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  مصفوفة التحليل الكمي  5/4

    والوزن النسبي لهم الداخلية في البيئة لضعفونقاط ا عناصر القوة  5/4/1-1
كود المعي

ار 
  

  الضعف مجاالت القوة و

ق  
ي تحقي

األهمية ف
سالة الكلية 

ر
  

احتمال بقاء العامل 
س األهمية خالل 

بنف

الوزن 
  

ي 
سب

الوزن الن
  

  مجاالت القوة 

  القيادة والحوكمة  2
  

قواعد محددة ومعلنة لضمان العدالة  يوجد 
ترام  حوعدم التمييز بين الطالب وا

   نساناإلمبادئ حقوق 

85%  90%  0.765  0.046  

  إدارة الجودة  3
             والتطوير

جودة العملية  إلدارة متكامل داخلي نظام
  بالمؤسسة  التعليمية

95%  70%  0.665 0.040  

أعضاء هيئة    4
التدريس والهيئة 

  المعاونة 

 هيئة لعضو العلمي التخصص يتالءم
 فى شاركي التى المقرارت مع التدريس
  تدريسها  

99%  95%  0.941  0.057  

  الجهاز اإلداري   5
  

ات لقياس آراء العاملين عن بيئة يآليوجد 
 العمل 

60%  80%  0.48  0.029  

الموارد المالية    6
  والمادية

  

 للمحافظة المؤسسة تتخذها ممارسات
السالمة في المعامل                                           و األمن على

90%  90%  0.81  0.049  

المعايير والبرامج    7
  والمقررات

  

 المعايير لتبنى رسمية تإجراءا
             للمؤسسة                           األكاديمية

99%  90%  0.891  0.054  

  تدريس والتعلملا  8
  

 دريسللت ومعلنة موثقة استراتيجية
 األطراف إعدادها فى شارك -والتعلم
  المؤسسة وخارج داخل المعنية

90%  90%  0.81  0.049  

  الطالب والخريجون  9
  

 (الخدمات الطالبي للدعم معتمد نظام -
 ) يراعيىأخر/ النفسية / العينية / المادية

  الطالب  واحتياجات ظروف

80%  90%  0.72 0.044  

  البحث العلمي  10
  

  0.049  0.81  %90  %90  للبحث العلمي   موثقة خطة

  الدراسات العليا   11
  

 المخرجات مع التقويم طرق توافق
 مع االمتحانات توافقوللتعلم  المستهدفة

 لطالب المعلنة ت ا المقرر محتوى
    الدراسات العليا

99%  95%  0.941  0.057  
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كود المعي
ار 

  
  الضعف مجاالت القوة و

ق  
ي تحقي

األهمية ف
سالة الكلية 

ر
  

احتمال بقاء العامل 
س األهمية خالل 

بنف

الوزن 
  

ي 
سب

الوزن الن
  

المشاركة المجتمعية    12
  نمية وت

هناك برامج للتوعيه بانشطة خدمة 
المجتمع و تنمية البيئه للطالب و 

ألعضاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و 
للعاملين ولالطراف المجتمعيه ذات 

 العالقه  

80%  70%  0.56  0.034  

  الضعف مجاالت

  القيادة والحوكمة  2

  

  للتدريب تاحةمال المالية المخصصات
بية لتنمية  التدريالخطة لتنفيذ كافية  غير 

المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية  
  واإلدارية 

95%  90%  0.855  0.052  

إدارة الجودة    3
  والتطوير  

 الحاجة إلى التوعية المستمرة  عن 
  النظام عليها يعتمد التي المؤشر ات

 رمالمست التقييم الداخلي إلدارة الجودة في
   التعليمية الفاعلية داء أل

90%  90%  0.81  0.049  

أعضاء هيئة    4
التدريس والهيئة 

        المعاونة 

  الطالب إلى التدريس هيئة أعضاء نسبة
   المرجعية المعدالتأقل من  أصبحت

  

90%  90%  0.81  0.049  

  الجهاز اإلداري   5
  

 اإل التدريبية  االحتياجات آليات تحديد
  متنوعة غيرللعاملين  دارية

70%  70%  0.49 0.03  

المالية  الموارد   6
  والمادية

  
  

