
 شعار المؤسسة

أثر ومردود مشروع التطوير المستمر 
والتأهيل لالعتماد على كليه الطب البيطرى 

 جامعه الزقازيق 



 شعار المؤسسة

أثر ومردود مشروع فيما يلى مقترح استرشادى لعرض 

 التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد على المؤسسة التعليمية 

 :المؤسسةيجب أن يتضمن العرض المقدم من 

 2012/2011بيانات وصفية عن المؤسسة التعليمية للعام الجامعي. 

 بيان التطور الذي حدث خالل فترة اإلعداد للتأهل للحصول على االعتماد الستيفاء معايير االعتماد لمحوري القدرة

 .المؤسسية والفاعلية التعليمية
استعراض للسمات التنافسية وسمات التميز الحالية للكلية. 
مجال دعم البنية التحتية، ودعم : التقييم الكمى للتسهيالت المادية بالكلية وتوثيق بالصور فى المجاالت المختلفة

 .الخ.....االقسام باألجهزة والمعدات، ودعم المعامل والمدرجات والمكتبة واألقسام بالتجهيزات

 (.مع التوثيق بالصور إن أمكن)المشروع استعراض ألفضل الممارسات التى تمت فى نطاق تنفيذ 
 تطور نتائج تحليل أنواع التقييم المختلفةومؤشرات المتابعة ومؤشرات النجاح للخطط التنفيذية. 

تطور بعض المؤشرات الكمية للتطوير المستمر. 

 

 2 .باإلضافة إلى أى بيانات أخرى ترى المؤسسة ضرورة عرضها



 بيانات وصفية 

 عن المؤسسة التعليمية

 (2012/2011للعام الجامعي )



 التعليمية المؤسسةبيانات وصفية عن 

الزقازيق                                                            :الجامعة                                               البيطرىكليه الطب : المعهد / اسم الكلية 

 1969:تاريخ اإلنشاء 

 سنوات           5:مدة الدراسة بالمرحلة الجامعية األولى بالسنوات

  االنجليزيه: لغة الدراسة 

  vet.zu.edu.eg:  الموقع االلكتروني للمؤسسة 

                   2  :عدد الوحدات ذات الطابع الخاص/معمل         74:عدد المعامل/قسم      21:األقسام العلمية  عدد

 
   ...... :العملإجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والفنيين بالمؤسسة على رأس  

96 مدرس  60  / استاذ مساعد 19/   استاذ 
......  126=  معيد......  /  مدرس مساعد 
......   430= فنيين  ...... / إداريين 

 

 :بالمؤسسةأعداد الطالب المقيدين  

 1442: المرحلة الجامعية األولى 

 1414: مرحلة الدراسات العليا 



 التعليمية المؤسسةبيانات وصفية عن : تابع

 2: إجمالي عدد البرامج التعليمية التي تمنحها الكلية للمرحلة األولى

              1(:الفصلين )عدد البرامج بالنظام العادي 

 المعتمدةعدد البرامج بنظام الساعات :.....                     
1: عدد البرامج الجديدة 

                    

 38( : الغير مكررة )إجمالي عدد مقررات برامج المرحلة األولى 
  

 100(: المفعلة)إجمالي عدد برامج الدراسات العليا 
46: الدبلوم  

 27: الماجستير 

 27: الدكتوراه   

 
 297( : الغير مكررة )إجمالي عدد مقررات برامج الدراسات العليا                            

                 
 
               1: عدد البرامج المشتركة مع جامعات خارجية  

 ادوارد كندا برينساسم الجامعة  /  بيوتكنولوجىدراسات عليا :  اسم البرنامج

 



 التعليمية المؤسسةبيانات وصفية عن : تابع

 11.2  :1 الطالب: نسبة أعضاء هيئة التدريس

 15.4  :1 الطالب: نسبة أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل

 22.6  :1 الطالب: نسبة أعضاء الهيئة المعاونة

 22.6  :1 الطالب: نسبة أعضاء الهيئة المعاونة على رأس العمل

 6.6  :1 الطالب: نسبة أعضاء الجهاز اإلداري والمالي والفني 

 8.9  :1 الطالب: نسبة أعضاء الجهاز اإلداري والمالي والفني على رأس العمل



2004 

 انشاء 

    وحدة ضمان الجودة

2005 

مشروع توكيد نظام الجودة 
  QAAPواالعتماد 

2008 -2009   

االعداد لمشروع التطوير المستمر 

 PCIQA  والتأهيل لالعتماد

2009 

 اعداد استراتيجية الكلية 

2010 - 2015 

2009 - 2012  

تنفيذ مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد

2010 

تنفيذ ومتابعة وتقييم استراتيجية 
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 تأهيل الكلية لالعتماد المؤسسى
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خطة وحدة ضمان الجودة لرفع جودة االداء 

 الكلية لالعتمادوتأهيل 

7 



تطور األداء خالل فترة تأهل 
 المؤسسة لالعتماد 

الستيفاء معايير االعتماد لمحوري 
 القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية



 التخطيط االستراتيجي: المعيار األول

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة م

 وثيقة الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة 1

 

ال توجد خطة إستراتيجية أو تخطيط استراتيجي 

 وغياب الغايات واألهداف اإلستراتيجية الواضحة

للكلية خطة إستراتيجية واضحة أنشئت على 

 .وموثقه ومعتمده  منهاجيه 

2 

خطط لتنمية القدرات للقيادات وأعضاء هيئة التدريس 

الرجوع إلى مهام وحدة )واإلداريين والمعاونين 

 (:الجودة

 

توجد برامج متناثرة لتنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين

 .توجد خطه تدريبيه  موثقه ومعتمده

 .وثيقة التحليل البيئي  3
 

 ال توجد                             
 توجد وثيقه التحليل البيئى

وثائق مشاركة األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية 

 :في التحليل البيئي

 

 ال توجد مشاركة فعلية فى ذلك
 .توجد وثائق  متكاملة 

 الطالب  أ- 4

 أعضاء هيئة التدريسأ- 5

 العاملين( ج 6

 جهات التوظيف  –رجال األعمال (  د 7

 خريجون( هـ 8

9 
نص الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية 

 .معتمدة وموثقة

 

توجد رؤية ورسالة للكلية دون أهداف إستراتيجية 

. 

لرؤية والرسالة واألهداف تم تحديث ا

واعتمادها وتوثقها واعالنها  اإلستراتيجية 

. 

10 
وثيقة دراسة الفجوة بين ما هو موجود وما هو مأمول 

 Normsحسب 

ال يوجد حصر    إلمكانيات الكلية وتحديد للفجوة ما 

 بين الواقع والمأمول

توجد وثيقة متكاملة ومعتمدة لدراسة 

الفجوة توضح الفجوة ما بين ما هو موجود 

وما هو مأمول حسب معايير الجودة وأيضا 

 توجد خطط سنوية لسد الفجوة

 القدرة المؤسسية: المحور األول



 التخطيط االستراتيجي: المعيار األول/ تابع 

 2012الوضع الحالى  2009الوضع قبل   الوثيقة م

11 
وسائل نشر وإعالن الرؤية والرسالة واألهداف 

 .اإلستراتيجية داخل وخارج الكلية

 

لم يهتم بالقدر الكافي بنشر رؤية 

 ورسالة الكلية داخلها وخارجها

يتم االهتمام بنشر الرؤية والرسالة داخل وخارج الكلية 

باستخدام كافة وسائل النشر  االلكترونية ونشر الرؤية 

 .الكلية  وملصقات والرسالة في جميع مطبوعات

12 

 

وثائق مشاركة األطراف المختلفة في الرؤية والرسالة 

 .واألهداف اإلستراتيجية الكلية

 

لم يكن هناك اهتمامات كافية بوثائق 

ومشاركة اإلطراف المختلفة فى 

الرؤية والرسالة واألهداف 

 اإلستراتيجية للكلية

تم استالم رأى اإلطراف المختلفة داخلياً وخارجياً في رؤية 

ورسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية واألخذ بها في 

 االعتبار عند استكمال إستراتيجية الكلية  

 :وثيقة معتمدة لسياسات الكلية في

توجد بالكلية سياسات معتمدة في 

مجاالت التعليم والبحث العلمي 

وخدمة المجتمع والسياسات المالية 

وسياسات القبول والتحويل ولكنها 

 غير مدرجة في وثيقة معتمدة ومعلنة

توجد وثيقة معتمدة ومعلنة لسياسات الكلية فى مجاالت 

التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

والسياسات المالية وسياسات القبول والتحويل شاملة آلية 

تنفيذ السنوية وتم نشرها وإعالنها على منسوبي الكلية 

 والمجتمع بكافة وسائل النشر المتاحة

 مجاالت التعليمأ- 13

 البحث العلمي أ- 14

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ- 15

 سياسات ماليةأ- 16

 .الخ... سياسات القبول والتحويلأ- 17

18 
وسائل نشر وإعالن سياسات الكلية في المجاالت 

 .السابقة

19 

لتطبيق  Action plan وثيقة الخطة التنفيذية 

 –إستراتيجية الكلية متضمنة األنشطة والمهام المطلوبة 

  -الفترة الزمنية للتنفيذ –مسؤولية التنفيذ  –آليات التنفيذ 

 .التمويل الالزم –مؤشرات اإلنجاز  –المخرجات 

 

