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 المقدمـــــــــــــــــــة 

كليية البيا الطيبيرل  ليق ت قييو الاي دة في  كافية مايا   -استشعاراً من رؤية القيادة العليا في  اامعية القاسيل الاءيرا 
 ا  تمييعاد  لعييعق لل صيي   منهعييعا سعييععيا ؛ الذاتعييع  التقييعييعل طإ عييعداد  الطيبييرل البييا كليييعة شييعر   ،التعليييل الاييامع 

 . 2022  ععال نهاية الدراس  للطرامج األكاديم  ا  تماد ال ا مععن الا دة لءمان المؤسسع 
 لترسيخ ممارسا  الا دة  اعلهيا سيل كا مبطقيا في  امييي تشيكيال  الكليية ءفقيد ايا  تقييمنيا السين ل ليذا   هيار الاهيد 

العمي   ليق تايريج  المت اءي الذل قال طه كافة المنتسطين ف  الكلية من اا  ت قيو الهدف اليذل انشيا  ألاليه الكليية  لي 

ك ادر من األبطا  الطيبريين القادرين  لق تقديل  ادمية للماتميي و  العمي   ليق رفيي المسيت م العلمي   األدا  التدريسي  

للتدريسيين كافة  لق ماتلف شيهاداتهل  للقياطهل العلمييةق  قيد  ملنيا االيدين  ليق لن يكي ن ليذا العمي  في  رمانيية م يا ر 

النهائية لك  ما يتعلو طمهنة البا الطيبرلء اطتدا  مين المركيا األليل في  العمليية التدريسيية ل  تشك  طمام  ها الاالصة 

 ل  البالا  التدريس   ص   إلق المنالج الدراسية  القا ا   الماتطيرا  و  السيط  التي  ييتل مين االلهيا الت صي  إليق 

 طييد ل ميين  .التميييا فيي  األدا  األكيياديم   ا دارل مسييت م ل لييق ميين الاطييرة  الدقيية العلمييية  ميين اايي  ت قيييو  اسييتدامة 

مالييض ءييمان الايي دة ط ءييي  تبطيييو السياسييا   ا اييرا ا  الكتيليية لءييمان ا سييتمرار طت  يييف لفءيي  الممارسييا  

كليية البيا الطيبيرل اليي ل -لالرتقا  طالمن  مة التعليمية طكافة ا انطها  طت افر اميي الاه د تتط ل اامعة القاسل الاءرا 

 مكانة متمياة  فا لة  لق الصعيد ال بن   ا قليم   من هللا الت فيوق

 كلية الرؤية ورسالة واهداف 

 الرؤية:

وفق المعايير العالمية والريادة في التعليم البيطري  في مجال العلوم الطبية البيطرية محلياً وإقليمياً وعالمياً التميز واإلبداع 

لضمان صحة   المجاالت التي تعنى بالمشاكل الحقلية مع تقديم الحلول المناسبة لها وتطويره ليشمل كافةوالبحث العلمي 

والنهوض بالطب من خالل التميز في التعليم المهني والدراسات العليا  الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية مع بيئة أنظف.

الغذائية للمجتمع ، مع توفير بيئة عمل رعاية وتطبيق المعرفة لتعزيز صحة الحيوان والبشر مع تأثير كبير على اإلمدادات 

 وداعمة 

   

:الرسالة  

 لسوق مؤهلاألطباء البيطريين والمالكات العلمية المتخصصة في علوم الطب البيطري    إلعداد مناسبة تعليمية بيئة توفير

 والحيوان اإلنسان صحة على ظللحفا الشاملة  الجودة لمعايير وطبقا القومى االمن مفهوم ضوء فى واقليميا محليا العمل

 وتكنولوجيًا فنيًا متكاملة حلول تقديم في تساهم متميزة علمية بحوث وتقديم دراسية برامج خالل من الغذاء سالمة وضمان

 .واالقتصاد المجتمع يخدم بما المهنة أخالقيات ضوء فى المستدامة التنمية لتحقيق معرفي وتبادل  ، لالقتصاد

:األهداف  

و مواكبة التقدم الحاصل في المجاالت العلمية البيطرية عن  الدولية الجودة معايير ضوء في تعليمية وخدمات امجبر تقديم .1

طريق تحديث المناهج الدراسية وتشجيع التدريسيين على متابعة أحدث التطورات في مجال اختصاصهم وإيصال أحدث 

 المعلومات للطلبة لمنافسة الكليات العالمية.

توفير تعليم فعال من حيث التكلفة من خالل تعظيم استخدام و  للكلية الذاتية الموارد وتنمية المؤسسي األداء كفاءة رفع .2

تكنولوجيا التعليم المعاصرة واستخدام الموارد المشتركة بين البرامج التعليمية الحالية )الخاصة والعامة( واالتفاقيات التعاونية 

 ن.مع القطاع الخاص لرعاية صحة الحيوا

 األعمال. وريادة العلمي والتفكير واالبتكار االبداع على البشرية الموارد وقدرات مهارات تنمية .3

 تأهيل المختبرات العلمية من خالل رفدها باألجهزة العلمية المتطورة و وتطبيقاته العلمي البحث منظومة وتطوير دعم .4

 الكلية. انشطة كافة يغطي متكاملة معلومات نظم وبناء تطوير .5

توظيف واستبقاء هيئة طالبية متنوعة وتفاعلية وأعضاء هيئة تدريس وموظفين ضمن بيئة جامعية تزدهر فيها المهن الصحية  .6

 المتعددة وتتفاعل في المهام التعليمية والبحثية والتي ترتبط جميعها بفلسفة الرعاية ، 
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وحماية ل مشاريع لبحوث طلبة الدراسات العليا خدمة المجتمع من خالل إدخال المشاكل التي يعاني منها البلد على شك  .7

 .المستهلك و المربى من األخطار الصحية التي قد تأتى من الحيوان أو منتجاته

تحسين كفاءة نظام توكيد الجودة واالرتقاء باألداء المهني البيطري للخريج وتملك القدرة على المنافسة واالبداع واالبتكار  .8

 لتمويل.وايضا توسيع وتنويع قاعدة ا

تشجيع روح البحث العلمي من خالل إقامة المؤتمرات العلمية التخصصية جعل الكلية مثاالً لبيئة علمية يتبادل بها الطلبة  .9

 االساتذة التقاليد الجامعية المرموقة وإسناد الدور لإلرشاد التربوي في معالجة مشاكل الطلبة.

 اعضاء فريق كتابة التقييم الذاتي 

 ت اسماء االعضاء المنصب االمر االداري

753العدد   

4/4/2122التاريخ   

 1  عبد هللا مهند عبيس .د.مأ معاون العميد للشؤن العلمية

صادق  مهدي  عليم.د  مدير شعبة ضمان الجودة  2 

 3       والء فرحان عبيد   عضوا

صاحب حوراء ضياءالسيدة  عضوا  4 

صفاء جابر عباس السيد  عضوا    5 

 

كلية لاالول: البيانات الوصفية ل القسم  

  م اف ة طاط  / قءا  القاسل – / اامعة القاسل الاءرا  البا الطيبرلكلية : اسم وعنوان الكلية -1

  كرار ااسل  ماةدق ل   اسم عميد الكلية ولقبه العلمي: -2

   2117سنة التأسيس للكلية:  -3

 لمحة عن الكلية -4

تءيل الكليية رمانيية  فير م  لميية  7002معة القاسل الاءرا  ال اقعية في  قءيا  القاسيل تأسس  كلية البا الطيبرل / اا

  ل  

  التسلاه  األد ية  الكيميا ق -7               التشريح  ا نسععاة الطيبرية ق -1

 األمراض  امععراض الد اانق -4                األ ععععععععععيا  الماععععععهريععةق -3

 الارا ة  الت ليد الطيععععبرلق -6                عععععع ة الععععععععععععامةقالصعععععع -5

 البتعععععععيليا  الطععععععععيبريةق -8 ئ                   البععا الطابععن  ال قعععا – 2

 كما تءل مام  ة من الشعا  ال  دا  ا دارية  العلميةق 

  المست م العلم  المرتتي و  يث تطذ  فيهيا اهي د متميياة   اءي ة مين قطي   تعتطر كلية البا الطيبرل من الكليا   ذا

رئاسة الاامعة   مادة الكلية لم اكطة التب ر العلم   المعرف  ف  ماا  البا الطيبيرل لادمية الطليد  اعليه في  مصياف 

يسيين  الطعرا   الاما   الدراسية الكادر التدريس  ف  طرامج تب ير التدر الطلدان المتقدمة  لمياً  رقافياً من اال  تب ير

 اقامية الميؤتمرا   ف  الاامعا  العالمية الرصينةء ا لتميال طالاانيا الط ري  طتاهييا الماتطيرا  طأ يدث األاهياة الط ريية

طالتعا ن مي الاامعة  المستشتق الطيبرل ف  طاطي   من ميا  الماتميي الميدن   اليد ائر األايرم   الد را    رش العم 

القة من لاي  تعاييا د ر الكليية في  الماتميي   ي  المشياك  الطيبريية  النهي ض طيال اقي الصي   لل ي انيا  إليق ذا  الع
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 ليي   7008مسييت يا ل لييقو  قييد للتاميي  الكلييية طتبطيييو ن ييال إدارة الايي دة الشيياملة  ا  تميياد األكيياديم  منييذ نهاييية  ييال 

م  ة من األدلية ذا  العالقية كيدلي  الكليية  دليي  ليكلية نشياب مستمرة ف  ت قيقه  تق ني  شهادة المباطقة  قد لناا  ما

 العم   

 ء مااستير طكال ري ض  الدرجات األكاديمية التي تمنحها الكلية: -5

 

 

  الفروععدد واسماء  -9

 ت الفروع العلمية

 1 التشريح واالنســجة البيطري

 2 الفسلجه واألدوية والكيمياء.

 3 ـــهريــة.األحــــــــــياء المجـــ

 4 األمراض وامــراض الدواجن.

 5 الصــــــــــــحة العـــــــــــامة.

 9 الجراحة والتوليد البيــــطري.

 7 الطــب الباطــني الوقـــائي .

 8 ـــيطريةالطفـــــــيليات الب
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اسماء اعضاء مجلس الكلية  -7  

 ت أسماء األعضاء المنصب

 1 كرار جاسم حمزة.د. م العميد وكيل / لكليةا رئيس مجلس

 2 مهند عبيس عبد هللام.د. أ. العلميةمعاون العميد للشؤون 

 3 حمزة كرار جاسمد. م. معاون العميد للشؤون اإلدارية

 4 عصام محمد جابر  .أ.د فرع االنسجة والتشريحرئيس 

 5 حميدة حمزة عجيل ..د.مأ االحياء المجهريةرئيس فرع 

 9 يحيى صباح عبد االمير ..د.مأ يس فرع الصحة العامةرئ

 7 منى عبد الصاحب جليل .ا.م.د رئيس فرع االمراض وامراض الدواجن

 8 قاسم جواد امير .ا.م.د رئيس فرع الطفيليات

 9 عدنان منصور جاسم ا.  رئيس فرع الفسلجة واالدوية والكيمياء

 11 م.د علي ضياء مرزة رئيس فرع الطب الباطني

 11 م.د صالح حسن رئيس فرع الجراحة والتوليد

 12 ا.م.د محمد حسن دخيل امين المجلس

 13 صادق مهدي علي م.د  مدير شعبة ضمان الجودة

 

عدد الطالب حسب الجنس للسنوات الخمسة الماضية -8    

 ت العام الدراسي عدد الطالب الذكور عدد الطالب االناث

145 115 2119-2117 1 

141 123 2117-2118 2 

154 110 2118-2119 3 

137 162 2119-2121 4 

152 121 2121-2121 5 

 المجموع  
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للسنوات الخمسة الماضية  عدد الخريجين حسب الجنس - 9  

 ت العام الدراسي عدد الطالب الذكور عدد الطالب االناث

71 41 2119-2117  1 

13 78 2118- 2117-  2 

35 33 2118-2119  3 

73 76 2119-2121  4 

77 30 2121-2121  5 

   المجموع           

 

  18 : عدد االداريين في الكلية -11

 

 

 

 

 

 

 

: للكلية  * الهيكل التنظيمي  
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 12 اعضاء هيئة التدريس حسب )اللقب العلمي، الشهادة، التخصص(  -

التدريسي اسم اللقب العلمي الشهادة التخصص  ت 

 1 احالم جابر حمزه عبود  الخماس استاذ مساعد ماجستير علوم الحياة

 2 احمد حمزة موسى دحام الجبوري مدرس مساعد ماجستير طب بيطري

 3 احمد كاظم حنتوش عبد  السيالوي مدرس ماجستير اداب

 4 اريج غازي حسن محمد الجراخ مدرس دكتوراه علوم حياة

لجنابيامير رضا دروال راضي ا مدرس دكتوراه علوم في امراض الحيوان  5 

 6 امير عبد هادي عبد البديري مدرس  ماجستير  الغة االنكليزية

 7 بشار نوري كاظم الغزالي مدرس ماجستير طب بيطري

 8 ثابت رحمن فنيخ  عوده العامري مدرس مساعد ماجستير لغة عربية

مريجابر راضي عبد الحمزة ذهب الش مدرس مساعد ماجستير طب بيطري  9 

عفرج غازي عباس راضي الجبوري استاذ دكتوراه طب بيطري   10 

 11 حامد عباس حسن  سلمان الجبوري مدرس ماجستير طب بيطري

 12 حسين هادي ناهي عبد عون الجوذري استاذ مساعد دكتوراه الطب البيطري

 13 حمزة هاشم كزار الوي  الشكري مدرس ماجستير كيمياء

 14 حميدة حمزة عجيل راضي الحبابي استاذ مساعد ماجستير علوم احياء مجهرية

لوم حياةع  15 حوراء حامد ناجي غضب البوحميد مدرس ماجستير 

 16 حيدر حسين عبد جبر العمري مدرس مساعد ماجستير طب بيطري

 17 حيدر عبد االمير زبالة فليح القريطي مدرس دكتوراه طب بيطري

لجبوريرائد فنوخ ابو خضر سلمان ا استاذ مساعد دكتوراه علم االمراض  18 

 19 رحمن حسين حمزة مهدي عمرلنك مدرس دكتوراه علوم زراعية

 20 رواء عداي علي ملوح  السلطاني مدرس مساعد ماجستير علوم حياة

 21 زهراء حسين كاظم  حسن الحصني مدرس ماجستير طب بيطري

 22 زينب جواد مالك جواد العميدي مدرس ماجستير طب بيطري

 23 زينة باقر عبد الحسين قاسم الحلي مدرس ماجستير احياء مجهرية

احة بيطريةطب و جر  24 زينة شاكر محمود عبود التميمي مدرس مساعد ماجستير 

file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'احلام%20جاير'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'احمد%20موسى'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'احمد%20كاظم%20حنتوش%20'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'اريج%20غازي'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'امير%20رضا%20دورال%20'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'بشار%20نوري%20'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'ثابت%20رحمن'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'جابر%20راضي'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'حامد%20عباس'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'حسين%20هادي'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'جمزة%20هاشم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'حميدة%20'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'حوراء%20حامد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'حيدر%20عبد%20الامير'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'رائد%20فنوخ'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'رحمن%20حسين'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'رواء%20عداي'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'زهراء%20حسين'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'زينب%20جواد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'زينة%20باقر'!A1
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 25 سالم صالح علي حسين الخشخشاوي مدرس ماجستير طب بيطري

 26 سامر سليم حنتوش القرغولي مدرس ماجستير زراعة

 27 سبأ هالل هادي  ناصرالمنصوري استاذ مساعد ماجستير طب وجراحة بيطرية

 28 سراج منير نعمة نور الخفاجي مدرس ماجستير طب بيطري

محمد السراي سعد محسن مناتي  مدرس ماجستير طب بيطري  29 

 30 سليك فاضل عباس  حسون الزبيدي استاذ مساعد ماجستير طب بيطري

 31 سهاد جميل هادي جودة الجبر مدرس ماجستير علوم حياة

درس م دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر   32 علي عدنان عبد سعد   

المنصوريصادق عبد الرضا عبد هندي  مدرس مساعد ماجستير كيمياء  33 

 34 صادق مهدي علي حيدر ال حيدر مدرس مساعد ماجستير طب بيطري

 35 صفاء محمد كريم  عبيد السلطاني مدرس ماجستير طب بيطري

 36 صالح حسن علوان عباس العامري مدرس دكتوراه طب بيطري

 37 صالح مهدي حسن نور الهاشمي أستاذ دكتوراه طب بيطري

 38 صمود عبد الكاظم سلمان عبد العباس مدرس مساعد ماجستير علوم حياة

 39 عامر جبرعبيس ادريس العيساوي استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

 40 عبد الكريم سلمان صكبان عباس  استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

 41 عدنان منصور جاسم محمدالجبوري استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

 42 عدي سليمان خضير فليفل الجبوري مدرس ماجستير طب بيطري

 43 عصام محمد جابر كاظم زبيبة استاذ مساعد ماجستير طب بيطري

 44 عقيل محمد كاظم عبد االمير المجدي مدرس مساعد ماجستير طب بيطري

 45 علي ابراهيم محمد حسن العميدي مدرس ماجستير طب بيطري

ععلي حامد محمد حسين احمد ربي استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري  46 

 47 علي صالح مهدي حسن العجيلي مدرس ماجستير طب بيطري

 48 علي ضياء مرزة مرتضى الهاشمي استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

 49 علي كاظم حمادي شبيب الجبوري مدرس ماجستير طب بيطري

 50 علي مهدي محمود ماني الكناني استاذ مساعد دكتوراه صحة عامة بيطرية

file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23سالم!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'سامر%20سليم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'سبا%20هلال'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23سراج!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'سعد%20محسن'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23سليك!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23سهاد!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'صادق%20عبد%20الرضا'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'صادق%20مهدي%20'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'صفاء%20محمد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'صلاح%20حسن'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'صلاح%20مهدي%20حسن'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23RANGE!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'عبد%20الكريم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'عدنان%20منصور'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'عدي%20سليمان'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'عقيل%20محمد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علي%20ابراهيم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علي%20حامد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علي%20صالح'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علي%20ضياء%20مروة'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علي%20كاظم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علي%20مهدي%20'!A1
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 51 علياء سليم كاظم شنون  الشمري مدرس ماجستير طب بيطري

اجستيرم امراض  52 غصون عبد الكريم نعمة سلمان  استاذ مساعد 

 53 فراس حسين كاظم حساني الباوي استاذ مساعد دكتوراه امراض دواجن

 54 قاسم جواد امير غالي الجبوري مدرس دكتوراه طب بيطري

 55 كاظم عبد زيد كاظم الزبيدي استاذ دكتوراه طب بيطري

توراهدك طب بيطري  56 كرار جاسم حمزة عسل الجنابي استاذ مساعد 

راضي هكيش الجبوري كريم كاظم مدرس ماجستير طب بيطري  57 

 58 لينا شهيد وحيد عرمش  العبودي مدرس مساعد ماجستير طب بيطري

 59 مازن طالب عباس حسين الكصيرات مدرس دكتوراه طب بيطري

اعدمدرس مس ماجستير طب بيطري  60 محمد ابراهيم رحمه جاسم البطاط 

 61 محمد حسن دخيل عباس الطائي مدرس ماجستير علوم زراعية

 62 محمد كاظم والي علوان المنصوري مدرس ماجستير الصحة العامة البيطرية

 63 محمد هادي محمد  كريمد الحسناوي استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

ريطب بيط  64 مروة عامر علي خضير السعدي مدرس مساعد ماجستير 

 65 منى عبدالصاحب جليل عبد األمير  استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

 66 مهند عبيس عبدهللا نجم الجوذري استاذ مساعد دكتوراه انتاج حيواني

السلمان ميس عدي هاشم ياسين مدرس مساعد ماجستير طب بيطري  67 

 68 نور رضيوي عبادي مشعان العيساوي مدرس مساعد ماجستير طب وجراحة بيطرية

 69 نورس عبد الباري مدلول الكعبي مدرس دكتوراه طب بيطري

 70 يحيى صباح عبداألمير  محمد الحسيني استاذ مساعد دكتوراه طب بيطري

 71   محمد عبد الغفار اببو كطيفة محمد مدرس ماجستير طب بيطري

 72     نادية جمال ابراهيم حسين الحياني     مدرس مساعد  ماجستير  طب بيطري 

 73 والء فرحان عبيد محمد             مدرس مساعد ماجستير  أحياء مجهرية 

 احياء مجهرية 
استاذ 

 مساعد
 74 سرى صافي عبيس علي خفاجي  دكتوراه 

 75 فاضل راضي محمد ماجستير  مدرس                 قانون   

file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'علياء%20%20سليم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'غصون%20محمد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'فراس%20حسين'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'كاظم%20عبد%20زيد'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23كرار!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'كريم%20كاظم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'مازن%20طالب'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'محمد%20حسن'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'محمد%20كاظم%20والي'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'محمد%20هادي'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'منى%20عبد%20الصاحب'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'مهند%20عبيس'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'ميس%20عدي%20هاشم'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'نور%20رضيوي%20'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'نورس%20عبد%20الباري'!A1
file:///F:/DATA%20%20BASE%202019/2019/تتدريسيين2.xls%23'يحيى%20صباح'!A1
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 القسم الثاني: معايير االعتماد المؤسسي

 الفصل االول: المعيار االول / استراتيجية المؤسسة التعليمية

 العنصر االول / الخطة االستراتيجية

 

 

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت لمؤشراتا

 الابة ا ستترااية-1

 لاان ادارية -7
 

تت فر ف  المؤسسة التعليمية 
رؤية  رسالة م رقة  ت قو 

األلداف  ملياً  يتل مرااعتها 
 د ريا

 

كليوووة الطوووب  تتووووفر فوووي *  
رؤيووة ورسووالة  البيطووري

موثقووة وتحقووق األهووداف 
عمليووواي ويوووتم مراجعتهوووا 

 ادوري
 

1 

ا لكتر نيييي   م قييييي ال -1
 قالكلية

 ط ستر ا الن  -7

تق ل المؤسسة طنشر الرؤية 
  الرسالة  ا النها

كليوووووووة الطوووووووب  تقووووووووم  *  
بنشوور الرؤيووة   البيطووري

 اوالرسالة واعالنه

2 

 
 
 استطيان  استبالم رلل-

ت قو الرسالة متبلطا  
المؤسسة التعليمية  الاها  
المستتيدة  متبلطا  س و 

 العم 

  * 
 
 
 

 تحقق الرسوالة متطلبوات 
 الطووووب البيطووووري كليووووة

والجهووووووات المسووووووتفيدة 
 ومتطلبات سوق العمل

3 

 

 الت سين المستمرق ةاب-

 

 
 

يتل طنا  الابب  لق  فو 
طرنامج امن  م دد تك ن 

منسامة مي رسالة المؤسسة 
 الدافها طما ي قو التب ير 

  الت سين المستمر
 

   
 
* 

 

يوووتم بنووواء الخطوووط علوووى 
وفوووووق برنوووووامج زمنوووووي 
محوووودد وقاعوووودة بيانووووات 

ون منسوووووجمة موووووع تكووووو
كليوووووة الطوووووب  رسوووووالة 
واهوودافها بمووا   البيطووري

يحقوووووووووووووق التطووووووووووووووير 
 والتحسين المستمر

4 

  رائو التارج

 ا مت انا  السريرية

حصول الخريجين على 

المعارف والمهارات 

والكفاءات ذات الصلة 

المطلوبة لدرجة الطبيب 

 البيطري.

  * 
 

حصوو ا خريوون على   وو  

خرمعوووووولمه رخرم وووووولمخ  

ذخ  خرصوووو   رخركفوووول خ  

خرمط  ب  ردمج  خرطبلو  

 خربلطني.

