 -1التحليل البيئي لدراسة الوضع الراهن SWOT ANALYSIS
 1/5تحديد عناصر البيئة الداخلية والخارجية
 1/1/5عناصر البيئة الداخلية
 -1التخطيط اﻻستراتيجي )اﻹدارة اﻻستراتيجية(
 -2القيادة والحوكمة
 -3إدارة الجودة والتطوير
 -4أﻋﻀاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 -5الجهاز اﻹداري
 -6الموارد الماية والمادية
 -7المعايير اﻷكاديمية والبرامج والمقررات
 -8التدريس والتعلم
 -9الطﻼب والخريجون
 -10البحث العلمي
 -11الدراسات العليا
 -12المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
2/1/5عناصر البيئة الخارجية
 -1نقابة الصيادلة  -وزارة الصحة – التأمين الصحي  -قطاع الصناﻋة  -الخريجين
 -2المتغيرات :التشريعية -اﻹقتصادية – اﻹقليمية -العالمية -في تكنولوجيا المعلومات
 -3المتغيرات في تفﻀيﻼت المجتمع للتخصصات في مؤسسات التعليم العالي
 2/5مصادر جمع البيانات
أﻋﻀاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطﻼب والموظفين والجهات المستفيدة كالصيدليات العامة وشركات
اﻷدوية ومراكز البحوث والهيئات القومية والمعاهد القومية ونقابة الصيادلة والسجﻼت المتاحة بكلية الصيدلة
بجميع اﻷقسام اﻹدارية بالكلية و السجﻼت المتاحة باﻹدارة العامة بجامعة حلوان مثل سجﻼت اﻹدارة الهندسية
و إدارة شؤن العاملين و إدارة التنظيم و اﻹدارة وغيرها.
 3/5أدوات جمع البيانات
استبيانات  ،لقاءات  ،اجتماﻋات  ،ورش ﻋمل وﻋصف ذهنى ،مﻼحظات ،وثائق واستطﻼﻋات رأي.

 4/5مصفوفة التحليل الكمي

كود المﻌيار

اﻷهمية في تحقيق
رسالة الكلية

احتمال بقاء الﻌامل
بنفس اﻷهمية خﻼل

الوزن

مجاﻻت القوة والﻀﻌﻒ

الوزن النسبي

 1-1/4/5عناصر القوة ونقاط الﻀﻌﻒ في البيئة الداخلية والوزن النسبي لهم

مجاﻻت القوة
2

القيادة والحوكمة

3

إدارة الجودة
والتطوير

يوجد قواﻋد محددة ومعلنة لﻀمان العدالة %85
وﻋدم التمييز بين الطﻼب واحترام
مبادئ حقوق اﻹنسان
نظام داخلي متكامل ﻹدارة جودة العملية %95
التعليمية بالمؤسسة

4

أﻋﻀاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة
الجهاز اﻹداري

يتﻼءم التخصص العلمي لعﻀو هيئة
التدريس مع المقرارت التى يشارك فى
تدريسها
يوجد آليات لقياس آراء العاملين ﻋن بيئة
العمل

%99

%95

%60

%80

0.48

6

الموارد المالية
والمادية

ممارسات تتخذها المؤسسة للمحافظة
ﻋلى اﻷمن و السﻼمة في المعامل

%90

%90

0.81

0.049

7

المعايير والبرامج
والمقررات

إجراءات رسمية لتبنى المعايير
اﻷكاديمية للمؤسسة

%99

%90

0.891

0.054

8

التدريس والتعلم

استراتيجية موثقة ومعلنة للتدريس
والتعلم -شارك فى إﻋدادها اﻷطراف
المعنية داخل وخارج المؤسسة

%90

%90

0.81

0.049

9

الطﻼب والخريجون

 نظام معتمد للدﻋم الطﻼبي )الخدماتالمادية  /العينية  /النفسية /أخرى( يراﻋي
ظروف واحتياجات الطﻼب

%80

%90

0.72

0.044

10

البحث العلمي

خطة موثقة للبحث العلمي

%90

%90

0.81

0.049

11

الدراسات العليا

توافق طرق التقويم مع المخرجات
المستهدفة للتعلم وتوافق اﻻمتحانات مع
محتوى المقرر ا ت المعلنة لطﻼب
الدراسات العليا

%99

%95

0.941

0.057

5
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%90

0.765

0.046

%70

0.665

0.040

0.941

0.057
0.029

اﻷهمية في تحقيق
رسالة الكلية

احتمال بقاء الﻌامل
بنفس اﻷهمية خﻼل

كود المﻌيار
مجاﻻت الﻀﻌﻒ

الوزن

المشاركة المجتمعية
وتنمية

هناك برامج للتوﻋيه بانشطة خدمة
المجتمع و تنمية البيئه للطﻼب و
ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و
للعاملين ولﻼطراف المجتمعيه ذات
العﻼقه

الوزن النسبي

12

مجاﻻت القوة والﻀﻌﻒ

%80

%70

0.56

0.034

2

القيادة والحوكمة

المخصصات المالية المتاحة للتدريب
غير كافية لتنفيذ الخطة التدريبية لتنمية
المهارات اﻹدارية للقيادات اﻷكاديمية
واﻹدارية

%95

%90

0.855

0.052

3

إدارة الجودة
والتطوير

الحاجة إلى التوﻋية المستمرة ﻋن
المؤشر ات التي يعتمد ﻋليها النظام
الداخلي ﻹدارة الجودة في التقييم المستمر
ﻷ داء الفاﻋلية التعليمية

%90

%90

0.81

0.049

4

أﻋﻀاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة

نسبة أﻋﻀاء هيئة التدريس إلى الطﻼب
أصبحت أقل من المعدﻻت المرجعية

%90

%90

0.81

0.049

5

الجهاز اﻹداري

آليات تحديد اﻻحتياجات التدريبية اﻹ
دارية للعاملين غير متنوﻋة

%70

%70

0.49

0.03

6

الموارد المالية
والمادية

7

المعايير والبرامج
والمقررات

ﻻ توجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي
إلي زيادة الموارد المالية و الميزانية
السنوية غير معلنة
ومساحة المباني غير كافية لممارسة
أنشطة المؤسسة وأصبحت المعامل ﻻ
تناسب مع أﻋداد الطﻼب /الجداول
الدراسية
قلة الجهود والوسائل التي بذلت للتوﻋية
بالمعايير

%90

%90

0.81

0.049

%90

%90

0.81

0.049

8

التدريس والتعلم

%90

%90

0.81

0.049

توصيف برنامج التدريب الصيفي وقياس
فعاليته يحتاج مراجعة دقيقة
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12

المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

90%

0.81

0.049

90%

0.81

0.049

90%

0.81

0.049

ﻻتوجد قاﻋدة بيانات للخريجين وﻻ آلية
لقياس التوجه الوظيفي لهم وﻻ تصدر
المؤسسة كتاب سنوي للخريجين يسهل
الحصول ﻋليه
وﻻ آليات لمتابعة مستوي الخريجين في
ﻻ يوجد لجنة موثقة لنشر الوﻋي وتفعيل 90%
أخﻼقيات البحث العلمي وﻻ دورية ﻋلمية
للمؤسسة وﻻ قواﻋد بيانات للبحوث
العلمية
يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفادة من نتائج 90%
ﻻ
قياس آراء طﻼب الدر ا سات العليا فى
تطوير
مج ﻋلى اﻻستفاده من نتائج 90%
البرايدل
وجد ما
ﻻي

الوزن

كود المﻌيار
11

الدراسات العليا

اﻷهمية في تحقيق
رسالة الكلية

10

البحث العلمي

احتمال بقاء الﻌامل
بنفس اﻷهمية خﻼل

9

الطﻼب والخريجون

60%

50%

0.3

0.018

الوزن النسبي

مجاﻻت القوة والﻀﻌﻒ

قياس آراء اﻷطراف المجتمعيةﻋن
أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئه
المجموع 1.00 16.518

 2-1/4/5مصفوفة الﻌوامل اﻻستراتيجية الداخلية
الوزن
النسبي

الﻌوامل اﻻستراتيجية الداخلية

الترتيب

النقاط
المرجحة

التﻌليق

مجاﻻت القوة
يوجد قواﻋد محددة ومعلنة لﻀمان العدالة وﻋدم التمييز

4 0.046

0.184

بين الطﻼب واحترام مبادئ حقوق اﻷنسان

واﻹﻋﻼن

يوجد نظام داخلي متكامل ﻹدارة جودة العملية التعليمية

4 0.040

0.16

بالمؤسسة
يتﻼءم التخصص العلمي لعﻀو هيئة التدريس مع

مزيد من التوﻋية
واﻹﻋﻼن

5 0.057

0.285

المقرارت التى يشارك فى تدريسها
توجد آليات لقياس آراء العاملين ﻋن بيئة العمل

مزيد من التوﻋية

مؤهلة وذات خبرة
متميزة

3 0.029
Page 4 of 253

0.087

تحتاج تنوع

الترتيب

النقاط
المرجحة

التﻌليق

الﻌوامل اﻻستراتيجية الداخلية

الوزن
النسبي

مزيد من التوﻋية

توجد ممارسات تتخذها المؤسسة للمحافظة ﻋلى اﻷمن و
السﻼمة في المعامل

3 0.049

0.147

إجراءات رسمية لتبنى المعايير اﻷكاديمية للمؤسسة

3 0.054

0.162

مزيد من التوﻋية

للمؤسسة استراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم -شارك
فى إﻋدادها اﻷطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة

3 0.049

0.147

مزيد من التوﻋية

نظام معتمد للدﻋم الطﻼبي )الخدمات المادية  /العينية /
النفسية /أخرى( يراﻋي ظروف واحتياجات الطﻼب

5 0.044

0.22

والتحديث
يحتاج إﻋﻼن

خطة موثقة للبحث العلمي

3 0.049

0.147

تحتاج تمويل

توافق طرق التقويم مع المخرجات المستهدفة للتعلم
وتوافق اﻻمتحانات مع محتوى المقرر ا ت المعلنة لطﻼب
الدراسات العليا

4 0.057

0.228

المصدر الرئيسي

هناك برامج للتوﻋيه بانشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئه
للطﻼب و ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و للعاملين
ولﻼطراف المجتمعيه ذات العﻼقه

4 0.034

0.136

للجودة وفقا ً للمعايير
الدولية
تحتاج اﻻستفادة من
التغذية الراجعة

مجاﻻت الﻀﻌﻒ
المخصصات المالية المتاحة للتدريب غير كافية لتنفيذ
الخطة التدريبية لتنمية المهارات اﻹدارية للقيادات
اﻷكاديمية واﻹدارية
الحاجة إلى التوﻋية المستمرة ﻋن المؤشر ات التي يعتمد
ﻋليها النظام الداخلي ﻹدارة الجودة في التقييم المستمر ﻷ
داء الفاﻋلية التعليمية
نسبة أﻋﻀاء هيئة التدريس إلى الطﻼب أصبحت أقل مع
المعدﻻت المرجعية

1 0.052

0.052

تنمية الموارد الذاتية

3 0.049

0.147

توﻋية وإﻋﻼن

3 0.049

0.147

دراسة ﻋن السبب

0.06

آليات متنوﻋة
مصادر تمويل غير

2

آليات تحديد اﻻحتياجات التدريبية اﻹ دارية للعاملين غير
متنوﻋة

0.03

ﻻ توجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي إلي زيادة الموارد
المالية و الميزانية السنوية غير معلنة
ومساحة المباني غير كافية لممارسة أنشطة المؤسسة
وأصبحت المعامل ﻻ تناسب مع أﻋداد الطﻼب /الجداول
الدراسية
قلة الجهود والوسائل التي بذلت للتوﻋية بالمعايير

1 0.049

0.049

2 0.049

0.098

متنوﻋة
دراسة اكتوارية عن
كﻔاية المباني

اﻷكاديمية المتبناة

جهود ووسائل
متنوﻋة للتوﻋية
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الترتيب

الﻌوامل اﻻستراتيجية الداخلية

الوزن
النسبي

توصيف برنامج التدريب الصيفي وقياس فعاليته يحتاج

2 0.049

النقاط
المرجحة

التﻌليق

0.098

تحديث التوصيف
وطرق التقييم

مراجعة دقيقة
ﻻتوجد قاﻋدة بيانات للخريجين وﻻ آلية لقياس التوجه
الوظيفي لهم وﻻ تصدر المؤسسة كتاب سنوي للخريجين
يسهل الحصول ﻋليه وﻻ آليات لمتابعة مستوي الخريجين
في سوق العمل
ﻻ يوجد لجنة موثقة لنشر الوﻋي وتفعيل أخﻼقيات البحث
العلمي وﻻ دورية ﻋلمية للمؤسسة وﻻ قواﻋد بيانات
للبحوث العلمية

لجنة لمتابعة

1 0.018

0.018

1 0.049

0.049

ﻻ يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفادة من نتائج قياس آراء طﻼب
الدر ا سات العليا فى تطوير البرا مج

1 0.049

0.049

لجنة موثقة لنشر
الوﻋي وتفعيل
أخﻼقيات البحث
العلمي
خطة تحسين بنا ًء
ﻋلى تغذية راجعة

ﻻ يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفاده من نتائج قياس آراء
اﻷطراف المجتمعيةﻋن أنشطة المشاركة المجتمعية و
تنمية البيئه
إجمالى النقاط المرجحة

1 0.049

0.049

خطة تحسين بنا ًء
ﻋلى تغذية راجعة

الخريجين

.2.719

الترتيب يمثل مدي تميز الكلية بالنسبة لعامل القوة و ﻋامل التحسين مقارنة بالكليات المناظرة ،وقد تم استخدام مقياس
خماسي ،مقباس  3و 4و 5لعوامل القوة ومقباس  1و 2لعوامل التحسين.
أداء الكلية واستجابتها للعوامل الداخلية يساوي ) 2.719متوسط(
.
2/4/5عناصر الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية
الفرص
 -1المنح الدراسية والبعثات الحكومية
 -2اﻻتفاقيات الدولية
 -3المشروﻋات التنافسية والمنح
 -4اتفاقيات الشراكة و التعاون مع الجهات المناظرة محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً
 -5تفﻀيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي ووجود قوانين تتيح تقديم برامج مميزة
 -6إقبال الطﻼب الوافدين ﻋلى الدراسة بمصر
التهديدات
 -1تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية
 -2التنافسية من الكليات المناظرة في الحصول ﻋلي المنح الدراسية والبعثات الحكومية
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 -3التغير السريع في قوانين الجودة واﻻﻋتماد
 -4زيادة أﻋداد الجامعات خاصة
 -5زيادة قدرات الكليات المناظرة ﻋلى التوسع في التمويل الذاتي
 -6سياسات اﻷجازات ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس

اﻷهمية في تحقيق
رسالة الكلية

احتمال بقاء الﻌامل
بنفس اﻷهمية خﻼل
مدة الخطة

الوزن

الفرص والتهديدات

الوزن النسبي

 1-2/4/5عناصر الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية والوزن النسبي لهم

الفرص
المنح الدراسية والبعثات الحكومية

%90

%70

0.63

0.074

اﻻتفاقيات الدولية

%90

%70

0.63

0.074

%90

%70

0.63

0.074

اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات المناظرة محليا ً وقوميا ً

%90

%70

0.63

0.074

وإقليميا ً
المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي ووجود قوانين تتيح تقديم
تفﻀيل
برامج مميزة
إقبال الطﻼب الوافدين ﻋلى الدراسة بمصر

%90

%60

0.54

0.064

%90

%60

0.54

0.064

المشروﻋات التنافسية والمنح

التهديدات
تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية

%90

%90

0.81

0.096

التنافسية من الكليات المناظرة في الحصول ﻋلي المنح الدراسية

%90

%90

0.81

0.096

والبعثات الحكومية
التغير السريع في قوانين الجودة واﻻﻋتماد

%90

%90

0.81

0.096

زيادة أﻋداد الجامعات خاصة

%90

%90

0.81

0.096

زيادة قدرات الكليات المناظرة ﻋلى التوسع في التمويل الذاتي

%90

%90

0.81

0.096

سياسات اﻷجازات ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس

%90

%90

0.81

0.096

المجموع 8.46
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1.00

 2-2/4/5مصفوفة الﻌوامل اﻹستراتيجية الخارجية:
الوزن
النسبي

الﻌوامل اﻹستراتيجية الخارجية

الترتيب
)مدي
تميز
المؤسسة(

النقاط
المرجحة

التﻌليق

الفرص
المنح الدراسية والبعثات الحكومية

0.074

5

0.37

القدرة ﻋلى المنافسة

اﻻتفاقيات الدولية

0.074

4

0.296

القدرة ﻋلى المنافسة

0.074

2

0.148

0.074

4

0.296

قدرة متوسطة ﻋلى
المنافسة
القدرة ﻋلى التواجد
المحلي واﻹقليمي

0.064

2

0.128

ضعف القدرة ﻋلى
المنافسة

0.064

2

0.128

ضعف القدرة ﻋلى
المنافسة

المشروﻋات التنافسية والمنح
اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات
المناظرة محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً
تفﻀيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي
ووجود قوانين تتيح تقديم برامج مميزة
إقبال الطﻼب الوافدين ﻋلى الدراسة بمصر
التهديدات
تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات
التعليمية الحكومية

0.096

1

0.096

التنافسية من الكليات المناظرة في الحصول
ﻋلي المنح الدراسية والبعثات الحكومية
التغير السريع في قوانين الجودة واﻻﻋتماد

0.096

4

0.384

ضعف القدرة ﻋلى
المعالجة بسبب ضعف
الموارد الذاتية
القدرة ﻋلى تحقيق
المنافسة

0.096

3

0.288

زيادة أﻋداد الجامعات خاصة

0.096

2

0.192

زيادة قدرات الكليات المناظرة ﻋلى التوسع في
التمويل الذاتي
سياسات اﻷجازات ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس

0.096

2

0.192

تقويم ﻷداء المؤسسة
وضمان استمرارية
اﻋتمادها
ضعف القدرة ﻋلى
تحقيق المنافسة
ضعف القدرة ﻋلى
تحقيق المنافسة

0.096

3

0.288

القدرة ﻋلى التكيُف وسد
العجز حيث يتمتع
أﻋﻀاء هيئة التدريس
بكفاءة ﻋالية

المجموع 1.00

2.806

الترتيب يمثل مدي تميز الكلية بالنسبة لعوامل الفرص و التهديدات مقارنة بالكليات المناظرة ،وقد تم استخدام مقياس
يتراوح ما بين ) 5متميز( و ) 1ضعيف( وذلك في ضوء استجابة أو أداء المؤسسة في الوقت الراهن بالنسبة لهذه
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العوامل ،أما التعليق فيشرح مبررات تحديد درجة الترتيب.،والمجموع  2.806مؤشر ﻋن تأثير الكلية ﻋلى البيئة
المحيطة ،أكبر من  2.5يعني أن البيئة الخارجية ترحب بالكلية.
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 1/5/5مصفوفة التخطيط اﻹستراتيجى الكمى ﻻختيار اﻻستراتيجية الرئيسية واﻻستراتيجية البديلة
الوزن
الفرص والتهديدات
و مجاﻻت القوة والﻀﻌﻒ

النسبي

S+O
درجة

جملة

الجاذبية الدرجة

W+ O

S +T
جملة

درجة

جملة

درجة

الجاذبية

الدرجة

الجاذبية الدرجة

W+T
درجة

جملة

الجاذبية الدرجة

الفرص
المنح الدراسية والبعثات الحكومية

0.074

3

0.222

3

0.222

1

1 0.074

0.074

اﻻتفاقيات الدولية

0.074

3

0.222

3

0.222

1

1 0.074

0.074

0.074

2

3 0.148

0.222

1

1 0.074

0.074

0.074

3

0.222

3

0.222

1

1 0.074

0.074

3

0.192

3

0.192

1

1 0.064

0.064

2

0.128

3

0.192

1

1 0.064

0.064

المشروﻋات التنافسية والمنح

اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات المناظرة محليا ً وقوميا ً
وإقليميا ً
تفﻀيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي ووجود قوانين تتيح تقديم 0.064
برامج مميزة
0.064
إقبال الطﻼب الوافدين ﻋلى الدراسة بمصر
التهديدات
تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية

0.096

1

0.096

1

0.096

2

2 0.192

0.192

زيادة قدرا ت الكليات المناظرة ﻋلى الحصول ﻋلي المنح الدراسية
والبعثات الحكومية
التغير السريع في قوانين الجودة واﻻﻋتماد

0.096

1

0.096

1

0.096

3

3 0.288

0.288

0.096

1

0.096

1

0.096

2

2 0.192

0.192

زيادة أﻋداد الجامعات خاصة

0.096

1

0.096

1

0.096

2

2 0.192

0.192

زيادة قدرات الكليات المناظرة ﻋلى التوسع في التمويل الذاتي

0.096

1

0.096

1

0.096

1

2 0.096

0.192

سياسات اﻷجازات ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس

0.096

1

0.096

1

0.096

3

3 0.288

0.288

Page 10 of 253

نقاط القوة
يوجد قواﻋد محددة ومعلنة لﻀمان العدالة وﻋدم التمييز بين الطﻼب
واحترام مبادئ حقوق اﻹنسان

0.046

3

0.138

1

0.046

3

0.138

1

0.046

نظام داخلي متكامل ﻹدارة جودة العملية التعليمية بالمؤسسة

0.040

3

0.12

1

0.040

3

0.120

1

0.040

يتﻼءم التخصص العلمي لعﻀو هيئة التدريس مع المقرارت التى
يشارك فى تدريسها

0.057

3

0.171

1

0.057

3

0.171

1

0.057

يوجد آلبات لقياس آراء العاملين ﻋن بيئة العمل
ممارسات تتخذها المؤسسة للمحافظة ﻋلى اﻷمن و السﻼمة في
المعامل

0.029
0.049

3
3

0.087
0.147

1
1

0.029
0.049

3
3

0.087
0.147

1
1

0.029
0.049

إجراءات رسمية لتبنى المعايير اﻷكاديمية للمؤسسة

0.054

3

0.162

1

0.054

3

0.162

1

0.054

استراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم -شارك فى إﻋدادها
اﻷطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

1

0.049

 نظام معتمد للدﻋم الطﻼبي )الخدمات المادية  /العينية  /النفسية/أخرى( يراﻋي ظروف واحتياجات الطﻼب

0.044

3

0.132

1

0.044

3

0.132

1

0.044

خطة موثقة للبحث العلمي

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

1

0.049

توافق طرق التقويم مع المخرجات المستهدفة للتعلم وتوافق
اﻻمتحانات مع محتوى المقرر ا ت المعلنة لطﻼب الدراسات العليا

0.057

3

0.171

1

0.057

3

0.171

1

0.057

هناك برامج للتوﻋيه بانشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئه للطﻼب و
ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و للعاملين ولﻼطراف المجتمعيه
ذات العﻼقه

0.034

3

0.102

1

0.034

3

0.102

1

0.034

نقاط الﻀﻌﻒ
المخصصات المالية المتاحة للتدريب غير كافية لتنفيذ الخطة
التدريبية لتنمية المهارات اﻹدارية للقيادات اﻷكاديمية واﻹدارية

0.052

1

0.052
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3

0.156

1

0.052

3

0.156

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

الحاجة إلى التوﻋية المستمرة ﻋن المؤشر ات التي يعتمد ﻋليها
النظام الداخلي ﻹدارة الجودة في التقييم المستمر ﻷ داء الفاﻋلية
التعليمية
نسبة أﻋﻀاء هيئة التدريس إلى الطﻼب أصبحت ﻻ تتفق مع
المعدﻻت المرجعية

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

آليات تحديد اﻻحتياجات التدريبية اﻹ دارية للعاملين غير متنوﻋة

0.03

1

0.03

3

0.09

1

0.030

3

0.09

ﻻ توجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي إلي زيادة الموارد المالية و
الميزانية السنوية غير معلنة ومساحة المباني غير كافية لممارسة
أنشطة المؤسسة وأصبحت المعامل ﻻ تناسب مع أﻋداد الطﻼب /
الجداول الدراسية
قلة الجهود والوسائل التي بذلت للتوﻋية بالمعايير اﻷكاديمية المتبناة

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

0.018

1

0.018

3

0.054

1

0.018

3

0.054

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

0.049

1

0.049

3

0.147

1

0.049

3

0.147

توصيف برنامج التدريب الصيفي وقياس فعاليته يحتاج مراجعة
دقيقة
ﻻتوجد قاﻋدة بيانات للخريجين وﻻ آلية لقياس التوجه الوظيفي لهم
وﻻ تصدر المؤسسة كتاب سنوي للخريجين يسهل الحصول ﻋليه
وﻻ آليات لمتابعة مستوي الخريجين في سوق العمل
ﻻ يوجد لجنة موثقة لنشر الوﻋي وتفعيل أخﻼقيات البحث العلمي وﻻ
دورية ﻋلمية للمؤسسة وﻻ قواﻋد بيانات للبحوث العلمية
ﻻ يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفادة من نتائج قياس آراء طﻼب
الدر ا سات العليا فى تطوير البرا مج
ﻻ يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفاده من نتائج قياس آراء اﻷطراف
المجتمعيةﻋن أنشطة المشاركة المجتمعية و تنمية البيئه
المجموع

2.00

3.726

3.832

3.688

3.644

درجة الجاذبية هي مدي توافق العنصر مع اﻻستراتيجية وقد تم استخدام مقياس من  3 ) 3-1للتوافق القوي و  2للتوافق المتوسط و  1للتوافق الﻀعيف(
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 2/ 5/5تنمية اﻹستراتيجيات البديلة بإستخدام مصفوفة TOWS
نقاط القوة )(S
الﻌوامل الداخلية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الﻌوامل الخارجية

-8
-9
-10
-11

الفرص

)(O

 -1المنح الدراسية والبعثات الحكومية
 -2اﻻتفاقيات الدولية
 -3المشروﻋات التنافسية والمنح
 -4اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات
المناظرة محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً
 -5تفﻀيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل
مادي ووجود قوانين تتيح تقديم برامج مميزة
 -6إقبال الطﻼب الوافدين ﻋلى الدراسة
بمصر

يوجد قواﻋد محددة ومعلنة لﻀمان العدالة وﻋدم التمييز بين الطﻼب
واحترام مبادئ حقوق اﻹنسان
نظام داخلي متكامل ﻹدارة جودة العملية التعليمية بالمؤسسة
يتﻼءم التخصص العلمي لعﻀو هيئة التدريس مع المقرارت التى
يشارك فى تدريسها
توجد آليات لقياس آراء العاملين ﻋن بيئة العمل
ممارسات تتخذها المؤسسة للمحافظة ﻋلى اﻷمن و السﻼمة في
المعامل
إجراءات رسمية لتبنى المعايير اﻷكاديمية للمؤسسة
استراتيجية موثقة ومعلنة للتدريس والتعلم -شارك فى إﻋدادها
اﻷطراف المعنية داخل وخارج الكلية
نظام معتمد للدﻋم الطﻼبي )الخدمات المادية  /العينية  /النفسية
/أخرى( يراﻋي ظروف واحتياجات الطﻼب
خطة موثقة للبحث العلمي
توافق طرق التقويم مع المخرجات المستهدفة للتعلم وتوافق
اﻻمتحانات مع محتوى المقرر ا ت المعلنة لطﻼب الدراسات العليا
هناك برامج للتوﻋيه بانشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئه للطﻼب و
ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و للعاملين ولﻼطراف المجتمعيه
ذات العﻼقه ) مﻼحظة :الوحدات ذات الطابع الخاص تتبع وكيل
الكلية لشئون المجتمع والبيئة(

)) (S + Oنمو وتوسع( هجومية
اﻻستراتيجيات المرتبطة بنقاط القوة والفرص ،أي استخدام نقاط القوة
لﻼستفادة من الفرص:
 -1تعظيم الوضع التنافسي للكلية بتقديم برامج مميزة للمرحلتين
والترويج لها )نقاط القوة جميعها والفرص  3و 4و 5و(6
 -2تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز المشاركة مع الجهات ذات
الصلة محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً ) نقاط القوة  3و 9والفرص  1و 2و 3و(4
 -3تعظيم التنافسية في الحصول ﻋلى مشروﻋات لتنمية موارد الكلية
المالية والمادية والبشرية )نقطة قوة  3والفرصة (3
 -4تدﻋيم المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بتطوير الوحدات ذات الطابع
الخاص وزيادة المنفعة المجتمعية وتنمية الموارد)نقطة قوة  11وفرصة
(4
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نقاط الﻀﻌﻒ )(W
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

-9
-10
-11

المخصصات المالية المتاحة للتدريب غير كافية لتنفيذ الخطة التدريبية لتنمية
المهارات اﻹدارية للقيادات اﻷكاديمية واﻹدارية
الحاجة إلى التوﻋية المستمرة ﻋن المؤشر ات التي يعتمد ﻋليها النظام
الداخلي ﻹدارة الجودة في التقييم المستمر ﻷ داء الفاﻋلية التعليمية
نسبة أﻋﻀاء هيئة التدريس إلى الطﻼب أصبحت أقل من المعدﻻت المرجعية
آليات تحديد اﻻحتياجات التدريبية اﻹ دارية للعاملين غير متنوﻋة
ﻻ توجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي إلي زيادة الموارد المالية و الميزانية
السنوية غير معلنة ومساحة المباني غير كافية لممارسة أنشطة المؤسسة
وأصبحت المعامل ﻻ تناسب مع أﻋداد الطﻼب /الجداول الدراسية
قلة الجهود والوسائل التي بذلت للتوﻋية بالمعايير اﻷكاديمية المتبناة
توصيف برنامج التدريب الصيفي وقياس فعاليته يحتاج مراجعة دقيقة
ﻻتوجد قاﻋدة بيانات للخريجين وﻻ آلية لقياس التوجه الوظيفي لهم وﻻ
تصدر المؤسسة كتاب سنوي للخريجين يسهل الحصول ﻋليه وﻻ آليات
لمتابعة مستوي الخريجين في سوق العمل
ﻻ يوجد لجنة موثقة لنشر الوﻋي وتفعيل أخﻼقيات البحث العلمي وﻻ دورية
ﻋلمية للمؤسسة وﻻ قواﻋد بيانات للبحوث العلمية
ﻻ يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفادة من نتائج قياس آراء طﻼب الدر ا سات العليا
فى تطوير البرا مج
ﻻ يوجد ما يدل ﻋلى اﻻستفاده من نتائج قياس آراء اﻷطراف المجتمعيةﻋن
أنشطة المشاركة المجتمعية و تنمية البيئه

إستراتيجية )) (W + Oتحسين وتطوير( ﻋﻼجية
اﻻستراتيجيات المرتبطة بنقاط الﻀعف والفرص تركز ﻋلى ﻋﻼج المشاكل
الموجودة التي تعيق تحقيق اﻷهداف من خﻼل اﻻستفادة من الفرص
 -1تنمية موارد الكلية )مالية ومادية( لدﻋم العملية التعليمية والبحثية وتحقيق
معايير الجودة ) نقاط ضعف  2و 3و  5والفرص  1و 2و 3و 5و(6
 -2تنمية القدرات اﻹدارية للقيادات اﻷكاديمية واﻹدارية والعاملين ارتباطا ً
بمشروﻋات الجامعة ) نقاط ضعف  1و 4والفرص (3
 -3تطوير البرامج للمرحلتين وفقا ً للتغذية الراجعة وتقديم برامج مميزة ) نقاط
الﻀعف 2و  6و  7و 8و 10و 11والفرص 3و  4و 5و(6
 -4اﻻرتقاء بمنظومة البحث العلمي وتعزيز المشاركة مع الجهات ذات الصلة
محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً )نقطة ضعف  9ونقاط الفرص  1و 2و 3و(4

التهديدات )(T

إستراتيجية )) (S + Tثبات واستقرار( دفاﻋية
اﻻستراتيجيات المرتبطة بنقاط القوة والتهديدات ،أي استخدام نقاط القوة
لتجنّب التهديدات:

 -1تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات
التعليمية الحكومية
 -2التنافسية من الكليات المناظرة في
الحصول ﻋلي المنح الدراسية والبعثات
الحكومية
 -3التغير السريع في قوانين الجودة
واﻻﻋتماد
 -4زيادة أﻋداد الجامعات الخاصة
 -5زيادة قدرات الكليات المناظرة ﻋلى
التوسع في التمويل الذاتي
 -6سياسات اﻷجازات ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس ) مرافقة الزوج /الزوجة(

 -1تنمية الموارد المالية والمادية وتطوير معامل الكلية :تحديد بنود
اﻹنفاق واﻻستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة ،تحديد
اﻻحتياجات الفعلية للعملية التعليمية لكل قسم ﻋلمي-مدى كفاية
الموازنة الحكومية لتغطية اﻻحتياجات -تحديد قيمة العجز -إن وجد-
وتغطية العجز من الموارد المالية الذاتية  .إﻋداد قواﻋد بيانات
المعامل وتفعيل خطة صيانة شاملة للمبنى والمعامل والمرافق
والتجهيزات واﻷجهزة وربطها بخطة الجامعة للتنفيذ ) نقطة قوة 5
و 11و نقطة تهديد  1و(5
 -2تنمية القدرات البحثية للهيئة المعاونة ارتباطا ً بمركز تنمية القدرات
بالجامعة وقرار ملزم من مجلس الكلية باجتياز هذه الدورات كشرط
لترقية ﻋﻀو الهيئة المعاونة ) نقطة قوة  9و نقطة تهديد (2
 -3تعظيم الوضع التنافسي للكلية وللخريج بتطوير استراتيجيات التدريس
والتعلم واﻻتجاه نحو استراتيجيات التعلم الذاتي والتعلم اﻹلكتروني
واﻹﻋﻼن والترويج ﻋن البرامج اﻷكاديمية المتطورة للكلية ) نقاط قوة
 1و 2و 3و 4و  6و 7و  8و  10و  ،11و نقطة تهديد  3و  4و5
و (6
 -4تنمية قدرات أﻋﻀاء هيئة التدريس في الجودة والتطوير
ارتباطا ً بمركز تنمية القدرات بالجامعة وقرار ملزم من مجلس الكلية
باجتياز هذه الدورات كشرط للترقية ) نقطة قوة  2و نقطة تهديد (3
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إستراتيجية )) (W + Tإنكماش( إنسحابية
اﻻستراتيجيات المرتبطة بنقاط الﻀعف والتهديدات ،أي تخفيف نقاط الﻀعف
)تقليل اﻷنشطة التي لدى المؤسسة ضعف فيها( وتجنّب التهديدات:
-1
-2
-3
-4

تعظيم اﻹستفادة من الموارد المتاحة )مادية ومالية وبشرية( وتنمية الوﻋي
البيئي بالمحافظة ﻋلي موارد الكلية ونظام مساءلة ومحاسبة )نقاط ضعف1
و 2و 4و 5و 11وتهديدات  1و 2و 3و 5و(6
تقديم برامج أكاديمية تحكمها المعايير القومية  /المعايير اﻻسترشادية )نقاط
ضعف  2و 3و 6و 7و 8و 10و 11وتهديدات (4
تدﻋيم التعاون بين أقسام الكلية في البحث العلمي ﻹنتاج أبحاث ﻋلمية جيدة
)نقطة ضعف  9وتهديد  2و  3و(6
تعظيم المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة باﻻستفادة القصوى من قياس آراء
اﻷطراف المجتمعية ﻋن أنشطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ) نقطة
ضعف  11ونقطة تهديد (3

 6/5تحديد اﻻستراتيجية المتبناه للكلية وأسباب اﻻختيار

تبين من مصفوفة التخطيط اﻹستراتيجى الكمى ﻻختيار اﻻستراتيجية الرئيسية واﻻستراتيجية البديلة أن جملة الدرجة 3.832
ﻻستراتيجية التحسين والتطوير وهي اﻷﻋلي ،تلتها جملة الدرجة  3.726ﻻستراتيجية النمو والتوسع ثم  3.688ﻻستراتيجية
الثبات واﻻستقرار و  3.644ﻻستراتيجية اﻻنكماش.
وبناء ﻋلى هذه النتائج تم اختيار استراتيجية تحسين وتطوير استراتيجية رئيسية ،واختيار إستراتيجية نمو وتوسع استراتيجية
بديلة.
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 -6الغايات واﻷهداف اﻻستراتيجية وسياسات الكلية في ضوء التحليل البيئي والخطة اﻻستراتيجية للجامﻌة
الغايات و اﻷهداف اﻻستراتيجية

التحليل البيئي

سياسات الكلية

الغاية اﻷولى
الحفاظ ﻋلى المزايا التنافسية ورفع كفاءة
اﻷداء المؤسسي للكلية
اﻷهداف اﻻستراتيجية
 1-1استمرارية تحقيق معايير الجودة
واﻻﻋتماد وتعزيز القدرة المؤسسية
 -2-1تطوير ودﻋم نظم ادارة الجودة
والتقويم الشامل
 3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية
للكلية ودﻋم العملية التعليمية والبحثية
وتحسين بيئة العمل

 -1خطة فعالة لتنمية الموارد الذاتية بناء
ﻋلي دراسة الوضع الراهن لمركز
الخدمات الصيدلية والبحث ﻋن
مصادر تمويل جديدة
 -2تحديد اﻻحتياجات الفعلية لجميع
أنشطة الكلية
 -3ترتيب اﻷولويات في اﻻنفاق
 -4تفعيل الخطة التدريبية للقيادات
اﻷكاديمية وأﻋﻀاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والعاملين
 -5اﻻلتزام بتطبيق وتقييم ومتابعة تنفيذ
معايير الجودة

الغاية الثانية
تحقيق تعليم متميز ﻹﻋداد خريج منافس
ﻋلي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي

 -1تطوير )تحديث( برنامج
البكالوريوس
-2تطوير نظم المعلومات
 -3قياس وتقييم المخرجات التعليمية
المستهدفة

اﻷهداف اﻻستراتيجية
 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج ﻋلي
المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي

 -1تنمية موارد الكلية )مالية ومادية(
لدﻋم العملية التعليمية والبحثية
وتحقيق معايير الجودة ) نقاط
ضعف  2و 3و  5والفرص  1و2
و 3و 5و(6
 -2تنمية القدرات اﻹدارية للقيادات
اﻷكاديمية واﻹدارية والعاملين
ارتباطا ً بمشروﻋات الجامعة ) نقاط
ضعف  1و 4والفرص (3

استراتيجية الجامﻌة
 1في صفحة  18التطوير الدوري
وتأهيل الكليات والبرامج والمعامل
للحصول ﻋلى اﻻﻋتماد ودﻋم تميز
الكليات
 36في صفحة  28مشروﻋات التدريب
والتأهيل ورفع القدرات للعاملين
والقيادات اﻹدارية واﻷكاديمية للجامعة
 39في صفحة  30مشروع إنشاء
وتحديث وتطبيق أدلة اﻻستبيانات
واستطﻼع الرأي في الجامعة والكليات
واﻹدارات

 -3تطوير البرامج للمرحلتين وفقا ً للتغذية التميز في التعليم والتعلم في صفحة 11
الراجعة وتقديم برامج مميزة ) نقاط
تحقيق تعليم متميز ﻹﻋداد خريج منافس
الﻀعف 2و  6و  7و 8و 10و11
ﻋلى المستوى المحلي وال
والفرص 3و  4و 5و(6
قومي واﻹقليمي
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الغايات و اﻷهداف اﻻستراتيجية
الغاية الثالثة
تحقيق التميز في الدراسات العليا و البحث
العلمي وتدﻋيم القدرة التنافسية للكلية
والجامعة
اﻷهداف اﻻستراتيجية
 1-3تطوير برامج الدراسات العليا وتدﻋيم
القدرة التنافسية للخريج
 2-3تعزيز التميز واﻻرتقاء بمستوي
مخرجات البحث العلمي

التحليل البيئي

سياسات الكلية

 -1التوسع قي برامج الدراسات العليا في اﻻرتقاء بمنظومة البحث العلمي وتعزيز
المشاركة مع الجهات ذات الصلة محليا ً
المجاﻻت البحثية المتقدمة
وقوميا ً وإقليميا ً )نقطة ضعف  9ونقاط
 -2وضع خطة للبحث العلمي تواكب
الفرص  1و 2و 3و(4
التطور العالمي
 -3اﻹﻋﻼن الدوري ﻋن النشاطات
البحثية
 -4توسيع وزيادة حجم قاﻋدة اﻷبحاث
العلمية
 -5اﻻرتقاء بمستوي النشر العلمي في
الدوريات العالمية
 -6اصدار دورية ﻋلمية للكلية
 -7اﻋتماد معمل بحثي
 -8التوسع في المنح الدراسية والمهمات
العلمية وحﻀور الؤتمرات
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استراتيجية الجامﻌة
 1في صفحة  18التطوير الدوري
وتأهيل الكليات والبرامج والمعامل
للحصول ﻋلى اﻻﻋتماد ودﻋم تميز
الكليات
التميز في البحث العلمي واﻻبتكار في
صفحة 13
التوسع في برامج الدراسات العليا في
المجاﻻت البحثية المتقدمة في صفحة 14

الغايات و اﻷهداف اﻻستراتيجية وسياسات الكلية في ضوء التحليل البيئي والخطة اﻻستراتيجية للجامﻌة
الغايات اﻻستراتيجية
 -1الحفاظ ﻋلى المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
 -2تحقيق تعليم متميز ﻹﻋداد خريج منافس ﻋلي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
 -3تحقيق التميز في الدراسات العليا والبحث العلمي وتدﻋيم القدرة التنافسية للكلية وللجامعة
 -4توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين
معارف ومهارات الطﻼب
الغاية اﻷولي
 -1الحفاظ ﻋلى المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
اﻷهداف اﻻستراتيجية
 -1-1استمرارية تحقيق معايير الجودة واﻻﻋتماد وتعزيز القدرة المؤسسية
 -2-1تطوير ودﻋم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل
 -3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودﻋم العملية التعليمية والبحثية وتحسين بيئة العمل
السياسات اﻻستراتيجية
 -1خطة فعالة لتنمية الموارد الذاتية بناء ﻋلي دراسة الوضع الراهن لمركز الخدمات الصيدلية والبحث ﻋن مصادر
تمويل جديدة
 -2تحديد اﻻحتياجات الفعلية لجميع أنشطة الكلية
 -3ترتيب اﻷولويات في اﻻنفاق
 -4تفعيل وتطوير الخطة التدريبية للكلية )قيادات أكاديمية وإدارية وأﻋﻀاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
والعاملين(
 -5اﻻلتزام بتطبيق وتقييم ومتابعة تنفيذ معايير الجودة.
الغاية الثانية
 -2تحقيق تعليم متميز ﻹﻋداد خريج منافس ﻋلي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
اﻷهداف اﻻستراتيجية
 -1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج ﻋلي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
السياسات اﻻستراتيجية
 -1تطوير )تحديث( برنامج البكالوريوس
 -2تطوير نظم المعلومات
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 -3قياس وتقييم المخرجات التعليمية المستهدفة
الغاية الثالثة
 -3تحقيق التميز في الدراسات العليا و البحث العلمي وتدﻋيم القدرة التنافسية للكلية وللجامعة
اﻷهداف اﻻستراتيجية
 -1-3تطوير برامج الدراسات العليا وتدﻋيم القدرة التنافسية للخريج
 -2-3تعزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي
السياسات اﻻستراتيجية
 -1التوسع قي برامج الدراسات العلي ا في المجاﻻت البحثية المتقدمة
 -2وضع خطة للبحث العلمي تواكب التطور العالمي
 -3اﻹﻋﻼن الدوري ﻋن النشاطات البحثية
 -4توسيع وزيادة حجم قاﻋدة اﻷبحاث العلمية
 -5اﻻرتقاء بمستوي النشر العلمي في الدوريات العالمية
 -6اصدار دورية ﻋلمية للكلية
 -7اﻋتماد معمل بحثي
 -8التوسع في المنح الدراسية والمهمات العلمية وحﻀور الؤتمرات
الغاية الرابﻌة
 -4توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين
معارف ومهارات الطﻼب
اﻷهداف اﻻستراتيجية
 - 1-4المساهمة الفعالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب ) القوافل(
 - 2-4تحقيق شراكة مجتمعية تساهم بفاﻋلية في بناء قدرات تنافسية للطالب )برامج التدريب الميداني(
 - 3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل
السياسات اﻻستراتيجية
 -1تنمية الوﻋي الصحي في البيئة المحيطة
 -2برنامج مفعل لزيارة شركات اﻷدوية
-
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-7تحليل الفجوة بين الوضع الحالي واﻷهداف اﻻستراتيجية
الوضع الحالي
كلية معتمدة من الهيئة القومية
لﻀمان جودة التعليم
واﻻﻋتماد وتستعد للتقدم
لتجديد اﻻﻋتماد وتواجه بعض
التحديات و الصعوبات
اﻻستبيانات الورقية كثيرة
وتستهلك الوقت والجهد
الموارد المالبة الذاتية للكلية
تقليدية بمتوسط أقل من 100
الف جنيه مصري في السنة

وﻻتستخدم الموارد الذاتية في
دﻋم نظم الجودة وﻻ العملية
التعليمية وﻻ العملية البحثية

الوضع المستقبلي

اﻷهداف اﻻستراتيجية

مؤشر اﻷداء

ممارسة أﻋمال الجودة في سهولة
ويسرواﻻنتهاء منها وفق خطط العمل
المعتمدة

 -1-1استمرارية تحقيق
معايير الجودة واﻻﻋتماد
وتعزيز القدرة المؤسسية

عدد ونسبة ) (%أعضاء هيئة
التدريس المؤهلين في مجال
الجودة من خﻼل التدريب -بدعم
من الموارد الذاتية للكلية-
والممارسة الﻔعلية

قيادات الكلية :عميد ووكﻼء
ورؤساء أقسام علمية )العدد
 (12ونصف عدد أعضاء
هيئة التدريس على رأس
العمل عدد أعضاء

استخدام نظام استبيانات الكترونية

 2-1تطوير ودﻋم نظم
ادارة الجودة والتقويم
الشامل

عدد ونسبة اﻻستبيانات التى تم
تحويلها إلى النظام اﻹلكتروني

كل اﻻستبيانات التي تحتاجها
الكلية )(%100

قيمة الموارد المالية الذاتية السنوية
للكلية وتخصيص نسبة %3.0
منها لدعم نظم الجودة أوﻻً ثم
العملية التعليمية ثم العملية البحثية

مليون جنيه واكثر مخصص
منها  %3.0لدعم نظم الجودة
أوﻻً ثم العملية التعليمية ثم
العملية البحثية

الموارد المالبة الذاتية للكلية متنوعة وقيمتها  3-1التنمية المستدامة
للموارد الذاتية للكلية
ﻻ تقل عن مليون جنيه مصري في السنة
ودﻋم العملية التعليمية
ومخصص منها نسبة ) (%3.0لدعم نظم
والبحثية وتحسين بيئة
الجودة أوﻻً ثم العملية التعليمية ثم العملية
العمل
البحثية

خريج منافس ﻋلى المستوى
المحلي والقومي

خريج منافس ﻋلى المستوى المحلي
والقومي واﻹقليمي

خريج برامج دراسات ﻋليا
منافس ﻋلى المستوى المحلي
والقومي واﻹقليمي

برامج دراسات ﻋليا مطورة و خريج
برامج دراسات ﻋليا منافس ﻋلى
المستوى المحلي والقومي واﻹقليمي
وزيادة اﻹقبال ﻋلى برامج الدراسات
العليا

المستهدف

نسبة اﻹنجاز في اتخاذ إجراءات اﻋتماد امتحانات الكلية من
 1-2زيادة القدرة
من
الكلية
امتحانات
اﻋتماد
نحو
ﻋلي
التنافسية للخريج
جهة اﻋتماد إقليمية
المستوي المحلي والقومي جهة اﻋتماد إقليمية
واﻹقليمي
 1-3تطوير برامج
الدراسات العليا وتدﻋيم
القدرة التنافسية للخريج
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ﻋدد المقيدين في برامج
الدراسات العليا ﻋلى مستوى
الكلية واﻷقسام

زيادة  %10سنويا في ﻋدد
المقيدين للدراسات العليا
بالكلية

الوضع الحالي

الوضع المستقبلي

قاﻋدة ﻋريﻀة للبحث العلمي وزيادة
ﻋدم الرضا ﻋن أن الجامعة
غير مدرجة تصنيف دولي في أﻋداد وجودة اﻷبحاث العلمية واﻷبحاث
العلمية المشتركة والجامعة مدرجة في
الوقت الحالي
تصنيف دولي
ساهمة فعالة في نشر الوﻋي
الصحي وتنمية المجتمع
وتحقيق شراكات مع
المؤسسات المناظرة محليا ً

اﻷهداف اﻻستراتيجية

مؤشر اﻷداء

 2-3تعزيز التميز
واﻻرتقاء بمستوي
مخرجات البحث العلمي

ترتيب الجامعة في تصنيف دولي

 1-4المساهمة الفعالة في ﻋدد اﻷنشطة المحلية
مساهمة فعالة في نشر الوﻋي الصحي
حل مشكﻼت المجتمع
وتنمية المجتمع وتحقيق شراكات مع
المؤسسات المناظرة محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً وتنميته وبناء قدرات
تنافسية للطالب ) القوافل(
وزيادة تنافسية الخريج والكلية والجامعة
ﻋدد الشراكات المحلية
 2-4تحقيق شراكة
محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً
مجتمعية تساهم بفاﻋلية
في بناء قدرات تنافسية
للطالب )برامج التدريب ﻋدد الشراكات القومية
الميداني(
 3-4تنمية شراكات
استراتيجية مع دول
حوض النيل
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ﻋدد الشراكات اﻹقليمية

المستهدف
ترتيب الجامعة في تصنيف
دولي ﻻ يقل عن 250

زيادة في ﻋدد النشطة
المحلية ﻻ تقل ﻋن %10
زيادة في ﻋدد الشراكات
المحلية ﻻ تقل ﻋن %1
زيادة في ﻋدد الشراكات
القوميةﻻ تقل ﻋن %1
زيادة في ﻋدد الشراكات
القوميةﻻ تقل ﻋن %1

-8تحديد اﻻحتياجات
 -1العمل ﻋلى زيادة ﻋدد أﻋﻀاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة بأﻋمال الجودة وفقا ً لمتطلبات الهيئة القومية
لﻀمان جودة التعليم واﻻﻋتماد.
 -2اﻻهتمام بإﻋﻼن ساﻋات الجودة ) 4ساﻋات اسبوﻋياً( في الجدول الدراسي حتى تتمكن الوحدة من
التواصل مع ﻋﻀو هيئة التدريس والمعاونين في الوقت المحدد.
 -3العمل ﻋلى ميكنة نظام اﻻستبيانات.
 -4العمل ﻋلى زيادة الموارد المالية للكلية اﻻهتمام بتطوير نظام الخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع
الخاص بالكلية والتسويق الجيد لها والعمل ﻋلى ايجاد مصادر تمويل جديدة.
 -5اﻻهتمام بمراجعة المناهج والمقررات الدراسية وفقا ً للمخرجات التعليمية المستهدف تحقيقيها في اﻹطار
الذي حددته المعايير القومية اﻷكاديمية المرجعية للهيئة القومية لﻀمان جودة التعليم واﻻﻋتماد والعمل ﻋلى
توفير ضمانات تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.
 -6العمل ﻋلى اﻻنتهاء من ﻵئحة الدراسات العليا بنظام الساﻋات المعتمدة وتطبيقها.
 -7اﻻهتمام بعمل قاﻋدة ﻋريﻀة للبحث العلمي وزيادة أﻋداد وجودة اﻷبحاث العلمية واﻷبحاث العلمية
المشتركة ويقاس مدى التقدم بتقدم تصنيف الجامعة.
 -8العمل ﻋلى تحقيق شراكات مجتمعية محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً.
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 -9مدى ارتباط الخطة اﻻستراتيجية للكلية بالخطة اﻻستراتيجية للجامﻌة
 1-9الغايات اﻻستراتيجية للجامﻌة وللكلية
الكلية

الجامﻌة

 -1الحفاظ ﻋلى المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء

التميز في التﻌليم والتﻌلم
تحقيق تعليم متميز ﻹﻋداد خريج منافس ﻋلى المستوى المحلي واﻹقليمي والدولي مزود بالمهارات
اﻷساسية في التفكير النقدي والتواصل،مما يحفز الطﻼب ﻋلى إشباع فهمهم للمعرفة والتعلم مدى الحياة
وتهيئة العقل المتطلع للمعرفة ،ويشجع الطﻼب ﻋلى الريادة والسلوك الخﻼق والمعتمد ﻋلى الذات

المؤسسي للكلية
 -2تحقيق تعليم متميز ﻹﻋداد خريج منافس ﻋلي المستوي
المحلي والقومي واﻹقليمي

وتنمية الطموح لديهم لتحقيق النجاح داخل وخارج الجامعة
 -3تحقيق التميز في الدراسات العليا والبحث العلمي

التميز في البحث الﻌلمي
تعزبز مجتمع بحثي يدﻋم قدرة الجامعة التنافسية ووجودها الدولي في مجاﻻت التميز البحثي ،واﻻرتقاء

وتدﻋيم القدرة التنافسية للكلية وللجامعة

بمستوى مخرجات البحث العلمي ،مع التركيز ﻋلى اﻷبحاث التطبيقية المتميزة لخدمة قطاﻋات الدولة
اﻻنتاجية والخدمية والمجتمعية
 -4توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته

التميز في الشراكة المجتمﻌية
توظيف التميز الثقافي والعلمي والتربوي للجامعة في اﻹسهام في رقي المجتمع وحل مشكﻼته ،وتحقيق

وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابيا ً في

شراكة مجتمعية متميزة تساهم إيجابيا ً في دﻋم وتطوير الجامعة ،وتحقيق اﻻستفادة من خبرات المجتمع

تكوين معارف ومهارات الطﻼب

والشركاء في بناء القدرات البشرية وتكوين معارف ومهارات الطﻼب وتحقيق التكامل والتوازن في
استراتيحية الجامعة
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 2-9اﻷهداف اﻻستراتيجية للجامﻌة وللكلية
الجامﻌة
تحقيق جودة المخرجات التعليمية واﻻﻋتماد المؤسسي )التميز في التﻌليم والتﻌلم ص(12

الكلية
 -1-1استمرارية تحقيق معايير الجودة واﻻﻋتماد وتعزيز القدرة
المؤسسية

-تطبيق نظام لمتابعة وتقييم جودة اﻷداء المؤسسي المقومات الداعمة للمبادرات وتحقيق الغايات

 -2-1تطوير ودﻋم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل

اﻻستراتيجية ص (29
تعظيم القدرة المالية للجامعة )المقومات الداعمة للمبادرات وتحقيق الغايات اﻻستراتيجية

 -3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودﻋم العملية

ص (31

التعليمية والبحثية وتحسين بيئة العمل

زيادة القدرة التنافسية للجامعة والخريج محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً )التميز في التﻌليم والتﻌلم ص(12

 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج ﻋلي المستوي المحلي والقومي
واﻹقليمي

التوسع في برامج الدراسات العليا في المجاﻻت البحثية المتقدمة )التميز في البحث الﻌلمي

 -1-3تطوير برامج الدراسات العليا وتدﻋيم القدرة التنافسية

ص (14زيادة القدرة التنافسية للجامعة والخريج محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً )التميز في التﻌايم والتﻌلم

للخريج

ص(12
توسيع وزيادة حجم قاﻋدة اﻷبحاث في الجامعة )التميز في البحث الﻌلمي ص(14
اﻻرتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته)----مبادرة مناخ بحثي مؤهل للتميز ص(19

 -2-3تعزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي

اﻹسهام في تطوير المجتمع المحلي واﻹقليمي في مجاﻻت الفكر والعلوم والفنون والرياضة

 1-4المساهمة الفعالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء

والتنمية البشرية وتعزيز فهم المجتمع لدور وﻋمل الجامعة ودﻋمه لها.

