
                            

 :                                                               انجازات الوحدة

 2015/2016في العام الجامعى 

 الهيــكلة إعــادة 

 للجانا على للكلية" الذاتية الموارد تنمية "لجنة بإضافة للوحدة التنظيمى الهيكل وتعديل مراجعة تم 

 بتاريخ (646) رقم الكلية مجلس من وإعتمادها لجان، ست لتصبح للوحدة، التنظيمى بالهيكل الخمس

12/4/2016. 

 اإلســتراتيـــجى التخطيــط 

 مجلس من (2015 ديسمبر – 2015 )يوليو الخطة من الثالث النصف عن اإلجرائية الخطة اعتماد تم 

 ذها.تنفي متابعة وتم ،11/8/2015 بتاريخ (636) رقم الكلية

 مجلس من (2016 مايو – 2016 )يناير الخطة من الرابع النصف عن اإلجرائية الخطة اعتماد تم 

 تنفيذها. متابعة وجاري ،12/1/2016 بتاريخ (643) رقم الكلية

  التطوير 

 وقت اآلمن لإلخالء توجيهية عالمات بوضع وذلك والكوارث، األزمات إدارة تطوير في البدء تم 

 ،ثقافةال هذه لنشر بالكلية العرض شاشة على عرضت اآلمن، لإلخالء سيناريوهات تنفيذ وتم األزمات،

 بالكلية. والعاملين الطالب لجميع والسالمة األمن وتوفير

 بتاريخ (634) رقم الكلية مجلس من واعتمادها بالكلية، الدراسية المناهج لتحديث آلية وضع تم 

10/6/2015. 

 الذاتى، لتمويلل فعالة مختلفة مصادر وتنفيذ تبنى على التدريس هيئة أعضاء السادة لتحفيز نظام وضع تم 

 .10/6/2015 بتاريخ (634) رقم الكلية مجلس من اعتماده وتم

 مجلس نم اعتماده وتم والتقييم، األداء، تطوير يتضمن الصيفى، التدريب لبرنامج توصيف وضع تم 

 العلمية. األقسام على تعميمه وتم للجميع، ما  ملز ليكون ،11/8/2015 بتاريخ (636) رقم الكلية

 على يسالتدر هيئة أعضاء السادة لتدريب تمهيدا   وتطويرها، التدريس طرق فاعلية لقياس آلية وضع تم 

 .11/8/2015 بتاريخ (636) رقم الكلية مجلس من إعتمادها وتم فاعلية، األكثر الطرق

 الكلية سمجل من اعتمادها وتم منهم، كل مع والتعامل زينوالمتمي للمتعثرين المبكر القياس آلية وضع تم 

 .11/8/2015 بتاريخ (636) رقم

 أكاديمية معايير اشتقاق تم (ARS) ليمالتع جودة لضمان القومية الهيئة من معايير لها ليس التى للبرامج 

 16/10/2016 بتاريخ (653) رقم الكلية مجلس من اعتمادها وتم العامة، المعايير من واالعتماد

 الدراسية. بالبرامج لتطبيقها العلمية لألقسام وارسالها

 تم ختلفةم مصفوفات باستخدام وذلك المستهدفة، التعليمية المخرجات تحقيق من للتأكد آلية وضع تم 

 يرالمعاي مع المستهدفة التعليمية المخرجات إتساق من للتأكد الدراسى البرنامج بتوصيف إدراجها

 (643) رقم الكلية مجلس من واعتمادها الطالب، تقويم طرق مع وكذلك التدريس رقط ومع األكاديمية

 12/1/2016 بتاريخ

 وتم اديمية،األك القيادات لتعيين آلية وصياغة العميد، ُسلطة األكاديمية القيادات إختيار معايير مراجعة تم 

 بالفعل. تطبيقها في البدء وتم ،12/3/2016 بتاريخ (645) رقم الكلية مجلس من اعتمادها



 وتم الرأى إلبداء العلمية األقسام مجالس على وعرضه المستمر، والتدريب التعليم مقترح مناقشة تم 

 .12/3/2016 بتاريخ (645) رقم الكلية مجلس من اعتماده

 العلمية واالستشارات الدراسات مركز حساب على الجودة ضمان لوحدة حساب فتح اجراءات اتخاذ تم 

 ةومراجع الذاتية، الكلية لموارد دعما   بمقابل، للغير خدمات تقديم من للتمكن خاص( طابع ذات )وحدة

 الجودة. ضمان لوحدة الداخلية الالئحة

 مرق الكلية مجلس من واعتماده الثانى( )اإلصدار العلمى البحث أخالقيات دليل وتحديث مراجعة تم 

 .12/4/2016 بتاريخ (646)