 تؤديتنمية الموارد فعالة لخطة ال توجد 
إلي زيادة الموارد المالية و الميزانية 

 معلنةغير السنوية 
 لممارسة كافية المباني غير  مساحةو

المعامل ال  المؤسسة وأصبحت أنشطة
 الجداول /الطالب أعداد مع تناسب

  ةالدراسي

90%  90%  0.81  0.049  

برامج  المعايير وال  7
           رات والمقر

 للتوعية بذلت التي والوسائلالجهود  قلة
  بالمعايير  

90%  90%  0.81  0.049  

  التدريس والتعلم  8

  

س اوقي توصيف برنامج التدريب الصيفي
   اليته يحتاج مراجعة دقيقةعف

90%  90%  0.81  0.049  
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كود المعي
ار 

  
  الضعف مجاالت القوة و

ق  
ي تحقي

األهمية ف
سالة الكلية 

ر
  

احتمال بقاء العامل 
س األهمية خالل 

بنف

الوزن 
  

ي 
سب

الوزن الن
  

  الطالب والخريجون  9

  

آلية ال وجد قاعدة بيانات للخريجين وتال
وال تصدر   وجه الوظيفي لهمياس التلق

المؤسسة كتاب سنوي للخريجين يسهل  
    الحصول عليه

 في الخريجين مستوي لمتابعة وال آليات

60%  50%  0.3  0.018  

ال يوجد لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعيل   البحث العلمي   10
لمي وال دورية علمية  عأخالقيات البحث ال

بيانات للبحوث  للمؤسسة وال قواعد
  العلمية

90%  90%  0.81  0.049  

  الدراسات العليا   11
  

نتائج االستفادة من  يوجد ما يدل على ال 
 فى العليا سات ا الدر طالب آراء قياس

  مج   البرا تطوير

90%  90%  0.81  0.049  

المشاركة المجتمعية    12
     وتنمية البيئة 

االستفاده من نتائج وجد ما يدل على  يال 
عن آراء األطراف المجتمعيةاس قي

  خدمة المجتمع و تنمية البيئهأنشطة 

90%  90%  0.81  0.049  

  1.00 16.518 المجموع 

  

  

  

  الداخلية  االستراتيجية العوامل مصفوفة 5/4/1-2

الوزن   الداخلية االستراتيجية العوامل
 النسبي

 الترتيب 
 

اط  قالن
 المرجحة

 التعليق 

  مجاالت القوة 

ن العدالة وعدم التمييز دة ومعلنة لضمايوجد قواعد محد

  بين الطالب واحترام  مبادئ حقوق األنسان

مزيد من التوعية   0.184  4  0.046

  واإلعالن

 جودة العملية التعليمية إلدارة متكامل داخلي يوجد نظام

   بالمؤسسة

 مزيد من التوعية  0.16  4  0.040

  واإلعالن

 مع التدريس هيئة لعضو العلمي التخصص يتالءم

  تدريسها فى يشارك التى المقرارت

مؤهلة وذات خبرة   0.285  5  0.057

  متميزة 

  تحتاج تنوع   0.087  3  0.029 ات لقياس آراء العاملين عن بيئة العمل يتوجد آل
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الوزن   الداخلية االستراتيجية العوامل
 النسبي

 الترتيب 
 

اط  قالن
 المرجحة

 التعليق 

 و األمن على للمحافظة المؤسسة  تتخذها توجد ممارسات
                                                معامل                                           لالسالمة في ا 

  مزيد من التوعية  0.147  3  0.049

  مزيد من التوعية  0.162  3  0.054ة                                    سللمؤس األكاديمية المعايير لتبنى رسمية تإجراءا

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

مزيد من التوعية   0.147  3  0.049

  والتحديث 
 / لعينيةا / المادية (الخدمات الطالبي للدعم معتمد نظام

  الب الط واحتياجات ظروف أخرى) يراعي/ النفسية
  يحتاج إعالن  0.22  5  0.044

  تحتاج تمويل  0.147  3  0.049  للبحث العلمي  موثقة خطة

 للتعلم  المستهدفة المخرجات مع التقويم طرق توافق
المعلنة لطالب   ت ا المقرر محتوى مع االمتحانات توافقو