 ال توجد خطة تنفيذية

ستراتيجية الخطه اال توجد خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق

 كلية شاملة خطط تفصيلية سنويةلل

20 
وثيقة بمجاالت ارتباط إستراتيجية الكلية بإستراتيجية 

 .الجامعة

 

 ال توجد وثيقة بهذا الشأن

توجد وثيقة معتمدة ومعلنة توضح مجاالت ارتباط 

 استراتيجية الكلية باستراتيجية الجامعة

21 

وثيقة تتضمن السمات المميزة للكلية ودورها في خدمة 

 الوضع التنافسي الحالي والمستقبلي للكلية  –المجتمع 
توجد وثيقة معتمدة واضحة للسمات المميزة بالكلية توضح 

التنافس الحالى والمستقبلى للكلية مقارنة بالكليات المناظرة 



 الهيكل التنظيمي: المعيار الثاني

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة

1 
إجراءات  –( معتمد ومعلن)وثيقة الهيكل التنظيمي للكلية 

 .تحديث الهيكل التنظيمي 

توجد وثيقة للهيكل التنظيمي موثقة  

 ومعلنة

توجد وثيقة للهيكل التنظيمي موثقة ومعلنة 

 .ومحدثة 

2 
التوصيف الوظيفي وتحديد المسؤوليات للقيادات 

 األكاديمية والتنفيذية وجميع وظائف الكلية

يوجد توصيف وظيفي عام على مستوى 

قانون ) القيادات األكاديمية واإلدارية 

 تنظيم الجامعات

تم عمل  كتيب عن التوصيف الوظيفي لجميع 

 .منسوبي الكلية 

3 

إدارة )قائمة اإلدارات المتخصصة بالكلية معتمدة ومعلنة 

اإلدارة المالية  –الدراسات العليا  -شؤون الطالب 

 (.العالقات الثقافية –والحسابات 

 .تشكيل هذه اإلدارات من القيادات اإلدارية والعاملين

توجد قائمة باإلدارات ولكنها غير كاملة 

 وغير موثقة وغير معلنة

توجد قائمة كاملة لجميع إدارات الكلية موثقة 

 ومعلنة 

4 

قرار اعتماد وحدة إدارة األزمات والكوارث متضمن 

خطة تدريب أفراد  –الموارد البشرية والمادية الالزمة 

وتدريب أفراد  –الوحدة وتنمية قدراتهم في هذا المجال 

الكلية المعنيين على الخطط الموضوعة لألزمات 

 .والكوارث وكيفية التعامل معها

 ال يوجد

تم إنشاء وحدة إدارة األزمات والكوارث 

واعتمادها واعتماد هيكلها التنظيمي 

والئحتها الداخلية وبرامج التدريب الخاصة 

 بها وجارى تنفيذ البرامج 

5 
قرار اعتماد وحدة ضمان الجودة بالكلية وهيكلها 

 (.معتمد وموثق ومعلن)التنظيمي 
 تم تحديث القرار يوجد 

6 
معتمد وموثق )قرار الئحة الوحدة ومجلس إدارتها 

 (.ومعلن
 يوجد وتم تحديثه يوجد 

 (.موثقة ومعلنة )ملفات ومسؤوليات وأنشطة الوحدة  7
توجد بعض الملفات ينقصها التوثيق 

 واإلعالن

تم تحديث وتبويب الملفات مع توثيقها 

 .وإعالنها 

 توجد بصورة مبوبة وموثقة ومحدثة  توجد .محاضر وجلسات مجلس إدارة الوحدة 8

9 
تقارير مناقشة قضايا الجودة على مستوى المجالس 

 .توجد بصفة منتظمة فى جميع مجالس الكليه ال يوجد (محاضر مجلس الكلية. )الرسمية للكلية

10 

وثائق )الوسائل التي تتبعها الوحدة لممارسة أنشطتها 

 –تقارير المراجعين الخارجيين  –التغذية المرتجعة 

 ......مستندات التدقيق الداخلي

 يوجد 
توجد باالضافه الى وثائق التغذية المرتجعة 

 .وتقارير المراجعين الخارجين



 القيادة والحوكمة: المعيار الثالث

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة

 يوجد ال يوجد (.معتمدة ومعلنة)األكاديمية وثيقة معايير اختيار القيادات  1

2 
وسائل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اختيار 

 .القيادات األكاديمية
 ال يوجد

 يوجد

األطراف المعنية حول نمط ( استبيانات)نتائج استقصاء 

 :القيادة بالمؤسسة

 ال يوجد

 

 يوجد
 هيئة التدريسأ- 3

 إداريينأ- 4

 طالبأ- 5

6 

المحاضر الرسمية لمجالس الكلية حول مناقشة قضايا 

التعليم والتعلم وتطوير البرامج والقرارات التي تكفل 

 .فاعلية األداء

 

 يوجد ولكن ليس بانتظام

 

 . يوجد كمتطلبات اساسيه 

7 

خطة تدريب تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية 

متضمنة عدد البرامج أو الدورات التدريبية ونسبة 

 (.موثقة ومعلنة)عليها الحاصلين 

 

 ال يوجد

 

 يوجد

8 

قاعدة بيانات المؤسسة تتضمن مختلف اإلدارات ونظم 

ونظام ( اللوائح والقوانين)والقانونية المعلومات اإلدارية 

 .حفظ وتداول واستدعاء الوثائق

 

 يوجد

 

 يوجد

9 
 –مشروعات  –اتفاقيات ) وثائق التعاون مع المجتمع 

 .موثقة ومعلنة...( تقديم استشارات

 يوجد يوجد

10 

اآلليات المستخدمة لتقييم كفاءة إدارة المؤسسة 

( قرارات)ومجاالت ( موثقة ومعلنة)والقيادات األكاديمية 

 .االستفادة من نتائج التقويم

 

 ال يوجد
 يوجد

11 

عددها )مشروعات التطوير التي حصلت عليها المؤسسة 

ووسائل دعم القيادات األكاديمية ( أهدافها –أنواعها  –

 .لمتابعة واستمرارية تلك المشروعات وتطبيق نتائجها

 مشروع QAAP CIQAPمشروع /مشروع البلستكه

12 



 المصداقية واألخالقيات: المعيار الرابع

 2012الوضع الحالي     2009الوضع قبل  الوثيقة

التي تتبعها ( موثقة ومعلنة)قائمة اإلجراءات 

 :المؤسسة لاللتزام بحقوق الملكية الفكرية  في مجال

لم يكن هناك أي إجراءات بااللتزام  بحقوق الملكية 

الفكرية في مجال البحث العلمي أو أخالقيات المهنة 

ولكن الكلية بعراقتها اكتسبت تقاليد راسخة للحفاظ 

 على تلك الحقوق

تم اعتماد ونشر وثائق تحمى الملكية الفكرية 

في مجال البحث العلمي وأخالقيات المهنة 

وكذلك النشر والتوعية بنظام الملكية الفكرية 

 .يادات من خالل اإلدارة والق
 .البحث العلميأ- 1

 .أخالقيات المهنةأ- 2

 (التأليف والنشر)حقوق الملكية الفكرية (   ج  3

4 
ندوات )وسائل نشر ثقافة الملكية الفكرية بالمؤسسة 

 (.مطبوعات –لقاءات  –

 

 لم يكن هناك أي وسائل لنشر ثقافة الملكية الفكرية

تم نشر ثقافة الملكية الفكرية على مستوى 

 منسوبي الكلية

الممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة 

 :الطالب وتشمل –العاملين  –التدريس 

مارست الكلية بعض السياسات بصورة غير معلنة 

 .طبقاً للقوانين واللوائح المتاحة المنظمة لذلك

قامت الكلية بوضع معايير قياسية عادلة لتوزيع 

 .أعباء اإلشراف والتدريس والحوافز وغيرها
5 

وثائق معتمدة لتوزيع أعباء اإلشراف أ-

والتدريس والحوافز والمكافآت والتعيينات 

 –جداول دراسية .)ألعضاء هيئة التدريس
قوائم تسجيل الدراسات العليا والدرجات 

 (العلمية

6 
وثائق معتمدة لتوزيع أعباء العمل والحوافز أ-

 .بين اإلداريين والعاملين

7 

آلية معتمدة ومعلنة لتلقي الشكاوى والمقترحات 

واالستجابة لها والقرارات المتخذة في شأن الشكاوى 

 (.نماذج فعلية)وإخطار الشاكي بنتيجة المتابعة 

 وجود تلك اآللية بطريق غير موثقة وغير معلنة
اعتماد )استحدثت أالن آليات لتلقى الشكاوى 

 (لجنة للشكاوى تتبعها

8 
دليل موثق ومعلن ألخالقيات المهنة والوظائف 

 .المختلفة بالمؤسسة
 .أخالقيات المهنة عمل كتيب عن  تم  يوجدال 

9 

الوسائل المستخدمة في نشر المعلومات عن 

 –اإللكتروني الموقع )ومعتمدة المؤسسة موثقة 

 ...(.مسئولةجهة  –إعالنات  –أدلة  –مطبوعات 

وجد موقع إلكتروني للنشر ولكنه محدود الكفاءة 

 وبعض المطبوعات واألدلة

وشمل جميع جوانب تم تحديث موقع الكلية 

 .الكليه

13 



 الجهاز اإلداري: المعيار الخامس

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة

1 
وثيقة معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية 

 (.معتمدة ومعلنة)
 ال يوجد

 

