األستاذ الدكتور /لطفى بدر -منسق معيار التخطيط االستراتيجى
تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 تعزيز مصادر التمويل لتنفيذ الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية.
 تعزيز مشاركة األطراف المجتمعية فى مناقشة الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية.
 فك التداخل الزمنى بين الخطتين التنفيذيتين للخطة االستراتيجية.
 تعزيزاالنشطططة و اليططات التنفيططذ و متشططرات المتابعططة و مسططتويات االنجططاز التططة تضططمنتها الخطططة
التنفيذية 2017/2012حتى تحقق الغرض منها.
 تسططعى ادارة الكليططة علططى تعزيططز اقبططال سططوخ العمططل علططى خريجيهططا و رف ط مسططتو كفططا ة هططتال
الخطريجين مطن وجهطة ناطر المنامطات التطة يعملطون فيهطا عمطل دراسطات لقيطا

معطدالت تزايططد او

تناقص اعداد الطالب الوافدين اليها.

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

الدكتور/

محمود مختار عبدالقادر

-منسق معيار الهيكل التنايمى

تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 إعطادة توزيط العطاملين اإلداريطين بالكليطة علطى حسطب المتهطل الدراسطى والطدورات التدريبيطة
التأهيلية.2014/2015
 أجرا تحديث الهيكل التنايمى لكلية الزراعة بمشتهر.2015/2014

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور /سعيد عبا

راشد

-منسق معيار القيادة و الحوكمة

تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.







تنفيذ استقصا ات ألخذ آرا الطالب فة آدا القيادات االكاديمية بالكلية.
تحديث دراسة االحتياجات التدريبية لتنمية القيادات األكاديمية بالكلية.
تعزيز برامج لتدريب القائمين على إستخدام قواعد البيانات االلكترونية بالكلية لرف مهاراتهم.
إنشا قاعطدة بيانطات ترصطد وتوثطق مجطاالت التعطاون بطين الكليطة والقطاعطات اإلنتاجيطة والخدميطة
بالمجتم المحيط.
تعزيز خطة تنمية الموارد الذاتية بحيث تتضمن تحديد واضح ألليات و مسئولية التنفيذ.
أستحدات برامج للترويج و التسويق لمنتجات الوحدات او خدماتها و قياس المردود منها سنويا.

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

أألستاذ الدكتور /عادل البهنساو

-منسق معيار المصداقة و االخالخ

تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 إستطالع رأي الطالب دوريًا فيما تمارسه الكلية من ممارسات تتصل بالعدالة وعدم التمييز وإتخاذ
اإلجرا ات التصحيحة إذا لزم األمر.
 استتتط ا اراا الطتت ا و الجهتتار احدارف حتتو جااليتتة احتترااات المحاجاتتة التت ح تتو المل يتتة
الف رية.

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور /محمد اسماعيل سلوع -منسق معيار الجهاز االدار
تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة ي ةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور/

عبده مهد محمد -منسق معيار الموارد المالية و المادية
تحية طيبة و بعد

فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 أسططتكمال تجهيططز مجم ط المعامططل البحثيططة المتميططزة بالكليططة يضططم كافططة األجهططزة والمعططدات
المعملية الحديثة لخدمة البحث العلمة والعملية التعليمية بالكلية.
 أستحداث الية محددة معتمدة من مجلت ال ليتة تحتدد بنتود اق فتا متن دختا الوحتدات ات
الطابع الخاص.
 تحسين خدمة اق تر يت غير متاحة جي المبا ي ال ديمة.
 معما الدراستات العليتا جتي اق تتاح الحيتوا ي غيتر مجهتز و المعامتا الموحتودة جتي المبتا ي
ال ديمة غير حيدة التهوية و غير متصا و باأل تر يت كمتا ا اقم ا يتات المعمليتة محتدودة
جي معما المحاصيا كما لوحظ ادم توجر العدد ال اجي من الفنيين المتخصصين للمعاما.
 ال تب و الدوريات لم يتم ااادة ترتيبها بالم تبة الجديدة حت اق .
 ق يتم حساا سب المترددين ال أحمتالي اتدد الطت ا ل ستتفادة منهتا جتي تطتوير ختدمات
الم تبة.
 أست ما تجهيز العيادة الجديدة بالمعدات .