  الدراسات العليا 

المصدر الرئيسي   0.228  4  0.057

للجودة وفقاً للمعايير  

  الدولية 

هناك برامج للتوعيه بانشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئه  
للطالب و ألعضاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و للعاملين  

 ولالطراف المجتمعيه ذات العالقه 

تحتاج االستفادة من    0.136  4  0.034

  التغذية الراجعة 

  الضعف مجاالت

كافية لتنفيذ   للتدريب غير  المتاحة المالية صصاتخالم
لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات   لخطة التدريبيةا

  األكاديمية واإلدارية 

  تنمية الموارد الذاتية  0.052  1  0.052

 يعتمد التي الحاجة إلى التوعية المستمرة  عن  المؤشر ات
 المستمر أل التقييم الداخلي إلدارة الجودة في  النظام عليها

  التعليمية الفاعلية داء

  توعية وإعالن    0.147  3  0.049

 مع أقلالطالب أصبحت  إلى التدريس هيئة أعضاء نسبة
  المرجعية   المعدالت

  دراسة عن السبب   0.147  3  0.049

للعاملين غير   دارية التدريبية اإل االحتياجات آليات تحديد
  متنوعة 

  آليات متنوعة   0.06  2  0.03

ارد  وجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي إلي زيادة الموتال 
 المالية و الميزانية السنوية غير معلنة

المؤسسة   أنشطة لممارسة كافية المباني غير  ومساحة
 الجداول /الطالب أعداد مع المعامل ال تناسب وأصبحت
   الدراسية

مصادر تمويل غير    0.049  1  0.049

  متنوعة  

دراسة اكتوارية عن  
  اية المبانيفك

بالمعايير   يةللتوع بذلت التي والوسائل قلة الجهود

  األكاديمية المتبناة 

جهود ووسائل    0.098  2  0.049

  متنوعة للتوعية 
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الوزن   الداخلية االستراتيجية العوامل
 النسبي

 الترتيب 
 

اط  قالن
 المرجحة

 التعليق 

وقياس فعاليته يحتاج   توصيف برنامج التدريب الصيفي

  مراجعة دقيقة

تحديث التوصيف    0.098  2  0.049

  وطرق التقييم 

وال آلية لقياس التوجه  التوجد قاعدة بيانات للخريجين
لخريجين سة كتاب سنوي لوال تصدر المؤس الوظيفي لهم

 الخريجين مستوي لمتابعة وال آليات  يسهل الحصول عليه
  العمل سوق في
  

لجنة لمتابعة   0.018  1  0.018

  الخريجين

ال يوجد لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث  
وال قواعد بيانات   العلمي وال دورية علمية للمؤسسة

  للبحوث العلمية

موثقة لنشر  نة جل  0.049  1  0.049
الوعي وتفعيل 

 أخالقيات البحث
  العلمي

 طالب آراء ال يوجد ما يدل على  االستفادة من نتائج قياس
  مج  البرا  تطوير العليا فى سات ا الدر

خطة تحسين بناًء    0.049  1  0.049
  على تغذية راجعة 

آراء االستفاده من نتائج قياس   ىال يوجد ما يدل عل
عن أنشطة المشاركة المجتمعية  و األطراف المجتمعية

  تنمية البيئه

خطة تحسين بناًء    0.049  1  0.049
  على تغذية راجعة 

   2.719.  المرجحة  النقاط إجمالى

وقد تم استخدام مقياس   المناظرة،  الكلياتب مقارنةالتحسين  عامل و القوة لعامل بالنسبة الكلية تميز مدي يمثل الترتيب             

  لعوامل التحسين. 2و 1لعوامل القوة ومقباس  5و 4و  3باس قم ،خماسي

  )متوسط(    2.719يساوي    الداخلية للعوامل واستجابتها الكلية أداء

  .  

