بعقد اجتماع مجلس إدارة الوحدة مرة كل شهرين يتم عرض المعوقات  .0

 .جاد الحلول لها واعتماد الخطط واآلليات والمعايير الصادرة من وحدة الجودةإلي
 متابعة أعمال الجودة وذلك بعقد اجتماع أعضاء الوحدة مرة كل شهر لتحديد المهام المطلوب .3

 .إنجازها خالل هذا الشهر و تحديد مسئولية التنفيذ
 .متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية  للخطة االستراتيجية  .1
 .ابعة تنفيذ اآلليات المختلفه والتى تبنتها وحدة ضمان الجودة لتحقيق أهداف الجودة المطلوبةمت .4
 المتابعة المستمرة من قبل مدير الوحدة ورفع تقرير عن إنجازات أعضاء الوحدة لصرف التقدير  .5

 .المادي من قبل مدير المركز بالجامعة
عة تنفيذ االجراءات التصحيحية المتخذه بناءاً على متابعة توزيع االستبيانات للفئات المختلفة ومتاب .6

 .ذلك
استقبال تقارير المراجعيين الداخليين لمعايير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ومتابعة  .7

 األجراءات التصحيحية
 متابعة تنفيذ خطة التطوير والتحسين المستمر لكل من القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية .8
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********************     

تكليف عضو هيئة تدريس او هيئة معاونة كل عام دراسى من قبل رئيس القسم لالشراف على  .0
 .التدريب الميدانى 

يقوم العضو المكلف باإلشراف على التدريب بإعداد قوائم الطالب وتقسيمه الى مجموعات حسب  .3
 .جداول الزيارات 

 .اكن التى يتوجه اليها فى التدريب الميدانى إعداد قائمة باألم .1
 .إرسال خطاب موجهه الى جهات التدريب من قبل عميد الكلية  .4
 اإلشراف والمتابعة من قبل أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطالب بإعداد قائمة للحضور  .5
 .       تصميم استمارة لتقييم بالطالب من قبل المدربين  .6
 .م التدريب الميدانى من قبل الطالب تصميم استمارة لتقيي .7
 . تحليل  نتائج التقويم وإتخاذ اإلجراءات التصحيحة  .8
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:تاريخ االمتحان:                                                                                  المادة  

:اسم المراجع                                                   :                                الفرقة  

 مالحظات.. 

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

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

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                                                     عميد الكلية
دولت المليجى/د.لمجيد                                                                                         اعبلة عبدا/د.ا  

 

 م العنصر نعم ال

 0 نوع االمتحان  

0-0 تحريرى اخر العام    

3-0 تحريرى نصف العام    

1-0 تحريرى أعمال سنة    

 4 شكل الورقة االمتحانية  

0-3 اسم الجامعة والكلية والقسم    

3-3 عنوان وكود المقرر    

1-3 وقت االمتحان    

4-3 اجمالى الدرجات    

5-3 توزيع الدرجات    

(التوجد أخطاء امالئية)صحيحة اللغة    3-6  

 3 نوع االسئلة  

 1-3  (long essay)مقالية طويلة     

1-3 (short essay)مقالية قصيرة     

ختيار من متعددا     (MCQ) 1-1  

1-4 (F/T)صح وخطأ     

1-5 (complete)أكمل     

6-1 سيناريوهات اكلينيكية    

7-1 تحتوى صور أشعة أو أشعة مقطعية الخ    

 2 االفعال االدائية فى االسئلة المقالية  

: محددة مثل     

Describe, enumerate, explain, draw, label, etc… 

4-0  

  Give an account, give short note, discuss  etc :   غير محددة مثل  4-3  

 2 مستويات االسئلة  

    Recall  5-1  المستوى المعرفى االول 

  Understand, appraise, etc  5-2 المستويات المعرفية االعلى 

  Intellectual  5-3 المهارات الذهنية 

(نوعية االسئلة وعدد ورقة االسئلة  ،عدد االسئلة ) التوجيهات للطالب     4-5 

 5-5 تغطية االسئلة لمخرجات التعلم  المقرر   

 5-6 وجود اجابة نموذجية   
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Blue print for Final exam 

Department…………. first term 2014-2015) Essays) 

)MCQ & T&F  &  Complete)   

 

Complete T&F MCQ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Q7      Q6     Q5     Q4      Q3      Q2      Q 1       
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A- Basic Information 

Programme on which the course is given : B. Pharm. Sci. 

Department responsible for offering the 
course : 

Department of  

Department responsible for teaching the 
course : 

Department of  

Academic year :      Year-       Semester 

Course title and Code :     , (     ) 

Contact hours ( Credit hours ) : Lecture :    (    ) , Practical :   (   ), Total :   (  +   ) 

Academic guidance hours : 6/week 

Course Coordinator :  

B- Professional Information 
The course aim and intended learning outcomes are based on that mentioned in the programme 

specifications, with more course-related specific details.. 

1- Overall Aims of Course: 

2- Intended learning Outcomes of Course ( ILOs ): 

a- Knowledge and Understanding : 
By the end of the course the student should be able to demonstrate knowledge and understanding 

of :  
a1-                  a2-  
a3-                  a4-  
a5-                  a6-  
b- Intellectual Skills:  
By the end of the course the student should be able to : 
b1-              .b2-. 
b3-.             b4-. 
b5-.             b6-. 
c- Professional and Practical Skills : 
By the end of the course the student should be able to : 
c1-.                    c2-. 
c3-.                    c4-. 
d- General and Transferable Skills : 
By the end of the course the student should be able to: 
d1-                  d2-. 
d3-.                 d4-. 
d5-.                  d6-. 

