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 وحدة تقويم األداء وضمان الجودة 
 بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق

 
حد ع ممق امم م  تممإ شاءممحد  تمميم تألممء إ مانمد  ومم حا مليممءنم  حل   مم    مم     

 تممإ تيي ممي م حا ممح   م2222/ 6 / 22(   ممح     442مي مما مل   مم   ي رمم )  اممإ  

 ملثحلث   ب ق مإلنم ي تيت مر ق  تيم تألء إ مانمد  و حا مليءنم . حلي   

 رؤية الوحدة :

تط ح ملءتيم شلي تيأل ق مر ءي  ف ع من مانمد    حشق مع معح    مليءنم       

 حا مليءنم.ل   ئ  ملألءم   لض 

 

 رسالة الوحدة : 

ت  ئ) ك  ) ملص يل  ل ءفحد    ط بمح  مل  ئم  ملألءم م  لضم حا مليمءنم  مء تألمحد        

مل ر     حلع     مل ع       خيم) ملطالب  ملب ئم    مح  يألمق  ةمحل  مل   م      مق ممع 

 مليحمع ،  ملرعي إلعيمن مل     ل يصءل ع ي مءع  حن.  مت ي )مة 
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 : داف اإلستراتيجية للوحدةاأله

 مخ جح  ملع      فيثأل  مل ي  ع مل ص ي  مل ي  ع ملي لي  مك رحب

 مل ع      

       شزكحد مبيأ مل ءح ك  مل ي  ع   ل ؤةرح  مل ي  ع مل ياي  ملي ع ح  مل

 . مل اح    نعإ م حخ مليءنم في حل ع  إ ل  ءح ك  

 حل                                                 ممج مل ألء إ   ن كحف  ملعحم  ن  ملءعي  أه    تطب ق  ،  اء  ثألحف  مليءنم 

 مل خ     .  أارحم)

    ح ع  لمل  مل خصصح كحف   فيشعالد ا إ مل   ز  ملألي م مل  حفر                                               .      

  تءي ع كحف  ماارحم ملع     في نعإ ع     و حا مليءنم ملءحم    مءع  حن  ،

 مل ءح ك  في ج  ع م ط بح  مءع  حن .

    نعإ ع   ح  مل ير ن مل ر    من خالل تءج ) ملألحئ  ن ع ي أاءط  مل طء

 .  حة   م مل خ     كل في ميحل) ل ءمكب  مر ء ح  مليءنم مل ي ت يرن 

  ع ق  ع  حن مءشاحم  عالاح  تبحنل   مع ه ئح   م ظ ح  و حا مليءنم

 . مليصءل ع ي مءع  حنمل ر ءى مإلا   ي  ملي لي   يف 

  

 : اختصاصات وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بالكلية

تطب ق شة  مت ي   مليحمع  ف إ  خ ص  حليءنم ـ ع ق مر ءى مل     ـ  مل ي تء ل  .1

  ةحل  مل     ـ  ؤ   ح ـ ملغح ح  ـ  ماهيمف.

 إ مانمد  و حا مليءنم  حل    .شاءحد اظحم م  حمل ل ألء  .2

  م ح ع  أاءط  مليءنم  حاارحم ملع      مإلنم    مل خ      حل    . .3
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تي  ل ا حئج تألء إ مانمد  و حا مليءنم  حل    ،  تألي إ تأل    ة ءي شلق  .4

 مل  كز مل ئ ري  حليحمع .

     تألي إ أنل  ش شحن    خيمح  مة ءح    لألارحم ملع      مإلنم م  مل خ .2

  حل     ف  ح   ع ق   ءك ي مليءنم.

مل عح ا مع كحف  ماارحم ملع      مإلنم م  مل خ ص   حل     ع ق ت  ئ  مل      .6

  شعيمنهح ل  ت   مءع  حن.

 شعيمن مل أل    ملر ءي ل     . .7

شاحم  متصحء  عالاح  مبحش م مع ملي ح  مل ع     ألضح ح تألء إ مانمد  .8

  ملألحه م.  و حا مليءنم  حليحمع 

مليءنم  ملأل حم   ءحط شعالمي  مةع نمخل مل     ل  ة   م  ءم تألء إ   ثألحف اء  .9

 مانمد  و حا مليءنم.