  عناصر الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية 5/4/2     

  الفرص       

 عثات الحكوميةبالمنح الدراسية وال -1

 االتفاقيات الدولية -2

 ية والمنحالمشروعات التنافس -3

 اتفاقيات الشراكة و التعاون مع الجهات المناظرة محلياً وقومياً وإقليمياً     -4

                      تفضيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي ووجود قوانين تتيح تقديم برامج  مميزة                                             -5

  دراسة بمصر إقبال الطالب الوافدين على ال -6

 التهديدات 

 تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية   -1

 في الحصول علي المنح الدراسية والبعثات الحكومية    التنافسية من الكليات المناظرة  -2
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                                                                                              ودة واالعتماد           جقوانين الالتغير السريع في  -3

 زيادة أعداد الجامعات خاصة  -4

 على التوسع في التمويل الذاتي  زيادة قدرات الكليات المناظرة -5

 هيئة التدريس ألعضاء األجازات سياسات -6
 

 
  والوزن النسبي لهم   الخارجيةفي البيئة  الفرص والتهديداتعناصر  5/4/2-1

  

  الفرص والتهديدات 

األهم
ي

ية ف
 

ق  
سالة الكلتحقي

ر
ة ي

  

احتمال بقاء العامل 
س األهمية خالل 

بنف
مدة الخطة

الوزن   
  

ي 
سب

الوزن الن
  

 الفرص 

  0.074 0.63  %70  %90 المنح الدراسية والبعثات الحكومية

 0.074 0.63  %70  %90 االتفاقيات الدولية

 0.074 0.63  %70  %90  والمنح المشروعات التنافسية 

ناظرة محلياً وقومياً  مالتعاون مع الجهات الو اتفاقيات الشراكة 

 وإقليمياً                                 

90%  70%  0.63 0.074 

تفضيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي ووجود قوانين تتيح تقديم 
 برامج مميزة 

90%  60%  0.54  0.064  

  0.064  0.54  %60  %90 إقبال الطالب الوافدين على الدراسة بمصر

  التهديدات 

  0.096  0.81  %90  %90 الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية   تقلص

في الحصول علي المنح الدراسية   التنافسية من الكليات المناظرة 

 والبعثات الحكومية 

90%  90%  0.81  0.096 

 0.096 0.81  %90  %90  قوانين الجودة واالعتمادالتغير السريع في 

 0.096 0.81  %90  %90 جامعات خاصة عداد الزيادة أ

 0.096 0.81  %90  %90 على التوسع في التمويل الذاتي  زيادة قدرات الكليات المناظرة

 0.096 0.81  %90  %90  هيئة التدريس ألعضاء األجازات سياسات

  1.00 8.46  المجموع 
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  :الخارجية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة 5/4/2-2

  الوزن الخارجية يجيةاإلسترات العوامل
 النسبي

الترتيب  
 (مدي
تميز 

 ) المؤسسة

 النقاط 
 المرجحة

 التعليق 

  الفرص 

  القدرة على المنافسة  0.37 5  0.074 المنح الدراسية والبعثات الحكومية

  القدرة على المنافسة   0.296  4 0.074 االتفاقيات الدولية

على طة متوس قدرة 0.148  2 0.074 والمنحالمشروعات التنافسية 
  المنافسة

التعاون مع الجهات  و اقيات الشراكة فات
المناظرة محلياً وقومياً وإقليمياً                                 
القدرة على التواجد   0.296  4 0.074

  المحلي واإلقليمي

 تفضيل المجتمع للتعليم المميز بمقابل مادي
   ووجود قوانين تتيح تقديم برامج مميزة

لى  عضعف القدرة   0.128  2  0.064
  المنافسة

ضعف القدرة على    0.128  2  0.064 إقبال الطالب الوافدين على الدراسة بمصر
  المنافسة

  التهديدات 

تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات  
 التعليمية الحكومية 

ضعف القدرة على    0.096  1  0.096
المعالجة بسبب ضعف  

  الموارد الذاتية
ول  صالح في ات المناظرة التنافسية من الكلي

 علي المنح الدراسية والبعثات الحكومية 
تحقيق القدرة على   0.384  4 0.096

  المنافسة

تقويم ألداء المؤسسة   0.288  3 0.096  قوانين الجودة واالعتمادالتغير السريع في 
ة وضمان استمراري

  اعتمادها
  ضعف القدرة على  0.192  2 0.096 جامعات خاصة ال  زيادة أعداد

  المنافسة تحقيق 
على التوسع في  دة قدرات الكليات المناظرةازي

 التمويل الذاتي
ضعف القدرة على    0.192  2 0.096

  المنافسة تحقيق 

وسد  على التكيُف القدرة  0.288  3 0.096   هيئة التدريس ألعضاء سياسات األجازات
حيث يتمتع    العجز