5 
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/ الخطة االستراتيجية االولالعنصر   

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

رؤية  رسالة م رقة  ت قو األلداف  ملياً  يتل مرااعتها د ريا كلية البا الطيبرل تت فر ف   1 

طنشر الرؤية  الرسالة  ا النها كلية البا الطيبرل تق ل  2 

 3  الاها  المستتيدة  متبلطا  س و العم  كلية البا الطيبرلت قو الرسالة متبلطا  

 الدافها طما ي قو التب ير  كلية البا الطيبرل يتل طنا  الابب  لق  فو طرنامج امن  م دد تك ن منسامة مي رسالة

  الت سين المستمر

4 

الصلة المطلوبة لدرجة الطبيب البيطري.حصول الخريجين على المعارف والمهارات والكفاءات ذات   5 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 نقاط الضعف ت

   ت اد نقاب ءعف للعنصر األ   

 

 

 ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

   ت اد ابة ت سين للعنصر األ    
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 العنصر الثاني / االفاق واالجراءات والتطبيقات

 

 

العنصر الثاني / االفاق واالجراءات والتطبيقات               

غير  المالحظات االدلة الداعمة لتحقق المؤشر

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

تقرير التقييل الذات   -1  

  ا لكتر ن  لتقييل ا دة التعل -7

ا  تماد المؤسس  معايير  -3  

تقييل ا دة الماتطرا  -4

   التعليمية

ت اييد يلييية  ميي  لتقييييل 

        األدا  المؤسسيييييييييييييييييي 

             

  * 

 

قيوويم توجود آليووة عمول لت

       األداء المؤسسوووووووووووووووووي

    

1 

الابة ا ستراتياية للكلية -1  

تقييل ا دة التعلل ا لكتر ن   -7  

 

 

كليييييية البيييييا تعتميييييد  

 ليييييييييييق   الطيبيييييييييييرل

الدراسييييييييا  العلمييييييييية 

 الميدانييييية فيييي  رسييييل 

ااربيية البريييو لطنييا  

العملييييييييا  التعليميييييييية 

 تب يرليييييا  معالاييييية 

 الال  

  * 

 

 

 

كليوووووة الطوووووب تعتمووووود  

علوووووووووووى   البيطوووووووووووري

الدراسووووووووات العلميووووووووة 

والميدانيووووة فووووي رسووووم 

خارطوووة الطريوووق لبنووواء 

العمليوووووووات التعليميوووووووة 

وتطويرهوووووا ومعالجوووووة 

 الخلل 

2 

تسييييييهل المؤسسيييييية  -1 

التعليمييييية فيييي  تتعيييييي  

التشريعا  التي  تشياي 

 لييييييق ا نتقييييييا  ميييييين 

المركاييييييييييييية الييييييييييييق 

الالمركايييية فييي  األدا  

          المؤسس 

 غير م رو -7

 * 

 

 

الطوووووب  كليوووووة تسوووووهم  

فووووي تفعيوووول  البيطووووري

التشريعات التي تشوجع 

علووووووى االنتقووووووال موووووون 

المركزيوووووووووووووة الوووووووووووووى 

الالمركزيوووة فوووي األداء 

        المؤسسي

3 

ال يسممممممممممم  الهيكممممممممممل  

التنظيمممممي للكليممممة بممممأن 

تكممون مدخالتممه تقتصممر 

علممى الهيئممة التدريسممية 

والطلبممممة فقممممط ، وإنممممما 

يفضممممممممممممل السممممممممممممماح 

ألصمممممحاص المصممممملحة 

 الخارجيين أيضا.

 * 

 

عوووووووو  ح      ووووووووم    

خر لكل خرتنظلمي ر ك لو  

بووووك   كووووو    د   ووووو  

 قتصوووون   وووو  خر ل وووو  

خرتدم  ل  رخرط ب  فقو  

، رإنموول  ف وول خر وومل  

ألصووووووملل خرمصوووووو م  

 خريلمجللى ح  ل.

4 
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 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

ييل األدا  المؤسس ت اد يلية  م  لتق  1 

 لق الدراسا  العلمية  الميدانية ف  رسل ااربة البريو لطنا  العمليا  التعليمية  كلية البا الطيبرلتعتمد 

  تب يرلا  معالاة الال 

2 

ف  تتعي  التشريعا  الت  تشاي  لق ا نتقا  من المركاية الق الالمركاية ف  األدا   كلية البا الطيبرل تسهل

س المؤس  

3 

يجب أن ال يسم  الهيكل التنظيمي للكلية بأن تكون مدخالته تقتصر على الهيئة التدريسية والطلبة فقط ، وإنما يفضل 

 السماح ألصحاص المصلحة الخارجيين أيضا.

4 

 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

 لق ا نتقا  من المركاية الق ف  تتعي  التشريعا  الت  تشاي  كلية البا الطيبرل مدم مسالمة دل ت ريو 

 الالمركاية ف  األدا  المؤسس 

1 

يجب أن ال يسم  الهيكل التنظيمي للكلية بأن تكون مدخالته تقتصر على الهيئة التدريسية والطلبة فقط ، وإنما يفضل 

 السماح ألصحاص المصلحة الخارجيين أيضا

2 

  

  ثالثا: خطة التحسين

الجهة  زمن التنفيذ

 المسؤولة

 نقاط الضعف اجراءات التحسين

 

 ت

7071-7074 كليية مسالمة  مدم ت ريوالعم   لق  العمادة 

تتعي  التشيريعا  ف   البا الطيبرل

التييييي  تشييييياي  ليييييق ا نتقيييييا  مييييين 

المركاية اليق الالمركايية في  األدا  

 المؤسس 

كلية البا   دل ت ريو مدم مسالمة

ف  تتعي  التشيريعا  التي   الطيبرل

نتقييا  ميين المركاييية تشيياي  لييق ا 

 الق الالمركاية ف  األدا  المؤسس 

 

1 

7077-7074 العمييييي   ليييييق السيييييما   صييييي اا  العمادة 

المصييل ة الاييياراين للمشيياركة فييي  

 المداال  الااصة طالكلية

يجممب أن ال يسممم  الهيكممل التنظيمممي 

للكليممة بممأن تكممون مدخالتممه تقتصممر 

على الهيئة التدريسية والطلبة فقمط ، 

ل السممممماح ألصممممحاص وإنممممما يفضمممم

 المصلحة الخارجيين أيضا

2 
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معيار الثاني / الحوكمة واالدارةال الفصل الثاني:  

 العنصر االول / القيادة واإلدارة 

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

 الهيك  التن يم -1
 قا امر ادارية -7

تن يميييية  ت ايييد لياكييي 

كليييييية  اائييييييية  يييييييتل 

مرااعتهييييييييا طصيييييييي رة 

 د رية 

توجوووود هياكوووول تنظيميووووة كليووووة  *  

ية ويتم مراجعتها بصورة ئوجز

 دورية

1 

   ء اطب  تعليما -1

 لاان ادارية -7

  م ءر مالض الكليةق-3

 الية تساي  البلطة -4

كلييييييية البييييييا تعميييييي  

 ليييق تبطييييو  الطيبيييرل

قييان ن الاامعييا  طشييك  

 كام   دقيو

 

علوى  كلية الطب البيطوريتعمل  *  

تطبيووق قووانون الجامعووات بشووكل 

 كامل ودقيق

 

2 

 

دليييييييييييي  مسيييييييييييؤليا  -1
  صال يا  مالض الكلية

يتيي فر دلييي  مسييؤ ليا  

الماييييييالض ا كاديمييييييية 

  صال ياتها

يتوووووووووفر دليوووووووول مسووووووووؤوليات  *  

المجوووووووووووووووالس االكاديميوووووووووووووووة 

وصوووووووووووالحياتها )الجامعوووووووووووة، 

 الكليات، األقسام(

3 

 
 
 
 
 

طاا العم   دل د  ة ار

لتمريييييلهل فيييي  ماييييالض 

 الكلية ا  ا قسالق

تمثيل ارباب العمل فوي مجوالس    *

 كلية الطب البيطري

4 

ي اييد ت صيييف   يتيي   الهيكلية التنية  ا دارية -

م ريييييييييييو للمؤسسييييييييييية 

  تشكيالتها  تارم

مرااعتيييييييييه طصييييييييي رة 

 د رية

يوجوود توصوويف وظيفووي موثووق  *  

 كليوووووة الطوووووب البيطوووووريفوووووي 

مراجعتووه  ىوتشووكيالتها وتجوور

 بصورة دورية

5 

الدلي  ا رشادل لتقييل  -1

 ا دة التعليل ا لكتر ن  

 تقرير التقييل الذات   -7

 ايييي د ابيييية لت سييييين 

 ا دا  

 9 توجد خطة لتحسين األداء *  

يكمون عميممد كليمة الطممب   رائو التارج -1

البيطمممممممممري حمممممممممامال  

للشمممممهادة األوليمممممة فمممممي 

الطممب البيطممري ، وكممذا 

الحمممممممممممممال بالنسمممممممممممممبة 

لألشممممخاص المسممممئولين 

عمممممن وضمممممع المنممممماهج 

الدراسممممممممممية وكممممممممممذلك 

المسممئولين عممن الشممؤون 

األكاديمية في المستشفى 

 البيطري التعليمي

  * 
 ك    ملد ك ل  خرط  خربلطني 

حووول  ل ر دووو للي خألررلووو  فوووي 

خرطووو  خربلطوووني ، ركووو خ خرمووولا 

بلرن ووب  رخاوويلم خرم وو  رلى 

 ووى ر ووون خرمنووولسي خردمخ ووول  

ى  ى خردوور  رك رك خرم   رل

خألكلل ملوووووو  فووووووي خرم تدووووووف  

 خربلطني خرتع لمي

7 
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 العنصر االول / القيادة واإلدارة

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 ت اد لياك  تن يمية كلية  اائية  يتل مرااعتها طص رة د رية 

 

1 

  لق تبطيو قان ن الاامعا  طشك  كام   دقيو كلية البا الطيبرلتعم  

 

2 

  صال ياتهادلي  مسؤ ليا  الماالض ا كاديمية يت فر 

 

3 

 مرااعته طص رة د رية  تشكيالتها  تارم كلية البا الطيبرلف  ي اد ت صيف   يت  م رو 

 

4 

  ا د ابة لت سين األدا 

 

5 

لين عميد كلية الطب البيطري حامال  للشهادة األولية في الطب البيطري ، وكذا الحال بالنسبة لألشخاص المسئو

 عن وضع المناهج الدراسية وكذلك المسئولين عن الشؤون األكاديمية في المستشفى البيطري التعليمي
9 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

  دل د  ة ارطاا العم  لتمريلهل ف  ماالض الكلية ا  ا قسالق

 

1 

 

 لثا: خطة التحسينثا

 

 

 

 

 

 

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

 مالض الكلية-1 7071-7073
 العمادة-7
 ا قسال العلمية-3

ماييالض  د يي ة ارطيياا العميي  لتمريييلهل فيي  
 الكليةق

 ييييدل د يييي ة ارطيييياا 
العميييي  لتمريييييلهل فيييي  
مايييييييالض الكليييييييية ا  

 ا قسالق
 

1 
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         العنصر الثاني / األخالقيات والشفافية المؤسسية

 

 

 

 

 

 

االدلة الداعمة لتحقق 
 شرالمؤ

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

تتي افر ق ا يد السييل ك    لسل ك ال  يت  ا ريقة -
                      ال  يت 

تتوووووووافر قواعوووووود السوووووولوك  *  
                         الوظيفي

1 

 استمارة متاءلة -
 

ت ايييد يليييية  سيييتقباا 
العييييييييييياملين ا كتيييييييييييا  

 ين المتميا

توجوووووود آليووووووة السووووووتقطاب  *  
 العاملين االكفاء والمتميزين

2 

 .الم قي ا لكتر ن  للكلية -1
 
 م اقيييييييييييييي الت اصييييييييييييي  -7

 ا اتما  
 لاان ادارية -3
ا ماميييييييا   ماابطيييييييا   -4

 رسميةق

كليييية البيييا  ترا ييي  
مطييييييييييدل   الطيبييييييييييرل

الشييييتافية  ال ءييييي   
فييي  التبطييييو الكامييي  
لألن مييييييييية  تييييييييي فر 

المعل مييييييا  لاميييييييي    
 لعاملين                             ا

  كلية الطب البيطري تراعي  *  
مبووودأ الشوووفافية والوضووووح 
في التطبيق الكامول لننظموة 

وتووووفر المعلوموووات لجميوووع    
 العاملين                             

3 

 اد   لل  افا-1

  

ي اد ن ال مال  معلن 
كلييييية  لل يييي افا فيييي  
         البا الطيبرل

   
 
* 

يوجوووود نظووووام مووووالي معلوووون 
كليوووة الطوووب  للحووووافز فوووي 

          البيطري

4 

 ا امر ادارية ااصة طاللاان -
وجمممممود الكثيمممممر ممممممن 

األعمال المشتركة بين 

التدريسممممممممممممممممممممممممممميين 

والممموظفين اإلداريممين 

والفنيممممين  مممممن لجممممان 

وغيرهممممما فمممممي كليمممممة 

 الطب البيطري

   
 
* 

رجووو ل خرك لووون  وووى خأل مووولا 

 ووللى خرمدووتنك  بوولى خرتدم 

رخرمووووووووو رفلى خ لخم ووووووووولى 

رخرفنللى   ى رعول  ريلنسول 

 في ك ل  خرط  خربلطني

 
 
5 
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 العنصر الثاني / األخالقيات والشفافية المؤسسية

 اوال: نقاط القوة

 ت نقاط القوة

 تت افر ق ا د السل ك ال  يت    
                     

1 

 ياينت اد يلية  ستقباا العاملين ا كتا   المتم
 

2 

 مطدل الشتافية  ال ء   ف  التبطيو الكام  لألن مة  ت فر المعل ما  لاميي العاملين  كلية البا الطيبرلترا   

                    
3 

    كلية البا الطيبرلي اد ن ال مال  معلن لل  افا ف  

      
4 

داريين والفنيين  من لجان وغيرها في كلية وجود الكثير من األعمال المشتركة بين التدريسيين والموظفين اإل

 الطب البيطري
5 

  

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

   ت اد نقاب ءعف للعنصر الران 

 

1 

 

 رالرا : ابة الت سين

 ت خطة التحسين

  ت اد ابة ت سين  للعنصر الران  

 

1 
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 العنصر الثالث/ بناء وتطوير القدرات

عمة لتحقق االدلة الدا
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

 اللاان المركاية  -1

 

تعميييي  المؤسسيييية  لييييق -1
اشيييييييييييراك ا كييييييييييياديميين 

 ءي ابب ف   ا داريين 
 التب ير للمؤسسة التعليمية  

 يييييدل اشيييييراك ممرلييييي  -7
الماتمي الم ل  في   ءيي 
ابيييب التبييي ير للمؤسسييية 

 -التعليمية  
 ق

 كليووووة الطووووب البيطووووريتعموووول   * 
علووى اشووراك ممثلووي المجتمووع 
المحلوووووووووووي، واألكووووووووووواديميين 
واإلداريووووين والخووووريجين فووووي 
وضوووووووووع خطوووووووووط التطووووووووووير 

 للمؤسسة التعليمية   

1 

 م ءر مالض الكلية-1

ا ماما   ماابطا   -7

 قرسمية

 صند و شكا م -3

يتييييييي فر ن يييييييال لتلقييييييي  
كليييية مقتر ييا  منتسييط  

 البييييييييييييا الطيبييييييييييييرل
لو  كيتيييييييييية  شيييييييييكا ال

التعامييييييييييييييي  معهيييييييييييييييا             
                  

يتوووفر نظووام لتلقووي مقترحووات  *  
 كليووة الطووب البيطووريمنتسووبي 

وشوووكاواهم، وكيفيوووة التعامووول 
معهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا                            

   

2 

 ط ستر ا الن  -1
 م قي ا لكتر ن -7
م اقييييييييييييي الت اصيييييييييييي  -3

 ا اتما  

ي اييييد تعريييييف  اءييييح 
كلييييية ا   معليييين طاييييدم
 البا الطيبرل

يوجوود تعريووف واضووح ومعلوون  *  
 كلية الطب البيطريبخدمات 

3 
 

  ت ايييد معيييايير  اتييييار   
الاهييييييا  الااراييييييية ذا  

 العالقة 

توجد معوايير الختيوار الجهوات    *
الخارجيوووووووووووة ذات العالقوووووووووووة 

وتصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونيفها                      
  

4 

  
 

 

تتيي افر ءيي اطب تيين ل   
ا كليييييييية البيييييييتعاقيييييييد 
مييييي الاهييييا   الطيبييييرل

الااراييييية المتاصصيييية 
 ل  المعنية

تتووووافر ضووووابط تووونظم تعاقووود    *
موووووع  كليوووووة الطوووووب البيطوووووري

الجهات الخارجية المتخصصة 
 أو المعنية

5 

 الم اانة السن ية-1
 

تعمييي  المؤسسييية التعليميييية 
 لييق  ءييي مياانيتهييا  فقيياً 
 لابة الت سين  التب ير

 كليووووة الطووووب البيطووووريتعموووول  *  
وضوووع ميزانيتهوووا وفقووواي  علوووى

 لخطة التحسين والتطوير

9 

العييييامل ن فيييي  يشييييعر -1 استطيان-1
المؤسسييييييييية التعليميييييييييية 

  طاألمن ال  يت ق

 ييدل  ايي د يلييية متطعيية  -7
 ن مة للتامين الص  ق 

كلية الطوب يشعر العاملون في   * 
بووووواألمن الووووووظيفي  البيطوووووري

 وأنظمة التأمين الصحي.

7 

 ييدل  ايي د فريييو متيي اان  
 لطنا  القدرا   تب يرلا 

يتووووفر فريوووق متووووازن لبنووواء    *
 القدرات وتطويرها

8 

األن ميية ا صييائية طعييدد  -1
المسييتادمة فيي  ا لكتر نييية 

 الكلية 
 

يتيييي فر ا سييييتادال ا مريييي  
لييين ل المعل ميييا   ا دارة 

 ا لكتر نية ف  المؤسسة

يتوووفر االسووتخدام االمثوول لوونظم  *  
المعلوموووووووووووووووووووووووووووات واإلدارة 

كليوووة الطوووب ترونيوووة فوووي اإللك
 البيطري

9 
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وجمممممود مليمممممة مدروسمممممة  طرنامج ند ت  -

ومقمممرة لتطممموير الكممموادر 

التدريسمممممية ممممممن خمممممالل 

إشمممراكهم فمممي المممدورات 

والنممدوات وورا العمممل 

لرفممممممممممممع مسممممممممممممتوياتهم 

 وقدراتهم.

  * 
رجووو ل ةرلووو   دمر ووو  ر قوووني 

رتط  ن خرك خلم خرتدم  ل   وى 

 ووو ا إاووونخك ل فوووي خرووودرمخ  

خرعموول رنفوون  رخرنوودرخ  ررم 

   ت  ل  ل رقدمخ  ل.

 
11 

 

 العنصر الثالث/ بناء وتطوير القدرات

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1  ءي ابب التب ير للمؤسسة التعليمية   ف   لق اشراك ا كاديميين  ا داريين كلية البا الطيبرلتعم  

 اللو  كيتية التعام  معها من اال  صند و الشكا ل  يتل التعام  مي يت فر ن ال لتلق  مقتر ا  منتسط  المؤسسة التعليمة  شكا

 التعليما   الشكا ل طسرية  الية ق

2 

 3 ي اد تعريف  اءح  معلن طادما  المؤسسة التعليمية

 4  لق  ءي مياانيتها  فقاً لابة الت سين  التب ير   تعب  ا ل ية لابب التب ير  كلية البا الطيبرلتعم  

لعامل ن ف  المؤسسة التعليمية طاألمن ال  يت قايشعر   5 

 9 يت فر ا ستادال ا مر  لن ل المعل ما   ا دارة ا لكتر نية ف  المؤسسة

وجمود مليمة مدروسمة ومقمرة لتطموير الكموادر التدريسمية ممن خمالل إشمراكهم فمي المدورات والنمدوات وورا العممل لرفممع 

 مستوياتهم وقدراتهم.

7 

 

 

ط الضعفثانيا: نقا  

 ت نقاط الضعف

 1  قاشراك ممرل  الماتمي الم ل  ف   ءي ابب التب ير ف  ااتما ا  مالض الكلية  دل

 2 ق  ت اد معايير  اتيار الاها  الااراية ذا  العالقة

 3 ق  تت افر ء اطب تن ل تعاقد المؤسسة مي الاها  الااراية المتاصصة ل  المعنية

 4  قلن مة للتامين الص    دل  ا د يلية متطعة ف 

 9    تب يرلا دل  ا د فريو مت اان لطنا  القدرا  
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 ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ
 العميي   لييق إشييراك ممرليي  الماتمييي الم ليي  مالض الكلية 7071-7073

 ءيييي ابيييب التبييي ير فييي  ااتما يييا   فييي 
 مالض الكلية

اشيراك ممرلي  الماتميي   دل

الم لييي  فييي   ءيييي ابيييب 

التبييييي ير فييييي  ااتما يييييا  

 مالض الكليةق 

1 

 معا ن العميد -1 7071-7073
 للشؤن العلمية-7

العميي   لييق تيي فير معييايير  اتيييار الاهييا  
 الااراية ذا  العالقة  تصنيتها

  ت ايييييد معيييييايير  اتييييييار 
الاهييييييييا  الااراييييييييية ذا  

 العالقة

2 

تيييين ل تعاقييييد   العميييي   لييييق ت فيرءيييي اطب مادةالع 7071-7074
مي الاهيا  الاارايية المتاصصية المؤسسة 
 ل  المعنية

  تت افر ء اطب تن ل تعاقد 
المؤسسييييييية ميييييييي الاهيييييييا  
الاارايييييية المتاصصييييية ل  

 المعنية

3 

 العمادة-1 7071-7074
 شعطة ال ساطا -7

تعم  الكلية   لق  ءي مياانيتها  فقا لابة 
 الت سين  التب ير

  تعميي  الكلييية  لييق  ءييي 
مياانيتهيييييييا  فقيييييييا لابييييييية 

 الت سين  التب ير

4 

لن ميية للتييامين للصيي    لتبطيييو ءييي الييية   العمادة 7077-7074
التييامين تن يمييية ااصيية ط اسييت داث   ييدة  

 الص  

 ييدل  ايي د يلييية متطعيية فيي  
 ن مة للتامين للص   

5 

 العمادة-1 7077-7074
  دة التعليل -7

 المستمر

فرييييو متييي اان لطنيييا   ليييق تشيييكي   العمييي 

   القدرا   تب يرلا

 يييدل  اييي د فرييييو متييي اان 

   لطنا  القدرا   تب يرلا

9 
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 العنصر الرابع / وضوح السياسات والقوانين واألنظمة والتعليمات

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

تعييييين البلطييية  ن يييال-1
 ا  ائ 

 ن ال ال  افا-7
ن ييال ميينح ا اييااا  -3

 الدراسية

تيي فر المؤسسيية التعليمييية 
ن اميياً معلنيياً  شييتافاً يكتيي  
تكافؤ الترص  العدالة ف  
التعيييين  ا اتطييار  الميينح 

  ال  افا

 كليووووة الطووووب البيطووووري توووووفر *  
نظاماي معلناي وشفافاي يكفول تكوافؤ 

فوووي التعيوووين  الفووورص والعدالوووة
 واالختبار والمنح والحوافز

1 

دلييييييييي  الترقيييييييييا   -1
 العلمية 

ل اميييييييير اامعييييييييية  -7
 طالترقيا  

لانيييييييية الترقيييييييييا   -3
 العلمية

تيي فر المؤسسيية التعليمييية 
سياسيا  م رقية   اءيي ة 
  ادلييية طشيييأن إايييرا ا  

 الترقية

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
سياسوووووات موثقوووووة وواضوووووحة 

 الترقية  وعادلة بشأن إجراءات

7 

معيييييييييييايير الترشييييييييييييح 
 ا اتيييييييار للمناصييييييا 

 لألدارية

تعميي  المؤسسيية التعليمييية 
 ليييق ا يييالن م اصيييتا  
ال  ائف  شر ب التعييين 
 معل ميييييا   امييييية  ييييين 
المؤسسييييييييية  رسيييييييييالتها 

  طراماها

علوى  كلية الطب البيطوريتعمل  *  
اعوووووالن مواصوووووفات الوظوووووائف 
وشووووروط التعيووووين ومعلومووووات 

التها عامة عن المؤسسوة ورسو
 وبرامجها

3 

 دلي  شؤ ن البلطةق -1
م قيييييييييييي الكليييييييييييية  -7

 ا لكتر ن 
م اقييييييي الت اصيييييي   -3

 ا اتما  

تعميي  المؤسسيية التعليمييية 
 ليييييق نشييييير معل ماتهيييييا 
 طياناتهييا متءييمنة ةرؤييية 
المؤسسييييييييية  رسيييييييييالتها 
 اليييييييييدافها  الطرنيييييييييامج 
 المقيييييررا   اليييييدراا  
ا كاديميييييييية  متبلطيييييييا  
القط    التارج  ا ءيا  

لض الاامعة  الكلييا  ماا
 ا قسيييال  ل ءيييا  ليئييية 
التييييييييدريض  الميييييييي  تين 

  البلطة(

علوى  كلية الطب البيطوريتعمل  *  
نشوووووور معلوماتهووووووا وبياناتهووووووا 
متضووووومنة )رؤيوووووة المؤسسوووووة 
ورسووالتها واهوودافها والبرنووامج 
والمقووووووووووووررات والوووووووووووودرجات 
االكاديميوووة ومتطلبوووات القبوووول 
والتخوووورج واعضوووواء مجووووالس 

واالقسووووام الجامعووووة والكليووووات 
وأعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس 

 والموظفين والطلبة( 

4 

اشيييراك ممرييي  البلطييية -
 ف  مالض الكليةق

  
 

تيي فر المؤسسيية التعليمييية 
ن اماً للر اا  العقاا في  
ءييييي   معيييييايير م يييييددة 
يءييمن  ييدل التمييييا طييين 
البييالا  ا تيييرال مطييياد  

  ق و ا نسان

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
اب فووووي نظاموووواي للثووووواب والعقوووو

ضووووء معوووايير محوووددة يضووومن 
عووووودم التمييوووووز بوووووين الطوووووالب 
 واحترام مبادئ حقوق االنسان

5 

اشيييراك ممرييي  البلطييية -
 ق ف  مالض الكلية

 

يشييترك طعييض البلطيية فيي  
    المشكال   

يشووترك بعووض الطلبووة فووي حوول  *  
 المشكالت 

 

6 

ءيييييي اطب  ق ا ييييييد  -1
 سل ك البلطة

 لانة انءطاب البلطة-7
 

سسيييييية ت اييييييد لييييييدم المؤ
التعليمية ءي اطب  ق ا يد 
 ان مة ميؤررة في  سيل ك 
البلطييية  تكييي ن  اءييي ة 

  معلنة

 كلية الطوب البيطوريتوجد لدى  *  
ضوابط وقواعد وانظمة موؤثرة 
فوووووي سووووولوك الطلبوووووة وتكوووووون 

 واضحة ومعلنة

2 



 

 
22 

 

 
 شؤون دليل -

 الطلبة
 
ا امر ادارية  -

ااصة 
للتدريا 
 الصيت 

وجممود وثيقممة تفمماهم للكليممة 

تي تسمم  أن مع الجهات ال

يجمممممره لمممممديها التمممممدريب 

السريري الخارجي معلنمة 

للطلبمممممممة ) فمممممممي سمممممممبيل 

الحصمممول علمممى حقممموقهم 

وواجبمممممممممممماتهم خممممممممممممالل 

التمممممدريب( فضمممممال عمممممن 

السمممممماح لتلمممممك الجهمممممات 

بتزويممممد الكليممممة بالتغذيمممممة 

الراجعممممة حممممول برنممممامج 

 التدريب المذكور.

