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 :يقذية
ٚاٌزضاِب ثّؼب١٠ش االػزّبد فٟ ظٛء اٌزٛع١ٙبد اٌصبدسح ِٓ سئبعخ عبِؼخ ثغذاد ٚرّبؽ١ب ِغ ِزطٍجبد ؽؼجخ ظّبْ اٌغٛدح ٚرم١١ُ األداء 

ٚاٌّزعّٕخ ػذح ِؾبٚس  0201/0200زؾغ١ٓ لغُ اٌى١ّ١بء ٌٍؼبَ اٌذساعٟ ٌفمذ رُ ٚظغ خطخ  االوبد٠ّٟ ِٓ اعً رؾغ١ٓ اٌّخشعبد اٌؼ١ٍّخ

رط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٚاٌزغبسة اٌّخزجش٠خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ ٚأػعبء ِغٍظ اٌمغُ ٚاٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ. اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٚ

ِٓ ِٕطٍك اٌضمخ أْ اٌزؾشن ٚفك اٌزخط١ػ اٌؼٍّٟ اٌّذسٚط ٌص١بغخ خطخ اعزشار١غ١خ رجٕٝ ػٍٝ ٚفك سؤ٠خ ِزىبٍِخ ٚاْ سئبعخ اٌمغُ ػٍّذ 

الؼ١خ ٚل١ُ ؽبوّخ ع١ٕزظ خطػ ػًّ سص١ٕخ رخعغ ٌٍّزبثؼخ ٠ٚغشٞ رم١١ّٙب ٚفك ِإؽشاد ِٚمب١٠ظ إٌغبػ ثّب ٚسعبٌخ ٚاظؾخ ٚأ٘ذاف ٚ

  .٠ؾمك اٌطّٛػ فٟ االسرمبء ٚإٌٙٛض ثبٌٛالغ اٌزؼ١ٍّٟ

 

 

 

 

 

 احًذ ثببث َعًبٌ ا.د.                                                                                                                                      

 انقسى رئيس                                                                                                                               
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 : انهيكم انحُظيًي وانًىاردانًحىر االول

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

ال
هيكل التنظيمي والموارد

 

اٌّٛاسد ٚاٌجٕٝ 

 اٌزؾز١خ

ص٠بدح اٌّمبػذ فٟ اٌمبػبد اٌذساع١خ  -1

 العز١ؼبة اٌض٠بدح فٟ اػذاد اٌطٍجخ.

ص١بٔخ أعٙضح اٌؾبعٛة ٚؽبؽبد  -0

 اٌؼشض فٟ اٌمبػبد اٌذساع١خ.

صجغ ِّشاد اٌمغُ ٚثؼط  -3

 اٌّخزجشاد.

 ؽذ٠ضخ رو١خ لبػبد أؾبء ػٍٝ اٌؼًّ -4

 ثبٌمغُ

١ً٘ اٌمبػبد اٌذساع١خ ٌٍطٍجخ أر -1

 ٚرض٠ٚذ٘ب ثىبفخ االؽز١بعبد

د اسوبٌغجٛ اٌعشٚس٠خ ٌٙب

اٌغذ٠ذح ٚٚظغ اٌّشاٚػ اٌغمف١خ 

ٚاالٔبسح ٚاظبفخ ثؼط اٌىشاعٟ 

 اٌعشٚس٠خ ٌزٍه اٌمبػبد.

اٌغمٛف اٌضب١ٔخ اٌالصِخ  ص١بٔخ -0

ٌجؼط اٌمبػبد اٌذساع١خ ٚػًّ 

وبفخ اٌزأع١غبد اٌىٙشثبئ١خ 

 اٌّطٍٛثخ.

فٟ اٌمغُ خبصخ  بٌْغ رؾى١ً -3

ٌزٛص١ك اػّبي اٌمغُ اٌؼ١ٍّخ 

لبػذح ث١بٔبد  الٔؾبءوٍغٕخ 

ٌٚغٕخ ١ٓ اٌىزش١ٔٚخ ٌٍزذس٠غ١

فخ األٌىزش١ٔٚخ ٌألػّبي األسؽ

 ٚاٌٛاسدح اٌصبدسح (األداس٠خ

 .(ٚاألوبد١ّ٠خ ثبٌمغُ

 

ِغٍظ  + اٌمغُ سئبعخ

اٌمغُ + ٌغٕخ 

 اٌّؾزش٠بد ٚاٌص١بٔخ
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 انًُبهج وطرائق انحذريس :انثبَيانًحىر 

 

 

 

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

المناهج وطرائق
 

س
التدري

 

رط٠ٛش اٌخجشاد  

ٚاٌّٙبساد 

 ٌٍزذس٠غ١١ٓ

 

العمل على تطوير مناهج الدراسات العليا واألولية 

 بما يتالئم مع التطورات

الحاصلة في مجاالت الكيمياء المختلفة وبما يتوافق  

 مع التطور المتبع في الجامعات العالمية الرصينة

والتأكيد على استخدام مصادر وكتب حديثة )ال  

 تتجاوز فترة النشر خمس سنوات(.