 
3- Contents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
4- Teaching and Learning Methods: 

Topics 
No. of 

hours 
Lectur
e 

Pract
ical 

.    

.    

.    

Total    
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4.1. Lectures :(Tools: board, overhead   
projector, data show)  

 

4.2. Interactive learning ( Discussions )  
4.3. Self study ( Research, …. )  
4.4. Practical :(Tools: labs.,boards, 

instruments, chemicals, glassware, 
equipments)  

 

4.5. Other methods  

5- Student Assessment: 

5.1. Methods: 
 Evaluate 
Class activity ( attendance, research, home 

work, quizzes ) 
 

Practical exam  

Final written exam  

Oral exam  

         5.2.Assessment Schedule : 
 

Class activity Week ( 2-13 ) 
Practical exam Week ( 14 ) 
Final written exam Week* ( 16-19 ) 
Oral exam Week* ( 16-19 ) 

* According to the exam time table 
         5.3.Weight of Assessments: 
 

Class activity 15% 
 Attendance  
 Research   
 Home work  
 Quizzes  
Practical exam 15% 
Final written exam 50% 
Oral exam 20% 

Total 100% ( 200 Marks ) 

Any formative assessments        

6- List of References: 
6.1. Course note  

6.2. Essential books ( Text book )       

 
6.3. Recommended books 

 
 

 
6.4. Periodicals and web sites 

 
 

Course Coordinator   :    

Head of Department  :   Prof. Dr.  

Date                             : 
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A- Basic Information : 

Title and Code: (   ). 

Department of. 

Programme on which this course is given: B.. 

Year/Level of programme : year/ Semester. 

Contact hours ( Credit hours ):  

Lecture     ( )    Practical     (   )  Total     (  +  ) 

The system used for selection of examination committee : 

The staff members responsible for the delivery of the course materials except the presence of 
relatives. 

External evaluation of examination 

Avaliable                                            Not available    

Names of lecturers contributing to the delivery of the course : 

Professional  Information : 

1- Statistics: 

No. of students attending the course :                                 No.          %        

No. of students completing the course: :                             No.          %          

Results: 

Passed    : No.          %                                   Failed : No.        %       

 

Grading of successful students: 

Excellent: No.         %                          Very Good  :No.          %       

  

Good      : No.           %                              Pass          :No.          %                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 
coordinator 

:  

External evaluator    : ......................................... 
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2-Course teaching: 

Lecturer Name Topics actually taught 
No. of 

hours 

   

   

          

          

          

Total  

Topics taught as a percentage of the content specified: 

  > 90%       70-90%        < 70%     

Reasons in detail for not teaching any topic: 

. 

If any topics were taught which are not specified, give reasons in detail: 

…………………………………………………………………... 

Weight of each part  of lectures to % of questions in exam 

    > 85%                                        60-84%                                      <60%  

Teaching and learning methods: 

2.1. Lectures :  

2.2. Interactive learning ( Discussions )  

2.3. Self study ( Research, …. )  

2.4. Practical :  

2.5. Other methods  

Student Assessment Methods: 

Class activity 15% 

Attendance  

Research   

Home work  

Quizzes  

Practical exam 15% 

Final written exam 50% 

Oral exam 20% 

Total 100% ( 200 Marks ) 

Any formative assessments :      . 
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3-Facilities and teaching materials:  

 Adequ
ate  

Adequ
ate to some 
extent 

Not 
adequate 

Scienti
fic 
references  

 

 

  

Specia
l facilities  

   

Materi
als and tools 

   

 

List any inadequacies 

4-Administrative constraints: 

5-Student evaluation of the course : 

Response of course team  Criticisms 

.  . 

.  . 

.  . 

6-Course enhancement: 

. تحسين المقرر للعام القادم و األخذ من التحسين من المقرر في العام السابق  

7-Comment from external evaluator(s): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

           Progress on actions identified in the previous year action plan:  

  8- Completed: 

9- Not completed ( reasons):    

10-Action plan for academic year  2010-2011 

Actions required Completion date Person responsible 

.   

.   

Course Coordinator :  

Head of Department : Prof. Dr.  

Date :  
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 :اسم المقرر
                                                                   : المقيم اسم 
  اكتوبر 6  ::جامعةالطب           :كلية

        :   المراجعة تاريخ
 : البيانات األساسية للمقرر ( أ

  المقرر

 غير مستوف الى حد ما مستوفي

    بنود البيانات األساسية

    المنسق اسم

 :تعليقات المقيم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ملحوظة
 : البيانات االساسية تشمل

 كود المقرر
 عدد ساعات التدريس 

 إسم المادة والقسم القائم على تدريسها * 
 اسم منسق المقرر

 : التقييم األكاديمى( ب
 االهداف العامة للمقرر:  0.ب

  البند  

 توفغير مس الى حد ما مستوفي  

    هل صياغة األهداف واضحة؟ 

    هل األهداف قابلة للتحقيق؟ 

    هل أهداف المقرر تتفق مع أهداف البرنامج؟

هل أهداف المقررتعبر عن مواصفات 
 الخريج؟

   

 : تعليقات المقيم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ف الخاصةاالهدا)مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر : 4.ب

 مؤشرات التقويم 

        
 نعم

الى حد 
 ما

        
 ال

    مخرجات التعلم المستهدفة مرتبطة بأهداف المقرر العامة؟هل 

    المعرفية ، التطبيقية والمهنية والذهنية والعامة ؟ ) هل مخرجات التعلم المستهدفة تغطى جميع مجاالت التعلم 