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور /ابراهيم عبدالعليم -منسق معيار المشاركة المجتمعية
تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 تعزيطز مسطتو أدا الوحطدات ذات الططاب الخطاص لرفط العائطد منهطا ورفط مسطتو انطدما
الوحدات ذات الطاب الخاص ومراكز الخدمة م المجتم ومشاكله.
 تعزيز المخصصات المالية ألنشطة قطاع خدمة المجتم وتنمية البيئة بالكلية.
 تحليا تحديث استبيا ات مشروا ت ثيف و تربية اقرا ب ب رية ميت كنا ة و باق ال ت المشتاركة
ج المشروا .2015/2014

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

الدكتور /الحسينى نوار -منسق معيارالطالب و الخريجين
تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.










إنشطا مكتطب خاصطة بشطئون الططالب الوافطدين لتطوفير كطل السطبل التطة تسطاعد علطة زيطادة
الطالب الوافدين للكلية بالتعاون م إدارة الوافدين بالجامعة.
حطث السطادة أعضطا هيئطة التطدري بالكليطة للتعطرف علطى الططالب المتعثطرين دراسطيا داخطل
العمليططة
أقسططامهم ومسططاعدتهم فططة حططل المشططاكل الدراسططية مططن خططالل الططدرو
أوالمحاضرات النارية.
ريادة الدام الط بي لي كاف و بحاحة ال ريادة تفعيا لزيادة سبة المستفيدين من الدام .
أستحداث ال لية سياسة ل ياس جاالية دام و رااية الط ا المتعثرين دراسيا.
أستحداث ال لية الية ل ياس مردود الدام الم دم للط ا المتعثرين دراسيا.
أستحداث ال لية سياسة ل ياس التوحه الوظيفي للخريجين.
أستحداث ال لية الية لمتابعة مستوى الختريجين جتي ستو العمتا و تبتين ايضتا محدوديتة اقستتفادة
من اراا الخريجين جي تطوير برامج ال لية.

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور /راشد عبدالفتاح زغلول -منسق معيار توصيف البرامج التعليمية
تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةد عم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.









تعزيز تطبيق المعايير األكاديمية بالبرامج التعليمية.
تعزيطز إجطرا الدراسطات وإسطتطالعات الطرأ للمسطتفيدين مطن الخدمطة دع ًمطا لسطعى الكليطة
لمواكبة التطورات المتالحقة فى سوخ العمل.
العما ال ا تحصا ال لية ال ااتماد الهيئة لما است رت الية من معتايير مرحعيتة ARSلتبع
البرامج الت لم تعما لها الهيئة .NARS
تحديث مصفوجة المضاهاة بحيتث تشتما المواصتفات العامتة لخريجتي كليتات الزرااتة و المخرحتات
التعليمية المستهدجة الخاصة ل ا بر امج .
تحديث قائمة مختلفة للمهارات العامة ل ا بر امج من البرامج التعليمية المختلفة.
توصيف برامج اللغة اق جليزية واما قئحة و دليا ل ا بر امج (..
متابعتتتتتتتة لجنتتتتتتتة المراحعتتتتتتتة الداخليتتتتتتتة بال ليتتتتتتتة خطتتتتتتت التحستتتتتتتين للبتتتتتتترامج و الم تتتتتتتررات
الدراسية.2015/2014
متابعة لجنة المراحعة الداخلية بال لية ت اريرالبرامج و الم ررات الدراسية.2015/2014

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور /فتحى جاد محمد -منسق معيار أعداد ملف البرامج التعليمية
تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.