 أعضاء هيئة التدريس
  كفاءة عالية ب

   2.806    1.00  المجموع 

وقد تم استخدام مقياس  المناظرة،   بالكليات مقارنة التهديدات و الفرص  املولع بالنسبة الكلية تميز مدي مثلي الترتيب

بين   ما  لهذه    1(متميز) و    5يتراوح  بالنسبة  الراهن  الوقت  المؤسسة في  أداء  أو  (ضعيف) وذلك في ضوء استجابة 
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ت  ،العوامل التعليق فيشرح مبررات  الترتيبأما  البيئة     2.806المجموع  و.،حديد درجة  الكلية على  تأثير  مؤشر عن 

  يعني أن البيئة الخارجية ترحب بالكلية.  2.5المحيطة،  أكبر من 
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  البديلة واالستراتيجية الرئيسية االستراتيجية الختيار الكمى اإلستراتيجى التخطيط مصفوفة 5/5/1

 والتهديدات  الفرص
  ضعف وال القوة مجاالت و

الوزن  

  النسبي

S + O  W+ O  S +T  W + T  

درجة  

  الجاذبية 

جملة 

  الدرجة 

درجة  

  الجاذبية 

جملة 

  الدرجة 

درجة  

  الجاذبية 

جملة 

  الدرجة 

درجة  

  الجاذبية 

جملة 

  الدرجة 

  الفرص 

  0.074  1  0.074  1  0.222 3  0.222 3  0.074 المنح الدراسية والبعثات الحكومية

 0.074 1 0.074 1 0.222 3 0.222 3 0.074 االتفاقيات الدولية

 0.074 1 0.074 1 0.222 3 0.148 2 0.074 والمنح المشروعات التنافسية 

اتفاقيات الشراكة  والتعاون مع الجهات المناظرة محلياً وقومياً  
 وإقليمياً                                 

0.074 3 0.222 3 0.222 1 0.074 1 0.074 

دي ووجود قوانين تتيح تقديم امليم المميز بمقابل  تفضيل المجتمع للتع
 برامج مميزة 

0.064  3 0.192  3 0.192  1 0.064  1 0.064  

  0.064 1  0.064 1  0.192 3  0.128  2  0.064 إقبال الطالب الوافدين على الدراسة بمصر

  التهديدات 

  0.192  2  0.192  2  0.096  1  0.096  1  0.096 تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية  

على الحصول علي المنح الدراسية  زيادة قدرا ت الكليات المناظرة
 والبعثات الحكومية 

0.096 1  0.096 1  0.096 3 0.288 3 0.288 

 0.192 2 0.192 2 0.096  1 0.096  1 0.096  قوانين الجودة واالعتمادالتغير السريع في 

 0.192 2 0.192 2 0.096  1 0.096  1 0.096 زيادة أعداد الجامعات خاصة 

 0.192 2 0.096 1 0.096  1 0.096  1 0.096 على التوسع في التمويل الذاتي  زيادة قدرات الكليات المناظرة

 0.288 3 0.288 3 0.096  1 0.096  1 0.096  هيئة التدريس ألعضاء األجازات سياسات
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  نقاط القوة 

التمييز بين الطالب يوجد قواعد محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم 
    احترام  مبادئ حقوق اإلنسانو

0.046  3  0.138  1  0.046  3  0.138  1  0.046  

  0.040 1  0.120 3  0.040 1  0.12 3  0.040  بالمؤسسة   جودة العملية التعليمية إلدارة متكامل داخلي نظام

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

0.057  3 0.171  1 0.057  3 0.171  1 0.057  

  0.029 1  0.087 3  0.029 1  0.087 3  0.029 يوجد آلبات لقياس آراء العاملين عن بيئة العمل 
السالمة في   و األمن على للمحافظة المؤسسة تتخذها ممارسات

                   المعامل                                                                    
0.049  3 0.147  1 0.049  3 0.147  1 0.049  

  0.054 1  0.162 3  0.054 1  0.162 3  0.054للمؤسسة                                        األكاديمية المعايير لتبنى رسمية تإجراءا