 يوجد

وسائل المؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين 

 :بها

 

 

 ال يوجد

 

 تم عمل استقصاءت ثم تحليل احصائى

 وتقارير متابعه ثم دراسه االحتياجات

 .التدريبيه

 استقصاءاتأ- 2

 تقارير متابعة أ- 3

 ....دراسة االحتياجات باالستعانة بخبير( ج 4

5 

خطة معتمدة ومعلنة للتدريب المستمر بناء على 

تتضمن عدد وأنواع البرامج والدورات )االحتياجات 

 –المخصصات المالية  –التدريبية المتاحة للعاملين سنويا 

تقييم  –نسبة الحاصلين على الدورات  –المستهدفين 

 ...(.األداء

 

 .توجد ولكن بدون خطه

 

 .خطه معتمده وموثقه  للتدريب

6 
بالمؤهالت والخبرات المتاحة ( أو سجالت)قاعدة بيانات 

 .من العاملين بالمؤسسة 
 توجد سجالت ورقيه

 

 توجد قاعده بيانات الكترونيه

 توجد وثيقه معتمه وموثقه ال يوجد وثيقه .وثيقة معتمدة ومعلنة لربط الحوافز باإلنتاج 7

8 
وثيقة معايير تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين 

 (.معتمدة ومعلنة)

 توجد ال يوجد

9 

استبيانات قياس رضاء القيادات اإلدارية والعاملين ونتائج 

تحليلها واإلجراءات التصحيحية المتخذة بناء على نتائج 

 .التحليل

 توجد وتم تدريب العاملين عليها ال يوجد

 واصبحت ثقافه جديده



 الموارد المالية والمادية: المعيار السادس

 2012الوضع الحالى    2009 الوضع قبل  الوثيقة

1 
الموازنة المالية السنوية للمؤسسة عن آخر 

 (.تقرير معتمد)سنتين 
 يوجد ال يوجد

2 
خطة سنوية موثقة ومعتمدة لدعم وصيانة 

 .البنية التحتية والمرافق وآليات تطبيق الخطة

 

 ال يوجد

 

 يوجد

3 
كتيب يحتوي األماكن والتسهيالت المتاحة 

 .لممارسة األنشطة الطالبية

 

 ال يوجد

 

 يوجد

4 

بالمعامل المتاحة ( سجالت)قاعدة بيانات 

وتجهيزاتها ومعداتها وصالحيتها لالستخدام 

 .وصيانتها وتحديثها

 

 ال يوجد

 

 يوجد

5 
عن وسائل االتصاالت الحديثة ( نشرة)كتيب 

 .وتكنولوجيا المعلومات المتاحة بالمؤسسة

 

 ال يوجد

 

 يوجد

6 

كتيب عن الوحدات ذات الطابع الخاص 

-مهامها  –أهدافها  –رسالة الوحدة :يتضمن

 .خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات –مخرجاتها 

 

 يوجد نشرات مبسطه

 

 يوجد



 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة: المعيار السابع

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة

 دراسة الحتياجات المجتمع المحيط 1
 

 ال يوجد 
 يتم تحليل االحتياجات المجتمعية

2 

الخطة السنوية لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

جزء (.موثقة ومعلنة)طبقا الحتياجات المجتمع المحيط 

 من الخطة التنفيذية

 

 ال يوجد
 تحدث الخطة طبقاً لالحتياجات المجتمعية

3 

قرار إنشاء وحدة إدارية خاصة بالخدمات المجتمعية 

الهيكل  -وشئون البيئة والوحدات ذات الطابع الخاص

 .التنظيمي وتحديد المسؤوليات ألفراد الوحدة

ال يوجد وحدة إدارية خاصة بالخدمة 

 المجتمعية

تم إنشاء وحدة خاصة بالخدمة المجتمعية 

 وشئون البيئة ضمن الهيكل التنظيمي للكلية

4 
خاصة باألنشطة والخدمات ( سجالت)قاعدة بيانات 

 .المجتمعية ومتلقي الخدمة

ال يوجد قاعدة  بيانات باألنشطة والخدمات 

 المجتمعية ومتلقي الخدمة 
 يوجد قاعدة بيانات

 :مستندات تفعيل مشاركة األطراف المجتمعية وتشمل

 

يوجد مشاركة األطراف المجتمعية وهناك 

وال يوجد مؤتمر بروتوكوالت تعاون 

 للتوظيف 

 2عقد عدد تم -تم تفعيل رابطه الخريجين 

 –توفير فرص للتدريب –مؤتمر للتوظيف 

زياده عدد القوافل البيطريه فى القرى 

 .تحسين التدريب  –المحيطه 

5 

محاضر مجلس الكلية الخاصة بمشاركة أطراف أ-

ملتقى  –بروتوكوالت التعاون –المجتمع المدني 

 .التوظيف

6 
 –توفير فرص عمل للخريجين  –يوم الخريجين أ-

 .التدريب الميداني للطالب –قوافل الطالب 

7 
مستندات مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في 

 .  برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 ال يوجد

يوجد قاعدة بيانات لمساهمة الطالب وأعضاء 

برامج خدمة المجتمع فى هيئة التدريس 

 وتنمية البيئة

8 

نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بتقييم مستوى رضاء 

األطراف المجتمعية واإلجراءات التصحيحية المتخذة 

 .في هذا الصدد بناء على التقييم

ال يوجد استبيان لقياس رضاء األطراف 

 المجتمعية

  

يوجد تحليل الستبيانات رضاء األطراف 

المجتمعية وجارى تفعيل اإلجراءات 

 .التصحيحية



 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة: المعيار الثامن

 2012الوضع الحالي    2009الوضع قبل  الوثيقة

1 
آخر )التقرير الذاتي السنوي عن األداء الكامل للمؤسسة 

 (.إصدار معتمد

 

 يوجد

حتى يوجد تقرير أكثر شمولية ومكتمل 

2010-2011 

 يوجد .وثيقة آلليات ونظام المراجعة الداخلية والخارجية 2
توجد آلية لنظم المراجعة الداخلية 

 والخارجية

 تم تنفيذ بعض من اإلجراءات  لم يتم البدء في عمل اإلجراءات التصحيحية  .اإلجراءات التصحيحية المتخذة بناء على التقويم 3

4 

محاضر مجلس الكلية الخاصة بمناقشة مؤشرات التقويم 

الذاتي ألداء المؤسسة وما تم تنفيذة من خطة التطوير 

 .المستمر

 ال تناقش موضوعات الجودة بشكل منتظم
يتم الطرح في المجلس بشكل دوري ويتم 

 متابعة ما تم تنفيذه

 . :آليات التقويم الذاتي للمؤسسة ونتائج التقويم

 

 بصوره مبسطه موجودة

 تم تنفيذ استبيانات المستفيدين -

 يتم عمل مراجعة داخلية وخارجية -

ندوات عقد  ورش العمل وال تم تكثيف-

 متخصصة ال

 .استبيانات المستفيدينأ- 5

 .تقارير المراجعينأ- 6

 ندوات  –لقاءات أ- 7

 بانتظام يتم عمل مراجعة داخلية وخارجية  وغير دوريه موجودة .تقارير المراجعين الداخلية والخارجية 8

9 
التي تم تنفيذها بناء على ( اإلنجازات)قائمة التحسينات 

 .نتائج التقويم الذاتي
 ال توجد قائمة للتحسينات 

توجد قائمة للتحسينات من خالل مراحل 

 المشروع المختلفة 



 الفاعلية التعليمية: المحور الثاني

 الطالب والخريجون: المعيار التاسع

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة

 توجد وثيقة معتمدة ومعلنة ال توجد (.معتمدة ومعلنة)وثيقة سياسات المؤسسة لقبول وتحويل الطالب  1

2 
 –دليل الطالب  –الموقع االلكتروني )وسائل نشر وإعالن السياسات 

 (.أخرى –اإلرشاد 
 وسائل النشر كانت محدودة للغاية

يتم نشر وإعالن السياسات بصفة منتظمة 

على الموقع االلكتروني وفى دليل الطالب 

 ودليل اإلرشاد وفى النشرات االخرى

3 
استبيانات قياس رضاء الطالب عن سياسات القبول والتحويل 

 .ونتائجها
 ال توجد

توجد بصفة منتظمة ويتم متابعتها تبعاً عن 

 طريق االقسام   

4 

خطة معتمدة ومعلنة للدعم واإلرشاد الطالبي طبقا لالحتياجات الفعلية 

الرعاية الصحية  –الدعم المادي  –الدعم األكاديمي : )للطالب تتضمن

 –وثيقة معتمدة من أساليب اكتشاف الطالب المتفوقين والمتعثرين  –

الدعم  –رعاية الطالب الوافدين  –نظم إرشاد وتوجيه الطالب الجدد 

 ...(.المالي للطالب المستحقين للمنح الدراسية

 ال توجد
توجد حالياً خطة معلنة ومعتمدة للدعم 

 واإلرشاد الطالبى 

5 
يتضمن معلومات كافية عن المؤسسة وبرامجها "دليل الطالب 

 ".التعليمية وخدمات الدعم الطالبي 

 