قدرات تنافسية للطالب ) القوافل(

)مبادرة اﻻنفتاح على المجتمع ص(21
تنمية الشراكات اﻻستراتيجية مع مؤسسات المجتمع )التميز في الشراكة المجتمﻌية ص(16

 2-4تحقيق شراكة مجتمعية تساهم بفاﻋلية في بناء قدرات تنافسية
للطالب )برامج التدريب الميداني(

تدﻋيم التعاون مع الدول اﻹفريقية ودول حوض النيل )مبادرة التفاعل الدولي والتأثير اﻹقليمي
ص(24
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 3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل

 -10تحديد المصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمويل
 1-11حصة الكلية من ميزانية الجامعة
 2-11مشروﻋات الجامعة وجهات أخرى
 3-11مساهمات شركات اﻷدوية
 4-11الموارد المالية الذاتية للكلية )الوحدات ذات الطابع الخاص والبرامج المميزة(
 5-11المشروﻋات البحثية
 6-11المنح الدراسية والبعثات الحكومية
 7-11مصروفات الطﻼب الوافدين
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 -11ترتيب اﻷولويات في ضوء اﻷهمية النسبية والتمويل المتاح
التأثير في
تحقيق
الرسالة
)(%

احتمال بقاء
نﻔس التأثير
خﻼل مدة
سريان
الرسالة )(%

حاصل
الضرب

الوزن
النسبي

الترتيب

التعليق

 -1العمل على زيادة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة بأعمال الجودة وفقا ً
لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد

90

85

0.7650

0.1231

الرابع

ﻹنجاز مهام الجودة
في الموعد المحدد

-2اﻻهتمام بإعﻼن ساعات الجودة ) 4ساعات اسبوعياً( في الجدول الدراسي حتى
تتمكن الوحدة من التواصل مع عضو هيئة التدريس والمعاونين في الوقت المحدد

95

80

0.76

0.1223

الخامس

للشﻔافية والعدالة في
توزيع العباء

-3العمل على ميكنة نظام اﻻستبيانات

95

85

0.8075

0.1300

الثالث

للتطوير المستمر في
إدارة الجودة

85

85

0.7225

0.1163

السادس

لتطوير أنشطة
الكلية وتحسين بيئة
العمل

95

95

0.9025

0.1453

اﻷول

المصدر الرئيسي
للجودة وفقا ً للمعايير
الدولية

95

90

0.8550

0.1376

الثاني

90

80

0.7200

0.1159

السابع

85

80

0.6800

0.1095

الثامن

اﻻحتياجات

-4العمل على زيادة الموارد المالية للكلية و اﻻهتمام بتطوير نظام الخدمات التي
تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية والتسويق الجيد لها والعمل على ايجاد
مصادر تمويل جديدة
 -5اﻻهتمام بمراجعة المناهج والمقررات الدراسية وفقا ً للمخرجات التعليمية
المستهدف تحقيقيها في اﻹطار الذي حددته المعايير القومية اﻷكاديمية المرجعية للهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد و توفير ضمانات تحقيق مخرجات التعلم
المستهدفة
-6العمل على اﻻنتهاء من ﻻئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقها
 -7اﻻهتمام بعمل قاعدة عريضة للبحث العلمي وزيادة أعداد وجودة اﻷبحاث العلمية
واﻷبحاث العلمية المشتركة ويقاس مدى التقدم بتقدم تصنيف الجامعة
 -8العمل على تحقيق شراكات مجتمعية محليا ً وقوميا ً وإقليميا ً

Page 26 of 253

لمواكبة التطور
العالمي
للحﻔاظ على البيانات
وسهولة استدعائها
تعزيز التواجد
المحلي والقومي
واﻹقليمي

 -12تحديد الصﻌوبات والتحديات المتوقﻌة
أ-

تعثر التدفقات المالية والمادية

ب -غياب الكوادر البشرية المدربة
ت-

ﻋدم توافر نظام مساءلة ومحاسبة أو حوافز أو تطبيق مبدأ الثواب والعقاب
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الخطة التنفيذية 2016-2015
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الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار التخطبط اﻻستراتيجي  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقارير
المراجعة

مراجعة رؤية ورسالة الكلية واهدافها
اﻻستراتيجية وفقا ً لرؤية ورسالة الجامعة
واهدافها اﻻستراتيجية الجديدة 2020-2015

2016-2015

مسئولية التنفيذ
فريق معيار
التخطيط
اﻻستراتيجي

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%اﻹنجاز
في تقارير مراجعة

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

%100

للرؤية والرسالة
واﻷهداف

آلية متابعة
التنفيذ

إﻋداد آلية موثقة لمتابعة التنفيذ

2016-2015

نسبة ) (%استيفاء
اﻵلية

%100

تقريرالمتابعة
والتقييم

إﻋداد تقريرالمتابعة والتقييم للخطة اﻻستراتيجية

سبتمبر  -اكتوبر
-2016

نسبة ) (%استيفاء
التقرير

أكبر من

Page 29 of 253

ميزانية الكلية

%70

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار القيادة والحوكمة  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة
قائمة محدثة
ﻋن القيادات
وتقرير ﻋن
أسباب واسس
التغيير
تقرير ﻋن
البرامج
التدريبية
المنفذة
التقرير السنوي
لمعيار القيادة
والحوكمة

خطة زمنية
لعمل الدراسة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

التغيرات التي حدثت في القيادات اﻷكاديميةداخل المؤسسة إن وجدت.
أسباب هذه التغيرات واﻷسس التي تم ﻋلىأساسها اختيار القيادات الجديدة.

2016 -2015

فريق معيار نسبة )(%
القيادة والحوكمة اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية الكلية

البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للقياداتاﻷكاديمية وﻋدد المشاركين فيها وطريقة
اختيارهم

2016 -2015

تحديث الهيكل التنظيمي

2016 -2015

فريق معيار نسبة )(%
القيادة والحوكمة
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
نسبة )(%
فريق معيار
القيادة والحوكمة استيفاء
التقرير
السنوي
للمعيار

%100

ميزانية الكلية

واﻋتماده من التنظيم واﻹدارة وتفعيله
اﻻهتمام بالكتاب الجامعي وفقا ً المعايير
الموضوﻋة لذلك
إﻋداد قائمة باﻹدارات المتخصصة بالكلية

يوليو 2016

المعلقات تذكر المراجع التي استفادت منها

2016 -2015

دراسة ﻋن مشكﻼت التعليم والتعلم تتﻀمن:الكثافة العددية الزائدة-ظاهرة الدروس
الخصوصية-ضعف الموارد المتاحة -زيادة أو
نقص أﻋداد هيئة التدريس -الكتاب الجامعي

2016-2015

سبتمبر 2015

نسبة )(%
فريق معيار
القيادة والحوكمة اﻹنجاز في
إﻋداد الخطة
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أكبر من
%70
ميزانية الكلية

%100
ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير تقييم
اﻷداء

اﻷنشطة الرئيسية
تقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات تقييم
موضوﻋية

فترة التنفيذ
2016-2015

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

نسبة )(%
فريق معيار
القيادة والحوكمة اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
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المستهدف

التمويل
جنيه مصري

%100
ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار أعﻀاء هيئة التدريس  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير مدي استيفاء
حاجة الكلية من
أﻋﻀاء هيئة
التدريس والمعاونين
تقارير كيفية و
خطط تحسين

إﻋداد وثيقة مدى استيفاء حاجة الكلية من اﻋﻀاء
هيئة التدريس والمعاونين بنا ًء ﻋلى الدراسة
اﻻكتوارية السابق إﻋدادها واﻹجراءات التصحيحية

مسئولية
التنفيذ

فترة التنفيذ

سبتمبر  2015فريق معيار
أﻋﻀاء هيئة
التدريس

تطبيق استبيانات قياس اﻵراء وتقييم اﻷداء

-2015
2016

ﻋرض ومناقشة نتائج تقييم اﻷداء في المجالس
المختصة أو مع رئيس القسم العلمي واﻻستفادة من
نتائج التقييم في المحاسبة ووضع خطط تنمية
المهارات

-2015
2016

بيان البرامج
التدريبية المنفذة

إﻋداد بيان البرامج التدريبية المنفذة بنا ًء ﻋلى
اﻻحتياجات التدريبية وبه نسبة المتدربين للعدد
الكلي لكل فئة

سبتمبر  2015لحنة التدريب

آلية قياس مردود
التدريب

انشاء اليه موثقة لقياس مردود التدريب

سبتمبر  2015فريق المعيار

وتحليل النتائج وإﻋداد تقارير

لجنة القياس
وتقويم اﻷداء
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مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
السنوي للمعيار

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

استيفاء أكبر
من
%70

500
مزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار الجهاز اﻹداري  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

الخطاب المرسل
للجامعة ورد الجامعة

مخاطبة الجامعة بشأن زيادة أﻋداد الفنيينوالعمال في المعامل

 -2015منسق معيار
2016
الجهاز اﻹداري

نسبة )(%
اﻹنجاز في
اﻷداء

وثيقة ربط اﻷداء
بالحوافز

إﻋداد وثيقة معتمدة ومعلنة لربط الحوافزباﻹنتاج

 -2015فريق المعيار
2016

نسبة )(%
إﻋداد اﻹنجاز
في الوثيقة

%100

التقريرالكيفي

-القياس الدوري لمستوى الرضا الوظيفي

 -2015لجنة القياس
 2016وتقييم اﻷداء

نسبة )(%

%100

لنتائج التحليل اﻹحصائي -تحليل نتائج اﻻستبيانات واتخاذ إجراءات
مناسبة بنا ًء ﻋلى التحليل و تعرض نتائج قياس
وإجراءات تصحيحية
رضا العاملين ﻋلى مجلس الكلية واتخاذ
التقييم الدوري ﻷداء أﻋﻀاء الجهاز اﻹداري
تقارير اﻷداء الدورية
واﻻستفادة من نتائج التقييم في المحاسبة
ووضع خطط تنمية المهارات وتطوير اﻷداء
بيان البرامج التدريبية
المنفذة

إﻋداد بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة و
نسبة المتدربين في كل برنامج إلى إجمالي
أﻋداد أﻋﻀاء الجهاز اﻹداري

جنيه مصري
ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

اﻹنجاز إﻋداد
التقرير

 -2015إدارة الكلية
2016

ﻋدد ونسبة
) (%التقارير
الدورية

 -2015فريق معيار
2016
الجهاز اﻹداري

نسبة )(%
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%100

التمويل

اﻻنجاز في
إﻋداد البيان

ﻋدد ﻋﻀاء
الجهاز
اﻹداري
)(%100
%100

ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :2-1تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل واستمرارية اﻻعتماد
مﻌيار إدارة الجودة والتطوير  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

ﻋقد المشروع

التقدم لحصول ﻋلى مشروع ﻋن تطوبر نظام
القياس والتقويم بالكلية

2016 -2015

دليل الوحدة

اﻋداد دليل الوحدة 2016-2015

2016 -2015

أﻋداد خطط ﻋمل اللجان كل ﻋلى حدىوتوثيق اﻷنشطة المنفذة لتلك اللجان وإﻋداد
التقارير الكيفية التي توضح نقاط القوة
والﻀعف ومقترحات التحسين )تقارير دورية
ﻷنشطتها المنفذة( ،وتحديث مسميات اللجان
لتكون مطابقة لوحدات مركز ضمان الجودة

2016 -2015

لقاءات ووسائل اخرى لنشر ثقافة الجودة بين
الطﻼب وأﻋﻀاء هيئة التدريس ومعاونيهم
والعاملين بالكلية

2016 -2015

لجنة التدريب

سبتمبر و
فبراير

لجنة اﻹعﻼم

وثائق الندوة أو
اللقاء ،
اﻹﻋﻼن ﻋلى
موقع الكلية

ندوة توﻋية بأهمية استمرارية ﻋملية التقويم
الذاتي

وثيقة التقرير تقرير ﻋن تفعيل اشراك الطﻼب في أنشطة
الجودة بالكلية

مسئولية التنفيذ
مدير المشروع
فريق المشروع
وحدة ضمان الجودة

مؤشر اﻷداء
النجاح في
التقدم خﻼل
الفترة المحددة

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

%100

ميزانية
امشروع
100000

نسبة اﻹنجاز
في إﻋداد الدليل

%100

ميزانية الكلية

ﻋدد و نسبة
)(%

%100

ميزانية الكلية

التقارير الكيفية
ﻋدد الوسائل

ميزانية الكلية

3

المستخدمة

 2016 -2015وحدة ضمان الجودة
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

إﻋداد تقرير ﻋن العقبات اتي تؤخر استحداثالوحدات الداﻋمة )وحدة القياس والتقويم –
وحدة ادارة اﻷزمات والكوارث -وحدة متابعة
الخريجين(

2016 -2015

وحدة ضمان الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية الكلية

محاضر مجلس اﻋتماد محاضر مجلس إدارة الوحدة من ﻋميد
الكلية
إدارة الوحدة
معتمدة

2016 -2015

وحدة ضمان الجودة

ﻋدد و نسبة
) (%المحاضر
المعتمدة

%100

100ميزانية
الكلية

التقارير
الدورية

مراجعة التقارير الدورية للبرامج الدراسية
للمرحلتين و تقارير مراجعة خارجية للبرامج
والمقررات و خطط تحسين -بنا ًء ﻋلى تغذية
راجعة شاملة الطﻼب -المقيم الخارجي-
أصحاب العمل-الخريجين واﻋﻀاء هيئة
التدريس

2016 -2015

اﻷقسام العلمية وجان
المراجعة بها

ﻋدد و نسبة
)(%

%100

ميزانية الكلية

الملفات
المحدثة

-تنظيم ملفات اﻻﻋتماد داخل الوحدة

2016 -2015

فريق معيار البرامج
والمقررات لجنة
المراجعة الداخلية
للوحدةوحدة ضمان
لجان
الجودة

التقارير
الدورية للبرامج
والمقررات
%100
ﻋدد و نسبة
)(%

وثيقة التقرير

تقرير تنفيذ
الخطة
التدريبية

تحديث المستندات والوثائق في ملفات معاييراﻻﻋتماد -اﻻهتمام بكتابة تاريخ أي وثيقة
تنفيذ برامج تدريبية مناسبة وفقا ً للخططالموضوﻋة

ميزانية الكلية

الملفات المحدثة
2016 -2015

لجنة التدريب

ﻋدد و نسبة
)(%
الدورات المنفذة
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%100

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقارير المتابعة
والمراجعة

تقارير المتابعة ﻋن أنشطة الكلية

سبتمبر 2016

تقرير خطةالفاﻋلية
التعليمية
التقرير الذاتي
السنوي

تقارير بالمراجعة الداخلية والخارجية لمعايير
اﻻﻋتماد
التطويرالداخلية
المراجعين
والخارجية(للفاﻋلية
والتقييم المستمر
تقاريرخطة
)-تقرير
التعليمية معتمدة ومعلنة
)نتيجة تحليل اﻻستبيانات وخطط التحسين
واﻹجراءات التصحيحية(
إﻋداد التقرير الذاتي السنوي ﻋن اﻷداءالكامل للمؤسسة
اﻹجراءات التصحيحية المتخذة بنا ًء ﻋلىالتقويم

مسئولية التنفيذ
لجنة المتابعة
لجنة المراجعة الداخلية

سبتمبر 2016

سبتمبر 2016

مؤشر اﻷداء
ﻋدد و نسبة
)(%

تقارير
لجنة منسقي المعايير و نسبة )(%
لجنة المراجعة الداخلية اﻹنجاز في
التقرير
ومدير الوحدة
لجنة منسقي المعايير و نسبة )(%
لجنة المراجعة الداخلية اﻹنجاز في
التقرير
ومدير الوحدة
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المستهدف
%100

التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم الﻌملية التﻌليمية والبحثية
مﻌيار الموارد المالية والمادية -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير اﻹنجاز ﻋن إحﻼل وتجديد  7معامل طﻼبية
إحﻼل وتجديد 7
معامل طﻼبية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

مرتبط بالجامعة

اﻹدارة الهندسية
بالجامعة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إحﻼل
وتجديد  7معامل

% 100

3000000
حصة الجامعة

وثيقة الشراء

 تجهيز المعامل بأجهزة الداتا شووالمستلزمات الﻼزمة للدروس العملية

2016 -2015

إدارة الكلية

ﻋدد ونسبة )(%
المعامل الطﻼبية
المجهزة

(%100)13

الجامعة

تقرير المتابعة

المتابعة الدورية ﻷﻋمال الصيانة بالمعامل
من حيث النظافة والسباكة واﻹضاءة
والكهرباء والتهوية

2016 -2015

إدارة الجامعة
ومسئول الصيانة
بالكلية

ﻋدد ونسبة )(%
التقارير

(%100) 4

الجامعة

تقرير المتابعة

تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم اﻷمان
والدفاع المدني ومراجعة حالة المصاﻋد

2016 -2015

وثيقة خطة
الصيانة

تحديث الخطة السنوية لدﻋم وصيانة البنية
التحتية واﻷجهزة

إدارة الجامعة
ومسئول الصيانة
بالكلية
منسق وفريق
معيار الموارد

ﻋدد ونسبة )(%
التقارير

وثيقة خطة
الموازنة الماية

توفير خطة بالموازنة المالية للمؤسسة

2016 -2015

منسق وفريق
معيار الموارد

كل  3أشهر

كل شهر
2016 -2015
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
التقرير
) (%اكتمال
ﻋناصر الوثيقة

(%100) 12

الجامعة

)(%100

100ميزانية
الكية

%100

100ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

كتيب ﻋن وسائل
اﻻلتصاﻻت

إﻋداد كتيب ﻋن وسائل اﻻتصال الحديثة
وتكنولوجيا المعلومات

2016 -2015

منسق وفريق
معيار الموارد

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الكتيب

%100

100ميزانية
الكية

كتيب ﻋن اﻷماكن
والتسهيﻼت

إﻋداد كتيب يحتوي ﻋلى اﻷماكن
والتسهيﻼت المتاحة لممارسة اﻷنشطة
الطﻼبية

2016 -2015

منسق وفريق
معيار الموارد

نسبة )(%
اﻹنجاز في
الكتيب

%100

100ميزانية
الكلية

دراسة ﻋن تطور
الموارد المالية

العمل ﻋلى تنمية الموارد الذاتية والبحث
ﻋن مصادر تمويل جديدة

2016 -2015

إدارة الكلية و
مدير الوحدات
ذات الطابع
الخاص وفريق
امعيار

نسبة ) (%الزيادة %100
السنوية في
الموارد

2016 -2015

وحدة ضمان
الجودة تتواصل
مع امين المكتبة

إجراءات موثقة لزيادة الموارد الذاتية
)وجود خطة معتمدة لزيادة هذه الموارد(
وثيقة قاﻋدة
بيانات المكتبة

قاﻋدة بيانات المكتبة :مساحة القاﻋاتبالنسبة ﻷﻋداد الطﻼب -التجهيزات –
المراجع والدوريات -خدمات التصوير -
تكنولوجيا المعلومات -العاملين بالمكتبة
مواﻋيد العمل -الخدمات المقدمة
للمترددين -تسجيل المترددين -وسيلة تلقي
الشكاوي -مستوى رضا المستفيدين
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نسبة )(%
اﻹنجاز في وثيقة
قاﻋدة البيانات

%100

ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليم
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالمﻌايير والبرامج والمقررات  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات /الوثيقة
الدالة
وثيقة قائمة
برامج التوﻋية
بالمعايير
المصفوفات
تقارير تنفيذ برامج
التوﻋية بالمعايير
أوﻋرض تقديمي
معلن ﻋلى موقع
الكلية وموقع القسم
العلمي
آلية استقراء سوق
العمل
موافقة المجلس
اﻷﻋلى للجامعات
ﻋلى البرنامج
نماذج استبيانات
استطﻼع رأي
المستفيدين

اﻷنشطة الرئيسية

وضع قائمة لبرامج التوﻋية بالمعايير
اﻻكاديمية ) ندوات لقاءات مناقشات
مفتوحة – أخرى( لعرض ومناقشة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع
رسالة المؤسسة وأهدافها اﻻسترتيجية
)بعمل مصفوفات(
توﻋية الهيئة المعاونة والطﻼب بالمعايير
اﻷكاديمية المتبناة وبتوصيف المقررات
في بداية العام الدراسي

آليات استقراء سوق العمل )اﻻطﻼعﻋلى برامج لمؤسسات مناظرة
ومستجدات النخصص دوليا ً وغيرها(
استكمال اﻹجراءات ﻻستحداث برنامجمميز وفقا ً لمتطلبات سوق العمل
اﻋداد وسائل استطﻼع رأى المستفيدين
فى البرامج التعليمية ومﻼءمتها للتطور
في مجال التخصص واحتياجات سوق
العمل

فترة التنفيذ

2016 -2015

مسئولية التنفيذ

فريق المعيار

سنتمبر  2015فريق المعيار
اﻷقسام العلمية

2016 -2015

أ.د /ﻋميد الكلية
أ.د /وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب

2016 -2015

وحدة ضمان الجودة
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مؤشر اﻷداء

نسبة اﻹنجاز في إﻋداد
قائمة برامج التوﻋية
بالمعايير
وإﻋداد المصفوفات
ﻋدد التقارير
ﻋن اﻹنجاز
) تقرير من فريق
المعيار وتقارير من
اﻷقسام العلمية(
نسبة ) (%اﻹنجاز في
إﻋداد اﻵلية ونسبة
) (%اﻹنجاز في
استحداث البرنامج

المستهدف

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 10تقارير
ميزانية
الكلية
)(%100
%100

%100
نماذج اﻻستبيانات 100) 1
(%

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
نتائج التحليل
اﻹحصائي لنتائج
استطﻼع رأي
المستفيدين

اﻷنشطة الرئيسية

2016 -2015

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

نتائج استبيانات
استطﻼع رأي

(%100) 20

ميزانية
الكلية

2016 -2015

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

شمولية التعذية
الراجعة )تنوع فئات
المشاركين(

 5فئات
)(%100

ميزانية
الكلية

2016 -2015

وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة ) (%اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

2016 -2015

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

تقارير المراجعة
الدورية لتوصيف
للمقررات

مراجعة دورية لتوصيف ومصفوفات
المقررات وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس

سبتمبر 2015

60
)(%100

ميزانية
الكلية

تقرير ﻋن اساليب
التدريس والتعلم
للطﻼب ذوي
القدرات المحدودة

مراجعة اساليب التدريس والتعلم للطﻼب
ذوي القدرات المحدودة بتوصيف
المقررات

2016 -2015

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية و لجنة
المراجعة الداخلية
للوحدة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
تحديث صياغة
مصفوفاتها
ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

ميزانية
الكلية

(%100) 60

ميزانية
الكلية

تقرير ﻋن التغدذية
الراجعة من
المستفيدين
تقرير اﻹجراءات
الرسمية للمراجعة
الداخلية والخارجية
للبرنامج
المصفوفات المعدلة
للمقررات

تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف
المجتمعية في تصميم وتطوير البرامج
التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة
استراتيجية التدريس والتعلم
تغذية راجعة شاملة :الطﻼب -المقيمالخارجي -أصحاب العمل-الخريجين
وأﻋﻀاء هيئة التدريس – إجراءات
تصحيحية بنا ًء ﻋلى نتائج التقييم
تحديد معايير اختيار المراجعين اختيارهم من خﻼل المجالس الرسميةمناقشة تقاريرهم واﻻستفادة منها فيتطوير البرنامج
تحديث صياغة مصفوفة المقررات حيث
أن اﻷرقام والرموز المستخدمة غير
مرتبطة بمثيلتها في البرنامج

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
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ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعة أساليب التعلم
بها

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقارير استيفاء
جودة الورقة
اﻻمتحانية الواردة
من اﻷقسام العلمية

ضرورة استيفاء نموذج مواصفات الورقة نهاية نوفمبر
2015
اﻻمتحانية قبل طباﻋة اﻻمتحان ونموذج
نهاية ابريل
جودة الورقة اﻻمتحانية بعد انتهاء
2016
اﻻمتحان2016-11-17

التقارير السنوية
للمقررات وبها
خطط التحسين

إﻋداد التقارير السنوية للمقررات الدراسية سبتمبر 2016
ﻋلى نموذج الهيئة ،متﻀمنة نتائج تحليل
آراء المراجعين والطﻼب ونتائج
اﻻمتحانات ومدى توافق محتوى الورقة
اﻻمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف
المعلن وخطة التحسين والتطوير بنا ًء
الراجعة
ﻋلى
2016 -2015
المقررات الدراسية
التغذيةرير
مراجعة تقا
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة
فيما يتعلق بالتالي:

تقارير المراجعة
الدورية لتقارير
المقررات الدراسية

نتيجة تقويم الطﻼب للمقرر )(%

تقريراﻹجراءات
التصحيحية بنا ًء
ﻋلى تقارير
المراجعة

استخدام ما ورد من نتائج اﻻستبيان ينبغي
مراجعته للتأكد ﻋلى التركيز ﻋلى نقاط
الﻀعف الحقيقية التي وردت في نتيجة
اﻻستبيان ) البنود التي تم اﻹشارة اليها
من قبل الطﻼب أنها نقاط ضعف( ليوجه
ﻋﻀو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر
للتغلب ﻋليها وﻋﻼجها.
اﻻستفادة من تقارير المراجعة الداخلية
والخارجية في تطوير المقررات الدراسية

2016 -2015

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وكيل الكلية لشئون
التعليم والتعلم

ﻋدد ونسبة )(%
اﻻمتحانات

اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

التي استوفت نموذج
الجودة
ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين المفعلة
وتقارير المقررات

لجان المراجعة
باﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

(%100) 60

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

في كل منهما

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة
لجان المراجعة
باﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين المنفذة

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

2016 -2015

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
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(%100) 60

(%100) 60

(%100) 60

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقرير المراجعة

اﻷنشطة الرئيسية

سبتمبر 2015

المراجع الداخلي
ولجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

نسبة ) (%اﻹنجاز في
إﻋداد تقارير المراجعة

مراجعة مصفوفة البرنامج  /المقررات
والتأكد من أنها تظهر التوزيع التصاﻋدي
والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية
المكتسبة من الفرقة اﻷولي إلي الفرقة
الخامسة حتي تتناسب مع نوﻋية وﻋدد
المقررات التطبيقية في السنوات النهائية

2016 -2015

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الداخلية

ﻋدد اﻷقسام العلمية
المشاركة في
المراجعة

إﻋداد تقارير دورية للبرنامج الدراسي
التقارير الدورية
و مراجعة البرنامج من مراجع داخلي
للبرنامج وتقارير
المراجعة الداخلية و ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي ت
و خطط تحسين بنا ًء ﻋلى تغذية راجعة
الخارجية

2016 -2015

فريق المعيار وحدة
ضمان الجودة

نسبة اﻹنجاز فيإﻋداد التقرير الدوري
للبرنامج
تقرير المراجع
الداخلي والخارجي
ﻋلى تموذج 14

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة ) (%استيفاء
محتويات ملف
البرنامج

الدورية لتوصيف
البرنامج
مصفوفة البرنامج
المعدلة

المراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات
البرنامج وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس )ﻋدد مصفوفات البرنامج
سبعة(

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المراجع الداخلي
المراجع الخارجي

ملف البرنامج

اﻋداد ملف البرنامج ويشمل :توصيف
البرنامج ،مصفوفات البرنامج السبعة
،تقرير البرنامج ،توصيف ومصفوفات
وتقارير المقررات ﻋلى نموذج الهيئة

2016 -2015

وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

ومراجعتها مراجعة دقيقة
)تقارير المراجعة(
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المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

%100

ميزانية
الكلية

(%100) 9

ميزانية
الكلية

%100

استيفاء جميع
محتويات
ملف البرنامج
)(%100

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقرير ﻋن اسباب
ﻋدم تفعيل برنامج
دكتور الصيدلة

اﻷنشطة الرئيسية

مناقشة أسباب ﻋدم تفعيل برنامج دكتور
الصيدلة ) برنامج بكالوريوس مميز(
والبدائل المتاجة

فترة التنفيذ

2016 -2015

مسئولية التنفيذ

ﻋميد الكلية
وحدة ضمان اجودة
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مؤشر اﻷداء

نسبة اﻹنجاز فيإﻋداد التقرير

المستهدف

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالتدريس والتﻌلم  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
فترة التنفيذ

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

آلية مراجعة استراتيجية
التدريس والتعلم

إﻋداد آلية مراجعة استراتيجية التدريس والتعلم
والتقويم تعتمدﻋلي رأي الطالب والمراجعة في
ضوء نتائج اﻻمتحانات ورأي الممتحن الخارجي
وأﻋﻀاء هيئة التدريس

سبتمبر2015

وثيقة استراتيجية التدريس تحديث استراتيجية التدريس والتعلم دوريا ً لتشمل
مصادر التعلم ،اساليب التقييم ،التدريب الصيفي
والتعلم

سبتمبر2015

المعيار
فريق الكليية
وكيل
لشئون التعليم
والطﻼب

سبتمبر2015

لجان المراجعة ﻋدد تقارير
الداخلية باﻷقسام المراجعة
)تقرير ﻋن
العلمية ولجنة
كل قسم
المراجعة
الداخلية بالوحدة ﻋلمي(

المحدثة
تقرير مراجعة
استراتيجية التدريس
والتعلم

تقرير المستفيدين ﻋن
استراتيجية
التدريس والتعلم

مراجعة اﻻستراتيجية للتاكد من أن اﻷساليبالمذكورة مطبقة بالكامل في الكلية ) مقارنة
اﻻستراتيجية بما جاء في توصيف المقررات(
وتوثيقها وإﻋﻼنها
إﻋداد قائمة المقررات اﻹلكترونية وقائمة بأساليب التدريس والتعلم التقليدية وغير
التقليدية موثقة ومعتمدة ومعلنة لجميع أﻋﻀاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطﻼب
تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف المجتمعية
في مناقشة استراتيجية التدريس والتعلم

اﻋداد استطﻼع رأي الطﻼب حول وسائلتقرير استطﻼع
أراء الطﻼب ﻋن وسائل التدريس والتعلم وتطبيقها وتحليل نتائجها
واﻻستفادة منها
التدريس والتعلم

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهد
ف

وكيل الكليية
لشئون التعليم
والطﻼب

نسبة )(%
استيفاء بنود
اﻵلية

%100

نسبة )(%
استيفاء بنود
اﻻستراتيجية

%100

2016 -2015

وحدة ضمان
الجودة

2016 -2015

لجنة القياس
وتقويم اﻷداء
فريق معيار
التدريس والتعلم
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التمويل %
اﻹنجاز
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية
ميزانية
الكية

9
)(%100

ﻋدد التقارير  2تقرير
من المستفيدين من
المستفيدين
تقرير%
نسبة اﻹنجاز 100
استطﻼع
في تقرير
الرأي
استطﻼع
الرأي وخطة وخطة
تحسين
تحسين

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

اﻷنشطة الرئيسية

المخرجات /الوثيقة
الدالة

المعلقات بها المراجع التي المعلقات تذكر المراجع التي استفادت منها وهذه
اﻷنشطة يتم تقييمها في توصيف المقررات
استفادت منها

الجدول الدراسي المعلن مطابق لﻶئحة

تقرير المراجعة

الكلية

فترة التنفيذ

2016 -2015

قبل بداية الفصل
الدراسي اﻷول
قبل بداية الفصل
الدراسي الثاني

آلية تقييم التدريب الصيفي إنشاء آلية موثقة لتقييم التدريب الصيفي وتفعيل
دور أﻋﻀاء هيئة التدريس المشرفين ﻋلى هذا
الموثقة
التدريب ووضع مؤشرات لقياس فاﻋليته

2016 -2015

تطبيق ﻻستطﻼع رأي الطﻼب حول برامجالتدريب الميداني وتحليل نتائجها واﻻستفادة من
التغذية الراجعة منها

2016 -2015

قائمة ببرامج التدريب الميداني ﻋلي مستوىالبرامج التعليمية وآلية اﻹشراف والمتابعة
والتقييم

2016 -2015

تقرير استطﻼع أراء
الطﻼب ﻋن برامج
التدريب الميداني
واﻻستفادة منها

قائمة ببرامج
الميداني

التدريب

مسئولية التنفيذ

%100

لجان المراجعة ﻋدد ونسبة
الداخلية باﻷقسام ) (%المعلقات
التي بها
العلمية
مراجع
وبالوحدة
60
ﻋدد ونسبة
وكيل الكلية
)(%100
)(%
لشئون التعليم
المقررات
والطﻼب
المطابقة
لﻶئحة الكلية
وحدة ضمان
الجودة
فريق معيار
التدريس والتعلم
لجنة اقياس
وتقويم اﻷداء
فريق معيار
التدريس والتعلم
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مؤشر اﻷداء

المستهد
ف

فريق معيار
التدريس والتعلم

نسبة اﻹنجاز
في إﻋداد
اﻵلية

التمويل %
اﻹنجاز
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%100
ميزانية
الكلية

%100

نسبة اﻹنجاز
في تقرير
استطﻼع
الرأي وخطة
تحسين

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

%100

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهد
ف

المخرجات /الوثيقة
الدالة

قائمة باﻷطراف المجتمعية -وثائق مشاركة اﻷطراف المجتمعية في برامج 2016 -2015
تدريب الطﻼب والمشاركة في تقييمهم
المشاركة

فريق معيار
التدريس والتعلم

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد القائمة

%100

2016 -2015

مسئول مؤشر
مشكﻼت
التدريس والتعلم
بمعيار القيادة
والحوكمة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد تقرير
الدراسة

إﻋداد مقياس لدرجات الشفوي

2016 -2015

اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان
الجودة

إﻋداد قوائم أسئلة للشفوي
دراسة ﻋن الدروس الخصوصية

2016 -2015

مسئول مؤشر
مشكﻼت
التدريس والتعلم
بمعيار القيادة
والحوكمة

2016 -2015

فريق معيار
ابرامج
والمقررات

تقرير دراسة
ﻋن مدى كفاية
للعملية التعليمية

دراسة ﻋن مدى كفاية الموارد المالبة للعملية
الموارد التعليمية

وثيقة مقياس
الدرجات
تقرير ﻋن مدى توافر
قوائم اسئلة الشفوي
تقرير الدراسة

وثيقة NARS

اﻷنشطة الرئيسية

اﻋادة تقسيم المقررات بنفس طريقة تقسيمها
في NARSومراجعة وزنها النسبي في البرنامج
ﻋلي النحو المبين في NARS

فترة التنفيذ
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وثيقة مقياس
الدرجات
توافر قوائم
اسئلة الشفوي
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد تقرير
الدراسة
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد تقرير
تقسيم
المقررات

التمويل %
اﻹنجاز
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

%100
ميزانية
الكلية

1
)(%100
9
)(%100
%100

%100

ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

جداول الﻼئحة معتمدة
وموثقة قرارات مجالس
الكلية والجامعة

تحديث طريقة تقييم الطﻼب لتشمل تقييم اساليب
التعلم الذاتي من أنشطة ويخصص لها درجات
)أﻋمال سنة( بصورة موثقة معتمدة
)موافقة مجلس كلية ومجلس الجامعة( و ما يفيد
التطبيق الفعلي لهذا القرار وهذا التعديل يدون في
توصيف المقرر

إفادة موثقة من قسم
رﻋاية الشباب

زيادة التطبيقات العملية وزيارات المصانع
والمستشفيات وتفعيل خطط التحديث في اﻷقسام
العلمية لمواكبة تطور سوق العمل

وما يﻔيد التطبيق

فترة التنفيذ

2016 -2015

2016 -2015
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مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهد
ف

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب

نسبة )(%
استيفاء
اﻹجراءات

%100

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب
قسم رﻋاية
الشباب

ﻋدد زيارات
المصانع

2
)(%100

التمويل %
اﻹنجاز
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالطﻼب والخريجون  -الخطة التنفيذية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن شروط مناقشة آلية استمرارية المشروﻋات
الطﻼبية واقتراح أن يكون مدير المشروع
اختيار مدير
طالب بالفرقة الرابعة أو الثالثة والمشرف
المشروع
ﻋلى المشروع ﻋﻀو هيئة تدريس لديه
الطﻼبي
خبرة بالمشروﻋات وإﻋداد شروط اختيار
والمشرف ﻋلى
مدير المشروع الطﻼبي والمشرف ﻋلى
المشروع
المشروع
خطة معتمدة ومعلنه للدﻋم واﻻرشاد
خطة الدﻋم
واﻹرشاد معتمدة الطﻼبي طبقا لﻼحتياجات الفعلية للطﻼب
تتﻀمن :رﻋاية الطﻼب الوافدين والدﻋم
ومعلنه
المالي للطﻼب المستحقين للمنح الدراسية
دليل الطالب

اﻋداد دليل الطالب يتﻀمن معلومات كافيه
ﻋن المؤسسة وبرامجها التعليمية وخدمات
الدﻋم الطﻼبي
الﻌيادة الطبية مجهزة للحاﻻت الطارئة

دليل البرنامج

إﻋداد دليل البرنامج التعليمي )كتيب(

تقرير العيادة
الطبية ﻋن المتاح
ومتطلبات الجودة
توافر إحصائية ﻋن نسبة الوافدين إلى
إحصائية ﻋن
العدد اﻹجمالي للطﻼب
نسبة الوافدين

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2017-2018

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
االتقرير

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2015-2016

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب
قسم رﻋاية اشباب

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
الخطة

%100

ميزانية
الكلية

2015-2016

نسبة )(%
وكيل الكلية لشئون
اﻻنجاز في إﻋداد
الطﻼب
الدليل
قسم رﻋاية اشباب
نسبة )(%
وكيل الكلية لشئون
اﻻنجاز في إﻋداد
الطﻼب
التقرير
نسبة )(%
قسم شئون الطﻼب
اﻻنجاز في إﻋداد
اﻹحصائية
وكيل الكلية لشئون نسبة )(%
التعليم والطﻼب اﻻنجاز في إﻋداد
دليل البرنامج

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

2015-2016
2015-2016
سبتمبر 2015
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دليل البرنامج

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 1-3تطوير برامج الدراسات الﻌليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج الهدف اﻻستراتيجي
مﻌيار الدراسات الﻌليا  -الخطة التنفيذية السنوية )(2016-2015
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

 إﻋﻼن الﻼئحة بعد ﻋمل التعديﻼتﻻئحة ساﻋات
المطلوبة واﻻﻋتماد والتوثيق
معتمدة لبرامج
الدراسات العليا موثقة  -اﻹﻋﻼن ﻋن برامج الدراسات العليا
يالساﻋات المعتمدة
ومعلنة

ملفات البرامج
وبها توصيف
ومصفوفات البرنامج
والمقررات
ملفات المقررات

تقارير المراجعة

 مراجعة واﻋتماد وتوثيق وثيقةالمعايير اﻷكاديمية المتبناة توصيف
برامج الدراسات العليا ومصفوفاتها
وفقا ً للنماذج الصادرة من الهيئة
القومية لﻀمان جودة التعليم
واﻻﻋتماد
 مراجعة توصيف مقررات برامجالدراسات العليا ومصفوفاتها وفقا ً
للنماذج الصادرة من الهيئة القومية
لﻀمان جودة التعليم واﻻﻋتماد
 مراجعة مصفوفات المخرجاتالتعليمية المستهدفة للمقررات مع
أهداف ومخرجات البرنامج

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

سبتمبر 2015-

أ.د /وكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا والبحوث
اﻷقسام العلمية
قسم الدراسات العليا

نسبة )(%
اﻹنجاز في
اﻹجراءات

%100

سبتمبر 2015-

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%
ملفات البرامج
التي تم إﻋدادها

19
)(%100

التمويل
جنية
مصري
500

%
اﻹنجاز
%100

ميزانية
الكلية

1350

%100

ميزانية
الكلية

سبتمبر 2015-

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%
ملفات المقررات
التي تم إﻋدادها

العدد الكلي
للمقررات
)(%100

1350
ميزانية
الكلية

%100

سبتمبر 2015-

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%

العدد الكلي
للمقررات

9500

%100
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تقارير المراجعة
للمصفوفات

)(%100

ميزانية
الكلية

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة الجدول الدراسي  -إﻋداد الجدول الدراسي للفصل
اﻷول
فصل أول
وثيقة التقويم
إﻋداد جدول التقويم
فصل أول
للفصل اﻷول
خطط التحسين
للمقررات

إﻋداد تقارير المقررات لفصلالدراسي اﻷول وخطط التحسين بنا ًء
ﻋلى التغذية الراجعة من الطﻼب

وثيقة الجدول الدراسي  -إﻋداد الجدول الدراسي للفصل
الثاني
فصل تاني
وثيقة التقويم
فصل ثاني

جدول التقويم
للفصل الثاني

خطط التحسين
للمقررات

إﻋداد تقارير المقررات لفصلالدراسي الثاني وخطط التحسين بنا ًء
ﻋلى التغذية الراجعة من الطﻼب

تقرير المراجع
الخارجي ﻋلى
نموذج 20

مراجعة خارجية لملفات البرامج

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

سبتمبر 2015-

أ.د /وكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا والبحوث
اﻷقسام العلمية
قسم الدراسات العليا

نسبة )(%
اﻹنجاز في
اﻹﻋداد وفقا ً
للجدول الزمني

يناير – فبراير 2016

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%

نوفمبر2015-

بعد إﻋﻼن نتائج الفصل
الدراسي اﻷول
يناير – فبراير2016

مارس -ابريل 2016

يوليو 2016
بعد إﻋﻼن نتائج الفصل
الدراسي الثاني

تقارير المقررات
التي بها خطط
تحسين

المستهدف

%100

50

في موﻋد
محدد

ميزانية
الكلية

جميع
المقررات

350

)(%100

ميزانية
الكلية

%100

50
ميزانية
الكلية

350

أ.د /وكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا والبحوث
اﻷقسام العلمية
قسم الدراسات العليا

نسبة )(%
اﻹنجاز في
اﻹﻋداد وفقا ً
للجدول الزمني

في موﻋد
محدد

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%

%100

سبتمبر  2016القسم العلمي
المراجع الخارجي
للقسم العلمي
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خطط التحسين
للمقررات
ﻋدد ونسبة )(%
تقارير المراجعة
الخارجية للبرامج

التمويل
جنية
مصري

ميزانية
الكلية
(%100)18

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز
%100

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

مسئولية التنفيذ

فترة التنفيذ

ملفات البرامج
مكتملة وخطط
تحسين للبرامج

إجراء التعديﻼت المذكورة في تقرير
المراجع الخارجي )إن وجدت(
وخطط تحسين البرامج بنا ًء ﻋلى
التغذية الراجعة واﻋتماد وتوثيق
مرفقات الملفات

اكتوبر 2016

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ملفات إنجاز طﻼب
الدراسات العليا

ت ث واس ال ق ال ق م
خﻼل ع ل ملف إن از ل ا عة
ال ال

اكتوبر 2016

دليل إدارة
اﻻمتحانات

اع اد ن ام لل ول و ادارة
اﻻم انات و آل ة اﻻج اءات

اكتوبر 2016

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها
وحدة ضمان الجودة

ا
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد ونسبة )(%100)18 (%
خطط التحسين
للبرامج

التمويل
جنية
مصري
100

ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة ) (%ﻋدد المقيدين
ملفات اﻹنجاز

)(%100

توافر الدليل %100

500
ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

لغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 2-3تﻌزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث الﻌلمي
مﻌيار البحث الﻌلمي  -الخطة التنفيذية السنوية )(2016-2015
المخرجات /الوثيقة
الدالة
آلية وضع الخطة
البحثية

اﻷنشطة الرئيسية
تﻀع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق
خطوات منهجية.

فترة التنفيذ

 2016-2015وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

تقرير إرتباط الخطة تتأكد المؤسسة من أوجه ارتباط خطتها
البحثية بخطة الجامعة البحثية بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.
وأولويات المجتمع

2016-2015

تقرير مﻼءمة إمكانات تتحقق المؤسسة من مدى مﻼءمة إمكانات
المؤسسة مع خطتها المؤسسة مع خطتها البحثية.
البحثية

2016-2015

تنشئ المؤسسة لجنة أخﻼقيات البحث
وثيقة ضوايط تشكيل لجنة
العلمى وفق القواﻋد واﻹرشادات الدولية
أخﻼقيات البحث
والﻀوابط المحلية.
العلمي

2016-2015

وثيقة ضوابط ﻋمل
وإجراءات تشغيل
لجنة أخﻼقيات
البحث العلمي

تﻀع اللجنة ضوابط ﻋمل وإجراءات
تشغيل قياسية لها وتفعلها )مثل الحصول
ﻋلى موافقة اللجنة ﻹجراء البحوث العلمية
ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها(.

مسئولية التنفيذ

فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

2016-2015
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة
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%100

التمويل
جنية
مصري

500
ميزانية
الكلية

ﻋن إﻋداد
الوثائق

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
بيان بالموارد المالية
ومصادر التمويل
المختلفة المتوفرة
للبحث العلمي

اﻷنشطة الرئيسية
توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث
العلمي من مصادر تمويل مختلفة )مثل
مشروﻋات بحثية ممولة -نسبة من دخل
الوحدات ذات الطابع الخاص -تسويق
البحوث(.

فترة التنفيذ
2016-2015

بيان بالموارد المادية تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية
والتجهيزات
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد
التي
والتسهيﻼت
المادية والتجهيزات والتسهيﻼت التي
توفرها المؤسسة
توفرها للعملية البحثية مﻼئمة.
للعملية البحثية

2016-2015

تعد المؤسسة بيانا بالمشروﻋات البحثية
الممولة من مؤسسات محلية واقليمية
ودولية خﻼل اﻻﻋوام الثﻼثة الماضية.

2016-2015

تستخدم المؤسسة أساليب لدﻋم وتحفيز
البحث العلمي )مثل استحداث وحدات أو
إدارات لدﻋم البحث العلمي وتسويق
البحوث وحاضنات المشروﻋات ومراكز
نقل التكنولوجيا وريادة اﻷﻋمال واﻻبتكار
وغيرها(.
تﻀع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج
لتنمية قدرات الباحثين.

2016-2015

بيان بالمشروﻋات
البحثية الممولة من
مؤسسات محلية
واقليمية ودولية
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
قائمة اسليب دﻋم
وتحفيز البحث
العلمي وتنمية
قدرات الباحثين

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنية
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد بيان
البيان
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقرير ﻋن وسائل
دﻋم اﻷبحاث
التطبيقية والمشتركة

تدﻋم المؤسسة اﻻبحاث التطبيقية
والمشروﻋات البحثية المشتركة بين
تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او
مع جهات خارجية.

2016-2015

تقرير يوضح تطور
اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام
الثﻼثة الماضية
ومتوسط اﻻنتاج
ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس ومتوسط
النشر الدولي
دراسة ﻋن تطور
مشاركة الفئات
المختلفة في اﻷنشطة
البحثية المختلفة
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تقرير تحليلي
لمحتوى قواﻋد
بيانات البحث
العلمي واﻷنشطة
العلمية اﻷخرى

تحلل المؤسسة تطور اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام الثﻼثة الماضية ومتوسط
اﻻنتاج ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس ومتوسط
النشر الدولي.

2016-2015

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع
ودﻋم مشاركة أﻋﻀاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والطﻼب فى اﻻنشطة
والمشروﻋات والمؤتمرات العلمية
والبحثية المحلية واﻻقليمية والدولية

2016-2015

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنية
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

تﻌد المؤسسه قواعد بيانات تشمل:
-1ﻋدد ونسبة كل من اﻷبحاث العلمية
المحلية واﻹقليمية والدولية الي مجمل
اﻷبحاث المنشورة ومقارنه تحليلية لتطور
النشر المحلي والدولي.