 :حيثهل صياغة المخرجات  سليمة من 
 مناسبة االفعال االدائية للمخرجات -
 قابليتها للقياس -
 اشتمالها على درجات مناسبة في تصنيف الصعوبة في المجال المعرفي -

   

    هل مخرجات التعلم تتوافق مع المعايير األكاديمية القومية فى المجاالت األربعة؟ 

  مج بشكل سليم ومترابط؟ هل تم اعداد مصفوفة توزيع مخرجات المقرر على مخرجات البرنا
  

 : تعليقات المقيم 

   
 
 
 
 
 

 (Course contents): محتويات المقرر . 3.ب
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 ال         الى حد ما نعم        مؤشرات التقويم 

    هل محتويات المقرر مناسبة ألهداف المقرر؟ 

    هل محتويات المقرر مناسبة لمخرجات التعلم المستهدفة؟

 رر متسقة مع أهداف البرنامج؟ محتويات المقهل 
 

   

    هل تغطى محتوبات المقرر المستجدات فى التخصص؟

 : تعليقات المقيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (Teaching and learning methods and facilities)طرق ووسائل التعليم والتعلم . 2.ب

         الى حد ما نعم        مؤشرات التقويم 
 ال

    هل طرق التعليم والتعلم المستخدمة  مناسبة ؟  

    مخرجات التعلم المستهدفة؟ هل طرق التعليم والتعلم المستخدمة  كافية لتحقيق

    هل طرق التعليم والتعلم المستخدمة  تتسم بالحداثة؟

    هل وسائل التعليم المستخدمة  مناسبة  لطرق التدريس؟

 : تعليقات المقيم 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :  طرق تقويم أعمال الطالب . 2.ب

        مؤشرات التقويم
 نعم

الى حد 
 ما

 ال        

هل طرق التقويم مناسبة لقياس 
 المخرجات؟

   

هل طرق التقويم كافية لقياس 
 المخرجات؟

   

    هل طرق التقويم تتسم بالحداثة؟

 : تعليقات المقيم 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 المراجع العلمية. 6.ب

        ؤشرات التقويمم
 نعم

الى 
 حد ما

        
 ال

هل المراجع العلمية المذكورة تتناسب مع مخرجات التعلم 
 المستهدفة؟

   

    هل المراجع العلمية المذكورة  مكتوبة بشكل صحيح؟

    هل المراجع العلمية المذكورة تتسم بالحداثة؟

 : تعليقات المقيم 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------ :اسم المقيم
--------------------------------- :التوقيع
--------------------------------- :التاريخ
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 اذكر دورات التوعية التى حضرته.. 

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

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

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

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

:االسم  

 

:الدرجة الوظيفية  

 

 

 

 م الهـدف نعم الى حد ما ال

 1 الكلية؟/القس   مهل يتم مناقشة نتائج الطالب بمجلس    

 2 الكلية؟/هل يتم مناقشة نتائج استطالع رأي الطالب بمجلس القسم   

 3 هل يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية بناءا علي استطالع رأي الطالب؟   

 4 هل هناك تحسن في األداء مع تفعيل أداء وحدة ضمان الجودة؟   

 5 الوحدة؟هل حضرت اي من دورات التوعية التي تقوم بها    

هل تعلم بوجود مراجعة داخلية لالقسام تقوم بها وحدة ضمان    

 الجودة؟

6 
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 :لدرجة العلمية ا

 

دراسة االحتياجات التدريبية لتنمية المهارات فى سبيل النهوض بالعملية التعليمية على : الهدف من االستبيان

 تحسين و تحفيذ مستوى االداء بالجامعة

 :فى تحسين ادائك  امام اسم الدورة التى ترغب فى حضورها و ترى انها ستساعدك( صح)ضع عالمة

  دورات تدريبية اخرىاقتراحات.. 

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

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

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

  

 

 

 

 م اسماء الدورات التدريبية أرغب ال أرغب

الطرق التدريسية و الطرق المختلفة و الحديثة للتعليم و التعلم   

         والوسائل التعليمية المختلفة  

1 

 2 مهارات معملية و اكلينيكية   

  ICDL 3 

 4 توصيف البرامج و المقررات   

 5 الدراسة الذاتية  

 6 االرشاد االكاديمى و الساعات المكتبية    

 7 كيفية كتابة البحث العلمى    

  Exam Blue Print   8 

  Research Methodology   9 

 مخراجات التعليم المستهدفة  

(Course Specification, Course Report, ILOS) 

10 



 (الالئحة الداخلية)ودة دليل وحدة ضمان الج

 

31 

 

 3105مارس 

 .................................... :الفرقـــــــــــــــــة                               ....................................: االســـــــــــــــــم 

 هل لديك اى مقترحات للتطوير.. 

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

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

 التوقيع.................................................................................................

