
 

 

 

 خطط تطوير وتحسين المستمر في ضوء نتائج التقييم الذاتي

لدراسة التقييم الذايت دور مهم جداً يف عملية وضع خطط تطوير وحتسني العملية التعليمية بكلية الطب البيطري، 
 لذا قامت الكلية بوضع خطط التطوير والتحسني وفق نتائج التقييم الذايت وهي كالتايل:

 التخطيطأواًل: معيار 
 .يقوم قسم اجلودة وتقييم األداء ابلكلية ابعتماد اخلطة االسرتاتيجية من جملس الكلية 
  معاجلة نقاط الضعف عن طريق إجراء استبياانت خاصة بتطوير اخلطة االسرتاتيجية واقحام أرابب

 العمل فيها.
 داء.حتليل البياانت بشكل مستمر ومنتظم من أجل قياس درجة حتقيقها دلؤشرات األ 

 اثنياً: القيادة واحلوكمة

 .توضيح القوانني واللوائح الداخلية للكلية من خالل الدليل 
 .توثيق النشاطات ونشرها آبلية واضحة وبصورة واسعة 
  ،وضع آليات حمددة لتقييم ومراجعة أداء الكلية بشكل منتظم من خالل االستبياانت وحتليل بياانهتا

 ك دلعاجلة نقاط الضعف ابلعملية التعليمية للكلية.لقياس مدى رضا منتسيب الكلية وذل

 اثلثاً: أعضاء هيئة التدريس والكوادر ادلساندة

 .توفري ملف أكادميي )ورقي وإلكرتوين( لكل عضو هيئة تدريس قار أو غري قار 
 .إنشاء جمموعة تواصل إلكرتونية بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس ابلكلية 
  لتوفري ادلوارد ادلالية وإجراء الدورات التدريبية وورش العمل العلمية والتوعوية.خماطبة اجلهات ادلعنية 
 .العمل على حتسني مبدى الشفافية يف تشكيل اللجان من خالل مكتب اجلودة 

 رابعاً: الربامج التعليمية

 .صياغة الئحة خاصة ابلدراسة واالمتحاانت ويتم طباعتها يف كتيبات وتوزع على الطالب 
  جلنة تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل لألطباء البيطريني.تشكيل 
 .وضع آلية لنشر نتائج تقييم الربامج التعليمية ابلكلية 
 .وضع آلية قبول الطلبة تنسجم مع رسالة وأهداف لكلية 
 .إنشاء قاعدة بياانت لطلبة الكلية 



 .تشكيل غرفة تواصل دلتابعة اخلرجيني 
 انت وحتليلها دلعرفة مدى مالئمة برامج الكلية دلتطلبات سوق وضع آليات من خالل إجراء استبيا

 العمل.

 خامساً: ادلرافق وخدمات الدعم التعليمية

  تكليف موظفني ذو كفاءة عالية  إلدارة أعمال ادلكتبة والسعي وراء حتسني أدائهم وتطويرهم من خالل
 الدورات التدريبية.

  العلمية واإلدارية ابلكلية من خالل وضع ملصقات خاصة رفع كفاءة األمن والسالمة داخل مرافق
 ابألمن والسالمة.

 .العمل على توفري الربامج احلديثة 

 سادساً: البحث العلمي

 .ضرورة وجود ميثاق أخالقي للبحث العلمي 
 .عمل ورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا ابلكلية 
  البحوث العلمية ابلكلية وتسخريها يف دعم ادلقررات الدراسية للطلبة.االستفادة من نتائج 
 .مراسلة اجلامعة لتوفري اإلمكانيات اخلاصة مبكتب البحوث واالستشارات ابلكلية 
  وضع آلية منتظمة للتواصل مع أرابب العمل واخلرجيني للحصول على التغذية الراجعة لتطوير مناهج

 التعاونية. الكلية وتعزيز البحوث العلمية

 سابعاً: خدمة اجملتمع والبيئة

 .إصدار تقارير سنوية ومعلنة خلدمة اجملتمع 
 .ًالعمل على حتسني التواصل وإجياد ادلشاركة العلمية مع ادلؤسسات العلمية ادلعتمدة حملياً ودوليا 
 يئة.تفعيل اخلدمات وورش العمل اليت ختدم اجملتمع والبيئة من خالل مكتب خدمة اجملتمع والب 
 .نشر وتعزيز القيم اإلجيابية إبجراء احملاضرات العلمية والتوعوية 
 .العمل على إتباع ادلعايري ادلعتمدة للتخلص من النفاايت 

 اثمناً: ضمان اجلودة والتحسني ادلستمر

  تشكيل إدارة خاصة ابجلودة وضماهنا تضم كوادر تتمتع ابلكفاءة وادلعرفة واخلربة يف جمال ضمان جودة
 ليم العايل.التع



  تقييم أداء الكلية ألعضاء هيئة التدريس، الطالب، ادلوظفون وأرابب العمل من خالل حتليل بياانت
 نتائج استبياانت التقييم للحصول على التغذية الراجعة.

 .مراسلة أصحاب ادلصلحة إلبداء أراءهم ومقرتحاهتم 

 