2016-2015

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

-2ﻋدد ونسبة اﻷبحاث المشتركة
والتطبيقية.
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ميزانية
الكلية
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الدراسة

%100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

-3اﻷتفاقيات المفعلة مع المؤسسات
التعليمية او البحثية المحلية واﻹقليمية
والدولية ومخرجاتها

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنية
مصري

فريق المعيار

-4المؤتمرات العلمية المحلية واﻹقليمية
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت
في تنظيمها
-5اصدار دورية ﻋلمية محكمة.
-6أنشطة ﻋلمية أخرى ﻷﻋﻀاء المؤسسة
)مثل المشاركة في ﻋﻀوية هيئات دولية
وفي تحكيم أبحاث أو مشروﻋات والتمثيل
في منظمات وجمعيات محلية و إقليمية
ودولية.
-7جوائز أو براءات اختراع حصل ﻋليها
اﻋﻀاء المؤسسة.

2016-2015

ميزانية
الكلية

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الدراسة
فريق المعيار
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%100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

قائمة المؤتمرات
العلمية المحلية
واﻹقليمية والدولية
التي نظمتها الؤسسة
أو شاركت في
تنظيمها

تحرص المؤسسة ﻋلى اقامة مؤتمر ﻋلمى
دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 2016-2015وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار
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مؤشر اﻷداء

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

المستهدف

%100

التمويل
جنية
مصري

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي  :1-4المساهمة الفﻌالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2016-2015
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقارير ﻋن إنجاز  -1تنمية الوعي لدى
اﻷنشطة ،تقرير لكل مجتمع الكلية )قيادات-
نشاط ومرفقاتها
هيئة تدريس-هيئة
وتشمل اﻹﻋﻼن ﻋن معاونة -طﻼب –
اﻷنشطة ومكان
إداريين( بﻔعالية الدورات
انعقادها وقوائم
التدريبية في تحسين
الحﻀور
اﻷداء
والورقيات الخاصة  -2اﻻحتفال بالطﻼب
بإنجــــاز اﻷنشــــطة
الجدد وتوزيع دليل
ونمـــاذج اســـتطﻼع
الــــــرأي ونتــــــائج
الكلية
اســــتطﻼع الــــرأي
وخطـــط التحســـين -3تنظيم ال
المبنيـــــــة ﻋلـــــــى
Orientation day
اســــتطﻼع الــــرأي
لتعريف طلبة الكلية
تحميــــل البــــرامج
واﻻنشــطة الخاصــة
بمهنة الصيدلة
بخدمــــة المجتمــــع
وتنميــة البيئـــة علـــى
موقع الكلية
دليل يقدم للطالب
بالكليه

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

الفئة
المستهدفة

خﻼل الخطه
2016-2015

 نائب رئيسالجامعة لشئون
خدمة المجتمع
 وكيل الكليةلشئون خدمة
المجتمع

تمويل ذاتى

قياداتأعضاء هيئةتدريس
هيئة معاونة -طﻼب
-إداريين

بداية العام
الدراسي

أﻋﻀاء المعيار
بالمشاركة مع
رﻋاية الشباب
وادارة الكلية

رﻋاية الشباب

الطﻼب الجدد
بالكلية

خﻼل الخطه
2016-2015

 وكيـــــل الكليـــــةلشــــئون البيئــــة و
المجتمع.
 اﻋﻀـــاء معيـــارخدمـــة المجتمـــع و
تنميــــــة البيئــــــة -
ﻻتحــــاد و اﻷســــر
الطﻼبيــة المختلفــة
بالكلية
المؤسسات ذات
الصله

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية المنفذة
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 10أنشطة
%100

) 3000تمويل
ذاتى  /دﻋم من
الجامعه(

%
اﻹنجاز
%100

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 -4المشاركه فى التوﻋيه
بمرض السكرى مع ورشه
ﻋمل لتحليل مستوى السكر
بالدم

 28و 21
2016/4/

 -5التبرع باﻷوراق
والكتب القديمة لجمعية
رسالة الخيرية
-6القيام بتوزيع شنط
رمﻀان لجميع العمال
الموجودين بالكليه

مع بداية الفصل اﻋﻀاء المعيار مع
ممثلى اﻷقسام
الدراسى الثانى
العلميه المختلفه
وكيل الكليه لشئون
2016/6/1
خدمة المجتمع
اﻋﻀاء المعيار
أﻋﻀاء هيئه
التدريس المتبرﻋين
بالعمل
اﻷسبوع الثانى وكيل الكليه
اﻋﻀاء المعيار
من رمﻀان
بﻼشتراك مع
بعض معاونى
اﻋﻀاء هيئه
التدريس والطﻼب
بالكليه
ممثلين ﻋن
خﻼل شهر
المعيارمع طﻼب
رمﻀان1
الجمعيه العلميه
بالكليه

-7توزيع شنط
رمﻀان بإحدى القرى
الموجوده بحلوان

-8تنظيم إفطارجماﻋى
فى رمﻀان

مؤشر اﻷداء

اﻋﻀاء المعيار
باﻷشتراك مع كليه
التمريض
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المستهدف

التمويل

الفئة
المستهدفة

4000تمويل الفئه
من مشروع المجتمعيه
بمقر الهﻼل
القوافل
المشترك بين اﻷحمر داخل
كليه الصيدله حلوان
والتمريض
داخل الكليه
مجتمع الكلية

 7000جنيه داخل الكليه
مجهودات
ذاتيه وتبرﻋات
أﻋﻀاء هيئة
التدريس
المجتمع
7000
الخارجى
مجهودات
ذاتيه وتبرﻋات المحيط
من أﻋﻀاء بالجامعه
هيئة التدريس
بالكليه
تمويل ذاتى

المجتمع
الداخلى

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

-9اﻻحتفال بيوم اليتيم

2016/4/7

-10المشاركه فى حملة
للتوﻋيه ﻋن Zika Virus

2016/3/10

-11المشاركه فى حملة
توﻋيه بأضرار الوجبات
السريعه ومخاطرها
المحتمله مع توزيع
منشورات خاصه بالحمله
-12اﻻحتفال
بالموظفين المحالين
للمعاش

2016/5/3

خﻼل العام
الدراسى

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وكيل الكليه لشئون
البيئه
أﻋﻀاء المعيار
بالمشاركه مع
اسرة ماى فارمسى
بالكليه
رﻋاية الشباب
أﻋﻀاء المعيار
باﻷشتراك مع
اللجنه العلميه
ﻹتحاد كلية
الصيدله -جامعة
حلوان
أﻋﻀاء المعيار
بالمشاركه مع
أسرة PSHU
الموجوده بالكليه
اﻋﻀاء المعيار –
ادارة الكليه -رﻋاية
الشباب
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المستهدف

التمويل

الفئة
المستهدفة

 5000جنيه أطفال من دار
اﻷيتام التابعه
تمويل ذاتى
لجمعية نهر
العطاء

مجهودات
ذاتيه

مجتمع
الجامعه

مجهودات
ذاتيه

طﻼب و
موظفين
جامعة حلوان

 2500جنيه داخل الكليه
تمويل ذاتى

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي :2-4تحقيق شراكة مجتمﻌية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب )برامج التدريب الميداني(
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

 -1إﻋداد قاﻋدة بيانات لشركات
ﻋقود الشراكة
)الفئة المستهدفة؟( اﻷدوية
-2مخاطبات لشركات اﻷدوية
 -3ﻋقد اتفاقات
برامج وانشطه
المعيار محمله
اوﻻ بأول ﻋلى
الموقع

 -4اﻷشراف ﻋلى الموقع
اﻻكترونى للكلية و تحديثه

وثائق اﻹجتماﻋت
الدوريه للجمعية

-5تفعيل دور جمعية خريجى
صيدلة حلوان وتحديد ادوار
مجلس اﻻدارة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

خﻼل الخطه أ.د /وكيل الكلية
 2106-2015لشئون خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة وفريق
المعيار
خﻼل الخطه
2106-2015

خﻼل الخطه
2016-2015

مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد الشراكات
المجتمعية

20

ﻋدد ونسبة
)(%
%25
المستفيدين
دورية تحديث كل  3شهور
أ.د /وكيل الكلية
الموقع
لشئون خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة وفريق
المعيار
ﻋدد ونسبة
 وكيل الكلية) (%اﻷنشطة
لشئون خدمة
المجتمع وتنمية الرئيسية المنفذة
البيئة
 مجلس ادارةجمعية خريجي
الكلية
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التمويل
ميزانية
الكلية
شركات
اﻷدوية

الفئة
المستهدفة  %اﻹنجاز
أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
والمعاونين
والطﻼب

 ميزانيةالكلية

المجتمع
الداخلى
والخارجى
للجامعه

انشطه
الجمعيه

المجتمع
الداخلى
والمجتمع
المحيط
بالكليه

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تشكيل مجلس
الكليه وبه ممثلين
من المجتمع
الخارجى

 -6وضع آليه ﻹشتراك شركات
اﻷدويه و المؤسسات الصيدليه
في صنع القرار بالكلية.

خﻼل الخطه
2016-2015

-7ﻋقد بروتوكوﻻت تعاون بين
الكلية و الجهات المعنية
بالخدمات الصيدلية لتدريب
الطﻼب
 بروتوكول تدريب مع مستشفىاﻻطفال للسرطان

خﻼل الخطه
2016-2015

تدريب الطﻼب
سنويا بالشركات
والمؤسسات ذات
الصله

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ
 وكيل الكليةلشئون خدمة
المجتمع و تنمية
البيئة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 أتحاد الطﻼب.نائب رئيس
الجامعة لشئون
خدمة المجتمع
 ﻋميد الكلية وكيل الكليةلشئون خدمة
المجتمع و تنمية
البيئه
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مؤشر اﻷداء

الفئة
المستهدفة  %اﻹنجاز

المستهدف

التمويل

ﻋدد ونسبة )(%100) 2 (%
الممثلين
من المجتمع
الخارجى

 ميزانيةالكلية

المجتمع
الداخلى
للكليه

 ميزانيةالكلية

طﻼب
الكليه

ﻋدد
البروتوكوﻻت

ﻋدد ونسبة
)(%
المستفيدين

2

%5
من ﻋدد
الطﻼب

شركات
اﻷدوية

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي - :3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2016-2015
المخرجات/
الوثيقة الدالة
ﻋقد المشروع

اﻷنشطة الرئيسية
المشاركة في مشروﻋات الجامعة
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول
حوض النيل

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 2016-2015أ.م.د /سامح سرور
) التقدم للجامعة
بمقترح المشروع(
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مؤشر اﻷداء
الحصول ﻋلى
مشروع

المستهدف

التمويل

واحد

ميزانية
المشروع

الفئة
المستهدفة
دول
حوض
النيل

%
اﻹنجاز

الخطة التنفيذية 2017-2016
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الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيارالتخطيط اﻻستراتيجي -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة تحليل الفجوة  -إﻋداد بيان تحليل الفجوة بين الخطة
اﻻستراتيجية السابقة 2015-2010
والوضع الحالي
وثيقة الصيغة
النهائية لرؤية
ورسالة الكلية

  -استبيانات استطﻼع رأي إضافية بسببمحدودية المشاركة في إبداء الرأي بشأن
رؤية و رسالة الكلية المحدثة )داخليا ً
وخارجياً( واﻻستفادة من التغذية الراجعة

تقريرالمتابعة إﻋداد تقريرالمتابعة والتقييم للخطة
والتقييم اﻻستراتيجية

فترة التنفيذ

2017-2016

مسئولية التنفيذ

فريق معيار
التخطيط
اﻻستراتيجي

2017-2016

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في تحليل الفجوة
نسبة )(%

%100

اﻻنجاز في
تحديث صياغة
الرؤية والرسالة
سبتمبر  -اكتوبر
-2016
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جنيه
مصري

نسبة ) (%استيفاء
التقرير

ميزانية
الكلية
أكبر من
%70

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيارالقيادة والحوكمة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة التوصيف
الوظيفي للقيادات
اﻷكاديمية
وثيقة تنفيذ الخطة
التدريبية

إﻋداد وثيقة التوصيف الوظيفي للقياداتاﻷكاديمية

2017-2016

إﻋداد تقرير ﻋن تنفيذ الخطة التدريبية
للقيادات اﻷكاديمية وبه نسبة الحاصلين
ﻋلي دورات إلي إجمالي ﻋدد القيادات

2017-2016

مراجعة موضوﻋات الكتاب الجامعي
تقارير المراجعة
من اﻷقسام العلمية تتفق مع ما ورد من موضوﻋات بتوصيف
المقرر المعتمد للتحقق من مناسبة الكتاب
وتناسقه مع التوصيف التزاما ً بالمصداقية
واﻷخﻼقيات
تقرير ﻋن
اﻹلتزام بقانون
الملكية الفكرية
وثيقة التقرير

تطييق إجراءات اﻻلتزام بقانون الملكية
الفكرية والتاكد من أن الكتب التي أﻋدها
أﻋﻀاء هيئة التدريس لها رقم إيداع و
يوجد آلية لدى اﻷقسام العلمية تتابع هذه
العملية
إﻋداد تقريرالتعامل مع مشكﻼت التدريس
والتعلم

فترة التنفيذ

المستهدف

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

فريق معيار القيادة
والحوكمة

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
الوثيقة
نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
الوثيقة

سبتمبر 2016

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية

ﻋدد و نسبة )(%
التقارير

(%100) 9

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب رؤساء
اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
الكتب التي لها
رقم إيداع

(%100)60

2017-2016

فريق معيار القيادة
والحوكمة

نسبة )(%

%100

جنيه
مصري

%100
%100

ميزانية
الكلية
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اﻻنجاز في إﻋداد
الوثيقة

 %اﻹنجاز

التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير ﻋن تحديث
موقع الكلية
تقرير تقييم اﻷداء

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تحديث موقع الكلية دوريا ً

2017-2016

تقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات
تقييم موضوﻋية

2017-2016

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق معيار القيادة
والحوكمة

دورية التحديث

كل  3شهور

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100
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المستهدف

جنيه
مصري

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار أعﻀاء هيئة التدريس  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير مدي
استيفاء حاجة
الكلية من
أﻋﻀاء هيئة
التدريس
تقارير كيفية و
خطط تحسين

المﻌيار

اﻷنشطة الرئيسية

أعﻀاء هيئة
التدريس

إﻋداد وثيقة مدى استيفاء حاجة الكلية
من اﻋﻀاء هيئة التدريس بنا ًء ﻋلى
الدراسة اﻻكتوارية السابق إﻋدادها
واﻹجراءات التصحيحية وبيان
اﻷقسام العلمية ﻋن نسبة العجز
تطبيق استبيانات قياس اﻵراء وتقييم
اﻷداء واﻻستفادة من نتائج تحليلها

فترة التنفيذ
2017-2016

مسئولية التنفيذ
لجنة القياس
وتقويم اﻷداء

2017-2016

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%

بيان البرامج
التدريبية المنفذة

إﻋداد بيان البرامج التدريبية المنفذة
بنا ًء ﻋلى اﻻحتياجات التدريبية ونسبة
المتدربين للعدد الكلي لكل فئذة

2017-2016

قوائم السير الذاتية
ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس

تجميع السيرة الذاتية في قائمةمتﻀمنة اﻻبحاث المنشورة

2017-2016

فريق المعيار
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%100

اﻻنجاز في
إﻋداد التقرير
نسبة )(%

لحنة التدريب

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

اﻻنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
الجهاز اﻹداري  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المخرجات/
الوثيقة الدالة
التقريرالكيفي
لنتائج التحليل
اﻹحصائي
وإجراءات
تصحيحية
تقارير اﻷداء
الدورية

بيان البرامج
التدريبية المنفذة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

القياس الدوري ﻵراء أﻋﻀاء الجهاز
اﻹداري واﻻستفادة من نتائج تحليل
اﻻستبيان لعمل إجراءات تصحيحية

 2017-2016لجنة القياس وتقييم
اﻷداء

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%

المستهدف
%100

ﻹنجاز إﻋداد
التقرير

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

التقييم الدوري ﻷداء أﻋﻀاء الجهاز
اﻹداري واﻻستفادة من نتائج التقييم في
المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات
وتطوير اﻷداء

 2017-2016إدارة الكلية

ﻋدد ونسبة )(%
التقارير الدورية

ﻋدد ﻋﻀاء
الجهاز اﻹداري
)(%100

ميزانية
الكلية

إﻋداد بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة
و حساب لنسبة المتدربين في كل برنامج
إلى إجمالي أﻋداد أﻋﻀاء الجهاز اﻹداري

 2017-2016فريق معيار

نسبة )(%

%100

ميزانية
الكلية

الجهاز اﻹداري
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اﻻنجاز في إﻋداد
البيان

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :2-1تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل واستمرارية اﻻعتماد
مﻌيار إدارة الجودة والتطوير -الخطة التنفيذية )(2017-2016
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقارير اﻹنجاز
في المشروع
وﻋددها 4
خطط العمل
والتقارير
الكيفية جان
الفنية بوحدة
ضمان الجودة
دليل الوحدة
وثائق الندوة أو
اللقاء ،
اﻹﻋﻼن ﻋلى
موقع الكلية
تقارير مراجعة
وحدة ضمان
الجودة

اﻷنشطة الرئيسية
تنفيذ أنشطة المشروع وفق الجدول الزمني
المحدد في ﻋقد المشروع

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

فترة التنفيذ
2017 -2016

فريق المشروع

2017 -2016

لجان وحدة
ضمان الجودة

ﻋدد ونسبة
) (%تقارير
اﻹنجاز
ﻋدد و نسبة
)(%
التقارير
الكيفية بانسبة
لعدد لجان
الوحدة
نسبة )(%
اﻻنجاز في
إﻋداد الدليل
ﻋدد الوسائل
المستخدمة

(%100)4

إﻋداد خطط ﻋمل اللجان كل ﻋلى حدىوتوثيق اﻷنشطة المنفذة لتلك اللجان وإﻋداد
التقارير الكيفية التي توضح نقاط القوة والﻀعف
ومقترحات التحسين )تقارير دورية ﻷنشطتها
المنفذة( ،وتحديث مسميات اللجان لتكون مطابقة
لوحدات مركز ضمان الجودة
2017 -2016
إﻋداد دليل الوحدة 2017-2016
لقاءات ووسائل اخرى لنشر ثقافة الجودة بين
الطﻼب وأﻋﻀاء هيئة التدريس ومعاونيهم
والعاملين بالكلية
ندوة توﻋية بأهمية استمرارية ﻋملية التقويم
الذاتي
 مراجعة توصيف المقررات والتاكيد ﻋلىضرورة اﻻلتزام باﻷحرف  a, b, cوالتي تمثل
المهارات المختلفة كما جاءت في المعايير
القياسية وكذلك اﻻلتزام بها في كل المقررات
وكذلك اﻻلتزام بهيكل المقررات والنسبة المئوية
للمقررات اﻷساسية والمقررات الصيدلية
والمقررات الطبية

سبتمبر2016
فبراير 2017 -

وحدة ضمان
الجودة
لجنة التدريب

التمويل
جنيه مصري

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

3

ميزانية الكلية

لجنة اﻹعﻼم

2017-2016

لجان المراجعة نسبة )(%
اﻻنجاز في
الداخلية
لﻸاقسام العلمية تحديث
لجنة المراجعة توصيف
الداخية للوحدة المقررات
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60
)(%100

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير متابعة
انجازات الكلية

إﻋداد تقرير متابعة انجازات الكلية وبه انجازات
معايير الجودة ﻋن الفترة من سبتمير -2015
اغسطس 2016

التقارير
الدورية

مراجعة التقارير الدورية للبرامج الدراسية
للمرحلتين و تقارير مراجعة خارجية للبرامج
والمقررات و خطط تحسين -بنا ًء ﻋلى تغذية
راجعة شاملة الطﻼب -المقيم الخارجي -أصحاب
العمل-الخريجين واﻋﻀاء هيئة التدريس
سبتمبر 2017
إﻋداد التقرير الذاتي السنوي ﻋن اﻷداء الكاملللمؤسسة

التقرير الذاتي
السنوي

-اﻹجراءات التصحيحية المتخذة بنا ًء ﻋلى التقويم

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

فترة التنفيذ
2017 -2016

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%

2017 -2016

اﻷقسام العلمية

اﻻنجاز في
إﻋداد التقرير
ﻋدد و نسبة
)(%

فريق معيار
التقارير
البرامج
والمقررات لجنة الدورية
نسبة )(%
لجنة منسقي
المعايير و لجنة اﻹنجاز في
التقرير
المراجعة
الداخلية ومدير
الوحدة
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المستهدف
استيفاء
جميع بنود
التقرير
)(%100
%100

%100

التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم الﻌملية التﻌليمية والبحثية
مﻌيار الموارد المالية والمادية  -الخطة التنفيذية )(2017-2016
المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة تطور الموارد
المالية الذاتية للكلية
ﻋلى مدار ثﻼثة أﻋوام
والوثائق الداﻋمة

تنمية الموارد المالية وتنوعها
تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد -تحديث خطة تنمية
الموارد وتفعيلها -العمل المستمر ﻋلى تنمية الموارد
الذاتية والبحث ﻋن مصادر تمويل جديدة ) مثل البرامج
المميزة والشراكات مع الجهات المناظرة
تحديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتية سنويا ًتتﻀمن دراسة ﻋن مردود الوحدات ذات الطابع
الخاص

خطة بالموازنة

ميزانية سنوية و تقرير عن مدى كفايتها
توفير خطة مالية للكلية )توفير خطة بالموازنة المالية
للمؤسسة تتﻀمن اﻹيرادات والمصروفات والفائض في
ضوء موارد الكلية(
إﻋداد تقرير ﻋن مدى كفاية الموارد الذاتية للكلية-
وبيان توزيع لموارد الكلية ﻋلى اﻷنشطة المختلفة

السنوية المالية
تقرير كفاية الموارد

تحديث وثيقة التقدير الكمي واﻋتمادها وتحديد مدى
وثيقة التقدير الكمي
محدثة ومعتمدة ومدى تناسب التقدير الكمي مع أﻋداد الطلبة في ضوء معايير
تناسبها مع أﻋداد الطلبة الهيئة القومية

مسئولية التنفيذ

وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
2017-2016
وتنمية البيئة

فريق معيار
الموارد

2017-2016

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة
% 100

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

% 100

والتقرير

وحدة ضمان
 2017-2016الجودة
فريق معيار
الموارد
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التمويل
جنيه
مصري

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

% 100

500
ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

تقرير ﻋن مدى مﻼءمة
التسهيﻼت الداﻋمة
تقرير اﻹنجاز ﻋن
إحﻼل وتجديد  7معامل
طﻼبية
خطة الصيانة وتقارير
المتابعة الدورية

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية
حصر مدى مﻼءمة التسهيﻼت الداعمة للبرامج
التعليمية ) إن وجدت( وهذا ما يجب أن توضحه وثيقة
ال NORMS
إحﻼل وتجديد  7معامل طﻼبية

إﻋداد خطة صيانة خمسية مكتملة العناصر
ونماذج فصلية لتقديم الصيانة المطلوبة في اﻷقسام
واجتماﻋات شهرية لمناقشة ومتابعة أﻋمال الصياتة
تحديث الخطة السنوية لدﻋم وصيانة البنية التحتية
واﻷجهزة
المتابعة الدورية ﻷﻋمال الصيانة بالمعامل من حيث
النظافة والسباكة واﻹضاءة والكهرباء والتهوية
وإجراءات تصحيحية بنا ًء ﻋلى المﻼحظات الواردة
بتقارير المتابعة الدورية

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

نسبة )(%
 2017-2016فريق معيار
الموارد
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
اﻹدارة الهندسية نسبة )(%
مرتبط
بالجامعة
اﻹنجاز في
بالجامعة
إحﻼل وتجديد
 7معامل
 2017-2016وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

فريق معيار
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد خطة
الصيانة
وتقارير
المتابعة
الدورية

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

% 100

% 100

% 100

30000
00
حصة
الجامعة
في
100
ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

تقارير المتابعةالشهرية
خطة اﻹخﻼءتشكيل وخطة ﻋملوالخطة التدريبية للجنة
اﻷزمات والكوارث
وثائق تجربة اﻹخﻼءتقرير ﻋن الدوراتالمنفذة

بيان ﻋن تجهيزات
اﻷمن والسﻼمة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية
المحافظة على اﻷمن والسﻼمة
متابعة شهرية للطفايات والمصاﻋد والكهرباء
تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم اﻷمان والدفاع
المدني
خطة لﻺخﻼء ولجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث -2016
2017
خطة ﻋمل لجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث وتنفيذ
تجربة إخﻼء
تحديد اﻻحتياجات التدريبية و إﻋداد الخطة التدريبية
للجنة اﻷزمات والكوارث و تفعيل دورات تدريبية ﻋلى
إجراءات اﻷمن والسﻼمة أو الدفاع المدني واستخدامات
طفاية الحريق(
توفير طفايات حريق و جرادل رمل بالمعامل وممرات الكلية
وتوفير العﻼمات اﻹرشادية لمخارج الطوارئبالمعامل والمدرجات
توفير دواليب لﻺسعافات اﻷولية .بالمعاملتوفيرنظام آمن للتخلص من النفايات الكيميائيةوالبيولوجية

مسئولية التنفيذ

 2017-2016وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثائق

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

% 100

)  7وثائق(

فريق معيار
الموارد

 2017-2016وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
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فريق معيار
الموارد

نسبة )(%
توافر
التجهيزات
المﻼئمة لﻸمن
والسﻼمة

% 100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

تقريرﻋن مدى استيفاء
البنية التكنولوجية
لمعايير الجودة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية
البنية التكنولوجية
استكمال ميكنة اﻹدارات المختلفة وتفعيل نظامMIS
في قسم شئون الطﻼب وقسم الدراسات العليا
 الصيانة الدورية لمعامل الحاسب اﻵلي والعمل ﻋلىأن تكون اﻷجهزة كلها متصلة بشبكة
توفير شبكة سلكية و ﻻسلكية تعمل بكفاءة
إﻋداد كتيب ﻋن وسائل اﻻتصال الحديثة وتكنولوجيا
المعلومات
تحديث موقع الكلية دوريا ً وتنويع الخدمات المقدمة
توفيرأﻋداد كافية من الحاسبات ) يجب أن يوضح
بوثيقة ال ( NORMS

مسئولية التنفيذ

 2017-2016وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق معيار
الموارد
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة )(%
تحقيق معايير
الجودة في
البنية
التكنولوجية
%70

ميزانية
الحامعة

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

قاﻋدة بيانات المكتبة
محدثة
بيان ﻋن نسبة
المترددين ﻋلى المكتبة
استقصاء رأي ﻋن
الخدمات المقدمة
وخطة تحسين
بيان ﻋدد اﻻستعارات

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية
مكتبة مﻼئمة
ً
تحديث قاﻋدة بيانات المكتبة دوريا :مساحة القاﻋات
بالنسبة ﻷﻋداد الطﻼب -التجهيزات –المراجع
والدوريات -خدمات التصوير  -تكنولوجيا المعلومات -
العاملين بالمكتبة مواﻋيد العمل -الخدمات المقدمة
للمترددين -تسجيل المترددين -وسيلة تلقي الشكاوي -
مستوى رضا المستفيدين )تطبيق استقصاء آراء أﻋﻀاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة ﻋن مدى رضاهم
ومقترحاتهم للخدمات التي تقدمها المكتبة لهم وسهولة
اﻹجراءات بها(
توافر وبيان ﻋن نسبة المترددين ﻋلي المكتبة إليإجمالي ﻋدد الطﻼب ،والمستخدمين لبنك المعرفة
توفير ﻋدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيح اﻻستعارةالخارجية للطﻼب )تفعيل اﻻستعارة الخارجية( و بيان
من المكتبة يوضح ﻋدد اﻻستعارات

مسئولية التنفيذ

 2017-2016وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
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فريق معيار
الموارد

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثائق
) 4وثائق(

% 100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن مدى استيفاء استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا ً للنماذج
المكتبة لمتطلبات الهيئة اﻻسترشادية للتقييم الكمي:
توفير العﻼمات اﻹرشادية التي تحدد مخارجالطوارئ و شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج
للمكتبة
توفيرخدمة البحث اﻹلكترونية واﻻتصال بشبكةاﻹنترنت و الفهرسة اﻹلكترونية للمراجع
اتاحة الوصول إلي الدوريات اﻹلكترونية لطﻼبالدراسات العليا
-توفير خدمات التصوير واﻹنترنت

مسئولية التنفيذ

 2017-2016وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
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فريق معيار
الموارد

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
استيفاء
متطلبات الهيئة
بالنسبة للمكتبة
طبقا ً للنماذج
اﻻسترشادية
للتقييم الكمي:

المستهدف

%70

التمويل
جنيه
مصري

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليم
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالمﻌايير والبرامج والمقررات  -الخطة التنفيذية )(2017-2016
المخرجات /الوثيقة
الدالة

وثيقة قائمة
برامج التوﻋية
بالمعايير
المصفوفات
تقارير تنفيذ برامج
التوﻋية بالمعايير
أوﻋرض تقديمي
معلن ﻋلى موقع
الكلية وموقع القسم
العلمي
آلية استقراء سوق
العمل
موافقة المجلس
اﻷﻋلى للجامعات
ﻋلى البرنامج
نماذج استبيانات
استطﻼع رأي
المستفيدين

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

وضع قائمة لبرامج التوﻋية بالمعايير
اﻻكاديمية ) ندوات لقاءات مناقشات
مفتوحة – أخرى( لعرض ومناقشة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع
رسالة المؤسسة وأهدافها اﻻسترتيجية
)بعمل مصفوفات(
توﻋية الهيئة المعاونة والطﻼب بالمعايير
اﻷكاديمية المتبناة وبتوصيف المقررات
في بداية العام الدراسي

2017-2016

آليات استقراء سوق العمل )اﻻطﻼعﻋلى برامج لمؤسسات مناظرة
ومستجدات النخصص دوليا ً وغيرها(
استكمال اﻹجراءات ﻻستحداث برنامجمميز وفقا ً لمتطلبات سوق العمل
اﻋداد وسائل استطﻼع رأى المستفيدين
فى البرامج التعليمية ومﻼءمتها للتطور
في مجال التخصص واحتياجات سوق
العمل

مسئولية التنفيذ

فريق المعيار

سنتمبر  2016فريق المعيار
اﻷقسام العلمية

2017-2016

2017-2016

أ.د /ﻋميد الكلية

مؤشر اﻷداء

نسبة اﻹنجاز في
إﻋداد قائمة برامج
التوﻋية بالمعايير

%100

وإﻋداد المصفوفات
ﻋدد التقارير

(%100) 10

) تقرير من فريق
المعيار وتقارير
العلمية(
من
اﻷقسام اﻹنجاز
نسبة )(%

اﻻستبيانات

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ﻋن اﻹنجاز

في إﻋداد اﻵلية
أ.د /وكيل الكلية
ونسبة )(%
لشئون التعليم
اﻹنجاز في
والطﻼب
استحداث البرنامج
وحدة ضمان الجودة نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد نماذج
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المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

%100
ميزانية
الكلية
%100
%100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

نتائج التحليل
اﻹحصائي لنتائج
استطﻼع رأي
المستفيدين
تقرير ﻋن التغدذية
الراجعة من
المستفيدين
تقرير اﻹجراءات
الرسمية للمراجعة
الداخلية والخارجية
للبرنامج
المصفوفات المعدلة
للمقررات

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف
المجتمﻌية في تصميم وتطوير البرامج
التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة
استراتيجية التدريس والتعلم
تغذية راجعة شاملة :الطﻼب -المقيمالخارجي -أصحاب العمل-الخريجين
وأﻋﻀاء هيئة التدريس – إجراءات
تصحيحية بنا ًء ﻋلى نتائج التقييم
تحديد معايير اختيار المراجعين اختيارهم من خﻼل المجالس الرسميةمناقشة تقاريرهم واﻻستفادة منها فيتطوير البرنامج

2017-2016

تحديث صياغة مصفوفة المقررات حيث
أن اﻷرقام والرموز المستخدمة غير
مرتبطة بمثيلتها في البرنامج

تقارير المراجعة الدوريةمراجعة دورية لتوصيف ومصفوفات
لتوصيﻒ للمقررات المقررات وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس

تقرير ﻋن اسليب
التدريس والتعلم
للطﻼب ذوي
القدرات المحدودة

مراجعة اسليب التدريس والتعلم للطﻼب
ذوي القدرات المحدودة بتوصيف
المقررات

2017-2016

2017-2016

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وكيل الكلية لشئون نتائج استبيانات
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة استطﻼع رأي
اﻷقسام العلمية
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

شمولية التعذية
الراجعة )تنوع
فئات المشاركين(

وحدة ضمان الجودة
وحدة ضمان الجودة نسبة ) (%اﻹنجاز
وكيل الكلية لشئون في إﻋداد التقرير
التعليم والطﻼب

المستهدف

(%100) 20

ميزانية
الكلية

 5فئات
)(%100

100ميزانية
الكلية

%100

ﻋدد ونسبة )(%100) 60 (%
 2017-2016وحدة ضمان الجودة
المقررات التي تم
فريق المعيار
تحديث صياغة
مصفوفاتها
(%100) 60
ﻋدد ونسبة )(%
سبتمبر  2016لجان المراجعة
المقررات التي تم
الداخلية باﻷقسام
مراجعتها
العلمية و لجنة
المراجعة الداخلية
للوحدة
ﻋدد ونسبة )(%
 2017-2016اﻷقسام العلمية
المقررات التي تم
(%100) 60
لجنة المراجعة
مراجعة أساليب
الداخلية للوحدة
التعلم بها
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التمويل
جنيه
مصري

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

فترة التنفيذ

نهاية نوفمبر
2016
نهاية ابريل
2017

وكيل الكلية لشئون
التعليم والتعلم
اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان الجودة

ﻋدد ونسبة )(%
اﻻمتحانات
التي استوفت
نموذج الجودة

(%100) 60

ميزانية
الكلية

سبتمبر 2017

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المفعلة وتقارير
المقررات

(%100) 60

ميزانية
الكلية

تقارير استيفاء جودة
الورقة اﻻمتحانية
الواردة من اﻷقسام
العلمية

ضرورة استيفاء نموذج مواصفات
الورقة اﻻمتحانية قبل طباﻋة اﻻمتحان
ونموذج جودة الورقة اﻻمتحانية بعد
انتهاء اﻻمتحان2016-11-17

التقارير السنوية
للمقررات وبها
خطط التحسين

إﻋداد التقارير السنوسة للمقررات
الدراسية ﻋلى نموذج الهيئة ،متﻀمنة
نتائج تحليل آراء المراجعين والطﻼب
ونتائج اﻻمتحانات ومدى توافق محتوى
الورقة اﻻمتحانية مع نواتج التعلم
بالتوصيف المعلن وخطة التحسين
الراجﻌة
تقاريرعلى
والتطوير بنا ًء
2017-2016
التغذيةالدراسية
المقررات
مراجعة
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة
فيما يتعلق بالتالي:
نتيجة تقويم الطﻼب للمقرر )(%
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير للعام
السابق
مقترحات
تنفيذه
ما لم
اﻻستبيان ينبغي 2017-2016
وردمنمن نتائج
يتم ما
استخدام
مراجعته للتأكد ﻋلى التركيز ﻋلى نقاط
الﻀعف الحقيقية التي وردت في نتيجة
اﻻستبيان ) البنود التي تم اﻹشارة اليها
من قبل الطﻼب أنها نقاط ضعف( ليوجه
ﻋﻀو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر
للتغلب ﻋليها وﻋﻼجها.
2017-2016
اﻻستفادة من تقارير المراجعة الداخلية
والخارجية في تطوير المقررات الدراسية

تقارير المراجعة
الدورية لتقارير
المقررات الدراسية

تقريراﻹجراءات
التصحيحية بنا ًء
ﻋلى تقارير
المراجعة

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

في كل منهما

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

ميزانية
الكلية

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

ميزانية
الكلية

(%100) 60

ميزانية
الكلية

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

اﻷقسام العلمية

Page 79 of 253

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المنفذة

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

%100

ميزانية
الكلية

تقرير المراجعة الدوريةالمراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات
البرنامج وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
لتوصيف البرنامج
البكالوريوس )عدد مصفوفات البرنامج
سبﻌة(

سبتمبر 2016

فريق المعيار
ولجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد تقارير
المراجعة

مصفوفة البرنامج
المعدلة

مراجعة مصفوفة البرنامج  /المقررات
والتأكد من أنها تظهر التوزيع التصاﻋدي
والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية
المكتسبة من الفرقة اﻷولي إلي الفرقة
الخامسة حتي تتناسب مع نوﻋية وﻋدد
المقررات التطبيقية في السنوات النهائية

2017-2016

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الداخلية

ﻋدد اﻷقسام العلمية (%100) 9
المشاركة

التقارير الدورية
للبرنامج وتقارير
المراجعة الداخلية و
الخارجية

إﻋداد تقارير دورية للبرنامج الدراسي
و مراجعة البرنامج من مراجع داخلي
ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي ت
و خطط تحسين بنا ًء على تغذية راجﻌة

2017-2016

فريق المعيار
وحدة ضمان الجودة
المراجع الداخلي
المراجع الخارجي

ملف البرنامج

اﻋداد ملف البرنامج ويشمل :توصيف
البرنامج ،مصفوفات البرنامج السبعة
،تقرير البرنامج ،توصيف ومصفوفات
وتقارير المقررات ﻋلى نموذج الهيئة

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة اﻹنجاز فيإﻋداد التقرير
الدوري للبرنامج
تقرير المراجعالداخلي والخارجي
ﻋلى تموذج 14
نسبة ) (%استيفاء
محتويات ملف
البرنامج

وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

ومراجعتها مراجعة دقيقة
)تقارير المراجعة(
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%100

استيفاء جميع
محتويات ملف
البرنامج
)(%100

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالتدريس والتﻌلم  -الخطة التنفيذية )(2017-2016
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

آلية مراجعة استراتيجية إﻋداد آلية مراجعة استراتيجية التدريس
والتعلم والتقويم تعتمدﻋلي رأي الطالب
التدريس والتعلم
والمراجعة في ضوء نتائج اﻻمتحانات ورأي
الممتحن الخارجي
وثيقة استراتيجية التدريس تحديث استراتيجية التدريس والتعلم دوريا ً
سبتمبر2016
لتشمل مصادر التعلم ،اساليب التقييم،
والتعلم المحدثة
التدريب الصيفي
مراجعة اﻻستراتيجية للتاكد من أن اﻷساليب سبتمبر2016تقرير مراجعة
المذكورة مطبقة بالكامل في الكلية ) مقارنة
استراتيجية
اﻻستراتيجية بما جاء في توصيف المقررات(
التدريس والتعلم
وتوثيقها وإﻋﻼنها
إﻋداد قائمة المقررات اﻹلكترونية وقائمة بأساليب التدريس والتعلم التقليدية وغير
التقليدية موثقة ومعتمدة ومعلنة لجميع أﻋﻀاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطﻼب
تقرير المستفيدين ﻋن
استراتيجية
التدريس والتعلم

مسئولية التنفيذ

سبتمبر2016

وكيل الكليية
لشئون التعليم
والطﻼب
فريق المعيار
وكيل الكليية
لشئون التعليم
والطﻼب
أﻋﻀاء هيئة
المراجعة
لجان
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الداخلية
بالوحدة

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

مؤشر اﻷداء

نسبة )(%
استيفاء بنود
اﻵلية

%100

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
استيفاء بنود
اﻻستراتيجية
ﻋدد تقارير
المراجعة
)تقرير ﻋن كل
قسم ﻋلمي(

%100

ميزانية
الكية

 (%100) 9ميزانية
الكلية

تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف
المجتمعية في مناقشة استراتيجية التدريس
والتعلم

2017 -2016

وحدة ضمان
الجودة

تقرير من
المستفيدين

 1تقرير من
المستفيدين
%100

ميزانية
الكلية

اﻋداد استطﻼع رأي الطﻼب حول وسائلتقرير استطﻼع
أراء الطﻼب ﻋن وسائل التدريس والتعلم وتطبيقها وتحليل نتائجها
واﻻستفادة منها
التدريس والتعلم

2017 -2016

لجنة القياس
وتقويم اﻷداء
فريق معيار
التدريس والتعلم

تقرير استطﻼع
الرأي وخطة
تحسين

تقرير
استطﻼع
الرأي
وخطة
تحسين

ميزانية
الكلية
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%
اﻹنجاز

اﻷنشطة الرئيسية

المخرجات /الوثيقة
الدالة

المعلقات بها المراجع التي المعلقات تذكر المراجع التي استفادت منها
وهذه اﻷنشطة يتم تقييمها في توصيف
استفادت منها
المقررات
الجدول الدراسي المعلن مطابق لﻶئحة

تقرير المراجعة

الكلية

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

فترة التنفيذ

2017 -2016

لجنة المراجعة
الداخلية بالوحدة

ﻋدد ونسبة
) (%المعلقات
التي بها مراجع

%100

ميزانية
الكلية

قبل بداية الفصل
الدراسي اﻷول

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب

ﻋدد ونسبة
) (%المقررات
المطابقة

60
)(%100

ميزانية
الكلية

2017 -2016

وحدة ضمان
الجودة

آلية تقييم
التدريب
الصيفي الموثقة

آلية تقييم
التدريب
الصيفي
الموثقة

لجنة اقياس وتقويم تقرير استطﻼع
الرأي وخطة
اﻷداء
تحسين
فريق معيار
التدريس والتعلم

تقرير
استطﻼع
الرأي
وخطة
تحسين

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

قبل بداية الفصل
الدراسي الثاني
آلية تقييم التدريب

إنشاء آلية موثقة لتقييم التدريب الصيفي
وتفعيل دور أﻋﻀاء هيئة التدريس المشرفين
ﻋلى هذا التدريب ووضع مؤشرات لقياس
فاﻋليته

تقرير استطﻼع أراء
الطﻼب ﻋن برامج
التدريب الميداني
واﻻستفادة منها

تطبيق ﻻستطﻼع رأي الطﻼب حول برامجالتدريب الميداني وتحليل نتائجها واﻻستفادة
من التغذية الراجعة منها

2017 -2016

قائمة ببرامج التدريب الميداني ﻋلي مستوىالبرامج التعليمية وآلية اﻹشراف والمتابعة
والتقييم

2017 -2016

الصيفي الموثقة

قائمة ببرامج
الميداني

التدريب

مسئولية التنفيذ

فريق معيار
التدريس والتعلم
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فريق معيار
التدريس والتعلم

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

قائمة باﻷطراف المجتمعية -وثائق مشاركة اﻷطراف المجتمعية في
برامج تدريب الطﻼب والمشاركة في تقييمهم
المشاركة

2017 -2016

فريق معيار
التدريس والتعلم

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد القائمة

%100

ميزانية
الكلية

تقرير دراسة
ﻋن مدى كفاية الموارد
للعملية التعليمية

دراسة ﻋن مدى كفاية الموارد المالبة للعملية
التعليمية

2017 -2016

مسئول مؤشر
مشكﻼت التدريس
والتعلم بمعيار
القيادة والحوكمة

تقرير الدراسة

(%100)1

ميزانية
الكلية

وثيقة مقياس
الدرجات
تقرير ﻋن مدى توافر
قوائم اسئلة الشفوي

إﻋداد مقياس لدرجات الشفوي

2017 -2016

اﻷقسام العلمية

إﻋداد قوائم اسئلة للشفوي

وثيقة مقياس
الدرجات

(%100)1

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان
الجودة

مؤشر اﻷداء

(%100) 9

توافر قوائم
اسئلة الشفوي

تقرير الدراسة

دراسة ﻋن الدروس الخصوصية

2017 -2016

مسئول مؤشر
مشكﻼت التدريس
والتعلم بمعيار
القيادة والحوكمة

تقرير الدراسة

(%100)1

ميزانية
الكلية

وثيقة NARS

اﻋادة تقسيم المقررات بنفس طريقة تقسيمها
في NARSومراجعة وزنها النسبي في
البرنامج ﻋلي النحو المبين في NARS

2017 -2016

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد تقرير
تقسيم المقررات

%100

ميزانية
الكلية

فريق المعيار
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

جداول الﻼئحة معتمدة
وموثقة قرارات مجالس
الكلية والجامعة

تحديث طريقة تقييم الطﻼب لتشمل تقييم
اساليب التعلم الذاتي من أنشطة ويخصص لها
درجات )أﻋمال سنة( بصورة موثقة معتمدة

وما يﻔيد التطبيق

)موافقة مجلس كلية ومجلس الجامعة( و ما
يفيد التطبيق الفعلي لهذا القرار وهذا التعديل
يدون في توصيف المقرر

إفادة موثقة من قسم
رﻋاية الشباب

زيادة التطبيقات العملية وزيارات المصانع
والمستشفيات وتفعيل خطط التحديث في
اﻷقسام العلمية لمواكبة تطور سوق العمل

فترة التنفيذ

2017 -2016

2017 -2016

مسئولية التنفيذ

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب
قسم رﻋاية
الشباب
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مؤشر اﻷداء

نسبة )(%
استيفاء
اﻹجراءات

ﻋدد زيارات
المصانع

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

%100

ميزانية
الكلية

 (%100) 2ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالطﻼب والخريجون  -الخطة التنفيذية )(2017-2016
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

تقرير ﻋن
شروط اختيار
مدير المشروع
الطﻼبي
والمشرف ﻋلى
المشروع

مناقشة آلية استمرارية المشروﻋات
الطﻼبية واقتراح أن يكون مدير المشروع
طالب بالفرقة الرابعة أو الثالثة والمشرف
ﻋلى المشروع ﻋﻀو هيئة تدريس لديه
خبرة بالمشروﻋات وإﻋداد شروط اختيار
مدير المشروع الطﻼبي والمشرف ﻋلى
المشروع
خطة معتمدة ومعلنه للدﻋم واﻻرشاد
الطﻼبي طبقا لﻼحتياجات الفعلية للطﻼب
تتﻀمن :رﻋاية الطﻼب الوافدين والدﻋم
المالي للطﻼب المستحقين للمنح الدراسية

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
االتقرير

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب
قسم رﻋاية اشباب

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
الخطة

%100

ميزانية
الكلية

دليل الطالب

اﻋداد دليل الطالب يتﻀمن معلومات كافيه
ﻋن المؤسسة وبرامجها التعليمية وخدمات
الدﻋم الطﻼبي
الﻌيادة الطبية مجهزة للحاﻻت الطارئة

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب
قسم رﻋاية اشباب
وكيل الكلية لشئون
الطﻼب

%100

ميزانية
الكلية

2017-2016

قسم شئون الطﻼب

%100

ميزانية
الكلية

دليل البرنامج

إﻋداد دليل البرنامج التعليمي )كتيب(

سبتمبر 2016

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
الدليل
نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
التقرير
نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
اﻹحصائية
دليل البرنامج

%100

ميزانية
الكلية

دليل البرنامج

ميزانية
الكلية

خطة الدﻋم
واﻹرشاد
معتمدة ومعلنه

تقرير العيادة
الطبية ﻋن المتاح
ومتطلبات
توافر إحصائية ﻋن نسبة الوافدين إلى
إحصائية ﻋن
العدد اﻹجمالي للطﻼب
نسبة الوافدين

2017-2016
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%
اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة

المخرجات /الوثيقة
الدالة

الهدف اﻻستراتيجي 1-3تطوير برامج الدراسات الﻌليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج الهدف اﻻستراتيجي
مﻌيار الدراسات الﻌليا  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المستهدف
مؤشر اﻷداء
مسئولية التنفيذ
فترة التنفيذ
اﻷنشطة الرئيسية

 إﻋﻼن الﻼئحة بعد ﻋمل التعديﻼتﻻئحة ساﻋات
المطلوبة واﻻﻋتماد والتوثيق
معتمدة لبرامج
الدراسات العليا موثقة  -اﻹﻋﻼن ﻋن برامج الدراسات العليا
يالساﻋات المعتمدة
ومعلنة

ملفات البرامج
وبها توصيف
ومصفوفات البرنامج
والمقررات
ملفات المقررات

 مراجعة واﻋتماد وتوثيق وثيقةالمعايير اﻷكاديمية المتبناة توصيف
برامج الدراسات العليا ومصفوفاتها
وفقا ً للنماذج الصادرة من الهيئة
القومية لﻀمان جودة التعليم
واﻻﻋتماد
 مراجعة توصيف مقررات برامجالدراسات العليا ومصفوفاتها وفقا ً
للنماذج الصادرة من الهيئة القومية
لﻀمان جودة التعليم واﻻﻋتماد

تقارير المراجعة  -مراجعة مصفوفات المخرجات
التعليمية المستهدفة للمقررات مع
أهداف ومخرجات البرنامج

سبتمبر 2016-

أ.د /وكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا والبحوث
اﻷقسام العلمية
قسم الدراسات العليا

قرار مجلس
الكلية باﻋتماد
الﻼئحة

سبتمبر 2016-

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%
ملفات البرامج
التي تم إﻋدادها

سبتمبر 2016-

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

ﻋدد ونسبة )(%
ملفات المقررات
التي تم إﻋدادها

سبتمبر 2016-

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها
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التمويل
جنية
مصري
500

قرار مجلس
الكلية باﻋتماد
ميزانية
الﻼئحة
الكلية

18
)(%100

1350
ميزانية
الكلية
1350
ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة )(%

9500

تقارير المراجعة
للمصفوفات

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة الجدول الدراسي  -إﻋداد الجدول الدراسي للفصل
اﻷول
فصل أول
إﻋداد جدول التقويم
وثيقة التقويم
للفصل اﻷول
فصل أول
خطط التحسين
للمقررات

إﻋداد تقارير المقررات لفصلالدراسي اﻷول وخطط التحسين بنا ًء
ﻋلى التغذية الراجعة من الطﻼب

وثيقة الجدول الدراسي  -إﻋداد الجدول الدراسي للفصل
الثاني
فصل تاني
وثيقة التقويم
فصل ثاني

جدول التقويم
للفصل الثاني

خطط التحسين
للمقررات

إﻋداد تقارير المقررات لفصلالدراسي الثاني وخطط التحسين بنا ًء
ﻋلى التغذية الراجعة من الطﻼب

تقرير المراجع
الخارجي ﻋلى
نموذج 20

مراجعة خارجية لملفات البرامج

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

أ.د /وكيل الكلية
سبتمبر 2016-
لشئون الدراسات
العليا والبحوث
نوفمبر2016-
اﻷقسام العلمية
قسم الدراسات العليا
يناير – فبراير  2017اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
بعد إﻋﻼن نتائج الفصل الداخلية بها
الدراسي اﻷول

يناير – فبراير2017
مارس -ابريل 2017

أ.د /وكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا والبحوث
اﻷقسام العلمية
قسم الدراسات العليا

اﻷقسام العلمية
يوليو 2017
ولجان المراجعة
بعد إﻋﻼن نتائج الفصل الداخلية بها
الدراسي الثاني
سبتمبر 2017

مؤشر اﻷداء

الجدول الدراسي

الجدول
الدراسي

التقويم
التقويم
ﻋدد ونسبة )(%
تقارير المقررات
اتي بها خطط
تحسين
إﻋداد الجدول
الدراسي وإﻋﻼنه

جميع
المقررات
)(%100

الجدول
الدراسي
معلن

إﻋداد التقويم
وإﻋﻼنه

التقويم معلن

ﻋدد ونسبة )(%

%100

خطط التحسين
للمقررات

القسم العلمي

ﻋدد ونسبة )(%

المراجع الخارجي
للقسم العلمي

تقارير المراجعة
الخارجية للبرامج
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المستهدف

التمويل
جنية
مصري
50
ميزانية
الكلية
350

ميزانية
الكلية
50
ميزانية
الكلية

350
ميزانية
الكلية

(%100)18

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
ملفات البرامج
مكتملة وخطط
تحسين للبرامج

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

إجراء التعديﻼت المذكورة في تقرير اكتوبر 2017
المراجع الخارجي )إن وجدت(
وخطط تحسين البرامج بنا ًء ﻋلى
التغذية الراجعة واﻋتماد وتوثيق
مرفقات الملفات

ملفات إنجاز طﻼب
الدراسات العليا

ت ث واس ال ق ال ق م
خﻼل ع ل ملف إن از ل ا عة
ال ال

اكتوبر 2016

دليل إدارة
اﻻمتحانات

اع اد ن ام لل ول و ادارة
اﻻم انات و آل ة اﻻج اءات

اكتوبر 2016

مسئولية التنفيذ

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها

اﻷقسام العلمية
ولجان المراجعة
الداخلية بها
وحدة ضمان الجودة
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد ونسبة )(%100)18 (%
خطط التحسين
للبرامج

التمويل
جنية
مصري
100

ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة ) (%ﻋدد المقيدين
خطط التحسين
)(%100
للبرامج
توافر الدليل %100

500
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 2-3تﻌزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث الﻌلمي
مﻌيار البحث الﻌلمي  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المخرجات /الوثيقة
الدالة
آلية وضع الخطة
البحثية

اﻷنشطة الرئيسية
تﻀع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق
خطوات منهجية.