يوجد بصورة غير مستوفاة لبعض 

 البنود مثل سياسات القبول والتحويل

يوجد دليل متكامل شامل سياسات القبول 

والتحويل والبرامج التعليمية وخدمات 

 ودعم الطالب 

6 

األقسام  –يتضمن نظام القبول بالمؤسسة " دليل اإلرشاد األكاديمي 

خطوات التسجيل للطالب المستجدين  –العلمية والدرجات التي تمنحها 

جداول  –المقررات اإلجبارية واالختيارية  –الرسوم الدراسية  –

الدراسة واالمتحانات لجميع المستويات في األقسام والتخصصات 

برامج وخدمات رعاية الشباب  –قواعد االمتحانات  –المختلفة 

 ".والخدمات الطالبية 

 يوجد ال    يوجدال 



 الطالب والخريجون: تابع المعيار التاسع

 2012الوضع الحالي  2009الوضع قبل  الوثيقة

7 
استبيانات قياس وتقييم رضاء الطالب عن 

 .خدمات الدعم واإلرشاد الطالبي
 توجد ويتم متابعتها عن طريق أقسام الكلية ال توجد

8 
 –نشرة أو كتيب عن وحدة خدمات الخريجين 

 .مسؤوليتها والخدمات التي تقدمها 
 يوجد كتيب عن رابطه الخريجين ال توجد

9 
الخريجين والتوجه (  سجالت)قواعد بيانات 

 .الوظيفي
توجد سجالت    توجد قوائم كاملة ورابطه خريجين 

10 
قائمة برامج إعداد الطالب والخريجين لسوق 

 .العمل
 ال توجد

توجد أنشطة مختلفة إلعداد الطالب 

والخريجين لسوق العمل مع توفير 

 الكتيبات المعنية

11 
الكتاب السنوي للخريجين وملتقى التوظيف 

 .السنوي 
 ال يوجد مؤتمر للتوظيف

يوجد مؤتمر للتوظيف سنوى وعيد 

للخريجين  تشارك فيه اإلطراف المجتمعية 

 والشركات الداعمة



 المعايير األكاديمية: المعيار العاشر

 2012الوضع الحالي  2009الوضع قبل  الوثيقة

1 

قائمةةةةة بةةةةرامج توعيةةةةة أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس بالمعةةةةايير 

مناقشةةةات  –لقةةةاءات  –نةةةدوات  -ورش عمةةةل )األكاديميةةةة 

 ...(.مفتوحة

 

برامج توعية  توجد

  لجنه القطاع فقطألعضاء 

ورش عمل لتوعية أعضاء هيئة  منتم عمل عدد 

بالمعايير  التدريس باألقسام العلمية المختلفة 

 األكاديمية 

2 
قوائم المعايير األكاديمية القياسية القومية لجميع التخصصات 

 .بالمؤسسة

  توجد فقط مسودات

للمعايير األكاديمية 

 القياسية القومية 

توافر قوائم المعايير األكاديمية القياسية القومية 

لجميع البرامج التي لها معايير أكاديمية قياسية 

 قومية 

3 
محاضر مجلس الكلية ومجةالس األقسةام حةول إجةراءات تبنةي 

 .المعايير األكاديمية

لم يكن هناك محاضر 

لمجالس األقسام ومجلس 

الكلية حول إجراءات تبنى 

 المعايير األكاديمية

توافر محاضر لمجالس األقسام العلمية المختلفة 

ومجلس الكلية حول إجراءات تبنى المعايير 

 األكاديمية سواء القومية أو المرجعية 

4 
تقةةارير المراجعةةة الداخليةةة والخارجيةةة حةةول توافةةق البةةرامج 

 .التعليمية مع المعايير األكاديمية

 

لم يكن هناك تقارير 

للمراجعة الداخلية 

والخارجية حول توافق 

البرامج التعليمية مع 

 المعايير األكاديمية 

هناك تقارير مراجعة داخلية لجميع البرامج التعليمية 

عن مدى توافق البرامج التعليمية مع المعايير 

األكاديمية،كما يوجد تقارير مراجعة خارجية لعدد من 

  ( امجنبر101 )البرامج الدراسية 

5 
تقةةارير المراجعةةة الداخليةةة والخارجيةةة لقيةةاس ومتابعةةة مةةدى 

 .تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه

لم يكن هناك تقارير 

مراجعة داخلية وخارجية 

لقياس ومتابعة مدى 

تطبيق المعايير األكاديمية 

 المتبناه   

هناك تقارير للمراجعة الداخلية لقياس ومتابعة مدى 

تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه كما توجد تقارير 

 امج    نبر101مراجعة خارجية لعدد 



 المقررات الدراسية/ التعليمية البرامج : المعيار الحادي عشر

 2012الوضع الحالى    2009الوضع قبل  الوثيقة

 .الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 1
 

 توجد الئحة داخلية لمرحلة البكالوريوس

 (:يتضمن ملف البرنامج)الدراسية ملفات البرامج 

2 
 .توصيف وتقرير البرامج أ-

كان هناك توصيف للبرامج ولكن لم يكن هناك 

 تقارير للبرامج 

  برنامج 1وعددها البرامج لجميع تم تعديل توصيفات 

تبعا لنموذج الهيئة كما تم عمل تقارير للبرامج التي 

 أنتج منها خريج

3 
 كان هناك توصيف لبعض المقررات  ..توصيف وتقارير المقررات الدراسيةأ-

 (المستوى األول والثاني والثالث)

  38وعددها  أصبح هناك توصيف لجميع المقررات 

 الدراسية لجميع المقررات وكذلك أصبح هناك تقارير 

 .مصفوفة البرنامج مع المعايير األكاديميةأ- 4

5 
لم يكن هناك مصفوفة للبرنامج مع المقررات  مصفوفة البرنامج مع المقررات الدراسةأ-

 الدراسية 

أصبح هناك مصفوفة للبرنامج مع المقررات الدراسية 

 وذلك لجميع البرامج الدراسية 

6 
مصفوفة المقررات مع النتائج التعليمية أ-

ILOs 

لم يكن هناك مصفوفة للمقررات مع النتائج 

 التعليمية المستهدفة 

أصبح هناك لكل مقرر دراسي مصفوفة تربط محتويات 

 المقرر مع النتائج التعليمية المستهدفة 

 (.كتيبات)أدلة البرامج التعليمية  7
 

 لم يكن هناك أدلة للبرامج التعليمية 
 أصبح هناك أدلة للبرامج التعليمية 

8 

تقارير المراجعين الخارجيين للبرامج التعليمية 

متضمنة مدى مالئمة البرامج للتطور العلمي في 

مجال لتخصص، مالئمة هيكل البرنامج ونوعية 

 المقررات، طرق التدريس والتقييم غير التقليدية

لم يكن هناك تقارير للمراجعة الخارجية للبرامج 

 التعليمية الخاصة بالئحة الساعات المعتمدة 
 امج  نبر 1هناك تقارير للمراجعين الخارجيين لعدد 

9 

وسائل استطالع رأي المستفيدين واألطراف 

المعنية في البرامج التعليمية ومالءمتها للتطور 

 .في مجال التخصص واحتياجات سوق العمل

لم يكن هناك أية وسائل استطالع ألراء 

المستفيدين واألطراف المعنية في البرامج 

التعليمية ومدى مالءمتها للتطور في مجال 

 التخصص واحتياجات سوق العمل 

تم استطالع رأى المستفيدين واألطراف المعنية في 

البرامج التعليمية وذلك عن طريق االستبيانات وتحليلها 

كما تم استحداث برامج جديدة لتغطية احتياجات سوق 

   طب الدواجنالعمل مثل برنامج 

1

0 

نماذج استبيانات ونتائج تقييم المقررات الدراسية 

 لم يكن مطبقا بواسطة الطالب، واإلجراءات التصحيحية المتخذة 
تم تفعيل استطالع رأى الطالب في المقررات الدراسية 

 الخاصة بهم وذلك عن طريق نماذج استبيانات مختلفة  



 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم: المعيار الثاني عشر

 2012الوضع الحالي     2009الوضع قبل  الوثيقة

1 

 استراتيجية للتعليم والتعلم

 مشاركة األطراف المعنية المختلفة في إعداد استراتيجيات

 تراجع المؤسسة استراتيجيات التعليم والتعلم
 يوجد- ال يوجد استراتيجيه للتعليم والتعلم