   
 
 
* 

رجوو ل رقلقوو   فوولسل ر ك لوو   وون 

خرع وول  خرتووي   ووم  ح   عوون  

رووووووود  ل خرتووووووودم   خر ووووووون ني 

خريووولمجي  ع نووو  ر ط بووو    فوووي 

 ووبلل خرمصوو ا   وو  حقوو ق ل 

ررخجبووووول  ل  ووووو ا خرتووووودم    

ف    ى خر مل  رت ك خرع ول  

بتزر د خرك لو  بلرتذ  و  خرنخجعو  

 ح ا بننل ي خرتدم   خرم ك م.

 
 
8 

 

 

يماتات والقوانين واألنظمة والتعلالعنصر الرابع / وضوح السياس  

اط القوةاوال: نق  

 ت نقاط القوة

 1  ال  افاق  ا اتطار  المنح التعيين ف   العدالة الترص  ا د ن ال معلنا  شتافا يكت  تكافؤ

 2 ت فر اارا ا  م رقة   اء ة لمعامال  الترقيةق

 3  ا د معل ما   امة  ن المؤسسة  رسالتها  طراماهاق

 4 اتطام برو لتقييل البلطةق

 5   البلطة     مشاكلهل من اال  اشراك ممرليهلقا ستمام الق مشاك

 مطياد   ا تيرال طيين البيالا التميييا  يدل يءيمن معيايير م يددة ءي   ف   العقاا ن اماً للر اا التعليمية المؤسسة ت فر

 من اال  ء اطب معلنة  مبط  ة للبلطة  اقامة الماالض الت قيقية ط و البلطة الماالتين  ق و ا نسان

6 

 7 التعيين ال  ائف  شر ب م اصتا   لق ا الن التعليمية المؤسسة تعم 

وجممود وثيقممة تفمماهم للكليممة مممع الجهممات التممي تسممم  أن يجممره لممديها التممدريب السممريري الخممارجي معلنممة للطلبممة ) فممي سممبيل 

ة الراجعة حول برنامج الحصول على حقوقهم وواجباتهم خالل التدريب( فضال عن السماح لتلك الجهات بتزويد الكلية بالتغذي

 التدريب المذكور.

8 
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 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف 

 1  ت اد نقاب ءعف للعنصر الراطي

 

 

 ثالثا : نقاط التحسين

 ت نقاط التحسين 

 1  ت اد نقاب ت سين  للعنصر الراطي
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 نصر الخامس / االليات واإلجراءاتالع

مة لتحقق االدلة الداع
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

تييييييييي فر المؤسسييييييييية  -1 
التعليمييية ن ييال الءيي اطب 

 ا االقية
  ستادال التقنيا  ال ديرة

 غير م رو  -7

 كليوة الطوب البيطوري توفر   * 
 نظام الضوابط االخالقية

 الستخدام التقنيات الحديثة

1 

فر المؤسسيية التعليمييية تيي  استطيانق-1
 لا ا  ال رية ا كاديمية

ةللتدريسيييين  ا داريييين  
 البلطييييية( للتعطيييييير  ييييين 
يرائهل في  كي  ميا يايص 

 قءايا الاامعة

 كلية الطب البيطري توفر  *  
 أجواء الحرية االكاديمية
)للتدريسيين واالداريين 
 والطلبة( للتعبير عن

آرائهم في كل ما يخص 
 قضايا الجامعة

2 

دلييي  قيي انين  تعليمييا  -1
 ال ماية التكريةق

 لاان ا ستال  -7
  

ت ايييييد ليييييدم المؤسسييييية 
التعليمية ق انين  تعليما  

 تؤمن ال ماية التكرية

كلية الطب  توجد لدى  *  
قوانين وتعليمات   البيطري

 تؤمن الحماية الفكرية

3 

 تقييل األدا  السن ل -1
 تقرير التقييل الذات  -7
بن  التصيييييينيف اليييييي  -3

 لا دة الاامعا  العراقية
تقيييييييل اييييي دة اليييييتعلل  -4

 ا لكتر ن 
تقيييل ايي دة الماتطييرا  -5

 التعليمية
 لاان ادارية -6

ت ايييييد ليييييدم المؤسسييييية 
التعليميييييية الييييييا  تقيييييييل 
د رل  مستمر لسياساتها 
  اارا اتها  منش راتها

كلية الطب  توجد لدى  *  
اليات تقييم   البيطري

ا دوري ومستمر لسياساته
 واجراءاتها ومنشوراتها

4 

 تقييل األدا  السن ل -
 تقرير التقييل الذات  -7
التصيييييينيف اليييييي بن   -3

 لا دة الاامعا  العراقية
تقيييييييل اييييي دة اليييييتعلل  -4

 ا لكتر ن 
تقيييل ايي دة الماتطييرا  -5

 التعليمية
 لاان ادارية ق -6

تبطييو المؤسسيية التعليمييية 
ن ييييال التييييدقيو الييييداال  

التقيييييل للاييي دة   ملييييا  
 الذات 

  كلية الطب البيطري تطبق  *  
نظام التدقيق الداخلي 
للجودة وعمليات التقييم 

 الذاتي

5 

 تعم  المؤسسة التعليمية  
 ليييق مقارنييية ادائهيييا ميييي 
مؤسسييا  تعليمييية  المييية 

 رصينة

 كلية الطب البيطري تعمل    *
على مقارنة ادائها مع 
مؤسسات تعليمية عالمية 

 رصينة

9 

ت اد الية  م   اءي ة  -1 

 لدم المؤسسة التعليمية

لالسييييييتتادة ميييييين  مليييييييا  

 التغذية الرااعة

 غير م رو -7

توجد الية عمل واضحة   * 
 كلية الطب البيطري لدى 

لالستفادة من عمليات 
 التغذية الراجعة

7 
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  العنصر الخامس / االليات واإلجراءات

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1 ق ستادال التقنيا  ال ديرة تعليمية ن ال الء اطب ا االقيةت فر المؤسسة ال

 ت اد لدم المؤسسة التعليمية ق انين  تعليما  تؤمن ال ماية التكرية
 

2 

 إارا  التقييل الذات  للكليةق
 

3 

 الذات ق التقييل   مليا  الداال  للا دة  ا د لاان للتدقيو
 

4 

 الق ا د  ا   مقارنة  لق مست م ا قس
 

5 

 ت اد الية  م   اء ة لدم المؤسسة التعليمية لالستتادة من  مليا  التغذية الرااعة
 

9 

تعمل الكلية على تفعيل جميع التشريعات ذات الصلة بالصحة العامة ، والسالمة المهنية ، واألمن الحيوي ومعمايير الرعايمة 

 ليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .والرفاهية للحيوان المدرجة في قانون الصحة الحيوانية وتع
7 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 

 

 

تعليمات المنظمة العالمية -

 للصحة الحيوانية .

السمالمة المهنيمة ، دليل   -

 حيويواألمن ال

تعمممل الكليممة علممى تفعيممل 

جميمممممع التشمممممريعات ذات 

الصمملة بالصممحة العامممة ، 

والسمممممممممالمة المهنيمممممممممة ، 

واألمممن الحيمموي ومعممايير 

الرعايممممممممممة والرفاهيممممممممممة 

للحيممممموان المدرجمممممة فمممممي 

قممانون الصمممحة الحيوانيمممة 

وتعليمممممممممممات المنظمممممممممممة 

العالمية للصحة الحيوانيمة 

. 

   
 
* 

 عمووول خرك لووو    ووو   فعلووول 

خ  جملووووووون خرتدووووووون عل  ذ

خرصووو   بلرصووووم  خرعل وووو  ، 

رخر     خرم نل  ، رخأل ى 

خرملووو ي ر عووول لن خرن ل ووو  

رخرنفلسلووووووووووو  ر ملووووووووووو خ  

خرمدمج  في قولن   خرصوم  

خرمل خنلوووووووووو  ر ع لموووووووووول  

خرمنظمووو  خرعلرملووو  ر صوووم  

 خرمل خنل  .

8 

 ت نقاط الضعف

 1  دل ت ريو ن ال الء اطب األاالقية  ستادال التقنيا  ال ديرة

 2   تعم  المؤسسة التعليمية  لق مقارنة ادائها مي مؤسسا  تعليمية  المية رصينة

 3 تعليمية لالستتادة من  مليا  التغذية الرااعة دل ت ريو الية  م   اء ة لدم المؤسسة ال
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 ثالثا: خطة التحسين 

 

الموارد المالية والمادية المعيار الثالث / الفصل الثالث:  

 العنصر االول / الموارد المالية  

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

ي مستوف
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

 الم اانة السن ية- 1

  لاان ادارية -7

ت اد لدم المؤسسة  -
التعليمييية ابيية مالييية 
م رقييييييييية متءيييييييييمنة 
ت قعييييييا  المؤسسيييييية 
طشييييييييييأن الميييييييييي ارد 
 النتقيييييييييا و  ييييييييييتل 
مرااعتهيييييييا طشيييييييك  

 مستمر
 

 كليووة الطووب البيطووريتوجوود لوودى  *  
خطووووة ماليووووة موثقووووة متضوووومنة 

ن المووارد توقعات المؤسسة بشأ
والنفقات، ويوتم مراجعتهوا بشوكل 

 مستمر

1 

تعكيض الابية الماليية    الم اانة السن ية-1
رؤييييييييييية  رسييييييييييالًة 
 اليييييداف المؤسسييييية 

 التعليمية
 

تعكووووس الخطووووة الماليووووة رؤيووووة  *  
كليووووة الطووووب ورسووووالةي واهووووداف 

    البيطري

2 

 التعليل الم اال-1
  الدراسا  العليا-7
 الن ادل  ا كشاك  -3

المؤسسيييييييية  تعميييييييي 
التعليمييية  لييق تن يييي 

 مصادر التم ي  
 

علووى  كليووة الطووب البيطووريتعموول  *  
 تنويع مصادر التمويل          
 

3 

 ييييدل  ايييي د ميييي ارد  
مالييية كافييية لم ااهيية 

 الماابر الم تملةق
 

تتضووومن الخطوووة الماليوووة مووووارد    *
ماليووة كافيووة لمواجهووة المخوواطر 

                        المحتملة

4 

ت ايييييد إدارة ماتصييييية  دارة المالية ا    دة-
تتييي لق مسيييؤ لية ادارة 
الشييييؤ ن الماليييييةو فيييي  

 المؤسسة التعليمية
                      

توجوووووود إدارة مختصووووووة تتووووووولى  *  
مسؤولية ادارة الشؤون الماليوة، 

 كلية الطب البيطريفي 

5 

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

ت ريييييو ن ييييال العميييي   لييييق  العمادة 7071-7074

الء اطب األاالقية  سيتادال 

 التقنيا  ال ديرة

 ييدل ت ريييو ن ييال الءيي اطب األاالقييية 

 نيا  ال ديرة ستادال التق

1 

العم   ليق مقارنية المؤسسية  العمادة 7077-7074

التعليمية ادائها ميي مؤسسيا  

 تعليمية  المية رصينة

  تعمييييي  المؤسسييييية التعليميييييية  ليييييق 

مقارنييية ادائهيييا ميييي مؤسسيييا  تعليميييية 

  المية رصينة

2 

ت ريو الية  م   اء ة لدم  العمادة 7071-7074

المؤسسيية التعليمييية لالسييتتادة 

 من  مليا  التغذية الرااعة

 ييدل ت ريييو الييية  ميي   اءيي ة لييدم 

المؤسسييييية التعليميييييية لالسيييييتتادة مييييين 

  مليا  التغذية الرااعة

3 
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 الم اانة السن ية -1
صييييال يا   ميييييد -7

 الكلية

 

 
 
 
 
 

 ريقييية مهنيييية تتييي فر 
تتءييمن الصييال يا  
الما ليييية فيييي  ل اييييه 
ا نتيييييييييياو المييييييييييال  
لمييييييديرل ال  ييييييدا  
التن يميييييية  ط سيييييا 
الهيكيي  التن يميي  فيي  

 المؤسسة                         

تتوووووفر وثيقووووة مهنيووووة تتضوووومن  *  
الصووالحيات المخولووة فووي أوجووه 
االنفاق المالي لموديري الوحودات 
التنظيميووووووة وبحسووووووب الهيكوووووول 

كليووووووة الطووووووب ي فووووووي التنظيموووووو
                   البيطري

9 

ن يييييييال الم اسيييييييط  -
 الم  د

Excel sheet   

تبطييييييييو المؤسسيييييييية 
ل ييييييييييييدث اليييييييييييين ل 

الم اسيييييطية المهنيييييية    
           

أحودث  كلية الطب البيطري تطبق *  
الووووووونظم المحاسوووووووبية المهنيوووووووة         

      

7 

تقرييير الرقاطييية الماليييية -

 .الداالية
 

سييية ي ايييد فييي  المؤس
التعليمييية ن ييال يييؤمن 
 ملييييييييييية التييييييييييدقيو 
 الرقاطيييييييية المالييييييييية 

 الداالية

 كليووة الطووب البيطوورييوجوود فووي  *  
نظوووووام يوووووؤمن عمليوووووة التووووودقيق 
 والرقابة المالية الداخلية      

8 

ديييييييييي ان تقيييييييييارير  -
 .الرقاطة المالية

تاييييييييرل  مليييييييييا  
التييييييدقيو الاييييييارا  
ةالميييييييييال ( سييييييييين ياً 
ط اسيييييييييييبة اهييييييييييية 

   ك مييييييييية مسييييييييتقلة    
                      

تجري عمليات التدقيق الخوارجي  *    
)الموووالي( سووونوياي بواسوووطة جهوووة 

حكوميوووووووووووووووووووووة مسوووووووووووووووووووووتقلة                  
          

9 

 ةتتمتيييييييييييييييي الكليييييييييييييييي 

طا سييييييتقاللية الكافييييييية 

 سييييييييتادال الميييييييي ارد 

المالييييية لتنتيييييذ ابتهييييا 

 ا ستراتيايةق

 *  
االسوووتقاللية الكافيوووة ة بتتمتوووع الكليووو

سوووتخدام المووووارد الماليوووة لتنفيوووذ ال

 خطتها اإلستراتيجية.

 
11 

 

 العنصر االول / الموارد المالية   

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1 مستمرق طشك  مرااعتها  يتل الم ارد  النتقا و طشأن المؤسسة ت قعا  م رقة  معلنة متءمنة  ا د ابة مالية للكلية 

  رسالًة  الداف المؤسسة التعليمية تعكض الابة المالية  رؤية
 

2 

 3 تعم  المؤسسة التعليمية  لق تن يي مصادر التم ي  

 4 ت اد إدارة ماتصة تت لق مسؤ لية ادارة الشؤ ن الماليةو ف  المؤسسة التعليمية                     

رل ال  ييدا  التن يمييية  ط سييا الهيكيي  تتيي فر  ريقيية مهنييية تتءييمن الصييال يا  الما ليية فيي  ل اييه ا نتيياو المييال  لمييدي
 التن يم  ف  المؤسسة                         

5 

 9 تبطو المؤسسة ل دث الن ل الم اسطية المهنية              

 7 ي اد ف  المؤسسة التعليمية ن ال يؤمن  ملية التدقيو  الرقاطة المالية الداالية
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 8 سن ياً ط اسبة اهة  ك مية مستقلة                            تارل  مليا  التدقيو الاارا  ةالمال (

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

  دل  ا د م ارد مالية كافية لم ااهة الماابر الم تملةق
 

1 

 تراتيايةقا ستها طا ستقاللية الكافية  ستادال الم ارد المالية لتنتيذ اب ةالكلي   تتمتي

 

 

 

7 

 

 ثالثا: خطة التحسين

 

 

 العنصر الثاني / الموارد المادية

االدلة الداعمة 
 المؤشرلتحقق 

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

قا يييييييدة الطيانيييييييا   -1
 ةالمادي

ت اييييييد لييييييدم المؤسسيييييية 
قا ييييدة طيانييييا  طييييالم ارد 

 االمادية  ا تياااته

كليووووووة الطووووووب توجوووووود لوووووودى  *  
قاعووووووودة بيانوووووووات  البيطوووووووري

 ابالموارد المادية واحتياجاته

1 

ابييييييييب الت سييييييييين  -
  التب ير 

بييييييية ب يلييييييية  ايييييي د ا
المييييييدم  معتمييييييدة ميييييين 

 .ا دارة العليا للكلية
 يييييييدل ت يييييييديث لابييييييية 

 الم ارد المادية سن يا
 

كليووووووة الطووووووب توجوووووود لوووووودى  *  
خطووة طويلووة الموودى  البيطووري

ومعتموووودة موووون اإلدارة العليووووا 
 للمؤسسة

2 

ا امييييييير  بلطيييييييا  -1
 الصيانةق

 لاان ادارية-7
 الكش فا -3

تييي فر المؤسسييية التعليميييية 
ة  اياييييياد الُطنيييييق الت تيييييي

طيئيييييييية  ميييييييي  مالئميييييييية 
 اذاطيييية ت  ييييق طصيييييانة 

 ايدة
 

 كليوووة الطوووب البيطوووريتووووفر  *  
الُبنوووى التحتيوووة وايجووواد بيئوووة 
عموول مالئمووة وجذابووة تحظووى 

 بصيانة جيدة

3 

نفيذزمن الت  ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة 

  مادة الكليةق -1 7071-7073
شييييعطة ال سيييياطا   -7

 ف  الكليةق

 العمييييي   ليييييق تاصييييييص
م ارد مالية كافية لم ااهية 

 الماابر الم تملةق

 ييييدل  ايييي د ميييي ارد مالييييية 
كافيييييية لم ااهييييية المايييييابر 

 الم تملةق

1 

  مادة الكليةق -3 7071-7074
شييييعطة ال سيييياطا   -4

 الكليةقف  

 الكياف  العم   ليق ا سيتقال 

 سيييييتادال المييييي ارد الماليييييية 

 تراتيايةقا ستها لتنتيذ اب

 

طا سيييييتقاللية  ةالكلييييي   تتمتييييي

الكافية  ستادال الم ارد المالية 

 تراتيايةقا ستها لتنتيذ اب

 

7 
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ي اييييد فيييي  المؤسسيييية  -1 ا امر اداريةق-1
التعليمييييية العيييييدد الكييييياف  
ميييين القا ييييا  الدراسيييييية 

  الماتطرا 
 ييييييدل تيييييي فر العييييييدد  -7

مييييييين مكاتيييييييا الكييييييياف  
ل ءييييا  ليئيييية التييييدريض 

  ال رش  المعام 

 كلية الطب البيطورييوجد في   * 
العوووودد الكووووافي موووون القاعووووات 
الدراسووووية ومكاتووووب أعضوووواء 
هيئوووة التووودريس والمختبووورات 

 والورش والمعامل

4 

 يييييييدل تبطييييييييو معيييييييايير  
 الايي دة الااصيية طييالطنق

 الت تيةق
 
 

 كليوووة الطوووب البيطوووريتطبوووق   * 
خاصة بالبنى معايير الجودة ال

 التحتية

5 

اايييرا ا  الصييي ة  -1
  السالمة المهنية

 لاان اداريةق-7
  رش  م ق-3
فام الميدن  د  دة الي-4

 ةامر است داث ( ق
 
 

تعميييييييييييييي  المؤسسيييييييييييييية 
التعليميييييية  ليييييق تيييييي فير 
اايييييييييييرا ا  الصييييييييييي ة 

  السالمة المهنية

 كليوووة الطوووب البيطوووريتعمووول  *  
على تووفير اجوراءات الصوحة 

 ةوالسالمة المهني

9 

 ا  صائية ق-

 

 

 

تييي فر المؤسسييية التعليميييية 
لاهيياة  اسيي ا  تقنيييا  
معل ما  متبي رة  كافيية 
 متا ييية مييين  ييييث العيييدد 

الن  ييية  ا داميية  تتسييل  
 طالمر نة

 
 
 

 كليوووة الطوووب البيطوووريتووووفر  *  
أجهوووووزة حاسووووووب وتقنيوووووات 
معلومووووات متطووووورة وكافيووووة 
ومتاحوووووة مووووون حيوووووث العووووودد 
والنوعيووووة واالدامووووة وتتسووووم 

 ةرونبالم

7 
 

 لاان اداريةق-1
  ص  ا شتراكق-7
 اب ب ا نترني ق-3
 
 
 

ت فير لاان متاصصية -1
فيييييي  اسييييييتادال تقنيييييييا  
 ا تصا    المعل ما ق

 دل  ا د استبال ا  -7
للييييييييرال  يييييييين رءييييييييا 
المسييييييييتادمين لتقنيييييييييا  
ا تصييييا    المعل مييييا  

 ف  الكلية ق
 دل  ا د يلية لتساي  -3

المال  ييا  لتقييييل تقنيييا  
تصييييا    المعل مييييا  ا 

 ف  الكلية

 كليوووة الطوووب البيطوووريتعمووول   * 
علووووى توووووفير الوووودعم الفنووووي 
الوووالزم فوووي اسوووتخدام تقنيوووات 

 االتصاالت والمعلومات

8 

 التعليل ا لكتر ن  -1
 األن مة ا لكتر نية2-
 الم قي ا لكتر ن -3
المنصيييييييييييييييييييييييييييا  -4

 ا لكتر نية

يييييييييتل اسييييييييتادال تقنييييييييية 
المعل ميييا  فييي  فعالييييا  

سسيييييييييية التعليمييييييييييية المؤ
 الماتلتة

يتم استخدام تقنية المعلوموات  *  
كليوووووة الطوووووب فوووووي فعاليوووووات 

 المختلفة البيطري

9 

قا يييييييييييا  المناقشيييييييييييا   
 لميييييييييييياكن التييييييييييييدريا 
للسيييييييريرل ذا  ل يييييييداد 
 مسيييييييييييييا ا  كافيييييييييييييية 
 مييييييييا دة طييييييييالتاهياا  
التعليميييييية  تايييييرم لهيييييا 

 .التعليمية إدامة مستمرة

   

* 

قاعووووووات المناقشووووووات وأموووووواكن 
ب ألسوووريري ذات أعوووداد التووودري

ومسوووووواحات كافيووووووة ومووووووزودة 
بوووالتجهيزات التعليميوووة وتجووورى 

 لها إدامة مستمرة

11 
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ماتطيييرا  كافيييية لغيييرض  

الت ءيييييييرا  التعليمييييييية 

 الط  ث العلميية مين قطي  

األكيييييييياديميين  التنيييييييييين 

العييييييياملين  ليييييييق تنتييييييييذ 

 الطرنامج الدراس  ق

   

* 
مختبوووووووورات كافيووووووووة لغوووووووورض 

البحووث التحضيرات التعليميوة و

العلميووووة موووون قبوووول األكوووواديميين 

والفنيوووين العووواملين علوووى تنفيوووذ 

 البرنامج الدراسي .