االعزّبع دٚس٠ب ٚخالي اٌؼبَ اٌذساعٟ ِغ  -1

اٌزذس٠غ١١ٓ ٚؽضُٙ ػٍٝ اعزخذاَ أؽذس 

 اٌزذس٠ظ. اٌطشق فٟ ِٕٙخ

ِٓ لجً ٚعٛة رؾذ٠ش إٌّٙظ اٌذساعٟ -0

ٌٍّبدح اٌذساع١خ ٚثّب ال٠مً ػٓ اٌزذس٠غٟ 

15.% 

رؾذ٠ش اٌّصبدس ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌؾذ٠ضخ -3

 ِٕٙب فٟ ِٕٙبط اٌزذس٠ظ.

فزؼ صفٛف اٌىزش١ٔٚخ فٟ فزشح عبئؾخ -4

 وٛسٚٔب.

 + اٌمغُ سئ١ظ

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ + 

 اٌزذس٠غ١١ٓ
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 اعضبء هيئة انحذريس :انًحىر انثبنث

 

 

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

اعضاء هيئة 
س

التدري
 

 فبػ١ٍخ ص٠بدح

 االداء

 ٌٍزذس٠غ١١ٓ

 

اػذاد خطخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼبَ  -1

اٌخبصخ  0201/0200اٌذساعٟ 

 ثبٌزذس٠غ١١ٓ.

اٌزذس٠غ١١ٓ فٟ  اٌؾش ػٍٝ ِؾبسوخ -0

األٔؾطخ داخً ٚخبسط اٌى١ٍخ 

 وبٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد.

ؽش اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ اوّبي  -3

ِزطٍجبد اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ خالي 

 اٌفزشاد اٌّؾذدح ٌٙب.

رؾف١ض اٌزذس٠غ١١ٓ  ٚرؾغ١غ ِٙبسارُٙ  -1

ػٍٝ أغبص ثؾٛس سص١ٕٗ   ذسارُٙٚل

، Scopus   ِغزٛػجبد فٟ

ِٚٛاصٍخ رذس٠ت اػعبء اٌىبدس 

اٌزذس٠غٟ ِٓ خالي فزؼ اٌّغبي 

ٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚرفؼ١ً ٔؾبغبرُٙ 

ثبلبِٗ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد ٚاٌّؾبسوخ 

  .ثبٌّإرّشاد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

 + اٌمغُ سئ١ظ

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ + 

 اٌزذس٠غ١١ٓ
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 انطهبة انًحىر انرابع:

 مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف رالمعيا
مسؤولية 

 التنفيذ
 فترة التنفيذ

الطمبة 
 

اػذاد ع١ً 

ٚاػٟ لبدس ػٍٝ 

ِٛاعٙخ اٌؾ١بح 

 اٌؼ١ٍّخ

ر١ٙئخ ث١ئخ عبِؼ١خ ِؾفضح  -1

ٚاٌز١١ّض ِؾٛس٘ب  ٌالثذاع

اٌطٍجخ ِٓ خالي اٌزغ١ٙالد 

اٌّمذِخ ٌُٙ ٚاؽزعبْ ِٛا٘جُٙ 

ٚدػّٙب ٚسػب٠زٙب ، ٚرؾف١ضُ٘ 

ػٍٝ اٌز١١ّض االثذاػٟ فٟ 

 .اٌزؼ١ٍُ

  

ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ثبٌذٚاَ ٚاٌزؾٍٟ  -1

 ثبخالق اٌغبِؼخ.

رٛف١ش اٌّٛاد ٚاألعٙضح اٌّخزجش٠خ ٌؼًّ اٌزغبسة  -0

 اٌؼ١ٍّخ.

 ش٠خ ٚرص١ٍؼ اٌؼبغً ِٕٙب.ؽشاء أعٙضح ِخزج -3

ص١بٔخ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ ٚرجذ٠ً اٌّصبث١ؼ  -4

اٌىٙشثبئ١خ فٟ اٌمبػبد اٌذساع١خ ٚاٌّخزجشاد 

 ِّٚشاد اٌمغُ.