 إعدادها فى شارك -والتعلم للتعليم ومعلنة موثقة تيجيةااستر
  المؤسسة وخارج داخل المعنية األطراف

0.049  3 0.147  1 0.049  3 0.147  1 0.049  

 النفسية / العينية / المادية (الخدمات الطالبي للدعم معتمد نظام -
  الطالب واحتياجات ظروف أخرى) يراعي/

0.044  3 0.132  1 0.044  3 0.132  1 0.044  

  0.049 1  0.147 3  0.049 1  0.147 3  0.049  للبحث العلمي   موثقة خطة

 للتعلم وتوافق المستهدفة المخرجات مع التقويم طرق توافق
  لطالب الدراسات العليا  المعلنة ت ا المقرر محتوى مع االمتحانات

0.057  3 0.171  1 0.057  3 0.171  1 0.057  

دمة المجتمع و تنمية البيئه للطالب و خوعيه بانشطة امج للتهناك بر
ألعضاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و للعاملين ولالطراف المجتمعيه 

 ذات العالقه  
  

0.034  3 0.102  1  0.034  3 0.102  1  0.034  

  الضعفنقاط 

كافية لتنفيذ الخطة  للتدريب غير  المتاحة المالية المخصصات
  لقيادات األكاديمية واإلداريةلالمهارات اإلدارية  التدريبية لتنمية

0.052  1  0.052  3  0.156  1  0.052  3  0.156  
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  للتوافق الضعيف) 1للتوافق المتوسط و  2للتوافق القوي و  3(    3-1من  مقياس استخدام تم وقد االستراتيجية مع العنصر توافق مدي هي الجاذبية درجة

  

 عليها يعتمد التي الحاجة إلى التوعية المستمرة  عن  المؤشر ات
 الفاعلية داء المستمر أل التقييم الداخلي إلدارة الجودة في   النظام

  التعليمية 

0.049  1 0.049  3  0.147  1  0.049  3  0.147  

 مع الطالب أصبحت ال تتفق إلى التدريس ةئهي أعضاء نسبة
  المرجعية   المعدالت

0.049  1 0.049  3  0.147  1  0.049  3  0.147  

  0.09  3  0.030  1  0.09  3  0.03 1  0.03  للعاملين غير متنوعة دارية التدريبية اإل االحتياجات آليات تحديد

لية و اي زيادة الموارد المال توجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي إل
 لممارسة كافية المباني غير  الميزانية السنوية غير معلنة ومساحة

 /الطالب أعداد مع المعامل ال تناسب المؤسسة وأصبحت أنشطة
  الدراسية الجداول

  

0.049  1 0.049  3  0.147  1  0.049  3  0.147  

  0.147  3  0.049  1  0.147  3  0.049 1  0.049  مية المتبناةبالمعايير األكادي  للتوعية بذلت التي والوسائل قلة الجهود

وقياس فعاليته يحتاج مراجعة   توصيف برنامج التدريب الصيفي
  دقيقة

0.049  1 0.049  3  0.147  1  0.049  3  0.147  

 التوجد قاعدة بيانات للخريجين وال آلية لقياس التوجه الوظيفي لهم
  الحصول عليهوال تصدر المؤسسة كتاب سنوي للخريجين يسهل 

  العمل سوق في الخريجين مستوي لمتابعة اتيوال آل
  

0.018  1 0.018  3  0.054  1  0.018  3  0.054  

ال يوجد لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العلمي وال 
  دورية علمية للمؤسسة وال قواعد بيانات للبحوث العلمية 

0.049  1 0.049 3  0.147  1  0.049  3  0.147  

طالب                    آراء الستفادة من نتائج قياسايوجد ما يدل على   ال
  مج  البرا  تطوير العليا فى سات ا الدر

0.049  1  0.049  3  0.147  1  0.049  3  0.147  

آراء األطراف ال يوجد ما يدل على  االستفاده من نتائج قياس 
  هعن أنشطة المشاركة المجتمعية  و تنمية البيئالمجتمعية

0.049  1 0.049  3  .1470  1  0.049  3  0.147  

 3.644  3.688  3.832  3.726  2.00  المجموع 
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  TOWSتخدام مصفوفة اإلستراتيجيات البديلة بإس تنمية 2/ 5/5