تقرير إرتباط الخطة تتأكد المؤسسة من أوجه ارتباط خطتها
البحثية بخطة الجامعة البحثية بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.
وأولويات المجتمع
تقرير مﻼءمة إمكانات تتحقق المؤسسة من مدى مﻼءمة إمكانات
المؤسسة مع خطتها المؤسسة مع خطتها البحثية.
البحثية
تنشئ المؤسسة لجنة أخﻼقيات البحث
وثيقة ضوايط تشكيل لجنة
العلمى وفق القواﻋد واﻹرشادات الدولية
أخﻼقيات البحث
والﻀوابط المحلية.
العلمي
وثيقة ضوابط ﻋمل تﻀع اللجنة ضوابط ﻋمل وإجراءات
تشغيل قياسية لها وتفعلها )مثل الحصول
وإجراءات تشغيل
ﻋلى موافقة اللجنة ﻹجراء البحوث العلمية
لجنة أخﻼقيات
ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها(.
البحث العلمي
بيان بالموارد المالية
ومصادر التمويل
المختلفة المتوفرة
للبحث العلمي

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث
العلمي من مصادر تمويل مختلفة )مثل
مشروﻋات بحثية ممولة -نسبة من دخل
الوحدات ذات الطابع الخاص -تسويق
البحوث(.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2017-2016
فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية
نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

2017-2016

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

2017-2016

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

2017-2016

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

2017-2016

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد بيان
البيان
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التمويل
جنية
مصري

500
ميزانية
الكلية
ﻋن إﻋداد
الوثائق

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

مؤشر اﻷداء

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

بيان بالموارد المادية
والتجهيزات
والتسهيﻼت التي
توفﻼها المؤسسة
للعملية البثية

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد
المادية والتجهيزات والتسهيﻼت التي
توفرها للعملية البحثية مﻼئمة.

2017-2016

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
نسبة) (%اﻹنجاز
والبحوث
في إﻋداد البيان

بيان بالمشروﻋات
البحثية الممولة من
مؤسسات محلية
واقليمية ودولية
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية

تعد المؤسسة بيانا بالمشروﻋات البحثية
الممولة من مؤسسات محلية واقليمية
ودولية خﻼل اﻻﻋوام الثﻼثة الماضية.

2017-2016

قائمة اسليب دﻋم
وتحفيز البحث
العلمي وتنمية
قدرات الباحثين

تستخدم المؤسسة أساليب لدﻋم وتحفيز
البحث العلمي )مثل استحداث وحدات أو
إدارات لدﻋم البحث العلمي وتسويق
البحوث وحاضنات المشروﻋات ومراكز
نقل التكنولوجيا وريادة اﻷﻋمال واﻻبتكار
وغيرها(.

2017-2016

المستهدف

ميزانية
الكلية
%100

فريق المعيار
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد البيان

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد البيان
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

تﻀع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج
لتنمية قدرات الباحثين.

Page 90 of 253

التمويل
جنية
مصري

%100

%100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقرير ﻋن وسائل
دﻋم اﻷبحاث
التطبيقية والمشتركة

تدﻋم المؤسسة اﻻبحاث التطبيقية
والمشروﻋات البحثية المشتركة بين
تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او
مع جهات خارجية.

2017-2016

تقرير يوضح تطور
اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام
الثﻼثة الماضية
ومتوسط اﻻنتاج
ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس ومتوسط
النشر الدولي
دراسة ﻋن تطور
مشاركة الفئات
المختلفة في اﻷنشطة
البحثية المختلفة
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تقرير تحليلي
لمحتوى قواﻋد
بيانات البحث
العلمي واﻷنشطة
العلمية اﻷخرى

تحلل المؤسسة تطور اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام الثﻼثة الماضية ومتوسط
اﻻنتاج ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس ومتوسط
النشر الدولي.

2017-2016

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع
ودﻋم مشاركة أﻋﻀاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والطﻼب فى اﻻنشطة
والمشروﻋات والمؤتمرات العلمية
والبحثية المحلية واﻻقليمية والدولية

2017-2016

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنية
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

تﻌد المؤسسه قواعد بيانات تشمل:
-1ﻋدد ونسبة كل من اﻷبحاث العلمية
المحلية واﻹقليمية والدولية الي مجمل
اﻷبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور
النشر المحلي والدولي.
-2ﻋدد ونسبة اﻷبحاث المشتركة
والتطبيقية.

2017-2016

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
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نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

ميزانية
الكلية
%100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية
-3اﻷتفاقيات المفعلة مع المؤسسات
التعليمية او البحثية المحلية واﻹقليمية
والدولية ومخرجاتها

فترة التنفيذ
2017-2016

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

المستهدف

-4المؤتمرات العلمية المحلية واﻹقليمية
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت
في تنظيمها

التمويل
جنية
مصري
ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

-5اصدار دورية ﻋلمية محكمة.

قائمة المؤتمرات
العلمية المحلية
واﻹقليمية والدولية
التي نظمتها الؤسسة
أو شاركت في
تنظيمها

-6أنشطة ﻋلمية أخرى ﻷﻋﻀاء المؤسسة
)مثل المشاركة في ﻋﻀوية هيئات دولية
وفي تحكيم أبحاث أو مشروﻋات والتمثيل
في منظمات وجمعيات محلية و إقليمية
ودولية.
-7جوائز أو براءات اختراع حصل ﻋليها
اﻋﻀاء المؤسسة.

2017-2016

تحرص المؤسسة ﻋلى اقامة مؤتمر ﻋلمى
دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

2017-2016

ميزانية
الكلية

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي  :1-4المساهمة الفﻌالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المخرجات /الوثيقة
الدالة
 12تقرير ﻋن إنجاز
اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن
اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -1ندوة ﻋن "أهمية شهر أكتوبر
التسويق الدوائى 2016

 -2ندوة وورشة ﻋمل
للطﻼب بعنوان "توﻋية
الطﻼب ضد الﻀغوط
النفسيه" من خﻼل
متخصصون من ذوى
الخبرات
 -3تدريب ﻋدد
 200-150طالب
سنويا من طﻼب
الفرقيتين الرابعة و
الخامسة بالكلية
بمختلف شركات
اﻻدوية خﻼل
اﻻجازة الصيفية

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

اﻋﻀاء معيار خدمــة
المجتمــــع و تنميــــة
البيئة

شهر نوفمبر  -وكيل الكلية
 2016لشئون خدمة
المجتمع و تنمية
البيئة.
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

%100
ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية المنفذة

 وكيل الكلية لشئونيوليو –
سبتمبر  2017التعليم والطﻼب.
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء هيئةالتدريس بالكلية
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 12نشاط

التمويل

الفئة المستهدفة

)(3000
تمويل ذاتى

الطﻼب الجدد
بالكلية

)(3000
تمويل ذاتى

الطﻼب
والعاملين
وأﻋﻀاء هيئة
التدريس بالكليه
وخارجها

طﻼب السنوات
النهائيه بالكليه

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -4تحديد إحتياجات
سوق العمل
)الصيدليات( من
خريجى الكليه

يناير 2017

 -5تنظيم حفل
خريجى كلية
الصيدله

يوليو 2017

 -6حصر مبدئى
ﻹنتشار اﻷمراض
المهنيه بمحافظة
حلوان

بداية من
اكتوبر 2016

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

 وكيل الكليه لشئونخدمة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 أﻋﻀاء هيئةالتدريس
 اﻻسر الطﻼبية اتحاد الطﻼبﻋميد الكليهوكيل الكليه لشئونخدمة المجتمع
وكيل الكليه لشئونالتعليم والطﻼب
 -رﻋاية الشباب

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية المنفذة

وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
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المستهدف
 12نشاط
%100

التمويل

الفئة المستهدفة

مجهودات
ذاتيه

المستفيدون
بسوق العمل
)صيدليات،
مستشفيات،
مراكز بحثيه(

30000
دﻋم من
الجامعه /
تمويل ذاتى
 /شركات
ادويه /
إشتراكات
الطﻼب
مجهودات
ذاتيه

حديثى التخرج
من كلية الصيدله

المجتمع المحيط
داخل وخارج
الجامعه

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -7توﻋيه الطﻼب و ابريل
العاملين و اﻷطراف
2017
المجتمعيه بدور الكليه
فى خدمة المجتمع و
تنمية البيئه

 -8ندوة حول "التغذية
السليمة وﻋﻼقتها
بصحة اﻻنسان "
باﻻشتراك مع معهد
التغذية

 -9اﻻحتفال وتكريم
الموظفين المحالين
للمعاش

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

%100
ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية المنفذة

المستهدف
 12نشاط

مجهودات الطﻼب الجدد
والعاملين
ذاتيه
باﻻشتراك وأﻋﻀاء هيئة
مع رﻋاية التدريس بالكليه
الشباب
بالكليه

 12نشاط
%100

المجتمع الداخلى
5000
دﻋم من للجامعه
الجامعه /
تمويل ذاتى
 /شركات
ادويه

 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

 وكيل الكلية لشئونالفصل
خدمة المجتمع و
الدراسى
التانى طبقا تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونلظروف
التعليم والطﻼب
اﻻطراف
 اﻋﻀاء معيارالمشاركة
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 المجموﻋةالعلمية للطﻼب
خﻼل العام  -ﻋميد الكليه
وكيل الكلية لشئون
الدراسى
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكليةلشئون التعليم
والطﻼب
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 -رﻋاية الشباب

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية المنفذة
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التمويل

الفئة المستهدفة

3000
جنيه
)تبرﻋات
أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
واﻻداريين(

الموظفين
والعاملين
المحالين للتقاﻋد
بالكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية
 -10اﻷحتفال بعيد
اﻻم وتكريم بعض
الموظفات
والعامﻼت بالكليه
 +أختيار اﻻم
المثاليه

 -11حملة توﻋية
بمرض السكري
داخل الحرم
الجامعي.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

ﻋدد ونسبة
مارس  - 2017ﻋميد الكليه
وكيــل الكليــة لشــئون ) (%اﻷنشطة
خدمــــة المجتمــ ـع و الرئيسية المنفذة
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب
 اﻋﻀــــاء معيــــارخدمــــة المجتمــــع و
تنمية البيئة
 رﻋاية الشباب.ديســـــــــــمبر  -وكيل الكلية لشئون ﻋدد ونسبة
خدمــــة المجتمــــع و ) (%اﻷنشطة
2016
الرئيسية المنفذة
تنمية البيئة
 اﻋﻀــــاء معيــــارخدمــــة المجتمــــع و
تنمية البيئة
 -أتحاد الطﻼب.
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المستهدف
 12نشاط
%100

 12نشاط
%100

التمويل

الفئة المستهدفة

2000جنية الموظفات
تمويل ذاتى والعامﻼت داخل
من أﻋﻀاء الكلية
هيئة
التدريس

2000
جنية تمويل
ذاتي

مجتمع الجامعة

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -12قافله طبيه للتوﻋيه أكتوبر 2016
بمــــــرض الســــــكرى
بالتعـــاون مـــع كليتـــى
التمــــريض و الطــــب-
جامعـــة حلـــوان بمقـــر
الهـــﻼل اﻻحمـــر بعـــين
حلوان

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

 وكيل الكلية لشئونالبيئة و المجتمع.
 اﻋﻀــــاء معيــــارخدمــــة المجتمــــع و
تنمية البيئة
اﻷســـــر الطﻼبيـــــة
المختلفة بالكلية
أﻋﻀــــــاء هيئــــــهالتـــدريس و طـــﻼب
مــــــــن الكليــــــــات
المشتركة
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المستهدف

التمويل

الفئة المستهدفة

تموي من المجتمع المحيط
مشروﻋات
الجامعة

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي :2-4تحقيق شراكة مجتمﻌية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب )برامج التدريب الميداني(
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المخرجات /الوثيقة
الدالة
آلية للعمل والتقييم
الدورى ﻷ داء
الوحدات تشمل
اﻻتصاﻻت
باﻻطراف
الممجتمعية المعنية

ﻋقود الشراكة تقارير زياراتالتدريب
الميدانى للطﻼب

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -1تنشيط ﻋمل الوحدات ذات
الطابع الخاص منةخﻼل قيام
الكلية بتسويق واﻻﻋﻼن ﻋن
مشروﻋات الوحدات ذات
الطابع الخاص و المشروﻋات
البحثية فى المجاﻻت المتاحة
من خﻼل الوحدات
ﻋمل التحاليل لمختلف لفئاتالباحثين

خﻼل الخطه
2017-2016

-2مخاطبات لشركات اﻷدوية

العام الجامعى
2017-2016

 -3ﻋقد اتفاقات

-4اﻷشــــراف ﻋلــــى الموقــــع العام الجامعى
التحميل المستمر
2017-2016
ﻻنشطة المعيار ﻋلى اﻻكترونى للكلية و تحديثه
موقع الكليه

مسئولية التنفيذ
 )رئــــيس مجلــــسادارة الوحدات
) ﻋميد الكلية(
 وكيل الكلية لشئونالبيئــة و المجتمــع و
نائــب رئــيس مجلــس
ادارة الوحدات.
 مديرى المراكزمجلس ادارة
الوحدات
ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
-رﻋاية الشباب

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%

%100

اﻹنجاز في إﻋداد
اﻵلية

ﻋدد الشراكات
المجتمعية

ﻋدد ونسبة )(%
الطﻼب
المستفيدين
دورية تحديث
ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئون الموقعخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
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المستهدف

2
%5

التمويل

الفئة
المستهدفة  %اﻹنجاز

 التمويـــل المراكزالبحثية
مــــــــــــن
والكليات
المناظرة
الجامعة
وشركات
 حساب اﻷدويةالوحدات

مبزانية
الكلية
شركات
اﻷدوية

كل  3شهور  -ميزانية
الكلية

أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
والمعاونين
والطﻼب
المجتمع
الداخلى
والخارجى
لجامعة
حلوان

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تشكيل مجلس
الكليه وبه ممثلين
من المجتمع
الخارجى

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -5متابعة آليه إشتراك شركات العام الجامعى
اﻷدويه و المؤسسات الصيدليه 2017-2016
في صنع القرار بالكلية.

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

ﻋدد ونسبة )(%
ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئون الممثلينمن المجتمع
خدمة المجتمع و
الخارجى
تنمية البيئة
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المستهدف

التمويل

 - (%100) 2ميزانية
الكلية

الفئة
المستهدفة  %اﻹنجاز
المجتمع
الداخلى
لكلية
الصيدله

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي - :3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2017-2016
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقارير المشروع

اﻷنشطة الرئيسية
المشاركة في مشروﻋات الجامعة
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول
حوض النيل

فترة التنفيذ
2017-2016

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

أ.م.د /سامح سرور

ﻋدد تفاربر
المشروع

 /4ﻋام

ميزانية
المشروع
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الفئة
المستهدفة
دول
حوض
النيل

%
اﻹنجاز

الخطة التنفيذية 2018-2017
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الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيارالتخطيط اﻻستراتيجي -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير اﻷداء
السنوي للمعيار

اﻷنشطة الرئيسية

إﻋداد مصفوفة اﻻستراتيجيات البديلة-اﻹﻋﻼن بوسائل أخرى متعددة ﻋن

2018-2017

فربق المعيار

الرؤية والرسالة واﻷهداف اﻻستراتيجية

اﻷهداف اﻻستراتيجية يﻀاف إليها ريادةاﻷﻋمال وقابلية التوظف
تقارير المراجعة المراجعة الداخلية والخارجية للخطة
اﻻستراتيجية

تقريرالمتابعة
والتقييم

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

إﻋداد تقريرالمتابعة والتقييم للخطة
اﻻستراتيجية

2018-2017

فربق المعيار يتخذ
اﻹجراءات الﻼزمة
مراجعة اداخية
والخارجية

سبتمبر  -اكتوبر فربق المعيار
2018
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مؤشر اﻷداء

نسبة ) (%استيفاء
التقرير

المستهدف

جنيه
مصري

%70

ﻋدد التقارير

(%100)2

نسبة ) (%استيفاء
التقرير

أكبر من

ميزانية
الكلية

%70

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيارالقيادة والحوكمة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة
الدالة
وثيقة معايير اختيار
القيادات محدثة
ومعلنة
تقرير ﻋن إجراءات
ضمان تداول
السلطة
توصيف وظيفي
محدث ومعلن
وتقرير ﻋن اﻻلتزام
بحقوق المكلية الفكرية
الميثاق اﻷخﻼقي
محدث وملعن
قائمة وسائل نشر

اﻷنشطة الرئيسية
تحديث وثائق معايير اختيار القيادات
واﻹﻋﻼن ﻋنها

إجراءات المؤسسة لﻀمان تداول السلطة
في المناصب القيادية خاصة غير المنظمة
بالقانون واللوائح
تحديث التوصيف الوظيفي بعد صدورقانون الخدمة المدنية وﻻئحته التنفيذية
وإﻋﻼنة -وثائق محدثة تشير إلى اﻻلتزام به
في حالة التعيين والنقل واﻻنتداب
تحديث الميثاق اﻷخﻼقي واﻋتمادهوإﻋﻼنه ) اتاحته( وتفعيله
نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية بين
اﻹداريين والطﻼب ووضع آليات لمتابعة
حقوق الملكية الفكرية ومراجعة إجراءات حماية هذه الحقوق
وثيقة معتمدة لتوزيع -إﻋداد وثائق )آلية( معتمدة لتوزيع أﻋباء
اﻹشراف والتدريس والحوافز
أﻋباء اﻹشراف
والتدريس و آلية
توزيع الحوافز

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

2018-2017

فريق المعيار

2018-2017

فريق المعيار

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد
التوصيف
و التقرير
نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الميثاق
نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الفائمة

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

اﻷقسام العلمية
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التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

المخاطبات مرفق بها مخاطبة اﻷقسام العلمية ﻋن إﻋداد الكتاب
الجامعي وفقأ ً للمعايير الموضوﻋة لذلك
قلئمة المعايير

فترة التنفيذ

سبتمبر 2017
ويناير 2018

تقرير تنفيذ الخطة
التدريبية

إﻋداد تقرير ﻋن تنفيذ الخطة التدريبية
للقيادات اﻷكاديمية وبه نسبة الحاصلين
ﻋلي دورات إلي إجمالي ﻋدد القيادات
تقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات
تقييم موضوﻋية

تقرير ﻋن التعامل
مع مشكﻼت
التدريس والتعلم
تقرير ﻋن تحديث
موقع الكلية

إﻋداد تقريرالتعامل مع مشكﻼت التدريس
والتعلم

2018-2017

تحديث موقع الكلية دوريا ً
توفير مطبوﻋات واﻋﻼنات وأدلة لنشرالمعلومات ﻋن الكلية

2018-2017

تقرير تقييم اﻷداء

مسئولية التنفيذ
فريق المعيار

2018-2017

فريق معيار
القيادة والحوكمة

2018-2017

فريق معيار
القيادة والحوكمة
فريق معيار
القيادة والحوكمة
لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد اﻷقسام
العلمية التي تم
مخاطبتها
نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
التقرير
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير
نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
الوثيقة
دورية تحديث
الموقع

9
)(%100

التمويل
جنيه مصري

%100
%100
ميزانية الكلية
%100
ميزانية الكلية
كل 3
شهور

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار أعﻀاء هيئة التدريس -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

إﻋداد وثيقة مدى استيفاء حاجة الكلية من
تقريرﻋن مدى اتفاق
نسبة أﻋﻀاء هيئة التدريس اﻋﻀاء هيئة التدريس بنا ًء ﻋلى الدراسة
والهيئة المعاونة إلى الطﻼب اﻻكتوارية السابق إﻋدادها واﻹجراءات
التصحيحية
مع المعدﻻت المرجعية
تتعامل المؤسسة من خﻼل آليات محددة مع
تقرير ﻋن آليات )طرق(
وجود عجز أو فائض في أعضاء هيئة
التعامل مع العجز
التدريس والهيئة المعاونة في أي من
والفائض

مؤشر اﻷداء

المستهدف

فترة التنفيذ

مسئولية
التنفيذ

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

التخصصات .

قائمة بالمقررات الدراسية
والقائمين بالتدريس

تقرير ﻋن متوسط عبء
العمل لعضو هيئة التدريس
وعضو الهيئة المعاونة

تتأكد المؤسسة واﻷقسام العلمية من مﻼءمة
التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع
المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها
عند إعداد الخطة التدريسية للمؤسسة والقسم
العلمي .
 تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضوهيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على
مستوى اﻷقسام العلمية وعلى مستوى
المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام بكﻔاءة
والمشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية وريادة
اﻷعمال وغيرها

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية
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 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

نماذج اﻻستبيانات ونتائج تطبيق استبيانات قياس اﻵراء وتقييم
استطﻼع الرأي واﻻستفادة اﻷداء واﻻستفادة من نتائج تحليلها
)تطبيق استبيانات تقييم اﻷداء وقياس
منها ) إجراءات تصحيحية(
اﻵراء لهيئة التدريس والمعاونين و تحليل
النتائج وﻋرض ومناقشة نتائج تقييم
اﻷداء في المجالس المختصة أو مع
رئيس القسم العلمي واتخاذ اﻹجراءات
التصحيحية المناسبة مثل المحاسبة
ووضع خطط تنمية المهارات(
بيان البرامج التدريبية
المنفذة ونسبة المتدربين
للعدد الكلي لكل فئة
وتقرير ﻋن مردود
التدريب

إﻋداد بيان البرامج التدريبية المنفذة بنا ًء
ﻋلى اﻻحتياجات التدريبية وبيان
المتدربين به نسب المتدربين من كل فئة
إلى العدد اﻹجمالي لكل فئة ووثائق لقياس
مردود التدريب ﻋلى اﻷداء

تقرير ﻋن العجز والفائض بيان اﻷقسام العلمية ﻋن نسبة العجز
والفائض وخطة موثقة لمواجهة العجز
في أﻋداد أﻋﻀاء هيئة
التدريس وخطط لمواجهة في أﻋﻀاء هيئة التدريس وخطة موثقة
لمواجهة حاﻻت وجود فائض في اﻷﻋداد
العجز والفائض
والتخصصات

مسئولية
التنفيذ
فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد النماذج
وتطبيقها وإﻋداد
خطط التحسين

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

2018-2017

فريق المعيار
2018-2017
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نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار الجهاز اﻹداري -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة
الدالة
بيان بأﻋﻀاء
الجهاز اﻹداري
يوضح مؤهﻼت
وتوزيع الجهاز
اﻹداري

اﻷنشطة الرئيسية
 تعد المؤسسة بيان بأعضاء الجهازاﻹداري )بما فيه من فنيين( ومؤهﻼتهم،
وتوضح توزيعهم في اﻹدارات والمعامل
والقاعات والورش والمكتبة وغيرها وفق
طبيعة نشاط المؤسسة والمواصﻔات
مدىالهيئة .
المؤسسةعن
تدرس الصادرة
القياسيةمﻼءمة أعداد

تقرير ﻋن استيفاء
الجهاز اﻹداري )بما فيه من الﻔنيين( لحجم
المعايير القياسية
للهيئة لعدد اﻹداريين المؤسسة وطبيعة نشاطها .
بيان مقارنة مؤهﻼت  -توزع المؤسسة العاملين والﻔنيين على
اﻹدارات واﻷقسام العلمية وفقا ً للتوصيف
العاملين مع
الوظيﻔي للتأكد من تحقق التوازن في
التوصيف الوظيفي
توزيع الموارد البشرية بنا ًء على عبء
العمل وبما يضمن كﻔاءة اﻷداء
 تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أوآليات المؤسسة
فائض في أعداد العاملين والﻔنيين
للتعامل مع العجز

والفائض
وثيقة شروط اختيار
وتعيين القيادات
اﻹدارية

اﻋداد وثيقة لتعيين واختيار القياداتاﻹدارية بالكلية موثقة ومعلنة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ
فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد قاﻋدة
البيانات

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيانات

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيانات

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋدادالوثيقة

ميزانية
الكلية

2018-2017

2018-2017

2018-2017

2018-2017
2018-2017

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تحديد اﻻحتياجات التدريبية للجهاز
آلية تحديد
اﻹداري بناء اﻻستقصاءات وتقارير
اﻻحتياجات التدريبية المتابعة واﻻستعانة بخبراء من التنظيم
واﻹدارة ووضع خطة تدريبية
القياس الدوري ﻵراء أﻋﻀاء الجهاز
تقرير قياس اﻵراء
اﻹداري واﻻستفادة من نتائج تحليل
يشمل خطط تحسين اﻻستبيان لعمل إجراءات تصحيحية

فترة التنفيذ

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

2018-2017

فريق المعيار

في إﻋداد الوثيقة
نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

في إﻋداد الوثيقة

في إﻋداد الوثيقة

التقييم الدوري ﻷداء أﻋﻀاء الجهاز
تقرير تقييم اﻷداء
ويشمل خطط تنمية اﻹداري واﻻستفادة من نتائج التقييم في
المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات
مهارات
وتطوير اﻷداء
2018-2017
بيان ابرامج المنفذة به إﻋداد بيان بعدد البرامج التدريبية
المنفذة و حساب لنسبة المتدربين في
نسبة المتدربين
كل برنامج إلى إجمالي أﻋداد أﻋﻀاء
الجهاز اﻹداري
2018-2017
إﻋداد مقترح تحسين آلية تقييم أداء
مقترح تحسين آلية
الجهاز اﻹداري
تقييم أداء الجهاز
 تحديث استبيانات لقياس آراءاستبيانات محدثة
القيادات اﻹدارية والعاملين
بيان البرامج التدريبية إﻋداد بيان بعدد البرامج التدريبية
المنفذة و حساب لنسبة المتدربين في
المنفذة ونسبة
كل برنامج إلى إجمالي أﻋداد أﻋﻀاء
المتدربين للعدد الكلي الجهاز اﻹداري
لكل فئة مردود

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

في إﻋداد الوثيقة
فريق المعيار

في إﻋداد الوثيقة
فريق المعيار

في إﻋداد الوثيقة

في إﻋداد الوثيقة
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 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :2-1تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل واستمرارية اﻻعتماد
مﻌيار إدارة الجودة والتطوير  -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات/
الوثيقة الدالة
دليل الوحدة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

إﻋداد دليل الوحدة  2018 -2017يتﻀمن خطة ﻋمل -2017
2018
الوحدة

وحدة ضمان
الجودة

آلية متابعة خطط
التحسين

انشاء آلية موثقة لمتابعة تنفبذ خطط التحسين بنا ًء
ﻋلى تحليل استبيانات ونتائج الطﻼب والممتحنين

-2017
2018

وحدة ضمان
الجودة

وثيقة حول ﻋﻼقة
الوحدة بالمركز

إﻋداد وثائق حول ﻋﻼقة الوحدة بالمركز

-2017
2018

وحدة ضمان
الجودة

بيان ﻋن الدورات
ووثيقة تمثيل
الطﻼب
واﻹداريين ووثيقة
تجهيزات الوحدة

إﻋداد بيان ﻋن الدورات التدريبية في مجال الجودةإﻋداد وثيقة ﻋن تمثيل الطﻼب و اﻹداريين بالوحدةإﻋداد وثائق توافر الموارد المادية والتجهيزاتالمحدثة بالوحدة

-2017
2018

وحدة ضمان
الجودة

التقرير السنوي
ووسائل ﻋرضه
ومناقشته

إﻋداد التقرير الذاتي السنوي ﻋن اﻷداء الكاملللمؤسسة
-اﻹجراءات التصحيحية المتخذة بنا ًء ﻋلى التقويم

سبتمبر  2018لجنة منسقي
المعايير و لجنة
المراجعة
الداخلية ومدير
الوحدة
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مؤشر اﻷداء
نسبة )(%

المستهدف
%100

التمويل
الﻒ جنيه
مصري
ميزانية الكلية

اﻻنجاز في
إﻋداد الدليل
نسبة )(%

%100

اﻻنجاز في
)(%ل
إﻋداد الدلي
نسبة

%100

اﻻنجاز في
الوثيقة
إﻋداد)(%
نسبة

%100

ميزانية الكلية
ميزانية الكلية
ميزانية الكلية

اﻻنجاز في
إﻋداد الوثائق
نسبة )(%
اﻹنجاز في
التقرير

%100

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير اﻷنشطة
المنفذة

اﻷنشطة الرئيسية
إﻋداد تقارير الخطط السنوية المنفذة من خﻼل اللجان
الفنية للوحدة وبها خطط التحسين والتطوير بالكلية
وبيان وأدلة اتخذت )إجراءات تصحيحية في ضوء
التغذية الراجعة من الفئات المستهدفة الداخلية
والخارجية(

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 2018-2017وحدة ضمان
الجودة
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مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

المستهدف
%100

التمويل
الﻒ جنيه
مصري
ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم الﻌملية التﻌليمية والبحثية
مﻌيار الموارد المالية والمادية  -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

وثيقة تطور الموارد
المالية الذاتية للكلية
ﻋلى مدار ثﻼثة
أﻋوام والوثائق
الداﻋمة

تنمية الموارد المالية وتنوعها
تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد -تحديث خطة
تنمية الموارد وتفعيلها -العمل المستمر ﻋلى تنمية
الموارد الذاتية والبحث ﻋن مصادر تمويل جديدة
) مثل البرامج المميزة والشراكات مع الجهات
المناظرة
تحديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتيةسنويا ً تتﻀمن دراسة ﻋن مردود الوحدات ذات
الطابع الخاص

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون المشاركة
المجتمعية وتنمية
البيئة

خطة بالموازنة

ميزانية سنوية و تقرير عن مدى كفايتها

2018-2017

السنوية المالية

توفير خطة مالية للكلية )توفير خطة بالموازنة
المالية للمؤسسة تتﻀمن اﻹيرادات والمصروفات
والفائض في ضوء موارد الكلية(
إﻋداد تقرير ﻋن مدى كفاية الموارد الذاتية للكلية-
وبيان توزيع لموارد الكلية ﻋلى اﻷنشطة المختلفة
تحديث وثيقة التقدير الكمي واﻋتمادها وتحديد
مدى تناسب التقدير الكمي مع أﻋداد الطلبة في
ضوء معايير الهيئة القومية

تقرير
كفاية الموارد
وثيقة التقدير الكمي
محدثة ومعتمدة
ومدى تناسبها مع
أﻋداد الطلبة

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

المستهدف
% 100

التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

فريق معيار
الموارد
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

% 100

ميزانية الكلية

وال
تقرير
2018-2017
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

% 100

ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

تقرير ﻋن مدى
مﻼءمة التسهيﻼت
الداﻋمة

حصر مدى مﻼءمة التسهيﻼت الداعمة للبرامج
التعليمية ) إن وجدت( وهذا ما يجب أن توضحه
وثيقة ال NORMS

2018-2017

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

% 100

ميزانية الكلية

تقرير اﻹنجاز ﻋن
إحﻼل وتجديد 7
معامل طﻼبية

إحﻼل وتجديد  7معامل طﻼبية

مرتبط بالجامعة اﻹدارة الهندسية
بالجامعة

خطة الصيانة
وتقارير المتابعة
الدورية

إﻋداد خطة صيانة خمسية مكتملة العناصر
ونماذج فصلية لتقديم الصيانة المطلوبة في
اﻷقسام واجتماﻋات شهرية لمناقشة ومتابعة
أﻋمال الصياتة
تحديث الخطة السنوية لدﻋم وصيانة البنية التحتية
واﻷجهزة
المتابعة الدورية ﻷﻋمال الصيانة بالمعامل من
حيث النظافة والسباكة واﻹضاءة والكهرباء
والتهوية وإجراءات تصحيحية بنا ًء ﻋلى
المﻼحظات الواردة بتقارير المتابعة الدورية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إحﻼل وتجديد
 7معامل
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد خطة
الصيانة
وتقارير
المتابعة
الدورية

% 100

3000000
حصة الجامعة
في مشروع
CIQAP
ميزانية الكلية

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون المشاركة
المجتمعية وتنمية
البيئة
فريق معيار
الموارد
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% 100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

المحافظة على اﻷمن والسﻼمة
تقارير المتابعةمتابعة شهرية للطفايات والمصاﻋد والكهرباء
الشهرية
تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم اﻷمان والدفاع
خطة اﻹخﻼءتشكيل وخطة ﻋمل المدنيخطة لﻺخﻼء ولجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث
والخطة التدريبية
2017-2016
للجنة اﻷزمات
خطة ﻋمل لجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث وتنفيذ
والكوارث
تحديد
تجربة إخﻼء
وثائق تجربةاﻻحتياجات التدريبية و إﻋداد الخطة التدريبية
اﻹخﻼء
تقرير ﻋن الدورات للجنة اﻷزمات والكوارث و تفعيل دورات تدريبيةﻋلى إجراءات اﻷمن والسﻼمة أو الدفاع المدني
المنفذة
واستخدامات طفاية الحريق(
توفير طفايات حريق و جرادل رمل بالمعامل و 2018-2017بيان ﻋن تجهيزات
ممرات الكلية
اﻷمن والسﻼمة
وتوفير العﻼمات اﻹرشادية لمخارج الطوارئبالمعامل والمدرجات
توفير دواليب لﻺسعافات اﻷولية .بالمعاملتوفيرنظام آمن للتخلص من النفايات الكيميائيةوالبيولوجية

مسئولية التنفيذ

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون المشاركة
المجتمعية وتنمية
البيئة
مسئول الصيانة
فريق معيار
الموارد

Page 113 of 253

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثائق
)  7وثائق(

% 100

ميزانية الكلية

نسبة )(%
توافر
التجهيزات
المﻼئمة لﻸمن
والسﻼمة

% 100

ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقريرﻋن مدى
استيفاء
البنية التكنولوجية
لمعايير الجودة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

البنية التكنولوجية
استكمال ميكنة اﻹدارات المختلفة وتفعيل نظام
 MISفي قسم شئون الطﻼب وقسم الدراسات
العليا
 الصيانة الدورية لمعامل الحاسب اﻵلي والعملﻋلى أن تكون اﻷجهزة كلها متصلة بشبكة
توفير شبكة سلكية و ﻻسلكية تعمل بكفاءة
إﻋداد كتيب ﻋن وسائل اﻻتصال الحديثة
وتكنولوجيا المعلومات
ً
تحديث موقع الكلية دوريا وتنويع الخدمات
المقدمة
توفيرأﻋداد كافية منالحاسبات ) يجب أن يوضح
بوثيقة ال ( NORMS

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون المشاركة
المجتمعية وتنمية
البيئة

نسبة )(%
تحقيق معايير
الجودة في

فريق معيار
الموارد
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البنية
التكنولوجية

المستهدف
%70

التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

قاﻋدة بيانات المكتبة
محدثة

مكتبة مﻼئمة
تحديث قاﻋدة بيانات المكتبة دوريا ً :مساحة
القاﻋات بالنسبة ﻷﻋداد الطﻼب -التجهيزات –
المراجع والدوريات -خدمات التصوير -
تكنولوجيا المعلومات -العاملين بالمكتبة مواﻋيد
العمل -الخدمات المقدمة للمترددين -تسجيل
المترددين -وسيلة تلقي الشكاوي -مستوى رضا
المستفيدين )تطبيق استقصاء آراء أﻋﻀاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة ﻋن مدى رضاهم
ومقترحاتهم للخدمات التي تقدمها المكتبة لهم
وسهولة اﻹجراءات بها(
توافر وبيان ﻋن نسبة المترددين ﻋلي المكتبة إليإجمالي ﻋدد الطﻼب ،والمستخدمين لبنك المعرفة
توفير ﻋدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيحاﻻستعارة الخارجية للطﻼب )تفعيل اﻻستعارة
الخارجية( و بيان من المكتبة يوضح ﻋدد
اﻻستعارات

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون المشاركة
المجتمعية وتنمية
البيئة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثائق

بيان ﻋن نسبة
المترددين ﻋلى
المكتبة
استقصاء رأي ﻋن
الخدمات المقدمة
وخطة تحسين
بيان ﻋدد
اﻻستعارات

فريق معيار
الموارد
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) 4وثائق(

المستهدف
% 100

التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقرير ﻋن مدى
استيفاء
المكتبة لمتطلبات
الهيئة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا ً
للنماذج اﻻسترشادية للتقييم الكمي:
توفير العﻼمات اﻹرشادية التي تحدد مخارجالطوارئ و شبكة إنارة للطوارئ بالممرات
والمخارج للمكتبة
توفيرخدمة البحث اﻹلكترونية واﻻتصال بشبكةاﻹنترنت و الفهرسة اﻹلكترونية للمراجع
اتاحة الوصول إلي الدوريات اﻹلكترونية لطﻼبالدراسات العليا
-توفير خدمات التصوير واﻹنترنت

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون المشاركة
المجتمعية وتنمية
البيئة

نسبة )(%
استيفاء
متطلبات
الهيئة
بالنسبة للمكتبة
طبقا ً للنماذج
اﻻسترشادية
للتقييم الكمي:

فريق معيار
الموارد
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المستهدف
%70

التمويل
جنيه مصري
ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمية
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالمﻌايير والبرامج والمقررات  -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات/
الوثيقة الدالة
وثيقة قائمة
برامج التوﻋية
بالمعايير
المصفوفات

اﻷنشطة الرئيسية

2018-2017

وضع قائمة لبرامج التوﻋية بالمعايير
اﻻكاديمية ) ندوات لقاءات مناقشات
مفتوحة – أخرى( لعرض ومناقشة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع
رسالة المؤسسة وأهدافها اﻻسترتيجية
مصفوفات(
المعاونة والطﻼب بالمعايير سنتمبر 2017
)بعمل الهيئة
توﻋية
اﻷكاديمية المتبناة وبتوصيف المقررات في
بداية العام الدراسي

تقارير تنفيذ برامج
التوﻋية بالمعايير
أوﻋرض تقديمي
معلن ﻋلى موقع
الكلية وموقع القسم
العلمي
العملآليات استقراء سوق العمل )اﻻطﻼع ﻋلى
آلية استقراء سوق -
برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات
موافقة المجلس
اﻷﻋلى للجامعات النخصص دوليا ً وغيرها(
استكمال اﻹجراءات ﻻستحداث برنامجﻋلى البرنامج
مميز وفقا ً لمتطلبات سوق العمل
نماذج استبيانات
استطﻼع رأي
المستفيدين

فترة التنفيذ

اﻋداد وسائل استطﻼع رأى المستفيدين فى
البرامج التعليمية ومﻼءمتها للتطور في
مجال التخصص واحتياجات سوق العمل

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

فريق المعيار

نسبة اﻹنجاز في
إﻋداد قائمة برامج
التوﻋية بالمعايير
وإﻋداد المصفوفات

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
100

%100

فريق المعيار
اﻷقسام العلمية

ﻋدد التقارير
ﻋن اﻹنجاز
) تقرير من فريق
المعيار وتقارير من
اﻷقسام العلمية(

(%100) 10

100

2018-2017

أ.د /ﻋميد الكلية
أ.د /وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب
اﻷقسام العلمية

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية
ونسبة )(%
اﻹنجاز في
استحداث البرنامج

%100

500

2018-2017

وحدة ضمان الجودة

نماذج اﻻستبيانات
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%100
(%100) 1

100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

نتائج التحليل
اﻹحصائي لنتائج
استطﻼع رأي
المستفيدين

تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف
المجتمعية في تصميم وتطوير البرامج
التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة
استراتيجية التدريس والتعلم

2018-2017

تقرير ﻋن التغدذية
الراجعة من
المستفيدين

تغذية راجعة شاملة :الطﻼب -المقيمالخارجي -أصحاب العمل-الخريجين
وأﻋﻀاء هيئة التدريس – إجراءات
تصحيحية بنا ًء ﻋلى نتائج التقييم
-تحديد معايير اختيار المراجعين

2018-2017

تقرير اﻹجراءات
الرسمية للمراجعة
الداخلية والخارجية  -اختيارهم من خﻼل المجالس الرسمية
للبرنامج
مناقشة تقاريرهم واﻻستفادة منها فيتحديث البرنامج
تطوير
صياغة مصفوفة المقررات حيث
المصفوفات
المعدلة للمقررات أن اﻷرقام والرموز المستخدمة غير
مرتبطة بمثيلتها في البرنامج
مراجعة دورية لتوصيف ومصفوفات
تقارير المراجعة الدورية
لتوصيف للمقررات المقررات وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس

تقرير ﻋن اسليب
التدريس والتعلم
للطﻼب ذوي
القدرات المحدودة

مراجعة اسليب التدريس والتعلم للطﻼب
ذوي القدرات المحدودة بتوصيف
المقررات

مسئولية التنفيذ

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

مؤشر اﻷداء

ﻋدد اﻻستبيانات

المستهدف

(%100) 20

التمويل
جنيه
مصري
100

اﻷقسام العلمية
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

شمولية التعذية
الراجعة )تنوع
فئات المشاركين(

 5فئات
)(%100

2018-2017

وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداداتقرير

%100

2018-2017

وحدة ضمان الجودة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
تحديث صياغة
مصفوفاتها

(%100) 60

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية و لجنة
المراجعة الداخلية
للوحدة
اﻷقسام العلمية

فريق المعيار
سبتمبر 2017

2018-2017

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة
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100

100

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

100

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعة أساليب
التعلم بها

(%100) 60

100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

التنبيه ﻋن ضرورة استيفاء نموذج
تقارير استيفاء
مواصفات الورقة اﻻمتحانية قبل طباﻋة
جودة الورقة
اﻻمتحانية الواردة اﻻمتحان ونموذج جودة الورقة اﻻمتحانية
من اﻷقسام العلمية بعد انتهاء اﻻمتحان بقرار مجلس كلية
2016-11-17
إﻋداد التقارير السنوسة للمقررات
التقارير السنوية
الدراسية ﻋلى نموذج الهيئة ،متﻀمنة
للمقررات وبها
نتائج تحليل آراء المراجعين والطﻼب
خطط التحسين
ونتائج اﻻمتحانات ومدى توافق محتوى
الورقة اﻻمتحانية مع نواتج التعلم
بالتوصيف المعلن وخطة التحسين
الراجعة
تقاريرﻋلى
والتطوير بنا ًء
التغذيةالدراسية
المقررات
مراجعة
تقارير المراجعة
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة
الدورية لتقارير
المقررات الدراسية فيما يتعلق بالتالي:

فترة التنفيذ

نهاية نوفمبر
2017
نهاية ابريل
2018

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وكيل الكلية لشئون
التعليم والتعلم

ﻋدد ونسبة )(%
اﻻمتحانات

اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان الجودة

التي استوفت
نموذج الجودة

سبتمبر 2018

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المفعلة وتقارير
المقررات

2018-2017

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

المستهدف

(%100) 60

(%100) 60

التمويل
جنيه
مصري
100

100

في كل منهما
(%100) 60

100

نتيجة تقويم الطﻼب للمقرر )(%

تقريراﻹجراءات
التصحيحية بنا ًء
ﻋلى تقارير
المراجعة

استخدام ما ورد من نتائج اﻻستبيان ينبغي
مراجعته للتأكد ﻋلى التركيز ﻋلى نقاط
الﻀعف الحقيقية التي وردت في نتيجة
اﻻستبيان ) البنود التي تم اﻹشارة اليها من
قبل الطﻼب أنها نقاط ضعف( ليوجه
ﻋﻀو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر
للتغلب ﻋليها وﻋﻼجها.
اﻻستفادة من تقارير المراجعة الداخلية
والخارجية في تطوير المقررات الدراسية

2018-2017

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

2018-2017

اﻷقسام العلمية
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ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المنفذة

(%100) 60

(%100) 60

100

100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

المراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات
تقرير المراجعة الدورية
ً
لتوصيف البرنامج البرنامج وفقا لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس )ﻋدد مصفوفات البرنامج
سبعة(
مصفوفة البرنامج
المعدلة

التقارير الدورية
للبرنامج وتقارير
المراجعة الداخلية
و الخارجية
ملف البرنامج

مراجعة مصفوفة البرنامج  /المقررات
والتأكد من أنها تظهر التوزيع التصاﻋدي
والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية
المكتسبة من الفرقة اﻷولي إلي الفرقة
الخامسة حتي تتناسب مع نوﻋية وﻋدد
المقررات التطبيقية في السنوات النهائية
إﻋداد تقارير دورية للبرنامج الدراسي
و مراجعة البرنامج من مراجع داخلي
ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي ت
و خطط تحسين بنا ًء على تغذية راجﻌة
اﻋداد ملف البرنامج ويشمل :توصيف
البرنامج ،مصفوفات البرنامج السبعة
،تقرير البرنامج ،توصيف ومصفوفات
وتقارير المقررات ﻋلى نموذج الهيئة
ومراجعتها مراجعة دقيقة
)تقارير المراجعة(

المستهدف

2018-2017

فريق المعيار
ولجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد تقارير
المراجعة

%100

التمويل
جنيه
مصري
100

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2018-2017

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الداخلية

ﻋدد اﻷقسام العلمية
المشاركة

(%100) 9

100

2018-2017

فريق المعيار
وحدة ضمان الجودة
المراجع الداخلي
المراجع الخارجي

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

نسبة اﻹنجاز فيإﻋداد التقرير
الدوري للبرنامج
تقرير المراجعالداخلي والخارجي
ﻋلى تموذج 14
نسبة ) (%استيفاء
محتويات ملف
البرنامج
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مؤشر اﻷداء

100
%100

استيفاء جميع
محتويات ملف
البرنامج
)(%100

100

 %اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالتدريس والتﻌلم  -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

استراتيجية للتدريس -تحديث استراتيجية للتدريس والتعلم
والتقويم بما يحقق المعايير اﻷكاديمية
والتعلم والتقويم
تتسق مع المعايير المرجعية المتبناة ورسالة المؤسسة
اﻷكاديمية المرجعية وأهدافها وتعلنها.
وتﻼئم نواتج التعلم
التأكد من أن اﻻستراتيجية تتﻀمن طرقا ًالمستهدفة
للتدريس والتعلم والتقويم مﻼئمة لنواتج
التعلم المستهدفة.
تقرير متابعة تطبيق تتابع المؤسسة مدى تطبيق اﻻستراتيجية
استراتيجية التدريس وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم
والتقويم تدﻋم تطبيق التعلم الذاتى
والتعلم والتقويم
واكتساب مهارات التوظف لدى الطﻼب
)توافر أمثلة تظهر التفاﻋل بين الطالب
وهيئة التدريس والطﻼب وبعﻀهم والتعلم
المختلط والتعلم التعاوني وريادة اﻷﻋمال(
مراجعة توصيف برنامج التدريب الصيفي
توصيف برنامج
التدريب وفقا ً لنواتج وفقا ً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج
التعليمى
التعلم المستهدفة
للبرنامج التعليمى آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج
واﻹشراف ﻋليها
محدث
توفير الموارد الﻼزمة للتدريب والجهات
المشاركة فيه وتحديد نوﻋية مشاركتها

فترة التنفيذ

2018-2017

مسئولية التنفيذ

اﻷقسام العلمية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
2018-2017

وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد ونسبة
اﻻنجاز ) (%في
إﻋداد
اﻻستراتيجية
للمقررات

(%100) 60

توافراﻷمثلة
المطلوبة

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
2018-2017

وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق المعيار
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%70

نسبة )(%
اﻹنجاز في
الممارسات

%70

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

اساليب تقييم الطﻼب أساليب وأدوات متنوﻋة لتقويم أداء
في التدريب بما يتفق الطﻼب في التدريب تحقق نواتج التعلم.
)مثل ملفات إنجاز الطﻼب وتقييم المشرف
مع نواتج التعلم
للطﻼب وتقارير جهات التدريب ﻋن
المستهدفة
الطﻼب وغيرها(
اﻷدوات المستخدمة .نماذج استقصاء رأي للطﻼب والمشرفين
وجهات التدريب
لقياس فاﻋلية
التدريب الميدانى تطبيق النماذج وتحليل النتائج
للطﻼب و تقريرﻋن اﻻستفادة من نتائج استطﻼع الرأي في
اﻻستفادة من النتائج فيتطوير آلية التدريب وأدواته وموارده
التطوير
تنوع المؤسسة من طرق تقويم الطﻼب
) مثل تحريري وﻋملي وإكلينيكي وشفوي
وغيرها(

تقرير توزيع
الدرجات ﻋلى
وسائل التقييم من
جداول الﻶئحة
المحدثة
تتبع المؤسسة آليات محددة للتأكد من مدى
مصفوفة ارتباط
اﻻمتحان بمخرجات توافق وربط اﻻمتحانات بمخرجات التعلم
المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات ﻋليها.
لتعلم المستهدفة
) مصفوفة ارتباط اﻻمتحان بمخرجات
التعلم(
تحديث دليل إدارة اﻻمتحانات الذى ينظم
دليل إدارة
إجراءات اﻻمتحانات ونظم ﻋمل
اﻻمتحانات
الكنتروﻻت وغيرها.
وثيقة إجراءات
إدارة اﻻمتحانات

تتبع المؤسسة إجراءات ﻹدارة اﻻمتحانات
بكفاءة وﻋدالة.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
المشرفون ﻋلى
التدريب وجهات
التدريب
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
قسم شئون الطﻼب
المشرفون
لجنة القياس وتقويم
اﻷداء

2018-2017

فريق المعيار

2018-2017

رؤساء اﻷقسام العلمية ﻋدد ونسبة )(%
المصفوفات
منسقي المقررات

2018-2017

مؤشر اﻷداء

ﻋدد أساليب
تقوييم أداء
الطالب

المستهدف

3

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة ) %10 (%للطﻼب
وجهات
المشاركين في
التدريب
استطﻼع الرأي
 %50ﻷﻋﻀاء
من كل فئة
نسبة) (%اﻹنجاز هيئة التدريس
في إﻋداد التقرير
%100
ميزانية
نسبة) (%اﻹنجاز %100
الكلية
في إﻋداد التقرير

(%100) 60

ميزانية
الكلية

2018-2017

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في تحديث الدليل

%100

ميزانية
الكلية

2018-2017

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
وثيقة نظم ﻋمل
الكنتروﻻت

اﻷنشطة الرئيسية

تنظم المؤسسة ﻋمل الكنتروﻻت بما
يﻀمن تأمين اﻻمتحانات وضمان سريتها
ﻋند نسخها وتوزيعها.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2018-2017

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

2018-2017

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

آليات محددة للتأكد توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد من
ﻋدالة نظام اﻻمتحانات ) مثل ﻋدم تعارض
من ﻋدالة نظام
المصالح مع أﻋﻀاء هيئة التدريس والهيئة
اﻻمتحانات
المعاونة وﻋدالة التصحيح ودقة رصد
الدرجات واﻹجابات النموذجية والتدقيق
والمراجعة وغيرها(
2018-2017
آليات فعالة لتوثيق تطبق المؤسسة آليات فعالة لتوثيق نتائج
اﻻمتحانات بما يتيح اﻻحتفاظ بالنتائج
نتائج اﻻمتحانات
مؤمنة وقابلة لﻼستدﻋاء ﻋند الحاجة.
تعلم المؤسسة الطﻼب بنتائج اﻻمتحانات
المختلفة )التكوينى والجمعى( ﻋبر الوسائل
والتوقيتات المناسبة وتناقشها معهم لدﻋم
تعلمهم )يراﻋى توقيت ومحتوى التغذية
الراجعة لدﻋم استفادة الطﻼب(.
 -توفير نماذج من التغذية الراجعة

وسائل إﻋﻼم
ومناقشة الطﻼب
بنتائج اﻻمتحانات
المختلفة وتوقيت
ومحتوى التغذية
الراجعة لدﻋم
تعلمهم
تقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات
وتقرير وصفي
ﻋن تحليل النتائج الطﻼب ﻋلى المستويات المختلفة )الفرق
ﻋلى مستوى الفرق الدراسية /المقررات(.
والمقررات )منحنى
توزيع التقديرات(

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2018-2017

2018-2017

فريق المعيار
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقرير وصفي ﻋن تعد المؤسسة إحصائيات ﻋن تطور نسب
تطور نسب النجاح النجاح للمستويات المختلفة للمرحلة
للمرحلة الجامعية الجامعية اﻷولى )لعدد من اﻷﻋوام مساو
اﻷولى لمدة خمس ﻋنلمدة البرنامج التعليمى( وتعد تقريراً ﻋاما ً
ﻋن نتائج اﻻمتحانات وتعرضه ﻋلى
سنوات
المجالس المعنية.