 م
 ال يتوافر الفقرات

 التقييم 
موافق  موافق  موافق إلى حد ما غير موافق

 تماما

      هل تعلم بوجود استراتيجية التعليم والتعلم ؟ 0

4 

 :.اكتساب هل طرق التدريس الحالية تساعد الطالب على
 القدرة على التعلم المستمر مدى الحياة-
 القدرة على حل المشكالت-
 القدرة على العمل فى فريق-
 التعامل مع الحاسب االلى-
 القدرة على احترام االخرين والحفاظ على خصوصية المرضى-

 

  

  

      هل تتناسب طرق التدريس مع المحتوى العلمى؟ 3

      ع اعداد الطالب؟هل تتناسب طرق التدريس م 2

2 

 :.هل يحتوى المقرر على طرق تعلم غير تقليدية
 التعلم االلكترونى -
 المشاركة فى بحث -
 البحث عن المعلومة -

 

  

  

6 
 :الكتاب

 هل يتم مراجعة الكتاب وتحديثة سنويا؟ 
 

  
  

        هل  يعكس  الكتاب الجامعي بوضوح فلسفة البرنامج وأهداف المقرر؟           7

      هل يواكب الكتاب الجامعي  الجديد في ميدان التخصص ؟ 8

      هل  ينسجم الكتاب الجامعي  مع طبيعة المادة العلمية ومنهجية دراستها ؟ 9

01 
هل يتميز ورق الكتاب الجامعي بالجودة من حيث اللون و الوزن و 

 المقاييس ؟
 

  
  

      اخرى؟ هل القسم يشجع على استخدام وسائل 00

04 

 :.اى طرق تستخدم فى تقييم الطالب
-Problem solving                         
-Clinical Case                              
-Research mark                          
-oral present titian                      
-oral examine tion                       
-OSPE                                          
-OSCE                                         
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 استبيان للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 حول

  أعضاء هيئة التدريس 

 ال نعم الفقرات م

   هل عدد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مناسب لساعات التدريس؟ 0

4 

 :.هل تلقيت تدريب على 

 طرق التقييم و االمتحانات-

 طرق التعليم والتعلم-

  

   هل تستفيد من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؟ 3

   هام المطلوبة منك بالقسم؟هل هناك توصيف وظيفى للم 2

 هل لديك اى مقترحات للتطوير.. 

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

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

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

 :............................. االسم

 :.......................الدرجة الوظيفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الالئحة الداخلية)ودة دليل وحدة ضمان الج

 

33 

 

 

 م

 ال نعم الفقرات

   هل يتم اعالمك بجداول االمتحان فى الوقت المناسب ؟ 0

   هل يتم اعالمك بطرق التقييم النهائية لكل مقرر؟ 4

3 

:.هل وسائل التقييم الحالية تقيس االتى  
المعارف-  
المهارات -  
السلوك-  

  

2 

:. هل تعتقد ان وسائل التقييم الحالية  
موضوعية -  
عادلة-  
تحقق اهداف المقررات -  
تسمح بظهور الطلبة المتميزين-  

  

2 

:.هل تقيس االمتحانات االكلينيكية القدرة على   
اخذ تاريخ المرضى  -  
الفحص االكلنيكى-  
التشخيص-  
وضع خطة للعالج-  
لمريضاحترام خصوصية ا-  

  

هل تم تقيمك بولسطة ممتحن خارجى؟  6    

   هل تم تقيمك بامتحان بدون درجات اثناء العام الدراسى؟ 7

   هل قمت باى شكوى رسمية تخص نتائج االمتحان؟ 8

   هل تمت االستجابة لشكواك؟ 9

 هل لديك اى مقترحات للتطوير.. 

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

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

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

:.............................الفر قة  
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 ال نعم الفقرات م

0 

 

   :.هل تعلم شئ عن رعاية الطالب االتية

   دمات الصحيةالخ -

   لدعم االكاديمى -

   الدعم المادى -

   دعم الطالب المتعثرين دراسيا -

   هل تم اعالمك بنظام الساعات المكتبية؟  4

 

 رهل لديك اى مقترحات للتطوي.. 

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

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

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

 

 :.............................الفر قة
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 ال نعم الفقرات م

0 
هل يتم توزيع بطاقات انتخاب على اعضاء هيئة التدريس الختيار القيادة 

 االكاديمية؟
  

   اداء المؤسسة؟هل يتم اخذ اراء االطراف المجتمعية فى تطوير  4

   هل تعلم بوجود صندوق شكاوى؟ 3

   هل يتم االخذ بالشكاوى واالستفادة منها فى تطوير المؤسسة؟ 2

   هل تفعل سياسة الباب المفتوح  داخل الكلية؟  2

6 
هل يتم اخذ اراء اعضاء هيئة التدريس فى مجالس الكلية بشأن تطوير الكتاب 

 الخ؟...س الجامعى ،استراتيجيات التدري
  

7 
هل يتم مشاركة اعضاء هيئة التدريس فى تطوير البرامج التعليمية وبرامج 

 الدراسات العليا؟
  

   هل تعلم بوجود خطة لتدريب وتنمية المهارات القيادات االكاديمية؟ 8

   هل توجد الية تنفيذية للتدريب؟ 9

   قيادات االكاديمية؟هل توفر المؤسسة مخصاصات مالية لتنفيذ خطة تدريب ال 01

00 
هل تحرص المؤسسة على تفعيل قنوات االتصال مع القطاعات االنتاجية 

 والخدمية فى المجتمع؟
  

 هل لديك اى مقترحات للتطوير.. 

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

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

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

 :.............................االسم 

 :.......................الدرجة الوظيفية
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 ال نعم الفقرات م

   هل نمط القيادة بالمؤسسة ديمقراطى؟ 0

   نشطة الطالبية؟هل تحرص القيادة على تمثيل الطالب فى اال 4

3 
اراء الطالب فى )هل تحرص القيادة على تمثيل الطالب فى الخدمات الطالبية

 ؟ (جدول المحاضرات والعملى -جدول االمتحانات -الكتاب
  

2 
هل يتم االستفادة من اراء الطالب فى نتائج االستقصاء حول تطوير المؤسسة 

 العملية والتعليمية؟
  

2 
لجنة الطالب  -لجنة التعليم والتعلم)الب فى اللجان المختلفةهل يتم مشاركة الط

 ؟(الخ...... -والخرجيين
  

   هل تعلم بوجود صندوق شكاوى؟  6

   هل يتم االهتمام بالشكوى الطالبية والرد عليها؟ 7

   هل تطبق سياسة الباب المفتوح داخل الكلية؟ 8

   عاملين داخل الكلية؟هل توجد صعوبة فى التعامل مع االداريين وال 9

 

 هل لديك اى مقترحات للتطوير.. 