 (646) رقم الكلية مجلس من واعتماده الثانى( )اإلصدار المهنة القياتأخ دليل وتحديث مراجعة تم 

 .12/4/2016 بتاريخ

 (646) رقم الكلية مجلس من واعتماده الثانى( )اإلصدار الجودة إدارة نظام دليل وتحديث مراجعة تم 

 .12/4/2016 بتاريخ

 (647) قمر الكلية مجلس من واعتماده الثانى( )اإلصدار والتعلم التعليم استراتيجيات وتحديث مراجعة تم 

 .16/5/2016 بتاريخ

 والمقررات البرامج وتقرير توصيف: 

 القومية المرجعية األكاديمية للمعايير الكلية تبنى تم (NARS) جودة لضمان القومية بالهيئة الخاصة 

 أصدرتها التى مةالعا المعايير من المشتقة (ARS) المرجعية األكاديمية والمعايير واإلعتماد، التعليم

 .16/10/2016 بتاريخ (653) رقم الكلية مجلس فى بالكلية المفعلة الدراسية للبرامج الهيئة،

 ةالمعتمد الساعات بالئحة الدراسية والمقررات البرامج وتقارير تواصيف استكمال متابعة .  

 واستكمال ةالمستهدف التعلم نواتج لرفع تحديثه بعد الفارابي نظام على واألقسام البرامج منسقي تدريب 

 والمقررات. البرامج وتقارير تواصيف

 الدراسية والمقررات البرامج وتقارير تواصيف إلستكمال التدريس هيئة أعضاء ومساعدة متابعة  

 على اإلتفاق تم كما العليا، بالدراسات الخاص الفارابى نظام على للتدريب ُمصغرة عمل ورشة عمل تم 

 النظام. هذا على العليا الدراسات برامج توصيف رفع فى البدء

 األداء قياس 

 عمليةال ثم ومن التدريس، هيئة أعضاء للسادة التقييمي األداء لتقويم اإلمتحانية، الورقة جودة قياس 

 .اإلمتحانية الورقة جودة قياس نموذج باستخدام وذلك ،التعليمية

 التدريس. ئةهي أعضاء للسادة التدريسي األداء عن الطالب رضاء قياس في الطالب باستبيان االستعانة تم 

 من إعتمادها موت بالكلية، الجودة إدارة لنظام تفعيال   وذلك والكلية العلمية باألقسام الجودة لجنة تشكيل تم 

 .13/9/2015 بتاريخ (637) رقم الكلية مجلس

 البحثية طةباألنش الخاصة ناتالبيا قواعد واقع من التدريس هيئة أعضاء للسادة البحثية الكفاءة قياس تم 

 الرسائل(. على اإلشراف – البحثية المشروعات – العلمي )النشر

 للطالب. باستبيانات بالكلية المعاونة الهيئة أعضاء أداء تقييم تم 

 



 الرضــــا قياس 

 الخريجين، ،المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء ،اإلداري الجهاز أعضاء من عينة رضا قياس تم 

 .البكالوريوس مرحلة وطالب العليا الدراسات طالب

 التدريب  

 التالي: الجدول يوضحها كما المختلفة للفئات تدريبي لقاء عشر سبعة عقد تم 

 المستهدف العمل ورشة / الندوة م

 والطالب اإلدارى والجهاز التدريس هيئة أعضاء للكلية الذاتى التقييم 1

 الطالب اإلستبيانات ثقافة 2

 اإلدارى الجهاز الوظيفى التوصيف 3

 األكاديمية والقيادات التدريس هيئة أعضاء الفعالة اإلجتماعات إدارة مهارات 4

 اإلدارى الجهاز الجمهور مع التعامل مهارات 5

 اإلدارى الجهاز والمحاسبة والُمساءلة األداء قياس 6

 اإلدارى الجهاز النصوص ومعالجة الحاسب إستخدام 7

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء اإلعتماد ومعايير الجودة مفاهيم 8

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء والتعلم التعليم إستراتيجيات 9

 المعامل محضرى بالمعامل والسالمة األمن إحتياطات 10

 التدريس هيئة أعضاء والمقررات البرامج توصيف كيفية 11

 التدريس هيئة أعضاء التعليمية والبرامج األكاديمية المعايير 12

13 
 نميةت فى الفاعلة للمشاركة التدريس هيئة أعضاء لتحفيز آلية

 للكلية الذاتية الموارد
 التدريس هيئة أعضاء

 العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة أعضاء الرقمية المكتبة بخدمات التوعية 14

 اإلدارى الجهاز الوظيفى التوصيف وأهمية اإلدارية القيادات إختيار آلية 15

 التدريس هيئة أعضاء التقييم علم فى الحديثة التطورات 16

 التدريس هيئة أعضاء الموضوعية اإلختبارات 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


