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 :أساسية بيانات

 ...................................................................علمي..ال القسم •

 الدراسية..................................................................السنة  •

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــد م
 درجة التحقق

 ال أعلم
 ال يتحقق نادرا   أحيانا   دائما  

 سياسة عدم التمييز والعدالة، تحرص الكلية على:أوال : 

      فرص التعلمعدم التمييز بين الطالب في  1

      عدم التمييز بين الطالب في التقويم واإلمتحانات 2

      عدم التمييز بين الطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس 3

4 
إتخاذ إجراءات لتصحيح الممارسات غير العادلة فور  

 إكتشافها
     

      إيجاد آليات معلنة لتلقي شكاوى ومقترحات الطالب 5

6 
توافر متابعة للقرارات المتخذة بشأن الشكاوى 

 والمقترحات
     

      إخطار الشاكي بنتيجة شكواه 7

      حرية الرأي للطالب 8

9 
وضع إجراءات واضحة عادلة ومعلنة للدعم المالي  

 لمستحقيه من الطالب
     

 سياسة القبول والتحويالت: ثانيا  

10 
وإجراءات واضحة للتحويل من تطبق الكلية سياسات 

 وإلى الكلية 
     

11 
يتناسب عدد الطالب المقبولين مع حجم الكلية ومواردها  

 وإمكاناتها )قاعات، أجهزة، معامل،..إلخ( 
     

      تقدم برامج وأنشطة لرعاية الطالب الوافدين  12

      يتوافر نظام مفعل لتوجيه وإرشاد الطالب الجدد  13

14 
تقدم الخدمات الالزمة لذوي  اإلحتياجات الخاصة من 

 دعم مادي، أكاديمي، صحي 
     

15 
تستخدم أساليب محددة ومعلنة إلكتشاف الطالب 

 المتوفقين والمبدعين لتقديم الدعم والرعاية لهم 
     

16 
يتوفر دليل للطالب يتضمن معلومات عن الكلية  

 واإلرشاد الطالبيوبرامجها وخدمات الدعم 
     

17 
تتوافر متطلبات ممارسة األنشطة الطالبية المختلفة من 

 مساحات وتجهيزات......إلخ
     

      يتم تشجيع الطالب للمشاركة في األنشطة المختلفة 18

      يتم تحفيز الطالب المتفوقين في هذه األنشطة 19

      األنشطةيفعل دور إتحاد الطالب في مجال  20

 تسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم: الثالثا  

21 

 طرق التدريس:

 تستخدم طرق تدريس متنوعة وفعالة -أ
     

      يلتزم أعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات  -ب

 لكليةفي إطار التحليل البيئي ل طالبال استبيان
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يتم تشجيع الطالب على التعلم الذاتي وتوفر له  -ج

 المصادلر المختلفة 
     

للكثافة العددية العالية للطالب مثل تقسيم تتخذ حلول -د

 الدفعة إلى مجموعات
     

تحاول معالجة مشكلة الدروس الخصوصية من   -هـ

خالل طرق مختلفة كمتابعة أداء أعضاء هيئة التدريس 

 وتوفير الدعم واإلرشاد األكاديمي وفتح باب الشكاوي

     

22 

 تتوافر بالمؤسسة مكتبة تتسم بجودة:

التجهيزات المناسبة والمراجع والدوريات الحديثة/   -أ

 المتنوعة

     

      خدمات التصوير بأسعار التكلفة  -ب

      تكنولوجيا المعلومات )اإلنترنت(-ج

      تنظيم العمل وااللتزام-د

      توافر المهارة لدى العاملين بها -هـ

23 
 الكتاب الدراسي )إن وجد( 

 باإلخراج والطباعة الجيدةيتصف  -أ
     

      اليجبر الطالب على شرائه -ب 

      ليس المصدر الوحيد للتعلم  -ج 

 

  لتطوير األداء بالقسممقترحاتكم 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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