2018-2017

تقريرﻋن اﻻستفادة تحدد المؤسسة أوجه اﻻستفادة من نتائج
من نتائج اﻻمتحانات اﻻمتحانات في تطوير البرامج والمقررات
الدراسية واستراتيجية التدريس والتعلم
والتقويم )تذكر أمثلة اﻻستفادة(

2018-2017

نظام للتعامل مع
تظلمات الطﻼب.

تﻀع المؤسسة قواﻋد موثقة للتعامل مع
تظلمات الطﻼب من نتائج اﻻمتحانات،
وتعلنها وتتابع تطبيقها.

مسئولية التنفيذ

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

2018-2017

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة
ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

وحدة ضمان الجودة

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

فريق المعيار

فريق المعيار

آ
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التمويل
جنيه
مصري

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالطﻼب والخريجون  -الخطة التنفيذية )(2018-2017
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقرير ﻋن قواﻋد
القبول والتحويل
وطرق إﻋﻼنها

تﻀع المؤسسة قواﻋد واضحة وﻋادلة
لقبول وتحويل الطﻼب ﻋلى التخصصات
المختلفة
تعلن المؤسسة ﻋن القواﻋد بوسائل مناسبة
) مثل دليل الطالب والموقع اﻹلكتروني
وفي إدارة شئون الطﻼب وغيرها(.

تقرير به بيان
إحصائي ﻋن
التحويﻼت من
وإلى الكلية
وأسباب التحويل
واﻻستفادة من
النتائج ﻋن
تقرير
تحديث وتطوير
قواﻋد التحويل

توفر المؤسسة بيانات ﻋن ﻋدد الطﻼب
المقبولين ونسب التحويﻼت من المؤسسة
وإليها سنويا ً وتحللها وتتخذ اﻹجراءات
المناسبة

2018-2017

تقيَم المؤسسة تلك القواﻋد وتطورها وفق
التغذية الراجعة من اﻷطراف المعنية

2018-2017

تستخدم المؤسسه اساليب و انشطه لجذب
الطﻼب الوافدين )مثل اﻻﻋﻼن و زيارة
السفارات و تقديم خدمات اجتماﻋيه و
غيرها(.

2018-2017

تقرير ﻋن
أساليب جذب
الوافدين ونتائج
التواصل مع
مركز الوافدين
والمردود

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋدادالتقرير

%100

ميزانية
الكلية
فريق المعيار

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100
ميزانية
الكلية

 3أساليب
%70

فريق المعيار
مرتين  /ﻋام
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن معدل تعد المؤسسه احصائيات شاملة ﻋن
التغير في الطﻼب الطﻼب ﻋن الطﻼب الوافدين توضح
اﻋدادهم و نسبتهم الي العدد اﻻجمالي ,و
الوافدين خﻼل
معدل التغير في الطﻼب الوافدين خﻼل
اﻻﻋوام الثﻼث
اﻻﻋوام الثﻼث الماضيه
الماضيه
تقرير ﻋن نظام
الدﻋم الطﻼبي
وسبل التعريف
به ودﻻئل فاﻋليته

فترة التنفيذ

2018-2017

مسئولية التنفيذ

فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

المستهدف

ميزانية
الكلية
%100

توفر المؤسسه نظاما لدﻋم الطﻼبي )مثل
الخدمات الماديه و اﻻجتماﻋيه و الصحيه
و الماليه و غيرها( تراﻋي فيها احتياجات
الطﻼب الفعليه.
تستخدم المؤسسه وسائل متعدده للتعريف
الطﻼب بنظام الدﻋم

التمويل
جنيه
مصري

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق لمعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

تدرس المؤسسه مدي فاﻋليه نظام الدﻋم
)معدل التغير في اﻋداد المستفدين منه
خﻼل اﻻﻋوام الثﻼث الماضيه(.
تقرير ﻋن نظام
الدﻋم اﻷكاديمي
ودﻻئل فاﻋليته

توفر المؤسسه دليل الطالب متﻀمنا نظام
الدﻋم اﻻكاديمي )اﻻرشاد اﻻكاديمي في
حاله تطبيق نظام الساﻋات المعتمده او
الرياده الﻌلميه و الساﻋات المكتبيه في
البرامج اﻻخري( و تتيح الدليل لجميع
الطﻼب.

ميزانية
الكلية
2018-2017

فريق المعيار

تفعل المؤسسه نظام الدﻋم اﻻكاديمي
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن خدمات تقدم المؤسسه خدمات التوجيه المهني
التوجيه المهني بما للطﻼب بما يدﻋم ريادة اﻻﻋمال و
يدﻋم ريادة اﻷﻋمال التوظيف )مثل وحده التوجيه المهني و
تدريب مدني اضافي و مشروﻋات صغيره
والتوظف
و غيرها(.
تستخدم المؤسسه اليات ﻻكتشاف الطﻼب
آليات ﻻكتشاف
الطﻼب المتعثرين والمتعثرين و الموهبين و المتميزين )مثل
نتائج امتحان الطﻼب  ,من خﻼل المرشد
الموهبين و
اﻻكاديمي و الساﻋات المكتبيه و غيرها(.
المتميزين
تقرير ﻋن وسائل تقدم المؤسسة وسائل الدﻋم لكل فئة
)للمتميزين مثل المنح الدراسية و دﻋم
الدﻋم لكل فئة
وﻋدد المستفيدين معنوي كالجوائز و شهادات التقدير أو
مالي أو رﻋاية ﻋلمية و غيرها -و
للمتعثرين مثل تخفيض ﻋدد المقررات في
نظام الساﻋات المعتمدة ،و حصص تعليمية
إضافيه و غيرها -و للموهبين مثل
ﻋروض فنية و رياضية ومسابقات ثقافية
و غيرها(.
تقرير ﻋن آلية دمج تخصص المؤسسه رﻋايه صحيه و
ذوي اﻻحتياجات اجتماﻋيه و نفسيه لذوي اﻻجتياجات
الخاصه و تحرص ﻋلي دمجهم في
الخاصة في
المجتمع الطﻼبي المجتمع الطﻼبي.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵليات

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وأنواع الدﻋم
المقدمة لهم

توفر المؤسسه لهم وسائل دﻋم اكاديمي
)مثل اتاحه وقت اطول لﻼمتحانات
للطﻼب مستخدمي طريقه برايل و توفير
اشخاص معاونين للقراءة اﻻسئله و توزيع
الجدوال الدراسيه بما يسمح بوقت كافي
لﻼنتفال بين المباني و غيرها(.

تراﻋي المؤسسه وجود تسهيﻼت انشائيه
مﻼئمه مثل المصاﻋد و منحدرات و
غيرها(.
تقرير ﻋن إجراءات تتخد المؤسسه اجراءات لتفعيل المشاركة
لتفعيل المشاركة الطﻼبية في مختلف المجاﻻت ذات الصله
الطﻼبية في مختلف وتوثق نماذج لتلك المشاركه ) مثل
المجاﻻت ذات
المشاركه فى وحدة ضمان الجوده  ،وحدة
نماذج
الصله و
اﻻرشاد والتوجيه المهنى ،لجنة تطوير
موثقة لتلك
البرامج وغيرها(
المشاركه
تقرير ﻋن أنواع توفر المؤسسه اﻻماكن والتجهيزات
اﻷنشطة الطﻼبية وانواع الدﻋم المﻼئمة لممارسة اﻻنشطه
ومدى مشاركة
الطﻼبيه المتنوﻋه ) مثل العلميه والثقافيه
الطﻼب فيها
والرياضيه واﻻجتماﻋيه وغيرها(
والمسابقات التي
شاركت فيها
تشجع المؤسسه الطﻼب للمشاركه فى
المؤسسة وحصول
اﻻنشطه الطﻼبيه المختلفه
المؤسسة ﻋلى

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

ميزانية
الكلية

2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

2018-2017

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

تعد المؤسسه تقريرا ﻋن مدى مشاركة
جوائز ﻋلى
المستوى الجامعي الطﻼب فى اﻻنشطة المختلفة ،والمسابقات
والقومى
والجوائز التى تميزت فيها المؤسس’ ﻋلى
والدولى
المستوى الجامعى والقومى والدولى
نماذج قياس آراء
الطﻼب

تقوم المؤسسه بقياس اراء الطﻼب
باستخدام الوسائل المناسبه )مثل استبانات
ولقاءات وغيرها( ومتﻀمنه اراءهم ﻋلى
سبيل المثال فى العمليه التعليمية واﻻنشطة
الطﻼبية

تقرير ﻋن نتائج
آخر قياس ﻵراء
الطﻼب

تحلل المؤسسه وتقيِم آراء الطﻼب
2018-2017

تقرير ﻋن اﻹجراءاتتستفيد المؤسسه من النتائج وتناقشها ) مثل
التصحيحيةبنا ًء ﻋلى منافشة النتائج فى مؤتمر القسم العلمى
آخر قياس ﻵراء وغيرها( وتتخذ اﻻجراءات التصحيحيه
الطﻼب
المناسبه.

2018-2017

تقرير ﻋن آليات
التواصل مع
الخريجين
والخدمات المقدمة
لهم

2018-2017

فريق المعيار

فريق المعيار

فريق المعيار

تحتفظ المؤسسة بقواﻋد بيانات خاصة
بالخريجين متكاملة وتحدثها دوريا .
2018-2017

فريق المعيار
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ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد النماذج

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

نماذج التواصل
وتقرير ﻋن
اسهامات
الخريجين

تحرص المؤسسة ﻋلى متابعة خريجيها فى
سوق العمل وتحقيق التواصل معهم )مثل
نماذج لتواصل واسهامات الخريجين فى
الفاﻋليات والمشروﻋات.تطوير البرامج
التعليميه والتبرﻋات ،واﻻستعانة بهم فى
تدريب الطﻼب واستقصاء ارائهم
وغيرها(

2018-2017

قائمة ببرامج التنمية توفر المؤسسه برامج متنوﻋة تتﻀمن
تنمية المهارات الحديثة التى يتطلبها سوق
المهنية والتعليم
المستمر للخريجين العمل فى التخصص )مثل برامج التنمية
المهنية وتنمية مهارات ريادة اﻷﻋمال
والتوظف وبرامج التعليم المستمر
وغيرها(

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية
2018-2017

فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

%100

 %اﻹنجاز

الغاية الثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 1-3تطوير برامج الدراسات الﻌليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج الهدف اﻻستراتيجي
مﻌيار الدراسات الﻌليا  -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تعد المؤسسة بيانا ً عن أنواع وأعداد
ومستويات برامج الدراسات العليا التي
تقدمها وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين
لكل برنامج لﻸعوام الثﻼثة الماضية

-2017
2018

قائمة كاملة بأنواع وأﻋداد
ومستويات برامج
الدراسات العليا التي
تقدمها المؤسسة
تطبق المؤسسة آليات ﻻستقراء سوق العمل
آليات المؤسسة في
)مثل اﻻطﻼع على برامج لمؤسسات مناظرة
استقراء سوق العمل
وربط البرامج باحتياجات سوق
ومستجدات التخصص دوليا ً وغيرها( ،
العمل وإجراءات المؤسسة فيوتربط برامجها اﻷكاديمية بمتطلباته ،وتتخذ
استحداث يرامج تعليمية جديدةإجراءات ﻻستحداث برامج أكاديمية جديدة أو
أو تطوير أو الغاء برامج
تطوير أو إلغاء برامج قائمة
قديمة
تروج المؤسسة لبرامج الدراسات العليا
قائمة بوسائل الترويج
)التدليل على ذلك مثﻼً من خﻼل تحليل
للبرامج ومدى فعايتها
المؤسسة لتطور أعداد الطﻼب الملتحقين
ببرامج الدراسات العليا  ،ونسبة الطﻼب
الوافدين خﻼل اﻷعوام الثﻼثة الماضية (.

إجراءات تبني المعايير
المرجعية اﻷكاديمية
وثيقة المعايير اﻷكاديمية
للبرنامج

تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسمية
لتبنى المعايير اﻷكاديمية المرجعية )من
خﻼل عرضها ومناقشتها واعتمادها من
المجالس الرسمية( .

-2017
2018

-2017
2018

-2017
2018

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

وحدة ضمان الجودة نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد
فريق المعيار
القائمة

%100

ميزانية
الكلية

نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة

%100

ميزانية
الكلية

وكيل الكلية شئون
الداسات العيا
والبحوث
اﻷقسام العلمية
لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق المعيار
وكيل الكلية شئون
الداسات العيا
والبحوث
لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق المعيار
وكيل الكلية شئون
الداسات العيا
والبحوث
اﻷقسام العلمية
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زيادة بنسبة
ﻋدد المتقدمين
لبرامج الدراسات %10
العيا مقارنة
بثﻼثة أﻋوام
ماضية ونسبة
الوافدين
%100
نسبة )(%
اﻹنجاز في اتخاذ
إجراءات التبني

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة
مصفوفة توافق المعايير
اﻷكاديمية لبرامج
مع المعايير القياسية لبرامج
الدراسات العليا الصادرة
من الهيئة

اﻷنشطة الرئيسية
تصمم اﻷقسام العلمية مصﻔوفة المضاهاة
للمعايير اﻷكاديمية المتبناة لجميع برامجها
مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا
الصادرة من الهيئة وتتحقق من التوافق

توصيف برامج الدراسات تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسمية
العليا واﻋتمادها من المجالس لتوصيف برامج الدراسات العليا )من خﻼل
عرضها ومناقشتها واعتمادها من المجالس
الرسمية
الرسمية(.
تتحقق اﻷقسام العلمية من مدى توافق تصميم
وثيقة مصﻔوفة البرنامج
البرامج التعليمية مع الﻼئحة الداخلية
التعليمي  /المعايير اﻷكاديمية والمعايير اﻷكاديمية المتبناة )إعداد مصﻔوفة
البرنامج التعليمي  /المعايير اﻷكاديمية(.
 تتحقق اﻷقسام العلمية من مدى توافقوثيقة مصﻔوفة البرنامج
المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية
التعليمي  /المقررات الدراسية )إعداد مصﻔوفة البرنامج التعليمي /
المقررات الدراسية( .
توصف اﻷقسام العلمية المقررات الدراسية
توصيف مقررات برامج
متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم
الدراسات العليا
وموضوعات المحتوى العلمي وطرق
التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

-2017
2018

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة

-2017
2018

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
توصيف البرامج

%100

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج

%100

-2017
2018
-2017
2018
-2017
2018

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
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%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
%100

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج
%100
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
توصيف البرامج

ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تتأكد اﻷقسام العلمية من توافق طرق
مصفوفات مخرجات
التعلم للمقررات مع طرق التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات
الدراسية والبرامج التعليمية
التدريس والتعلم ،طرق

التقويم ،المحتوى العلمي
واستيفاء اﻻمتحان
للمخرجات
قائمة بموارد التعلم والبحث
العلمي المتاحة لطﻼب
الدراسات العليا والباحثين
ومﻼءمتها لتحقيق نواتج
التعلم وذلك اك برنامج

توفر المؤسسة الموارد المادية والتجهيزات
والتسهيﻼت للدراسات العليا والعملية البحثية
التي تحقق نواتج التعلم )تعد قائمة بموارد
التعلم والبحث العلمي المتاحة لطﻼب
الدراسات العليا والباحثين ويوضح مدى
مﻼءمتها لتحقيق نواتج التعلم ( .

مصفوفة قياس نواتج
التعلم للمقررات

تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طﻼب
الدراسات العليا .

 تقرير ﻋن مدى استيفاءاﻻمتحان لنواتج التعلم
للمقررات بنا ًء ﻋلى
تقارير المراجعة الداخليةوالخارجية ﻋن استيفاء
اﻻمتحان للمخرجات
 نتيجة استطﻼع رأيالطالب في اﻻمتحان

 تتأكد المؤسسة من أن امتحانات الطﻼبتحقق نواتج التعلم المستهدفة .

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ
اﻷقسام العلمية

-2017
2018

-2017
2018

-2017
2018

-2017
2018

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج

اﻷقسام العلمية
منسق معيار البحث
العلمي
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة لكل
برنامج

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بها ،لجنة
المراجعة الداخلية
لوحدة ضمان
الجودة
أ.د /وكيل الكلية
للدراسات العليا
)تقرير(

نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد
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المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

%100
ميزانية
الكلية

%100
ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

المصفوفة
%100
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

دليل اﻻمتحانات وأﻋمال
الكنترول

 تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدالةوموضوعية اﻻمتحانات

وثيقة تحديد معاييراختيارالمراجعين الخارجي
والداخلي توضح أن
اختيارهم من خﻼل مجالس
اﻷقسام العلمية
 تقرير عن مناقشةتقاريرالمراجعة
واﻹجراءات المبنية علية
واعتمادها من مجلس القسم

 تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسميةللمراجعة الدورية للبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية )مثل تحديد معايير
ﻻختيار المراجعين واختيارهم من خﻼل
مجالس اﻷقسام ومناقشة تقاريرهم وغيرها(
..

فترة التنفيذ

-2017
2018
-2017
2018

التعليمية المشتركة
 تستﻔيد المؤسسة من تقارير المراجعينالداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية
والمقررات في تطوير البرامج التعليمية
)تذكر أمثلة( .

وحدة ضمان الجودة نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة لكل
برنامج
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

العلمي
وثيقة اﻹجراءات والضوابط  -تتخذ المؤسسة اﻹجراءات والضوابط
-2017
المناسبة للمتابعة والمراجعة المناسبة للمتابعة والمراجعة الدورية في حالة 2018
البرامج التعليمية المشتركة )إن وجدت(
الدورية في حالة البرامج
) إن وجدت(
تقرير ﻋن خطط التحسين
واﻹجراءات التصحيحية
المتخذة لتطوير المقررات
والبرامج ،وﻋرضها
ومناقشتها

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

-2017
2018
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نسبة )(%إنجاز الوثيقة
نسبة )(%إنجاز تقرير
القسم العلمي

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثيقة
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

المستهدف
%100

%100

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%100
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة
تقارير دورية للبرامج
والمقررات وخطط
تحسين مبنية ﻋلى نتائج
تحليل آراء المراجعين
والطﻼب ومدى توافق
محتوى الورقة اﻻمتحانية
مع نواتج التعلم بالتوصيف
المعلن ونتائج اﻻمتحانات

اﻷنشطة الرئيسية
 تعد اﻷقسام العلمية تقارير سنوية للمقرراتالدراسية والبرامج متضمنة نتائج تحليل آراء
المراجعين والطﻼب ومدى توافق محتوى
الورقة اﻻمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف
المعلن ونتائج اﻻمتحانات وخطة التحسين
والتطوير وغيرها .

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ
اﻷقسام العلمية

-2017
2018

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

 تطلع المؤسسة اﻷطراف المعنية علىالتقارير السنوية للمقررات الدراسية
والبرامج التعليمية )مثل أعضاء القسم العلمي
ومجلس المؤسسة ولجان شئون الدراسات
العليا وغيرها(.

 -2017اﻷقسام العلمية
 2018لجنة شئون
الدراسات العليا
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
فريق المعيار

تقارير اﻹجراءات
التصحيحية

 تستﻔيد المؤسسة من خطط التحسينوالتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية في تطوير البرامج
التعليمية )تذكر أمثلة من البرامج والمقررات
التي تم تطويرها(

-2017
2018

تقرير ﻋن إجراءات
التسجيل واﻹشراف
والمتابعة لطﻼب

 تطبق المؤسسة إجراءات محددة تضمنموضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع
اﻹشراف والمتابعة لطﻼب الدراسات العليا .

-2017
2018

اﻷقسام العلمية
لجنة شئون
الدراسات العليا
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

تقرير ﻋن وسائل إطﻼع
اﻷطراف المعنية ﻋلى
التقارير السنوية
للمقررات

و محاضر مجالس المؤسسة التي نوقشت
فيها التقارير السنوية للمقررات والبرامج
) مجلس القسم العلمي ،لجنة شئون
الدراسات العليا ومجلس الكلية(

أ.د /وكيل الكلية
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مؤشر اﻷداء
تقارير اﻷقسام
العلمية ﻋن ﻋدد
ونسبة )(%
التقارير الدورية
للمقررات
والبرامج التي
تم إﻋدادها وفقا ً
لنماذج الهيئة
ﻋدد ونسبة )(%
التقارير ﻋن
وسائل إطﻼع
اﻷطراف المعنية

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

(%100) 9

ميزانية
الكلية

(%100) 9
تقرير من كل
قسم ﻋلمي

ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة )(%
التقارير ﻋن
اﻹجراءات
التصحيحية

(%100) 9
تقرير من ك
قسم ﻋلمي

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة
الدراسات العليا ووسائل
إﻋﻼنها وآلية المراجعة
والتطوير في ضوء
الراجعة من اﻷطراف
المعنية

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 تعلن المؤسسة تلك اﻹجراءات بوسائلمناسبة ومتعددة

مسئولية التنفيذ
للدراسات العليا
قسم الدراسات العليا
لجنة شئون
الدراسات العليا
مجلس الكلية

 تقوم المؤسسة بمراجعة تلك اﻹجراءاتدوريا ً وتطورها وفق التغذية الراجعة من
اﻷطراف المعنية )أمثلة لتطور تلك
اﻹجراءات(.

نماذج قياس آراء طﻼبالدراسات العليا ﻋن

 تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة )مثلاستبيانات ولقاءات وغيرها( في قياس آراء
طﻼب الدراسات العليا عن العملية التعليمية
والبحثية وغيرها .

تقرير ﻋن اﻹجراءاتالتصحيحية بنا ًء ﻋلى
نتائج تحليل وتقييم آراء
طﻼب الدراسات العليا
و خطط تحسين

 تحلل المؤسسة وتقيم آراء طﻼب الدراسات -2017العليا .
2018

وحدة ضمان اجودة

 تستﻔيد المؤسسة من النتائج وتتخذاﻹجراءات التصحيحية المناسبة

وفريق المعيار

العملية التعليمية والبحثية
وغيرها

-2017
2018

مؤشر اﻷداء
التقرير

وحدة ضمان الجودة توافر النماذج
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المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

%100

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 2-3تﻌزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث الﻌلمي
مﻌيار البحث الﻌلمي  -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة
الدالة
آلية وضع الخطة
البحثية

اﻷنشطة الرئيسية
تﻀع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق
خطوات منهجية.

تقرير إرتباط الخطة تتأكد المؤسسة من أوجه ارتباط خطتها
البحثية بخطة الجامعة البحثية بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.
وأولويات المجتمع
تقرير مﻼءمة إمكانات تتحقق المؤسسة من مدى مﻼءمة إمكانات
المؤسسة مع خطتها المؤسسة مع خطتها البحثية.
البحثية
تنشئ المؤسسة لجنة أخﻼقيات البحث
وثيقة ضوايط تشكيل لجنة
العلمى وفق القواﻋد واﻹرشادات الدولية
أخﻼقيات البحث
والﻀوابط المحلية.
العلمي
وثيقة ضوابط ﻋمل تﻀع اللجنة ضوابط ﻋمل وإجراءات
تشغيل قياسية لها وتفعلها )مثل الحصول
وإجراءات تشغيل
ﻋلى موافقة اللجنة ﻹجراء البحوث العلمية
لجنة أخﻼقيات
ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها(.
البحث العلمي
بيان بالموارد المالية
ومصادر التمويل
المختلفة المتوفرة
للبحث العلمي

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث
العلمي من مصادر تمويل مختلفة )مثل
مشروﻋات بحثية ممولة -نسبة من دخل
الوحدات ذات الطابع الخاص -تسويق
البحوث(.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد بيان
البيان

ميزانية
الكلية

2018-2017
فريق المعيار
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

بيان بالموارد المادية تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد
والتجهيزات
المادية والتجهيزات والتسهيﻼت التي
والتسهيﻼت التي
توفرها للعملية البحثية مﻼئمة.
توفﻼها المؤسسة
للعملية البثية
تعد المؤسسة بيانا بالمشروﻋات البحثية
بيان بالمشروﻋات
البحثية الممولة من الممولة من مؤسسات محلية واقليمية
ودولية خﻼل اﻻﻋوام الثﻼثة الماضية.
مؤسسات محلية
واقليمية ودولية
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تستخدم المؤسسة أساليب لدﻋم وتحفيز
قائمة اسليب دﻋم
البحث العلمي )مثل استحداث وحدات أو
وتحفيز البحث
إدارات لدﻋم البحث العلمي وتسويق
العلمي وتنمية
البحوث وحاضنات المشروﻋات ومراكز
قدرات الباحثين
نقل التكنولوجيا وريادة اﻷﻋمال واﻻبتكار
وغيرها(.
تﻀع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج
لتنمية قدرات الباحثين.
تقرير ﻋن وسائل
دﻋم اﻷبحاث
التطبيقية والمشتركة

تدﻋم المؤسسة اﻻبحاث التطبيقية
والمشروﻋات البحثية المشتركة بين
تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او
مع جهات خارجية.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

2018-2017

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

فريق المعيار
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير يوضح تطور
اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام
الثﻼثة الماضية
ومتوسط اﻻنتاج
ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس ومتوسط
النشر الدولي

تحلل المؤسسة تطور اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام الثﻼثة الماضية ومتوسط
اﻻنتاج ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس ومتوسط
النشر الدولي.

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع
دراسة ﻋن تطور
ودﻋم مشاركة أﻋﻀاء هيئة التدريس
مشاركة الفئات
المختلفة في اﻷنشطة والهيئة المعاونة والطﻼب فى اﻻنشطة
والمشروﻋات والمؤتمرات العلمية
البحثية المختلفة
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة والبحثية المحلية واﻻقليمية والدولية
الماضية
تقرير تحليلي
لمحتوى قواﻋد
بيانات البحث
العلمي واﻷنشطة
العلمية اﻷخرى

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

تﻌد المؤسسه قواعد بيانات تشمل:
-1ﻋدد ونسبة كل من اﻷبحاث العلمية
المحلية واﻹقليمية والدولية الي مجمل
اﻷبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور
النشر المحلي والدولي.
-2ﻋدد ونسبة اﻷبحاث المشتركة
والتطبيقية.

2018-2017

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار

-3اﻷتفاقيات المفعلة مع المؤسسات
التعليمية او البحثية المحلية واﻹقليمية
والدولية ومخرجاتها
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

-4المؤتمرات العلمية المحلية واﻹقليمية
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت
في تنظيمها
-5اصدار دورية ﻋلمية محكمة.
تابع تقرير تحليلي
لمحتوى قواﻋد
بيانات البحث
العلمي واﻷنشطة
العلمية اﻷخرى

-6أنشطة ﻋلمية أخرى ﻷﻋﻀاء المؤسسة
)مثل المشاركة في ﻋﻀوية هيئات دولية
وفي تحكيم أبحاث أو مشروﻋات والتمثيل
في منظمات وجمعيات محلية و إقليمية
ودولية.

%100

2018-2017

ميزانية الكلية

ميزانية
الكلية

-7جوائز أو براءات اختراع حصل ﻋليها
اﻋﻀاء المؤسسة.
قائمة المؤتمرات
العلمية المحلية
واﻹقليمية والدولية
التي نظمتها الؤسسة
أو شاركت في
تنظيمها

تحرص المؤسسة ﻋلى اقامة مؤتمر ﻋلمى
دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي  :1-4المساهمة الفﻌالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة
الدالة

ﻋدة تقارير ﻋن إنجاز
اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن
اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز
اﻷنشطة ونماذج
استطﻼع الرأي ونتائج
استطﻼع الرأي وخطط
التحسين المبنية ﻋلى
استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية
 -1ندوة وورشة ﻋمل
للطﻼب بعنوان "توﻋية
الطﻼب ضد الﻀغوط
النفسيه" من خﻼل
متخصصون من ذوى
الخبرات
 -2تدريب ﻋدد 200-150
طالب سنويا من طﻼب
الفرقيتين الرابعة و
الخامسة بالكلية بمختلف
شركات اﻻدوية خﻼل
اﻻجازة الصيفية
 -3القيام بعقد المؤتمر
الدولى اﻻول لكلية
الصيدله

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئون خدمةالمجتمع و تنمية البيئة.
شهر نوفمبر  -اﻋﻀاء معيار خدمة
2017
المجتمع و تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئون التعليموالطﻼب.
يوليو –
 وكيل الكلية لشئونأغسطس
خدمة المجتمع و تنمية
2018
البيئة
 اﻋﻀاء هيئة التدريسبالكلية
 ﻋميد الكليه وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
أكتوبر
اﻋﻀاء لجنة خدمة2017
المجتمع و تنمية البيئة
 اﻋﻀاء هيئة التدريسبالكلية
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

)(3000
تمويل ذاتى

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

 15نشاط

الفئة المستهدفة

%
اﻹنجاز

الطﻼب بالكلية

الطﻼب بالكلية
من الفرقتين
الرابعة
والخامسة

جميع من في
المجال
اﻷكاديمي
والبحثي

%100

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية
 -4تحديد إحتياجات
سوق العمل
)الصيدليات( من
خريجى الكليه

 -5تنظيم حفل خريجى
كلية الصيدله

 -6حصر مبدئى
ﻹنتشار اﻷمراض
المهنيه بمحافظة
حلوان

 -7توﻋيه الطﻼب و
العاملين و اﻷطراف
المجتمعيه بدور الكليه فى
خدمة المجتمع و تنمية
البيئه

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

 وكيل الكليه لشئون خدمة اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
يناير 2018
 أﻋﻀاء هيئة التدريس اﻻسر الطﻼبية اتحاد الطﻼبﻋميد الكليهوكيل الكليه لشئون خدمةالمجتمع
وكيل الكليه لشئون التعليمأغسطس
والطﻼب
2018
 -رﻋاية الشباب

مارس –
اكتوبر
2018

ابريل
2018

 وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
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التمويل

 200ج
مجهودات
ذاتيه

المستفيدون
بسوق العمل
)صيدليات,
مستشفيات,
مراكز
بحثيه(....,

30000
دﻋم من
الجامعه /
تمويل ذاتى
 /شركات
ادويه /
إشتراكات
الطﻼب

حديثى التخرج
من كلية الصيدله

مجهودات
ذاتيه
ﻋدد ونسبة
 15نشاط
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

الفئة المستهدفة

 200ج
مجهودات
ذاتيه
باﻻشتراك
مع رﻋاية
الشباب
بالكليه

المجتمع المحيط
داخل وخارج
الجامعه

الطﻼب الجدد
والعاملين
وأﻋﻀاء هيئة
التدريس بالكليه

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 - -8ندوات للتوﻋية ﻋن
المشاكل الصحية
اﻻكثرحدوثا وذلك
بالتعاون مع المتخصصين
من اطياف المجتمع

الفصل
الدراسى
التانى طبقا
لظروف
اﻻطراف
المشاركة

 -9اﻻحتفال وتكريم
الموظفين المحالين للمعاش

خﻼل العام
الجامعى
-2017
2018

 -10اﻷحتفال بعيد اﻻم
وتكريم بعض
الموظفات والعامﻼت
بالكليه  +أختيار اﻻم
المثاليه

مارس
2018

مسئولية التنفيذ
 وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
 وكيل الكلية لشئون التعليموالطﻼب
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 المجموﻋة العلميةللطﻼب
 ﻋميد الكليهوكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 رﻋاية الشباب ﻋميد الكليهوكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئون التعليموالطﻼب
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 -رﻋاية الشباب.

Page 143 of 253

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

الفئة المستهدفة

5000
دﻋم من
الجامعه /
تمويل ذاتى
 /شركات
ادويه

المجتمع الداخلى
للجامعه

3000
جنيه
)تبرﻋات
أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
واﻻداريين(

الموظفين
والعاملين
المحالين للتقاﻋد
بالكلية

4000
جنية تمويل
الموظفات
ذاتى
والعامﻼت داخل
)تبرﻋات
من أﻋﻀاء الكلية
هيئة
التدريس(

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -11اﻷحتفال بيوم اليتيم

ابريل
2018

 -12توزيع شنط رمﻀان
داخل وخارج الكليه

رمﻀان
2018

مسئولية التنفيذ
 ﻋميد الكليهوكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 رﻋاية الشباب.ﻋميد الكليه
 وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 الطﻼب المهتمونبالمشاركه المجتمعيه.
 -رﻋاية الشباب
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

 15نشاط

التمويل
9000
جنيه
)تبرﻋات
من اﻋﻀاء
هيئه
التدريس
بالكليه(
15000
)تبرﻋات

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

 15نشاط

من أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
بالكليه(

الفئة المستهدفة

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

 -ﻋميد الكليه

 -13ﻋمل سوق خيرى
للطﻼب الغير القادرين
والعاملين بالجامعه

أبريل
2018

 وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة

20000
)تبرﻋات
ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

 15نشاط

 أتحاد الطﻼب. -14حملة توﻋية
باﻻمراض
اﻻكثرشيوﻋا )مثل:
مرض السكري ,
اﻻلتهاب الكبدى
الوبائى....الخ( داخل
الحرم الجامعي.

 -15القوافل الطبية:
 قوافل طبيه بالمجتمعالمحيط
 قوافق طبيه بالمحافظاتالخارجيه

ديسمبر
2017

خﻼل العام
الجامعى
-2017
2018

 رﻋاية الشباب وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
 أتحاد الطﻼب. وكيل الكلية لشئون البيئةو المجتمع.
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة
اﻷسر الطﻼبية المختلفة
بالكلية
 أﻋﻀاء هيئه التدريس وطﻼب من الكليات
المشتركة
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التمويل

الفئة المستهدفة

ذاتيه من
أﻋﻀاء
هيئة

اﻻطراف
المجتمعيه
المستفيده

التدريس
بالكليه(

ﻋدد ونسبة
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

 15نشاط

ﻋدد ونسبة
 15نشاط
) (%اﻷنشطة
الرئيسية
%100
المنفذة

اﻻطراف
5000
جنية تمويل المجتمعيه
المستفيده
ذاتي

 20000تمويل ذاتى

اﻻطراف
المجتمعيه
المستفيده

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي :2-4تحقيق شراكة مجتمﻌية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب )برامج التدريب الميداني(
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

آلية متابعة وتطوير  -إﻋداد آلية للعمل والتقييم
الوحدات ذات اطابع الدورى للوحدات
 اﻻتصاﻻت باﻻطرافالتقرير السنوي ﻋن الممجتمعية المعنية بالخدمات
ﻋمل التحاليل لمختلفأداء الوحدات
فئات الباحثين
التسويق واﻻﻋﻼن ﻋن
مشروﻋات الوحدات ذات
الطابع الخاص و
المشروﻋات البحثية فى
المجاﻻت المتاحة من خﻼل
الوحدات
مخاطبات لشركات اﻷدوية ﻋقود الشراكة-تقارير المشرفين -ﻋقد اتفاقات وبروتوكوﻻتتعاون بين الكلية و الجهات
ﻋن زيارات
المعنية بالخدمات الصيدلية
التدريب الميدانى
للطﻼب

فترة
التنفيذ

-2017
2018

-2017
2018

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

 رئيس مجلس ادارةالوحدات )ﻋميد الكلية(
 وكيل الكلية لشئونالبيئة و المجتمع و نائب
رئيس مجلس ادارة
الوحدات.
 مديرى المراكزمجلس ادارة الوحدات

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية
ﻋدد اﻻتصاﻻت

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وخدمة البيئة
وكيل الكلية لشئون
الطﻼب-رﻋاية الشباب
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المستهدف

التمويل

%100
100

ﻋدد الجهات المعلن
إليها زيادة ايرادات
الوحدات

 التمويلزيادة
من
ايرادات
الجامعة
الوحدات
بنسبة  - %10حساب
الوحدات

ﻋدد ﻋقود الشراكة

 5ﻋقود

ﻋدد ونسبة )(%
الطﻼب المتدربين

 %20من
الطﻼب

ﻋدد التحاليل زيادة
ايرادات الوحدات

الفئة
المستهدفة

شركات
التدريب

اﻻطراف
المجتمعيه
المستفيده

أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
والمعاونين
والطﻼب

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

-5اﻷشراف ﻋلى الموقع
التحميل المستمر
ﻻنشطة المعيار ﻋلى اﻻكترونى للكلية و تحديثه
موقع الكليه
وجود ممثلين من
اﻻطراف المجتمعيه
المختلفه المعنيه
بمجلس الكليه

 -6وضع آليه ﻹشتراك
شركات اﻷدويه و المؤسسات
الصيدليه في صنع القرار
بالكلية.

فترة
التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

-2017
2018

لجنة النشر واﻹﻋﻼم

التحديث الدوري
للموقع

كل  3شهور

خﻼل
الخطه
-2017
2018

ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة

ﻋدد الممثلين من
اﻻطراف المجتمعيه
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التمويل

ميزانية
الكلية

2

التمويل
من
الجامعة

الفئة
المستهدفة
المجتمع
الداخلى
والخارجى
لجامعة
حلوان
المجتمع
الداخلى
لكلية
الصيدله

 %اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي - :3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2018-2017
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقارير المشروع

المشاركة في مشروﻋات الجامعة
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول
حوض النيل

فترة التنفيذ
2018-2016

مسئولية التنفيذ
أ.م.د /سامح سرور
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مؤشر اﻷداء
ﻋدد تفاربر
المشروع

المستهدف

التمويل

الفئة
المستهدفة

 /4ﻋام

ميزانية
المشروع

دول حوض
النيل

%
اﻹنجاز

الخطة التنفيذية 2019-2018
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الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيارالتخطيط اﻻستراتيجي -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2018
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

تقريرالمتابعة
والتقييم

إﻋداد تقريرالمتابعة والتقييم للخطة
اﻻستراتيجية

سبتمبر  -اكتوبر
2019

فربق المعيار

نسبة ) (%استيفاء
التقرير

أكبر من
%70
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التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيارالقيادة والحوكمة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2018
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير تحليلي ﻋن
تفعيل معايير
اختيار القيادات

تقرير تنفيذ الخطة
التدريبية

اﻷنشطة الرئيسية
زيادة تفعيل معايير اختيار القيادات في
المناصب اﻷخري مثل الوكﻼء ومدير
وحدة ضمان الجودة ومديري الوحدات
ذات الطابع الخاص
توفير أدلة ﻋلى تطبيق المعايير بعد
تحديثها واﻋﻼنها  -آليات موثقة تﻀمن
الشفافية ﻋند تطبيق المعايير

فترة التنفيذ
2019-2018

مسئولية التنفيذ
فريق معيار القيادة
والحوكمة

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

2019-2018

توفير أدلة ﻋلى إجراءات ضمان تداول
السلطة مثل تعيين نائب لمدير الوحدة
ونواب لمنسقي المعايير

2019-2018

إﻋداد تقرير ﻋن تنفيذ الخطة التدريبية
للقيادات اﻷكاديمية وبه نسبة الحاصلين
ﻋلي دورات إلي إجمالي ﻋدد القيادات

2019-2018

فريق معيار القيادة
والحوكمة

2019-2018

فريق معيار القيادة
والحوكمة

آلية واضحة لكيفية وضع آلية واضحة لكيفية تطبيق الميثاق
اﻷخﻼقي والملكية الفكرية ﻋن طريق
تطبيق الميثاق
ً
اﻷخﻼقي والملكية تشكبل لجنة مثﻼ لتلقي الشكاوى
والمقترحات واتخاذ القرارات بشأنها
الفكرية
اﻋداد ملصقات وأدلة ونشرات لنشر ثقافةالملكية الفكرية واﻷخﻼقيات

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

Page 151 of 253

نسبة )(%
اﻻنجاز في إﻋداد
التقرير
نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

تقارير من اﻷقسام مراجعة موضوﻋات الكتاب الجامعي
تتفق مع ما ورد من موضوﻋات بتوصيف
العلمية وتقرير
مجمع ﻋن اﻹلتزام المقرر المعتمد للتحقق من مناسبة الكتاب
وتناسقه مع التوصيف التزاما ً بالمصداقية
بقانون الملكية
واﻷخﻼقيات
الفكرية

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب
لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الدخلية
بالوحدة

ﻋدد التفارير
ونسبة اﻹنجاز في
التقرير المجمع

تطييق إجراءات اﻻلتزام بقانون الملكية
الفكرية والتاكد من أن الكتب التي أﻋدها
أﻋﻀاء هيئة التدريس لها رقم إيداع و
يوجد آلية لدى اﻷقسام العلمية تتابع هذه
العملية
إﻋداد تقريرالتعامل مع مشكﻼت التدريس
والتعلم

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
الطﻼب ورؤساء
اﻷقسام العلمية

ﻋدد التفارير
ونسبة اﻹنجاز في
التقرير المجمع

(%100)60

2019-2018

فريق معيار القيادة
والحوكمة

نسبة )(%

%100

2019-2018

لجنة النشر
واﻹﻋﻼم

دورية تحديث
الموقع

2019-2018

لجنة القياس
والتقويم والقيادات

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

تقرير ﻋن
التعامل مع
مشكﻼت التدريس
والتعلم

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن تحديث

تحديث موقع الكلية دوريا ً

موقع الكلية

توفير مطبوﻋات واﻋﻼنات وأدلة لنشرالمعلومات ﻋن الكلية

تقرير تقييم اﻷداء

تقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات
تقييم موضوﻋية

فترة التنفيذ
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المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

(%100) 9
%100

ميزانية
الكلية

اﻻنجاز في إﻋداد
الوثيقة
كل  3شهور

%100
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار أعﻀاء هيئة التدريس -الخطة التنفيذية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

إﻋداد وثيقة مدى استيفاء حاجة الكلية من
تقريرﻋن مدى اتفاق
التدريس
نسبة أﻋﻀاء هيئة
اﻋﻀاء هيئة التدريس بنا ًء ﻋلى الدراسة
والهيئة المعاونة إلى الطﻼب اﻻكتوارية السابق إﻋدادها واﻹجراءات
مع المعدﻻت المرجعية
التصحيحية
تتعامل المؤسسة من خﻼل آليات محددة مع
تقرير ﻋن آليات )طرق(
وجود عجز أو فائض في أعضاء هيئة
التعامل مع العجز
التدريس والهيئة المعاونة في أي من
والفائض
قائمة بالمقررات الدراسية
والقائمين بالتدريس

تقرير ﻋن متوسط عبء
العمل لعضو هيئة التدريس
وعضو الهيئة المعاونة

التخصصات .
تتأكد المؤسسة واﻷقسام العلمية من مﻼءمة
التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع
المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها
عند إعداد الخطة التدريسية للمؤسسة والقسم
العلمي .

 تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضوهيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على
مستوى اﻷقسام العلمية وعلى مستوى
المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام بكﻔاءة
والمشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية وريادة
اﻷعمال وغيرها

فترة التنفيذ

مسئولية
التنفيذ
فريق المعيار

2019-2018

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

فريق المعيار
2019-2018

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

في إﻋداد التقرير
فريق المعيار

في إﻋداد القائمة

2019-2018

فريق المعيار
2019-2018
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التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

في إﻋداد التقرير

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

نماذج اﻻستبيانات ونتائج تطبيق استبيانات قياس اﻵراء وتقييم
استطﻼع الرأي واﻻستفادة اﻷداء واﻻستفادة من نتائج تحليلها
منها ) إجراءات تصحيحية(
بيان البرامج التدريبية
المنفذة ونسبة المتدربين
للعدد الكلي لكل فئة

إﻋداد بيان البرامج التدريبية المنفذة بنا ًء
ﻋلى اﻻحتياجات التدريبية ونسبة
المتدربين للعدد الكلي لكل فئة

فترة التنفيذ

مسئولية
التنفيذ
فريق المعيار

2019-2018
2019-2018

فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد النماذج
وتطبيقها وإﻋداد
خطط التحسين
نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

Page 154 of 253

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار الجهاز اﻹداري -الخطة التنفيذية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة
الدالة
بيان بأﻋﻀاء
الجهاز اﻹداري
يوضح مؤهﻼت
وتوزيع الجهاز
اﻹداري
تقرير ﻋن استيفاء
المعايير القياسية
للهيئة لعدد اﻹداريين

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 تعد المؤسسة بيان بأعضاء الجهاز اﻹداري )بما فيه من فنيين(ومؤهﻼتهم ،وتوضح توزيعهم في اﻹدارات والمعامل والقاعات
والورش والمكتبة وغيرها وفق طبيعة نشاط المؤسسة
والمواصﻔات القياسية الصادرة عن الهيئة .

2019-2018

.
 تدرس المؤسسة مدى مﻼءمة أعداد الجهاز اﻹداري )بما فيهمن الﻔنيين( لحجم المؤسسة وطبيعة نشاطها .