تطبق االستبيانات الخاصة باإلداريين مرة واحدة كل عام مثل )تحديد االحتياجات  .12

في  التدريبية لإلداريين ـ استطالع رأي اإلداريين حول الرضا الوظيفي ـ المناخ الصحي

 مباني الكلية ـ استطالع رأي اإلداريين حول المعايير الختيار وترقية القيادات اإلدارية(.
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دير نائب م– مدير الوحدة
 الوجدة

لجنة الشئون  
اإلدارية 

 والمالية

 

الدعم الفني و  لجنة

 التأهيل لالعتماد

 

البيانات  لجنة

 والمعلومات

 

 التدريبلجنة 

 

لجنة المقترحات 
 و الشكاوى

 واالستبيانات

 

 مجلس ادارة الوحدة
 العميد و الوكالء و روساء االقسام

 

لجنة رقابة 
 الجودة

 
الهيكل التنظيمي لوحدة تقويم 

 االداء و ضمان الجودة
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 آليات عمل النظام الداخلي إلدارة الجودة

 : آليات التعامل شكاوى الطالب
مالالالل مالالاله  الالالكواام ومقترحالالالاتام وأمالالالاكن تواجالالالد صالالالناديق إعالالالالم الطالالالالة بلليالالالة التعا (1

 ال كاوى.

  صناديق ال كاوى. يضه الطالة  كواام أو االقتراحات في (2

اتام يقالالوم مكتالالة ال الالكاوى والمقترحالالات برصالالد نصالالوب  الالكاوى الطالالالة أو مقترحالال (3

 إلكترونياً وورقياً مه ضمان السرية التامة وتصنيفاا وعرضاا على ذوي ال أن.

ارية دوريالة بصالورة منتظمالة بالطلبالة لمناق الة  الكواام أو إخبالارام عقد اجتماعات  ال (4

 ومقترحاتام.باإلجراءات التي تم اتخاذاا حيال  كواام 

 آلية تنفيذ االستبيانات إلكترونيًا للطالب :
عمل أكواد للطالة للدخول على نظم معلومات الجامعة على موقه الجامعة  .1

 اإللكتروني.

الدخول على موقه الكلية وطريقة اإلجابة على عمل ورش عمل للطالة عن طريق  .2

 االستبيانات سنوياً.

تحلل نتائج االستبيان إحصائياً عن طريق مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات  .3

 بالجامعة.

 توجيه النتائج المستخلصة إلى منسق التقويم المستمر بوحدة الجودة بالكلية. .4

ائج المؤ رات اإلحصائية لعناصر في ضوء تحليل نتائج االستبيانات يتم استخراج نت .5

 التقويم على كل فئة من الفئات الخاضعة للتقويم.

تقوم وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بتوجيه نتائج االستبيانات إلى األطراف  .6

 المعنية داخل األقسام العلمية واإلدارية.

س األقسام يقوم رؤساء األقسام العلمية بمناق ة النتائج الخاصة بالمقررات في مجال .7

 لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل مقرر دراسي.

في ضوء الرد الوارد للوحدة من األقسام العلمية يتم مناق ة نتائج التقويم مه كالً من  .8

 األستاذ الدكتور/عميد الكلية والسادة الوكالء ورؤساء األقسام العلمية.
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المعنية مه وكيل الكلية  داراتاإليتم عقد اجتماع لقيادات  اإلداريةفيما يخب القيادات  .9

النتائج والرد على أسباة انخفاض بعض العبارات التعليم والطالة لمناق ة ل ئون 

 .نالواردة باالستبيا

 آلية تنفيذ االستبيانات الورقية للطالب :
 يتم عمل ورش عمل للطالة عن طريق اإلجابة على االستبيانات سنوياً. .1

 ريق وحدة الجودة.ط تطبق االستبيانات إحصائياً عن .2

في ضوء تحليل نتائج االستبيانات يتم استخراج نتائج المؤ رات اإلحصائية لعناصر  .3

 التقويم.