11 

 

 العنصر الثاني / الموارد المادية

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1 ت اد لدم المؤسسة قا دة طيانا  طالم ارد المادية  ا تياااتها

 2 يا للكلية ا د ابة ب يلة المدم  معتمدة من ا دارة العل

 3 ت فر المؤسسة التعليمية الُطنق الت تية  ايااد طيئة  م  مالئمة  اذاطة ت  ق طصيانة ايدة

 4 ي اد ف  المؤسسة التعليمية العدد الكاف  من القا ا  الدراسية  الماتطرا 

 5 تعم  المؤسسة التعليمية  لق ت فير اارا ا  الص ة  السالمة المهنية

تعليمية لاهاة  اس ا  تقنيا  معل ما  متب رة  كافية  متا ة من  يث العدد  الن  ية  ا دامة  تتسل ت فر المؤسسة ال

 طالمر نة

6 

 7 تعم  المؤسسة التعليمية  لق ت فير الد ل التن  الالال ف  استادال تقنيا  ا تصا    المعل ما 

 8 قت فير لاان متاصصة ف  استادال تقنيا  ا تصا    المعل ما 

 9  ا د متاطعة ل ماية  صيانة الساال   الملتا  ا لكتر نية ق

قا ا  المناقشا   لماكن التيدريا للسيريرل ذا  ل يداد  مسيا ا  كافيية  ميا دة طيالتاهياا  التعليميية  تايرم لهيا إدامية  ا د 
 مستمرة

11 

ألكياديميين  التنييين العياملين  ليق تنتييذ الطرنيامج ماتطرا  كافية لغيرض الت ءييرا  التعليميية  الط ي ث العلميية مين قطي  ا ا د 

 الدراس  ق
11 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

 1  دل ت فر العدد الكاف  من مكاتا ل ءا  ليئة التدريض  ال رش  المعام 

 2  دل تبطيو معايير الا دة الااصة طالطنق الت تيةق

 3 لتقنيا  ا تصا    المعل ما  ف  الكلية ق  دل  ا د استبال ا  للرال  ن رءا المستادمين

 4  دل  ا د يلية لتساي  المال  ا  لتقييل تقنيا  ا تصا    المعل ما  ف  الكلية

 5 .التعليمية طالمؤسسة المعل ما  المتعلقة  دل  ا د لانة ت ءي يلية لمن   ماية  صيانة
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 ثالثا: خطة التحسين

 نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ
 

 ت

معا ن العميد للشؤن -1 7071-7073
 ا دارية
 

العميي   لييق تيي فر العييدد الكيياف  
من مكاتا ل ءا  ليئة التدريض 

  ال رش  المعام 

 دل ت فر العدد الكاف  مين مكاتيا 

ل ءيييا  ليئييية التيييدريض  الييي رش 

  المعام 

1 

 العمادة-1 7071-7076
شعطة ءمان الا دة -7

 يل ا دا  تق 

العم   لق تبطيو معايير الا دة 
 الااصة طالطنق الت تية 

 دل تبطيو معايير الا دة الااصة 

 .طالطنق الت تية

2 

معا ن العميد للشؤن - 7071-7073
 العلمية

العميي   لييق  ءيييي لن ميية لمييين 
   ماية  صيانة المعل ما ق

 دل  ا د استبال ا  للرال  ين 

رءييييييييا المسييييييييتادمين لتقنيييييييييا  

 ا    المعل ما  ف  الكليةا تص

. 

3 

 العمادة-1 7071-7073
شعطة ءمان الا دة -7

  تق يل ا دا 

لتقييييل العميي   لييق تشييكي  لاييان 

تقنيييا  ا تصييا    المعل مييا  

 ف  الكلية

 يييييييدل  اييييييي د يليييييييية لتسييييييياي  

المال  يييييييييا  لتقيييييييييييل تقنييييييييييا  

 ا تصا    المعل ما  ف  الكلية

4 

 ءييييي يلييييية لميييين  العميييي   لييييق العمادة 7071-7073
المعل ميييييا     مايييييية  صييييييانة

 التعليمية طالمؤسسة المتعلقة

 ءييي يلييية لميين ل ييدل  ايي د لانيية 

المعل ميييييييا     ماييييييية  صيييييييانة

 .التعليمية طالمؤسسة المتعلقة

5 
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المعيار الرابع / اعضاء هيئة التدريس الفصل الرابع:  

آلية اختيار اعضاء هيئة التدريس العنصر االول /  

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

اميييييير ادارل للمييييييالك -1
التدريسيييييييي   اليييييييي  يت  

 للكلية 
 

ت ديييد ا تيااييا  المؤسسيية 
التعليمية من ا ءيا  الهيئية 
التدريسيييييية  تاصصييييياتهل 
ا مستندة الق رؤيتها  للدافه
                

كليووووة حتياجووووات تحديوووود ا *  
موووووون  الطووووووب البيطووووووري

اعضاء الهيئة التدريسوية 
وتخصصاتهم مستندة الى 
ا          رؤيتهووووووووووووا وأهوووووووووووودافه
          

1 

 ا داريةاأل امر -1
 

تشكي  لاان مهنية من ذ ل 
ا اتصييييييييياص  اتييييييييييار 
ا ءيييييا  ليئييييية التيييييدريض 
لألنشييييييبة  فقييييييا لمعييييييايير 
 تتءمن مؤلالتهل  قيدراتهل
        

ان مهنيووة موون تشووكيل لجوو *  
ذوي االختصاص الختيوار 
اعضووواء هيئوووة التووودريس 
لننشووووطة وفقووووا لمعووووايير 
تتضوووووووووومن مووووووووووؤهالتهم 

       وقدراتهم

2 
 
 
 

 ااتطار صال ية-
 برائو تدريض-

حصول أعضاء الهيئة 

التدريسية على شهادة 

 صالحية تدريس.

حص ا ح  ل  خر ل    *  

خرتدم  ل      ا للي 

 ص حل   دم س.

3 

 

آلية اختيار اعضاء هيئة التدريس االول /العنصر   

 

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1 ت ديد ا تيااا  المؤسسة التعليمية من ا ءا  الهيئة التدريسية  تاصصاتهل مستندة الق رؤيتها  للدافهاق

من مؤلالتهل تشكي  لاان مهنية من ذ ل ا اتصاص  اتيار ا ءا  ليئة التدريض لألنشبة  فقا لمعايير تتء

  قدراتهلق

2 

 حصول أعضاء الهيئة التدريسية على شهادة صالحية تدريس.
3 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 نقاط الضعف ت

 األ  للعنصر   ت اد نقاب ءعف  
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 ثالثا: خطة التحسين

التحسيننقاط  ت  

األ    للعنصرت سين ابة   ت اد    

 

 العنصر الثاني / كفاءة عضو هيئة التدريس

غير  المالحظات االدلة الداعمة لتحقق المؤشر
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

  يييييدة  الهيكييييي  التن يمييييي  -1
  (امر است داثة التعليل المستمر

 

ت ايييييييد ليييييييدم المؤسسييييييية 
 ابييييب طييييالطرامجالتعليمييييية 

التدريطيييية لتبييي ير مهيييارا  
ا ءيييييا  ليئيييييية التييييييدريض 

  قدراتهل

 كليووة الطووبتوجوود لوودى  *  
خطووووووووووووط  البيطووووووووووووري

بوووووووالبرامج التدريبيوووووووة 
لتطوووووووووووير مهووووووووووارات 
اعضوواء هيئووة التوودريس 

 .وقدراتهم

1 
 

ت اييد ق ا ييد طيانييا  ااصيية  قا دة طيانا  الهيئة التدريسية -
طميؤلال   اطيرا  ل ءييا  

 الهيئة التدريسيةق

توجوووود قواعوووود بيانووووات  *  
خاصوووووووووة بموووووووووؤهالت 
وخبرات أعضاء الهيئوة 

 .التدريسية

2 
 

 األسط   ق اد   الدر ض-1
  دد الط  ث المنااةق-7
الدراسا  التب يرية المقدمية -3

 من التدريسيين
مشيييييياركة التدريسييييييين فيييييي  -4

النيييد ا   الميييؤتمرا  الد ليييية 
  ال بنيةق

 

يسييهل  ءيي  ليئيية التييدريض 
 فييي  المايييا   التييي  تايييدل
المؤسسة التعليمية ف  ماا  

 تاصصهق

 يسوووووهم عضوووووو هيئوووووة *  
التوودريس فووي المجوواالت 

كليوة الطووب تخوودم  التوي 
فوووووي مجوووووال  البيطوووووري
 .تخصصه

3 

 المنالج الدراسية-

مشمممماركة التدريسممممميين فمممممي 

رسممممممم سياسممممممات العمليممممممة 

 . التعليمية ورفع مستوياتها

  * 
 دلمك  خرتدم  للى في 

م وول  لل وول  خرعم لوو  

خرتع لملووووووووووو  رمفووووووووووون 

 .   ت  ل  ل

 
 
4 

 

 العنصر الثاني / كفاءة عضو هيئة التدريس

قوة اوال: نقاط ال  

 ت نقاط القوة

 التدريطية لتب ير مهارا  ا ءا  ليئة التدريض  قدراتهل ابب طالطرامجت اد لدم المؤسسة التعليمية 
 

1 

 ت اد ق ا د طيانا  ااصة طمؤلال   اطرا  ل ءا  الهيئة التدريسيةق
 

2 

 قتاصصهيسهل  ء  ليئة التدريض ف  الماا   الت  تادل المؤسسة التعليمية ف  ماا  
 

3 

 . مشاركة التدريسيين في رسم سياسات العملية التعليمية ورفع مستوياتها

 
4 
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 ثانيا: نقاط الضعف

 نقاط الضعف ت

 عنصر الران لل  ت اد نقاب ءعف  
 

 

 ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

 للعنصر الران ابة ت سين    ت اد 

 

 ة التدريسالثالث / البيئة التعليمية لعضو هيئ العنصر

غير  المالحظات االدلة الداعمة لتحقق المؤشر
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

ا ميير ا دارل الايياص طنصيياا -
التدريسييييييين  تكليتييييياتهل  سيييييا 

 العلم قاللقا 

ت ديييييد نصيييياا  ءيييي  
ليئييييية التيييييدريض  فقييييياً 

                  للتعليما 

  * 
تحديد نصاب عضوو 

وفقواي هيئة التدريس 
 للتعليمات

1 
 
 
 

وجمممممممود مليمممممممة تحمممممممدد  ا امر ادارية طا شراف-

اإلشمممراف علمممى بحممموث 

 تخرج الطلبة

رجوووو ل ةرلوووو   موووودل  *  

خ اوووووووونخه   وووووووو  

 بم ث  ينج خرط ب 

7 

  مال  تب  ية-1
  مال   الاية-7

التوازن بين العبء 

التدريسي ، وأجراء 

البحوث العلمية فضال 

عن تقديمه للخدمات 

تخصصه  اعتمادا  على

 األكاديمي

خرت خز  بلى خرع      

خرتدم  ي ، رحجنخ  

خربم ث خرع مل  

ف    ى  قد م  

ر يد ل  خ تمللخل 

     يصص  

 خألكلل مي

3 

 

 

 العنصر الثالث / البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 لمؤسسة التعليمية ف  ماا  تاصصهقيسهل  ء  ليئة التدريض ف  الماا   الت  تادل ا
 

1 

 7 وجود ملية تحدد اإلشراف على بحوث تخرج الطلبة
 3 التوازن بين العبء التدريسي ، وأجراء البحوث العلمية فضال عن تقديمه للخدمات اعتمادا  على تخصصه األكاديمي
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 ثانيا: نقاط الضعف 

 نقاط الضعف ت

   ت اد نقاب ءعف للعنصر الران  

 

  ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

 للعنصر الران ابة ت سين    ت اد 

 

الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس / العنصر الرابع  

غير  المالحظات االدلة الداعمة لتحقق المؤشر
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

امر ادارل طاستادال الماتطيرا  -1
 للط ث العلم  

 استطيان-7

تعميي  المؤسسيية التعليمييية 
 لييييق تيييي فير المتبلطييييا  

 الط رية للتدريسين

 كليوووة الطوووب البيطوووريتعمووول  *  
علوووووووى تووووووووفير المتطلبوووووووات 

          البحثية للتدريسين

1 
 

استطيان التدريسيين طشيأن تي فير -1
ال يييير ف المناسييييطة  المتبلطييييا  

      ا دارية  التعليمية ف  الكلية

تعليمييية تيي فر المؤسسيية ال
ال يييييييييير ف المناسييييييييييطة 
 المتبلطيييييييا  ا داريييييييية 

  التعليمية

 كليوووة الطوووب البيطوووريتووووفر  *  
الظووووووووووووووروف المناسووووووووووووووبة 
والمتطلبووووووووووووات اإلداريووووووووووووة 

                   والتعليمية

2 

ت ايييد تعليميييا   اءييي ة  التعليل ا لكتر ن   ا دة دلي  -
 دقيقيية تتءييمن اسييتادال 

 لساليا التعليل  التعلل

ليمووووووات واضووووووحة توجوووووود تع *  
ودقيقوووووة تتضووووومن اسوووووتخدام 

    أساليب التعليم والتعلم

3 

ميييينح دلييييي  تعليمييييا  يتءييييمن - 1
 قالا ائا العلمية 

 استمارة تقييل األدا  -7

تعميي  المؤسسيية التعليمييية 
طتبطيو تعليميا   معيايير 
لمييييينح الاييييي ائا العلميييييية 
 الط ييييث العلميييي   تقييييييل 
ادا   ءيييييييييييي  ليئيييييييييييية 

 التدريسية

 الطوووب البيطوووريكليوووة تعمووول  *  
بتطبيووووق تعليمووووات ومعووووايير 
لمووووووونح الجووووووووائز العلميوووووووة 
والبحووث العلمووي وتقيوويم اداء 

                   عضو هيئة التدريسية

4 

  رش العم  -1
 الند ا  -7
 المؤتمرا  -3
استطيان التدريسيين طشيأن تقيديل  -4

 الكلييييية تسييييهيال  المشيييياركة فيييي 
المييؤتمرا   اليييد را  التب يريييية 

التدريطييييييييية الم لييييييييية  اليييييييي رش 
  ا قليمية  العالمية

تميينح المؤسسيية التعليمييية 
تسيييهيال  لعءييي  الهيئييية 
التدريسييية للمشيياركة فيي  
الميييييؤتمرا   اليييييد را  
التب يرييييييييية  اليييييييي رش 
التدريطيييييييييييية الم ليييييييييييية 

  ا قليمية  العالمية

 كليوووة الطوووب البيطوووريتمووونح  *  
تسووووووهيالت لعضووووووو الهيئووووووة 
التدريسوووووية للمشووووواركة فوووووي 

ت والوووووووووودورات المووووووووووؤتمرا
التطويرية والورش التدريبية 
       المحلية واالقليمية والعالمية

5 
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 ا امر ادارية -
 ط  ث    المشكال  -

 

تمممن  الكليممة التسممهيالت 

ألعضممممممممممماء الهيئمممممممممممة 

التدريسمممممممممية للتفمممممممممر  

البحثممي فممي المؤسسممات 

 األخره.

 موووووون  خرك لوووووو  خرت وووووو ل    *  

أل  وووول  خر ل وووو  خرتدم  وووول  

ر تفووووووووووني خربم ووووووووووي فووووووووووي 

 مو  ل  خأل ن .خر

9 

 

الداعمة لعضو هيئة التدريس الخدمات/  العنصر الرابع  

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 تعم  المؤسسة التعليمية  لق ت فير المتبلطا  الط رية للتدريسين
 

1 

 ت فر المؤسسة التعليمية ال ر ف المناسطة  المتبلطا  ا دارية  التعليمية
 

2 

  ة  دقيقة تتءمن استادال لساليا التعليل  التعللت اد تعليما   اء
 

3 

 تعم  المؤسسة التعليمية طتبطيو تعليما   معايير لمنح الا ائا العلمية  الط ث العلم   تقييل ادا   ء  ليئة التدريسية
 

4 

تميينح المؤسسيية التعليمييية تسييهيال  لعءيي  الهيئيية التدريسييية للمشيياركة فيي  المييؤتمرا   الييد را  التب يرييية  اليي رش 
 التدريطية الم لية  ا قليمية  العالمية

 

5 

 9 تمن  الكلية التسهيالت ألعضاء الهيئة التدريسية للتفر  البحثي في المؤسسات األخره.

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ضعفنقاط ال ت

   ت اد نقاب ءعف للعنصر الران  

 

  ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

 للعنصر الران ابة ت سين    ت اد 
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المعيار الخامس / الطلبة الفصل الخامس:    

الخدمات الطالبية العنصر االول /  

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

دليييييي  اايييييرا ا  شيييييؤ ن -1
 البلطة

 البلطة ء اطب قط  -7 
 دارية االلاان -3 
 

تيييي فر المؤسسيييية التعليمييييية 
سياسيييية  اءيييي ة  م ييييددة 

  معلنة للقط  

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
سياسوووووة واضوووووحة ومحوووووددة 

       ومعلنة للقبول

1 
 

 

ملتييييييييا  لكيييييييي  بالييييييييا  -1
م ت  ييييييية طنسيييييييخ  رقيييييييية 

ية ف  شعطة التسياي  ر ن الكت
 ف  الكلية

 ايي د  سييائ  لل تيي   لييق -7
سييييرية المعل مييييا  الااصيييية 
طك  بالا ف  شعطة التسياي  

 ف  الكلية

ت يييتت  المؤسسييية التعليميييية 
طملف ااص لك  باليا في  
مكيييان سيييرل  يمييين ي ييي ل 
معل مييييا  تتعلييييو طسييييل كه 
  نشابه  مست اه األكاديم 

 كليوووة الطوووب البيطوووريتحوووتفظ  *  
لكوول طالووب فووي بملووف خوواص 

مكووووان سووووري وآموووون يحوووووي 
معلومووووووات تتعلووووووق بسوووووولوكه 
            ونشاطه ومستواه األكاديمي

2 

 ايي د اميياكن شيي الد  يين  -1
ااصييية  مري ييية للبلطييية فييي  

 الكلية
ش الد  ن الر اية البطية  -7
 ق استطيان  استبالم-3

تيييي فر المؤسسيييية التعليمييييية 
امييييياكن ااصييييية  مري ييييية 
للبلطييية؛ فءيييالً  ييين  اييي د 

د كيييياف ميييين المرافييييو  ييييد
المالئميييييية لتقييييييديل البعييييييال 
 الصيييانة  الر اييية البطييية 

 غيييير ذليييك مييين الايييدما        
 ق

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
اماكن خاصة ومريحة للطلبة؛ 
فضووالي عوون وجووود عوودد كوواف 
موون المرافووق المالئمووة لتقووديم 
الطعووووام والصوووويانة والرعايووووة 
الطبيووووووة وغيوووووور ذلووووووك موووووون 

         الخدمات

3 

ء اطب  تعليميا  السيل ك -1
 داا  السكنق

  لاان اداريةق-7

تيييي فر المؤسسيييية التعليمييييية 
السكن ا من  المريح لبلطية 
ا قسييال الداالييية مييي  ايي د 
مام  يية ميين الق ا ييد التيي  
ت كييييل السييييل ك فيييي  داايييي  
السكنو  تك ن معل مة ليدم 

 البلطة المستادمين للسكن

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
ن والمووريح لطلبووة السووكن االموو

االقسوووام الداخليوووة موووع وجوووود 
مجموعوووة مووون القواعووود التوووي 
تحكوووووم السووووولوك فوووووي داخووووول 
السووكن، وتكووون معلومووة لوودى 

                      الطلبة المستخدمين للسكن

4 

 الم قي ا لكتر ن -1
 ل  ة ا  النا  الادارية-7

تيييي فر المؤسسيييية التعليمييييية 
الييد ئ  ا رشييادية للاييدما  

طيييييييية التييييييي  تقيييييييدمها البال
متءيييييمنًة معل ميييييا   ييييين 
ةالمؤسسيييييييييييةو الطيييييييييييرامج 
الدراسيييييييييييية  ان ا هييييييييييياو 
المقييييييييييررا و الييييييييييدراا  
العلمييييةو الشيييهادا و اسيييما  

التيييييدريضو ا ءيييييا  ليئييييية 
و ا ءيييا  ماليييض ا دارييييين

الاامعيييةو متبلطيييا  القطييي   
ق ا يييييد مييييينح  و التسييييياي 
العلميييةو ا ن ميية  الييدراا 

ا كاديمييييييييةو ا مت انيييييييا  
ا  التي  تهيل البلطية  السياس
 كافة(

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
الووودالئل االرشووووادية للخوووودمات 
الطالبية التي تقدمها متضومنةي 
معلومووووات عوووون )المؤسسووووة، 
البوورامج الدراسووية وانواعهووا، 
المقووررات، الوودرجات العلميووة، 
الشووووهادات، اسووووماء اعضوووواء 

، التوووودريس، االداريووووينهيئووووة 
اعضووووواء مجلوووووس الجامعوووووة، 

القبوووول والتسوووجيل،  متطلبوووات
الرسوووم الدراسووية ان وجوودت، 

العلميوة،  قواعد منح الودرجات
االنظمووووووووووووووة االكاديميووووووووووووووة، 
االمتحانووات والسياسووات التووي 

 تهم الطلبة كافة( 

5 
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 استطيان  استبالم-1
 
 
 
 
 
 
 

تقييييي ل المؤسسييييية التعليميييييية 
طييأارا  اسييتبال ا  د رييية 
لمعرفييية لرا  البلطييية طشيييأن 
ة الايييدما  البالطيييية المقدمييي

                              لهل

 كليووووة الطووووب البيطووووريتقوووووم  *  
بوووأجراء اسووووتطالعات دوريووووة 
لمعرفووووة أراء الطلبووووة بشووووأن 
م                               الخدمات الطالبية المقدمة له

  

9 

 اللاان ا مت انية ف  الكلية-1
 
 قنتائج ا اتطارا -7
 
 

تكيييييي ن  مليييييييا  ااتطييييييار 
لطيييييية مناسييييييطة ةتقيييييي يل( الب

لنيييي اتج الييييتعلل المسييييتهدفةو 
 لن يييييتل تبطيقهييييا طتا لييييية 
  دالة ميي الت قيو المسيتق  
 من المست م الذل تل ت قيقه

يجب أن تكون عمليات اختبوار  *  
)تقويم( الطلبة مناسبة لنواتج 
الوووتعلم المسوووتهدفة، وأن يووووتم 
تطبيقهووا بفاعليووة وعدالووة مووع 
 التحقق المستقل من المستوى