2 

توفر المؤسسة انماطاً من التعليم غير التقليدية قادرة 

 علي تحقيق مخرجات التعليم والتعلم 

تتأكد المؤسسة من مالئمة أنماط التعلم المستخدمة 

 .لمخرجات التعلم المستهدفة 

 ال يوجد
يوجد انماط جديده  مثل التعلم الذاتى وكذلك تفعيل 

 المقررات االلكترونيه

3 

 التعليم الذاتي 

تتأكد المؤسسة من أن المقررات الدراسية تحتوي علي 

 مجاالت معينة

 .وطرق تدريس لتطبيق التعلم الذاتى

 .توافر مصادر التعليم الذاتي 

 ال يوجد
يوجدلم الذاتى بعض المقررات الدراسيه فى 

 مجاالت التعلم الذاتى

4 

الكثافة )دراسة عن تعامل الكلية مع مشاكل التعليم شاملة 

ضعف الموارد  –الدروس الخصوصية  –العددية الزائدة 

الكتاب  –زيادة أو نقص أعضاء هيئة التدريس  –المتاحة 

 .....(.الجامعي

 .يوجد اليات موثقه ومعلنه  ال يوجد

5 
قائمة ببرامج التدريب الميداني للطالب علي مستوي 

 .البرامج التعليمية وآلية اإلشراف والمتابعة والتقييم
 ال يوجد

يوجد قائمه ببرامج التدريب الميدانى واليه 

 لالشراف عليها ومتابعتها

6 

وثائق مشاركة األطراف المجتمعية في برامج تدريب 

 يوجد ال يوجد .الطالب والمشاركة في تقييمهم



 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم: تابع المعيار الثاني عشر

 2012الوضع الحالي     2009الوضع قبل  الوثيقة

7 
نتائج استطالع أراء الطالب حول برامج التدريب الميداني 

 .معتمدة من المراكز
 يوجد- ال يوجد

8 

الئحة نظام تقييم الطالب وتحديد مواعيد االمتحانات وإعالن 

 يوجد- يوجد .النتائج وقواعد نظام الرأفة وقرارات تشكيل لجان التصحيح

 يوجد- يوجد نظام الكنترول وآلية اإلجراءات المتخذة في إدارة االمتحانات 9

10 
آلية تلقي شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت فيها 

 (.نماذج فعلية)
 يوجد مع وجود نماذج فعليه- ال يوجد

11 
 –األجهزة : المعامل تشمل( سجالت)قاعدة بيانات 

 ...الصيانة –المعدات  –التجهيزات 
 يوجد ال يوجد

12 

مساحة القاعات بالنسبة : قاعدة بيانات المكتبة تتضمن

خدمات  –المراجع والدوريات  –التجهيزات  –ألعداد الطالب 

 –العاملين بالمكتبة  –تكنولوجيا المعلومات  –التطوير 

تسجيل  –الخدمات المقدمة للمترددين  –مواعيد العمل 

مستوى رضاء  –وسيلة تلقي الشكاوى  –المترددين 

 ....المستفيدين

 يوجد ال يوجد

13 
استبيانات ونتائج استطالع رأي الطالب حول وسائل التعليم 

 .والتعلم
 يوجد ال يوجد



 أعضاء هيئة التدريس: المعيار الثالث عشر

 
 

 

 2012الوضع الحالي     2009الوضع قبل  الوثيقة

1 

قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

الدرجات األكاديمية  –التخصصات  –األعداد : تشمل

عدد ساعات  –المقررات التي يشارك في تدريسها  –

العمل في مجاالت التدريس و البحث العلمي وخدمة 

 –الندوات  –االشتراك في المؤتمرات  –المجتمع 

المحاضرات العامة داخل  –المناقشات المفتوحة 

 –اإلشراف على الدراسات العليا  –وخارج الكلية 

 .الساعات المكتبية  –اإلرشاد األكاديمي 

 

 %لم يكن موجود فيها إال نسبة تصل إلى  صفر
 %80وصلت نسبة االكتمال اآلن إلى اكثر من  

 السيرة الذاتية متضمنة قائمة األبحاث المنشورة 2

 

لم تكن بعض األقسام قد أعطت السير الذاتية 

وال قوائم  والبحوث والبعض األخر لم يكن 

 مكتمال 

 

وصل العدد المتكامل نهائيا حتى تاريخه إلى حوالى  

 متكاملة 80%

3 

الفائض في / خطة المؤسسة للتعامل مع العجز 

معتمدة )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 (.ومعلنة

 

 تم اعتمادها 

 

 ومازالت معتمدة 

4 
وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسات وقواعد تعيين هيئة 

 .التدريس والهيئة المعاونة

 

 موجودة ومعلنة 

 

 موجودة ومعلنة

5 
قائمة تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 

 .التدريس والهيئة المعاونة 

 

 تم عمل استطالع رأى 

وهناك دراسات قائمة وتم فيها مشاركة فعالة من 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 



 التدريسأعضاء هيئة : المعيار الثالث عشر/ تابع 

 2012الوضع الحالي  2009الوضع قبل  الوثيقة

6 

 

خطة المؤسسة لتدريب أعضاء هيئة التدريس 

عدد : ومعاونيهم وفقا لالحتياجات الفعلية تشمل

 –الفئة المستهدفة  –ونوعية البرامج التنفيذية 

األداء وفاعلية  -معايير التقييم  –آليات التنفيذ 

 –التغذية الراجعة من المتدربين  –التدريب 

 .قياس األثر الذي أحدثه التدريب في األداء

 

تم عمل دورات تدريبية بناءا على 

 استطالع الرأي 

 وتم تفعيل هذا البرنامج 

7 

قائمة موثقة ومعلنة بمعايير تقييم أداء أعضاء 

االلتزام : هيئة التدريس ومعاونيهم تشمل

 –بجداول التدريس واألنشطة العلمية األخرى 

المساهمة في أنشطة الريادة الطالبية والبحث 

األنشطة المحلية  –العلمي وخدمة المجتمع 

المساهمة في أنشطة  –والقومية والعالمية 

 –ضمان الجودة والتطوير المستمر للمؤسسة 

باإلضافة إلى . المساهمة في تنمية الموارد

آليات المؤسسة لربط الحوافز بمستويات األداء 

وإخطار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 .بنتائج التقييم

 

 أعلنت األقسام بما هو مطلوب 

وجارى عمل الالزم تجاه مساهمة أعضاء 

هيئة التدريس في إجراء االستبيانات الخاصة 

 بمعايير األداء من خالل وحدة االستبيانات 

8 

استبيانات استطالع رأي وقياس وتقييم مستوى 

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 

واإلجراءات التصحيحية المتخذة ، ومعاونيهم 

(  نماذج واقعية)للمحافظة على الرضا الوظيفي 

 .معتمدة من المراكز

 

تم قياس الرضا الوظيفي عن طريق 

 استطالع الرأي األول وثم تحليله 

من خالل التحليل ظهر عدم رضا في نقاط 

وجارى اآلن عمل استطالع  تفعيلهامحددة تم 

 رأى جديد



 البحث العلمي واألنشطة العلمية:المعيار الرابع عشر

 2012الوضع الحالى  2009الوضع قبل  الوثيقة

1 

خطة المؤسسة للبحث العلمي مرتبطة بخطة 

الجامعة واحتياجات المجتمع والتوجهات القومية 

الفترة الزمنية  –متضمنة األنشطة وآليات التنفيذ 

 (.معتمدة ومعلنة)مؤشرات النجاح  –

 

 ال يوجد              

 

 يوجد خطه موثقه ومعتمده

2 

وثائق الخطط البحثية لألقسام العلمية 

والخطط البحثية المشتركة بين ، بالمؤسسة

 .األقسام 

 

 ال يوجد             

 

 يوجد

3 

قائمة المشروعات البحثية وبروتوكوالت 

التعاون البحثي للمؤسسة مع المؤسسات 

 .المحلية واإلقليمية والعالمية 

 

 ال يوجد

 

 يوجد

 يوجد ال يوجد .قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة 4

5 
إذا كان )المجلة العلمية الخاصة بالمؤسسة 

 (.ينطبق

                       

 يوجد                   

 

 

 يوجد

6 

نماذج فعلية ألثر البحث العلمي في دعم وتطوير 

مشاركة الطالب في )العملية التعليمية 

 –مشروعات بحثية ومؤتمرات وندوات علمية 

 (برامج ومقررات دراسية متطورة

 

 ال يوجد

 

 يوجد

7 

الموازنة )خطة المؤسسة لتمويل البحث العلمي 

وسائل جذب  –مصادر التمويل الذاتي  –السنوية 

 (.التمويل

 

 ال يوجد

 

 يوجد



 الدراسات العليا: المعيار الخامس عشر

 2012الوضع الحالى   2009الوضع قبل  الوثيقة

1 
كتيب إلجراءات التسجيل واإلشراف األكاديمي 

 .في الدراسات العليا

توجد قواعد معلنة بإدارة الدراسات العليا 

ولكن بصورة محدودة لمن يتعامل مع 

 اإلدارة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس

تم اعداد كتيب يوضح جميع اإلجراءات 

الخاصة بالتسجيل واألشراف ونماذج 

المراسالت  للطالب كما تم االعالن على 

 صفحة الكلية

 (.معتمدة ومعلنة)الئحة الدراسات العليا  2
لتالفى  -------بتاريخ تم عمل تعديل لالئحة  توجد الئحة للدراسات العليا 

 مواطن القصور

3 
(  قومية أو عالمية)المعايير األكاديمية القياسية 

 .المقررات الدراسية/ للبرامج 

تم إعتماد معايير اكاديمية لبرامج الدراسات  ال يوجد معايير أكاديمية معتمدة للبرامج

العليا من خالل مجالس االقسام والكلية بعد 

 مناقشتها ومراجعتها

  :ملفات البرامج الدراسية المعتمدة وتشمل

 

 

 

 

 ال يوجد

 

 

برنامج للدراسات  100 تم عمل توصيف لعدد 

 من مجمل % 100العليا بنسبة   

 