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بتوجيه نتائج االستبيانات إلى األطراف تقوم  .4

المعنية بالكلية لإلطالع لمعرفة نقاط القوة والضعف الواردة باالستبيانات واتخاذ 

 م.الالز

 بأعضاء هيئة التدريس واإلداريين: ةآلية تنفيذ االستبيانات الخاص
 توزيه االستبيانات عن طريق فرق عمل اللجان المختلفة بوحدة الجودة. .1

 ايئة أو اإلداريين وتسليماا لوحدة الجودة. ءيتم اإلجابة علياا من قبل أعضا .2

 تحلل نتائج االستبيان إحصائياً عن طريق وحدة الجودة. .3

لمؤ رات اإلحصائية لعناصر وء تحليل نتائج االستبيانات يتم استخراج نتائج افي ض .4

 على كل فئة من الفئات الخاضعة للتقويم. التقويم

تقوم وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بتوجيه نتائج االستبيانات إلى األطراف  .5

 المعنية بالكلية لإلطالع واتخاذ الالزم.

تبيان في تحديد نقاط القوة والضعف لالستعانة باا في يتم االستفادة من نتائج االس .6

 وضه خطط التطوير والتحسين بالكلية.

 آلية تنفيذ االستبيانات بالمستفيدين :
 توزيه االستبيانات عن طريق فرق عمل اللجان المختلفة بوحدة الجودة. .1

 يتم اإلجابة علياا من قبل المستفيدين وتسليماا لوحدة الجودة. .2

 الستبيان إحصائياً عن طريق وحدة الجودة.تحلل نتائج ا .3

يتم استخراج نتائج المؤ رات اإلحصائية لعناصر  تفي ضوء تحليل نتائج االستبيانا .4

 التقويم على كل فئة من الفئات الخاضعة للتقويم.

نتائج االستبيانات إلى األطراف  هتقوم وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بتوجي .5

 واتخاذ الالزم. المعنية بالكلية لإلطالع
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يتم االستفادة من نتائج االستبيان في تحديد نقاط القوة والضعف لالستعانة باا في  .6

 وضه خطط التطوير والتحسين بالكلية.

 

 

 :بالكلية مآلية عمل المسائلة والمحاسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه   
موافاتاالا بطالرق ل العلميالةرؤسالاء األقسالام  وحدة تقويم األداء وضمان الجالودة تخاطة .1

بعد مناق تاا مه أعضاء ايئة التدريس بكل قسم واعتماداالا مالن  المسائلة والمحاسبة

 رئيس القسم.

مالالذكرة للعالالرض علالالى عميالالد الكليالالة بطالالرق  وحالالدة تقالالويم األداء وضالالمان الجالالودة تقالدم .2

 المسائلة والمحاسبة المقترحة من األقسام العلمية.

اء األقسالالام العلميالالة بطالالرق المسالالائلة والمحاسالالالبة عميالالد الكليالالة لمناق الالة رؤسالالال يجتمالاله .3

 للوصول إلى ال كل الناائي.

 اعتماد طرق المسائلة والمحاسبة لألقسام العلمية من مجلس الكلية. .4

جميه األقسام العلمية عن طرق المسائلة والمحاسبة التي سوف تطبالق بالكليالة  إعالم .5

 مه توزيعاا على جميه األقسام العلمية.

 لمسائلة والمحاسبة للسادة اإلداريين والعاملين بالكلية:لية عمل اآ   
األقسالام اإلداريالالة  مالالدير الكليالة ورؤسالالاء وحالالدة تقالويم األداء وضالالمان الجالودة تخاطالة .1

بعالد مناق التاا ماله العالاملين بكالل قسالم واعتماداالا بموافاتاا بطرق المسائلة والمحاسبة 

 من رئيس القسم.

ذكرة للعالالرض علالالى عميالالد الكليالالة بطالالرق مالال وحالالدة تقالالويم األداء وضالالمان الجالالودة تقالدم .2

 ن مدير الكلية واألقسام اإلداريةالمسائلة والمحاسبة المقترحة م

عميالد الكليالة لمناق الة مالدير الكليالة ورؤسالاء األقسالام اإلداريالة بطالرق المسالالائلة  يجتماله .3

 إلى ال كل الناائي.والمحاسبة للوصول 

 جلس الكلية.اإلدارية من م ماعتماد طرق المسائلة والمحاسبة لألقسا .4

طرق المسائلة والمحاسبة التي سوف تطبق بمدير الكلية جميه األقسام اإلدارية  يعلم .5

 بالكلية مه توزيعاا على جميه األقسام اإلدارية.