بيان مقارنة مؤهﻼت  -توزع المؤسسة العاملين والﻔنيين على اﻹدارات واﻷقسام
العلمية وفقا ً للتوصيف الوظيﻔي للتأكد من تحقق التوازن في
العاملين مع
توزيع الموارد البشرية بنا ًء على عبء العمل وبما يضمن كﻔاءة
التوصيف الوظيفي
اﻷداء

مسئولية
التنفيذ

مؤشر
اﻷداء

فريق
المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
قاﻋدة
البيانات

المستهدف
%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق
 2019-2018المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية

فريق
 2019-2018المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
البيانات
نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
البيانات
نسبة )(%
اﻹنجاز
في
إﻋدادالوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

آليات المؤسسة
للتعامل مع العجز
والفائض

 تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أو فائض في أعداد العاملينوالﻔنيين

فريق
 2019-2018المعيار

وثيقة شروط اختيار
وتعيين القيادات
اﻹدارية

اﻋداد وثيقة لتعيين واختيار القيادات اﻹدارية بالكلية موثقةومعلنة

فريق
المعيار

2019-2018
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

تحديد اﻻحتياجات التدريبية للجهاز اﻹداري بناء
آلية تحديد
اﻻحتياجات التدريبية اﻻستقصاءات وتقارير المتابعة واﻻستعانة بخبراء من
التنظيم واﻹدارة ووضع خطة تدريبية
.
القياس الدوري ﻵراء أﻋﻀاء الجهاز اﻹداري واﻻستفادة من
تقرير قياس اﻵراء
يشمل خطط تحسين نتائج تحليل اﻻستبيان لعمل إجراءات تصحيحية

مسئولية
التنفيذ

فريق
 2019-2018المعيار
فريق
 2019-2018المعيار

التقييم الدوري ﻷداء أﻋﻀاء الجهاز اﻹداري واﻻستفادة من
نتائج التقييم في المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات
وتطوير اﻷداء

فريق
 2019-2018المعيار

بيان ابرامج المنفذة به إﻋداد بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة و حساب لنسبة
المتدربين في كل برنامج إلى إجمالي أﻋداد أﻋﻀاء الجهاز
نسبة المتدربين
اﻹداري

فريق
 2019-2018المعيار

تقرير تقييم اﻷداء
ويشمل خطط تنمية
مهارات
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مؤشر
اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
الوثيقة
نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
الوثيقة
نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
الوثيقة
نسبة )(%
اﻹنجاز
في إﻋداد
الوثيقة

المستهدف
%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :2-1تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل واستمرارية اﻻعتماد
مﻌيار إدارة الجودة والتطوير -الخطة التنفيذية )(2019-2018
التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

دليل محدث
للوحدة

تحديث دليل الوحدة وإﻋداد خطة ﻋمل ﻷنشطة
لجان الوحدة منبثقة من خطة ﻋمل الوحدة

2019-2018

مدير الوحدة

خطة محدثة وفقا ً
لمعايير الهيئة

 مناقشة تحديث الخطة الزمنية للتقييم المستمرللفاﻋلية التعليمية تتﻀمن مراجعة داخلية
وخارجية للمقررات والبرامج باﻋتماد مجلس
 276سبتمبر 2013
 تنظيم ملفات اﻻﻋتماد داخل الوحدةالتأكد من تحديث المستندات والوثائق في ملفاتمعايير اﻻﻋتماد التأكد من كتابة تاريخ أي وثيقة
ترتيب تقاريرالمراجعة الداخلية والخارجيةلمعايير اﻻﻋتماد وترتيب تقارير المتابعة ﻋن
أنشطة الكلية -ترتيب تقارير تنفيذ البرامج
الموضوﻋة
للخطط
تدريبية
التدريس العاملين
أﻋﻀاء هيئة
وفقا ًﻋن
وثائق
الإﻋداد
بالوحدة تفيد خبرتهم أوتأهيلهم في مجال الجودة

2019-2018

وحدة ضمان
الجودة

2019-2018

منسقي المعايير

نسبة )(%
اﻹنجاز في
التحديث
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إجراءات
التحديث
ﻋدد ونسبة
) (%الملفات
التي تم
إﻋدادها

ملفات تحتوي
وثائق معايير
الجودة المطلوبة
أثناء زيارة
المراجعة
الخارجية للهيئة
تقرير ﻋام ﻋن
خبرة أﻋﻀاء
لجان الوحدة في
مجال الجودة
ملفات اللجان
مرتبة

اﻷنشطة الرئيسية

ترتيب ملفات اللجان

فترة التنفيذ

وحدة ضمان
الجودة

2019-2018

مدير وحدة
ضمان الجودة
أﻋﻀاء اللجان

2019-2018

مدير الوحدة
أﻋﻀاء لجان
الوحدة
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ﻋدد ونسبة
) (%التقارير
ﻋن أﻋﻀاء
اللجان
ﻋدد ونسبة
) (%الملفات
المرتبة

المستهدف

الﻒ جنيه
مصري

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

(%100) 12

ميزانية الكلية

العدد الكلي
ﻷﻋﻀاء
اللجان)(%100

ميزانية الكلية

(%100) 9

ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

ملف لمساهمات
الجهاز اﻹداري
في أنشطة
الوحدة

إﻋداد ملف لمساهمات الجهاز اﻹداري في
أنشطة الوحدة واﻹﻋﻼن ﻋن العمل التطوﻋي
لمشاركة فعالة من الجهاز اﻹداري في أنشطة
الوحدة وتدريب الجهاز اﻹداري ﻋلى أﻋمال
الجودة وإثبات وجود إداريين بالوحدة

2019-2018

مدير وحدة
ضمان الجودة
أﻋﻀاءالجهاز
اﻹداري

بيان سنوي ﻋن
ﻋﻼقة الوحدة
بالمركز

 توطد الوحدة عﻼقتها بمركز ضمان الجودةبالجامعة )مثل اجتماعات ،ورفع تقارير دورية
،وطلب دعم فنى  ،وتدريب وزيارات مراجعة
وغيرها(

2019-2018

وحدة ضمان
الجودة

ﻋدد ونسبة
)(%
المشاركين
من الجهاز
اﻹداري
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد البيان

المستهدف

الﻒ جنيه
مصري

 %5من ﻋدد
اﻹداريين

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

تقرير اﻷنشطة
المنفذة

إﻋداد تقارير الخطط السنوية المنفذة من خﻼل
اللجان الفنية للوحدة وبها خطط التحسين
والتطوير بالكلية وبيان وأدلة اتخذت )إجراءات
تصحيحية في ضوء التغذية الراجعة من الفئات
المستهدفة الداخلية والخارجية(

2019-2018

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية الكلية

موفع الوحدة
مفعل

وضع قواﻋد البيانات ﻋلى موقع الوحدة

2019-2018

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز

%100

ميزانية الكلية

قاﻋدة بيانات
للبرامج المنفذة

إﻋداد قاﻋدة بيانات للبرامج التي نظمتها الوحدة
وأسماء المتدربين في كل برنامج ونسبتهم ويتم
إظهار هذه البيانات في التقرير السنوي للكلية

2019-2018

لجنة التدريب

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد قاﻋدة
البيانات

%100

ميزانية الكلية

تقارير المراجعة
الداخلية
والخارجية

تنفيذ المراجعات الداخلية والخارجية في ﻋملية
التقويم الذاتي والتحسين والتطوير

2019-2018

لجنة المراجعة
الداخلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقارير

%100

ميزانية الكلية
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%
اﻹنجاز

التمويل
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

قائمة مؤشؤات
اﻷداء

إﻋداد مؤشرات أداء موضوﻋية وقابلة للقياس
وأدوات مﻼئمة في التقويم الذاتي

تقارير المراجعة

 مراجعة التقارير الدورية للمقررات والتاكد من 2019-2018أن التعليقات للمراجعين الخارجيين والطﻼب
تؤخذ في اﻻﻋتبار في خطط التحسين كما أن
خطط التحسين يتم تنفيذها
2019-2018
ﻋرض نتائج التقويم الذاتي ﻋلى اﻷطراف
المعنية لمناقشتها وإبداء المقترحات واتخاذ
اﻹجراءات التصحيحية في ضوء نتائج التقرير
وضع خطط تحسين وتعزيز في ضوء نتائج
التقارير

التقرير السنوي
ووسائل ﻋرضه
ومناقشته

2019-2018

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد القائمة
%100
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقارير

لجنة المراجعة
الداخليى للوحدة
وحدة ضمان
الجودة
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المستهدف

%100

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
السنوي

%100

الﻒ جنيه
مصري
ميزانية الكلية
ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم الﻌملية التﻌليمية والبحثية
مﻌيار الموارد المالية والمادية  -الخطة التنفيذية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

مسئولية
التنفيذ

مؤشر
اﻷداء

المستهدف

وثيقة تطور الموارد
المالية الذاتية للكلية
ﻋلى مدار ثﻼثة أﻋوام
والوثائق الداﻋمة

تنمية الموارد المالية وتنوعها
تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد -تحديث خطة تنمية الموارد
وتفعيلها -العمل المستمر ﻋلى تنمية الموارد الذاتية والبحث ﻋن
مصادر تمويل جديدة ) مثل البرامج المميزة والشراكات مع
الجهات المناظرة
تحديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتية سنويا ً تتﻀمن
دراسة ﻋن مردود الوحدات ذات الطابع الخاص

-2018
2019

وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد
الوثيقة

% 100

خطة بالموازنة

ميزانية سنوية و تقرير عن مدى كفايتها

السنوية المالية

توفير خطة مالية للكلية )توفير خطة بالموازنة المالية للمؤسسة
تتﻀمن اﻹيرادات والمصروفات والفائض في ضوء موارد
الكلية(
إﻋداد تقرير ﻋن مدى كفاية الموارد الذاتية للكلية -وبيان
توزيع لموارد الكلية ﻋلى اﻷنشطة المختلفة

-2018
2019

فريق معيار
الموارد

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد
الوثيقة
والتقرير

% 100

تقرير كفاية الموارد

تحديث وثيقة التقدير الكمي واﻋتمادها وتحديد مدى تناسب
التقدير الكمي مع أﻋداد الطلبة في ضوء معايير الهيئة القومية

-2018
2019

وثيقة التقدير الكمي
محدثة ومعتمدة ومدى
تناسبها مع أﻋداد الطلبة

تقرير ﻋن مدى مﻼءمة حصر مدى مﻼءمة التسهيﻼت الداعمة للبرامج التعليمية ) إن
وجدت( وهذا ما يجب أن توضحه وثيقة ال NORMS
التسهيﻼت الداﻋمة

-2018
2019
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد
الوثيقة
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد
التقرير

التمويل
جنيه
مصري

ميزانية
الكلية

% 100

% 100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

مرتبط
بالجامعة

تقرير اﻹنجاز ﻋن
إحﻼل وتجديد  7معامل
طﻼبية

إحﻼل وتجديد  7معامل طﻼبية

خطة الصيانة وتقارير
المتابعة الدورية

ونماذج فصلية -2018
إﻋداد خطة صيانة خمسية مكتملة العناصر
لتقديم الصيانة المطلوبة في اﻷقسام واجتماﻋات شهرية لمناقشة 2019
ومتابعة أﻋمال الصياتة
تحديث الخطة السنوية لدﻋم وصيانة البنية التحتية واﻷجهزة
المتابعة الدورية ﻷﻋمال الصيانة بالمعامل من حيث النظافة
والسباكة واﻹضاءة والكهرباء والتهوية وإجراءات تصحيحية
بنا ًء ﻋلى المﻼحظات الواردة بتقارير المتابعة الدورية

تقارير المتابعةالشهرية
خطة اﻹخﻼءتشكيل وخطة ﻋملوالخطة التدريبية للجنة
اﻷزمات والكوارث
وثائق تجربة اﻹخﻼءتقرير ﻋن الدوراتالمنفذة

-2018
2019

المحافظة على اﻷمن والسﻼمة
متابعة شهرية للطفايات والمصاﻋد والكهرباء
تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم اﻷمان والدفاع المدني
خطة لﻺخﻼء ولجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث 2017-2016
خطة ﻋمل لجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث وتنفيذ تجربة إخﻼء
تحديد اﻻحتياجات التدريبية و إﻋداد الخطة التدريبية للجنة
اﻷزمات والكوارث و تفعيل دورات تدريبية ﻋلى إجراءات
اﻷمن والسﻼمة أو الدفاع المدني واستخدامات طفاية الحريق(
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مسئولية
التنفيذ
اﻹدارة
الهندسية
بالجامعة

وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق معيار
الموارد

مؤشر
اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إحﻼل
وتجديد 7
معامل
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد خطة
الصيانة
وتقارير
المتابعة
الدورية
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد
الوثائق
)  7وثائق(

التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
300000
% 100
 0حصة
الجامعة
في
مشروع
CIQAP
ميزانية
% 100
الكلية

% 100

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

بيان ﻋن تجهيزات
اﻷمن والسﻼمة

توفير طفايات حريق و جرادل رمل بالمعامل و ممرات الكليةوتوفير العﻼمات اﻹرشادية لمخارج الطوارئ بالمعاملوالمدرجات
توفير دواليب لﻺسعافات اﻷولية .بالمعامل-توفيرنظام آمن للتخلص من النفايات الكيميائية والبيولوجية

-2018
2019

تقريرﻋن مدى استيفاء
البنية التكنولوجية
لمعايير الجودة

البنية التكنولوجية
استكمال ميكنة اﻹدارات المختلفة وتفعيل نظام MISفي قسم
شئون الطﻼب وقسم الدراسات العليا
 الصيانة الدورية لمعامل الحاسب اﻵلي والعمل ﻋلى أن تكوناﻷجهزة كلها متصلة بشبكة
توفير شبكة سلكية و ﻻسلكية تعمل بكفاءة
إﻋداد كتيب ﻋن وسائل اﻻتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
تحديث موقع الكلية دوريا ً وتنويع الخدمات المقدمة
توفيرأﻋداد كافية منالحاسبات ) يجب أن يوضح بوثيقة ال
( NORMS

-2018
2019
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مسئولية
التنفيذ

مؤشر
اﻷداء
نسبة )(%
توافر
التجهيزات
المﻼئمة
لﻸمن
والسﻼمة

وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق معيار
الموارد

نسبة )(%
تحقيق
معايير
الجودة في
البنية
التكنولوجية

التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
% 100
الكلية

%70

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية

بيان ﻋن نسبة
المترددين ﻋلى المكتبة

تحديث
مكتبة مﻼئمة
ً
قاﻋدة بيانات المكتبة دوريا :مساحة القاﻋات بالنسبة ﻷﻋداد
الطﻼب -التجهيزات –المراجع والدوريات -خدمات التصوير -
تكنولوجيا المعلومات -العاملين بالمكتبة مواﻋيد العمل -
الخدمات المقدمة للمترددين -تسجيل المترددين -وسيلة تلقي
الشكاوي -مستوى رضا المستفيدين )تطبيق استقصاء آراء
أﻋﻀاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ﻋن مدى رضاهم
ومقترحاتهم للخدمات التي تقدمها المكتبة لهم وسهولة
اﻹجراءات بها(

بيان ﻋدد اﻻستعارات

توافر وبيان ﻋن نسبة المترددين ﻋلي المكتبة إلي إجمالي ﻋددالطﻼب ،والمستخدمين لبنك المعرفة

قاﻋدة بيانات المكتبة
محدثة

استقصاء رأي ﻋن
الخدمات المقدمة
وخطة تحسين

-2018
2019

مسئولية
التنفيذ
وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

مؤشر
اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد
الوثائق

التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
% 100
الكلية

) 4وثائق(

فريق معيار
الموارد

توفير ﻋدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيح اﻻستعارةالخارجية للطﻼب )تفعيل اﻻستعارة الخارجية( و بيان من
المكتبة يوضح ﻋدد اﻻستعارات

تقرير ﻋن مدى استيفاء
المكتبة لمتطلبات الهيئة

استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا ً للنماذج
اﻻسترشادية للتقييم الكمي:
توفير العﻼمات اﻹرشادية التي تحدد مخارج الطوارئ وشبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج للمكتبة
توفيرخدمة البحث اﻹلكترونية واﻻتصال بشبكة اﻹنترنت والفهرسة اﻹلكترونية للمراجع
اتاحة الوصول إلي الدوريات اﻹلكترونية لطﻼب الدراساتالعليا
-توفير خدمات التصوير واﻹنترنت

-2018
2019
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وكيل الكلية
لشئون
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق معيار
الموارد

نسبة )(%
استيفاء
متطلبات
الهيئة
بالنسبة
للمكتبة طبقا ً
للنماذج
اﻻسترشادي
ة للتقييم
الكمي:

%70

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمية
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالمﻌايير والبرامج والمقررات  -الخطة التنفيذية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة
الدالة
وثيقة قائمة
برامج التوﻋية
بالمعايير
المصفوفات

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ
2019-2018

وضع قائمة لبرامج التوﻋية بالمعايير
اﻻكاديمية ) ندوات لقاءات مناقشات
مفتوحة – أخرى( لعرض ومناقشة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع
رسالة المؤسسة وأهدافها اﻻسترتيجية
مصفوفات(
المعاونة والطﻼب بالمعايير سنتمبر 2018
)بعمل الهيئة
توﻋية
اﻷكاديمية المتبناة وبتوصيف المقررات
في بداية العام الدراسي

تقارير تنفيذ برامج
التوﻋية بالمعايير
أوﻋرض تقديمي
معلن ﻋلى موقع
الكلية وموقع القسم العلمي

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

فريق المعيار

نسبة اﻹنجاز في
إﻋداد قائمة برامج
التوﻋية بالمعايير
وإﻋداد المصفوفات

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
100

%100

فريق المعيار
اﻷقسام العلمية

ﻋدد التقارير
ﻋن اﻹنجاز
) تقرير من فريق
المعيار وتقارير من
اﻷقسام العلمية(

(%100) 10

100

آلية استقراء سوق العمل-آليات استقراء سوق العمل )اﻻطﻼع
ﻋلى برامج لمؤسسات مناظرة
موافقة المجلس
ً
ومستجدات النخصص دوليا وغيرها(
اﻷﻋلى للجامعات
استكمال اﻹجراءات ﻻستحداث برنامجﻋلى البرنامج
مميز وفقا ً لمتطلبات سوق العمل

2019-2018

أ.د /ﻋميد الكلية
أ.د /وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب
اﻷقسام العلمية

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية
ونسبة )(%
اﻹنجاز في
استحداث البرنامج

%100

500

اﻋداد وسائل استطﻼع رأى المستفيدين
فى البرامج التعليمية ومﻼءمتها للتطور
في مجال التخصص واحتياجات سوق
العمل

2019-2018

وحدة ضمان الجودة

نماذج اﻻستبيانات

نماذج استبيانات
استطﻼع رأي
المستفيدين

Page 164 of 253

%100
(%100) 1

100

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

نتائج التحليل
اﻹحصائي لنتائج
استطﻼع رأي
المستفيدين

تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف
المجتمﻌية في تصميم وتطوير البرامج
التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة
استراتيجية التدريس والتعلم

2019-2018

تقرير ﻋن التغدذية
الراجعة من
المستفيدين

تغذية راجعة شاملة :الطﻼب -المقيمالخارجي -أصحاب العمل-الخريجين
وأﻋﻀاء هيئة التدريس – إجراءات
تصحيحية بنا ًء ﻋلى نتائج التقييم
-تحديد معايير اختيار المراجعين

2019-2018

تقرير اﻹجراءات
الرسمية للمراجعة
الداخلية والخارجية
للبرنامج
المصفوفات المعدلة
للمقررات

تقارير المراجعة الدوريةمراجعة دورية لتوصيف ومصفوفات
لتوصيف للمقررات المقررات وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس

تقرير ﻋن اسليب
التدريس والتعلم
للطﻼب ذوي
القدرات المحدودة

مراجعة اسليب التدريس والتعلم للطﻼب
ذوي القدرات المحدودة بتوصيف
المقررات

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

ﻋدد اﻻستبيانات

(%100) 20

اﻷقسام العلمية
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

شمولية التعذية
الراجعة )تنوع
فئات المشاركين(

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

2019-2018

وحدة ضمان الجودة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
تحديث صياغة
مصفوفاتها

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية و لجنة
المراجعة الداخلية
للوحدة
اﻷقسام العلمية

 اختيارهم من خﻼل المجالس الرسميةمناقشة تقاريرهم واﻻستفادة منها فيتحديث صياغة مصفوفة المقررات حيث
أن اﻷرقام والرموز المستخدمة غير
مرتبطة بمثيلتها في البرنامج

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
100

فريق المعيار
سبتمبر 2018

2019-2018

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة
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 5فئات
)(%100

100

%100

(%100) 60

100

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

100

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعة أساليب
التعلم بها

(%100) 60

100

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقارير استيفاء جودة
الورقة اﻻمتحانية
الواردة من اﻷقسام
العلمية
التقارير السنوية
للمقررات وبها
خطط التحسين

تقارير المراجعة
الدورية لتقارير
المقررات الدراسية

تقريراﻹجراءات
التصحيحية بنا ًء
ﻋلى تقارير
المراجعة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

نهاية نوفمبر
التنبيه ﻋن ضرورة استيفاء نموذج
2018
مواصفات الورقة اﻻمتحانية قبل طباﻋة
اﻻمتحان ونموذج جودة الورقة اﻻمتحانية نهاية ابريل
2019
بعد انتهاء اﻻمتحان2016-11-17
سبتمبر 2019

إﻋداد التقارير السنوسة للمقررات
الدراسية ﻋلى نموذج الهيئة ،متﻀمنة
نتائج تحليل آراء المراجعين والطﻼب
ونتائج اﻻمتحانات ومدى توافق محتوى
الورقة اﻻمتحانية مع نواتج التعلم
بالتوصيف المعلن وخطة التحسين
والتطوير بنا ًء ﻋلى التغذية الراجعة
2019-2018
مراجعة تقارير المقررات الدراسية
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة
فيما يتعلق بالتالي:
نتيجة تقويم الطﻼب للمقرر )(%
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير للعام
السابق
استخدام ما ورد من نتائج اﻻستبيان ينبغي 2019-2018
مراجعته للتأكد ﻋلى التركيز ﻋلى نقاط
الﻀعف الحقيقية التي وردت في نتيجة
اﻻستبيان ) البنود التي تم اﻹشارة اليها
من قبل الطﻼب أنها نقاط ضعف( ليوجه
ﻋﻀو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر
للتغلب ﻋليها وﻋﻼجها.
2019-2018
اﻻستفادة من تقارير المراجعة الداخلية
والخارجية في تطوير المقررات الدراسية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والتعلم
اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان الجودة

ﻋدد ونسبة )(%
اﻻمتحانات
التي استوفت
نموذج الجودة

(%100) 60

التمويل
جنيه
مصري
100

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المفعلة وتقارير
المقررات

(%100) 60

100

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

في كل منهما

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

100

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

(%100) 60

100

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المنفذة

(%100) 60

100
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 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقرير المراجعة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

المراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات
البرنامج وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
البكالوريوس )ﻋدد مصفوفات البرنامج
سبعة(

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

سبتمبر 2018

فريق المعيار
ولجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد تقارير
المراجعة

مصفوفة البرنامج
المعدلة

مراجعة مصفوفة البرنامج  /المقررات
والتأكد من أنها تظهر التوزيع التصاﻋدي
والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية
المكتسبة من الفرقة اﻷولي إلي الفرقة
الخامسة حتي تتناسب مع نوﻋية وﻋدد
المقررات التطبيقية في السنوات النهائية

2019-2018

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الداخلية

ﻋدد اﻷقسام العلمية
المشاركة

التقارير الدورية
للبرنامج وتقارير
المراجعة الداخلية و
الخارجية

إﻋداد تقارير دورية للبرنامج الدراسي
و مراجعة البرنامج من مراجع داخلي
ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي ت
و خطط تحسين بنا ًء ﻋلى تغذية راجعة

2019-2018

فريق المعيار
وحدة ضمان الجودة
المراجع الداخلي
المراجع الخارجي

ملف البرنامج

اﻋداد ملف البرنامج ويشمل :توصيف
البرنامج ،مصفوفات البرنامج السبعة
،تقرير البرنامج ،توصيف ومصفوفات
وتقارير المقررات ﻋلى نموذج الهيئة
ومراجعتها مراجعة دقيقة
)تقارير المراجعة(

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

نسبة اﻹنجاز فيإﻋداد التقرير
الدوري للبرنامج
تقرير المراجعالداخلي والخارجي
ﻋلى تموذج 14
نسبة ) (%استيفاء
محتويات ملف
البرنامج

الدورية لتوصيف
البرنامج
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المستهدف
%100

(%100) 9

التمويل
جنيه
مصري
100

100

100
%100

استيفاء جميع
محتويات ملف
البرنامج
)(%100

100

 %اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالتدريس والتﻌلم  -الخطة التنفيذية )(2019-2018
المخرجات/
الوثيقة الدالة
استراتيجية للتدريس
والتعلم والتقويم
تتسق مع المعايير
اﻷكاديمية المرجعية
وتﻼئم نواتج التعلم
المستهدفة
تقرير متابعة تطبيق
استراتيجية التدريس
والتعلم والتقويم

توصيف برنامج
التدريب وفقا ً لنواتج
التعلم المستهدفة
للبرنامج التعليمى
محدث

اﻷنشطة الرئيسية
تحديث استراتيجية للتدريس والتعلموالتقويم بما يحقق المعايير اﻷكاديمية
المرجعية المتبناة ورسالة المؤسسة
وأهدافها وتعلنها.
التأكد من أن اﻻستراتيجية تتﻀمن طرقا ًللتدريس والتعلم والتقويم مﻼئمة لنواتج
التعلم المستهدفة.
تتابع المؤسسة مدى تطبيق اﻻستراتيجية
وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم
والتقويم تدﻋم تطبيق التعلم الذاتى
واكتساب مهارات التوظف لدى الطﻼب
)توافر أمثلة تظهر التفاﻋل بين الطالب
وهيئة التدريس والطﻼب وبعﻀهم والتعلم
التدريباﻷﻋمال(
برنامج وريادة
توصيفالتعاوني
المختلطة والتعلم
الصيفي
مراجع
وفقا ً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج
التعليمى
آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج
واﻹشراف ﻋليها
توفير الموارد الﻼزمة للتدريب والجهات
المشاركة فيه وتحديد نوﻋية مشاركتها

فترة التنفيذ
2019-2018

مسئولية التنفيذ
اﻷقسام العلمية
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

2019-2018

اﻷقسام العلمية

مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد ونسبة
اﻻنجاز ) (%في
إﻋداد
اﻻستراتيجية
للمقررات

(%100) 60

توافراﻷمثلة
المطلوبة

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة
2019-2018

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق المعيار
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%70

نسبة )(%
اﻹنجاز في
الممارسات

%70

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

قائمة اساليب تقييم أساليب وأدوات متنوﻋة لتقويم أداء
الطﻼب في التدريب تحقق نواتج التعلم.
الطﻼب في التدريب بما
)مثل ملفات إنجاز الطﻼب وتقييم المشرف
يتفق
للطﻼب وتقارير جهات التدريب ﻋن
مع نواتج التعلم
الطﻼب وغيرها(
المستهدفة
تقرير ﻋن اﻷدوات .نماذج استقصاء رأي للطﻼب والمشرفين
المستخدمة لقياس وجهات التدريب
فاﻋلية التدريب
تطبيق النماذج وتحليل النتائج
الميدانى للطﻼب
و تقريرﻋن
اﻻستفادة من نتائج استطﻼع الرأي في
اﻻستفادة من النتائج
تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده
في التطوير
تنوع المؤسسة من طرق تقويم الطﻼب
تقرير توزيع
الدرجات ﻋلى
وسائل التقييم من ) مثل تحريري وﻋملي وإكلينيكي وشفوي
وغيرها(
جداول الﻶئحة
المحدثة
تتبع المؤسسة آليات محددة للتأكد من مدى
مصفوفة ارتباط
اﻻمتحان بمخرجات توافق وربط اﻻمتحانات بمخرجات التعلم
المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات ﻋليها.
لتعلم المستهدفة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

2019-2018

قسم شئون الطﻼب
المشرفون
لجنة القياس وتقويم
اﻷداء

دليل إدارة
اﻻمتحانات

ﻋدد ونسبة )(%
المشاركين في
استطﻼع الرأي
من كل فئة

3

 %10للطﻼب
وجهات
التدريب

ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز  %50ﻷﻋﻀاء
في إﻋداد التقرير هيئة التدريس

2019-2018

فريق المعيار

2019-2018

رؤساء اﻷقسام العلمية ﻋدد ونسبة )(%

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

(%100) 60

ميزانية
الكلية

المصفوفات
منسقي المقررات

) مصفوفة ارتباط اﻻمتحان بمخرجات
التعلم(
تحديث دليل إدارة اﻻمتحانات الذى ينظم
إجراءات اﻻمتحانات ونظم ﻋمل
الكنتروﻻت وغيرها.

المشرفون ﻋلى
التدريب وجهات
التدريب
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

مؤشر اﻷداء
ﻋدد أساليب
تقوييم أداء
الطالب

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز
في تحديث الدليل

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

وثيقة إجراءات
إدارة اﻻمتحانات

تتبع المؤسسة إجراءات ﻹدارة اﻻمتحانات
بكفاءة وﻋدالة.

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

وثيقة نظم ﻋمل
الكنتروﻻت

تنظم المؤسسة ﻋمل الكنتروﻻت بما
يﻀمن تأمين اﻻمتحانات وضمان سريتها
ﻋند نسخها وتوزيعها.

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

آليات محددة للتأكد توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد من
ﻋدالة نظام اﻻمتحانات ) مثل ﻋدم تعارض
من ﻋدالة نظام
المصالح مع أﻋﻀاء هيئة التدريس والهيئة
اﻻمتحانات
المعاونة وﻋدالة التصحيح ودقة رصد
الدرجات واﻹجابات النموذجية والتدقيق
والمراجعة وغيرها(
2019-2018
آليات فعالة لتوثيق تطبق المؤسسة آليات فعالة لتوثيق نتائج
اﻻمتحانات بما يتيح اﻻحتفاظ بالنتائج
نتائج اﻻمتحانات
مؤمنة وقابلة لﻼستدﻋاء ﻋند الحاجة.
2019-2018

تعلم المؤسسة الطﻼب بنتائج اﻻمتحانات
تفريرﻋن كيفية
المختلفة )التكوينى والجمعى( ﻋبر الوسائل
إﻋﻼم ومناقشة
والتوقيتات المناسبة وتناقشها معهم لدﻋم
الطﻼب بنتائج
اﻻمتحانات المختلفة تعلمهم )يراﻋى توقيت ومحتوى التغذية
وتوقيت ومحتوى الراجعة لدﻋم استفادة الطﻼب(.
 توفير نماذج من التغذية الراجعةالتغذية الراجعة
لدﻋم تعلمهم
2019-2018
تقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات
وتقرير وصفي
ﻋن تحليل النتائج الطﻼب ﻋلى المستويات المختلفة )الفرق
ﻋلى مستوى الفرق الدراسية /المقررات(.
والمقررات )منحنى
توزيع التقديرات(

فريق المعيار

فريق المعيار
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير وصفي ﻋن تعد المؤسسة إحصائيات ﻋن تطور نسب
تطور نسب النجاح النجاح للمستويات المختلفة للمرحلة
للمرحلة الجامعية الجامعية اﻷولى )لعدد من اﻷﻋوام مساو
اﻷولى لمدة خمس ﻋنلمدة البرنامج التعليمى( وتعد تقريراً ﻋاما ً
ﻋن نتائج اﻻمتحانات وتعرضه ﻋلى
سنوات
المجالس المعنية.
تقريرﻋن اﻻستفادة تحدد المؤسسة أوجه اﻻستفادة من نتائج
من نتائج اﻻمتحانات اﻻمتحانات في تطوير البرامج والمقررات
الدراسية واستراتيجية التدريس والتعلم
والتقويم )تذكر أمثلة اﻻستفادة(
تﻀع المؤسسة قواﻋد موثقة للتعامل مع
نظام للتعامل مع
تظلمات الطﻼب .تظلمات الطﻼب من نتائج اﻻمتحانات،
وتعلنها وتتابع تطبيقها.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

2019-2018

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

آ
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 %اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالطﻼب والخريجون  -الخطة التنفيذية )(2019-2018
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

تقرير ﻋن قواﻋد
القبول والتحويل
وطرق إﻋﻼنها

تﻀع المؤسسة قواﻋد واضحة وﻋادلة
لقبول وتحويل الطﻼب ﻋلى التخصصات
المختلفة
تعلن المؤسسة ﻋن القواﻋد بوسائل مناسبة
) مثل دليل الطالب والموقع اﻹلكتروني
وفي إدارة شئون الطﻼب وغيرها(.

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋدادالتقرير

%100

ميزانية
الكلية

تقرير به بيان
إحصائي ﻋن
التحويﻼت من
وإلى الكلية
وأسباب التحويل
واﻻستفادة من
النتائج ﻋن
تقرير
تحديث وتطوير
قواﻋد التحويل
تقرير ﻋن
أساليب جذب
الوافدين ونتائج
التواصل مع
مركز الوافدين
بالجامعة

توفر المؤسسة بيانات ﻋن ﻋدد الطﻼب
المقبولين ونسب التحويﻼت من المؤسسة
وإليها سنويا ً وتحللها وتتخذ اﻹجراءات
المناسبة

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

تقيَم المؤسسة تلك القواﻋد وتطورها وفق
التغذية الراجعة من اﻷطراف المعنية

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

تستخدم المؤسسه اساليب و انشطه لجذب
الطﻼب الوافدين )مثل اﻻﻋﻼن و زيارة
السفارات و تقديم خدمات اجتماﻋيه و
غيرها(.

2019-2018

فريق المعيار

ﻋدد اساليب جذب  3أساليب
الوافدين وﻋدد
مرتين  /ﻋام
مرات التواصل
مع مركز
الوافدين بالجامعة
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

تقرير ﻋن معدل
التغير في ﻋدد
الطﻼب الوافدين
خﻼل اﻻﻋوام
الثﻼث الماضيه

تعد المؤسسه احصائيات شاملة ﻋن
الطﻼب ﻋن الطﻼب الوافدين توضح
اﻋدادهم و نسبتهم الي العدد اﻻجمالي ,و
معدل التغير في الطﻼب الوافدين خﻼل
اﻻﻋوام الثﻼث الماضيه

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

تقرير ﻋن نظام
الدﻋم الطﻼبي

توفر المؤسسه نظاما لدﻋم الطﻼبي )مثل
الخدمات الماديه و اﻻجتماﻋيه و الصحيه
و الماليه و غيرها( تراﻋي فيها احتياجات
الطﻼب الفعليه.

2019-2018

فريق لمعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

وسبل التعريف
به ودﻻئل فاﻋليته

ميزانية
الكلية

تستخدم المؤسسه وسائل متعدده للتعريف
الطﻼب بنظام الدﻋم
تدرس المؤسسه مدي فاﻋليه نظام الدﻋم
)معدل التغير في اﻋداد المستفدين منه
خﻼل اﻻﻋوام الثﻼث الماضيه(.
تقرير ﻋن نظام
الدﻋم اﻷكاديمي
ودﻻئل فاﻋليته

توفر المؤسسه دليل الطالب متﻀمنا نظام
الدﻋم اﻻكاديمي )اﻻرشاد اﻻكاديمي في
حاله تطبيق نظام الساﻋات المعتمده او
الرياده الﻌلميه و الساﻋات المكتبيه في
البرامج اﻻخري( و تتيح الدليل لجميع
الطﻼب.

2019-2018

فريق المعيار

تفعل المؤسسه نظام الدﻋم اﻻكاديمي
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن خدمات تقدم المؤسسه خدمات التوجيه المهني
التوجيه المهني بما للطﻼب بما يدﻋم ريادة اﻻﻋمال و
يدﻋم ريادة اﻷﻋمال التوظيف )مثل وحده التوجيه المهني و
تدريب مدني اضافي و مشروﻋات صغيره
والتوظف
و غيرها(.
آليات ﻻكتشاف
تستخدم المؤسسه اليات ﻻكتشاف الطﻼب
الطﻼب المتعثرين والمتعثرين و الموهبين و المتميزين )مثل
نتائج امتحان الطﻼب  ,من خﻼل المرشد
الموهبين و
اﻻكاديمي و الساﻋات المكتبيه و غيرها(.
المتميزين
تقرير ﻋن وسائل تقدم المؤسسة وسائل الدﻋم لكل فئة
)للمتميزين مثل المنح الدراسية و دﻋم
الدﻋم لكل فئة
وﻋدد المستفيدين معنوي كالجوائز و شهادات التقدير أو
مالي أو رﻋاية ﻋلمية و غيرها -و
للمتعثرين مثل تخفيض ﻋدد المقررات في
نظام الساﻋات المعتمدة ،و حصص تعليمية
إضافيه و غيرها -و للموهبين مثل
ﻋروض فنية و رياضية ومسابقات ثقافية
و غيرها(.
تقرير ﻋن آلية دمج تخصص المؤسسه رﻋايه صحيه و
ذوي اﻻحتياجات اجتماﻋيه و نفسيه لذوي اﻻجتياجات
الخاصه و تحرص ﻋلي دمجهم في
الخاصة في
المجتمع الطﻼبي المجتمع الطﻼبي.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵليات

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
وأنواع الدﻋم
المقدمة لهم

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

توفر المؤسسه لهم وسائل دﻋم اكاديمي
)مثل اتاحه وقت اطول لﻼمتحانات
للطﻼب مستخدمي طريقه برايل و توفير
اشخاص معاونين للقراءة اﻻسئله و توزيع
الجدوال الدراسيه بما يسمح بوقت كافي
لﻼنتفال بين المباني و غيرها(.

تراﻋي المؤسسه وجود تسهيﻼت انشائيه
مﻼئمه مثل المصاﻋد و منحدرات و
غيرها(.
تقرير ﻋن إجراءات تتخد المؤسسه اجراءات لتفعيل المشاركة
لتفعيل المشاركة الطﻼبية في مختلف المجاﻻت ذات الصله
الطﻼبية في مختلف وتوثق نماذج لتلك المشاركه ) مثل
المشاركه فى وحدة ضمان الجوده  ،وحدة
المجاﻻت ذات
اﻻرشاد والتوجيه المهنى ،لجنة تطوير
الصله و نماذج
البرامج وغيرها(
موثقة لتلك
المشاركه
توفر المؤسسه اﻻماكن والتجهيزات
وانواع الدﻋم المﻼئمة لممارسة اﻻنشطه
الطﻼبيه المتنوﻋه ) مثل العلميه والثقافيه
والرياضيه واﻻجتماﻋيه وغيرها(

تقرير ﻋن أنواع
اﻷنشطة الطﻼبية
ومدى مشاركة
الطﻼب فيها
والمسابقات التي
تشجع المؤسسه الطﻼب للمشاركه فى
شاركت فيها
المؤسسة وحصول اﻻنشطه الطﻼبيه المختلفه

ميزانية
الكلية
2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية
2019-2018

فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

تعد المؤسسه تقريرا ﻋن مدى مشاركة
المؤسسة ﻋلى
جوائز ﻋلى المستوىالطﻼب فى اﻻنشطة المختلفة ،والمسابقات
الجامعي والقومى والجوائز التى تميزت فيها المؤسس’ ﻋلى
المستوى الجامعى والقومى والدولى
والدولى
نماذج قياس آراء
الطﻼب

تقوم المؤسسه بقياس اراء الطﻼب
باستخدام الوسائل المناسبه )مثل استبانات
ولقاءات وغيرها( ومتﻀمنه اراءهم ﻋلى
سبيل المثال فى العمليه التعليمية واﻻنشطة
الطﻼبية

تقرير ﻋن نتائج
آخر قياس ﻵراء
الطﻼب

تحلل المؤسسه وتق ِيم آراء الطﻼب
2019-2018

تستفيد المؤسسه من النتائج وتناقشها ) مثل
تقرير ﻋن
منافشة النتائج فى مؤتمر القسم العلمى
اﻹجراءات
التصحيحيةبنا ًء ﻋلى وغيرها( وتتخذ اﻻجراءات التصحيحيه
المناسبه.
آخر قياس ﻵراء
الطﻼب

2019-2018

2019-2018

فريق المعيار

فريق المعيار

فريق المعيار
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ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد النماذج

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية
%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن آليات
التواصل مع
الخريجين
والخدمات المقدمة
لهم

تحتفظ المؤسسة بقواﻋد بيانات خاصة
بالخريجين متكاملة وتحدثها دوريا .

نماذج التواصل
وتقرير ﻋن
اسهامات
الخريجين

تحرص المؤسسة ﻋلى متابعة خريجيها فى
سوق العمل وتحقيق التواصل معهم )مثل
نماذج لتواصل واسهامات الخريجين فى
الفاﻋليات والمشروﻋات.تطوير البرامج
التعليميه والتبرﻋات ،واﻻستعانة بهم فى
تدريب الطﻼب واستقصاء ارائهم
وغيرها(

فترة التنفيذ

ميزانية
الكلية
2019-2018

قائمة ببرامج التنمية توفر المؤسسه برامج متنوﻋة تتﻀمن
تنمية المهارات الحديثة التى يتطلبها سوق
المهنية والتعليم
المستمر للخريجين العمل فى التخصص )مثل برامج التنمية
المهنية وتنمية مهارات ريادة اﻷﻋمال
والتوظف وبرامج التعليم المستمر
وغيرها(

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية
2019-2018

فريق المعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية
2019-2018

فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

%100

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 1-3تطوير برامج الدراسات الﻌليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج الهدف اﻻستراتيجي
مﻌيار الدراسات الﻌليا  -الخطة التنفيذية السنوية )(2020-2019

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

قائمة كاملة بأنواع وأﻋداد
ومستويات برامج
الدراسات العليا التي
تقدمها المؤسسة

تعد المؤسسة بيانا ً عن أنواع وأعداد ومستويات
برامج الدراسات العليا التي تقدمها وعدد المقيدين
والمسجلين والمجتازين لكل برنامج لﻸعوام الثﻼثة
الماضية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

-2018
2019

وحدة ضمان
الجودة

أعداد الطﻼب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا ،
ونسبة الطﻼب الوافدين خﻼل اﻷعوام الثﻼثة
الماضية (.

إجراءات تبني المعايير
المرجعية اﻷكاديمية
وثيقة المعايير اﻷكاديمية
للبرنامج

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

%100

فريق المعيار

تطبق المؤسسة آليات ﻻستقراء سوق العمل )مثل
-2018
آليات المؤسسة في
اﻻطﻼع على برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات 2019
استقراء سوق العمل
التخصص دوليا ً وغيرها(  ،وتربط برامجها
وربط البرامج باحتياجات سوق
العمل وإجراءات المؤسسة فياﻷكاديمية بمتطلباته ،وتتخذ إجراءات ﻻستحداث
استحداث يرامج تعليمية جديدةبرامج أكاديمية جديدة أو تطوير أو إلغاء برامج
قائمة
أو تطوير أو الغاء برامج
قديمة
تروج المؤسسة لبرامج الدراسات العليا )التدليل
-2018
قائمة بوسائل الترويج
على ذلك مثﻼً من خﻼل تحليل المؤسسة لتطور
2019
للبرامج ومدى فعايتها

تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسمية لتبنى
المعايير اﻷكاديمية المرجعية )من خﻼل عرضها
ومناقشتها واعتمادها من المجالس الرسمية( .

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

-2018
2019

وكيل الكلية
شئون الداسات
العيا والبحوث
اﻷقسام العلمية
لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق المعيار
وكيل الكلية
شئون الداسات
العيا والبحوث
لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق المعيار
وكيل الكلية
شئون الداسات
العيا والبحوث
اﻷقسام العلمية
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

%100

ميزانية
الكلية

ﻋدد المتقدمين
لبرامج الدراسات
العيا مقارنة بثﻼثة
أﻋوام ماضية
ونسبة الوافدين

زيادة بنسبة
%10

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في اتخاذ
إجراءات التبني

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المخرجات /الوثيقة الدالة

-2018
2019

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد
المصفوفة

توصيف برامج الدراسات تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسمية لتوصيف
العليا واﻋتمادها من المجالس برامج الدراسات العليا )من خﻼل عرضها
ومناقشتها واعتمادها من المجالس الرسمية(.
الرسمية

-2018
2019

تتحقق اﻷقسام العلمية من مدى توافق تصميم
وثيقة مصﻔوفة البرنامج
التعليمي  /المعايير اﻷكاديمية البرامج التعليمية مع الﻼئحة الداخلية والمعايير
اﻷكاديمية المتبناة )إعداد مصﻔوفة البرنامج
التعليمي  /المعايير اﻷكاديمية(.

-2018
2019

 تتحقق اﻷقسام العلمية من مدى توافق المقرراتوثيقة مصﻔوفة البرنامج
التعليمي  /المقررات الدراسية الدراسية مع البرامج التعليمية )إعداد مصﻔوفة
البرنامج التعليمي  /المقررات الدراسية( .
.

-2018
2019

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

مصفوفة توافق المعايير
اﻷكاديمية لبرامج
مع المعايير القياسية لبرامج
الدراسات العليا الصادرة
من الهيئة

توصيف مقررات برامج
الدراسات العليا

اﻷنشطة الرئيسية
تصمم اﻷقسام العلمية مصﻔوفة المضاهاة للمعايير
اﻷكاديمية المتبناة لجميع برامجها مع المعايير
القياسية لبرامج الدراسات العليا الصادرة من الهيئة
وتتحقق من التوافق

توصف اﻷقسام العلمية المقررات الدراسية
متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم وموضوعات
المحتوى العلمي وطرق التدريس والتعلم والتقويم
والمراجع العلمية

-2018
2019

تتأكد اﻷقسام العلمية من توافق طرق التدريس
-2018
مصفوفات مخرجات
التعلم للمقررات مع طرق والتعلم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج 2019
التعليمية
التدريس والتعلم ،طرق
التقويم ،المحتوى العلمي
واستيفاء اﻻمتحان
للمخرجات

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
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المستهدف
%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
توصيف البرامج

%100

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
توصيف البرامج

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

قائمة بموارد التعلم والبحث
العلمي المتاحة لطﻼب
الدراسات العليا والباحثين
ومﻼءمتها لتحقيق نواتج
التعلم وذلك اك برنامج

توفر المؤسسة الموارد المادية والتجهيزات
والتسهيﻼت للدراسات العليا والعملية البحثية التي
تحقق نواتج التعلم )تعد قائمة بموارد التعلم والبحث
العلمي المتاحة لطﻼب الدراسات العليا والباحثين
ويوضح مدى مﻼءمتها لتحقيق نواتج التعلم ( .

-2018
2019

مصفوفة قياس نواتج
التعلم للمقررات

تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طﻼب
الدراسات العليا .

-2018
2019

 تقرير ﻋن مدى استيفاءاﻻمتحان لنواتج التعلم
للمقررات بنا ًء ﻋلى
تقارير المراجعة الداخليةوالخارجية ﻋن استيفاء
اﻻمتحان للمخرجات
 نتيجة استطﻼع رأيالطالب في اﻻمتحان
دليل اﻻمتحانات وأﻋمال
الكنترول

 تتأكد المؤسسة من أن امتحانات الطﻼب تحققنواتج التعلم المستهدفة .

-2018
2019

 تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدالةوموضوعية اﻻمتحانات

-2018
2019

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

اﻷقسام العلمية
منسق معيار
البحث العلمي
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بها،
لجنة المراجعة
الداخلية لوحدة
ضمان الجودة
أ.د /وكيل
الكلية للدراسات
وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة لكل
برنامج

%100

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد

%100
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المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

المصفوفة
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة لكل
برنامج

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة تحديد معاييراختيارالمراجعين الخارجي
والداخلي توضح أن
اختيارهم من خﻼل مجالس
اﻷقسام العلمية
 تقرير عن مناقشةتقاريرالمراجعة
واﻹجراءات المبنية علية
واعتمادها من مجلس القسم

 تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسميةللمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات
الدراسية )مثل تحديد معايير ﻻختيار المراجعين
واختيارهم من خﻼل مجالس اﻷقسام ومناقشة
تقاريرهم وغيرها( ..

-2018
2019

اﻷقسام العلمية

وثيقة اﻹجراءات والضوابط
المناسبة للمتابعة والمراجعة
الدورية في حالة البرامج
التعليمية المشتركة ) إن

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

مؤشر اﻷداء
نسبة ) (%إنجازالوثيقة
نسبة ) (%إنجازتقرير القسم
العلمي

المستهدف
%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

العلمي

وجدت(
تقرير ﻋن خطط التحسين
واﻹجراءات التصحيحية
المتخذة لتطوير المقررات
والبرامج ،وﻋرضها
ومناقشتها
تقارير دورية للبرامج
والمقررات وخطط
تحسين مبنية ﻋلى نتائج
تحليل آراء المراجعين
والطﻼب ومدى توافق
محتوى الورقة اﻻمتحانية
مع نواتج التعلم بالتوصيف
المعلن ونتائج اﻻمتحانات

 تتخذ المؤسسة اﻹجراءات والضوابط المناسبةللمتابعة والمراجعة الدورية في حالة البرامج
التعليمية المشتركة )إن وجدت(

-2018
2019

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

 تستﻔيد المؤسسة من تقارير المراجعين الداخليينوالخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات في
تطوير البرامج التعليمية )تذكر أمثلة( .

-2018
2019

اﻷقسام العلمية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية

 تعد اﻷقسام العلمية تقارير سنوية للمقرراتالدراسية والبرامج متضمنة نتائج تحليل آراء
المراجعين والطﻼب ومدى توافق محتوى الورقة
اﻻمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن
ونتائج اﻻمتحانات وخطة التحسين والتطوير
وغيرها .

-2018
2019

اﻷقسام العلمية

تقارير اﻷقسام
العلمية ﻋن ﻋدد
ونسبة )(%
التقارير الدورية
للمقررات
والبرامج التي تم
إﻋدادها وفقا ً
لنماذج الهيئة

9
)(%100

ميزانية
الكلية

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

Page 181 of 253

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

-2018
2019

اﻷقسام العلمية
لجنة شئون
الدراسات العليا
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
فريق المعيار

ﻋدد ونسبة )(%
التقارير ﻋن
وسائل إطﻼع
اﻷطراف المعنية

9
)(%100
تقرير من
كل قسم
ﻋلمي

تقارير اﻹجراءات
التصحيحية

 تستﻔيد المؤسسة من خطط التحسين والتطويربالتقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات
الدراسية في تطوير البرامج التعليمية )تذكر أمثلة
من البرامج والمقررات التي تم تطويرها(

-2018
2019

تقرير ﻋن إجراءات
التسجيل واﻹشراف
والمتابعة لطﻼب
الدراسات العليا ووسائل
إﻋﻼنها وآلية المراجعة
والتطوير في ضوء

 تطبق المؤسسة إجراءات محددة تضمنموضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع اﻹشراف
والمتابعة لطﻼب الدراسات العليا .
.
 تعلن المؤسسة تلك اﻹجراءات بوسائل مناسبةومتعددة

-2018
2019

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية

الراجعة من اﻷطراف
المعنية

 تقوم المؤسسة بمراجعة تلك اﻹجراءات دوريا ًوتطورها وفق التغذية الراجعة من اﻷطراف
المعنية )أمثلة لتطور تلك اﻹجراءات(.

اﻷقسام العلمية
لجنة شئون
الدراسات العليا
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
أ.د /وكيل الكلية
للدراسات العليا
قسم الدراسات
العليا
لجنة شئون
الدراسات العليا
مجلس الكلية

ﻋدد ونسبة )(%
التقارير ﻋن
اﻹجراءات
التصحيحية

9
)(%100
تقرير من
ك قسم
ﻋلمي

ميزانية
الكلية

تقرير ﻋن وسائل قياس
آراء طﻼب الدراسات
العليا ﻋن العملية التعليمية

 تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة )مثلاستبيانات ولقاءات وغيرها( في قياس آراء طﻼب
الدراسات العليا عن العملية التعليمية والبحثية
وغيرها .

تقرير ﻋن وسائل إطﻼع
اﻷطراف المعنية ﻋلى
التقارير السنوية
للمقررات

والبحثية وغيرها وتطبيقها

اﻷنشطة الرئيسية
 تطلع المؤسسة اﻷطراف المعنية على التقاريرالسنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية
)مثل أعضاء القسم العلمي ومجلس المؤسسة
ولجان شئون الدراسات العليا وغيرها(.

و محاضر مجالس المؤسسة التي نوقشت فيها
التقارير السنوية للمقررات والبرامج ) مجلس
القسم العلمي ،لجنة شئون
الدراسات العليا ومجلس الكلية(

-2018
2019

وحدة ضمان
الجودة
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توافر النماذج

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة
تقرير ﻋن اﻹجراءاتالتصحيحية بنا ًء ﻋلى
نتائج تحليل وتقييم آراء
طﻼب الدراسات العليا
و خطط تحسين

اﻷنشطة الرئيسية
 تحلل المؤسسة وتقيم آراء طﻼب الدراسات العليا.
 تستﻔيد المؤسسة من النتائج وتتخذ اﻹجراءاتالتصحيحية المناسبة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

-2018
2019

وحدة ضمان
اجودة
وفريق المعيار
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مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

المستهدف
%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 2-3تﻌزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث الﻌلمي
مﻌيار البحث الﻌلمي  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة
الدالة
آلية وضع الخطة
البحثية

اﻷنشطة الرئيسية
تﻀع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق
خطوات منهجية.

تقرير إرتباط الخطة تتأكد المؤسسة من أوجه ارتباط خطتها
البحثية بخطة الجامعة البحثية بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.
وأولويات المجتمع
تقرير مﻼءمة إمكانات تتحقق المؤسسة من مدى مﻼءمة إمكانات
المؤسسة مع خطتها المؤسسة مع خطتها البحثية.
البحثية
تنشئ المؤسسة لجنة أخﻼقيات البحث
وثيقة ضوايط تشكيل لجنة
العلمى وفق القواﻋد واﻹرشادات الدولية
أخﻼقيات البحث
والﻀوابط المحلية.
العلمي
وثيقة ضوابط ﻋمل تﻀع اللجنة ضوابط ﻋمل وإجراءات
تشغيل قياسية لها وتفعلها )مثل الحصول
وإجراءات تشغيل
ﻋلى موافقة اللجنة ﻹجراء البحوث العلمية
لجنة أخﻼقيات
ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها(.
البحث العلمي
بيان بالموارد المالية
ومصادر التمويل
المختلفة المتوفرة
للبحث العلمي

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث
العلمي من مصادر تمويل مختلفة )مثل
مشروﻋات بحثية ممولة -نسبة من دخل
الوحدات ذات الطابع الخاص -تسويق
البحوث(.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2019-2018

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد بيان
البيان

ميزانية
الكلية

فريق المعيار
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

بيان بالموارد المادية تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد
والتجهيزات
المادية والتجهيزات والتسهيﻼت التي
والتسهيﻼت التي
توفرها للعملية البحثية مﻼئمة.
توفﻼها المؤسسة
للعملية البثية
تعد المؤسسة بيانا بالمشروﻋات البحثية
بيان بالمشروﻋات
البحثية الممولة من الممولة من مؤسسات محلية واقليمية
ودولية خﻼل اﻻﻋوام الثﻼثة الماضية.
مؤسسات محلية
واقليمية ودولية
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تستخدم المؤسسة أساليب لدﻋم وتحفيز
قائمة اسليب دﻋم
البحث العلمي )مثل استحداث وحدات أو
وتحفيز البحث
إدارات لدﻋم البحث العلمي وتسويق
العلمي وتنمية
البحوث وحاضنات المشروﻋات ومراكز
قدرات الباحثين
نقل التكنولوجيا وريادة اﻷﻋمال واﻻبتكار
وغيرها(.
تﻀع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج
لتنمية قدرات الباحثين.
تدﻋم المؤسسة اﻻبحاث التطبيقية
تقرير ﻋن وسائل
والمشروﻋات البحثية المشتركة بين
دﻋم اﻷبحاث
التطبيقية والمشتركة تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او
مع جهات خارجية.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق المعيار
2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان
نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقرير يوضح تطور
اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام
الثﻼثة الماضية
ومتوسط اﻻنتاج
ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس ومتوسط
النشر الدولي
دراسة ﻋن تطور
مشاركة الفئات
المختلفة في اﻷنشطة
البحثية المختلفة
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تقرير تحليلي
لمحتوى قواﻋد
بيانات البحث
العلمي واﻷنشطة
العلمية اﻷخرى

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية
تحلل المؤسسة تطور اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام الثﻼثة الماضية ومتوسط
اﻻنتاج ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس ومتوسط
النشر الدولي.

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع
ودﻋم مشاركة أﻋﻀاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والطﻼب فى اﻻنشطة
والمشروﻋات والمؤتمرات العلمية
والبحثية المحلية واﻻقليمية والدولية

2019-2018

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق المعيار

تﻌد المؤسسه قواعد بيانات تشمل:
-1ﻋدد ونسبة كل من اﻷبحاث العلمية
المحلية واﻹقليمية والدولية الي مجمل
اﻷبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور
النشر المحلي والدولي.
-2ﻋدد ونسبة اﻷبحاث المشتركة
والتطبيقية.