ػًّ اٌذٚساد فٟ اٌغالِخ اٌّخزجش٠خ ٚوزبثخ  -5

اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚرص١ُّ اٌجٛعزشاد ٌطٍجخ 

 اٌذساعخ األ١ٌٚخ.

ر١ٙئخ اٌمبػبد اٌذساع١خ ٌٍطٍجخ ٚاال٘زّبَ  -6

 ثٕظبفزٙب.

غشط سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ ِٓ خالي  -7

 اٌم١بَ ثبالػّبي اٌزطٛػ١خ اٌطالث١خ.

 + اٌمغُ سئ١ظ

 اٌؼ١ٍّخ  اٌٍغٕخ
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 االيححبَبت: انًحىر انخبيس

اال٘زّبَ ثبٌّٕبغك اٌخعشاء اٌّؾ١طخ ثبٌمغُ ِٓ  -8

خالي اداِخ اٌؾذائك ٚصساػخ اٌؾزالد اٌّخزٍفخ 

 ف١ٙب.

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

ال
تقويم واالمتحانات

  

 اٌطٍجخ لذسح ل١بط

 اٌزؾص١ً ِٚذٜ

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚظغ عذاٚي 

لجً ٚلذ ِٕبعت ٚاؽشان  ٚإٌٙبئ١خ

اٌطٍجخ ٚاخز سأ٠ُٙ ػٕذ ٚظغ 

ٚرفؼ١ً االِزؾبٔبد  اٌغذاٚي

 االٌىزش١ٔٚخ فٟ فزشح اٌغبئؾخ.

 

رأ١ً٘ اٌمبػبد االِزؾب١ٔخ  -1

ثّب ٠زٕبعت ِغ ِزطٍجبد 

االِزؾبٔبد )عؼخ اٌمبػخ ٚػذد 

 اٌطٍجخ(.

ر١ٙئخ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ ِٓ  -0

خالي االعزّبع ِغ أػعبئٙب 

ٚرٛف١ش وبفخ ِزطٍجبد 

 االِزؾبٔبد.

ِؾبٌٚخ ِٕغ ؽبالد اٌغؼ  -3

ؼبًِ فٟ االِزؾبٔبد ٚعٛء اٌز

ِٓ خالي أعٙضح اٌزؾ٠ٛؼ فٟ 

 اٌمبػبد اٌذساع١خ.

أؾبء ٌغٕخ اِزؾب١ٔخ  -4

اٌىزش١ٔٚخ ٚلبػبد اٌىزش١ٔٚخ 

الداء االِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ 

 خالي فزشح اٌغبئؾخ.

سئبعخ اٌمغُ + اٌٍغٕخ 

 االِزؾب١ٔخ + اٌزذس٠غ١١ٓ
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نذراسبت انعهيبا انًحىر انسبدس:  

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

لا
دراسات العميا

  

دعم المستوى 
 العلمي للطلبة

 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّفشداد اٌّٛاد رؾذ٠ش -1

  ِغ ٠زٕبعت ٚثّب اٌّمذِخ ثبٌمغُ

 لذساد غٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

ؽش اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ  -1

اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اعزخذاَ 

اٌزذس٠ظ ٚاعزخذاَ أؽذس اٌّصبدس 

ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ فٟ 

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ.

اٌؼًّ ػٍٝ اخز١بس ػٕب٠ٚٓ  -0

ٌّؾبس٠غ ثؾٛس اٌّبعغز١ش 

ٚاٌذوزٛساٖ ثؾ١ش رىْٛ رطج١م١خ 

 ٚثّب ٠خذَ اٌّغزّغ.

االعزّبع ثطٍجخ اٌذساعبد  -3

 اٌؼ١ٍب دٚس٠ب ٚؽضُٙ ػٍٝ االٌزضاَ

 ثبٌذساعخ.

ؽشاء أعٙضح ِخزجش٠خ  -4

ٚرص١ٍؼ اٌؼبغً ِٕٙب فٟ 

اٌّخزجشاد اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب غٍجخ 

 

سئبعخ اٌمغُ + اٌٍغٕخ 

 اٌؼ١ٍّخ + اٌزذس٠غ١١ٓ 
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 تم بعون اهلل تعالى
 مصادقة السيد العميد                                  مدير شعبة الضمان وجودة االداء                                                          رئيس القسم    

 ا.د. فراس عبد المطيف عبد الحميد                                جمان احمد ناصر ا.د.                                                       احمد ثابت نعمانا.د. 

 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.