 آلية المراجعة الداخلية لتوصيف وتقرير المقررات:  
م ممثلالة مالن األقسالات كيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء ايئة التدريس بالكليالة  .1

 العلمية.
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 مراجعة توصيف المقررات سنوياً في بداية العام الدراسي. .2

مراجعالة تقريالر المقالررات سالنوياً بعالد االنتاالالاء مالن إعالالن نتالائج الفصالل الدراسالالي  .3

 الثاني.

 إعداد تقرير ناائي بما ورد من مراجعة. .4

تالالرد التقالالارير الخاصالالة بتوصالاليف وتقريالالر المقالالررات ال يالالر كاملالالة أو المالالدون باالالا  .5

 لألقسام العلمية من خالل خطاة موجه لرئيس القسم. مالحظات

 ثم ترد بعد تصحيح األخطاء نسخة إلى وحدة الجودة. .6

 آلية تحديد احتياجات المجتمع: 
 ة المحيطة توزيه االستبيان على األطراف المجتمعي .1

 تجميه نتائج االستبيان إحصائياً. .2

 ت.تم استخراج االحتياجايفي ضوء تحليل نتائج االستبيانات  .3

 رفه االحتياجات المطلوبة من الخدمات التي تقدماا الكلية على موقه الكلية. .4

 آلية تقييم المشاركة المجتمعية:

      الصيدليةخدمة  التصميم استبيان المستفيدين من  .1

 األفراد. الحتياجاتتبعاً  االستبيانتحديد محاور  .2

  سنويةعلى المستفيدين بصورة  االستبيان توزيه .3

تمارات وإجراء تحليل للنتائج الموجودة باا واستخراج النسبة المئوية تجميه االس .4

   لكل عنصر.

 تحديد العناصر األقل نسبة مئوية ومحاولة العمل على إصالحاا ومتابعتاا. .5

 آلية تنفيذ الدورات التدريبية:  

 تتم إجراءات محددة لتنفيذ الدورات التدريبية وهي كاآلتي:    

 للجنة التدرية بالوحدة. ت كيل الايكل التنظيمي .1

 وضه توصيف وظيفي لكل عضو في الايكل التنظيمي. .2

 تحديد الادف من الدورة وفقاً لخطة التدرية الموضوعة والقائمين على التدرية. .3

 إعداد الحقائة التدريبية )المادة العلمية، بلوك نوت، أقالم(. .4

 إعداد استمارات تقييم التدرية وتصويراا وفقاً لعدد المتدربين. .5

 اإلعالن عن الدورة التدريبية المنعقدة. .6

 إعالم السادة المدربين والمتدربين بميعاد ومكان انعقاد الدورة. .7
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تجايز قاعة التدرية)وسائل عرض ـ أماكن للجلوس ـ تجايز وجبة لفترة الراحالة  .8

 يم الحقائة(.ـ ك وف توقيعات الحضور ـ تسل

 تطبيق استمارة تقييم التدرية. .9

تحليالل نتالائج التقياليم وكتابالالة تقالارير عناالا إلكترونيالاً وتوجيااالالا إلالى رئاليس لجنالالة  .11

 التقويم بالوحدة.

 

األكاديميـة واإلداريـة لاللتـزام بتنفيـذ      لألقسـام والمتابعة  هآلية التوجي
 سياسات وإجراءات نظم الجودة الداخلية بالكلية:

 من وحدة الجودة: أوالً:    
االجتماعالالات التالالي تالالتم مالاله رؤسالالاء األقسالالام األكاديميالالة مالالن خالالالل مجلالالس الكليالالة  (1

والتي يتم فياا عرض جدول أعمال الوحدة وتحديد الماام المطلوبة مالن األقسالام 

 األكاديمية.

متابعة تنفيالذ الماالام المطلوبالة مالن خالالل التواصالل المسالتمر بالين منسالقي األقسالام  (2

 ة.األكاديمية والوحد

واللقالالاءات مالاله مالالدير  تخالالالل المخاطبالايالتم التواصالالل مالاله األقسالام اإلداريالالة مالالن  (3

 الكلية ورؤساء األقسام اإلدارية.

 العلمية: مثانياً: لجنة المتابعة الداخلية باألقسا
الم كلة من رئيس القسم واثنالان مالن أعضالاء ايئالة التالدريس ويفضالل الم الاركون      

 س الكلية وتختب اذه اللجنة بما يلي:في وحدة الجودة بالكلية ويخطر مجل

التأكد من إطالع السادة أعضاء ايئة التالدريس الم التركين فالي النظالام علالى  .1

األداء علالالى ضالالوء مالالا قالالدموه فالالي النمالالوذج الموقالاله مالالنام وفالالق جميالاله ماالالام 

 الخطة العامة للقسم.