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

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

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

 :.......................دراسيةالفرقة ال
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 ال نعم الفقرات م

   هل تعلم بوجود دليل اخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية؟ 0

   هل شاركت فى ورش عمل ومحاضرات عن أخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية؟ 4

   هل تعلم بوجود موقع الكترونى للجامعة؟ 3

   لكترونى؟هل زرت الموقع اال 2

2 
 :اذا كانت االجابة بنعم 

 هل ترى ان المعلومات المتاحة على الموقع كافية وفعلية ؟
 

 

   هل هناك عدالة فى توزيع األعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس ؟ 6

   هل هناك إجراءات متخذة تجاه عضو هيئة التدريس المقصر أو المخالف ألخالقيات المهنة؟ 7

   هناك إجراءات أومكافآت ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بأعباء تدريسية إضافية؟هل  8

   هل تتيح الجامعة لعضو هيئة التدريس اإلبداع والبحث العلمى؟ 9

   هل زرت مكتبة الجامعة؟ 01

   هل تتخذ الجامعة إجراءات للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية؟ 00

 طويرهل لديك اى مقترحات للت.. 

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

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

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

 :.............................االسم 

 .....................:الدرجة الوظيفية
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 م

 ال نعم الفقرات

0 
   هل هناك شفافية فى التقييم؟

4 
   هل هناك استجابة سريعة للشكاوى والطلبات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس؟

3 
   هل تعلم بوجود موقع الكترونى للجامعة؟

2 
   هل زرت الموقع؟:اذا كانت االجابة بنعم 

2 
   هل المعلومات المتاحة كافية وفعلية؟ : اذا كانت االجابة بنعم

6 
   هل تعلم توزيعك على الممتحن فى لجنة االمتحان الشفوى مسبقا؟

7 
   هل استفدت من اإلرشاد األكاديمى؟

 –العملى  -الميد تيرم -أعمال السنة)هل يتم اعالمك بالدرجات الخاصة بك على مدار التيرم  8
 ؟(الخ..... -النظرى

  

 

 ك اى مقترحات للتطويرهل لدي.. 
 

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

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

 ............................:.االسم 
 ..............:...............الفرقة
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 ال نعم السؤال م

   هل تعلم بوجود معايير أكاديمية قومية؟ 0

   هل إطلعت علي توصيف برنامج البكالوريوس للكلية؟ 4

   هل شاركت في تصميم أو تعديل المقرر بالقسم؟ 3

   هل محتوي المقرر يتالئم مع إحتياجات سوق العمل؟  2

   هل انت راضى عن الجزء النظري للمقرر؟ 2

   اإلكلينيكي  للمقرر؟/هل انت راضى  عن الجزء العملي 6

   ؟(تحديث/تعديل )هل تتم مراجعة  دورية لمحتوي المقرر  7

   أعضاء هيئة التدريس؟/هل تم تعديل توصيف المقرر بناءا علي أراء الطالب  8

   تنسيق في تدريس أجزاء من المقرر؟هل يتم التعاون بين أقسام آخري لل 9

 

 هل لديك اى مقترحات للتطوير.. 
...........................................................................................................................................................................................

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

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

 :...........................................................االسم 

 :..............................................الدرجة الوظيفية
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 ال أعلم ال نعم الفقرات م

    هل تعلم بوجود وصف محدد للمهام المطلوبة منك عن شغل الوظيفة؟ 0

    اذا كانت االجابة نعم هل هذا الوصف معلن قبل التعيين ؟ 4

    هل تعلم بوجود لجنة لالزمات والكوارث بالكلية؟ 3

2 
-انذار -طفايات حريق)هل توجد وسائل كافية للتعامل مع االزمات والكوارث

(ارشادات -مخارج  -راطيم مياةخ  
   

(تسرب غاز –حريق  –ماس كهربائى )هل سبق حدوث اى أزمة بالكلية  2     

6 

: فى حالة االجابة بنعم  

.هل التصرف كان عشوائيا-  

هل تم تدخل الجهات المختصة-  

   

7 
 –الدراسات العليا  –االدارة المالية )هل االدارات الموجودة لدعم المؤسسة كافية

(شئون هيئة التدريس –شئون الطالب   
   

.هل توفر التسهيالت الالزمة لدعم المؤسسة  8     

 
 هل لديك أى مقترحات للتطوير.. 

