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 درجة  400الدرجة الكلية للتقييم 

 

 بعة املذكورةأدناهكاآلتى:توزع الدرجات الكلية على املعايير األر 

 % من اجمالي الدرجة الكلية 20درجة بنسبة 80الخدمات الطالبية  -1

 % مناجماليالدرجة الكلية 30درجة بنسبة  120األنشطة البحثية   -2

 مناجماليالدرجة الكلية %30درجة بنسبة  120خدمة الجامعة واملجتمع  -3

 الدرجة الكلية% من اجمالي  20درجة بنسبة  80فعالية النظام اإلدارى  -4

 

 تقييم تفصيلي للمعايير بالدرجات 

 %20درجة( وتعادل  80املعياراألول: الخدمات الطالبية ) 

 م
 املؤشر

الدرجة 

 الكلية

الدرجة 

عطاه
ُ
 امل

 حيثيات الدرجة

   5 سرعة إعالن نتائج االمتحانات وتنوع وسائل إعالنها  1

   5 أعضاء هيئة التدريس وجود وسائل متنوعة لتحقيق تفاعل الطلبة مع  2

   5 مدي رضاء الطالب على الخدمات املقدمة لهم من خالل استبيانات وحدة الجودة بالكلية 3

   10 آلية تفاعل املؤسسة مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  4

   10 مدي رضاء الطالب عن توفر املراجع العلمية  5

   10 عدد األنشطة الطالبية املفعلة بالكلية  6

   10 املشاركة في مسابقات محلية أو دولية  7

   5 وجود آلية للتعامل مع شكاوي ومقترحات الطالب   8

   5 تنوع البرامج الترفيهية   9

   10 تنوع برامج التدريب وتوجيه منهي للطالب  10

   5 األخيرة نسبة النجاح في السنوات الثالث  11
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 %  30درجة( وتعادل  120املعيارالثاني: األنشطة البحثية ) 

 

 % 30درجة( وتعادل  120املعيارالثالث: خدمة املجتمع ) 

 املؤشر م
الدرجة 

 الكلية

الدرجة 

عطاه
ُ
 امل

 حيثيات الدرجة

   30 عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركين في خدمات مهنية خارج الجامعة  1

   20 انجاز مشروعات علمية محددة خدمت املجتمع 2

   20 عمل قوافل طبية للتوعية بأنواعها 3

   20 عمل ندوات ومؤتمرات عامة 4

   20 وجود وحدات ذات طابع خاص لخدمة املجتمع بالكلية 5

   10 مدي مشاركة األطراف املستفيدة في أنشطة واتخاذ القرار بالكلية 6

 

 

 املؤشر م
الدرجة 

 الكلية

الدرجة 

عطاه
ُ
 امل

 حيثيات الدرجة

    عدد املشروعات التي حصلت عليها املؤسسة:  1

   5 • من جامعة طنطا 

   10 • من خارج الجامعة

   10 عدد براءات االختراع التي تم الحصول عليها بالكلية   2

   10 عدد الجوائز املحلية أو الدولية التي تم الحصول عليها بالكلية   3

   5 استخدام برامج أو معامل لدعم وتطوير البحث العلمي بالكلية  4

   5 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي عن طريق لجان موثقة بالكلية   5

   10 عدد الكتب املرجعية برقم إيداع لدور النشر املعترف بها محليا أو دوليا   6

    عدد األبحاث املنشورة بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس   7

   5 • نسبة النشر املحلي

   10 • نسبة النشر الدولي 

   5 نسبة الباحثين النشطاء بالبحث العلمي بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 8

   5 تنوع برامج الدراسات العليا بالكلية   9

املاجستير   10 على  للحصول  العليا  الدراسات  طالب  يستغرقها  التي  املدة  متوسط 

 والدكتوراه  
5   

   10 عقد مؤتمرات علمية وندوات أو ورش عمل بحثية بالكلية  11

   5 وجود مجلة علمية محكمة بالكلية 12

   10 وجود قاعدة بيانات الكترونية لبيانات الدراسات العليا والبحوث بالكلية  13

   5 مدي تعاون الكلية مع أي مؤسسة أخري داخل أو خارج الجامعة  14

   5 عدد الدعوات لألساتذة الزائرين من وإلي الكلية وفاعلية تنفيذ البرنامج  15
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 % 20درجة( وتعادل  80املعيارالرابع: فعالية النظام اإلدارى ) 

 املؤشر م
الدرجة 

 الكلية

الدرجة 

عطاه
ُ
 امل

 حيثيات الدرجة

   15 االلتزام بالجودة والعمل على تحقيقها  1

   10 مدي استخدام الكفاءات البشرية واملادية لتحقيق أهداف الكلية  2

   10 وجود آليات محددة للنظافة العامة والصيانة الدورية ملباني الكلية   3

ايجابية التعامل مع املخاطبات الواردة من الجامعة للكلية بناء على تقييم إدارة   4

 الجامعة  
10   

انصراف( من خالل زيارات ميدانية   –التزام املوظفين والعمال باملواعيد )حضور  5

 مفاجئة 
10   

   10 وجود آليات محددة للتعامل مع الكوادر   6

   10 كل بيانات الكليةوجود موقع متميز للكلية به  7

   5 وجود موقع الكتروني للكلية على موقع الجامعة *   8

 *يتم االستعانة بتقرير من السيد مدير مركز الجودة بالجامعة عن موقف الكلية. 

 التقييم النهائى

عطاه الدرجة الكلية املعيار م
ُ
 النسبة املئوية الدرجة امل

   80 الخدمات الطالبية  1

   120 األنشطة البحثية  2

   120 خدمة املجتمع والجامعة  3

   80 فعالية النظام اإلدارى  4

   400 املجموع الكلى
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