2019-2018

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار

-3اﻷتفاقيات المفعلة مع المؤسسات
التعليمية او البحثية المحلية واﻹقليمية
والدولية ومخرجاتها
-4المؤتمرات العلمية المحلية واﻹقليمية
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت
في تنظيمها
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية
-5اصدار دورية ﻋلمية محكمة.
-6أنشطة ﻋلمية أخرى ﻷﻋﻀاء المؤسسة
)مثل المشاركة في ﻋﻀوية هيئات دولية
وفي تحكيم أبحاث أو مشروﻋات والتمثيل
في منظمات وجمعيات محلية و إقليمية
ودولية.

فترة التنفيذ

2019-2018

مسئولية التنفيذ

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق المعيار

-7جوائز أو براءات اختراع حصل ﻋليها
اﻋﻀاء المؤسسة.
قائمة المؤتمرات
العلمية المحلية
واﻹقليمية والدولية
التي نظمتها الؤسسة
أو شاركت في
تنظيمها

تحرص المؤسسة ﻋلى اقامة مؤتمر ﻋلمى
دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

2019-2018

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي  :1-4المساهمة الفﻌالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

ﻋدة تقارير ﻋن إنجاز
اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن
اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

 -1القيام بعمل المؤتمر
الدولى الثانى لكلية
الصيدله

 -2ندوة وورشة ﻋمل
للطﻼب بعنوان "توﻋية
الطﻼب ضد الﻀغوط
النفسيه" من خﻼل
متخصصون من ذوى
الخبرات

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

سبتمبر  - 2018ﻋميد الكليه
 وكيل الكليةلشئون خدمة
المجتمع و تنمية
البيئة
اﻋﻀاء لجنة خدمةالمجتمع و تنمية
البيئة
 اﻋﻀاء هيئةالتدريس بالكلية
شهر نوفمبر
2018

مؤشر اﻷداء
ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

 وكيل الكليةلشئون خدمة
المجتمع و تنمية
البيئة.
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
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المستهدف
 14نشاط
%100

التمويل
100000
)مساهمه من
الجامعه-
مساهمات من
الشركات
المختلفه-
اشتراكات
المشاركين
بالمؤتمر(

الفئة المستهدفة

%
اﻹنجاز

الطﻼب الجدد
بالكلية

%100

الطﻼب
3000
والعاملين
)تمويل ذاتى( وأﻋﻀاء هيئة
التدريس بالكليه
وخارجها

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -3تحديد إحتياجات
سوق العمل
)الصيدليات( من
خريجى الكليه

يتاير 2019

 -4اﻷحتفال بعيد
اﻻم وتكريم بعض
الموظفات
والعامﻼت بالكليه
 +أختيار اﻻم
المثاليه

مارس 2019

 -5اﻷحتفال بيوم
اليتيم

ابريل 2019

مسئولية التنفيذ
 وكيل الكليه لشئونخدمة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 أﻋﻀاء هيئةالتدريس
 اﻻسر الطﻼبية اتحاد الطﻼب ﻋميد الكليهوكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 رﻋاية الشباب.ﻋميد الكليهوكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

الفئة المستهدفة
المستفيدون
بسوق العمل
) صيدليات،
مستشفيات،
مراكز بحثيه(

 4000جنيه
)تبرﻋات من
اﻋﻀاء هيئه
التدريس
بالكليه(

الموظفات
والعامﻼت داخل
الكلية

 9000جنيه
)تبرﻋات من
اﻋﻀاء هيئه
التدريس
بالكليه(

أطفال من دور
أيتام

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

اﻷنشطة الرئيسية
 -6ﻋمل سوق
خيرى للطﻼب
الغير القادرين
والعاملين بالجامعه

أبريل 2019

 - -7قياس وﻋى
الطﻼب و العاملين و
اﻷطراف المجتمعيه
بخدمة المجتمع و تنمية
البيئه

ابريل
-2018
2019

 ﻋميد الكليه وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 أتحاد الطﻼب. رﻋاية الشبابوكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

 -8ندوة حول "السمنه
واضرارها" باﻻشتراك
مع بعض الجهات
المعنيه

الفصل
الدراسى
التانى طبقا
لظروف
اﻻطراف
المشاركة

 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 المجموﻋةالعلمية للطﻼب
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المستهدف
 14نشاط
%100

التمويل

الفئة المستهدفة

20000
)تبرﻋات
ذاتيه من
أﻋﻀاء هيئة
التدريس
بالكليه(

الطﻼب الغير
القادرين
والعاملين
بالجامعه

 200جنيه

الطﻼب الجدد
والعاملين
وأﻋﻀاء هيئة
التدريس بالكليه

المجتمع الداخلى
للجامعه

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

اﻷنشطة الرئيسية
 -9اﻻحتفال وتكريم
الموظفين المحالين
للمعاش

العام الجامعى
2019-2018

 -10القوافل الطبية:

خﻼل العام
الجامعى
2019-2018

ﻋميد الكليه
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 رﻋاية الشباب وكيل الكلية لشئونالبيئة و المجتمع.
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
اﻷسر الطﻼبية
المختلفة بالكلية
أﻋﻀاء هيئه
التدريس و طﻼب
من الكليات
المشتركة

 قوافل طبيه بالمجتمعالمحيط
 قوافق طبيهبالمحافظات
الخارجيه
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

الفئة المستهدفة

 4000جنيه
)تبرﻋات
أﻋﻀاء هيئة
التدريس
واﻻداريين(

الموظفين
والعاملين
المحالين للتقاﻋد
بالكلية

20000 -

المجتمع
الخارجى لجامعة
حلوان

تمويل
ذاتى/مساهما
ت الشركات

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

-11حمﻼت توﻋية
باﻻمراض
اﻻكثرشيوﻋا )مثل:
مرض السكري ,
اﻻلتهاب الكبدى
الوبائى....الخ(
داخل الحرم
الجامعي.

خﻼل العام
الجامعى
2019

-12توزيع شنط
رمﻀان داخل وخارج
الكليه

رمﻀان
2019

 -13تنظيم حفل
خريجى كلية الصيدله

أغسطس
2019

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

 وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

المستهدف
 14نشاط

التمويل
 5000جنية
تمويل ذاتي

الفئة المستهدفة
مجتمع الجامعة

%100

 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 أتحاد الطﻼب. ﻋميد الكليه وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 الطﻼب المهتمونبالمشاركه
المجتمعيه.
 رﻋاية الشبابﻋميد الكليه
وكيل الكليه لشئونخدمة المجتمع
وكيل الكليه لشئونالتعليم والطﻼب
 -رﻋاية الشباب

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة
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 14نشاط

12000
تبرﻋات من
أﻋﻀاء هيئة
التدريس
بالكليه

 14نشاط

30000
تمويل ذاتى
+إشتراكات
الطﻼب

%100

%100

العاملين بالكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية
 -14تدريب ﻋدد -150
 200طالب سنويا من
طﻼب الفرقتين الرابعة
و الخامسة بالكلية
بمختلف شركات
اﻻدوية خﻼل اﻻجازة
الصيفية

فترة التنفيذ
يوليو –
أغسطس
2019

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب.
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء هيئةالتدريس بالكلية

ﻋدد ونسبة )(%
الطﻼب
المتدربين

200-150
طالب سنويا
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التمويل
شركات
التدريب

الفئة المستهدفة
طﻼب الفرقتين
الرابعة و
الخامسة

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي :2-4تحقيق شراكة مجتمﻌية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب )برامج التدريب الميداني(
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2018
المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

 -1وضع آلية لمتابعه
آلية متابعة وتطوير
وتطوير ﻋمل الوحدات ذات
الوحدات ذات اطابع
الطابع الخاص
التقرير السنوي ﻋن أداء  -تسويق مشروﻋات
الوحدات
الوحدات ذات الطابع
الخاص و المشروﻋات
البحثية فى المجاﻻت المتاحة
من خﻼل الوحدات-
اﻻتصاﻻت باﻻطراف
الممجتمعية المعنية
بالخدمات
ﻋمل التحاليل لمختلف فئاتالباحثين

خﻼل  -الخطة
2019-2018

 )رئيس مجلس ادارةالوحدات
) ﻋميد الكلية(
 وكيل الكلية لشئونالبيئة و المجتمع و
نائب رئيس مجلس
ادارة الوحدات.
 مديرى المراكزمجلس ادارة الوحدات

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
اﻵلية

%100

زيادة ايرادات
الوحدات

 %10زيادة

 -2ﻋقد بروتوكوﻻت تعاون
بين الكلية و الجهات المعنية
بالخدمات الصيدلية

سنويا وخﻼل
الخطة فى
2019-2018

نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع
 ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئه
 اﻋﻀاء معيار خدمةالمجتمع و تنمية البيئة

ﻋقود الشراكةتقارير المشرفينﻋن زيارات التدريب
الميدانى للطﻼب

اﻷنشطة الرئيسية
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المستهدف

التمويل

الفئة
المستهدفة

 التمويلمن
الجامعة

المجتمعات
البحثية
بالداخل
والخارج

 حسابالوحدات

ﻋدد ﻋقود
الشراكة
ﻋدد ونسبة )(%
الطﻼب
المستفيدين

10ﻋقود
 %30من
الطﻼب

شركات
التدريب

أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
والمعاونين
والطﻼب

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
التحميل المستمر
ﻻنشطة المعيار ﻋلى
موقع الكليه

وجود ممثلين من
اﻻطراف المجتمعيه
المختلفه المعنيه
بمجلس الكليه

اﻷنشطة الرئيسية
-3اﻷشراف ﻋلى الموقع
اﻻكترونى للكلية و تحديثه

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

خﻼل  -الخطة
2019-2018

ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
لجنة
النشر واﻹﻋﻼم

 متابعة ﻋمل موقع ﻋلىشبكة اﻻنترنيت ﻻمكانية
تسجيل البيانات من خﻼلها
لمن يرغب فى اﻻشتراك
 4إشتراك شركات اﻷدويه و خﻼل الخطة من
فبراير الى
المؤسسات الصيدليه في
سبتمبر
صنع القرار بالكلية.
2019-2018

ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع و تنمية
البيئة
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مؤشر اﻷداء
دورية تحديث
الموقع

ﻋدد ونسبة )(%
الممثلين
من المجتمع
الخارجى

المستهدف
كل 3
شهور

2
)(%100

التمويل

الفئة
المستهدفة

ميزانية
الكلية

المجتمع
الداخلى
والخارجى
لجامعة
حلوان

التمويل
من
الجامعة

المجتمع
الداخلى
لكلية
الصيدله

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي - :3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2018
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن مردود المشاركة في مشروﻋات الجامعة
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول
المشروع
حوض النيل

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

 2019-2018أ.م.د /سامح سرور
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

التمويل
ميزانية
الكلية

الفئة
المستهدفة
دول
حوض
النيل

%
اﻹنجاز

الخطة التنفيذية 2020-2019
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الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار التخطيط اﻻستراتيجي -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير المتابعة

اﻷنشطة الرئيسية
تنفيذ أنشطة الخطة 2020-2019

فترة التنفيذ
2020-2019

 كتابة تقرير المتابعة والتقييم للخطةوالتقييم للخطة
اﻻستراتيجية  -2015اﻻستراتيجية 2020-2015

فرق معايير الجودة

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في تقرير اﻷداء

وكﻼء الكلية

2020

جدول زمني ﻹﻋداد وضع جدول زمني ﻹﻋداد الخطة
الخطة اﻻستراتيجية اﻻستراتيجية 2025-2020
2025-2020

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

يناير 2020
يناير-سبتمبر
2020

فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الجدول
الزمني

ميزانية
الكلية

استيفاء اﻷنشطة التالية وفقا ً للجدول الزمنيوثيقة الرؤية ووثيقة -يشارك مختلف اﻷطراف المجتمعية
وخارجها في صياغة الرؤية والرسالة .
الرسالة

يناير-سبتمبر
2020

فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

 تحدد المؤسسة رؤية ورسالة خاصة بهاوتعتمدهما من مجلس الرسمي.
 تعلن المؤسسة الرؤية والرسالة داخلالمؤسسة وخارجها بوسائل متعددة
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نسبة ) (%اﻹنجاز %100
وفقا ً لجدول
الزمني

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
مصفوفات الرسالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تحلل المؤسسة مدى وضوح رسالتها وأنهاتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها
المجتمعية بما يتﻔق مع توقعات المجتمع.

يناير-سبتمبر
2020

مسئولية التنفيذ
فريق اتخطيط
اﻻستراتيجي

 تتحقق المؤسسة من إسهام رسالتها فيتحقيق رسالة الجامعة .
الخطة اﻻستراتيجية  -تتخذ المؤسسة خطوات منهجية ﻹعداد
الخطة اﻹستراتيجية وتتأكد من اكتمال
2025-2020
عناصرها الرئيسية

النماذج المستخدمة
في التحليل البيئي

نتائج التحليل
البيئي

 يشتمل التحليل البيئي على البيئة الداخليةوالخارجية )أوجه نشاط المؤسسة من التعليم
والبحث العلمي وخدمة المجتمع( .

سبتمبر 2020

يناير-سبتمبر
2020

فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

 تستخدم المؤسسة وسائل مناسبة ومتعددةعند إجراء التحليل البيئي )مثل اﻻستبيانات
والمقابﻼت والمناقشات والمﻼحظات
وغيرها( وتراعى مﻼءمة الوسيلة مع
موضوع التحليل والﻔئة المستهدفة )مثل
المقابﻼت تناسب القيادات ،واﻻستبيانات
تناسب الطﻼب واﻹداريين وأعضاء هيئة
التدريس وغيرها( .
 يشارك مختلف اﻷطراف داخل المؤسسةوخارجها في التحليل البيئي .
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
وفقا ً للجدول
الزمني

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

وفقا ً لجدول
الزمني

وفقا ً للجدول
الزمني

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
اﻷهداف
اﻻستراتيحية
للمؤسسة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 تضع المؤسسة أهدافها اﻹستراتيجية وفقنتائج التحليل البيئي .

يناير-سبتمبر
2020

مسئولية التنفيذ
فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

 تدرس المؤسسة مدى إسهام اﻷهدافاﻹستراتيجية في تحقيق رسالة المؤسسة
وأنها تعكس مدى وعى المؤسسة
باﻻتجاهات الحديثة للمؤسسات التعليمية
)مثل توجهات ريادة اﻷعمال وقابلية
التوظف( .

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
وفقا ً للجدول
الزمني

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 تتأكد المؤسسة من أن أهدافهااﻹستراتيجية واضحة وقابلة للتحقق والقياس
وفق الجدول الزمني للخطة .
 تعلن المؤسسة اﻷهداف اﻹستراتيجيةداخل المؤسسة وخارجها بوسائل متعددة .

الخطة التنفيذية
للمؤسسة

 تعد المؤسسة الخطط التنﻔيذية السنويةاستنادا إلى الخطة اﻹستراتيجية .

يناير-سبتمبر
2020

فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

تعكس الخطة التنﻔيذية أولويات التنﻔيذ)التسلسل المنطقي( وتحدد بدقة اﻷنشطة
ومسئولية التنﻔيذ ،والجدول الزمني المﻼئم،
والتكلﻔة المالية الﻼزمة لتنﻔيذ الخطة
ومؤشرات المتابعة والتقييم
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نسبة ) (%اﻹنجاز %100
وفقا ً للجدول
الزمني

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
التقارير الدورية

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 تعد المؤسسة تقارير دورية )نصف سنويةأو سنوية( لمتابعة الخطط التنﻔيذية .

سبتمبر 2020

مسئولية التنفيذ
فريق التخطيط
اﻻستراتيجي

 تدرس المؤسسة مدى تحقق مستوياتاﻷداء المستهدفة بالخطة وترصد أسباب عدم
اﻹنجاز وتتخذ اﻹجراءات التصحيحية
المناسبة .
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
وفقا ً للجدول
الزمني

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار القيادة والحوكمة  -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة
قائمة المواقع
القيادية الجديدة

اﻷنشطة الرئيسية
استحداث مواقع قيادية تدﻋم توجهاتالمؤسسة مثل مسئول نظام اﻹرشلد
وتوجيه مسيرة العمل ومسئول تنمية
الموارد ومسئوال ريادة اﻷﻋمال)-مواقع
تدﻋيم القيادات(

برنامج التطوير

 برنامج لتطوير للقيادات وخطة تدريبيةوفقا ً لﻼحتياجات ونسبة المتدربين وآلية
واضحة لقياس المردود

نماذج تقييم أداء

بتقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات
تقييم موضوعية )مثل استطﻼع آراء
اﻷطراف المعنية عن أداء نمط القيادة المتبع
وغيرها( وبمشاركة اﻷطراف المعنية في
عملية التقييم .

ونتائج التقييم
واﻻستفادة منه

تحلل المؤسسة تلك اﻵراء وتستﻔيد مننتائج التقييم )مع ذكر أمثلة من أوجه
اﻻستﻔادة( .

تقرير ﻋن
مشكﻼت التعليم
وﻋﻼجها

مشكﻼت التعليم وآليات التعامل ونتائج
التطبيق

وتقرير التنفيذ

القيادات

فترة التنفيذ
2020-2019

مسئولية التنفيذ
فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

في برنامج
التطوير
2020-2019

فريق المعيار

في إﻋداد النماذج
وتطبيقها
واﻻستفادة من
انتائج

2020-2019

فريق المعيار
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التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
تقرير ﻋن حماية
الملكية الفكرية

قائمة ﻋن وسائل
إتاحة المعلومات
تقريرالكلية
ﻋن
ﻋن تحديث
الهيكل التنظيمي
للكلية

اﻷنشطة الرئيسية
ما قامت به من مجهودات لنشر ثقافةحماية الملكية الفكرية بالمؤسسة خﻼل
السنة واﻹجراءات التي قامت بها
لتصحيح أي اﻋتداء ﻋلى حقوق الملكية
الفكرية بها
إن كانت قد رصدت أية ممارسات غيرﻋادلة بين أﻋﻀاء هيئة التدريس ،
أﻋﻀاء الهيئة المعاونة ،
اﻹداريين والطﻼب وما قامت به
لتصحيح هذه الممارسات
توفير موقع الكتروني ومطبوﻋات
واﻋﻼنات وأدلة لنشر المعلومات ﻋن
الكلية
في هذا الجزء تذكر المؤسسة إن كانت قد
استحدثت أو ألغت أي إدارات  ،أقسام أو
وحدات في هيكلها التنظيمي أو إن كانت
قد أجرت أية تعديﻼت في التبعية
واﻻختصاصات وما أسباب ذلك

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

في إﻋداد القائمة
2020-2019

فريق المعيار

في إﻋداد التقرير

وهل تم اﻋتمادها وتوثيقها
تقرير ﻋن مدى
شمولية التوصيف
الوظيقي وإﻋﻼنه
واﻻلتزام به

مراجعة التوصيف الوظيﻔي والتأكد من أنهتوصيﻔا ً وظيﻔيا ً لجميع وظائف المؤسسة
يحدد المسئوليات واﻻختصاصات بدقة .
 تستخدم المؤسسة وسائل إعﻼن مناسبةويتم إتاحة التعرف على التوصيف الوظيﻔي
لﻸطراف المعنية .
 تلتزم المؤسسة بالتوصيف الوظيﻔي فيحاﻻت التعيين والنقل واﻻنتداب للوظائف
المختلﻔة

2020-2019

فريق المعيار
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نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار أعﻀاء هيئة التدريس -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ
2020-2019

تقريرﻋن مدى اتفاق إﻋداد وثيقة مدى استيفاء حاجة الكلية من
نسبة أﻋﻀاء هيئة اﻋﻀاء هيئة التدريس بنا ًء ﻋلى الدراسة
اﻻكتوارية السابق إﻋدادها واﻹجراءات
التدريس والهيئة
التصحيحية
المعاونة إلى الطﻼب مع
المعدﻻت المرجعية
 -1/2تتعامل المؤسسة من خﻼل آليات
2020-2019
تقرير ﻋن آليات
محددة مع وجود عجز أو فائض في أعضاء
)طرق( التعامل
هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أي من
مع العجز
التخصصات .
والفائض
تتأكد المؤسسة واﻷقسام العلمية من مﻼءمة 2020-2019
قائمة بالمقررات
الدراسية والقائمين التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع
المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها
بالتدريس
تقرير ﻋن متوسط
عبء العمل لعضو
هيئة التدريس
وعضو الهيئة
المعاونة

عند إعداد الخطة التدريسية للمؤسسة والقسم
العلمي .
 تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضوهيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على
مستوى اﻷقسام العلمية وعلى مستوى
المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام
بكﻔاءة والمشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية
وريادة اﻷعمال وغيرها

2020-2019

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

وثيقة اﻻحتياجات
التدريبية

تحديد اﻻحتياجات التدريبية ﻋلى أساس
تقارير لجنة المراجعة الداخلية ﻋن أداء
ﻋﻀو هيئة التدريس -آراء الطﻼب ﻋن
تقوييم مقرر دراسي – تقرير تقييم
الورقة اﻻمتحانية -نتائج تقييم أداء ﻋﻀو
هيئة التدريس والمعاونين

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

الخطة التدريبية

إﻋداد خطة تدريبية مكتملة العناصر في
ضوء اﻻحتياجات التدريبية الفعلية
ووضع آلية واضحة لقياس المردود

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الخطة

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد قاﻋدة
البيانات

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

تفعيل الخطط الﻼزمة لتنمية قدرات
بيان حﻀور
الدورات به النسب اﻋﻀاء هيئة التدريس اﻻدارية و
اﻻكاديمية و توفير الميزانيات الﻼزمة
لذلك وتوفير بيان حﻀور الدورات به
النسب
قاﻋدة بيانات بعدد
البرامج التدريبية
المنفذة
نماذج اﻻستبيانات
ونتائج استطﻼع

قاﻋدة بيانات بعدد البرامج التدريبية
المنفذة بنا ًء ﻋلى اﻻحتياجات التدريبية
وبه نسبة المتدربين للعدد الكلي لكل فئة
وقياس المردود
تطبيق استبيانات قياس اﻵراء وتقييم
اﻷداء واﻻستفادة من نتائج تحليلها في
إﻋداد اﻹجراءات التصحيحية

في إﻋداد النماذج
وتطبيقها وإﻋداد
خطط التحسين

الرأي واﻻستفادة
منها ) إجراءات
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

قاﻋدة بيانات أﻋﻀاء -اﻋداد قاﻋدة بيانات أﻋﻀاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة تشمل:
هيئة التدريس
اﻻﻋداد – التخصصات – الدرجات
و الهيئة المعاونة
اﻻكادمية – المقررات التي يشارك في
تدريسها – ﻋدد ساﻋات العمل في
مجاﻻت التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتمع – اﻻشتراك في المؤتمرات –
الندوات – المناقشات المفتوحة –
المحاضرات العامة داخل وخارج الكلية
– اﻻشراف ﻋلي الدرسات العليا -
اﻻرشاد اﻻكاديمي – الساﻋات المكتبية

فترة التنفيذ
2020-2019

مسئولية التنفيذ
فريق المعيار
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد قاﻋدة
البيانات

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي :1-1استمرارية تحقيق مﻌايير الجودة واﻻعتماد وتﻌزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر
مﻌيار الجهاز اﻹداري -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة
بيان بأﻋﻀاء
الجهاز اﻹداري
يوضح مؤهﻼت
وتوزيع الجهاز
تقرير ﻋن استيفاء
المعايير القياسية

اﻷنشطة الرئيسية
 تعد المؤسسة بيان بأعضاء الجهازاﻹداري )بما فيه من فنيين( ومؤهﻼتهم،
وتوضح توزيعهم في اﻹدارات والمعامل
والقاعات والورش والمكتبة وغيرها وفق
طبيعة نشاط المؤسسة والمواصﻔات القياسية
الصادرة عن الهيئة .
 تدرس المؤسسة مدى مﻼءمة أعدادالجهاز اﻹداري )بما فيه من الﻔنيين( لحجم
المؤسسة وطبيعة نشاطها .

فترة التنفيذ
2020-2019

مسئولية التنفيذ
فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد قاﻋدة
البيانات

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

للهيئة لعدد اﻹداريين
بيان مقارنة مؤهﻼت  -توزع المؤسسة العاملين والﻔنيين على
اﻹدارات واﻷقسام العلمية وفقا ً للتوصيف
العاملين مع
الوظيﻔي للتأكد من تحقق التوازن في توزيع
التوصيف الوظيفي الموارد البشرية بنا ًء على عبء العمل وبما
يضمن كﻔاءة اﻷداء

2020-2019

فريق المعيار

 تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أو فائضفي أعداد العاملين والﻔنيين

2020-2019

فريق المعيار

تقرير آليات
المؤسسة

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

ميزانية
الكلية

في إﻋداد البيان

في إﻋداد التقرير

للتعامل مع العجز
والفائض
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وثيقة شروط اختيار -اﻋداد وثيقة لتعيين واختيار القيادات
اﻹدارية بالكلية موثقة ومعلنة
وتعيين القيادات
اﻹدارية
تحديد اﻻحتياجات التدريبية للجهاز
آلية تحديد
اﻹداري بناء اﻻستقصاءات وتقارير
اﻻحتياجات
المتابعة واﻻستعانة بخبراء من التنظيم
التدريبية
واﻹدارة
وثيقة اﻻحتياجات اﻋداد وثيقة اﻻحتياجات التدريبية
للعاملين بالكلية بناء ﻋلى الوسائل السابقة
التدريبية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الخطة

ميزانية
الكلية

بيان بعدد البرامج إﻋداد بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة 2020-2019
التدريبية المنفذة به و حساب لنسبة المتدربين في كل برنامج
إلى إجمالي أﻋداد أﻋﻀاء الجهاز
نسبة المتدربين
اﻹداري
2020-2019
تقرير ﻋن مردود قياس مردود التدريب ﻋلى اﻷداء
التدريب يتﻀمن
كيفية القياس
التقييم الدوري ﻷداء أﻋﻀاء الجهاز 2020-2019
تقرير تقييم اﻷداء
اﻹداري واﻻستفادة من نتائج التقييم في
يتﻀمن خطط
المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات
تنمية المهارات
وتطوير اﻷداء
وتطوير اﻷداء

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100

الخطة التدريبية

إﻋداد خطة تدريبية كاملة العناصر
معتمدة للجهاز اﻹداري في مجال
التخصص ومجال الجودة لﻀمان
استمرارية تنمية قدرات أﻋﻀاء الجهاز
اﻹداري وتنفيذها
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في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وسائل قياس اﻵراء القياس الدوري ﻵراء أﻋﻀاء الجهاز
ونتائج آخر قياس اﻹداري واﻻستفادة من نتائج تحليل
اﻻستبيان لعمل خطط تحسين وإجراءات
ﻵراء العاملين
تصحيحية
وأوجه اﻻستفادة
منه
تفعيل نظام MISتقرير ﻋن مدى
تفعيل النظام
والمعوقات

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

2020-2019

فريق المعيار

نسبة ) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير
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التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :2-1تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل واستمرارية اﻻعتماد
مﻌيار إدارة الجودة والتطوير -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة
دليل الوحدة

اﻷنشطة الرئيسية

جنيه مصري

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

2020-2019

لجنة التدريب
بوحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الدليل
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد القائمة

%100

ميزانية الكلية

2020-2019

تقارير نتائج
استطﻼع الرأي

نتائج استطﻼع رأي الطﻼب والمستفيديناﻵخرين حول العملية التعليمية ونظم الدﻋم
واﻹرشاد

2020-2019

لجنة المراجعة
الداخلية لوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان
الجودة

ﻋدد ونسبة )%100 (%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقارير
ﻋدد ونسبة )%100 (%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقارير

ميزانية الكلية

خطة التطوير
والتقييم المستمر
للفاﻋلية التعليمية
معتمدة ومعلنة
قائمة اﻷساليب
المقترحة

إﻋداد خطة التطوير والتقويم المستمر للفا\ﻋلية
التعليمية

2020-2019

اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان
الجودة

ﻋدد ونسبة )%100 (%
اﻹنجاز في
إﻋداد الخطة

ميزانية الكلية

اقتراح اساليب أخري لتطوير نظم المساءلةوالمحاسبة ﻷﻋﻀاء الجهاز اﻹداري والعاملين
توفير وثائق معتمدة ومعلنة ﻵليات المساءلةوالمحاسبة وتقييم اﻷداء لجميع العاملين
بالمؤسسة:

2020-2019

رؤساء اﻷقسام
اﻹدارية

%100

ميزانية الكلية

قائمة البرامج
التدريبية لنشر
ثقافة الجودة
تقارير المراجعة
الدورية

اﻋداد كتيب ﻋن النظام الداخلي ﻹدارة الجودةبالمؤسسة وآليات تنفيذه ومؤشرات التقييم
المستمر لكفاءة اﻷداء والتقرير السنوي
اﻋداد قائمة لبرامج التدريبية لنشر ثقافة الجودةبين أﻋﻀاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطﻼب
واﻹداريين والعاملين )مؤتمرات -ندوات-
لقاءات -مطبوﻋات(----
 تنفيذ المراجعة الداخلية والخارجية الدوريةوفقا ً لخطة العمل المعتمدة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد القائمة

%100

ميزانية الكلية

ميزانية الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

تقرير اﻷداء
لجميع العاملين

-تقرير اﻷداء لجميع العاملين بالكلية

2020-2019

تقارير نتائج
استطﻼع الرأي

نتائج استطﻼع الرأي حول كفاءة القياداتواﻹدارات المختلفة

2020-2019

التقرير السنوي
للوحدة

تقارير متابعة دورية وتقارير سنوية ﻋن
أنشطتة الوحدة وإنجازاتها والخطط التحسينية
واﻹجراءات التصحيحية
قواﻋد بيانات محدثة حول أنشطتة الوحدة
المختلفة-

2020-2019

ﻋميد الكلية
ورؤساء اﻷقسام
العلمية واﻹدارية
وأمين الكلية
ﻋميد الكلية
ورؤساء اﻷقسام
العلمية واﻹدارية
وأمين الكلية
مدير الوحدة
ولجان الوحدة

2020-2019

مدير الوحدة
ولجان الوحدة

خطة تدريب
محدثة للوحدة
خطة التطوير
المستمر للفاﻋلية
التعليمية وتطبيقها

إﻋداد خطة تدريب محدثة للوحدة

2020-2019

لجنة التدريب

خطة التطوير والتقييم المستمر للفاﻋليةالتعليمية معتمدة ومعلنة
اﻋداد وثائق تطبيق الخطة من خﻼل وحدةضمان الجودة
توفير نماذج ووثائق مناقشة تقييم الفاﻋليةالتعليمية مع إدارة الكلية وباقي المستفيدين
واﻹجراءات التصحيحية المتخذة لكفاءة اﻷداء

2020-2019

اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان
الجودة

2020-2019

وكيل الكلية
لشئون الطﻼب
مجلس الكلية
وحدة ضمان

قواﻋد بيانات
محدثة

تقرير مناقشة
الفاﻋلية التعليمية
واﻹجراءات
التصحيحية

اﻷنشطة الرئيسية
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مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية الكلية

ونسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد القائمة

%100

ميزانية الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
نسبة )(%
اﻹنجاز في
التقرير
إﻋداد)(%
نسبة
اﻹنجاز في
إﻋداد الخطة

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

%100

ميزانية الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الخطة

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن
الموارد المادية
والبشرية لوحدة
ضمان الجودة

 تنشئ المؤسسة كيانا ً )إدارة أو قسم أو وحدة أولجنة أو غيرها( لضمان الجودة طبقا ً لطبيعة
المؤسسة ،يتوفر له كوادر بشرية مؤهلة في مجال
ضمان الجودة من خﻼل التدريب والممارسة الﻔعلية
)مثل دورات في التقويم الذاتي ،المراجعة الخارجية
 ،التخطيط اﻻستراتيجي ،توصيف وتقارير البرامج
التعليمية والمقررات الدراسية ،وغيرها( .
 تكلف إدارة المؤسسة بالعمل في هذا الكيان كوادرمن مختلف فئات المؤسسة )مثل أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة واﻹداريون وغيرها( .
 توفر المؤسسة لهذا الكيان الموارد الماديةوالتجهيزات المﻼئمة لممارسة أنشطته .
 تضع المؤسسة ﻻئحة داخلية لوحدة ضمان الجودةمحدد بها الهيكل التنظيمي للوحدة وتبعيتها ﻹدارة
المؤسسة  ،ومسئوليات وآليات عمل الوحدة .

بيان سنوي ﻋن
ﻋﻼقة الوحدة
بالمركز

 توطد الوحدة عﻼقتها بمركز ضمان الجودةبالجامعة )مثل اجتماعات ،ورفع تقارير دورية
،وطلب دعم فنى  ،وتدريب وزيارات مراجعة
وغيرها(
 تضع الوحدة خططا ً سنوية ﻷنشطتها من حيثمنهجية التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية
والخارجية والتدريب وغيرها .
 تتابع الوحدة تنﻔيذ الخطط السنوية وتصدر تقاريرسنوية عن أنشطتها وإنجازاتها وتحتوى على خطط
التحسين والتعزيز وتتخذ اﻹجراءات التصحيحية
المناسبة .
 تنشئ الوحدة قواعد بيانات متكاملة عن أنشطتهاالمختلﻔة

اﻵئحة الداخلية
لوحدة ضمان
الجودة

الخطط السنوية
ﻷنشطة االوحدة
موقع قواﻋد
البيانات

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية الكلية

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الﻶئحة

%100

ميزانية الكلية

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد البيان

%100

ميزانية الكلية

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
الخطة السنوية
للوحدة وإنشاء
موقع للوحدة

%100

ميزانية الكلية
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 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
منهجية ﻋملية
التقويم والعناصر
التي يشملها
والفئات المشاركة
ومؤشرات اﻷ داء
واﻷدوات
المستخدمة
وخطط التحسبن
والتطوير
التقرير السنوي
ووسائل ﻋرضه
ومناقشته

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه مصري

 تحدد المؤسسة منهجية عملية التقويم الذاتيودوريته )نصف سنوية أو سنوية( والعناصر التي
يشملها والﻔئات المشاركة .
 تستخدم المؤسسة مؤشرات أداء موضوعية وقابلةللقياس ،وأدوات مﻼئمة في التقويم الذاتي
 تستﻔيد المؤسسة من المراجعات الداخليةوالخارجية في عملية التقويم الذاتي والتحسين
والتطوير
) أمثلة ﻷهم نتائج المراجعات الداخية والخارجية(

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد منهجية
التقويم

%100

ميزانية الكلية

 تعرض المؤسسة نتائج التقويم الذاتي علىاﻷطراف المعنية لمناقشتها وإبداء المقترحات .
 تعرض المؤسسة وتناقش نتائج تقويم أنشطتها فيمجالسها الرسمية .
 تستﻔيد المؤسسة من النتائج في إعداد خططالتحسين والتعزيز )نماذج من التطوير واﻹجراءات
التصحيحية التي اتخذت بنا ًء على التقييم(

2020-2019

وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير
السنوي

%100

ميزانية الكلية

تقرير ﻋن وسائل ﻋرض ومناقشة نتائج التقويم
الذاتي ﻷنشطة المؤسسة ﻋلى اﻷطراف المعنية
ومجالس المؤسسة
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 %اﻹنجاز

الغاية اﻷولى :الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة اﻷداء المؤسسي للكلية
الهدف اﻻستراتيجي  :3-1التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم الﻌملية التﻌليمية والبحثية
مﻌيار الموارد المالية والمادية  -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

تنمية الموارد المالية وتنوعها
تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد -تحديث
خطة تنمية الموارد وتفعيلها -العمل المستمر
ﻋلى تنمية الموارد الذاتية والبحث ﻋن مصادر
تمويل جديدة ) مثل البرامج المميزة
والشراكات مع الجهات المناظرة
تحديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتيةسنويا ً تتﻀمن دراسة ﻋن مردود الوحدات
ذات الطابع الخاص

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثيقة

ميزانية سنوية و تقرير ﻋن مدى كفايتها
خطة بالموازنة
توفير خطة مالية للكلية )توفير خطة بالموازنة
السنوية المالية
المالية للمؤسسة تتﻀمن اﻹيرادات
والمصروفات والفائض في ضوء موارد
تقرير كفاية الموارد
الكلية(
إﻋداد تقرير ﻋن مدى كفاية الموارد الذاتية
للكلية -وبيان توزيع لموارد الكلية ﻋلى
اﻷنشطة المختلفة
تحديث وثيقة التقدير الكمي واﻋتمادها
وثيقة التقدير الكمي
محدثة ومعتمدة ومدى وتحديد مدى تناسب التقدير الكمي مع أﻋداد
تناسبها مع أﻋداد الطلبة الطلبة في ضوء معايير الهيئة القومية

2020-2019

وثيقة تطور الموارد
المالية الذاتية للكلية
ﻋلى مدار ثﻼثة أﻋوام
والوثائق الداﻋمة

التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
% 100
الكلية

فريق معيار الموارد

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثيقة

% 100

ميزانية
الكلية

والتقر
ير

2020-2019
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نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثيقة

% 100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن مدى مﻼءمة
التسهيﻼت الداﻋمة

حصر مدى مﻼءمة التسهيﻼت الداعمة
للبرامج التعليمية ) إن وجدت( وهذا ما يجب
أن توضحه وثيقة ال NORMS

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق معيار الموارد

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

تقرير اﻹنجاز ﻋن
إحﻼل وتجديد  7معامل
طﻼبية

إحﻼل وتجديد  7معامل طﻼبية

2020-2019

اﻹدارة الهندسية
بالجامعة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

خطة الصيانة وتقارير
المتابعة الدورية

إﻋداد خطة صيانة خمسية مكتملة العناصر
ونماذج فصلية لتقديم الصيانة المطلوبة في
اﻷقسام واجتماﻋات شهرية لمناقشة ومتابعة
أﻋمال الصياتة
تحديث الخطة السنوية لدﻋم وصيانة البنية
التحتية واﻷجهزة
المتابعة الدورية ﻷﻋمال الصيانة بالمعامل من
حيث النظافة والسباكة واﻹضاءة والكهرباء
والتهوية وإجراءات تصحيحية بنا ًء ﻋلى
المﻼحظات الواردة بتقارير المتابعة الدورية

2020-2019

وكيل الكلية لشئون نسبة )(%
المشاركة المجتمعية اﻹنجاز في إﻋداد
خطة الصيانة
وتنمية البيئة
وتقارير المتابعة
فريق معيار الموارد الدورية

Page 215 of 253

التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
% 100
الكلية

300,000
من الجامعة

% 100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقارير المتابعةالشهرية

المحافظة على اﻷمن والسﻼمة
متابعة شهرية للطفايات والمصاﻋد والكهرباء

2020-2019

-خطة اﻹخﻼء

تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم اﻷمان
والدفاع المدني

تشكيل وخطة ﻋملوالخطة التدريبية للجنة
اﻷزمات والكوارث
-وثائق تجربة اﻹخﻼء

بيان ﻋن تجهيزات
اﻷمن والسﻼمة

توفير طفايات حريق و جرادل رمل بالمعاملو ممرات الكلية
وتوفير العﻼمات اﻹرشادية لمخارج الطوارئبالمعامل والمدرجات
توفير دواليب لﻺسعافات اﻷولية .بالمعاملتوفيرنظام آمن للتخلص من النفاياتالكيميائية والبيولوجية

تقرير ﻋن الدوراتالمنفذة

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

خطة لﻺخﻼء ولجنة ﻹدارة اﻷزمات
والكوارث 2017-2016
خطة ﻋمل لجنة ﻹدارة اﻷزمات والكوارث
وتنفيذ تجربة إخﻼء
تحديد اﻻحتياجات التدريبية و إﻋداد الخطة
التدريبية للجنة اﻷزمات والكوارث و تفعيل
دورات تدريبية ﻋلى إجراءات اﻷمن والسﻼمة
أو الدفاع المدني واستخدامات طفاية الحريق(

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثائق

التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
% 100
الكلية

)  7وثائق(

مسئول الصيانة
فريق معيار الموارد

2020-2019
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تقرير ﻋن نسبة
) (%توافر
التجهيزات
المﻼئمة لﻸمن
والسﻼمة

% 100

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تقريرﻋن مدى استيفاء
البنية التكنولوجية
لمعايير الجودة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

البنية التكنولوجية
استكمال ميكنة اﻹدارات المختلفة وتفعيل نظام
 MISفي قسم شئون الطﻼب وقسم الدراسات
العليا
 الصيانة الدورية لمعامل الحاسب اﻵليوالعمل ﻋلى أن تكون اﻷجهزة كلها متصلة
بشبكة
توفير شبكة سلكية و ﻻسلكية تعمل بكفاءة
إﻋداد كتيب ﻋن وسائل اﻻتصال الحديثة
وتكنولوجيا المعلومات
ً
تحديث موقع الكلية دوريا وتنويع الخدمات
المقدمة
توفيرأﻋداد كافية منالحاسبات ) يجب أن
يوضح بوثيقة ال ( NORMS

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

تقرير ﻋن نسبة
) (%تحقيق
معايير الجودة في
البنية التكنولوجية

فريق معيار الموارد
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التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
%70
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
قاﻋدة بيانات المكتبة
محدثة
بيان ﻋن نسبة
المترددين ﻋلى المكتبة
استقصاء رأي ﻋن
الخدمات المقدمة
وخطة تحسين
بيان ﻋدد اﻻستعارات

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

مكتبة مﻼئمة
ً
تحديث قاﻋدة بيانات المكتبة دوريا :مساحة
القاﻋات بالنسبة ﻷﻋداد الطﻼب -التجهيزات –
المراجع والدوريات -خدمات التصوير -
تكنولوجيا المعلومات -العاملين بالمكتبة
مواﻋيد العمل -الخدمات المقدمة للمترددين-
تسجيل المترددين -وسيلة تلقي الشكاوي -
مستوى رضا المستفيدين )تطبيق استقصاء
آراء أﻋﻀاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
ﻋن مدى رضاهم ومقترحاتهم للخدمات التي
تقدمها المكتبة لهم وسهولة اﻹجراءات بها(
توافر وبيان ﻋن نسبة المترددين ﻋلي المكتبةإلي إجمالي ﻋدد الطﻼب ،والمستخدمين لبنك
المعرفة
توفير ﻋدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيحاﻻستعارة الخارجية للطﻼب )تفعيل اﻻستعارة
الخارجية( و بيان من المكتبة يوضح ﻋدد
اﻻستعارات

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثائق
) 4وثائق(

فريق معيار الموارد
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التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
% 100
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

تقرير ﻋن مدى استيفاء
المكتبة لمتطلبات الهيئة

استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا ً
للنماذج اﻻسترشادية للتقييم الكمي:

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

توفير العﻼمات اﻹرشادية التي تحدد مخارجالطوارئ و شبكة إنارة للطوارئ بالممرات
والمخارج للمكتبة
توفيرخدمة البحث اﻹلكترونية واﻻتصالبشبكة اﻹنترنت و الفهرسة اﻹلكترونية
للمراجع
اتاحة الوصول إلي الدوريات اﻹلكترونيةلطﻼب الدراسات العليا
-توفير خدمات التصوير واﻹنترنت

مؤشر اﻷداء
تقرير ﻋن نسبة
) (%استيفاء
متطلبات الهيئة

بالنسبة للمكتبة
طبقا ً للنماذج
فريق معيار الموارد اﻻسترشادية
للتقييم الكمي:
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التمويل
جنيه
المستهدف
مصري
ميزانية
%70
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليم
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالمﻌايير والبرامج والمقررات  -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

وضع قائمة لبرامج التوﻋية بالمعايير
برامج
وثيقة قائمة
بالمعاييراﻻكاديمية ) ندوات لقاءات مناقشات
التوﻋية
مفتوحة – أخرى( لعرض ومناقشة
والمصفوفات
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع
رسالة المؤسسة وأهدافها اﻻسترتيجية
مصفوفات(
المعاونة والطﻼب
)بعمل الهيئة
تقارير تنفيذ برامج التوﻋيةتوﻋية
أوﻋرضبالمعايير اﻷكاديمية المتبناة وبتوصيف
بالمعايير
معلن ﻋلى المقررات في بداية العام الدراسي
تقديمي
الكلية وموقع
موقع
القسم العلمي
آلية استقراء سوق العمل -آليات استقراء سوق العمل )اﻻطﻼع
ﻋلى برامج لمؤسسات مناظرة
موافقة
ومستجدات النخصص دوليا ً وغيرها(
المجلس اﻷﻋلى للجامعات-استكمال اﻹجراءات ﻻستحداث
ﻋلى البرنامج
برنامج مميز وفقا ً لمتطلبات سوق
العمل
اﻋداد وسائل استطﻼع رأى المستفيدين
نماذج استبيانات
فى البرامج التعليمية ومﻼءمتها للتطور
استطﻼع رأي
في مجال التخصص واحتياجات سوق
المستفيدين
العمل

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2020-2019

فريق المعيار

سنتمبر 2019

فريق المعيار
اﻷقسام العلمية

2020-2019

أ.د /ﻋميد الكلية

مؤشر اﻷداء
نسبة اﻹنجاز في
إﻋداد قائمة برامج
التوﻋية بالمعايير

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
100

%100

وإﻋداد المصفوفات

أ.د /وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطﻼب
2020-2019

العلميةالجودة
اﻷقسامضمان
وحدة
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ﻋدد التقارير
ﻋن اﻹنجاز

10
)(%100

) تقرير من فريق
المعيار وتقارير من
اﻷقسام العلمية(
%100
نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد اﻵلية
ونسبة ) (%اﻹنجاز
في استحداث البرنامج
نماذج اﻻستبيانات

%100
(%100) 1

100

500

100

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
100

نتائج التحليل
اﻹحصائي لنتائج
استطﻼع رأي
المستفيدين

تفعيل مشاركة الخريجين واﻷطراف
المجتمﻌية في تصميم وتطوير البرامج
التعليمية التي تطرحها الكلية وفي
مناقشة استراتيجية التدريس والتعلم

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

نتائج استبيانات
استطﻼع رأي

20
)(%100

تقرير ﻋن التغدذية
الراجعة من
المستفيدين

تغذية راجعة شاملة :الطﻼب -المقيمالخارجي -أصحاب العمل-الخريجين
وأﻋﻀاء هيئة التدريس – إجراءات
تصحيحية بنا ًء ﻋلى نتائج التقييم
تحديد معايير اختيار المراجعين اختيارهم من خﻼل المجالس الرسميةمناقشة تقاريرهم واﻻستفادة منها فيتطوير البرنامج

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة

شمولية التعذية
الراجعة )تنوع فئات
المشاركين(

 5فئات
)(%100

2020-2019

وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

2020-2019

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار
اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
تحديث صياغة
مصفوفاتها

60
)(%100

100

سبتمبر 2019

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية و لجنة
المراجعة الداخلية
للوحدة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

60
)(%100

100

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعة أساليب التعلم
بها

60
)(%100

100

تقرير اﻹجراءات
الرسمية للمراجعة
الداخلية والخارجية
للبرنامج
المصفوفات المعدلة
للمقررات

تحديث صياغة مصفوفة المقررات
حيث أن اﻷرقام والرموز المستخدمة
غير مرتبطة بمثيلتها في البرنامج

تقارير المراجعة الدورية مراجعة دورية لتوصيف ومصفوفات
المقررات وفقا ً لنماذج الهيئة وﻻئحة
لتوصيف للمقررات
البكالوريوس

تقرير ﻋن اسليب
التدريس والتعلم
للطﻼب ذوي القدرات
المحدودة

مراجعة اسليب التدريس والتعلم
للطﻼب ذوي القدرات المحدودة
بتوصيف المقررات

2020-2019
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100

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

المستهدف

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

نهاية نوفمبر
التنبيه ﻋن ضرورة استيفاء نموذج
تقارير استيفاء جودة
مواصفات الورقة اﻻمتحانية قبل طباﻋة 2019
الورقة اﻻمتحانية
نهاية ابريل
اﻻمتحان ونموذج جودة الورقة
الواردة من اﻷقسام
اﻻمتحانية بعد انتهاء اﻻمتحان2020 -11-17
العلمية
2016
سبتمبر 2020
التقارير السنوية للمقرراتإﻋداد التقارير السنوسة للمقررات
الدراسية ﻋلى نموذج الهيئة ،متﻀمنة
وبها خطط التحسين
نتائج تحليل آراء المراجعين والطﻼب
ونتائج اﻻمتحانات ومدى توافق محتوى
الورقة اﻻمتحانية مع نواتج التعلم
بالتوصيف المعلن وخطة التحسين
الراجعة
تقاريرﻋلى
والتطوير بنا ًء
2020-2019
التغذيةالدراسية
المقررات
مراجعة
تقارير المراجعة
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود
الدورية لتقارير
خاصة فيما يتعلق بالتالي:
المقررات الدراسية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والتعلم

ﻋدد ونسبة )(%
اﻻمتحانات

60
)(%100

اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

التي استوفت نموذج
الجودة
ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين
المفعلة وتقارير
المقررات

60
)(%100

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

التمويل
جنيه
مصري
100

100

في كل منهما

لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

60
)(%100

100

نتيجة تقويم الطﻼب للمقرر )(%

تقريراﻹجراءات
التصحيحية بنا ًء ﻋلى
تقارير المراجعة

استخدام ما ورد من نتائج اﻻستبيان
ينبغي مراجعته للتأكد ﻋلى التركيز
ﻋلى نقاط الﻀعف الحقيقية التي وردت
في نتيجة اﻻستبيان ) البنود التي تم
اﻹشارة اليها من قبل الطﻼب أنها نقاط
ضعف( ليوجه ﻋﻀو هيئة التدريس
خطة نطوير المقرر للتغلب ﻋليها
وﻋﻼجها.من تقارير المراجعة الداخلية
اﻻستفادة
والخارجية في تطوير المقررات
الدراسية

2020-2019

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

2020-2019

اﻷقسام العلمية
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ﻋدد ونسبة )(%
المقررات التي تم
مراجعتها

60
)(%100

ﻋدد ونسبة )(%
خطط التحسين المنفذة

60
)(%100

100

100

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

تقرير المراجعة الدورية المراجعة الدورية لتوصيف
ومصفوفات البرنامج وفقا ً لنماذج الهيئة
لتوصيف البرنامج
وﻻئحة البكالوريوس )عدد مصفوفات
البرنامج سبﻌة(

سبتمبر 2019

فريق المعيار
ولجنة المراجعة
الداخلية للوحدة

نسبة ) (%اﻹنجاز
في إﻋداد تقارير
المراجعة

%100

مصفوفة البرنامج
المعدلة

مراجعة مصفوفة البرنامج  /المقررات
والتأكد من أنها تظهر التوزيع
التصاﻋدي والتراكمي للمهارات
التطبيقية والعملية المكتسبة من الفرقة
اﻷولي إلي الفرقة الخامسة حتي تتناسب
مع نوﻋية وﻋدد المقررات التطبيقية في
السنوات النهائية

2020-2019

لجان المراجعة
الداخلية باﻷقسام
العلمية ولجنة
المراجعة الداخلية
بوحدة ضمان
الجودة

ﻋدد اﻷقسام العلمية
المشاركة

(%100) 9

التقارير الدورية
للبرنامج وتقارير
المراجعة الداخلية و
الخارجية

إﻋداد تقارير دورية للبرنامج الدراسي
و مراجعة البرنامج من مراجع داخلي
ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي
و خطط تحسين بنا ًء ﻋلى تغذية راجعة

2020-2019

ملف البرنامج

اﻋداد ملف البرنامج ويشمل :توصيف
البرنامج ،مصفوفات البرنامج السبعة
،تقرير البرنامج ،توصيف ومصفوفات
وتقارير المقررات ﻋلى نموذج الهيئة

2020-2019

نسبة اﻹنجاز فيفريق المعيار
وحدة ضمان الجودة إﻋداد التقرير الدوري
للبرنامج
المراجع الداخلي
تقرير المراجع
المراجع الخارجي
الداخلي والخارجي
ﻋلى تموذج 14
نسبة ) (%استيفاء
وكيل الكلية لشئون
محتويات ملف
التعليم والطﻼب
البرنامج
وحدة ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

ومراجعتها مراجعة دقيقة
)تقارير المراجعة(
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التمويل
جنيه
مصري
100

100

100
%100

استيفاء
جميع
محتويات
ملف
البرنامج
)(%100

100

 %اﻹنجاز

لغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالتدريس والتﻌلم  -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2020-2019

اﻷقسام العلمية

ﻋدد ونسبة
اﻻنجاز )(%
في إﻋداد
اﻻستراتيجية
للمقررات

(%100) 60

استراتيجية للتدريس والتعلم-تحديث استراتيجية للتدريس والتعلم
والتقويم بما يحقق المعايير اﻷكاديمية
والتقويم تتسق مع
المرجعية المتبناة ورسالة المؤسسة
المعايير اﻷكاديمية
المرجعية وتﻼئم نواتج وأهدافها وتعلنها.
التأكد من أن اﻻستراتيجية تتﻀمنالتعلم المستهدفة
طرقا ً للتدريس والتعلم والتقويم
مﻼئمة لنواتج التعلم المستهدفة.
2020-2019
تتابع المؤسسة مدى تطبيق
تقرير متابعة تطبيق
اﻻستراتيجية وتتأكد من أن طرق
استراتيجية التدريس
والتعلم والتقويم وفقا ً
التدريس والتعلم والتقويم تدﻋم تطبيق
التعلم الذاتى واكتساب مهارات
لمعايير الجودة
التوظف لدى الطﻼب )توافر أمثلة
تظهر التفاﻋل بين الطالب وهيئة
والتعلم
وبعﻀهم
توصيف برنامج التدريب وفقا ً
2020-2019
التدريب
والطﻼببرنامج
التدريس توصيف
مراجعة
لنواتج التعلم المستهدفة الصيفي وفقا ً لنواتج التعلم المستهدفة
للبرنامج التعليمى وآليات محددة
للبرنامج التعليمى
وواضحة لتنفيذ هذه البرامج
واﻹشراف ﻋليها توفير الموارد
الﻼزمة للتدريب والجهات المشاركة
فيه وتحديد نوﻋية مشاركتها

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
اﻷقسام العلمية
وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
فريق المعيار
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نسبة اﻻنجاز
) (%في إﻋداد
%70
التقرير
نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التوصيف

%70

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

قائمة اساليب تقييم الطﻼبأساليب وأدوات متنوﻋة لتقويم أداء
في التدريب بما يتفق مع الطﻼب في التدريب تحقق نواتج
التعلم) .مثل ملفات إنجاز الطﻼب
نواتج التعلم المستهدفة
وتقييم المشرف للطﻼب وتقارير
جهات التدريب ﻋن الطﻼب
وغيرها(استقصاء رأي للطﻼب
.نماذج
تقرير ﻋن اﻷدوات
المستخدمة لقياس فاﻋلية والمشرفين وجهات التدريب
التدريب الميدانى للطﻼب تطبيق النماذج وتحليل النتائج
اﻻستفادة من نتائج استطﻼع الرأي
و تطبيقها و اﻻستفادة
في تطوير آلية التدريب وأدواته
من النتائج في التطوير
وموارده
تقرير توزيع الدرجات
ﻋلى وسائل التقييم من
جداول الﻶئحة المحدثة

تنوع المؤسسة من طرق تقويم
الطﻼب )مثل تحريري وﻋملي
وإكلينيكي وشفوي وغيرها(

مصفوفة ارتباط اﻻمتحان تتبع المؤسسة آليات محددة للتأكد من
مدى توافق وربط اﻻمتحانات
بمخرجات التعلم
بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن
المستهدفة
توزيع الدرجات ﻋليها )مصفوفة
ارتباط اﻻمتحان بمخرجات التعلم(
تحديث دليل إدارة اﻻمتحانات الذى
دليل إدارة
ينظم إجراءات اﻻمتحانات ونظم
اﻻمتحانات
ﻋمل الكنتروﻻت وغيرها.
وثيقة إجراءات
إدارة اﻻمتحانات

تتبع المؤسسة إجراءات ﻹدارة
اﻻمتحانات بكفاءة وﻋدالة.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
المشرفون ﻋلى
التدريب وجهات
التدريب
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب
قسم شئون الطﻼب
المشرفون
فريق المعيار

ﻋدد أساليب
تقوييم أداء
الطالب

3

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ﻋدد نماذج
قياس اﻵراء

) 3رأي الطالب
والمشرف وجهة
التدريب(
%100

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق المعيار

2020-2019

رؤساء اﻷقسام العلمية ﻋدد ونسبة
)(%
المصفوفات
منسقي المقررات

2020-2019

2020-2019

نسبة)(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

وحدة ضمان الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
تحديث الدليل

وحدة ضمان الجودة

نسبة)(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

فريق المعيار
2020-2019

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

فريق المعيار
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%100

ميزانية
الكلية

(%100) 60

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

وثيقة نظم ﻋمل
الكنتروﻻت

تنظم المؤسسة ﻋمل الكنتروﻻت بما
يﻀمن تأمين اﻻمتحانات وضمان
سريتها ﻋند نسخها وتوزيعها.