 

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

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

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

 ..................................... :االسم

 .....................................: الدرجة الوظيفية
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 :االسم 

 

 :العنوان 

 

 :رقم الهاتف 

 

 :البريد االلكترونى 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 صورة شخصية
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 إلى حد ما ال نعم العبــــــــــــــارة م

       هل تم عرض أهداف القافلة؟  0

       هل كان هناك التزاما بالموع؟ 4

       العملي؟ هل كان هناك ربطاً واضحاً بين الموضوعات المطروحة والواقع 3

       ؟هل كان المشاركون يرحبون باألسئلة والحوار العلمي أثناء الزيارة 2

       هل شعرت باستفادة علمية من الزيارة؟ 2

       هل استفدت من تشخسص مرض ما لم تكن اعراضه ظاهرة؟ 6

       ستفدت من عالج مرض تعانى منه؟هل  ا 7

       هل تمتع المشاركون بالقدرة على توصيل المعلومات بطريقة سهلة؟ 8

       هل حققت الزيارة أهدافها؟ 9

       ترغب في تلقي زيارات أخرى بواسطة القوافل الطبية؟ هل 01

    هل توجد لدى الكلية خدمات فعلية للمجتمع المحيط    00

 - استشارات   هل توجد ممارسات فعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع المحيط   04
 )حل مشكالت- قوافل تثقيف -برامج تدريبية

   

    هل توجد برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة    03

    هل  يتم تنفيذ برامج التوعية بشكل منتظم    02

 تدريب الطالب   عيد الخريجين (ية فى انشطة الكلية هل تشارك األطراف المجتمع 02
 )قوافل الطالب - فرص التوظيف-

   

 هل انت رضا عن اداء الكلية و مستوى خريجيها   06

 

   

 :العنوان:                                                                                                  االسم 
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 من رقم                      الى رقم                 : لفرقةا

  :تاريخ  اللقاء

 :الهدف من اللقاء

 

 

 

 استراتيجية الحل والنتائج

 

 

 اسم المرشد االكاديمى                     

 :التوقيع                                                   
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 مقترحات التحسين ستوفيغير م مستوفي المحتويات م

 course)ورقة تعريف المقرر 0

contract) 

   

    (معتمد) توصيف المقرر 4

    تقرير المقرر 3

    موافقة مجلس الكلية علي التوصيف 2

    موافقة مجلس الكلية علي التقرير 2

    جداول التدريس  6

    نماذج االمتحان 7

    نماذج االجابة 8

    حصائي لنتئج االمتحان النهائيتحليل اال 9

    نتائج تحليل استقصاء الطالب في المقرر  01

    االجراءات التصحيحة لالستبيان  00

    المحتوي العلمي للمقرر كالوارد في الالئحة 04

    (امتحانات دورية/ ابحاث) انشطة الطالب  03

    تقييم ورقة االسئلة لالمتحان 02

    الداخلي للمقرر/ راجع الخارجي تقرير الم 02

    السيرة الذاتية العضاء هيئة التدريس  06

    كتاب القسم 07
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 االفصل الدراسى).................................(

 المقترحات % المحاور م

 محتوى المقرر الدراسى 0
  

التمارين -التطبيقات -االداء العملى 3  
  

 استاذ المادة 1
  

 أعضاء الهيئة المعاونة 4
  

 تقييم الطالب 5
  

القاعات الدراسية والمعامل و مصادر  6
 التعلم

  

 أراء عامة حول المقرر 7
  

 الرضاء العام عن المقرر 8
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:اسم الطالب   

:الفـــتـــــــرة  

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز بنود التقييم م

      دريب لتاإلستفادة من ا 0

      التنوع في موضوعات التدريب   4

      مالءمة توزيع الموضوعات على الجدول الزمني 3

      التدريب ساعدني علي كيفية اداء الكشف االكلينيكي  2

      التدريب ساعدني علي اداء  مهارة  اكلينيكية  معينة بشكل صحيح 2

      .ى ما يفيدنى مستقبالً أضاف لى على الجانب المعرف التدريب  6

      .أضاف لى على الجانب العملي واالكلينيكي  ما يفيدنى مستقبالً  7

      تعاون عضو هيئة التدريس وقدرته علي توصيل المعلومات  8

      عضو هيئة التدريس يعطيك فرصة كافية للقيام باألنشطة بشكل مستقل  9

      وقت اإلنعقاد التدريب 01

 مالحطات والمقترحاتال.. 

 أكثر ما وجدت مفيداً فى هذا التدريب كان: 
0.......................................................................................) 

3.......................................................................................) 

1.............)........................................................................... 

  ضع مقترحاتك لتحسين جةانب القصور في التدريب ان وجدت: 
0.......................................................................................) 

3...................................).................................................... 

1.......................................................................................) 
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       The student name: 

        Period:     

Weak Accepted Good Very good Excellent Assessment items M 

     Benefit from training 0 

     Diversity in training subjects 3 

 
 

   Appropriateness of the 
distribution of the topics on the 
schedule 

1 

  
   Training helped me how to 

perform clinical exa minatues  

4 

  
   Training helped me to perform 

certain clinical skill correctly 

5 

  
   It added to me cognitive benefit 

me in the future. 

6 

  
   It added to me practical and  

clinical benefit  

7 

 
 

   The Cooperation of  faculty 
member and his ability to 
communicate information 

8 

 
 

    Faculty member gives you ample 
opportunity to carry out activities 
independently 

9 

     Dates of training time 01 

 Almlaahtat and proposals.. 