            تحقيقهالذي تم 

7 

للايييييان ا مت انيييييية فييييي  ا-1
 ا قسالق

ا صيييييائيا   ييييين نسيييييا  -7
  الرس ا  الناا 

تيييي فر المؤسسيييية التعليمييييية 
الطيانييييا  ا  صييييائية  يييين 
الماراييييا  البالطييييية فيييي  
ماتليييييف انييييي ام الطيييييرامجو 
 نسيييا النايييا  فييي  المييي اد 
الدراسيييييييييييييية الماتلتييييييييييييية 
 المسيييييييت يا  الدراسيييييييية؛ 
فءييال  يين نسييا الرسيي ا 

التصيييييييييييي   التأاييييييييييييي و  
 الرسيي ا طالغييياا  الميي اد 

 الدراسية

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
البيانووووووات االحصووووووائية عوووووون 
المخرجووووووات الطالبيووووووة فووووووي 
مختلووووووف انووووووواع البوووووورامج، 

المووووواد  النجوووواح فوووويونسووووب 
 الدراسوووووووووووووووية المختلفوووووووووووووووة
والمستويات الدراسوية؛ فضوال 
عوون نسووب الرسوووب والفصوول 
والتأجيوول، والرسوووب بالغيوواب 

 مواد الدراسيةوال

8 

نماذج مين تقي يل التدريسييين -
 دا  البلطيييية فيييي  الا انييييا 
الن رية  العلمية م ت  ة ف  

 اللاان ا مت انيةقق

تييي فر المؤسسيييية ااييييرا ا  
 اءييييي ة تءيييييمن تا ييييييد 
البلطييية طتغذيييية رااعييية  ييين 
مسييييت م ادائهييييل ميييين اايييي  
 تعايا  ملية التعليل  التعلل

 كليووووة الطووووب البيطووووري توووووفر *  
ات واضوووووحة تضووووومن اجوووووراء

تزويوود الطلبووة بتغذيووة راجعووة 
عوون مسووتوى ادائهووم موون اجوول 

                    تعزيز عملية التعليم والتعلم

9 

نمعععععععععععععيييييعاذج  اسيييييتطيان  -
لمعرفيييية ا تييييعيااا  البلطيييية 
ءيييييييمن تقيييييييارير ا رشييييييياد 

 قالترط ل

ت يييييدد ا تياايييييا  البلطييييية 
 تييي فر الايييدما   الطيييرامج 

تليييييييك المناسيييييييطة لدراسييييييية 
ا  تيااا  ةطناً   لق نتائج 

 ا ستقصا ا  العلمية(

تحدد احتياجات الطلبوة وتووفر  *  
الخوودمات والبوورامج المناسووبة 
لدراسة تلك االحتياجوات )بنواءي 
علوووووى نتوووووائج االستقصووووواءات 

                    العلمية

11 

  ت اييييد ااييييرا ا  م رقيييية  
 يييييييييين اميييييييييييي الميييييييييينح 
 المسييييا دا  المالييييية التيييي  

مها المؤسسية اليق البلطية تقد
 الم تااين

توجووود اجوووراءات موثقوووة عووون    *
جميووووع الموووونح والمسوووواعدات 

كليووووة الماليووووة التووووي تقوووودمها 
الوووى الطلبوووة  الطوووب البيطوووري

                                  المحتاجين

11 

ا امييييير اداريييييية طتشيييييكي   -1
 لاان ا رشاد المركالق

ا امييييير اداريييييية طتشيييييكي   -7
اد الترطيي ل فيي  لاييان طا رشيي
 ك  قسل  لم ق

 

تيييي فر المؤسسيييية التعليمييييية 
طيييييرامج ااصييييية طا رشييييياد 

 األكاديم 

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  
بووووووورامج خاصوووووووة باإلرشووووووواد 

               األكاديمي

12 
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  تيي فر المؤسسيية التعليمييية  
  دة لد ل البلطية مين ذ ل 

 ا  تيااا  الااصة

 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر    *
لوودعم الطلبووة موون ذوي  وحوودة

 االحتياجات الخاصة

13 

 البلطة لاان انءطاب -1
 مكاف ة التداين  لاان-7
 ء اطب  تعليما  -3
 اارا ا  القط   المركال-4

تتييييييي فر ليييييييدم المؤسسييييييية 
التعليمييييية ق ا ييييد  لن مييييية 
تكت   ا د إارا ا  إدارية 
 ادلة  راطتة لشؤ ن البلطةو 
مي  ا د يليا  فعالة للن ير 

 ا ا   الت للف  النا

كليووووووة الطووووووب  تتوووووووفر لوووووودى *  
قواعود وأنظموة تكفول  البيطري

وجود إجراءات إداريوة عادلوة 
وثابتوووة لشوووؤون الطلبوووة، موووع 
وجووود آليووات فعالووة للنظوور فووي 

                         النزاعات والتظلم

14 

تمممموفر كليممممة الطممممب عممممدم  

البيطري الوحدة الرياضية 

والفنيمممممة لتهمممممتم بمواهمممممب 

وهوايممممممممماتهم. الطمممممممممالص 

ودعمهممممم فممممي النشمممماطات 

 الالصفية

 وووو فن ك لوووو  خرطوووو  خربلطووووني    *

خر حووووودي خرن ل ووووول  رخرفنلووووو  

رت وووووووتل بم خسووووووو  خرطووووووو ل 

رس خ وووووول  ل. رل م وووووول فووووووي 

 خرندلطل  خر صفل 

15 

 

 العنصر االول / الخدمات الطالبية

 اوال: نقاط القوة

 ت نقاط القوة

 دة  معلنة للقط  ت فر المؤسسة التعليمية سياسة  اء ة  م د
 

1 

ت تت  المؤسسة التعليمية طملف ااص لك  بالا ف  مكيان سيرل  يمين ي ي ل معل ميا  تتعليو طسيل كه  نشيابه  مسيت اه 
 األكاديم 

 

7 

تي فر المؤسسية التعليميية امياكن ااصية  مري ية للبلطية؛ فءيالً  ين  اي د  يدد كياف مين المرافيو المالئمية لتقيديل البعييال 
 ة البطية  غير ذلك من الادما  الصيانة  الر اي

 ق       

3 

ت فر المؤسسة التعليمية السكن ا من  المريح لبلطة ا قسال الداالية مي  ا د مام  ة من الق ا د الت  ت كيل السيل ك في  
 داا  السكنو  تك ن معل مة لدم البلطة المستادمين للسكن

 

4 

ا  البالطييية التيي  تقييدمها متءييمنًة معل مييا   يين ةالمؤسسييةو الطييرامج تيي فر المؤسسيية التعليمييية الييد ئ  ا رشييادية للاييدم
الدراسييية  ان ا هيياو المقييررا و الييدراا  العلميييةو الشييهادا و اسييما  ا ءييا  ليئيية التييدريضو ا داريييينو ا ءييا  مالييض 

 السياسيا  التي  تهيل  العلمييةو ا ن مية ا كاديمييةو ا مت انيا  الاامعةو متبلطا  القطي    التسياي و ق ا يد مينح اليدراا 
 البلطة كافة(

 

5 

 تق ل المؤسسة التعليمية طأارا  استبال ا  د رية لمعرفة لرا  البلطة طشأن الادما  البالطية المقدمة لهل 
                             

6 

ية   دالة مي الت قو المستق  مين تك ن  مليا  ااتطار ةتق يل( البلطة مناسطة لن اتج التعلل المستهدفةو  لن يتل تبطيقها طتا ل
 المست م الذل تل ت قيقه

 

2 

ت فر المؤسسة التعليمية الطيانا  ا  صائية  ن الماراا  البالطية في  ماتليف اني ام الطيرامجو  نسيا النايا  في  المي اد 
 ا  الم اد الدراسيةالدراسية الماتلتة  المست يا  الدراسية؛ فءال  ن نسا الرس ا  التص   التأاي و  الرس ا طالغيا

 

8 

 ت فر المؤسسة اارا ا   اء ة تءمن تا يد البلطة طتغذية رااعة  ن مست م ادائهل من اا  تعايا  ملية التعليل  التعلل
 

1 

 10 ت دد ا تيااا  البلطة  ت فر الادما   الطرامج المناسطة لدراسة تلك ا  تيااا  ةطناً   لق نتائج ا ستقصا ا  العلمية(
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 فر المؤسسة التعليمية طرامج ااصة طا رشاد األكاديم ت 
 

11 

تت فر لدم المؤسسة التعليمية ق ا د  لن مة تكت   ا د إارا ا  إدارية  ادلة  راطتة لشؤ ن البلطةو مي  ا د يليا  فعالة 
 للن ر ف  الناا ا   الت لل

 

17 

  

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

  ن اميي المنح  المسا دا  المالية الت  تقدمها المؤسسة الق البلطة الم تااينق  ت اد اارا ا  م رقة 

 

1 

   ت فر المؤسسة التعليمية   دة لد ل البلطة من ذ ل ا  تيااا  الااصةق

 

2 

تمموفر كليممة الطممب البيطممري الوحممدة الرياضممية والفنيممة لتهممتم بمواهممب الطممالص وهوايمماتهم. ودعمهممم فممي النشمماطات عممدم 

 صفيةالال
3 

 

 ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

 العمادة-1 7071-7073
 شعطة ال ساطا -7

 ءييي ااييرا ا  م رقيية  يين اميييي 
المييينح  المسييييا دا  الماليييية التيييي  
تقييييييدمها المؤسسيييييية الييييييق البلطيييييية 

 الم تااينق

  ت اييد ااييرا ا  م رقيية  يين 
ا دا  المالية اميي المنح  المس

الت  تقدمها المؤسسة الق البلطة 
 الم تااينق

1 

اسييت داث   ييدة لييد ل البلطيية ميين  العمادة 7077-7074
 ذ ل ا  تيااا  الااصةق

  تييييي فر المؤسسييييية التعليميييييية 
  يييدة ليييد ل البلطييية مييين ذ ل 

 ا  تيااا  الااصةق

2 

تمممموفر كليممممة الطممممب العمممممل علممممى  العمادة 7077-7074

ة الرياضممية والفنيممة البيطممري الوحممد

لتهممتم بمواهممب الطممالص وهوايمماتهم. 

 ودعمهم في النشاطات الالصفية

تموفر كليمة الطمب البيطمري عدم 

الوحممدة الرياضممية والفنيممة لتهممتم 

بمواهممممب الطممممالص وهوايمممماتهم. 

 ودعمهم في النشاطات الالصفية

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

 

 العنصر الثاني / الخريجون

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

حظاتالمال غير  
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

  ييدة التألييي   اميير اسييت داث-
 ق الت  يف

 

ت اد ليدم المؤسسية   يدة 
تن يمية لمتاطعية الايرياين 

  ت  يتهل

  * 
 

كليووووة الطووووب  توجوووود لوووودى
وحوووودة تنظيميووووة  البيطووووري

لمتابعووووووووووووة الخووووووووووووريجين 
                   وتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووظيفهم
     

1 

 لكتر ن  للكليةالم قي ا -1
 م اقي الت اص  ا اتما  -7

ت اد يليا  تتعي  الت اص  
 مي الارياين           

توجد آليات تفعيل التواصول  *  
               موووووووووووووووووع الخوووووووووووووووووريجين
    

2 

 د را  تدريية-
 

تعميييي  ال  ييييدة التن يمييييية 
 لق إقامية د را  تدريطيية 
للايييرياين غيييير العييياملين 
ةالعيييييابلين( فييييي  مايييييا  

 ب ير المهن                        الت

تعموووول الوحوووودة التنظيميووووة  *  
علووى إقامووة دورات تدريبيووة 
للخووووريجين غيوووور العوووواملين 
)العوووووواطلين( فووووووي مجووووووال 

 التطوير المهني                       

3 

اايييرا  اسيييتبال ا    يييدل 
د رييييية  را  المؤسسييييا  
 الت  يعم  طها الاريا ن

ة تعموووول الوحوووودة التنظيميوووو   *
علووووى اجووووراء اسووووتطالعات 
دوريووووة  راء المؤسسووووات 
التووي يعموول بهووا الخريجووون  
                

4 

ااييييييرا  دراسييييييا    ييييييدل 
ميدانيييية تعبييي  مؤشيييرا  
  ن فرص العم  الم تملة

تعموووول الوحوووودة التنظيميووووة    *
علووووووى اجووووووراء دراسووووووات 
ميدانيووووة تعطووووي مؤشوووورات 
عن فورص العمول المحتملوة 
                        

5 

قا ييدة طيانييا    ييدل  ايي د 
 متكاملة  ن الارياينق

توجوووووووود لوووووووودى الوحوووووووودة   * 
التنظيميووووة قاعوووودة بيانووووات 

 متكاملة عن الخريجين                      

9 

الشيييييييهادة الناتاييييييية  ييييييين   رائو التارج

الطرنييييييييييييامج  اءيييييييييييي ة 

التاصييييييص  ا رتطيييييياب و 

 تشييييييير الييييييق المسييييييت م 

الصيييييييييي يح للمييييييييييؤلال  

ال بنيييية المقيييرة مييين قطييي  

 اارة التعلييييييييييل العيييييييييال  

  الط ث العلم 

   
* 

الشهادة الناتجة عن البرنامج 

واضحة التخصوص واالرتبواط 

، وتشووووووير الووووووى المسووووووتوى 

الصووحيح للمووؤهالت الوطنيووة 

المقرة من قبول وزارة التعلويم 

 العالي والبحث العلمي

7 
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 العنصر الثاني / الخريجون

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1  يمية لمتاطعة الارياين  ت  يتهلالمؤسسة   دة تنت اد لدم 

 ت اد يليا  تتعي  الت اص  مي الارياين   

                

2 

 تعم  ال  دة التن يمية  لق إقامة د را  تدريطية للارياين غير العاملين ةالعابلين( ف  ماا  التب ير المهن 

                        

3 

الطرنامج  اء ة التاصص  ا رتطاب و  تشير الق المست م الص يح للمؤلال  ال بنية المقرة من قط   اارة التعليل  الشهادة الناتاة  ن

 العال   الط ث العلم 
4 

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف

 1  دل اارا  استبال ا  د رية  را  المؤسسا  الت  يعم  طها الاريا ن

 2 عب  مؤشرا   ن فرص العم  الم تملة دل اارا  دراسا  ميدانية ت

  

  ثالثا: خطة التحسين

 

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

  مادة الكلية-1 7077-7074

   دة التألي   الت  يف -7

تتعييييي  يليييييا  الت اصيييي  مييييي 

 الارياين 

 دل اارا  استبال ا  د رية  را  

 اريا نالمؤسسا  الت  يعم  طها ال
1 

  مادة الكلية-1 7077-7074

   دة التألي   الت  يف -7

العمييييي   ليييييق إقامييييية د را  

تدريطييييييية للاييييييرياين غييييييير 

 العاملين 

 ييدل ااييرا  دراسييا  ميدانييية تعبيي  

 مؤشرا   ن فرص العم  الم تملة
2 
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العنصر الثالث / خدمات االرشاد النفسي والتوجيه التربوي            

داعمة االدلة ال

 لتحقق المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

امر اسيت داث شيعطة -1

ا رشيييييييييياد النتسيييييييييي  

  الترط لق

 لاان اداريةق-7

ي ايييييد مركيييييا متاصيييييص 

لإلرشييياد النتسييي   الترطييي ل 

ُيييدار مييين قطييي  متاصصيييين 

ف  لذا المايا   يهيدف اليق 

مسييا دة البلطيية  لييق النميي  

يئيية التدريسيييين  الناييا   ته

لممارسيية مهمييتهل ا رشييادية 

طنايييا  ميييي الم اف ييية  ليييق 

 اص صية البلطة        

يوجووود مركوووز متخصوووص ل رشووواد  *  

النفسووي والتربوووي ُيوودار موون قبوول 

متخصصوووووين فوووووي هوووووذا المجوووووال 

ويهدف الوى مسواعدة الطلبوة علوى 

النمو والنجاح وتهيئة التدريسويين 

لممارسووووووة مهمووووووتهم اإلرشووووووادية 

المحافظووووووة علووووووى  بنجوووووواح مووووووع

 خصوصية الطلبة        

1 

 

 العنصر الثالث / خدمات االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

ي اد مركا متاصص لإلرشاد النتس   الترط ل ُيدار من قط  متاصصين ف  لذا الماا   يهدف الق مسا دة البلطة  لق النم   الناا  

 سيين لممارسة مهمتهل ا رشادية طناا  مي الم اف ة  لق اص صية البلطة         تهيئة التدري

 

1 

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف 

  ت اد نقاب ءعف للعنصر الرالث ق

 

1 

  

  ثالثا: خطة التحسين

 ت خطة التحسين

  ت اد ابة ت سين للعنصر الرالث ق

 

1 
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اليات الطالبية والتعاون الدولي االنشطة والفع العنصر الرابع /  

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

 لاان ادارية-1

 ط ستر ا الن  -7

ت ايييييييد ليييييييدم المؤسسييييييية 

التعليمية   دا  متعلة تهيتل 

طالنشييابا  لتنمييية القييدرا  

العلميييية  التنيييية  الرياءيييية 

رلييييا  تعميييي   الرقافييييية  غي

 لق د مهيا ماديياًو  تشيايي 

البلطيية  لييق المشيياركة فيي  

الماييييييا   التيييييي  تييييييتال ل 

  التماماتهل  ا تياااتهلق

كليووووة الطووووب توجوووود لوووودى  *  

وحوووودات مفعلووووة  البيطووووري

تهووووتم بالنشوووواطات لتنميووووة 

 القووودرات العلميوووة والفنيوووة

والرياضوووووووووية والثقافيوووووووووة 

وغيرهووووووا وتعموووووول علووووووى 

دعمهووووا ماديوووواي، وتشووووجيع 

ة علووى المشوواركة فووي الطلبوو

المجووووواالت التوووووي توووووتالءم 

م واهتمامووواتهم واحتياجووواته

                     

1 

-اييدما  الييد ل   ييدل تيي فر 

المناسيييطة للبيييالا ا اانيييا 

اال  مدة دراستهل في  الطليد 

 لن تكيييي ن لييييذه الاييييدما  

مصييممة لتلطييية ا  تيااييا  

 الااصة طالبلطة

 - كلية الطب البيطريتوفر    *

ضوووووواء الحاجووووووة عنوووووود اقت

خوووودمات الوووودعم المناسووووبة 

للطالب االجانوب خوالل مودة 

دراسووووتهم فووووي البلوووود وأن 

تكوووووووون هوووووووذه الخووووووودمات 

مصممة لتلبيوة االحتياجوات 

 الخاصة بالطلبة  

2 

ن مية اتعليما    دل  ا د  
 ادلييية ارشيييادية كافييية التييي  
تسه  اقامية  دراسية البلطية 

 ا اانا  تن مهاق

كليوووووة الطوووووب توجووووود فوووووي    *

التعليموووووووووووات  ريالبيطووووووووووو

واالنظموووووووووووووة واالدلوووووووووووووة 

االرشادية كافة التي تسوهل 

اقاموووووة ودراسوووووة الطلبوووووة 

ا           االجانوووووووووووووب وتنظمهووووووووووووو

                

3 

قسيييل الطعريييا   العالقيييا  --

 العامة 

تعيييييا ن ميييييي الاامعيييييا  -1

 العالمية

 اييي د اايييرا ا  معقيييدة -7

فيييييي  مييييييا يتعلييييييو طييييييالمنح 

الدراسيييييية مييييين الاامعيييييا  

افة اليق الميدة العالمية طا ء

  ما يتعليو الامنية الكطيرة ف

 طإكما  الء اطب      

 كليووة الطووب البيطووريتعموول   * 

علووووووووى توسوووووووويع الُموووووووونح 

الدراسوووووووية مووووووون خوووووووالل 

 التواصوووول مووووع الجامعووووات

 العالمية الرصينة

4 
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 االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي العنصر الرابع /

 أوال: نقاط القوة 

 نقاط القوة ت

ت اد لدم المؤسسة التعليميية   يدا  متعلية تهيتل طالنشيابا  لتنميية القيدرا  العلميية  التنيية  الرياءيية  الرقافيية  غيرليا  1
  تعم   لق د مها مادياًو  تشايي البلطة  لق المشاركة ف  الماا   الت  تتال ل  التماماتهل  ا تياااتهل

 ح الدراسية من اال  الت اص  مي الاامعا  العالمية الرصينةتعم  المؤسسة التعليمية  لق ت سيي الُمن 7
 

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف

المناسطة للبالا ا اانا اال  مدة دراسيتهل في  الطليد  لن تكي ن ليذه الايدما  مصيممة لتلطيية ا  تياايا  -ادما  الد ل   دل ت فر

 الااصة طالبلطة

1 

 ارشادية كافة الت  تسه  اقامة  دراسة البلطة ا اانا  تن مهاق ن مة  ادلةاتعليما    دل  ا د 
 

7 

 ا د اارا ا  معقدة ف  ما يتعلو طالمنح الدراسية من الاامعا  العالمية طا ءافة الق المدة الامنية الكطييرة في  ميا يتعليو 
 طإكما  الء اطب      

3 

 

  ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف ءات التحسيناجرا الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

 قالعمادة-1 7071-7074

شعطة التساي   شؤ ن -7

 البلطةق

العم   لق ت فير ادما  

الد ل المناسطة للبالا 

ا اانا  ند الت اقهل ف  

 للدراسةقالكلية 

المناسيطة للبيالا -ايدما  اليد ل   دل تي فر

ا اانييا اييال  مييدة دراسييتهل فيي  الطلييد  لن 

مة لتلطييييييية تكيييييي ن لييييييذه الاييييييدما  مصييييييم

 ا  تيااا  الااصة طالبلطة

1 

 العمادة-1 7071-7074

شعطة التساي   شؤ ن -7 

 البلطةق

 ادلة ارشادية   ءي لن مة -

اديدة لتسهي  اقامة  دراسة 

 البلطة ا اانا  تن يمهاق 

ن مية  ادلية ارشيادية اتعليميا    دل  اي د 
كافييية التيييي  تسييييه  اقامييية  دراسيييية البلطيييية 

 ا اانا  تن مهاق

2 

 قالعمادة 1 7071-7074

 مالض الكلية-7

قسل الطعرا   العالقا   -3

 العامة

 ق

العم   لق ت سيي الُمنح 

الدراسية من اال  الت اص  

مي الاامعا  العالمية 

 الرصينةق

 ا د اايرا ا  معقيدة في  ميا يتعليو طيالمنح 

الدراسييية ميين الاامعييا  العالمييية طا ءييافة 

ميييا يتعليييو  اليييق الميييدة الامنيييية الكطييييرة فييي 

 قطإكما  الء اطب      

3 
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دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات      العنصر الخامس /                

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

طلايييان انتاييياا  ا امييير اداريييية-

 البلطة ق ممرل 

لطييية فييي  ت ايييد ممرليييية للب

ا دارة العلييييييا للمؤسسييييية 

 التعليمية

توجوود ممثليووة للطلبووة  *  

فووي فووي االدارة العليووا 

 كلية الطب البيطري

1 

تييي فر المؤسسييية التعليميييية  م اءر مالض الكلية-

اارا ا  ااصة لالستتادة 

مييييين افكيييييار  مقتر يييييا  

البلطية فيي  اتايياذ قييرارا  

 المؤسسة التعليمية

كليوووووة الطوووووب تووووووفر  *  

اجوووووراءات  البيطوووووري

خاصة لالسوتفادة مون 

افكووووووار ومقترحووووووات 

الطلبوووووة فوووووي اتخووووواذ 

قووووورارات المؤسسوووووة 

       التعليمية

2 

 

 

 استاطنة               

تموفر الكليمة االسمتبيانات 

الدورية بخصوص تقييم 

الطلبممة للعمليممة التعليميممة 

 والتدريسيين.

  * 
 ووووووووووووو فن خرك لووووووووووووو  

خ  وووتبللنل  خردرم ووو  

بيصوووووووو م  قلوووووووولل 

م لوووووووووو  خرط بوووووووووو  ر ع

خرتع لملووووووووووووووووووووووووووووووو  

 رخرتدم  للى.

 

3 

 

دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات العنصر الخامس /  

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1 ت اد ممرلية للبلطة ف  ا دارة العليا للمؤسسة التعليمية

 7 قرارا  المؤسسة التعليميةت فر المؤسسة التعليمية اارا ا  ااصة لالستتادة من افكار  مقتر ا  البلطة ف  اتااذ 

 3 توفر الكلية االستبيانات الدورية بخصوص تقييم الطلبة للعملية التعليمية والتدريسيين.