تعزيز تطبيق المعايير األكاديمية بالبرامج التعليمية.
تعزيطز إجطرا الدراسطات وإسطتطالعات الطرأ للمسطتفيدين مطن الخدمطة دع ًمطا لسطعى الكليطة
لمواكبة التطورات المتالحقة فى سوخ العمل.
العما ال ا تحصا ال لية ال ااتماد الهيئة لما است رت الية من معتايير مرحعيتة ARSلتبع
البرامج الت لم تعما لها الهيئة .NARS
تحديث مصفوجة المضاهاة بحيتث تشتما المواصتفات العامتة لخريجتي كليتات الزرااتة و المخرحتات
التعليمية المستهدجة الخاصة ل ا بر امج .
تحديث قائمة مختلفة للمهارات العامة ل ا بر امج من البرامج التعليمية المختلفة.
توصيف برامج اللغة اق جليزية واما قئحة و دليا ل ا بر امج (..
متابعتتتتتتتة لجنتتتتتتتة المراحعتتتتتتتة الداخليتتتتتتتة بال ليتتتتتتتة خطتتتتتتت التحستتتتتتتين للبتتتتتتترامج و الم تتتتتتتررات
الدراسية.2015/2014
متابعة لجنة المراحعة الداخلية بال لية ت اريرالبرامج و الم ررات الدراسية.2015/2014

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

الدكتور/أحمد سعد

-منسق معيار التعليم و التعلم

تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.








تحديث خطة استراتجية التعليم و التعلم .2015/2014
تحديث قائمة اساليب التدري .2015/2014
استحداث الية لمتابعة استراتجيةالتعليم و التعلم2015/2014
أستحداث الية ل ستفادة من الزيادة جي ادد ااضاا هيئة لتدري بال لية.2015/2014
أستحداث الية ألشراف ال سم العلمي ال تأليف و اخراح ال تاا الجامعي.2015/2014
أستحداث الية موث ة للتعاما مع ضعف حضور الط ا.
است ما تحديث بر امج التدريب الصيف (الميدا )من اقدراح ضمن المخرحتات التعليميتة
المستهدجة ل ا البترامج التعليميتة – توصتيف بر تامج التتدريب الصتيف  -استاليب الت تويم -
مؤشتترات ل يتتاس جااليتتة التتتدريب الصتتيفي -يحتتدد تتواتج التعلتتيم المستتتهدجة و اا هتتا و
ااتمادها.
تفعيا اقامة المؤتمرات العلمية السنوية ل قسام و ال لية.
تطوير مو ح ت ييم الورقة اقمتحا ية.2015/2014




تطور مخارح للطوارئ و ا ذار ال و دواليب كاجية لحفظ اقورا جي ال و ترو .




لم يستد ال تحليا تائج ت ويم الط ا او اقستفادة من تائج الت ويم جي تطتوير البترامج
والم ررات .
 تحديث الية التعاما مع الش اوى الط بية معتمدة مجلت ال ليتة متع التتدايم بالوثتائق التت
تد ال اتخا قرارات تصحيحية جي تائج اقمتحا ات جي ضوا تالمات الط ا.
 اما است صاا ان الرااية اقحتمااية و الصحية للط ا.
 تطويراقستفادة من تائج قياس رضا الط ا جي تحسين اقداا  /تائج اقمتحا ات /تحصتيا
اقكاديمي.
مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

األستاذ الدكتور/

عبدالكريم ابراهيم

-منسق معيار البحث العلمى

تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
تعططاون متبططادل مط

 تعزيطز مشططاركة متسسططات القطططاع الخططاص إلجططرا
البحث العلمة.
 تعزيز عدد اإلتفاقيات الثقافية المفعلة بالكلية.
 تعزيز الموازنة المخصصة سنويا ألنشطة البحث العلمى.
 ريتتادة متوس ت النشتتر التتدولي بحتتث دولتتي /اضتتو /ستتنة و هتتذا ق يتناستتب متتع العتتدد ال ل ت
لألاضاا هيئة التدري بال لية.
 ريادة ادد المشرواات المشتركة دوليا.
 أستتتحداث سياستتة اامتتة لعمليتتة التوثيتتق قستتتخدام تتتائج اقبحتتاث العلميتتة التتتي ي تتوم بهتتا
ااضاا هيئة التدري جي تطوير و تحسين الم ررات الت يدرسو ها .

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

الكليططة فططة مجططال

عميد الكلية

الدكتور /حامد الزعبالو

-منسق معيار أعضا هيئة التدري

تحية طيبة و بعد
فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.






والهيئة المعاونة واإلستفادة منه.