 What I found most useful in this training was : 
. ......................................................................................0 

....... ..................................................................................3 

. .........................................................................................1  

 Put your suggestions to improve deficiencies in training , if any 
........... ..........................................................................0 

. ......................................................................................3 

. ......................................................................................1 
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 مستفيد الخدمة/ عزيزى 
 تحية طيبة وبعد                                        

اكتوبر بعمل استبيان بهدف قياس وتقييم مستوى خريجى الكلية ،ويهدف االستبيان الى االستفادة من آرائكم 6تقوم كلية الطب جامعة 
 .ات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة وليس هناك حاجة لذكر اإلسمومقترحاتكم القيمة لتطوير األداء بالكلية ، علما بأن اجاب

 :يرجى اتباع التعليمات التالية
 .قراءة بنود االستبيان قراءة جيدة .0
 .فى الخانة التى تعبر عن وجهة نظرك)  ( وضع عالمة  .3
 .فى نهاية االستبيان سؤال مفتوح الرجاء األجابة عنه بإيجاز .1
 .ات وعدم أسئلة بدون االجابة عنهانرجو الدقة فى استيفاء البيان .4
 

 شاكرين لكم خالص التقدير والشكر على حسن التعاون
 عميد الكلية                                                                                                       

 دولت المليجى/د.ا                                                                                                  
 بيانات أساسية

 /...........................................المركز الطبى / إسم المستشفى  -
 /..................................المركز الطبى على اإلنترنت/موقع المستشفى  -
 / .....................................طبى المركز ال/ صفة مبدى الرأى فى المستشفى  -
 /...................................سنوات الخبرة فى العمل -

 
 :نوع المؤسسة 

 )          (قطاع خاص )       (                                                      قطاع حكومى   
 

 
 ةرؤية ورسالة الكلية واالهداف االستراتيجي

  الرؤية
 .أكتوبر أن تكون صرحاً للتفوق العملى والرعاية الصحية على الصعيد األقليمى  6جامعة  –تطمح  كلية الطب 

 الرسالة

أكتوبر بتخريج أطباء وفقااً للمعاايير األكاديمياة القومياة المرجعياة فاى إطاار مان األخالقياات المهنياة والتطاوير  6تلتزم كلية الطب جامعة 
 .م بتشجيع البحوث العلمية وتلبية إحتياجات المجتمع المحلى الصحية المستمر وتلتز

 :الغايات االهداف االستراتيجية 
 الغاية االولى

 .االرتقاء باألداء المؤسسى وتطوير العملية التعليمية لزيادة تنافسية الكلية محليا وإقليميا
 :األهداف اإلستراتيجية 

 .ئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للحصول على االعتماد األكاديمي المستمرتطوير أداء الكلية في ضوء معايير الهي -0
 .تحديث واستكمال المنشاءات والتجهيزات بكافة األقسام العلمية وقاعات الدرس والمدرجات -3
 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل برامج التدريب المستمر -1
 3107-3106إلكلينيكية عن كلية طب القصر العينى فى العام الجامعى استقالل أقسام المرحلة ا -4
 .الدعم الطالبي وتنمية المهارات العلمية وتحسين آليات تنفيذ برامج األنشطة الطالبية -5
 .تنويع مصادر المعرفة مع التركيز على المصادر المعرفية االلكترونية وآلياتها -6
 .ث تقيس مخرجات التعلم المستهدفةتفعيل وتطوير أساليب القياس والتقويم بحي -7
 .تفعيل دور وحدة ضمان الجودة وتعزيز نظم المتابعة والتقويم -8
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 الغاية الثانية
 تعزيز وتطوير البحث العلمي والقدرات اإلبداعية لدى الباحثين بالكلية 

 األهداف اإلستراتيجية 
 .تحديث الخطة البحثية للكلية .0
 (.محلية وأجنبية)المراكز البحثية المتميزة فى مجال البحث العلمى المشتركتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية و .3
 تدريب وتشجيع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على البحث العلمي والنشر .1
 انشاء وتجهيز معامل بحثية متميزة .4

 الغاية الثالثة
 عيةتدعيم ورفع الشراكة الفاعلة مع المجتمع وإعالء قيمة المسئولية المجتم

 االهداف االستراتيجية 
 وضع خطة لتدعيم دور الكلية في مجال التنوير ونشر الوعي الصحى بالمجتمع موثقة ومعتمدة -0
 تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص لتلبية احتياجات المجتمع الصحية وتحسين البيئة  -3
ام في تحقيق أهداف المجتمع وتنمية البيئة باالشتراك مع االطراف زيادة عدد البرامج والمشروعات والخدمات التي تقدمها الكلية وذلك لإلسه -1

 .المعنية
 معاالستفادة من البحث العلمى فى خدمة المجتمع و تقديم اإلستشارات العلمية والبحثية والتعليمية والبيئية لمختلف قطاعات ومؤسسات المجت -4
 يةالعمل على زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكل -5

 
 هل الرؤية واضحة ومفهومة؟ .0

 )    (ال   )    (     الى حد ما    )    (نعم   
 هل الرؤية يمكن تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم؟ .3

 )    (ال   )    (     الى حد ما    )    (نعم                 

 هل الرسالة واضحة ومفهومة؟ .1

 )    (ال      )    (  الى حد ما    )    (نعم                 

 هل الرسالة يمكن تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم؟ .4

 )    (ال   )    (     الى حد ما    )    (نعم                  

 هل االهداف االستراتيجية للكلية واضحة ومفهومة؟ .5

 )    (ال   )    (     الى حد ما    )    (نعم                 

 لكلية يمكن تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم ؟هل االهداف االستراتيجية ل .6

 )    (ال   )    (     الى حد ما    )    (نعم                

 بشكل عام ما هو تقييم سيادتكم لجودة خريجى الكلية .7

 )    (غير متوفرة             )    (       ضعيفة                    )    (متوسطة                             )    ( عالية               

 ما مدي توافر المعلومات األساسية لخريجى الكلية؟ .8

 )    (غير متوفرة )    (                    الى حد ما )    (                    متوفرة                   )    (  متوفرة تماما             

 للخريج ألداء العمل؟ما مدى توافر المهارات االكلينيكة الالزمة  .9

 )    (غير متوفرة )    (                   الى حد ما )    (                     متوفرة                   )    ( متوفرة تماما             