مراجعالة تقريالر الن الاط األسالبوعي مالن خالالل النمالوذج المعالد لالذلك والموقالاله  .2

 من العضو.

 تحديد عدد األسابيه المستحقة لكل عضو م ترك في ضوء نتائج المتابعة. .3

توقيعاالا مالن اللجنالة علالى اللجنالة العليالا للمتابعالة بالكليالة  دعرض التقارير بعال .4

تمايالالداً للعالالرض علالالالى اللجنالالة العامالالالة للمتابعالالة بالجامعالالالة .. وتعتبالالر اللجنالالالة 

 مسئولة عن جميه المستندات المقدمة للجنة العليا بالكلية.

   ثالثاً: لجنة المتابعة العليا بالكلية:
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 المشكلة من:    

 .ًاألستاذ الدكتور عميد الكلية رئيسا 

 .األساتذة الوكالء أعضاء 

 .عدد من أعضاء ايئة التدريس بالكلية بحد أدنى ثالثة أعضاء 

 :وتقوم بالمهام التالية

 األداء باألقسام العلمية في ضوء خطالة كالل قسالم ويكالون ذلالك مالنمتابعة  .1

 الميدانيةالزيارات و  التقاريرمراجعة  خالل

التقارير الواردة مالن األقسالام العلميالة ب الأن الم الاركة فالي خطالة مراجعة  .2

 الكلية وتعديلاا إذا لزم األمر ذلك.

إخطار األقسام العلمية بمالحظات اللجنة  ارياً حتى يمكن تداركاا فالي  .3

 الفترة المقبلة.

سالام بعالد مراجعتاالا علالى اللجنالة عرض مجمل التقالارير الالواردة مالن األق .4

العليا بالجامعة في ظل الوقت المحدد لذلك.. وفي حالة تأخر الكليالة عالن 

مالنام عالالن االذه الالالدورة  لتقالديم التقالارير فالالي ناايالة كالالل دورة يعتبالر تنالالاز

وتتحمالالالل لجنالالالة المتابعالالالة بالكليالالالة مسالالالئولية عالالالدم إرسالالالال تقريالالالر متابعالالالة 

 األقسام.

 والقيادات األكاديميةآلية تقييم كفاءة إدارة الكلية 

 :    يتم تقييم كفاءة إدارة الكلية والقيادات األكاديمية وفقاً للخطوات التالية     

تطبيالالالق اسالالالالتبيان لتقيالالالاليم كفالالالالاءة اإلدارة للكليالالالة علالالالالى أعضالالالالاء ايئالالالالة التالالالالدريس  (1

 ومعاونيام، العاملين بالكلية.

النسالالالة إجالالراء التحليالالل اإلحصالالائي المناسالالالة لالسالالتبيانات والتوصالالل للنتالالائج ) (2

 المئوية لالستبيان كله(.

كتابالالة تقريالالالر نتالالائج االسالالالتبيان ورفعالالاله إلالالى مالالالدير وحالالدة تقالالالويم األداء وضالالالمان  (3

 الجودة.

تقوم أ.د/ مدير الوحدة بإخطار قيادات الكلية بنتائج االستبيان لكل قيادات الكليالة  (4

 كل فيما يخصه وتوقيعه باالستالم من أجل التقويم المستمر وتحسين األداء.

 تقييم كفاءة اإلدارة والقيادات األكاديمية سنوياً )في نااية العام الدراسي(.يتم  (5

6)  
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 آلية الوصول بالمجلة العلمية للكلية إلى مستوى إقليمي وعالمي مقبول:
وضه معايير واضحة وفقاً للمعايير األكاديمية والعالمية بخصالوب قاعالد الن الر  .1

 والطباعة والتحكيم.