 172/دبلوم 274تم عمل توصيف لعدد  

دكتوراه  من مقررات  125/ماجيستير

من مجمل %  100الدراسات العليا بنسبة   

 .البرامج 

4 
توصيف وتقرير البرامج والمقررات أ-

 .الدراسية لبرامج الدبلوم

5 
توصيف وتقرير البرامج والمقررات أ-

 .الدراسية لبرامج  الماجستير

6 
توصيف وتقرير البرامج والمقررات أ-

 .الدراسية لبرامج الدكتوراه

 مصفوفة البرامج التعليميةأ- 7

8 

للبرامج ( لجان الجودة)تقارير المراجعة الداخلية 

المقررات الدراسية ومالءمتها للتطور العلمي / 

 .في مجال التخصص وطرق التدريس والتقييم

 

 ال يوجد

 

 

 يوجد



 الدراسات العليا: المعيار الخامس عشر/ تابع 

 

 الوثيقة

 

 2012الوضع الحالى  2009الوضع قبل 

9 
المقررات / تقارير المراجعين الخارجية للبرامج 

 .الدراسية 

 

 ال يوجد

توجد تقارير المراجعة الخارجية لبرامج  

 .جميع االقسام العلميه

1

0 

نظام الكنترول وإدارة االمتحانات وآلية 

 .اإلجراءات 

 

يوجد نظام بناءاً على قوانين الئحة 

 الجامعات 

 

 يتم االعالن وتوثيق االجراءات المتبعة

1

1 

آلية تلقي شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات 

 (.نماذج فعلية)والبت فيها 

 

 يتبع نظام الباب المفتوح مع إدارة الكلية

 

تم عمل نظام موثق الجراءات متابعة 

الشكاوى وتم تشكيل لجنة للمتابعة واالعالن 

 .عن آلية المتابعة فى كتيب الكلية

1

2 

قياس وتقييم ( استطالع رأي)استبيانات 

 .مستوى رضاء طالب الدراسات العليا

 

 ال يوجد

 

تم عمل  استبيانات الستعراض آراء الطالب 

وتم تحليلها وتشكيل لجان لوضع آليات 

 التحسين



 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية: المعيار السادس عشر

 2012الوضع الحالي  2009الوضع قبل  الوثيقة

1 
خطة التطوير والتقويم المستمر للفاعلية 

 (.معتمدة ومعلنة)التعليمية 

 

 ال يوجد تقييم أو تقويم للفاعلية التعليمية 

 

توجد خطة للتطوير المستمر والعديد من آليات 

 تقويم الفاعلية المعتمدة 

2 
وثائق آليات تطبيق الخطة من خالل وحدة 

 .ضمان الجودة بالمؤسسة 

 

 ال يوجد

 

يوجد وثائق خاصة بتطبيق الخطة واليات 

 تطبيقها 

3 

نماذج ووثائق مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية 

مع إدارة الكلية وباقي المستفيدين واإلجراءات 

 .التصحيحية المتخذة لكفاءة األداء

 

 يوجد تقارير سنوية للكلية 

  

يوجد استبيانات للطالب والخريجين وجهات 

 العمل واإلجراءات التصحيحية المتخذة

4 

كتيب عن النظام الداخلي إلدارة الجودة 

بالمؤسسة وآليات تنفيذة ومؤشرات التقييم 

 .المستمر لكفاءة األداء والتقرير السنوي

 

 ال يوجد

 

يوجد كتيب للنظام الداخلي للجودة وكذلك تم 

وضع التقارير السنوية بناءا على معايير 

 الجودة 

5 

قائمة البرامج التدريبية لنشر ثقافة الجودة بين 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب 

 –ندوات  –مؤتمرات )واإلداريين والعاملين 

 ...(.مطبوعات –لقاءات 

  ال يوجد 

تم إنشاء وحدة للتدريب  وبها برامج متكاملة 

 لنشر ثقافة الجودة بين منسوبي الكلية 

وثائق معتمدة ومعلنة آلليات المسائلة 

والمحاسبة وتقييم األداء لجميع العاملين 

 :بالمؤسسة 

 

 يوجد تقارير تقييم األداء للعاملين بالكلية 

 فقط

 

تم تقييم االستبيانات لتقويم العملية التعليمية 

 جميع االقسام العلميه والمستفيدين من 

ووضع اإلجراءات التصحيحية بناءا عليها ، 

كما توجد استبيانات حول كفاءة القيادات 

 .واإلدارات المختلفة 

تم عمل االجراءات التصحيحيه وخطط 

 .التحسين

 .تقرير تقييم األداء لجميع العاملين بالكلية -أ 6

7 
نتائج استطالع الرأي حول كفاءة القيادات  -ب

 .واإلدارات المختلفة

8 
نتائج استطالع رأي الطالب والمستفيدين  -ج

اآلخرين حول العملية التعليمية ونظم الدعم 

 .....(.واإلرشاد الطالبي



استعراض للسمات التنافسية 

 وسمات التميز الحالية للكلية



 مقارنة بنظيراتها المحلية واإلقليمية والدوليةالسمات التنافسية للمؤسسة 

 

 السمات المميزة للكلية

توافر هذه السمات في 

الكليات المناظرة 

 المصرية

 توافر هذه
 السمات فى الكليات اإلقليمية

 توافر هذه
السمات في الكليات 

 الدولية

 

 

 مالحظات

ال 

 تتوافر

إلى حد  تتوافر

 ما

إلى حد  تتوافر ال تتوافر

 ما

إلى حد  تتوافر ال تتوافر

 ما

برامج جديدة تتناسب مع احتياجات * 

سوق العمل وتؤدى  إلى خريج  متميز 

 على المستويين األقليمى والدولي

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 √ متاحف الكلية
 

√ √ 
 

متحف التشريح ومعرض  

 البلستكه

المكتبات العلمية والبحثية  √ √ √ مكتبات  الكلية

 متميزة

منح الكلية للرسائل العلمية ماحستير 

ودكتوراة سواء للمصرين أو الوافدين 

مع المحافظة على تشكيل لجان 

الممتحنين من كبار علماء الجامعات 

 األوروبية واألمريكية

 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 
√ 

دعم األنشطة البحثية ألعضاء هيئة 

 التدريس

√ √ √ 

بروتوكوالت التعاون مع الوزارة 

 المختلفة 

√ √ √ √ 

 √ √ √ √ النشر العلمي الدولي

 √ √ √ √ وجود تخصصات تنفرد بها الكلية 



 التقييم الكمى  

 للتسهيالت المادية بالكلية



 التقييم الكمى للتسهيالت المادية بالكلية  

قبل  –الوضع السابق  مجاالت التقييم

2009 

 (2012) الحالى الوضع 

 

 قاعات المحاضرات 

 

 غير مستوفى

سد الفجوة طبقاً لمعايير الجودة ) التحسين تم التقييم وتم وضع خطة 

  ،-- ،-- ،--وتم رصد ميزانية تحديث مدرجات  (وجارى تنفيذ الخطة

  وجارى طرح المناقصة -- ،--

 

 المعامل

 

 غير مستوفى
 

سد الفجوة طبقاً لمعايير الجودة ) التحسين تم التقييم وتم وضع خطة 

تم دعم المعامل باألجهزة والمعدات وتم  (وجارى تنفيذ الخطة

االنتهاء من تنفيذ تطوير وتحديث معامل ملحق قسم الجيولوجيا 

 وجارى تنفيذ متطلبات سد الفجوة  الجيوفيزياءومعامل قسم 

 

 المكتبة

 

 غير مستوفى
 

تم التقييم ووضع خطة الدعم والتحسين وتم اإلنتهاء من دعم جميع 

 المكتبات وتوثيق قاعدة البيانات الخاصة بها

 غير مستوفى العيادة الطبية
 

 استكمال وتجهيز العيادة الطبية على أحدث مستوىتم 

 غير مستوفى دورات المياة
 

جارى تحديث واصالح دورات مياة الكلية طبقاً لخطط التقييم وسد 

 الفجوة لتحقيق معايير الجودة

 غير مستوفى المتاحف
 

التوضيحية والنشرات الكتيبات  واعدادتم تحديث جميع متاحف الكلية 

 الخاصة بها
 



 :المختلفةتوثيق بالصور فى المجاالت 

 التحتية،دعم البنية 

  والمعدات،دعم االقسام باألجهزة 

  دعم المعامل والمدرجات والمكتبة واألقسام

 الخ.....بالتجهيزات
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Prof. Koenig and Prof. Sora Visit Zagazig 
Plastination Lab.  