 ما مدي قدرة خريجى الكلية على أداء المهام التى يكلفون بها؟ .01

 )     (ضعيفة )     (                       الى حد ما )     (         متوسطة                           )    ( مرتفعة                   

 ما مدي توافر المعارف والمعلومات الحديثة الالزمة ألداء المهام المطلوبة؟  .00

 )    (غير متوفرة )    (                    حد ما الى )    (                    متوفرة                 )    ( متوفرة تماما                  

 

 

 

 

 



 (الالئحة الداخلية)ودة دليل وحدة ضمان الج

 

50 

 

 ما تقييمك لسلوكيات خريجى الكلية فى مجال العمل؟ .03

 )    (غير متوفرة )    (                    الى حد ما )    (                    متوسطة                           )    ( ممتازة                   

 اكم عن كفاءة خريجى الكلية؟ما مدي رض .01

 )    (غير راضى )    (                    الى حد ما )    (                      راضى                )      ( راضى تماما              
 
 

 ما مدي مالئمة خريجى الكلية الحتياجات سوق العمل ؟ .04

 )    (غير راضى  )    (            الى حد ما  (       )  مالئم   )    (مالئم تماما                 

 ما مدي توافر مهارات االتصال الفعال والعمل بروح الفريق الالزمة ألداء مهان العمل؟ .05

 )    (غير متوفرة  )    (            الى حد ما  )    (     متوفرة   )    (متوفرة تماما                 

 ة خريجى كليات الطب االخرى؟هل ينافس خريج الكلي .06

 )    (            ال ينافس   )    (     ينافس الى حد ما   )    (ينافس                 

 اهم جوانب  القوة فى خريج الكلية .07

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

 أهم نقاط الضعف فى الخريج .08

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

 متميزوفقا الحتياجات سوق العملمتطلبات الخريج ال .09

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

 سيادتكم؟ ماهى المواصفات والمهارات المطلوبة التى يتقنها خريج الكلية فى رآى .31

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

 هل توجد مقررات معينة تقترح تدريسها فى الكلية؟ .30

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

 :ةمقترحات سيادتكم لتحقيق التواصل الفعال بين الكلية والمستفدين من الخدمة لتخريج موارد بشرية مؤهلة وفق إحتياجات سوق العمل المتطور .33

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

 :المركز الطبى بالكلية/ مقترحات سيادتكم إلثراء التواصل بين مستشفاكم  .31

........................................................................................................................................................... ..... 
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 ..: ...................جامعة: ..................    كلية:...........................      ألستاذ الدكتورا

 :...............................سم المقررإ          إ  

 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز المقرر: أوالً  

     المحتوى يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة -0

     محتوى المقرر مترابط -3

     يعطى المقرر مع حاجة المجتمع ومجاالت العمل -1

     العمليتوائم المقرر مع حاجة المجتمع ومجاالت  -4

     يغطى المقرر التوجهات العلمية الحديثة -5

     يتوائم المقرر مع الفترة المتاحة لتدريسه -6

     منهج العملي يساعد الطالب في فهم المقرر -7

     المستوى العلمي العام للطالب -8

 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز اإلمتحانات: ثانياً  

     اإلمتحان التحريري يغطي محتوى المقرر -0

     يتناسب اإلمتحان مع الوقت المتاح له  -3

     يتم تحديد درجات كل سؤال على حده  -1

توزيع درجات التحريرى على االسئلة يعكس عدد الساعات التدريسية لكل جزء من  -4

 أجزاء المقرر

    

     اإلمتحان يقيس القدرة اإلستيعابية للطالب وليس إسترجاع المعلومات فقط -5

      

     إستبيان التحليل البيئي: لثاً ثا 

   ( يمكن إخيارأكثرمن اجابة)ما أكثر ما أعجبك في الكلية؟     

 أعضاءهيئةالتدريس المقرر الدراسي المباني 

 :أخرى أذكرها (اإلمتحانات)التقويم الطالبي  تجهيزات الكلية 

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

  ما يحتاج إلى تحسين 

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

 

    

  ما مقترحات سيادتكم لتطوير العملية التعليمية بالكلية وما يحتاج إلى تحسين     

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

 

 الممتحن الخارجى توقيع 
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 البيان ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف

 :المادة التدريبية

 أهداف التدريب واضحة     

 مالءمة توزيع الموضوعات على الجدول الزمني     

 مناسبة الموضوعات لمستويات المتدربين     

 حداثة المادة التدريبية     

 توافق األنشطة التدريبية مع الموضوعات     

 يبيةسالمة وسالسة اللغة التي كتبت بها المادة التدر     

 تاريخ تنفيذ البرنامج     

 وقت انعقاد الجلسات التدريبية     

 :تقييم المحاضر

 إلمام المدرب بالمادة العلمية     

 قدرة المدرب على توصيل المعلومات     

 (من حيث الوضوح والكفاية)طريقة تنظيم العرض      

 قدرته على شرح محتوى الدورة     

 ع المتدربينمدى تعاونة م     

 اجابة االسئلة بشكل مناسب     

 .قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على التفاعل     

 قدرة المدرب على إدارة المدخالت والمناقشات     

 اذكر أهم المقترحات المناسبة لتطوير مجاالت العمل.. 
 

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

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

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

 المالحظات: 
 .............................................................................................................................................................................................  

 

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

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

         : االســـم 

 :اإلدارة/ القسم  :        المسمى الوظيفي 

 : اسم البرنامج التدريبي 

 :اسم المحاضر
 :الجهة المنظمة

 :تاريخ االنعقاد :مدة الدورة : مكان االنعقاد