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

 قنقاب الءعف للعنص الاامض  ت اد 

 

1 

  

  ثالثا: خطة التحسين
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 ت خطة التحسين

   ت اد ابة ت سين للعنص الاامضق

 

1 

 

 

 الفصل السادس: المعيار السادس / البحث العلمي

بيئة البحث العلمي  العنصر االول /  

االدلة الداعمة 

 لتحقق المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

اميييييير اسييييييت داث -1

  شعطة الشؤن العلمية

 الهيك  التن يم  7

يتيييييي فر لييييييدم المؤسسيييييية قسييييييل 

ي ابة م رقة ةتشكي ( يت لق  ء

  اءيي ة  معلنيية للط ييث العلميي  

تتناسييييا مييييي بطيعيييية المؤسسيييية 

 ق رسالتها

كليووة الطووب البيطووري  يتوووفر لوودى *  

قسم )تشكيل( يتولى وضوع خطوة 

موثقووة وواضووحة ومعلنووة للبحووث 

العلموووووي تتناسوووووب موووووع طبيعوووووة 

ا             المؤسسة ورسالته  

1 

يشييترك ممرليي  الاهييا  المسييتتيدة  استطانا  -

ادما  المؤسسة التعليمية ف  من 

 صياغة الاببق

يشترك ممثلو الجهات المسوتفيدة  *  

 كليوة الطوب البيطوريمن خودمات 

                فووووووووووووي صووووووووووووياغة الخطووووووووووووط

           

2 

 الابة الط رية-1

اسييتطانا  ارطيياا  -7

 العم 

تلطيييييي  ابيييييية الط ييييييث العلميييييي  

متبلطا  س و العم   ا تياايا  

 الماتميق

البحووووووث العلمووووووي تلبووووووي خطووووووة  *  

متطلبات سوق العمل واحتياجوات 

 المجتمع

3 

  ةاداري  امرا-

 

تلتييييييييال المؤسسيييييييية التعليمييييييييية 

طالسياسا   ا ايرا ا  المتصيلة 

 طا طتعاث  الط ث العلم ق

 كليوووووة الطوووووب البيطوووووريتلتوووووزم  *  

بالسياسات واالجراءات المتصولة 

         باالبتعووووووواث والبحوووووووث العلموووووووي

                  

4 

لانيييييية تعءيييييييد  -1

 الط  ث

كتييييييييا الشييييييييكر -7

   التقدير

تتيييي افر لييييدم المؤسسيييية  سييييائ  

الت تيييا الكافييية لر اييية الطييا رين 

  د مهل مادل  معن ل                            

 

 كليوة الطوب البيطوريتتوافر لودى  *  

وسووائل التحفيووز الكافيووة لرعايووة 

 الباحثين ودعمهم مادي ومعنوي

                            

5 
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 ادارييييية األ اميييير -1

 طأنشا  الماتطرا 

 صييي   الشيييرا   -7

   المعدا لألاهاة 

ل اميييير ا داييييا   -3

مييييييين     ا ايييييييراج

 الماان  

كتيييييييا تسيييييييهي   -4

 المهمة

تيييييييي فر المؤسسيييييييية التعليمييييييييية 

مسيييتلاما  الط يييث العلمييي  كافييية 

طميييا فييي  ذليييك ماتطيييرا    رش 

 لميييية  ااهييياة  معيييدا   مييي اد 

يئية التيدريض  ماال  أل ءا  ل

 بلطييية الدراسيييا  العلييييا  ناييياا 

 قط  رهل

 كليوووووة الطوووووب البيطوووووريتووووووفر  *  

مسووتلزمات البحووث العلمووي كافووة 

بموووا فوووي ذلوووك مختبووورات وورش 

علميووة واجهووزة ومعوودات ومووواد 

ومجالت ألعضاء هيئوة التودريس 

وطلبوووة الدراسوووات العليوووا إلنجووواز 

                     بحوثهم

9 

 ريييييييائو طشيييييييأن  -1

 يانة الد رية الص

اسيييتمارة بلطيييا   -7

 الصيانة الد رية 

ت ايييد ليييدم المؤسسييية التعليميييية 

طرامج  م  لصيانة الطنق الت تيية 

 ا اهييييياة  المعيييييدا  طصييييي رة 

 د رية  ادامتهاق

 كليووة الطووب البيطووريتوجوود لوودى  *  

بووووورامج عمووووول لصووووويانة البنوووووى 

التحتيوووووة واالجهوووووزة والمعووووودات 

 بصورة دورية وادامتها

7 

  HPLC   ييدة-1

ا شيييييعة  السييييي نار 

  التقبيي النسيا 

اطايييييييية رسييييييي ل -7

رماية مقاط  الادمية 

المقدمييييييية لغيييييييرض 

 صيانة ا اهاة

تت فر لدم المؤسسية التعليميية  -1

سياسيييا   امييية  اءييي ة ت كيييل 

ان ميييية ملكييييية معييييدا  الط يييييث 

 اسييتطدالها طمييا فيي  ذلييك المعييدا  

الت   صل   ليها المؤسسية  ين 

تدريض بريو منح ا ءا  ليئة ال

 ا  ا قسال ا  معالد الط  ث فيهاق

 

 كليووة الطووب البيطووريتتوووفر لوودى  *  

سياسوووات عاموووة واضوووحة تحكوووم 

انظمووووة ملكيووووة معوووودات البحووووث 

واستبدالها بما فوي ذلوك المعودات 

التوووي حصووولت عليهوووا المؤسسوووة 

عوون طريوووق مووونح اعضووواء هيئوووة 

التووودريس او االقسوووام او معاهووود 

  ا                     البحووووووووووووووووووووووووووث فيهووووووووووووووووووووووووو

        

8 

شييييييير ب دليييييييي   -1

 السيييييالمة  الصييييي ة

 المهنية للطا رينق

اميييييير اسييييييت اث  -7

   دة الدفام المدن  

تييي فر المؤسسييية شييير ب الصييي ة 

 السيييالمة المهنيييية لتكتييي  سيييالمة 

الطييييييا رين  لنشييييييبتهل الط ريييييييةو 

 كذلك سالمة ا ارين في  دااي  

 المؤسسة  ااراهاق

شوروط  كلية الطب البيطري توفر *  

والسوالمة المهنيوة لتكفول الصحة 

سووووووالمة البوووووواحثين وأنشووووووطتهم 

البحثية، وكوذلك سوالمة ا خورين 

ا    فوووي داخووول المؤسسوووة وخارجهووو

                              

9 

تتأكيييد المؤسسييية مييين لن ط  رهيييا  ابة الط ث العلم -

العلمية ترا   متبلطيا  المعيايير 

العالميييية للم اف ييية  ليييق الطيئيييية 

   مايتهاق

مون أن  كلية الطب البيطريتأكد ت *  

بحوثها العلميوة تراعوي متطلبوات 

المعايير العالميوة للمحافظوة علوى 

ا                   البيئووووووووووووووووووووووة وحمايتهوووووووووووووووووووووو

                

11 

 ط  ث التارج
تييييدريا اميييييي البلطيييية  لييييق 
األسييييياليا العلميييييية  تقنييييييا  
الط يييييث العلمييييي  ذا  الصيييييلة 
ط قيقية البيا الطيبيرل المطنيي  

 األدلة لق 

  * 
تووووودريب جميوووووع الطلبوووووة علوووووى 
األساليب العلمية وتقنيات البحوث 
العلمي ذات الصلة بحقيقوة الطوب 

 البيطري المبني على األدلة

 

11 
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 بيئة البحث العلمي العنصر االول /

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 1 قلط ث العلم  تتناسا مي بطيعة المؤسسة  رسالتهايت فر لدم المؤسسة قسل ةتشكي ( يت لق  ءي ابة م رقة   اء ة  معلنة ل

 2 يشترك ممرل  الاها  المستتيدة من ادما  المؤسسة التعليمية ف  صياغة الاببق

 3 تلط  ابة الط ث العلم  متبلطا  س و العم   ا تيااا  الماتميق

 4 العلم قتلتال المؤسسة التعليمية طالسياسا   ا ارا ا  المتصلة طا طتعاث  الط ث 

 5 تت افر لدم المؤسسة  سائ  الت تيا الكافية لر اية الطا رين  د مهل معن لق

ت فر المؤسسة التعليمية مستلاما  الط ث العلم  كافة طما ف  ذلك ماتطرا    رش  لمية  ااهاة  معدا   م اد  ماال  أل ءا  ليئة 

 قالتدريض  بلطة الدراسا  العليا  نااا ط  رهل

9 

 7 لدم المؤسسة التعليمية طرامج  م  لصيانة الطنق الت تية  ا اهاة  المعدا  طص رة د رية  ادامتهاق ت اد

تت فر لدم المؤسسة التعليمية سياسا   امة  اء ة ت كل ان مة ملكية معدا  الط ث  استطدالها طما ف  ذلك المعدا  الت   صل   ليهيا  

 ض ا  ا قسال ا  معالد الط  ث فيهاقالمؤسسة  ن بريو منح ا ءا  ليئة التدري

8 

ت فر المؤسسية شير ب الصي ة  السيالمة المهنيية لتكتي  سيالمة الطيا رين  لنشيبتهل الط رييةو  كيذلك سيالمة ا ايرين في  دااي  المؤسسية 

  ااراهاق

9 

 11 ايتهاقتتأكد المؤسسة من لن ط  رها العلمية ترا   متبلطا  المعايير العالمية للم اف ة  لق الطيئة   م

 11 تدريا اميي البلطة  لق األساليا العلمية  تقنيا  الط ث العلم  ذا  الصلة ط قيقة البا الطيبرل المطن   لق األدلة

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

   ت اد نقاب الءعف للعنص ا   ق

 

1 

  ثالثا: خطة التحسين 

 ت خطة التحسين

  ق  ت اد ابة ت سين للعنص ا  

 

1 
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 العنصر الثاني / تمويل البحث العلمي

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

م اانييييية   يييييدل تاصييييييص 

سن ية كافية ألنشيبة الط يث 

العلمييييييييييييي   ا طتعييييييييييييياث 

  المؤتمرا 

تخصووص المؤسسووة موازنووة    *

سنوية كافية ألنشوطة البحوث 

موووووووووووووووي واالبتعووووووووووووووواث العل

                  والموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤتمرات

    

1 

ومخاطبمممممممات رسممممممممية  كتمممممممب-

  ( حل المشكالت )بحوث

تممممممن  المؤسسمممممة األولويمممممة 

لألبحممممممممماث العلميمممممممممة ذات 

المردود المادي واالقتصادي 

 للمجتمع المحلي ومؤسساته

تموووونح المؤسسووووة األولويووووة  *  

لنبحووووووووووواث العلميوووووووووووة ذات 

المردود المادي واالقتصوادي 

 جتمع المحلي ومؤسساتهللم

2 

 

ماييا   الاطييرة  يدل ت ديييد  

 التييرص التاارييية الممكنيية 

فييي  مايييا  الط يييث العلمييي  

  ا  الن  نها           

يكوووووووون القسوووووووم المخوووووووتص    *

بشووؤون البحووث العلمووي فووي 

المؤسسووة قووادراي علووى تحديوود 

مجاالت الخبرة التوي تمتلكهوا 

المؤسسة والفرص التجاريوة 

البحوووث الممكنوووة فوووي مجوووال 

 العلمي واإلعالن عنها           

3 

المشييييييييياركة فييييييييي    يييييييييدل 

مشر  ا  ط رية مم لة مين 

مؤسسيييا  ط ريييية م ليييية ل  

 قد لية

تحووووورص المؤسسوووووة علوووووى    *

المشوووواركة فووووي مشووووروعات 

بحثيوة ممولووة موون مؤسسووات 

            بحثية محلية أو دولية

4 

 

تمويمممممل المشممممماريع عمممممدم 

البحثية الريادية من خمالل 

حصمال الممدعم ممن قبممل است

 الوزارة والجامعة

*   
  تل خرك ل  بتم  ل خرمدولم ن 

خربم لووو  خرن لل ووو   وووى  ووو ا 

خ تمصووولا خرووود ل  وووى قبووول 

 خر زخمي رخرعل ع 

 

5 
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 العنصر الثاني / تمويل البحث العلمي

 اوال: نقاط القوة

 ت نقاط القوة

 1 المادي واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساتهتمن  المؤسسة األولوية لألبحاث العلمية ذات المردود 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف 

 1 قم اانة سن ية كافية ألنشبة الط ث العلم   ا طتعاث  المؤتمرا   دل تاصيص

 2          قماا   الاطرة  الترص التاارية الممكنة ف  ماا  الط ث العلم   ا  الن  نها   دل ت ديد 

 3 قلمشاركة ف  مشر  ا  ط رية مم لة من مؤسسا  ط رية م لية ل  د ليةا  دل

 4 تمويل المشاريع البحثية الريادية من خالل استحصال الدعم من قبل الوزارة والجامعةعدم 

 

 ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

 العمادة 7071-7074

 ةمالض الكلي

 

 سيييييين ية كافييييييية   تاصيييييييص م اانيييييية
ألنشيييييبة الط يييييث العلمييييي   ا طتعييييياث 

 ق  المؤتمرا 

م اانية سين ية كافيية   دل تاصيص

ألنشيييبة الط يييث العلمييي   ا طتعييياث 

 ق المؤتمرا 

1 

معا ن العميد  7071-7074

  للشؤن العلمية

مايييا   الاطييييرة العمييي   ليييق ت ديييييد 

 التييرص التاارييية الممكنيية فيي  ماييا  

 لم   ا  الن  نها           الط ث الع

ماا   الاطرة  التيرص  دل ت ديد 

التاارييية الممكنيية فيي  ماييا  الط ييث 

           قالعلم   ا  الن  نها 

2 

معا ن العميد  7071-7074

  للشؤن العلمية

في  مشير  ا  ط ريية مم لية  المشاركة
 قمن مؤسسا  ط رية م لية ل  د لية

يية المشاركة ف  مشر  ا  ط ر  دل

مم لة من مؤسسا  ط رية م ليية ل  

 قد لية

3 

 

 العمادة 7071-7074

 مالض الكلية

 

تمويمل المشماريع البحثيمة العمل علمى 

الريادية ممن خمالل استحصمال المدعم 

 من قبل الوزارة والجامعة

تمويممممل المشمممماريع البحثيممممة عممممدم 

الرياديمممة ممممن خمممالل استحصممممال 

 الدعم من قبل الوزارة والجامعة

4 
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الثالث / نشر البحث العلمي لعنصرا  

غير  المالحظات االدلة الداعمة لتحقق المؤشر
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

الط يييي ث  المنشييييي رة ءيييييمن -1
 المست  طا  العالمية

سييييين ية طيييييالط  ث ا صيييييائية -7
المصيييييييييينتة ءييييييييييمن قا ييييييييييدة 

 المست  طا  العالمية 
 كتا  ا ماما  رسمية-3
 علمية للكليةالابة ال-4 

تعمييي  المؤسسييية  ليييق ت اييييه 
ل ءييا  ليئيية التييدريض  بلطيية 
الدراسيييييا  العلييييييا  ت تييييييالل 
للنشير فيي  مايال   المييية ذا  

  (Impact Factor (معاميي 

 تأرير

 كلية الطوب البيطوري تعمل *  
على توجيوه أعضواء هيئوة 
التدريس وطلبة الدراسات 
العليا وتحفيزهم للنشر في 

 املمجالت عالمية ذات مع
 تأثير

  Impact Factor)  

1 

 ق قا دة طيانا -1
ا صائية  ن الط  ث المنااة -7

 قسن يا

تيي فر المؤسسيية ق ا ييد طيانييا  
للط ييييي ث العلميييييية المنشيييييي رة 
ي ءح لدا لا ف  ماا  الط يث 
العلم و  ييتل ا  تتيا  طتقيارير 
 ييين األنشيييبة الط ريييية لألفيييراد 

             األقسال  الكليا 

 يوة الطوب البيطوريكلتوفر  *  
قواعوووود بيانووووات للبحوووووث 
العلميووة المنشووورة يوضووح 
أداءهووا فووي مجووال البحووث 
العلمووووي، ويووووتم االحتفوووواظ 
بتقوووووارير عووووون األنشوووووطة 
البحثيووة لنفووراد واألقسووام 

 والكليات           

2 

كتيييييا تأيييييييد مييييين المؤسسييييية -1
المعنيييية ل ييي  المشيييكلة طيييالط  ث 

 العلمية
 ماابطا  رسمية  -7
ترمرين في  م اف ية لانة المسي-3

 طاط 

تشيياي المؤسسيية ل ءييا  ليئيية 
التيييدريض  ليييق المسيييالمة فييي  
لنشييييييييبة الط يييييييي ث العلمييييييييية 
التبطيقييييية المتصييييلة ط ااييييا  

             الماتمي  س و العم 
     

كليووووووووة الطووووووووب تشووووووووجع  *  
أعضوووواء هيئووووة  البيطووووري

التوودريس علووى المسوواهمة 
فووووووي أنشووووووطة البحووووووووث 
العلمية التطبيقية المتصلة 

جووات المجتمووع وسوووق بحا
 العمل                 

3 

تعممممل كليمممة الطمممب البيطمممري  

علمممى توجيمممه أعضممماء هيئمممة 

التممممدريس بممممبجراء البحمممموث 

المشمممممممتركة ممممممممع بممممممماحثين 

خممممممارجيين مممممممن جامعممممممات 

رصمممممينة لضممممممان رصمممممانة 

 البحث وجودة النشر

 عمل ك لو  خرطو  خربلطوني  *  

      جلو  ح  ول  سل و  

خرتوودم س بووءجنخ  خربموو ث 

دوووووتنك   ووووون بووووولح لى خرم

 وووولمجللى  ووووى جل عوووول  

مصوووولن  ر وووومل  مصوووولن  

 خربمث رج لي خرندن

4 
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 العنصر الثالث / نشر البحث العلمي

وال: نقاط القوة ا  

 ت نقاط القوة

 Impactة تعم  المؤسسة  لق ت ايه ل ءا  ليئة التدريض  بلطة الدراسا  العليا  ت تيالل للنشر ف  ماال   المية ذا  معام  تأرير

Factorق) 

1 

ت فر المؤسسة ق ا د طيانا  للط  ث العلمية المنش رة ي ءح لدا لا ف  ماا  الط ث العلم و  يتل ا  تتا  طتقارير  ن األنشبة الط رية 

 لألفراد  األقسال  الكليا 

 

2 

 

 المتصلة ط ااا  الماتمي  س و العم تشاي المؤسسة ل ءا  ليئة التدريض  لق المسالمة ف  لنشبة الط  ث العلمية التبطيقية 

 

3 

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 نقاط الضعف ت

   ت اد نقاب ءعف ف  العنصر الرالث 

 

 

  ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين  ت

 العنصر الرالث ت سين ف   ت اد نقاب  
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 العنصر الرابع / تسويق البحث العلمي

االدلة الداعمة لتحقق 

 ؤشرالم

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

 تقييل ط ث  لم -1

 ءييييي  ت ريييييير فييييي  -7

ماليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية                      

شيييييهادا  المشييييياركة  -3

ةالمييييؤتمرا و اليييي رشو 

 الند ا  (               

كتيييييييا  ماابطيييييييا   -4

 رسمية 

تعميييي  المؤسسيييية التعليمييييية 

 لق ا  تتا  طعالقا   م  

 اطب ق ية مي المؤسسا   ر

ذا  العالقيييييييييية الم لييييييييييية 

  الد لية  تتعيلها

علووووى  كليووووة الطووووب البيطووووريتعموووول  *  

االحتفوواظ بعالقووات عموول وروابووط قويووة 

مووووووووووع المؤسسووووووووووات ذات العالقووووووووووة     

 المحلية والدولية وتفعيلها            

1 

 

إقاممممممممممممممة المعمممممممممممممارض 

والممممممممؤتمرات لعمممممممرض 

النتاجات العلميمة المبتكمرة 

لمممة للتسمممويق ودعممموة والقاب

الشمممممركات المتخصصمممممة  

 من القطاع الخاص والعام

  * 

إقل وووووو  خرمعوووووولم  رخرمووووووو منخ  

رعوون  خرنتلجوول  خرع ملوو  خرمبتكووني 

رخرقلب   ر ت و    رل و ي خردونكل  

خرمتيصصووو    وووى خرقطووول  خريووولم 

 رخرعلم

 

 

2 

 

 العنصر الرابع / تسويق البحث العلمي 

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

 تعم  المؤسسة التعليمية  لق ا  تتا  طعالقا   م   ر اطب ق ية مي المؤسسا  ذا  العالقة الم لية  الد لية  تتعيلها 

 

1 

إقامة المعارض والممؤتمرات لعمرض النتاجمات العلميمة المبتكمرة والقابلمة للتسمويق ودعموة الشمركات المتخصصمة  ممن القطماع 

 الخاص والعام
7 

 

  ثانيا: نقاط الضعف

 نقاط الضعف ت

   ت اد نقاب ءعف ف  العنصر الراطي  
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  ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

   ت اد نقاب ت سين ف  العنصر الراطي  

 

 

 العنصر الخامس / االبداع واالبتكار

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

 ق ماابطا  رسمية كتا-1

 قطرا ا  ا اترام-7

 

تشييياي المؤسسييية ا ءيييا  ليئييية 
التييدريض ل  الاييرياين لل صيي   

ا  طييرا ا     لييق ايي ائا  المييية
 ق ااترام

تشووجع المؤسسووة اعضوواء  *  

هيئووووووووووووة التوووووووووووودريس أو 

الخووريجين للحصووول علووى 

جوووائز عالميووة او بووراءات 

 . اختراع

1 

الملكية  ا ستمارا  -1

 ق ثالااصة طالط 

 قلاان ا ستال  -7

تءييي سياسييا   اءيي ة   ادليية 
للملكيييية  تسييي يو  قييي و الملكيييية 

 ق التكرية

تضوووووع سياسوووووات واضوووووحة  *  

وعادلووووة للملكيووووة وتسووووويق 

 . حقوق الملكية الفكرية

2 

 

 العنصر الخامس / االبداع واالبتكار

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

لارياين لل ص    لق ا ائا  المية ا  طرا ا  ااترامتشاي المؤسسة ا ءا  ليئة التدريض ل  ا  

 

1 

 تءي سياسا   اء ة   ادلة للملكية  تس يو  ق و الملكية التكرية

 

2 
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 ثانيا: نقاط الضعف

 نقاط الضعف ت

   ت اد نقاب ءعف ف  العنصر الاامض  

 

  ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

 ر الاامض   ت اد نقاب ت سين ف  العنص 

 

 

 العنصر السادس / اخالقيات البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

معييييييييايير ااالقيييييييييا   -1 

 AVMAالط ث العلم  

ت اد ليدم المؤسسية التعليميية  

معيييييايير ااصييييية طأاالقييييييا  

الط ييث العلميي  معلنيية  م رقيية 

   اءيي ة لنشيير اليي     يليييا

 ق طها  متاطعتها

توجوود لوودى المؤسسووة التعليميووة  *  

معايير خاصة بأخالقيات البحوث 

العلمووي معلنووة وموثقووة وآليووات 

واضوووووحة لنشووووور الووووووعي بهوووووا 

 ومتابعتها

1 

معييييييييايير ااالقيييييييييا   -1 

تخضممممممع جميممممممع البحمممممموث  AVMAالط ث العلم  

العلميممممممة الممممممى الموافقممممممات 

األصممممولية مممممن قبممممل لجنممممة 

قيات البحث العلمي قبمل أخال

 البدء بأي عمل بحثي.

  * 
 ي ن جملن خربم ث خرع ملو  

خرو  خرم خفقول  خألصو رل   ووى 

قبووول رعنووو  ح  قلووول  خربموووث 

خرع مووي قبوول خربوود  بووكي  موول 

 بم ي.

 

2 
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 العنصر السادس / اخالقيات البحث العلمي

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

يمية معايير ااصة طأاالقيا  الط ث العلم  معلنة  م رقة  يليا   اء ة لنشر ال    طها  متاطعتهات اد لدم المؤسسة التعل  

  

1 

 7 تخضع جميع البحوث العلمية الى الموافقات األصولية من قبل لجنة أخالقيات البحث العلمي قبل البدء بأي عمل بحثي.