 ي مجال الطباعة والن ر.استخدام التقنيات الحديثة ف .2

 تبادل المجلة مه الجامعات اإلقليمية وعدد من الجامعات العالمية. .3

 ن ر أبحاث المجلة على  بكة المعلومات الدولية. .4

 إدراج عدد من المحكمين الدوليين في المجلة. .5

 آلية مراقبة التزام الباحثين بأخالقيات البحث العلمي :
بحث سابق تحت نفس العنوان من خالل تم تسجيل التأكد من حداثة البحث وأنه لم ي .1

  بكة المعلومات الجامعية بجامعة عين  مس.تقرير رسمي من 

 فحب والتأكد من صالحية البحوث المقدمة من قبل ايئة اإل راف على البحث. .2

 فحب والتأكد من التقارير المقدمة من لجنة الحكم والمناق ة. .3

 ية المقدم لصالحية البحث.فحب والتأكد من تقارير اللجنة الثالث .4

في حالة وجود أي مخالفة ألخالقيات البحث العلمي يتم رفه تقرير إلى لجنة المحاسبة  .5

 التخاذ اإلجراءات الالزمة طبقاً لدرجة المخالفة تمايداً لعرضاا على مجلس الكلية.

 آليات متابعة تنفيذ الخطة البحثية :
وث لموافاتنا بعناوين األبحاث العلمية مخاطبة وكيل الكلية للدراسات العليا والبح (1

ثالث  اور لموافاتنا بكل جديد  3واإل راف والقسم المانح وذلك بمعدل كل 

 بخصوب اذا ال أن.

مراجعة األقسام العلمية لتالفي نواحي القصور في تنفيذ الخطة في ضوء المراجعة  (2

 الداخلية.

بحثية بالجامعة واحتياجات تحديث الخطة البحثية سنوياً في ضوء مستجدات الخطة ال (3

 سوق العمل.

 آلية بروتوكوالت التعاون البحثي:
العمل على الوصول إلى بروتوكوالت تساام في تبالادل الخبالرات علالى مسالتوى  .1

 الدراسات العليا ـ األبحاث العلمية. الةأعضاء ايئة التدريس ـ ط

وتبادل العمل على الوصول إلى بروتوكوالت تساام في تسويق البحوث العلمية  .2

 المراجه العلمية.
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تبالالادل الزيالالارات ب الالرض  العمالالل علالالى الوصالالول إلالالى بروتوكالالوالت تسالالاام فالالي .3

 الدراسة والبحث.

العمل على الوصول إلى بروتوكوالت تساام في حق الطرفين في ن ر البحوث  .4

 العلمية المرسلة من احد الطرفين إلى األخر.

الجانبين األساتذة الزوار العمل على الوصول إلى بروتوكوالت تساام في تبادل  .5

 اركة في مناق ة األبحاث العلمية.البرامج الدراسية والم لتنفيذ 

العمالالل علالالى الوصالالول إلالالى بروتوكالالوالت تسالالاام فالالي تبالالادل الجالالانبين الالالدعوات  .6

 لحضور المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية التي ينظماا كالً منه.

 :آلية المشروعات البحثية للكلية
عقد الدورات العلمية التي تساعد أعضالاء ايئالة التالدريس علالى تفاالم العمل على  .1

 إجراءات الم روعات البحثية.

ت الجيه أعضالاء ايئالة التالالدريس ومعالاونيام علالى حضالالور النالدوات العلميالة التالالي  .2

م كالت التي تواجاه والعمل تساام في التعرف على احتياجات سوق العمل وال

 على حلاا من خالل الم روعات البحثية.

لعمالالل علالالى تحفيالالز وتالالدعيم أعضالالاء ايئالالة التالالدريس ومعالالاونيام بالالالدعم المالالادي ا .3

 لتمويل الم روعات البحثية في ضوء خطة الجامعة للتمويل.

 آلية مشاركة طالب الدراسات العليا:
الندوات والمؤتمرات  فعالياتالعمل على تفعيل دور طالة الدراسات العليا في  .1

 العلمية.

الدراسالالالات العليالالالا للم الالاركة فالالالي الم الالالروعات  العمالالل علالالالى تفعيالالالل دور طالالالة .2

 البحثية.

العمل على تفعيل دور طالة الدراسات العليالا فالي تطالوير البيئالة المجتمعيالة فالي  .3

 مجال عملاا. 

 مصادر تمويل البحث العلمي: رآلية توفي
العمالل علالى تالوفير مصالادر لتمويالل األبحالاث التطبيقيالة مالن خالالل بروتوكالالوالت  .1

 .للتعاون مه جاات مختلفة

العمالالل علالالى تالالوفير مصالالالادر للتمويالالل الالالذاتي مالالن خالالالالل الت الالجيه علالالى إن الالالاء  .2

 الوحدات ذات الطابه الخاب.