  
  

  العوامل الداخلية                        
            

  
  

                                        
  
  

  

  العوامل الخارجية 

  (W)نقاط الضعف   (S)نقاط القوة  

يوجد قواعد محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب   - 1
  واحترام  مبادئ حقوق اإلنسان 

  بالمؤسسة  جودة العملية التعليمية دارةإل متكامل داخلي نظام -2
 التى المقرارت مع التدريس هيئة لعضو العلمي التخصص يتالءم -3

  تدريسها  فى يشارك
 توجد آليات لقياس آراء العاملين عن بيئة العمل  -4
  السالمة في و األمن على للمحافظة المؤسسة تتخذها ممارسات -5

                                                                                                                                                                المعامل   
للمؤسسة                                         األكاديمية المعايير لتبنى رسمية تإجراءا -6
 إعدادها فى شارك - التعلمو للتدريس ومعلنة ةثقمو استراتيجية -7

  الكلية  وخارج داخل المعنية األطراف
 النفسية / العينية / المادية (الخدمات الطالبي للدعم معتمد نظام -8

  الطالب  واحتياجات ظروف أخرى) يراعي/
  للبحث العلمي  موثقة خطة -9

 للتعلم وتوافق المستهدفة المخرجات مع التقويم طرق توافق - 10
  لطالب الدراسات العليا  المعلنة ت ا قررمال محتوى مع اناتمتحاال

هناك برامج للتوعيه بانشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئه للطالب و   - 11
ألعضاء هيئة التدريس و لمعاونيهم و للعاملين ولالطراف المجتمعيه 

( مالحظة: الوحدات ذات الطابع الخاص تتبع وكيل  ذات العالقه 
 والبيئة) جتمع ن الموالكلية لشئ

للتدريب غير كافية لتنفيذ الخطة التدريبية لتنمية   المتاحة المالية صاتص المخ - 1
  المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية واإلدارية 

   النظام عليها يعتمد التي الحاجة إلى التوعية المستمرة عن المؤشر ات -2
  التعليمية  يةالفاعل داء المستمر أل التقييم الداخلي إلدارة الجودة في

  المرجعية   المعدالت أقل منالطالب أصبحت  إلى التدريس هيئة ضاءع أ نسبة -3
  للعاملين غير متنوعة  دارية التدريبية اإل االحتياجات آليات تحديد -4
ال توجد خطة فعالة لتنمية الموارد تؤدي إلي زيادة الموارد المالية و الميزانية   -5

المؤسسة   أنشطة لممارسة كافيةالمباني غير  السنوية غير معلنة ومساحة
  الدراسية الجداول /الطالب أعداد مع المعامل ال تناسب وأصبحت

 بالمعايير األكاديمية المتبناة  للتوعية بذلت التي والوسائل قلة الجهود -6
  وقياس فعاليته يحتاج مراجعة دقيقة  توصيف برنامج التدريب الصيفي -7
وال  هملياس التوجه الوظيفي التوجد قاعدة بيانات للخريجين وال آلية لق -8

 وال آليات  تصدر المؤسسة كتاب سنوي للخريجين يسهل الحصول عليه
  العمل سوق في الخريجين مستوي لمتابعة

ال يوجد لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العلمي وال دورية  -9
  علمية للمؤسسة وال قواعد بيانات للبحوث العلمية 

العليا   سات ا الدر طالب آراء قياس ج ئاالستفادة من نتا  ال يوجد ما يدل على - 10
  مج  البرا تطوير فى

  عنآراء األطراف المجتمعيةال يوجد ما يدل على  االستفاده من نتائج قياس  - 11
  أنشطة المشاركة المجتمعية و تنمية البيئه

  (نمو وتوسع) هجومية    O            (S + O)) الفرص    (             
القوة والفرص، أي استخدام نقاط القوة   طمرتبطة بنقايجيات الاالسترات

  لالستفادة من الفرص: 

                              (تحسين وتطوير) عالجية (W + O)إستراتيجية  
تركز على عالج المشاكل االستراتيجيات المرتبطة بنقاط الضعف والفرص 