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 نقاط الضعف ت

 عنصر الراطي لل ءعف  ت اد نقاب  

 

 

 ثالثا: خطة التحسين

 نقاط التحسين ت

 لعنصر السادض لت سين ابة   ت اد  
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 العنصر السابع / مصادر المعلومات

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

 مكتطة  لمية-1
فهرسييييييييي  الكتيييييييييا -7

  الماال 

ت فر المؤسسة التعليميية الكتيا 
  ا صدارا  ال ديرة للمكتطةق

الكتوب كلية الطوب البيطوري توفر  *  
واالصوووودارات الحديثووووة للمكتبووووة     

    

1 

ارشيييييييييييتة الكتيييييييييييا -1
  المبط  ا 

 ارشتة الكتر نية-7

تيي فر المؤسسيية التعليمييية دلييي  
 المكتطةق

دليوول  كليووة الطووب البيطووري توووفر *  
                    المكتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة         

       

2 

تعليميييييييا   ءييييييي اطب -
 التصتح داا  المكتطة

تعميي  المؤسسيية التعليمييية  لييق 
ت قيو شر ب التيايا  الص ية 

  الطيئية ف  قا ا  المكتطةق

علووى  كليووة الطووب البيطووري تعموول *  
تحقيووق شووروط الفيزيوواء الصووحية 

والبيئيووووة فووووي قاعووووات المكتبووووة       
    

3 

ت اييييييييييد ان ميييييييييية  المييييييييييية  فتراءيةالمكتطة ا -
ةطرماييييييييا ( للتعيييييييا ن ميييييييي 
 الاامعا  ا قليمية  العالميةق

توجد انظموة عالميوة )برمجيوات(  *  
للتعوواون مووع الجامعووات االقليميووة 

يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة                          والعالم
  

4 

 التصتح ا لكتر ن -1
   اسيا ف  المكتا-7
 ادمة ا نترني -3

ر تعمييي  المؤسسييية  ليييق تبييي ي
الييين ل المكتطيييية طميييا يتتيييو ميييي 
التبيي را  ال ديريية فيي  ماييا  
 ادما  المكتطا   المعل ما ق

علووى  كليووة الطووب البيطووريتعموول  *  
تطوووير الوونظم المكتبيووة بمووا يتفووق 
مع التطورات الحديثوة فوي مجوال 

خوووودمات المكتبووووات والمعلومووووات    
                         

5 

 الم اقي العلمية-1
 

سييية  ليييق تاهييييا تعمييي  المؤس
المكتطيييا  ا لكتر نيييية ال ديرييية 

  رطبها طشطكا  المعل ما ق

علووى  كليووة الطووب البيطووريتعموول  *  
تجهيوووووز المكتبوووووات االلكترونيوووووة 

وربطهوووووووا بشوووووووبكات  الحديثوووووووة
 المعلومات       

9 

النشيير ءييمن تصيينيتا     -
scopes العالميةق 

تشيييييارك طأشيييييهر التصييييينيتا  
العالمييييييية الااصيييييية طالط ييييييث 

                العلم

تشوووووووارك بأشوووووووهر التصووووووونيفات  *  
خاصوة بالبحوث العلموي العالمية ال

         

7 

انشيييا  طنييي ك للمعل ميييا    يييدل 
 اسيتادال التقنيييا  ال ديريية فيي  

  ال ص   إليهاق

علووى  كليووة الطووب البيطووريتعموول    *
انشووووووووواء بنووووووووووك للمعلوموووووووووات 
واسووتخدام التقنيووات الحديثووة فووي 
  الوصول إليها         

8 
 

تممدار  المكتبممة مممن قبممل أمممين  

مكتبمممة مؤهمممل ، فضمممال عمممن  

خبيممممممممر فممممممممي تكنولوجيمممممممما 

المعلومممممممات إلدارة  وحممممممدة 

)        تكنولوجيمما المعلومممات

IT  كممممذلك تمممموفر منصممممة   )

 للتعلم اإللكتروني.

 دخم  خرمكتب   ى قبل ح لى  كتبو   *  

 وسووول ، ف ووو   وووى   بلووون فوووي 

 كن ر جلووووووول خرمع   ووووووول   لخمي  

       ي  كن ر جلووووول خرمع   ووووول رحووووود

  IT  ك رك   فن  نص  ر تع ل    

 خ ركتنرني.

 
9 
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 العنصر السابع / مصادر المعلومات

  وال: نقاط القوةا

 نقاط القوة ت

 ت فر المؤسسة التعليمية الكتا  ا صدارا  ال ديرة للمكتطةق 1

 ت فر المؤسسة التعليمية دلي  المكتطةق 2

 لتعليمية  لق ت قيو شر ب التيايا  الص ية  الطيئية ف  قا ا  المكتطةقتعم  المؤسسة ا 3

 ت اد ان مة  المية ةطرمايا ( للتعا ن مي الاامعا  ا قليمية  العالميةق 4

 تعم  المؤسسة  لق تب ير الن ل المكتطية طما يتتو مي التب را  ال ديرة ف  ماا  ادما  المكتطا   المعل ما ق 5

 سسة  لق تاهيا المكتطا  ا لكتر نية ال ديرة  رطبها طشطكا  المعل ما قتعم  المؤ 9

 تشارك طأشهر التصنيتا  العالمية الااصة طالط ث العلم ق 7

)        تدار  المكتبة من قبل أمين مكتبة مؤهل ، فضال عن  خبير في تكنولوجيا المعلومات إلدارة  وحدة تكنولوجيا المعلوممات 8

IT  توفر منصة للتعلم اإللكتروني.(   كذلك 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

 انشا  طن ك للمعل ما   استادال التقنيا  ال ديرة ف  ال ص   إليهاق  دل
  

1 

  

 ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

معييييا ن العميييييد للشييييؤ ن  -1 7071-7074

 العلمية 

  شعطة الشؤ ن العلمية -3

العمييييي   ليييييق انشيييييا  طنييييي ك 

للمعل مييا   اسييتادال التقنيييا  

 ال ديرة ف  ال ص   إليهاق

انشييا  طنيي ك للمعل مييا   اسييتادال   ييدل
  التقنيا  ال ديرة ف  ال ص   إليهاق

1 
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         العنصر الثامن / التعاون الدولي في األنشطة العلمية والبحثية   

الداعمة لتحقق  االدلة

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

ي ايد لييدم المؤسسيية التعليمييية  ا امر ادارية طا يتاد-

طرنييامج  ميي  ي ييدد يلييية د ييل 

ل ءييييييا  الهيئيييييية التدريسييييييية 

للمشاركة  التعا ن  الت اصي  

مي الاامعا   شيطكا  الط يث 

 العلم  العالميةق

 كلية الطوب البيطوريلدى يوجد  *  

برنووامج عموول يحوودد آليووة دعووم 

أعضوووووواء الهيئووووووة التدريسووووووية 

للمشوواركة والتعوواون والتواصوول 

مووع الجامعووات وشووبكات البحووث 

 العلمي العالمية

1 

تعا نييية التتاقيييا    قييد ا ييدل  

مييي اهيييا  لاييرم للمشييياركة 

فيي  ملكييية ل  اسييتادال معييدا  

 الط ث ذا  التكلتة العاليةق

علوى  لية الطب البيطوريكتعمل    *

عقوووود اتفاقيووووات تعاونيووووة مووووع 

جهوووات أخووورى للمشووواركة فوووي 

ملكيووووووة أو اسووووووتخدام معوووووودات 

 البحث ذات التكلفة العالية

2 

 ا تتاقيا  -

 ا امر ايتاد-

تعميييييي  المؤسسيييييية لتبيييييي ير 

طراماها  ت سين ادماتها مين 

اال  اطرال ا تتاقييا  العلميية 

 الط رية  تطاد  الاييارا  ميي 

   الم لية  العالميةقالمؤسسا

 كليووووة الطووووب البيطووووريتعموووول  *  

لتطووووووير برامجهوووووا وتحسوووووين 

خووووودماتها مووووون خوووووالل ابووووورام 

االتفاقيووووات العلميووووة والبحثيووووة 

وتبووووووووووادل الزيووووووووووارات مووووووووووع 

 المؤسسات المحلية والعالمية

3 

  لييييييق اطييييييرال عميييييي ال  ييييييدل 

طر ت كييييييي   ميييييييي مكتطيييييييا  

 الاامعا  العالميةق

لوى ع كلية الطب البيطوريتعمل    *

عمووول بروتوكوووول موووع مكتبوووات 

 الجامعات العالمية

4 

مييييذكرا  تتييييالل   ييييدل تيييي فر 

 اتتاقييييا  الشيييراكة  التعيييا ن 

الط رييي  ميييي مراكيييا ا ط ييياث 

الم ليييية  العالميييية  الاهييييا  

الصيييييييييينا ية  ا قتصييييييييييادية 

  ا اتما ية  غيرلاق

 كلية الطوب البيطوريتوجد لدى    *

مووووووذكرات تفوووووواهم واتفاقيووووووات 

ون البحثووي مووع الشووراكة والتعووا

مراكوووووووز االبحووووووواث المحليوووووووة 

والعالميووة والجهووات الصووناعية 

واالقتصووووووووادية واالجتماعيووووووووة 

 وغيرها

5 

ا اييييااا  الدراسييييية  -

 التتييييييير   غيييييييراض 

 الط ث

 

ت ييرص المؤسسيية  لييق د ييل 

ل ءييييييا  الهيئيييييية التدريسييييييية 

اليييييراغطين طال صييييي    ليييييق 

التتييير  فييي  مؤسسيييا   لميييية 

 المييييييية ألغييييييراض الط ييييييث 

 العلم 

 كليوووة الطوووب البيطوووريتحووورص  *  

علوووووى دعوووووم أعضووووواء الهيئوووووة 

التدريسووية الووراغبين بالحصووول 

علووووى التفوووورس فووووي مؤسسووووات 

علمية عالمية ألغوراض البحوث 

 العلمي

9 

تشييييياي المؤسسييييية الطيييييا رين   كتا شكر  تقدير-

لل صيي    لييق ايي ائا د لييية 

 ف  ماا  الط ث العلم 

 كليوووة الطوووب البيطوووريتشوووجع  *  

لوى جووائز الباحثين للحصوول ع

 دولية في مجال البحث العلمي

7 
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اييد   السييا ا  الط رييية -

 للتدريسين

 

ت فر المؤسسية سيا ا  ط ريية 

 كافية للتدريسيين
 كليووووة الطووووب البيطووووريتوووووفر  *  

سوووووووووواعات بحثيووووووووووة كافيووووووووووة 

 للتدريسيين

8 

  ةداريا امر ا-

 

تعم  المؤسسية  ليق ا تسياا 

العمييييي  الط رييييي  ايييييا اً مييييين 

 نصيياا  ءيي  ليئيية التييدريض

 الاامع 

علوى  كلية الطب البيطوريتعمل  *  

احتسوواب العموول البحثووي جووزءاي 

موووووون نصوووووواب عضووووووو هيئووووووة 

 التدريس الجامعي

9 

  رش العمييييييييييييييييييييييييي -1
 المييييييؤتمرا  ا قليمييييييية 

  الد لية
 ا امر ادارية-7

تييييييد ل المؤسسيييييية مشيييييياركة 

ل ءيييا  ليئييية التيييدريض فييي  

 رش العميييييي   الميييييييؤتمرا  

 ا قليمية  الد لية

 لطووووب البيطووووريكليووووة اتوووودعم  *  

مشاركة أعضاء هيئة التدريس 

فووي ورش العموول والموووؤتمرات 

 اإلقليمية والدولية

11 

 ا امر ادارية-

 

تييد ل المؤسسيية المشيياركة فيي  

  ء ية ليئا  د لية
 كليووووة الطووووب البيطووووري توووودعم *  

المشوواركة فووي عضوووية هيئووات 

 دولية

11 

تسهل المؤسسة من اال    ا امر ادارية -

ية ف  ادمة فرو العم  الط ر

قبا ا  ا نتاج الماتلتة ف  

 الماتمي الم ل 

مون  كلية الطوب البيطوريتسهم  *  

خووالل فوورق العموول البحثيووة فووي 

خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة 

 في المجتمع المحلي

12 

ابييييب ألنشييييا    ييييدل  ايييي د 

مراكيييييا ط ريييييية  ليييييق  فيييييو 

ا تياااتهييييا  تكيييي ن ااءييييعة 

 للمرااعة الد رية

* 
 لية الطب البيطوريكتتوفر لدى   

خطط ألنشاء مراكز بحثية على 

وفوووووووق احتياجاتهوووووووا وتكوووووووون 

 للمراجعة الدورية خاضعة

13 

 ط  ث  لمية -1
 لاان  لمية مشتركة-7

تعميييي  المؤسسيييية التعليمييييية 

 ليييق تشيييايي التعيييا ن فييي  

المشيياريي الكطييرم المعتمييدة 

متعييييييييددة ا اتصاصييييييييا  

  المؤسسا ق

علوى  كلية الطب البيطوريتعمل  *  

شووجيع التعوواون فووي المشوواريع ت

الكبوووووورى المعتموووووودة متعوووووووددة 

 االختصاصات والمؤسسات

14 

 ط  ث  لمية -1
 لاان  لمية مشتركة-7

يتشييييييارك ل ءييييييا  ليئيييييية 

التييييييدريض فيييييي  مشيييييياريي 

 لط اث مشتركة مي شركا  

 استراتيايين م لياً  د لياًق

يتشارك أعضاء هيئة التودريس  *  

فووي مشوواريع وأبحوواث مشووتركة 

 استراتيجيين محلياي  مع شركاء

 ودولياي 

15 

 
تهمممممتم الكليممممممة بموضمممممموعة 

األسممممتاذ الزائممممر وتعتبرهمممما 

واحدة من النقاط المهممة فمي 

 تقييم الكلية

  * 
  تل خرك لو  بم  و    خأل وتلذ 

خرزخئوووون ر عتبنسوووول رخحوووودي  ووووى 

 خرنقلط خرم م  في  قللل خرك ل 

19 
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مية والبحثيةالعنصر الثامن / التعاون الدولي في األنشطة العل  

 اوال: نقاط القوة 

 ت نقاط القوة

ي ايد لييدم المؤسسيية التعليمييية طرنييامج  ميي  ي ييدد يلييية د يل ل ءييا  الهيئيية التدريسييية للمشيياركة  التعييا ن  الت اصيي  مييي الاامعييا  

  شطكا  الط ث العلم  العالمية
1 

ا  العلمية  الط رية  تطاد  الايارا  مي المؤسسيا  الم ليية تعم  المؤسسة لتب ير طراماها  ت سين ادماتها من اال  اطرال ا تتاقي

  العالميةق
2 

 3 تشاي المؤسسة الطا رين لل ص    لق ا ائا د لية ف  ماا  الط ث العلم 

 4 ت فر المؤسسة سا ا  ط رية كافية للتدريسيين

 5 مع تعم  المؤسسة  لق ا تساا العم  الط ر  اا اً من نصاا  ء  ليئة التدريض الاا

 9 تد ل المؤسسة المشاركة ف   ء ية ليئا  د لية

 7 تعم  المؤسسة  لق ا تساا العم  الط ر  اا اً من نصاا  ء  ليئة التدريض الاامع 

 8 تد ل المؤسسة مشاركة ل ءا  ليئة التدريض ف   رش العم   المؤتمرا  ا قليمية  الد لية

 9 ليةتد ل المؤسسة المشاركة ف   ء ية ليئا  د 

 11 تسهل المؤسسة من اال  فرو العم  الط رية ف  ادمة قبا ا  ا نتاج الماتلتة ف  الماتمي الم ل ق

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف

 1 تعا نية مي اها  لارم للمشاركة ف  ملكية ل  استادال معدا  الط ث ذا  التكلتة العاليةقالتتاقيا    قد ا دل 

 2 طر ت ك   مي مكتطا  الاامعا  العالميةقاطرال    لق عم ال  دل

مذكرا  تتالل  اتتاقيا  الشراكة  التعا ن الط ر  مي مراكا ا ط اث الم لية  العالمية  الاها  الصنا ية  ا قتصادية   دل ت فر

  ا اتما ية  غيرلاق

3 

 4 مرااعة الد ريةابب ألنشا  مراكا ط رية  لق  فو ا تياااتها  تك ن ااءعة لل  دل  ا د

 

 ثالثا: خطة التحسين

الجهة  زمن التنفيذ
 المسؤولة

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين

السيييع  ن ييي   قيييد اتتاقييييا  تعا نيييية ميييي اهيييا   العمادة 7071-7076
لاييرم للمشيياركة فيي  ملكييية ل  اسييتادال معييدا  

 الط ث ذا  التكلتة العاليةق

لايرم تعا نية ميي اهيا  التتاقيا    قد ا دل 

للمشاركة ف  ملكيية ل  اسيتادال معيدا  الط يث 

 ذا  التكلتة العاليةق

1 

مييييي مكتطييييا   اطييييرال طر ت كيييي  العميييي   لييييق  العمادة 7071-7076
 الاامعا  العالمية طعد است داث مكتطة الكليةق

 

طر ت كيي   مييي مكتطييا    لييق اطييرال عميي ال  ييدل
 الاامعا  العالميةق

2 

 قد مذكرا  تتالل  اتتاقيا  الشراكة  العم   لق العمادة 7071-7076
 التعيييا ن الط رييي  ميييي مراكيييا ا ط ييياث الم ليييية 

  العالمية  الاها  الصنا يةق

مييذكرا  تتييالل  اتتاقيييا  الشييراكة   ييدل تيي فر

 التعييا ن الط ريي  مييي مراكييا ا ط يياث الم لييية 

 العالمييييية  الاهييييا  الصيييينا ية  ا قتصييييادية 

  ا اتما ية  غيرلاق

3 

ابييب ألنشييا  مراكييا ط رييية العميي   لييق  ءييي  العمادة 7071-7076

 لييق  فييو ا تياااتهييا  تكيي ن ااءييعة للمرااعيية 

 الد رية

ابييب ألنشييا  مراكييا ط رييية  لييق   ييدل  ايي د

 فيييو ا تياااتهيييا  تكييي ن ااءيييعة للمرااعييية 

 الد رية

4 
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 الفصل السابع: المعيار السابع / خدمة المجتمع

 

ليمية لخدمة المجتمعالعنصر االول/ سياسة المؤسسة التع  

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

 الند ا   ال رش  -1
 ا نشبة الميدانية -7

ت اد ابب ف  المؤسسة التعليميية 
 للادما  الماتمعية معلنة  م رقة

كليوووة الطوووب توجووود خطوووط فوووي  *  
ات التعليميووووة للخوووودم البيطووووري

 ة                     المجتمعية معلنة وموثق

1 

 الهيك  التن يم  -1
  دة التعليل ةامر است داث 

 (المستمر 
 لانة ا رشاد الترط ل -7
 

ت ايييد   يييدة التعلييييل المسيييتمر  -1
 الترط ل  ا رشاد

ت اييييد مراكيييييا    يييييدا     -7 
المكاتيا ا ستشياريةو متاصصة ة

العيييييييييادا  البطيييييييييةو العيييييييييادا  
لقان نييييييييةو ا رشييييييياد النتسييييييي و ا

الارا ييية  الطيبريييةو الييخ(  قطيي  
مييييدة كافييييية تعليييين  يييين طراماهييييا 

                     ق  ا اتصاص التدريطية ف 

توجوووووووود مراكووووووووز ووحوووووووودات   * 
 متخصصوووة )التعلووويم المسوووتمر،
المكاتوب االستشوارية، العيووادات 
الطبيووووة، العيووووادات القانونيووووة، 
االرشوووواد النفسووووي، الزراعيووووة 
والبيطريوووة، الووووخ( وقبووول موووودة 
كافيوووووة تعلووووون عووووون برامجهوووووا 

   حقل االختصاص التدريبية في

2 

الم قيييييييي ا لكتر نييييييي   -1
 م اقيييييييييييييي الت اصييييييييييييي  

 ا اتما  
ل  ييييييييييية ا  النيييييييييييا  -7

 الادارية 

تعلييييين المؤسسييييية  ييييين لنشيييييبتها 
اليييي رش  المعييييارضوةالنييييد ا و 

التدريطيييييييةو ال لقييييييا  النقاشيييييييةو 
ن ا تتاقيييييا  م ليييييا   الميييييا( ميييي

ايييال   سيييائ  ا  يييالل  شيييطكا  
 األارم                        الت اص  

عن   كلية الطب البيطري تعلن  *  
 المعوارض،أنشطتها )النودوات، 

الووووورش التدريبيووووة، الحلقووووات 
النقاشوووووية، االتفاقيوووووات محليوووووا 
وعالميووووا( موووون خووووالل وسووووائل 
االعوووووالم وشوووووبكات التواصووووول 

                 األخرى

3 

 ا    رش العميييي  النييييد-1
  الااصيية طالييية التعييا ن مييي 

 المن ما  الماتلتة                             
 

تعميييي  المؤسسيييية التعليمييييية  لييييق 
تتعي  يليا  التعا ن مي المن ميا  

                              الماتلتة

على  كلية الطب البيطري تعمل  *  
تفعيووووول آليوووووات التعووووواون موووووع 

                فةالمنظمات المختل

4 

ا  اميير ا دارييية الااصيية -
طالشييييراف  لييييق التييييدريا 

 الصيت  للبلطة

تعميي  المؤسسيية التعليمييية  لييق -1
تن يييل طييرامج لتييدريا البلطيية فيي  

 ق مؤسسا  متاصصة م ليا
طييييرامج لتييييدريا   ييييدل تن يييييل -7

البلطيية فيي  مؤسسييا  متاصصيية 
                               الميا

على  كلية الطب البيطري تعمل   * 
تنظيم برامج لتدريب الطلبة في 
مؤسسووووات متخصصووووة محليووووا 

 ا                            وعالمي

5 

لاان مكاف ة التداين ف  -1
 ال رل الاامع 

 ا امر ادارية-7

تعم  المؤسسة  لق تتعي  الطرامج 
الااصيييية مريييي  مكاف يييية ا دمييييان 
 م   ا مية  غيرلا مين الطيرامج 

                       ة يالت  

على  كلية الطب البيطري تعمل  *  
تفعيووول البووورامج الخاصوووة مثووول 
مكافحووة االدمووان ومحووو االميووة 
  ةوغيرها من البرامج التوعوي

           

9 

تعميي  المؤسسيية  لييق قييياض مييدم  يانا ستط -
رءيييييا الاهيييييا  المسيييييتتيدة مييييين 

 ادماتها طشك  د رل

على  طريكلية الطب البي تعمل  *  
قيوووواس موووودى رضووووا الجهووووات 
المسووتفيدة موون خوودماتها بشووكل 

 دوري     
 
   

7 
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لتعليمية لخدمة المجتمعالعنصر االول/ سياسة المؤسسة ا  

  اوال: نقاط القوة

 ت نقاط القوة

 1 ت اد ابب ف  المؤسسة التعليمية للادما  الماتمعية معلنة  م رقة

ت اد   دة التعليل المستمر  ا رشاد الترط ل   2 

ال لقا  النقاشيةو ا تتاقيا  م ليا   الميا( من اال   سائ  ا  الل  تعلن المؤسسة  ن لنشبتها ةالند ا و المعارضو ال رش التدريطيةو

األارم شطكا  الت اص    

3 

 4 تعم  المؤسسة التعليمية  لق تتعي  يليا  التعا ن مي المن ما  الماتلتة

قتعم  المؤسسة التعليمية  لق تن يل طرامج لتدريا البلطة ف  مؤسسا  متاصصة م ليا                          5 

 9 تعم  المؤسسة  لق تتعي  الطرامج الااصة مر  مكاف ة ا دمان  م   ا مية  غيرلا من الطرامج الت   ل

 7 تعم  المؤسسة  لق قياض مدم رءا الاها  المستتيدة من ادماتها طشك  د رل

للماتميتق ل المؤسسة التعليمية طإ داد تقارير تق يمية سن ية  ن ا سهاما  الت  قدمتها   8 

 تقديل الادما  ا ستشارية  العالاا  المطاشرة من اال  العيادة الااراية الطيبرية المد  مةق
9 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت نقاط الضعف

   ت اد مراكا    دا  متاصصة ةالمكاتا ا ستشاريةو العيادا  البطيةو العيادا  القان نيةو ا رشاد النتس و الارا ية  الطيبريةو

 الخ(  قط  مدة كافية تعلن  ن طراماها التدريطية ف   ق  ا اتصاص
1 

 2                               المياطرامج لتدريا البلطة ف  مؤسسا  متاصصة   دل تن يل 

 

 تقارير سن ية-
 

تقييي ل المؤسسييية التعليميييية طإ يييداد 
تقييييييارير تق يمييييييية سيييييين ية  يييييين 

 ا سهاما  الت  قدمتها للماتمي                          

 كليووووة الطووووب البيطووووري تقوووووم  *  
بإعووداد تقووارير تقويميووة سوونوية 

إلسوووهامات التوووي قووودمتها عووون ا
 للمجتمع                            

8 

  مال   الاية

تقيييييديل الايييييدما  ا ستشيييييارية 
 العالاا  المطاشيرة مين ايال  
العييييييادة الاارايييييية الطيبريييييية 

 المد  مةق

  * 
تقووووديم الخوووودمات االستشووووارية 
والعالجات المباشورة مون خوالل 
العيوووووادة الخارجيوووووة البيطريوووووة 

 المدعومة.