2020-2019

ﻋميد الكلية
وكيل الكلية لشؤن
التعليم والطﻼب
رؤساء الكنتروﻻت

نسبة)(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

تقرير ﻋن آليات محددة
للتأكد من ﻋدالة نظام
اﻻمتحانات

توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد
من ﻋدالة نظام اﻻمتحانات ) مثل
ﻋدم تعارض المصالح مع أﻋﻀاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة
وﻋدالة التصحيح ودقة رصد
الدرجات واﻹجابات النموذجية
والتدقيق والمراجعة وغيرها(

2020-2019

ﻋميد الكلية
وكيل الكلية لشؤن
التعليم والطﻼب
رؤساء الكنتروﻻت

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

آليات فعالة لتوثيق نتائج تطبق المؤسسة آليات فعالة لتوثيق
نتائج اﻻمتحانات بما يتيح اﻻحتفاظ
اﻻمتحانات
بالنتائج مؤمنة وقابلة لﻼستدﻋاء ﻋند
الحاجة.
تقرير ﻋن وسائل إﻋﻼم تعلم المؤسسة الطﻼب بنتائج
ومناقشة الطﻼب بنتائج اﻻمتحانات المختلفة )التكوينى
والجمعى( ﻋبر الوسائل والتوقيتات
اﻻمتحانات المختلفة
وتوقيت ومحتوى التغذية المناسبة وتناقشها معهم لدﻋم تعلمهم
)يراﻋى توقيت ومحتوى التغذية
الراجعة لدﻋم تعلمهم
الراجعة لدﻋم استفادة الطﻼب(.
 توفير نماذج من التغذية الراجعةتقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات
تقرير ﻋن تحليل النتائج ﻋلى
مستوى الفرق والمقررات الطﻼب ﻋلى المستويات المختلفة
)منحنى توزيع التقديرات( )الفرق الدراسية /المقررات(.

رؤساء اﻷقسام العلمية
2020-2019

2020-2019

ﻋميد الكلية
وكيل الكلية لشؤن
التعليم والطﻼب
رؤساء الكنتروﻻت
وكيل الكلية لشؤن
التعليم والطﻼب
رؤساء اﻷقسام العلمية

2020-2019

وكيل الكلية لشؤن
التعليم والطﻼب
مدير وحدة ضمان
الجودة
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نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير إحصائي ﻋن نتائج
اﻻمتحانات وتطور نسب
النجاح للمرحلة الجامعية
اﻷولى ﻋن خمس سنوات

تعد المؤسسة إحصائيات ﻋن تطور
نسب النجاح للمستويات المختلفة
للمرحلة الجامعية اﻷولى )لعدد من
اﻷﻋوام مساو لمدة البرنامج
التعليمى( وتعد تقريراً ﻋاما ً ﻋن نتائج
اﻻمتحانات وتعرضه ﻋلى المجالس
المعنية.
2020-2019
تحدد المؤسسة أوجه اﻻستفادة من
نتائج اﻻمتحانات في تطوير البرامج
والمقررات الدراسية واستراتيجية
التدريس والتعلم والتقويم )تذكر أمثلة
اﻻستفادة(
تﻀع المؤسسة قواﻋد موثقة للتعامل 2020-2019
مع تظلمات الطﻼب من نتائج
اﻻمتحانات ،وتعلنها وتتابع تطبيقها.

تقريرﻋن اﻻستفادة
من نتائج اﻻمتحانات

نظام للتعامل مع تظلمات
الطﻼب.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

2020-2019

وكيل الكلية لشؤن
التعليم والطﻼب
مدير وحدة ضمان
الجودة

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة)(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

وحدة ضمان الجودة
فريق المعيار

نسبة)(%
اﻹنجاز في
إﻋداد الوثيقة

%100

ميزانية
الكلية

آ
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 %اﻹنجاز

الغاية الثانية :تحقيق تﻌليم متميز ﻹعداد خريج منافس علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي
الهدف اﻻستراتيجي 1-2زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي والقومي واﻹقليمي وتحقيق جودة المخرجات التﻌليمية
مﻌيارالطﻼب والخريجون  -الخطة التنفيذية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

تقرير ﻋن قواﻋد
القبول والتحويل
وطرق إﻋﻼنها

تﻀع المؤسسة قواﻋد واضحة وﻋادلة
لقبول وتحويل الطﻼب ﻋلى التخصصات
المختلفة
تعلن المؤسسة ﻋن القواﻋد بوسائل مناسبة
) مثل دليل الطالب والموقع اﻹلكتروني
وفي إدارة شئون الطﻼب وغيرها(.

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في
إﻋدادالتقرير

%100

تقرير به بيان
إحصائي ﻋن
التحويﻼت من
وإلى الكلية
وأسباب التحويل
واﻻستفادة من
النتائج ﻋن
تقرير
تحديث وتطوير
قواﻋد التحويل
تقرير ﻋن
أساليب جذب
الوافدين ونتائج
التواصل مع
مركز الوافدين
بالجامعة
ومردودها

توفر المؤسسة بيانات ﻋن ﻋدد الطﻼب
المقبولين ونسب التحويﻼت من المؤسسة
وإليها سنويا ً وتحللها وتتخذ اﻹجراءات
المناسبة

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

تقيَم المؤسسة تلك القواﻋد وتطورها وفق
التغذية الراجعة من اﻷطراف المعنية

2020-2019

فريق المعيار

تستخدم المؤسسه اساليب و انشطه لجذبالطﻼب الوافدين )مثل اﻻﻋﻼن و زيارة
السفارات و تقديم خدمات اجتماﻋيه و
غيرها(.
وثائق التواصل مع مركز الوافدين
بالجامعة لتقديم أنشطة وخدمات مركزية
للوافدين

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير
ﻋدد اساليب جذب  3أساليب
الوافدين وﻋدد
 / 2ﻋام مرات
مرات التواصل
تواصل
مع مركز
الوافدين بالجامعة
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التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

تقرير ﻋن معدل
التغير في ﻋدد
الطﻼب الوافدين
خﻼل اﻻﻋوام
الثﻼث الماضيه

تعد المؤسسه احصائيات شاملة ﻋن
الطﻼب ﻋن الطﻼب الوافدين توضح
اﻋدادهم و نسبتهم الي العدد اﻻجمالي ,و
معدل التغير في الطﻼب الوافدين خﻼل
اﻻﻋوام الثﻼث الماضيه

2020-2019

تقرير ﻋن نظام
الدﻋم الطﻼبي

توفر المؤسسه نظاما لدﻋم الطﻼبي )مثل
الخدمات الماديه و اﻻجتماﻋيه و الصحيه
و الماليه و غيرها( تراﻋي فيها احتياجات
الطﻼب الفعليه.

وسبل التعريف
به ودﻻئل فاﻋليته

تستخدم المؤسسه وسائل متعدده للتعريف
الطﻼب بنظام الدﻋم

مسئولية التنفيذ

فريق المعيار

مؤشر اﻷداء

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

2020-2019

فريق لمعيار

نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

ميزانية
الكلية

تدرس المؤسسه مدي فاﻋليه نظام الدﻋم
)معدل التغير في اﻋداد المستفدين منه
خﻼل اﻻﻋوام الثﻼث الماضيه(.
تقرير ﻋن نظام
الدﻋم اﻷكاديمي
ودﻻئل فاﻋليته

توفر المؤسسه دليل الطالب متﻀمنا نظام
الدﻋم اﻻكاديمي )اﻻرشاد اﻻكاديمي في
حاله تطبيق نظام الساﻋات المعتمده او
الرياده العلميه و الساﻋات المكتبيه في
البرامج اﻻخري( و تتيح الدليل لجميع
الطﻼب.

ميزانية
الكلية
2020-2019

فريق المعيار

تفعل المؤسسه نظام الدﻋم اﻻكاديمي
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نسبة) (%اﻹنجاز
في إﻋداد التقرير

%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن خدمات تقدم المؤسسه خدمات التوجيه المهني
التوجيه المهني بما للطﻼب بما يدﻋم ريادة اﻻﻋمال و
يدﻋم ريادة اﻷﻋمال التوظيف )مثل وحده التوجيه المهني و
تدريب مدني اضافي و مشروﻋات صغيره
والتوظف
و غيرها(.
تستخدم المؤسسه اليات ﻻكتشاف الطﻼب
آليات ﻻكتشاف
الطﻼب المتعثرين والمتعثرين و الموهبين و المتميزين )مثل
نتائج امتحان الطﻼب  ,من خﻼل المرشد
الموهبين و
اﻻكاديمي و الساﻋات المكتبيه و غيرها(.
المتميزين
تقرير ﻋن وسائل تقدم المؤسسة وسائل الدﻋم لكل فئة
)للمتميزين مثل المنح الدراسية و دﻋم
الدﻋم لكل فئة
وﻋدد المستفيدين معنوي كالجوائز و شهادات التقدير أو
مالي أو رﻋاية ﻋلمية و غيرها -و
للمتعثرين مثل تخفيض ﻋدد المقررات في
نظام الساﻋات المعتمدة ،و حصص تعليمية
إضافيه و غيرها -و للموهبين مثل
ﻋروض فنية و رياضية ومسابقات ثقافية
و غيرها(.
تقرير ﻋن آلية دمج تخصص المؤسسه رﻋايه صحيه و
ذوي اﻻحتياجات اجتماﻋيه و نفسيه لذوي اﻻجتياجات
الخاصه و تحرص ﻋلي دمجهم في
الخاصة في
المجتمع الطﻼبي.

مؤشر اﻷداء

المستهدف

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
اﻵليات

%100

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

2020-2019

فريق المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
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ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة
المجتمع الطﻼبي
وأنواع الدﻋم
المقدمة لهم

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

توفر المؤسسه لهم وسائل دﻋم اكاديمي
)مثل اتاحه وقت اطول لﻼمتحانات
للطﻼب مستخدمي طريقه برايل و توفير
اشخاص معاونين للقراءة اﻻسئله و توزيع
الجدوال الدراسيه بما يسمح بوقت كافي
لﻼنتفال بين المباني و غيرها(.

 تراﻋي المؤسسه وجود تسهيﻼتانشائيه مﻼئمه مثل المصاﻋد و
منحدرات و غيرها(.
تقرير ﻋن إجراءات تتخد المؤسسه اجراءات لتفعيل المشاركة
لتفعيل المشاركة الطﻼبية في مختلف المجاﻻت ذات الصله
الطﻼبية في مختلف وتوثق نماذج لتلك المشاركه ) مثل
المشاركه فى وحدة ضمان الجوده  ،وحدة
المجاﻻت ذات
اﻻرشاد والتوجيه المهنى ،لجنة تطوير
نماذج
الصله و
البرامج وغيرها(
موثقة لتلك
المشاركه
توفر المؤسسه اﻻماكن والتجهيزات
وانواع الدﻋم المﻼئمة لممارسة اﻻنشطه
الطﻼبيه المتنوﻋه ) مثل العلميه والثقافيه
والرياضيه واﻻجتماﻋيه وغيرها(

تقرير ﻋن أنواع
اﻷنشطة الطﻼبية
ومدى مشاركة
الطﻼب فيها
والمسابقات التي
تشجع المؤسسه الطﻼب للمشاركه فى
شاركت فيها
المؤسسة وحصول اﻻنشطه الطﻼبيه المختلفه

ميزانية
الكلية
2020-2019

2020-2019

فريق المعيار

فريق المعيار
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نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية
%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

تعد المؤسسه تقريرا ﻋن مدى مشاركة
المؤسسة ﻋلى
جوائز ﻋلى
الطﻼب فى اﻻنشطة المختلفة ،والمسابقات
الجامعي
المستوى
والجوائز التى تميزت فيها المؤسس’ ﻋلى
والقومى
المستوى الجامعى والقومى والدولى
والدولى
نماذج قياس آراء
الطﻼب

تقوم المؤسسه بقياس اراء الطﻼب
باستخدام الوسائل المناسبه )مثل استبانات
ولقاءات وغيرها( ومتﻀمنه اراءهم ﻋلى
سبيل المثال فى العمليه التعليمية واﻻنشطة
الطﻼبية

تقرير ﻋن نتائج
آخر قياس ﻵراء
الطﻼب

تحلل المؤسسه وتق ِيم آراء الطﻼب

تقرير ﻋن
اﻹجراءات
التصحيحية بنا ًء
ﻋلى آخر قياس
ﻵراء الطﻼب

تستفيد المؤسسه من النتائج وتناقشها ) مثل
منافشة النتائج فى مؤتمر القسم العلمى
وغيرها( وتتخذ اﻻجراءات التصحيحيه
المناسبه.

2020-2019

2020-2019

2020-2019

فريق المعيار

فريق المعيار

فريق المعيار
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ميزانية
الكلية

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
النماذج

%100

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

ميزانية
الكلية
%100

 %اﻹنجاز

المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن آليات
التواصل مع
الخريجين
والخدمات المقدمة
لهم

تحتفظ المؤسسة بقواﻋد بيانات خاصة
بالخريجين متكاملة وتحدثها دوريا .

نماذج التواصل
وتقرير ﻋن
اسهامات
الخريجين

تحرص المؤسسة ﻋلى متابعة خريجيها فى
سوق العمل وتحقيق التواصل معهم )مثل
نماذج لتواصل واسهامات الخريجين فى
الفاﻋليات والمشروﻋات.تطوير البرامج
التعليميه والتبرﻋات ،واﻻستعانة بهم فى
تدريب الطﻼب واستقصاء ارائهم
وغيرها(

فترة التنفيذ

2020-2019

قائمة ببرامج التنمية توفر المؤسسه برامج متنوﻋة تتﻀمن
تنمية المهارات الحديثة التى يتطلبها سوق
المهنية والتعليم
المستمر للخريجين العمل فى التخصص )مثل برامج التنمية
المهنية وتنمية مهارات ريادة اﻷﻋمال
والتوظف وبرامج التعليم المستمر
وغيرها(

مسئولية التنفيذ

فريق المعيار

مؤشر اﻷداء
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية
2020-2019

2020-2019

فريق المعيار

فريق المعيار
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نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة

%100

ميزانية
الكلية
%100

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 1-3تطوير برامج الدراسات الﻌليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج الهدف اﻻستراتيجي
مﻌيار الدراسات الﻌليا  -الخطة التنفيذية السنوية )(2020-2019
المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

قائمة كاملة بأنواع وأﻋداد
ومستويات برامج
الدراسات العليا التي
تقدمها المؤسسة

تعد المؤسسة بيانا ً عن أنواع وأعداد
ومستويات برامج الدراسات العليا التي
تقدمها وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين
لكل برنامج لﻸعوام الثﻼثة الماضية

-2019
2020

وحدة ضمان الجودة نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة
فريق المعيار

%100

آليات المؤسسة في
استقراء سوق العمل
وربط البرامج باحتياجات
سوق العمل وإجراءات
المؤسسة في استحداث
يرامج تعليمية جديدة
أوتطوير أو الغاء برامج
قديمة
قائمة بوسائل الترويج

تطبق المؤسسة آليات ﻻستقراء سوق العمل
)مثل اﻻطﻼع على برامج لمؤسسات مناظرة
ومستجدات التخصص دوليا ً وغيرها( ،
وتربط برامجها اﻷكاديمية بمتطلباته ،وتتخذ
إجراءات ﻻستحداث برامج أكاديمية جديدة أو
تطوير أو إلغاء برامج قائمة

-2019
2020

وكيل الكلية شئون
الداسات العيا
والبحوث
اﻷقسام العلمية
لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق المعيار

نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة

%100

ميزانية
الكلية

تروج المؤسسة لبرامج الدراسات العليا
)التدليل على ذلك مثﻼً من خﻼل تحليل
المؤسسة لتطور أعداد الطﻼب الملتحقين
ببرامج الدراسات العليا  ،ونسبة الطﻼب
الوافدين خﻼل اﻷعوام الثﻼثة الماضية (.

-2019
2020

وكيل الكلية شئون
الداسات العيا
والبحوث

ﻋدد وسائل
الترويج وﻋدد
المتقدمين لبرامج
الدراسات العيا
مقارنة بثﻼثة
أﻋوام ماضية
ونسبة الوافدين

زيادة بنسبة
 %10في
المتقدمين

ميزانية
الكلية

للبرامج ومدى فعايتها
وتقرير تطور نسب
الملتحقين والوافدين

لجنة النشر
واﻹﻋﻼم
فريق المعيار
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 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

إجراءات تبني المعايير
المرجعية اﻷكاديمية
وثيقة المعايير اﻷكاديمية
للبرامج

تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسمية
لتبنى المعايير اﻷكاديمية المرجعية )من
خﻼل عرضها ومناقشتها واعتمادها من
المجالس الرسمية( .

-2019
2020

وكيل الكلية شئون
الداسات العيا
والبحوث
اﻷقسام العلمية

مصفوفة توافق المعايير
اﻷكاديمية للبرامج

تصمم اﻷقسام العلمية مصﻔوفة المضاهاة
للمعايير اﻷكاديمية المتبناة لجميع برامجها
مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا
الصادرة من الهيئة وتتحقق من التوافق

-2019
2020

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

توصيف برامج الدراسات تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسمية
العليا واﻋتمادها من المجالس لتوصيف برامج الدراسات العليا )من خﻼل
عرضها ومناقشتها واعتمادها من المجالس
الرسمية
الرسمية(.

-2019
2020

تتحقق اﻷقسام العلمية من مدى توافق تصميم
وثيقة مصﻔوفة البرنامج
التعليمي  /المعايير اﻷكاديمية البرامج التعليمية مع الﻼئحة الداخلية
والمعايير اﻷكاديمية المتبناة )إعداد مصﻔوفة
البرنامج التعليمي  /المعايير اﻷكاديمية(.

-2019
2020

 تتحقق اﻷقسام العلمية من مدى توافقوثيقة مصﻔوفة البرنامج
التعليمي  /المقررات الدراسية المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية
)إعداد مصﻔوفة البرنامج التعليمي /
المقررات الدراسية( .
.
توصف اﻷقسام العلمية المقررات الدراسية
توصيف مقررات برامج
متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم
الدراسات العليا
وموضوعات المحتوى العلمي وطرق
التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية

-2019
2020

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية

مع المعايير القياسية لبرامج
الدراسات العليا الصادرة
من الهيئة

-2019
2020

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
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مؤشر اﻷداء

المستهدف
(%100) 19

ﻋدد ونسبة )(%
اﻹنجاز في اتخاذ
إجراءات التبني
لجميع البرامج
المفعلة
ﻋدد ونسبة )19 (%
اﻹنجاز في إﻋداد )(%100
المصفوفات

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
توصيف البرامج

(%100) 19

ميزانية
الكلية

ﻋدد ونسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج
ﻋدد ونسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
المصفوفة لكل
برنامج
ﻋدد نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
توصيف البرامج

(%100) 19

ميزانية
الكلية

(%100) 19

ميزانية
الكلية

العدد الكلي
لمقررات
البرامج
)(%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تتأكد اﻷقسام العلمية من توافق طرق
مصفوفات مخرجات
التعلم للمقررات مع طرق التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات
الدراسية والبرامج التعليمية
التدريس والتعلم ،طرق

فترة التنفيذ
-2019
2020

التقويم ،المحتوى العلمي
واستيفاء اﻻمتحان
للمخرجات
قائمة بموارد التعلم والبحث
العلمي المتاحة لطﻼب
الدراسات العليا والباحثين
ومﻼءمتها لتحقيق نواتج
التعلم وذلك اك برنامج

توفر المؤسسة الموارد المادية والتجهيزات
والتسهيﻼت للدراسات العليا والعملية البحثية
التي تحقق نواتج التعلم )تعد قائمة بموارد
التعلم والبحث العلمي المتاحة لطﻼب
الدراسات العليا والباحثين ويوضح مدى
مﻼءمتها لتحقيق نواتج التعلم ( .

-2019
2020

مصفوفة قياس نواتج
التعلم للمقررات

تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طﻼب
الدراسات العليا .

-2019
2020

 تقرير ﻋن مدى استيفاءاﻻمتحان لنواتج التعلم
للمقررات بنا ًء ﻋلى
تقارير المراجعة الداخليةوالخارجية ﻋن استيفاء
اﻻمتحان للمخرجات
 نتيجة استطﻼع رأيالطالب في اﻻمتحانات

 تتأكد المؤسسة من أن امتحانات الطﻼبتحقق نواتج التعلم المستهدفة .

-2019
2020

مسئولية التنفيذ
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
منسق معيار البحث
العلمي

مؤشر اﻷداء

المستهدف

العدد الكلي
ﻋدد نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد لمقررات
المصفوفات لكل البرامج
)(%100
مقررات
البرنامج
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة لكل
برنامج

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخية بوحدة
الجودة
ضمان
اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بها ،لجنة
المراجعة الداخلية
لوحدة ضمان
الجودة
أ.د /وكيل الكلية
للدراسات العليا
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نسبة)(%
اﻹنجاز في إﻋداد

%100

ميزانية
الكلية

المصفوفة
نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

دليل اﻻمتحانات وأﻋمال
الكنترول

 تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدالةوموضوعية اﻻمتحانات

-2019
2020

وثيقة تحديد معاييراختيارالمراجعين الخارجي
والداخلي توضح أن
اختيارهم من خﻼل مجالس
اﻷقسام العلمية

 تتخذ اﻷقسام العلمية اﻹجراءات الرسميةللمراجعة الدورية للبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية )مثل تحديد معايير
ﻻختيار المراجعين واختيارهم من خﻼل
مجالس اﻷقسام ومناقشة تقاريرهم وغيرها(
..

-2019
2020

 تقرير عن مناقشةتقاريرالمراجعة
واﻹجراءات المبنية علية
واعتمادها من مجلس القسم

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

وحدة ضمان الجودة نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة لكل
برنامج
اﻷقسام العلمية

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

نسبة )(%إنجاز الوثيقة

المستهدف
%100

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

نسبة )(%إنجاز تقرير
القسم العلمي

العلمي
وثيقة اﻹجراءات والضوابط  -تتخذ المؤسسة اﻹجراءات والضوابط
-2019
المناسبة للمتابعة والمراجعة المناسبة للمتابعة والمراجعة الدورية في حالة 2020
البرامج التعليمية المشتركة )إن وجدت(
الدورية في حالة البرامج
التعليمية المشتركة ) إن
وجدت(

تقرير ﻋن خطط التحسين
واﻹجراءات التصحيحية
المتخذة لتطوير المقررات
والبرامج ،وﻋرضها
ومناقشتها

 تستﻔيد المؤسسة من تقارير المراجعينالداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية
والمقررات في تطوير البرامج التعليمية
)تذكر أمثلة( .

-2019
2020

اﻷقسام العلمية
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة
اﻷقسام العلمية
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نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
الوثيقة

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

ميزانية
الكلية

%100

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة
تقارير دورية للبرامج
والمقررات وخطط
تحسين مبنية ﻋلى نتائج
تحليل آراء المراجعين
والطﻼب ومدى توافق
محتوى الورقة اﻻمتحانية
مع نواتج التعلم بالتوصيف
المعلن ونتائج اﻻمتحانات

تقرير ﻋن وسائل إطﻼع
اﻷطراف المعنية ﻋلى
التقارير السنوية
للمقررات

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 تعد اﻷقسام العلمية تقارير سنوية للمقررات -2019الدراسية والبرامج متضمنة نتائج تحليل آراء 2020

المراجعين والطﻼب ومدى توافق محتوى
الورقة اﻻمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف
المعلن ونتائج اﻻمتحانات وخطة التحسين
والتطوير وغيرها .

 تطلع المؤسسة اﻷطراف المعنية علىالتقارير السنوية للمقررات الدراسية
والبرامج التعليمية )مثل أعضاء القسم العلمي
ومجلس المؤسسة ولجان شئون الدراسات
العليا وغيرها(.

تقارير اﻹجراءات
التصحيحية

اﻷقسام العلمية

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

-2019
2020

اﻷقسام العلمية
لجنة شئون
الدراسات العليا

تقارير اﻷقسام
العلمية ﻋن ﻋدد
ونسبة )(%
التقارير الدورية
للمقررات
والبرامج التي
تم إﻋدادها وفقا ً
لنماذج الهيئة
ﻋدد ونسبة )(%
التقارير ﻋن
وسائل إطﻼع
اﻷطراف المعنية

(%100) 9

(%100) 9
تقرير من كل
قسم ﻋلمي

ميزانية
الكلية

لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة

و محاضر مجالس المؤسسة التي نوقشت
فيها التقارير السنوية للمقررات والبرامج
) مجلس القسم العلمي ،لجنة شئون
 تستﻔيد المؤسسة من خطط التحسينوالتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية في تطوير البرامج
التعليمية )تذكر أمثلة من البرامج والمقررات
التي تم تطويرها(

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

-2019
2020

اﻷقسامالمعيار
فريق
العلمية
لجنة شئون
الدراسات العليا
لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة
ضمان الجودة و
فريق المعيار
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ﻋدد ونسبة )(%
التقارير ﻋن
اﻹجراءات
التصحيحية

(%100) 9
تقرير من كل
قسم ﻋلمي

ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن إجراءات
التسجيل واﻹشراف
والمتابعة لطﻼب
الدراسات العليا ووسائل
إﻋﻼنها وآلية المراجعة
والتطوير في ضوء التغذية

 تطبق المؤسسة إجراءات محددة تضمنموضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع
اﻹشراف والمتابعة لطﻼب الدراسات العليا .
.
 تعلن المؤسسة تلك اﻹجراءات بوسائلمناسبة ومتعددة

الراجعة من اﻷطراف

تقرير ﻋن وسائل قياس
آراء طﻼب الدراسات
العليا ﻋن العملية التعليمية
والبحثية وغيرها وتطبيقها

تقرير ﻋن اﻹجراءاتالتصحيحية بنا ًء ﻋلى
نتائج تحليل وتقييم آراء
طﻼب الدراسات العليا
و خطط تحسين

 تقوم المؤسسة بمراجعة تلك اﻹجراءاتدوريا ً وتطورها وفق التغذية الراجعة من
اﻷطراف المعنية )أمثلة لتطور تلك
اﻹجراءات(.
 تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة )مثلاستبيانات ولقاءات وغيرها( في قياس آراء
طﻼب الدراسات العليا عن العملية التعليمية
والبحثية وغيرها .

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

فترة التنفيذ
-2019
2020

اﻷقسام العلمية
أ.د /وكيل الكلية
للدراسات العليا
و لجنة شئون
الدراسات العليا
مجلس الكلية
إﻋداد التقرير :فريق
المعيار

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

-2019
2020

لجنة القياس
والتقويم
فريق المعيار

 تحلل المؤسسة وتقيم آراء طﻼب الدراسات -2019العليا .
2020

وحدة ضمان اجودة

 تستﻔيد المؤسسة من النتائج وتتخذاﻹجراءات التصحيحية المناسبة

وفريق المعيار
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نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

المستهدف
%100

%100

%100

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية

ميزانية
الكلية
ميزانية
الكلية

 %اﻹنجاز

الغايةالثالثة :تحقيق التميز في الدراسات الﻌليا و البحث الﻌلمي وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامﻌة
الهدف اﻻستراتيجي 2-3تﻌزبز التميز واﻻرتقاء بمستوي مخرجات البحث الﻌلمي
مﻌيار البحث الﻌلمي  -الخطة التنفيذية السنوية )(2020-2019
المخرجات /الوثيقة
الدالة
آلية وضع الخطة
البحثية

اﻷنشطة الرئيسية
تﻀع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق
خطوات منهجية.

تقرير إرتباط الخطة تتأكد المؤسسة من أوجه ارتباط خطتها
البحثية بخطة الجامعة البحثية بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.
وأولويات المجتمع
تقرير مﻼءمة إمكانات تتحقق المؤسسة من مدى مﻼءمة إمكانات
المؤسسة مع خطتها المؤسسة مع خطتها البحثية.
البحثية
تنشئ المؤسسة لجنة أخﻼقيات البحث
وثيقة ضوايط تشكيل لجنة
العلمى وفق القواﻋد واﻹرشادات الدولية
أخﻼقيات البحث
والﻀوابط المحلية.
العلمي
وثيقة ضوابط ﻋمل تﻀع اللجنة ضوابط ﻋمل وإجراءات
تشغيل قياسية لها وتفعلها )مثل الحصول
وإجراءات تشغيل
ﻋلى موافقة اللجنة ﻹجراء البحوث العلمية
لجنة أخﻼقيات
ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها(.
البحث العلمي
بيان بالموارد المالية
ومصادر التمويل
المختلفة المتوفرة
للبحث العلمي

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث
العلمي من مصادر تمويل مختلفة )مثل
مشروﻋات بحثية ممولة -نسبة من دخل
الوحدات ذات الطابع الخاص -تسويق
البحوث(.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

2020-2019

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد اﻵلية

ميزانية
الكلية

2020-2019

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2020-2019

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الوثيقة

ميزانية
الكلية

2020-2019

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد بيان
البيان

ميزانية
الكلية

2020-2019
فريق المعيار
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%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

بيان بالموارد المادية تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد
والتجهيزات
المادية والتجهيزات والتسهيﻼت التي
والتسهيﻼت التي
توفرها للعملية البحثية مﻼئمة.
توفﻼها المؤسسة
للعملية البثية
تعد المؤسسة بيانا بالمشروﻋات البحثية
بيان بالمشروﻋات
البحثية الممولة من الممولة من مؤسسات محلية واقليمية
ودولية خﻼل اﻻﻋوام الثﻼثة الماضية.
مؤسسات محلية
واقليمية ودولية
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تستخدم المؤسسة أساليب لدﻋم وتحفيز
قائمة اسليب دﻋم
البحث العلمي )مثل استحداث وحدات أو
وتحفيز البحث
إدارات لدﻋم البحث العلمي وتسويق
العلمي وتنمية
البحوث وحاضنات المشروﻋات ومراكز
قدرات الباحثين
نقل التكنولوجيا وريادة اﻷﻋمال واﻻبتكار
وبرامج تنمية
وغيرها(.
قدرات الباحثين
تﻀع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج
لتنمية قدرات الباحثين.
تدﻋم المؤسسة اﻻبحاث التطبيقية
تقرير ﻋن وسائل
والمشروﻋات البحثية المشتركة بين
دﻋم اﻷبحاث
التطبيقية والمشتركة تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او
مع جهات خارجية.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد البيان

ميزانية
الكلية

2020-2019

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
البيان

%100

ميزانية
الكلية

2020-2019

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
القائمة

%100

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

2020-2019
2020-2019
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير يوضح تطور
اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام
الثﻼثة الماضية
ومتوسط اﻻنتاج
ﻷﻋﻀاء هيئة
التدريس ومتوسط
النشر الدولي
دراسة ﻋن تطور
مشاركة الفئات
المختلفة في اﻷنشطة
البحثية المختلفة
خﻼل اﻷﻋوام الثﻼثة
الماضية
تقرير تحليلي
لمحتوى قواﻋد
بيانات البحث
العلمي واﻷنشطة
العلمية اﻷخرى

تحلل المؤسسة تطور اﻹنتاج البحثي
للمؤسسة لﻸﻋوام الثﻼثة الماضية ومتوسط
اﻻنتاج ﻷﻋﻀاء هيئة التدريس ومتوسط
النشر الدولي.

2020-2019

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع
ودﻋم مشاركة أﻋﻀاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والطﻼب فى اﻻنشطة
والمشروﻋات والمؤتمرات العلمية
والبحثية المحلية واﻻقليمية والدولية

2020-2019

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

مؤشر اﻷداء

المستهدف

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

التمويل
جنيه
مصري
ميزانية
الكلية

فريق المعيار

تﻌد المؤسسه قواعد بيانات تشمل:
-1ﻋدد ونسبة كل من اﻷبحاث العلمية
المحلية واﻹقليمية والدولية الي مجمل
اﻷبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور
النشر المحلي والدولي.
-2ﻋدد ونسبة اﻷبحاث المشتركة
والتطبيقية.

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار

-3اﻷتفاقيات المفعلة مع المؤسسات
التعليمية او البحثية المحلية واﻹقليمية
والدولية ومخرجاتها
-4المؤتمرات العلمية المحلية واﻹقليمية
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت
في تنظيمها
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد الدراسة

ميزانية
الكلية

نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد التقرير

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل
جنيه
مصري

-5اصدار دورية ﻋلمية محكمة.
-6أنشطة ﻋلمية أخرى ﻷﻋﻀاء المؤسسة
)مثل المشاركة في ﻋﻀوية هيئات دولية
وفي تحكيم أبحاث أو مشروﻋات والتمثيل
في منظمات وجمعيات محلية و إقليمية
ودولية.

قائمة المؤتمرات
العلمية المحلية
واﻹقليمية والدولية
التي نظمتها الؤسسة
أو شاركت في
تنظيمها

-7جوائز أو براءات اختراع حصل ﻋليها
اﻋﻀاء المؤسسة.
تحرص المؤسسة ﻋلى اقامة مؤتمر ﻋلمى
دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

نسبة) (%اﻹنجاز في
وكيل الكلية
لشئون الدراسات إﻋداد التقرير
العليا والبحوث

%100

ميزانية الكلية

ميزانية
الكلية

فريق المعيار

2020-2019

وكيل الكلية لشئون
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
فريق المعيار
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نسبة) (%اﻹنجاز %100
في إﻋداد القائمة

ميزانية
الكلية

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي  :1-4المساهمة الفﻌالة في حل مشكﻼت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2020
المخرجات /الوثيقة
الدالة
ﻋدد  14تقرير ﻋن
إنجاز اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن
اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -1نـــدوة ﻋـــن " إدارة شهر أكتوبر
الــــــذات والتخطــــــيط 9201
الشخصى"
 -2ندوة وورشة ﻋمل
للطﻼب بعنوان "توﻋية
الطﻼب ضد الﻀغوط
النفسيه" من خﻼل
متخصصون من ذوى
الخبرات
 -3تدريب ﻋدد
 200-150طالب
سنويا من طﻼب
الفرقيتين الرابعة و
الخامسة بالكلية
بمختلف شركات
اﻻدوية خﻼل
اﻻجازة الصيفية

مؤشر اﻷداء

مسئولية التنفيذ

اﻋﻀاء معيار خدمة ﻋدد ونسبة )(%
المجتمع و تنمية اﻷنشطة الرئيسية
البيئة المنفذة

شهر نوفمبر  -وكيل الكلية
 2019لشئون خدمة
المجتمع و تنمية
البيئة.
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونيوليو –
سبتمبر  2020التعليم والطﻼب.
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء هيئةالتدريس بالكلية

المستهدف
 14نشاط

التمويل
جنيه
مصري
)(3000
تمويل ذاتى

Page 244 of 253

الطﻼب الجدد
بالكلية

%100

%100
)(3000
تمويل ذاتى

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

الفئة المستهدفة

%
اﻹنجاز

 14نشاط
%100

الطﻼب
والعاملين
وأﻋﻀاء هيئة
التدريس بالكليه
وخارجها
طﻼب السنوات
النهائيه بالكليه

المخرجات /الوثيقة
الدالة
ﻋدد  14تقرير ﻋن
إنجاز اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن
اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية
 -4التنظيم لملتقى
التشغيل الخاص
بكلية الصيدله

 -5تنظيم
خريجى
الصيدله

حفل
كلية

 -6حمﻼت توﻋية
باﻻمراض
اﻻكثرشيوﻋا )مثل:
مرض السكري ,
اﻻلتهاب الكبدى
الوبائى....الخ(
داخل الحرم
الجامعي.

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

خﻼل الفصل
الدراسى
الثانى للعام
الجامعى
2020-2019

 وكيل الكليه لشئونخدمة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 أﻋﻀاء هيئةالتدريس
 اﻻسر الطﻼبية اتحاد الطﻼبﻋميد الكليهوكيل الكليه لشئونخدمة المجتمع
وكيل الكليه لشئونالتعليم والطﻼب
 -رﻋاية الشباب

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

اغسطس
2020

خـــﻼل العـــام -وكيل الكلية لشئون
الجــــــــــامعى خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
2020
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
أتحاد الطﻼب-

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة
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المستهدف
 14نشاط

التمويل
جنيه
مصري
مجهودات
ذاتيه

%100

 14نشاط
%100

30000
دﻋم من
الجامعه /
تمويل ذاتى
 /شركات
ادويه /
إشتراكات
الطﻼب
9000
جنيه

الفئة المستهدفة
المستفيدون
بسوق العمل
)صيدليات,
مستشفيات,
مراكز
بحثيه(....,

حديثى التخرج
من كلية الصيدله

المجتمع المحيط
داخل وخارج
الجامعه

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
ﻋدد  14تقرير ﻋن
إنجاز اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن
اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية
 -7توﻋيه الطﻼب و
العاملين و اﻷطراف
المجتمعيه بدور الكليه
فى خدمة المجتمع و
تنمية البيئه
 -8ندوات للتوﻋيــة ﻋــن
المشــــــاكل الصــــــحية
اﻻكثرحـــــدوثا وذلـــــك
بالتعــــــــــاون مــــــــــع
المتخصصــــــين مــــــن
اطياف المجتمع

 -9اﻻحتفال وتكريم
الموظفين المحالين
للمعاش

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

وكيل الكلية لشئونابريل
خدمة المجتمع و
-2019
تنمية البيئة
2020
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالفصل
خدمة المجتمع و
الدراسى
تنمية البيئة
التانى طبقا
 وكيل الكلية لشئونلظروف
التعليم والطﻼب
اﻻطراف
 اﻋﻀاء معيارالمشاركة
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 المجموﻋةالعلمية للطﻼب
خﻼل العام  -ﻋميد الكليه
وكيل الكلية لشئون
الدراسى
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 وكيل الكليةلشئون التعليم
والطﻼب
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 -رﻋاية الشباب

مؤشر اﻷداء

المستهدف

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

 14نشاط
%100

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

 14نشاط
%100

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

 14نشاط
%100
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التمويل
جنيه
مصري
مجهودات
ذاتيه
باﻻشتراك
مع رﻋاية
الشباب
بالكليه

الفئة المستهدفة
الطﻼب الجدد
والعاملين
وأﻋﻀاء هيئة
التدريس بالكليه

المجتمع الداخلى
5000
دﻋم من للجامعه
الجامعه /
تمويل ذاتى
 /شركات
ادويه

4000
جنيه
)تبرﻋات
أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
واﻻداريين(

الموظفين
والعاملين
المحالين للتقاﻋد
بالكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة

ﻋدد  14تقرير ﻋن
إنجاز اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -10اﻷحتفال بعيد
اﻻم وتكريم بعض
الموظفات
والعامﻼت بالكليه
 +أختيار اﻻم
المثاليه

مارس2020

 -11اﻷحتفال بيوم
اليتيم

ابريل 2020

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

ﻋدد ونسبة )(%
 ﻋميد الكليهوكيــل الكليــة لشــئون اﻷنشطة الرئيسية
خدمــــة المجتمــــع و المنفذة
تنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطﻼب
 اﻋﻀــــاء معيــــارخدمــــة المجتمــــع و
تنمية البيئة
 رﻋاية الشباب. وكيل الكلية لشئون ﻋدد ونسبة )(%خدمــــة المجتمــــع و اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة
تنمية البيئة
 اﻋﻀــــاء معيــــارخدمــــة المجتمــــع و
تنمية البيئة
 -أتحاد الطﻼب.
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المستهدف
 14نشاط
%100

 14نشاط
%100

التمويل
جنيه
مصري
5000جنية الموظفات
تمويل ذاتى والعامﻼت داخل
من أﻋﻀاء الكلية
هيئة
التدريس
الفئة المستهدفة

9000
جنية تمويل
ذاتي

المجتمع المحيط

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

مؤشر اﻷداء

مسئولية التنفيذ

ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة

رمﻀــــــــــان ﻋميد الكليه
 -12توزيع شنط
 وكيل الكلية لشئونرمﻀان داخل
2020
خدمة المجتمع و
وخارج الكليه
تنمية البيئة
 اﻋﻀاء معيارخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
 الطﻼب المهتمونبالمشاركه
المجتمعيه.
 رﻋاية الشبابﻋدد ونسبة )(%
 -13ﻋمل سوق خيــرى ابريل  - 2020ﻋميد الكليه
 وكيل الكلية لشئون اﻷنشطة الرئيسيةللطﻼب الغيــر القــادرين
خدمــــة المجتمــــع و المنفذة
والعاملين بالجامعه
تنمية البيئة
 اﻋﻀــــاء معيــــارخدمــــة المجتمــــع و
تنمية البيئة
 أتحاد الطﻼب. -رﻋاية الشباب
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المستهدف
 14نشاط
%100

 14نشاط
%100

التمويل
جنيه
مصري
15000
)تبرﻋات
من أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
بالكليه

20000
)تبرﻋات
ذاتيه من
أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
بالكليه(

الفئة المستهدفة
داخل وخارج
الكليه

الطﻼب
والموظفين
والعاملين داخل
الكلية

%
اﻹنجاز

المخرجات /الوثيقة
الدالة
ﻋدد  14تقرير ﻋن
إنجاز اﻷنشطة،
تقرير لكل نشاط
ومرفقاتها وتشمل
اﻹﻋﻼن ﻋن اﻷنشطة
ومكان انعقادها وقوائم
الحﻀور والورقيات
الخاصة بإنجاز اﻷنشطة
ونماذج استطﻼع الرأي
ونتائج استطﻼع الرأي
وخطط التحسين المبنية
ﻋلى استطﻼع الرأي

اﻷنشطة الرئيسية
 -14قوافل طبيه
بالمجتمع المحيط
 قوافــــــــق طبيــــــــهبالمحافظات الخارجيه

فترة التنفيذ

مسئولية التنفيذ

خﻼل العام  -وكيل الكلية لشئون
الجامعى البيئة و المجتمع.
 - 2020-2019اﻋﻀاء معيار
خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
اﻷسر الطﻼبية
المختلفة بالكلية
أﻋﻀاء هيئهالتدريس و طﻼب
من الكليات
المشتركة

مؤشر اﻷداء
ﻋدد ونسبة )(%
اﻷنشطة الرئيسية
المنفذة
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المستهدف
 14نشاط
%100

التمويل
جنيه
مصري
20000
تمويل ذاتى

الفئة المستهدفة
المجتمع المحيط
داخل وخارج
الجامعه

%
اﻹنجاز

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي :2-4تحقيق شراكة مجتمﻌية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب )برامج التدريب الميداني(
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2019-2020
المخرجات /الوثيقة
الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

 -1تنشيط ﻋمل الوحدات ذات
آلية محدثة للعمل
والتقييم الدورى ﻷ داء الطابع الخاص منةخﻼل قيام
الكلية بتسويق واﻻﻋﻼن ﻋن
الوحدات تشمل
اﻻتصاﻻت باﻻطراف مشروﻋات الوحدات ذات
الطابع الخاص و المشروﻋات
الممجتمعية المعنية
البحثية فى المجاﻻت المتاحة
من خﻼل الوحدات
ﻋمل التحاليل لمختلف الفئاتالباحثين
مخاطبات لشركات اﻷدوية
-2
ﻋقود الشراكةتقارير زيارات
 -3ﻋقد اتفاقات
التدريب الميدانى
للطﻼب

-4اﻷشراف ﻋلى الموقع
التحميل المستمر
ﻻنشطة المعيار ﻋلى اﻻكترونى للكلية و تحديثه
موقع الكليه

فترة التنفيذ
خﻼل الخطه
2019-2020

العام الجامعى
2019-2020

العام الجامعى
2019-2020

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

 )رئــــيس مجلــــس نسبة ) (%الزيادة %10في موارد
ادارة الوحدات
الوحدات
) ﻋميد الكلية(
 وكيل الكلية لشئونالبيئــة و المجتمــع و
نائــب رئــيس مجلــس
ادارة الوحدات.
 مديرى المراكزادارة
20
ﻋدد الشراكات
+مجلسالكلية
ﻋميد وكيل الكلية لشئون المجتمعيةخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
ﻋدد ونسبة )%50 (%
رﻋاية الشبابالطﻼب
المستفيدين
دورية تحديث
ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئون الموقعخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
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التمويل
 التمويلمن
الجامعة
 حسابالوحدات

مبزانية
الكلية
شركات
اﻷدوية

كل  3شهور  -ميزانية
الكلية

الفئة
المستهدفة  %اﻹنجاز
المراكز
البحثية
والكليات
المناظرة
وشركات
اﻷدوية
أﻋﻀاء
هيئة
التدريس
والمعاونين
والطﻼب
المجتمع
الداخلى
والخارجى
لجامعة
حلوان

100%

المخرجات /الوثيقة
الدالة
تشكيل مجلس
الكليه وبه ممثلين
من المجتمع
الخارجى

اﻷنشطة الرئيسية

فترة التنفيذ

 -5متابعة آليه إشتراك شركات العام الجامعى
اﻷدويه و المؤسسات الصيدليه 2019-2020
في صنع القرار بالكلية.

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

ﻋدد ونسبة )(%
ﻋميد الكلية وكيل الكلية لشئون الممثلينمن المجتمع
خدمة المجتمع و
الخارجى
تنمية البيئة
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المستهدف

التمويل

 - (%100) 2ميزانية
الكلية

الفئة
المستهدفة  %اﻹنجاز
المجتمع
الداخلى
لكلية
الصيدله

الغاية الرابﻌة :توظيﻒ خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكﻼته وتحقيق شراكة مجتمﻌية متميزة تساهم ايجابيا ً في تكوين مﻌارف ومهارات الطﻼب
الهدف اﻻستراتيجي - :3-4تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل
مﻌيار المشاركة المجتمﻌية وتنمية البيئة  -الخطة التنفيذية السنوية )(2020-2019
المخرجات/
الوثيقة الدالة

اﻷنشطة الرئيسية

تقرير ﻋن مردود المشاركة في مشروﻋات الجامعة
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول
المشروع
حوض النيل

فترة التنفيذ
2020-2019

مسئولية التنفيذ

مؤشر اﻷداء

المستهدف

التمويل

أ.م.د /سامح سرور

نسبة )(%
اﻹنجاز في إﻋداد
التقرير

%100

 ميزانيةالكلية
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الفئة
المستهدفة
دول
حوض
النيل

%
اﻹنجاز

-15الوضع التنافسي المستقبلي للكلية
العمل ﻋلى زيادة القدرة التنافسية للكلية والخريج ﻋن طريق تقييم اﻻمتحانات من جهة اﻋتماد إقليمية
 -16آليات ضمان طرق تقويم ومتابﻌة واستمرارية الخطة اﻻستراتيجية
أ -إﻋداد فريق ﻋمل مؤهل
ب -إﻋداد فريق متابعة مؤهل
ت -قرارات من مجلس الجامعة لدﻋم وحدات الجودة بالكليات
ث -تخصيص نسبة من الموارد الذاتية لدﻋم أنشطة الجودة بالكلية
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