 العمل على عقد المؤتمرات العلمية لتوفير مصادر تمويل للدراسات العليا. .3
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 آليات التعامل مع تظلمات طالب الدراسات العليا:
 من طالة الدراسالات  العمل على ت كيل لجنة لتلقي ال كاوي ومقترحات التطوير

 العليا.

 آليات أساليب جذب طالب الدراسات العليا:
سمح للطالة الوافالدين التسالجيل والذي يالعمل على تفعيل قرار مجلس الجامعة  .1

بالدراسالات العليالا ماله اإلعفالاء مالن  الرط الحصالول علالى تقالدير جيالد فالي الدرجالالة 

 العلمية األولى.

 راسات العليا في الجريدة الرسمية.اإلعالن عن بدء موعد التقدم لاللتحاق بالد .2

 اإلعالن عن بدء موعد لاللتحاق بالدراسات العليا على موقه الكلية اإللكتروني .3

اإلعالالن عالالن بالالدء موعالالد التقالالدم لاللتحالالاق بالدراسالالات العليالالا عالالن طريالالق توزيالاله  .4

 بعض اإلعالنات والملصقات

ق وضالاله اإلعالالالن عالالن بالالدء موعالالد التقالالدم لاللتحالالاق بالدراسالالات العليالالا عالالن طريالال .5

 ملصقات بلوحة إعالنات بالكلية ومكتة الدراسات العليا.

توفير دليل استر ادي لطالة الدراسات العليا بمكتبة الكليالة ومكتالة الدراسالات  .6

 العليا.

 :آليات تطوير النظم والالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية
 ات العليا.استخدام التقنيات الحديثة التي تادف إلى تطوير منظومة الدراس .1

تنظالاليم مواعيالالد لعقالالد ورش العمالالل لألقسالالام العلميالالة لمناق الالة المحالالاور األساسالالية  .2

 .الالئحة الدراسات العلي

للتعرف على أام االحتياجات تمايداً لطرحاا على سوق العمل  إعداد استبيانات .3

  لصياغتاا وإعداداا كجزء من برامج الدراسات العليا.

بتطوير الالئحة وبين األقسام العلميالة كالل علالى  تنظيم لقاءات بين اللجنة المكلفة .4

 حدى وذلك للتعرف على أام المقترحات.

 العمل على اتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة العتماد الالئحة. .5

 

 
 



 

 

  

 

16 

 

 آليات الخطة المقترحة لتحسين وتطوير الكفاءة البحثيـة ألعضـاء هيئـة   
 التدريس:

 تفعيل الم اركة في الدورات التدريبية. .1

 داخل األقسام العلمية بالكلية  على عقد المؤتمراتالحث  .2

االو جديالد  ن ر الوعي بين أعضاء ايئة التدريس لإلطالع المستمر على كل مالا .3

 المستوى اإلقليمي والدولي.

اقتالالالرام عمالالالل سالالاليمنارات األقسالالالام العلميالالالة بحضالالالور ودعالالالوة بعالالالض األسالالالاتذة  .4

 المتخصصين ولجنة الدراسات العليا بالكلية.

أعضاء ايئة التدريس على حضور المناق الات العلميالة لرسالائل ت جيه معاوني  .5

 الماجستير والدكتوراه وإعداد تقرير بذلك.

ت جيه معاوني أعضاء ايئة التدريس على دخول المكتبات العلمية لنقد عدد من  .6

 الرسائل في مجال التخصب وإعداد تقرير بذلك.

 آليات المراجعة الداخلية للخطط البحثية لألقسام :
للتسجيل للتأكد من إناا جعة األقسام العلمية للموضوعات البحثية المطروحة مرا .1

 تتم ى مه الخطة البحثية للقسم.

التالالي يالالتم تسالالجيلاا خالالالل العالالام الجالالامعي فالالي ضالالوء مراجعالالة األبحالالاث العلميالالة  .2

 الخطط البحثية الواردة من األقسام العلمية.

مطروحالة للتسالالجيل مالالن مراجعالة لجنالالة الدراسالات العليالالا للموضالوعات البحثيالالة ال .3

 األقسام العلمية للتأكد من إناا تتم ى مه الخطة البحثية للكلية.

 