تعزيز قواعد تقويم أدا أعضا هيئة التدري
اما تحليا ل ستبيا ات مردود التدريب.
اما تحليا ل ستبيا ات لت يم اداا ااضاا هيئة التدري .
أستحداث وثائق لت ويم اداا ااضاا هيئة التدري .
حساا العبا التدريس ج اققسام العلمية بال لية .2015/2014

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

الدكتور/

تهانى رشد عبدالااهر -منسق معيار الدراسات العليا
تحية طيبة و بعد

فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 تعزيطز اسطتطالعات رأي الشطركات والهيئطات الخاصطة والجهطات اإلداريطة والحكوميطة والتطة
تعمطل بالمجطال الزراعطة مطن أجطل تحسطين بطرامج الدراسطات العليطا بالكليطة بمطا يخطدم مجطاالت
التنمية.
 تعزيز طرخ تقويم الطالب لتتناسب م المخرجات المستهدفة للتعلم ومحتويات المقرر.
مراحعة برامج الدراسات العليا و م ررات الدراسات العليا الغير مفعله و العما ال اي اجها

ب رار من مجل الجامعة ل ستفادة منه ج تحديث قئحة الدراسات العليا.
متابعة قئحة الدراسات العليا الجديدة 2015و هت اق معروضتة الت لجنتة قطتاا العلتوم

الزرااية – مجل اقال للجامعات.
مراحعة المعايير المرحعية ARSلبرامج الدراستات العليتا المتبنتان متن ال ليتة متع مرااتان

تح يتق متطلبتتات المعتتايير ال ياستتية لبترامج الدراستتات العليتتا التتتي وضتعتها الهيئتتة ال وميتتة لضتتما
حودة التعليم و اقاتماد .
اتمام تحديث املية المراحعة الخارحية و الخطوات التصحيحية التي اتخذتها ال لية.

أستحداث ال لية الية قستفادة من تحليا النتائج و اقحرااات التصحيحية لمرحلة الدراسات

العليا.
أستحداث ال لية الية لجذا الط ا الواجدين لدراسات العليا.

تحديث مو ح استبيا ل ياس رضا الط ا الدراسات العليا و أستحداث الية ل ستفادة من
تائج ت ييم رضا الط ا جي تطوير برامج الدراسات العليا.
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األستاذ الدكتور/

صديق محيسن -منسق معيار أدارة الجودة
تحية طيبة و بعد

فى أطار أستعداد أدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة لتقدم لالستكمال زيارة المرجعة الخارجية من قبل الهيئة
القومية لضمان جودة االعتماد بتاريخ  2015/12/5مم يتطلب استكمال مالحظات مراجعى الهيئة و تحديث
بيانات المعيار خالل الفترة من  2015/1/1الى  2015/10/1لالستكمال الدراسةة الااتيةة االاةدار الرابة
 2015و التقريةةر السةةنوك للكليةةة  2015لةةالف فقةةد تةةم تكلةةيفكم بتنفيةةا اةةاا المالحظةةات بالتعةةاون م ة الفري ة
التنفيةةاك للمعيةةار والتسةةليم الةةى وحةةدة ضةةمان الجةةودة يةةوم الخمةةي القةةادم  2015/10/12و تفريةةا الفري ة
المعاون تماما لالستكمال ااا المهمة خالل الوقت المحةدد وابةالأ أدارة الكليةة ومةدير وحةدة ضةمان الجةودة
كتابتا بجمي االحتياجات الالزمة لالف والمقارين فى تنفيا االعمال المطلوبة منهم و يعتبر ااا ميعاد اخيةر
و نهةةةائى حيةةةث ان فريةةة الةةةدعم الفنةةةى مةةةن الجامعةةةة سةةةوه يقةةةوم بعمةةةل المراجعةةةة النهةةةائى يةةةوم اال نةةةين
 2015/11/16بالكلية و ااا لعلم و االحاطة.
 تعزيز آليات مناقشة نتائج التقويم م األطراف المعنية خار الكلية
 تعزيز اآلليات المتعلقة بالمسائلة فى مجاالت الفاعلية التعليمية.
 تحديث جم الملفات و التقارير خالل الفنرة من  2015/1/1الى .2015/10/1
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