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 مؤشرات أساسیة لألداء للعام الجامعي : 
 

  بیانات أساسیةاستیفاء 
 

 اسم الجامعة  جامعة حلوان اسم الكلیة  
 

 

 عدد أعضاء ھیئة التدریس
العدد على  رأس ( الفعلى 

  )العمل

  إجمالي  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ
 (    ) ......  (    ) ........  (        )......  (      )  .......  

               :     .........    أستاذ متفرع 
  

  

عدد أعضاء الھیئة 
العدد ( الفعلى  المعاونة

  )على  رأس العمل

  إجمالي  معید  مدرس مساعد
(    ) ...... (    ) ...... (    ) ...... 

  

  :المرحلة الجامعیة األولى 
  ینعدد الخریج  عدد الطالب المقیدین  عدد المقررات  اسم البرنامج

        
        

        
        
        

        
  

  :الدراسات العلیا
  عدد الخریجین  عدد الطالب المقیدین  عدد المقررات  اسم البرنامج
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  ولىالجامعیة األمرحلة لمؤشرات األداء ل
  دراسيعام بیان إحصائي نھایة كل 

/ موجود العنصر م
 غیر موجود

نسبھ 
 اإلستیفاء

 الدرجة

  ً   .تحسب النسب المئویة للعناصر من إجمالي العدد ) مرحلة البكالوریوس: (أوال
     البرامج التي تم توصیفھا ١
     البرامج التي أعد لھا تقریر برنامج ٢
ً على  البرامج التي تم إعداد خطة ٣ تحسین لھا بناءا

  .تقاریر البرامج
   

     وجود مراجع داخلي وخارجي للبرنامج ٤
     مشاركة أطراف مجتمعیة في تقییم البرنامج  ٥
مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في تطویرو تقییم   ٦

  البرنامج 
   

إعداد مصفوفة عالقة توصیف البرنامج  ٧
 لفجوة وتحلیل ا NARSبالمعاییر األكادیمیة 

   

     المقررات التي تم توصیفھا  ٨
     المقررات التي تم إعداد ملف مقرر لھا  ٩
المقررات التي تم عمل استطالع رأي الطالب  ١٠

  عنھا 
   

االستطالعات التي بھا مالحظات أساسیة في  ١١
  المقرر

   

ً على  ١٢ المقررات التي أعد لھا خطة تحسین بناءا
  أراء الطالب

   

     قیاس مردود األثر في تطبیق خطة التحسین  ١٣
     العالقة بین مخرجات تعلم البرنامج والمقررات  ١٤
نسبة المقررات التي تم تحلیل الورقة االمتحانیة  ١٥

 لھا 
   

عدد و نسبة المقررات االلكترونیة لمجموع  ١٦
  مقررات مرحلة البكالوریوس التي أعدتھا الكلیة 

   

یذكر عدد ( قییم في غالبیة المقررات وسائل الت ١٧
  ) وسائل التقییم 
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اإلجابة ( ھل توجد إستراتیجیة للتعلیم والتعلم  ١٨
  )بنعم أو ال 

   

     ( % ) ١٠٠اجمالى درجھ التقییم  من  
  

  للدراسات العلیا والبحوث دراسي عامبیان إحصائي نھایة كل 
غیر / موجود العنصر م

 موجود
نسبھ 

 اإلستیفاء
 الدرجة

  تحسب النسب المئویة للعناصر من إجمالي العدد
     البرامج التي تم توصیفھا ١
     البرامج التي أعد لھا تقریر ٢
ً على التقاریر ٣      خطة تحسین البرامج بناءا
     وجود مراجع داخلي وخارجي للبرنامج ٤
     مشاركة أطراف مجتمعیة في تقییم البرنامج  ٥
نسبة  مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في تطویر و تقییم  ٦

  البرنامج 
   

    مدى تحقیق البرنامج لمواصفات الخریج   ٧
     المقررات التي تم توصیفھا  ٨
     المقررات التي تم إعداد تقریر ملف  مقرر لھا  ٩
     المقررات التي تم عمل استطالع رأي الطالب عنھا  ١٠
     مقررات التي تحسنت نتیجة لالستطالع  الرأي نسبة ال ١١
تحلیل الورقة االمتحانیة في مقررات الدراسات العلیا   ١٢

 جمیعھا 
   

المقررات واألنشطة التي تشجع الطالب على التعلم الذاتي  ١٣
 في كل برنامج 

   

ً عام  ١٤ ً على  ٢٠١٢عدد األبحاث المنشورة دولیا مقسوما
  لتدریس أعداد أعضاء ھیئة ا

   

ًً◌ عام  ١٥ ً على  ٢٠١٢عدد األبحاث المنشورة محلیا مقسوما
  أعداد أعضاء ھیئة التدریس 

   

ً بالنسبة لعدد أعضاء  ١٦ ً ومحلیا المشاریع البحثیة الممولة عالمیا
  ھیئة التدریس 

   

أعضاء ھیئة التدریس التي لھا أبحاث دولیة خالل عام  ١٧
  من إجمالي العدد  ٢٠١٢

   

أعضاء ھیئة التدریس التي لھا أبحاث محلیة خالل عام  ١٨
  من إجمالي العدد  ٢٠١٢

   

     ٢٠١٢عدد براءات االختراع المسجلة في  ١٩
وجود خطة بحثیة للكلیة ومدى ارتباطھا باحتیاجات  ٢٠

  المجتمع
   

     ( % ) ١٠٠اجمالى درجھ التقییم  من  
  ).استیفاءنسبھ األعلى  ٥استیفاءا ، نسبھ اقل = ١على ان یكون  (  ٥الى  ١من : التقییم  درجھ: ملحوضھ 

  مدیر مركز ضمان الجودة                                                                   

   )حمد الحسینىھناء م/ د.أ(                                                                                               