 International Evaluation 



Zagazig , Plastination Exhibition 
(220 Plastinates) 



Two plastination Units 



 الخطط البحثيه
  II-72مخرج 

 

تم االنتهاء من الخطه البحثيه للكليه واعتمادها من مجلس •

 .الكليه والجامعه

تم تنفيد الخطه البحثيه على جميع تسجيالت الكليه لدرجات •

 .الماجستير والدكتوراه فى جميع االقسام العلميه

 .مشروع بحثى   12تم الموافقه على تمويل عدد •

 .تم تمويل رسائل الدكتوراه للمدرسين المساعدين•

 



 وحدات التميز بالكلية

 وحدة تعليمية بحثية إلنتاج عينات بالستيكية لتدريس مادة التشريح :وحدة البلستكة

-اوهايو  –جامعه توليدو –المؤتمر الدولى العاشر للبلستكه 

 2011يوليو امريكا  



 

 وحدات التميز بالكلية
وحدة تعليمية بحثية إلنتاج عينات بالستيكية لتدريس  :وحدة البلستكة

 مادة التشريح
 الندوه الثانيه عن البلستكه–دكتور سو من جامعه داليان الصينيه 

 



 تعاون اقليمى فى التدريب

 وتمويل ذاتى

تم تدريب فنى تشريح من جامعه الملك فيصل بالمملكه •

 .بوحده البلستكه 10العربيه السعوديه على تقنيه س 

تم تدريب فنى تصوير من جامعه الخرطوم على التصوير •

 .الرقمى بوحده البلستكه

قيمه تدريب فنى تشريح من جامعه $  2000تم تسديد مبلغ •

 . الملك فيصل الى الحساب الدوالرى بجامعه الزقازيق



 متدرب من جامعه الملك فيصل السعوديه



  Aluminiانشاء رابطه الخريجين

 .تم انشاء رابطه الخريجين •

 .تم تعيين مدير لمكتب الخريجين•

 .مساعده الخريجين على اختراق سوق العمل•

 .البحث عن وسائل جديده لربط الخريج بالكليه •

 .التدريب والتعليم المستمر•

 سجل للخريجين•

تسجيل رابطه الخريجين بوزاره الشئون •

 .االجتماعيه

 .انعقاد مؤتمر التوظيف الثانى•



 مؤتمر التوظيف الثانى

27-7-2011  
 

 .تم دعوه الشركات االسثماريه فى كافه مجاالت التشغيل•

 .االرانب/المشاريع الصغيره/االسماك /الدواجن •

 .المنتجات الغذائيه/اللحوم /االدويه •

 .تم دعوه طالب الفرقه النهائيه والخريجين•

 .تم مناقشه بروتوكوالت للتدريب  والتوظيف •

 .استبيانات للشركات عن سوق العمل•

 

 

 



 مزرعة الكلية
Achievements 

Subunits  
Remarks Milk/Kg Meat/Kg Type of product 

Mutton, 

beef  
9990 14320 Animal 

1- Farm animal production unit 

broilers    - - Poultry 2- Poultry production unit  

It supplies the veterinarians who are responsible for animal and 

poultry unit with medications. 

3- Pharmacy. 

The unit is responsible for administrative and financial affairs of the 

previously mentioned units.    

4- Administrative and financial 

affairs unit. 



 التدريب الحقلى لطالب السنوات النهائيه

 .للطالب(الصيفى)تطوير التدريب الحقلى•

 .ربط التدريب باحتياجات سوق العمل•

 .تقييم التدريب•

 .اعتماد مجلس الكليه لخطط تطوير التدريب الحقلى•

 (2011صيف)تم تنفيذ التطوير ومتابعته ميدانيا •



  IVSAتدريب طالب من اوروبا على التوليد



 بوابه الكليه الجديده من الداخل



 بوابه الكليه الجديده من الخارج



 تدريب طالب من جامعه الجزيره بالسودان

طالب من جامعه الجزيره بالسودان على  29تم تدريب عدد •

 .تقنيات الوالده والجراحه واالمراض الباطنيه والمعديه

اعضاء هيئه تدريس من جامعه  3شارك فى التدريب عدد •

 .الجزيره

 .تم تقييم الطالب السودانيين فى نهايه البرنامج التدريبى•

تم تسليم الطالب شهادات تدريب من كليه الطب البيطرى •

 .جامعه الزقازيق



 IVSAوفد طالبى من فرنسا واليونان
 2010اكتوبر 



التدريب على تشخيص الحمل بالموجات فوق 

 الصوتيه



زياره وفد طالبى من اليونان الى معرض العينات 

 2010البالستيكيه اكتوبر



 معمل الكمبيوتر



 تطوير مدرج المسرح



 دعم البنية التحتية 



دعم المعامل والمدرجات والمكتبة واالقسام باالجهزة 

 والمعدات والتجهيزات



 الدعم باألجهزة والمعداتقبل معامل 

 باألجهزة والمعداتالدعم بعد معامل 
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 االلىالمعامل باجهزة الحاسب دعم 

 الحديثةالمعامل الطالبية 



 ارشادات األمان والسالمة



 مكتبة مالئمة ألعداد الطالب وبها التجهيزات المناسبة



 .إتاحة خدمة اإلنترنت لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب



 أماكن ممارسة األنشطة الطالبية المختلفة



 يكون للمؤسسة موقع على اإلنترنت بلغة أخرى، إضافة إلى اللغة العربية

 يتم تحديث موقع الكلية بصفة دورية 



 أفضل الممارسات

 مع التوثيق بالصور 

 ألفضل الممارسات التى تمت فى نطاق تنفيذ المشروع

 (إن أمكن)



 أفضل الممارسات

 .التسجيل األكاديمى اإللكترونى(1)

تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من العمداء ورؤساء األقسام السابقين وخبراء الجودة بالكلية لمراجعة ( 2)

 .  أنشطة الجودة

 تخصيص منح لمشروعات رسائل الماجستير والدكتوراه للهيئة المعاونة( 3)

    .متميزتخصيص مكافأة لكل عضو هيئة تدريس لألنشطة البحثية تجدد سنويًا بعد نشر بحث دولى ( 4)

االتفاق على إنشاء شبكة جديدة لالتصاالت بين االقسام وكذلك االتصال باالنترنت واستكمال الشبكة (5)

 .الالسلكية لشبكة المعلومات العنكبوتية

 . وجود ورشة إشغال عامة ومركز لصيانة األجهزة العلمية يخدم كليات الجامعة والمجتمع المحيط( 6)



 .الجامعات الصينيهالتعاون مع بروتوكوالت ( 7)

 (.شركة 2) عدد التعاون مع بروتوكول ( 8)

بعض شركات انتاج الدواجن لتدريب طلبة السنوات النهائية  الكلية مع اتفاقيات ( 9)

 .إلعدادهم لسوق العمل والخريجين  

لبعض طالب من أقسام االدويه سنوية  تخصيص مكافآت مالية من شركات ( 10)

 .  الكلية لتشجيعهم واالرتقاء بمستوياتهم العلمية والتحصيلية

 للطالبعلى التدريب الميدانى االدويه من شركات المؤسسة وبعض االتفاق بين ( 11)

تحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس على استقدام طالب الدراسات العليا من ( 12)

 .الدول العربية وذلك بصرف حافز مادى للمترقيين بعد التقدم

 .  تمثيل وحدة ضمان الجودة فى جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية( 13)

 أفضل الممارسات: تابع



اختيار رئيس وحدة ضمان الجودة كعضو بمجلس الكلية وتمثيل أعضاء الفريق ( 14)

 .  اإلداري باللجان المنبثقة في مجلس الكلية

 (.مناقصه عامه )تم تخصيص ميزانية  لدورات المياه بالكلية  (15)

   .الكليةاالتفاق على عمل فحص وصيانة شاملة للصرف الصحي لكل بناء فى  (16)

   .الخلفيةتم تشجير مواقف الكلية  (17)

   .بالكليةآليات ومعايير اختيار القيادات األكاديمية  تفعيل (18)

  .بذاتهاتحويل لجنة االستبيانات إلى وحدة قائمة  (19)

 وحده البلستكه التعليميه والبحثيه ( 20)

 

 أفضل الممارسات: تابع



مؤشرات المتابعة ومؤشرات النجاح 

 للخطط التنفيذية 

تطور نتائج تحليل أنواع التقييم و
 المختلفة 



 الخطط التنفيذية السنوية إلستراتيجية الكلية  نسبة تحقق الخطة

 1 . خطة تطوير الهيكل التنظيمى للكلية
 2 .خطة تطوير نمط األداء بالكلية

 3 .خطة تأكيد االلتزام باألخالقيات والمصداقية المهنية
/ اإلداريطططة للقيطططادات األكاديميطططة : خططططط التطططدريب وتنميطططة المهطططارات

/ قدرات ومهطارات أعضطاء هيئطة التطدريس/ القيادات اإلدارية والعاملين

 الهيئة المعاونة

4 

 5 .خطة توفير اإلمكانيات المادية
 6 .خطة تنفيذ سياسات الكلية المالية

 7 .خطة تعزيز دور الكلية فى المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 8 .خطة تنفيذ سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 9 .2012 – 2010( سد الفجوة)والتحسين خطة الصيانة 

 10 .خطة تطوير أنظمة األداء وإدارة الجودة بالكلية

 مؤشرات المتابعة ومؤشرات النجاح للخطط التنفيذية



 الخطط التنفيذية السنوية إلستراتيجية الكلية نسبة تحقق الخطة

 11 خطط دعم وتطوير ومتابعة الطالب والخريجين 

 12 .خطة دعم الطالب وتفعيل اإلرشاد األكاديمى

 13 .خطة تنفيذ سياسات التعليم والتعلم

 14 .خطة تنفيذ سياسات القبول والتحويل

 15 .خطة دعم وتعزيز أنشطة البحث العلمى

 16 .خطط األقسام البحثية

 17 .خطة تنفيذ سياسات البحث العلمى

 18 .خطة تحسين السمات المميزة للكلية

 19 خطة تنمية الموارد الذاتية

خطططة اسططتيفاء معططايير مالئمططة مسططاحات وتجهيططزات المبططانى 
 .(Norms)والمرافق والموارد البشرية 
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 مؤشرات المتابعة ومؤشرات النجاح للخطط التنفيذية: تابع