 
9 
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  ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

7071-7076 راكا    دا  متاصصة ةالمكاتا ت فير م العمادة 

ا ستشيييياريةو العيييييادا  البطيييييةو العيييييادا  

القان نييييييةو ا رشييييياد النتسييييي و الارا يييييية 

 الطيبريةو الخ(  قطي  ميدة كافيية تعلين  ين 

ص     طراماهيييا التدريطيييية فييي   قييي  ا اتصيييا

                           

  ت ايييييد مراكيييييا    يييييدا  متاصصييييية 

لعيييييادا  البطيييييةو ةالمكاتييييا ا ستشيييياريةو ا

العيييييييادا  القان نيييييييةو ا رشيييييياد النتسيييييي و 

الارا ييية  الطيبريييةو الييخ(  قطيي  مييدة كافييية 

تعليييين  يييين طراماهييييا التدريطييييية فيييي   قيييي  

                                   ا اتصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياص

     

1 

 

7071-7076 معا ن العميد -1 

 للشؤن العلمية

شعطة شؤن -7

 البلطة  التساي 

البلطية في   يل طرامج لتدريا لق تن العم  

 المييييييييييييييا                  مؤسسيييييييييييييا  متاصصييييييييييييية

                    

  

طرامج لتدريا البلطة ف    دل تن يل 

                   الميامؤسسا  متاصصة 

            

2 

 

المعيار الثامن / المناهج الفصل الثامن:  

 العنصر االول / االهداف 

 االدلة الداعمة لتحقق

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

الطرنييامج  اسييتمارة  صييف -1

  األكاديم 

 لانة تساي  المقررا   -7

ترا يي  الييداف المنييالج 

فلسيييتة الد لييية التعليميييية 

  ااا  البلطية  سي و 

العم   ماتميي المعرفية 

  بطيعة العصر

تراعوووي اهوووداف المنووواهج فلسوووفة  *  

ة التعليميوة وحاجوات الطلبوة الدول

 وسووق العمول ومجتموع المعرفوة

 وطبيعة العصر

1 

  صيييف الطرنيييامجاسيييتمارة -1

 األكاديم  

تركيييا اليييداف المنيييالج 

 لييييق اكسييييياا البلطييييية 

المهيييارا  التاصصيييية 

المهنية طصياغة إارائية 

قاطليية للتبطيييو  القييياض 

  المال  ة

تركز اهداف المناهج على اكساب  *  

رات التخصصوووووية الطلبوووووة المهوووووا

المهنيووة بصووياغة إجرائيووة قابلووة 

 للتطبيق والقياس والمالحظة 

2 
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 العنصر االول / االهداف

  اوال: نقاط القوة

 

  ثانيا: نقاط الضعف

 نقاط الضعف ت

 األ   للعنصر   ت اد نقاب ءعف  

 

نقاط التحسين ثالثا:  

 نقاط التحسين ت

 لعنصر األ   لالت سين ابة   ت اد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت نقاط القوة

 1 ترا   الداف المنالج فلستة الد لة التعليمية   ااا  البلطة  س و العم   ماتمي المعرفة  بطيعة العصر

ا  التاصصية المهنية طصياغة إارائية قاطلة للتبطيو  القياض  المال  ةتركا الداف المنالج  لق اكساا البلطة المهار  2 
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/ محتوى المنهجالعنصر الثاني   

االدلة الداعمة لتحقق 

 المؤشر

غير  المالحظات

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

اسيييييييتمارة  صيييييييف -1

 الطرنامج األكاديم  

يسا د م ت م المقررا  الدراسية 

فيييي  الطرنييييامج األكيييياديم   لييييق 

اكتسيياا البلطيية المتيياليل األساسييية 

 ف  ماا  التاصص

مقووووووررات يسوووووواعد محتوووووووى ال *  

الدراسية في البرنامج األكاديمي 

علوووى اكتسووواب الطلبوووة المفووواهيم 

 األساسية في مجال التخصص

1 

اسيييييييتمارة  صيييييييف -1

 الطرنامج األكاديم  

ت صييف المقييررا  الدراسييية فيي  

الطيييرامج ا كاديميييية طشيييك  دقييييو 

متءييييمنة معل مييييا   اميييية  يييين 

المقييرر  صييف ماتصيير للمقييرر 

يءييييل ماراييييا  الييييتعلل للمقييييرر 

متييييردا  التيييي  يشييييتم   ليهييييا  ال

المقيييرر  المصيييادر المعتميييدة فييي  

المقيييرر  األسييياليا المعتميييدة فييي  

 تق يل المقرر                       

توصف المقوررات الدراسوية فوي  *  

البوورامج االكاديميووة بشووكل دقيووق 

متضووومنة معلوموووات عاموووة عووون 

المقوورر وصووف مختصوور للمقوورر 

يضوووم مخرجوووات الوووتعلم للمقووورر 

ت التووي يشووتمل عليهووا والمفووردا

المقوورر والمصووادر المعتموودة فووي 

المقورر واألسواليب المعتمودة فووي 

 تقويم المقرر    

2 

اسيييييييتمارة  صيييييييف -1

 الطرنامج األكاديم  

يت افو م ت م الطرنامج األكاديم  

مييييي رسييييالة المؤسسيييية التعليمييييية 

 المعلنة  للدافها         

يتوافوووووووق محتووووووووى البرنوووووووامج  *  

الة المؤسسووة األكوواديمي مووع رسوو

 التعليمية المعلنة وأهدافها                         

3 

اسيييييييتمارة  صيييييييف -1

 الطرنامج األكاديم  

يتءمن م ت م مقررا  الطرنامج 

األكاديم  اطرا   انشبة معرفية 

 ميدانيييية تبطيقيييية طشيييك  يسيييا د 

البلطيييية  لييييق تبيييي ير معييييارفهل 

                 مهاراتهل  اتاالاتهل النتسية                

يتضووووووومن محتووووووووى مقوووووووررات  *  

البرنوووووامج األكووووواديمي خبووووورات 

وانشووووووطة معرفيووووووة وميدانيووووووة 

تطبيقيوووة بشوووكل يسووواعد الطلبوووة 

على تطوير معارفهم ومهاراتهم 

 واتجاهاتهم النفسية                           

4 

اسيييييييتمارة  صيييييييف -1

 الطرنامج األكاديم  

يشيياي م تيي م مقييررا  الطرنييامج 

ديم   ليييق التنميييية المهنيييية األكيييا

 المستدامة                            

يشجع محتوى مقررات البرنامج  *  

األكوواديمي علووى التنميووة المهنيووة 

 المستدامة    

5 

اسيييييييتمارة  صيييييييف -1

 الطرنامج األكاديم  

 

يرا   م ت م مقيررا  الطرنيامج 

األكييياديم  التييي اان طيييين  اايييا  

 الترد  الماتمي          

 

يراعوووووووي محتووووووووى مقوووووووررات  *  

البرنامج األكاديمي التوازن بوين 

 حاجات الفرد والمجتمع 

9 

 العمليا  السريرية

يراعمممى الجانمممب السمممريري فمممي  التدريا الصيت 

 العلوم البيطرية العملية

  * 
 نخ وو  خرعلنوو  خر وون ني فووي 

 خرع  م خربلطن   خرعم ل 

 

7 
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 العنصر الثاني / محتوى المنهج 

  نقاط القوةاوال: 

 ت نقاط القوة

 1 يسا د م ت م المقررا  الدراسية ف  الطرنامج األكاديم   لق اكتساا البلطة المتاليل األساسية ف  ماا  التاصص

ت صييف المقييررا  الدراسييية فيي  الطييرامج ا كاديمييية طشييك  دقيييو متءييمنة معل مييا   اميية  يين المقييرر  صييف ماتصيير للمقييرر يءييل 

 رر  المتردا  الت  يشتم   ليها المقرر  المصادر المعتمدة ف  المقرر  األساليا المعتمدة ف  تق يل المقررماراا  التعلل للمق
2 

 3  للدافهايت افو م ت م الطرنامج األكاديم  مي رسالة المؤسسة التعليمية المعلنة 

طشييك  يسييا د البلطيية  لييق تبيي ير معييارفهل  يتءييمن م تيي م مقييررا  الطرنييامج األكيياديم  اطييرا   انشييبة معرفييية  ميدانييية تبطيقييية

 مهاراتهل  اتاالاتهل النتسية يسا د م ت م المقررا  الدراسية ف  الطرنامج األكاديم   لق اكتساا البلطة المتاليل األساسية في  مايا  

 التاصص

4 

 5 يشاي م ت م مقررا  الطرنامج األكاديم   لق التنمية المهنية المستدامة

 9 ررا  الطرنامج األكاديم  الت اان طين  ااا  الترد  الماتمييرا   م ت م مق

 يراعى الجانب السريري في العلوم البيطرية العملية
7 

 

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 نقاط الضعف ت

 لعنصر الران  ل  ت اد نقاب ءعف  

 

 ثالثا: خطة التحسين

 التحسيننقاط  ت

 الران   للعنصرت سين ابة   ت اد  
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 العنصر الثالث / استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 

 

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

تييييي فير المتبلطيييييا   يييييدل  
الالامة ليتعلل البلطية ذ ل 
ا  تياايييييييا  التعليميييييييية 
الااصيييييية ميييييين برائييييييو 

                  سائ  تقنية

 ة الطوووب البيطوووريكليوووتعمووول    *
علووووووى توووووووفير المتطلبووووووات 
الالزموووة لوووتعلم الطلبوووة ذوي 
االحتياجووووووووووات التعليميووووووووووة 
الخاصة من طرائق ووسوائل 

                  تقنية

1 

تسييييتعم  اسييييتراتيايا   - استطيان-1
متعيييييددة للتعلييييييل  اليييييتعلل 
تشاي البلطة  ليق التتكيير 
الناقييييد   يييي  المشييييكال  
  تنم  مهاراتهل األدائية

تسوووووووووتعمل اسوووووووووتراتيجيات  *  
متعددة للتعليم والتعلم تشجع 
الطلبوووة علوووى التفكيووور الناقووود 
وحووووول المشوووووكالت وتنموووووي 

 مهاراتهم األدائية    

2 

ا مت انيييييييا  ةالي مييييييييةو  -1
 الشهرية  النهائية(

  تقارير البلطة -7

تب ر استراتيايا  التعليل 
 اليييييتعلل فييييي  المؤسسييييية 
التعليمييييييية  فقييييييا لعملييييييية 

اعيية ميين قطيي  التغذييية الرا
البلطييية التييي  تسيييا د فييي  
تقييي يل تليييك ا سيييتراتياية 
  تب يرلا                   

تطووور اسوووتراتيجيات التعلووويم  *  
كليووووة الطووووب  والووووتعلم فووووي 

وفقا لعملية التغذيوة  البيطري
الراجعة من قبل الطلبة التوي 
تسووووواعد فوووووي تقوووووويم تلوووووك 

 االستراتيجية وتطويرها                     

3 

دلييييييييي  ايييييييي دة التعليييييييييل  -1
 ا لكتر ن                        

 لانة التعليل ا لكتر ن   -7
 المنصا  التعليمية  -3

تعميي  المؤسسيية التعليميييية 
 لييييق اسيييييتعما  برائيييييو 
اليييييييييييتعلل ا لكتر نيييييييييييية 
  التتا لية ال ديرة          

  كليووة الطووب البيطووري تعموول  *  
على اسوتعمال طرائوق الوتعلم 

ة والتفاعليووووووووة االلكترونيوووووووو
 الحديثة                        

4 

التعلم المباشر للمهمارات  

السمممممريرية والمهمممممارات 

التوافقيممة للخممريج بعمممر 

يمممممموم واحممممممد ) والتممممممي 

تسممممتدعي التعامممممل مممممع 

الحيممممموان الممممممري ( ، 

عنصمممممرا  هامممممما  ممممممن 

أجممممالي عمليمممة التعلمممميم 

 والتعلم

خرووووتع ل خرمبلاوووون ر م وووولمخ   *  

خ  خر وووووووووون ن   رخرم وووووووووولم

خرت خفقلوو  ر يوون ي بعموون  وو م 

رخحووووود   رخرتوووووي   ووووووتد ي 

خرتعل وووووووول  وووووووون خرملوووووووو خ  

خرمن ض  ،  نصنخل سل ولل 

 وووى حجمووولري  م لووو  خرتع ووولل 

 رخرتع ل

5 
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 العنصر الثالث / استراتيجيات التعليم والتعلم

 اوال: نقاط القوة

 ت نقاط القوة

بلطة  لق التتكير الناقد     المشكال   تنم  مهاراتهل األدائيةتستعم  استراتيايا  متعددة للتعليل  التعلل تشاي ال  1 

تب ر استراتيايا  التعليل  التعلل ف  المؤسسة التعليمية  فقا لعملية التغذية الرااعة من قط  البلطة الت  تسا د ف  تق يل تلك 

 ا ستراتياية  تب يرلا
2 

ا لكتر نية  التتا لية ال ديرة تعم  المؤسسة التعليمية  لق استعما  برائو التعلل  3 

الممتعلم المباشممر للمهممارات السممريرية والمهممارات التوافقيممة للخممريج بعمممر يمموم واحممد ) والتممي تسممتدعي التعامممل مممع الحيمموان 

 المري ( ، عنصرا  هاما  من أجمالي عملية التعليم والتعلم
4 

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف 

 1 الالامة لتعلل البلطة ذ ل ا  تيااا  التعليمية الااصة من برائو   سائ  تقنية               ت فير المتبلطا   دل 

  

  ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف اجراءات التحسين الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

7070-7074 معييييييييا ن العميييييييييد -1 
 للشؤن العلمية

شييعطة شييؤن البلطيية -7
  التساي  

لمتبلطا  الالامة العم   لق ت فير ا

 لتعلل البلطة ذ ل ا  تيااا  الااصة 

تييي فير المتبلطيييا  الالامييية ليييتعلل  يييدل 
البلطييييييية ذ ل ا  تياايييييييا  التعليميييييييية 

 الااصة من برائو   سائ  تقنية               

1 
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 العنصر الرابع / التقويم وتطوير المناهج وتحديثها

االدلة الداعمة 

 لتحقق المؤشر

غير  حظاتالمال

 مستوفي

مستوفي 

 جزئيا

مستوفي 

 كليا

 ت المؤشرات

ا مت انييييييييييييا   -1

ةالي ميةو الشيهريةو 

 النهائية( 

 التقارير   -7

يتل تق يل قدرة  فعالية ن ال التق يل 

 القييياض الايياص طت صييي  البلطيية 

فييي  المؤسسييية التعليميييية طصييي رة 

 منت مة

يوووتم تقووووويم قوووودرة وفعاليووووة نظووووام  *  

س الخواص بتحصويل التقويم والقيا

الطلبوووة فوووي المؤسسوووة التعليميوووة 

 بصورة منتظمة

1 

طيانيييييا  اللانييييية 1-

 ا مت انية
م اءيير مالييض -7

   الكلية

يتييييح ن يييال التقييي يل  القيييياض فييي  

المؤسسة التعليميية طيانيا  منت مية 

  شاملة طشأن ا دة المنهج

يتوويح نظووام التقووويم والقيوواس فووي  *  

ة المؤسسة التعليمية بيانات منتظم

 وشاملة بشأن جودة المنهج

2 

ييييتل ت يييديث المنيييالج  ييين برييييو   ا امر ادارية-1

اداا  طعض التاديدا  المعاصرة 

فييي  مييييدان التاصيييص   اايييا  

الماتميييي  سييي و العمييي  طصييي رة 

 منت مة

يووتم تحووديث المنوواهج )المقووررات(  *  

عن طريق ادخال بعض التجديودات 

المعاصووورة فوووي ميووودان التخصوووص 

وسوووق العموول وحاجووات المجتمووع 

 بصورة منتظمة                          

3 

الم قييييييييييييييييييييييييي -1

 ا لكتر ن  للكلية 

م اقييي الت اصيي  -7

 ا اتما  

يتل نشر نتااا  التعلل لك  طرنامج 

لكاديم  مي  ا د ا دلة الت  تيد  

 لق امتالك البلطة الارياين لهذه 

 النتااا  مقارنة طاأل  ال الساطقة     

اجات التعلم لكل برنامج يتم نشر نت *  

أكاديمي مع وجود االدلة التي تودل 

على امتالك الطلبة الخريجين لهذه 

 النتاجات مقارنة باألعوام السابقة     

4 

التعلييييييييييييييييييييييييل  -1
 ا لكتر ن  

ا مت انييييييييييييا   -7
  ا لكتر نية

يتءمن الطرنيامج األكياديم  يلييا  

م يييددة  اءييي ة  متن  ييية لتقيييييل 

 ةالبلط

رنوامج األكواديمي آليوات يتضمن الب *  

محووددة واضووحة ومتنوعووة لتقيوويم 

                                        ةالطلب

5 

التعلييييييييييييييييييييييييل  -1

 ا لكتر ن 

دلييييييي  التعليييييييل  -7

 ا لكتر ن   

ييييتل تبييي ير المنيييالج  ييين برييييو 

تب ير ا مت انا   األايذ طأ يدث 

التن يما  المنهاية  العمي  طن يال 

لمقييييررا ( السييييا ا  المعتمييييدة ةا

  الت    الق المنهج ا لكتر ن 

يوووتم تطووووير المنووواهج عووون طريوووق  *  

تطوووير االمتحانووات واألخووذ بأحوودث 

التنظيمات المنهجية والعمل بنظوام 

السوووواعات المعتموووودة )المقووووررات( 

 والتحول الى المنهج االلكتروني                        

9 

لل يشارك ممرل  الاها  المسيتتيدة  

 ل المنهج  تب يرهف  تصمي
يشووارك ممثلووو الجهووات المسووتفيدة    *

 في تصميم المنهج وتطويره

7 
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 العنصر الرابع / التقويم وتطوير المناهج وتحديثها

  : نقاط القوةاوال

 ت نقاط القوة

 1 يتل تق يل قدرة  فعالية ن ال التق يل  القياض الااص طت صي  البلطة ف  المؤسسة التعليمية طص رة منت مة

 2 يتيح ن ال التق يل  القياض ف  المؤسسة التعليمية طيانا  منت مة  شاملة طشأن ا دة المنهج

تادييدا  المعاصيرة في  مييدان التاصيص   اايا  الماتميي  سي و العمي  طصي رة يتل ت يديث المنيالج  ين برييو ادايا  طعيض ال

 منت مة
3 

يتل نشر نتااا  التعلل لك  طرنامج لكاديم  مي  ا د ا دلة الت  تيد   ليق اميتالك البلطية الايرياين لهيذه النتاايا  مقارنية طياأل  ال 

 الساطقة     

4 

 5 ة متن  ة لتقييل البلطيتءمن الطرنامج األكاديم  يليا  م ددة  اء ة 

يتل تب ير المنالج  ن بريو تب ير ا مت انيا   األايذ طأ يدث التن يميا  المنهايية  العمي  طن يال السيا ا  المعتميدة ةالمقيررا ( 

  الت    الق المنهج ا لكتر ن 
9 

 العمل على تحديث المناهج بما بالئم التعليم المدمج ومتطلباته
7 

 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ت قاط الضعفن

 1 ممرل  الاها  المستتيدة ف  تصميل المنهج  تب يره اشراك  دل

  

  ثالثا: خطة التحسين

 ت نقاط الضعف  اجراءات التحسين  الجهة المسؤولة زمن التنفيذ

العميي   لييق اشييراك ممرليي  الاهييا   مالض كلية 7074 -7071

 المستتيدة

لل يشارك ممرل  الاها  المستتيدة 

 لمنهج  تب يرهف  تصميل ا

1 

      

 

 

 

العمل على تحمديث المنماهج بمما 

 بالئم التعليم المدمج ومتطلباته

  * 
خرعمووول   ووو   مووود ث خرمنووولسي بمووول 

 ب ئل خرتع لل خرمد ي ر تط بل  

 

8 
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 العنصر الخامس/ التعاون الدولي في تقويم البرنامج األكاديمي

  

 العنصر الخامس/ التعاون الدولي في تقويم البرنامج األكاديمي

 اوال: نقاط القوة 

 قوةنقاط ال ت

رنامج األكاديم  مت افقية ميي المعيايير العالميية  ين برييو ا سيتعانة طمعيايير تتأكد المؤسسة التعليمية طص رة منت مة من ان ماراا  الط 1
 ا قسال العلمية المنا رة ف  الاامعا  العالمية لتق يل المنالج مي مرا اة مال متها للطيئة العراقية  

           

بي ير المنيالج  استءيافة اطيرا  المنيالج في  الاامعيا  تعقد المؤسسية اتتاقييا  ميي ا قسيال المنيا رة في  الاامعيا  العالميية الرصيينة لت 2
 العالمية لمناقشة يليا  تق يمها  تب يرلاق    

                        

 

 ثانيا: نقاط الضعف 

 ت نقاط الضعف

 1  ت اد نقاب ءعف للعنصر الاامض ق

 

  ثالثا: خطة التحسين

 ت خطة التحسين

االدلة الداعمة لتحقق 
 المؤشر

غير  المالحظات
 مستوفي

مستوفي 
 جزئيا

مستوفي 
 كليا

 ت المؤشرات

المعييييييييييييايير الد لييييييييييييية -
AVMA 

تتأكيييييد المؤسسييييية التعليميييييية 
طصيييييي رة منت ميييييية ميييييين ان 

امج األكياديم  ماراا  الطرن
مت افقيية مييي المعييايير العالمييية 
 ن بريو ا سيتعانة طمعيايير 
ا قسييال العلمييية المنييا رة فيي  
الاامعيييييا  العالميييييية لتقييييي يل 
المنالج ميي مرا ياة مال متهيا 

 للطيئة العراقية            

 كليوووووة الطوووووب البيطوووووريتتأكووووود  *  
بصووووووووورة منتظمووووووووة موووووووون ان 
مخرجوووات البرنوووامج األكووواديمي 

ة مووع المعووايير العالميووة متوافقوو
عووون طريوووق االسوووتعانة بمعوووايير 
االقسوووام العلميوووة المنووواظرة فوووي 
الجامعووووووات العالميووووووة لتقووووووويم 
المنوواهج مووع مراعوواة مالءمتهووا 

             .للبيئة العراقية

1 

اتتاقييييييية مييييييي اامعيييييية -1
 بهران

اتتاقييييييية مييييييي المعهييييييد -7
 الارا   ف  طلغاريا

تعقيييد المؤسسييية اتتاقييييا  ميييي 
ل المنييييييييا رة فيييييييي  ا قسييييييييا

الاامعيييا  العالميييية الرصيييينة 
لتبييي ير المنيييالج  استءيييافة 
اطرا  المنيالج في  الاامعيا  
العالمية لمناقشة يليا  تق يمها 

  تب يرلاق                           

 كليووووة الطووووب البيطووووري تعقوووود  *  
اتفاقيووات مووع االقسووام المنوواظرة 
في الجامعوات العالميوة الرصوينة 

هج واستضوووووافة لتطوووووير المنووووا
خبوووراء المنووواهج فوووي الجامعوووات 
العالمية لمناقشة آليات تقويمهوا 

 وتطويرها.                           

7 



 

 
74 

 

 1 للعنصر الاامض ق  ت اد ابة ت سين

 