 (سلبا أو إيجابا)تطور نتائج تحليل أنواع التقييم المختلفة مدى 
 أوجه االستفادة من نتائج هذه التقييمات بشكل ينعكس إيجاباو

على قياس وتقييم قدرتها على أداء وظائفها التي تحقق رسالتها  بصفة دورية الكلية تقوم
 :وتقترب بها لرؤيتها على النحو التالي

 
تقييم رضا الطالب 

تقييم رضاء طالب الدراسات العليا 

 (بكافة أنواعه)تقييم مردود التدريب 

الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 

الهيئة المعاونة/ تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس 

تقييم مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسة 

التقويم المؤسسي وإدارة الجودة 

التقييم المستمر ألداء للفاعلية التعليمي 

 

 تقوم وحدة االستبيانات بالكلية بالمتابعة الدورية وتقوم بتحليلها وتحديد السلبيات
 .وااليجابيات ومتابعة االجراءات التصحيحية على مستوى الكلية
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 االتصال خطوط تعتبر
 و الكلية موظفى بين القائمة

 و التدريس هيئه اعضاء بين
 الكلية فى األخرى األطراف

كافية و مفتوحة  

 و الختيار معايير توجد
 القادات ترقية و تعيين

 االدارية

 التدريب برامج توجد
للعاملين المستمر  

 فى بالكفاءه االداره تتسم
 الموارد من االستفاده

المتاحه البشرية  

 أداء لتقييم نظام يوجد
العاملين و االدارية القيادات  

 المكافات أو الحوافز ربط يتم
األداء بمستويات  

 رضاء مستوى تقييم يتم
 العاملي و االداريه القيادات

 بالكلية

 كبيره

 متوسطه

 صغيره

 تقييم مستوى رضا الجهاز اإلدارى

 التقييم والقياسامثلة 
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 الكلية مجلس فى القرارات تتخذ
 حقيقة مشاركه خالل من
 المنبثقة واللجان العلمية لألقسام

المجلس من  

 العمل جوده مراجعة يتم
 -استراتيجيات )بالكلية

-سياسات سنويه أهداف -  نظم
 لتحقيق دورى بشكل (العمل

الجودة ضمان  

 التدريس هيئة أعضاء يشارك
الكلية تطوير صنع فى  

 متعاونه قيادة الكلية فى تتوافر
 و التدريس هيئه أعضاء مع

 و الكلية رساله لتحقيق العاملين
 أهدافها

 عليها يعتمد بيانات قاعدة يوجد
القرارات اتخاذ فى  

 للتقييم االداريون يستيجيب
االدارية للوحدات المستمر  

 كبيره

 متوسطه

 صغيره

 واالدارةتقييم نمط القيادة 

 التقييم والقياسامثلة : تابع
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 المستمر الذاتى التقوييم يتم
للمؤسسة الكلى لألداء  

 دوريه مناقشه و مراجعه يتم
 الذاتى التقوييم لمؤشرات

للمؤسسة الكلى لألداء  

 نتائج من االستفادة يتم
 ادارة على المستمر التقوييم

بامؤسسة الجوده  

 مع التعامل الكلية تستطيع
بنجاح التغيير مقاومة  

 لدراسة بيانات قاعدة توجد
العمل سوق احتياجات  

 كبيره

 متوسطه

 صغيره

 التقويم المؤسسى وادارة الجودة

 التقييم والقياسامثلة : تابع



تطور بعض المؤشرات الكمية للتطوير 
 المستمر



 مؤشرات كمية للتطوير

العام األكاديمي  

2011  
/2012 

العام األكاديمي 

2010  
/2011 

العام األكاديمي 

2009  
/2010 

 مؤشر التطوير

____   ( أو المستويات)نسبة النجاح في الفرق الدراسية

 .المختلفة في كل برنامج دراسي

____ دراسي برنامج كل من الخريجين نسبة. 

____ اختبارات اجتازوا الذين النهائية السنوات طالب أعداد 

 .الدولية االنجاز

____ الخريجين تشغيل نسبة. 

الخريجين كفاءةل العمل جهات تقييم. 

متطورة بيئية أو حديثة أكاديمية برامج استحداث 

 خطط واحتياجات العالمية التطورات مع تتناسب

 .التنمية

للطالب اإلجمالي العدد إلى الوافدين الطالب نسبة. 

    ًنسبة تحويل الطالب إلى المؤسسة سنويا 



 مؤشرات كمية للتطوير: تابع

العام األكاديمي  

2011  
/2012 

العام األكاديمي 

2010  
/2011 

العام األكاديمي 

2009  
/2010 

 مؤشر التطوير

سنوياً  المؤسسة من الطالب تحويل نسبة. 

العدد إلى المكتبة خدمات من المستفيدين ونسبة أعداد 

 الهيئة أعضاء /تدريس هيئة أعضاء /طالب ) اإلجمالي

 .(المعاونة

____ (جداً  وجيد إمتياز)  علميا المتفوقين الطالب نسبة  

 .الطالب عدد إلجمالي سنوياً 

____ الطالب عدد إلجمالي سنوياً  المتعثرين الطالب نسبة. 

الطالبيـة األنشطة في المشاركين الطالب نسبة 

 / رياضية) المؤسسة في ممارستها يتم التي المختلفة

 .( علمية / ثقافية

األنشطة في متقـدمة مراكز على المؤسسة حصول 

 .الدولي /المحلى المستوى على الطالبيـة

سنويا للمؤسسة الذاتية الموارد حجم. 



 مؤشرات كمية للتطوير: تابع

العام األكاديمي  

2011  
/2012 

العام األكاديمي 

2010  
/2011 

العام األكاديمي 

2009  
/2010 

 مؤشر التطوير

حده على فئة لكل سنويا المنفذة التدريبية البرامج عدد  

  اإلداريين / ةمعاونال الهيئة / التدريس هيئة / القيادات)
 .(الطالب / لفنيينا /

على فئة لكل التدريبية الدورات على الحاصلين نسبة 

  / ةمعاونال الهيئة / التدريس هيئة / القيادات) حده

 .سنويا الفئة إجمالي إلى (الطالب / لفنيينا / اإلداريين

على االلكترونى المؤسسة موقع زوار عدد متوسط 

 .شهرياً  االنترنت شبكة

الخ .. استشارات / مشروعات /اتفاقيات /اتشراكال عدد 

 المحيط المجتمع في والخدمية اإلنتاجية المؤسسات مع

 .بالمؤسسة

المشتركة العليا الدراسات / األولى المرحلة برامج عدد 

 .أجنبية جامعات مع

الممنوحة الدكتوراه /الماجستير درجات عدد. 



 مؤشرات كمية للتطوير: تابع

خالل العام 

2011  
/2012 

خالل العام 

2010  
/2011 

خالل العام 

2009  
/2010 

 مؤشر التطوير

 يسمح بشكل بالخارج المتميزة البحثية المراكز مع االتصال قنوات امريكا-الصين كندا-الصين اليابان

 .باستمرار والمهارات الخبرات بتنمية

 والمؤسسات المؤسسة بين المفعلة والبحثية العلمية االتفاقيات عدد الصين 2 الصين 2 اليابان 1

 .العلمية

3 3 3 لها عالية سمعة ذات دولية دوريات في المنشورة البحوث عدد 

 المحلية الدوريات إلى باإلضافة (impact factor) تأثير معامل

 .العالمية المجالت قوائم في مدرجة تكون والتي المتخصصة

مثل العلمية، األوساط في الكلية من المنشورة األبحاث تأثير مدى 

 البحوث إلى والمحلية الدولية الدوريات في  اإلشارة مرات عدد

 .الحقة أبحاث في "Citation"  منها الصادرة

 جائزه 1

  الجامعه

 التقديريه

 جائزه 1

  الجامعه

 التقديريه

جوائز على المؤسسة في الحاصلين التدريس هيئة أعضاء  عدد 

 .اختراع براءات أو دولة جوائز أو دولية

خارجية جهات من الممولة المشروعات عدد. 

في المحكمين أو المحررين بالمؤسسة التدريس هيئة أعضاء عدد 



 مؤشرات كمية للتطوير: تابع

العام األكاديمي  

2011  
/2012 

العام األكاديمي 

2010  
/2011 

العام األكاديمي 

2009  
/2010 

 مؤشر التطوير

3 6 5 مؤتمرات فى المشاركين التدريس هيئة أعضاء عدد 

 .العمل وورش وندوات

22 21 جمعيات في المشاركين التدريس هيئة أعضاء عدد 

 .علمية

ندوه دوليه عن  1

 فىالجاموس 

 الصين ومصر

 بلستكهندوه  1

 دوليه
األقسام تقوم التي العلمية والندوات المؤتمرات عدد 

 بتنظيمها سنويا   بالمؤسسة البحثية والوحدات العلمية

 .والدولية المحلية العلمية الجمعيات مع بالتعاون

  
 

تدريب طالب  واقليمى دولى تدريب

سودانيين من 

 الجزيرهجامعه 

 تدريب طالب من

 فى اوروبا

المستشفى 

 التعليمى البيطرى

  فنىتدريب 

على  سعودى

 البلستكه