  فرص ستفادة من المن خالل اال الموجودة التي تعيق تحقيق األهداف
  المنح الدراسية والبعثات الحكومية  - 1
  االتفاقيات الدولية  - 2
                                   والمنح  المشروعات التنافسية  - 3
اتفاقيات الشراكة  والتعاون مع الجهات  - 4

المناظرة محلياً وقومياً وإقليمياً                                  
يز بمقابل مالمجتمع للتعليم المتفضيل  - 5

مادي ووجود قوانين تتيح تقديم برامج مميزة                                                   
إقبال الطالب الوافدين على الدراسة   - 6

  بمصر

تعظيم الوضع التنافسي للكلية بتقديم برامج  مميزة للمرحلتين  -1
  ) 6و 5و 4و 3فرص والترويج لها (نقاط القوة جميعها  وال

ر منظومة البحث العلمي وتعزيز المشاركة مع الجهات ذات  يتطو -2
  ) 4و 3و 2و 1والفرص  9و 3الصلة محلياً وقومياً وإقليمياً ( نقاط القوة 

تعظيم التنافسية في الحصول على مشروعات لتنمية موارد الكلية   -3
 )3والفرصة  3(نقطة قوة  المالية والمادية والبشرية

تطوير الوحدات ذات الطابع  ب  ية البيئةمجتمعية وتنشاركة المتدعيم الم -4
وفرصة   11(نقطة قوة المواردالخاص وزيادة المنفعة المجتمعية وتنمية 

4(    

  وتحقيقوالبحثية  تنمية موارد الكلية (مالية ومادية)  لدعم العملية التعليمية  -1
                   )   6و 5و 3و 2و 1والفرص  5و  3و 2نقاط ضعف  ( معايير الجودة

تنمية القدرات اإلدارية للقيادات األكاديمية واإلدارية والعاملين ارتباطاً  -2
  ) 3والفرص  4و  1بمشروعات الجامعة ( نقاط ضعف 

تطوير البرامج للمرحلتين وفقاً للتغذية الراجعة وتقديم برامج مميزة ( نقاط   -3
  )  6و 5و  4و 3والفرص 11و  10و 8و  7و  6و  2الضعف

العلمي وتعزيز المشاركة مع الجهات  ذات الصلة    ثتقاء بمنظومة البحراال -4
  ) 4و 3و 2و 1ونقاط الفرص  9محلياً وقومياً وإقليمياً (نقطة ضعف 
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  (ثبات واستقرار)  دفاعية   (S + T)إستراتيجية         (T)التهديدات 
القوة   االستراتيجيات المرتبطة بنقاط القوة والتهديدات، أي استخدام نقاط

  دات: يلتجنّب التهد 

  

  (إنكماش) إنسحابية  (W + T) إستراتيجية 
االستراتيجيات المرتبطة بنقاط الضعف والتهديدات، أي تخفيف نقاط الضعف  

  وتجنّب التهديدات: األنشطة التي لدى المؤسسة ضعف فيها)  (تقليل

تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات  -1  
                          التعليمية الحكومية             

في   التنافسية من الكليات المناظرة  - 2
الحصول علي المنح الدراسية والبعثات  

الحكومية                                                                      
قوانين الجودة  تغير السريع في  لا - 3

                         واالعتماد                                 
                                        الخاصةزيادة أعداد الجامعات  - 4
على  زيادة قدرات الكليات المناظرة - 5

                       التوسع في التمويل الذاتي
هيئة   ألعضاء سياسات األجازات - 6

  التدريس ( مرافقة الزوج/ الزوجة) 

المالية   -1 الموارد  معام  ادية  لمواتنمية  بنود  :   الكلية  لوتطوير  تحديد 
المتاحة المالية  الموارد  من  القصوى  واالستفادة  تحديد  ،  اإلنفاق 

علمي قسم  لكل  التعليمية  للعملية  الفعلية  كفاية - االحتياجات  مدى 
الحكومية لتغطية االحتياجات  - إن وجد  - تحديد قيمة العجز  - الموازنة 

الموارد من  العجز  قوا.  الذاتية  المالية    وتغطية  بيانات عإعداد  د 
والمرافق   والمعامل  للمبنى  شاملة  صيانة  خطة  وتفعيل  المعامل 

للتنفيذ   الجامعة  بخطة  وربطها  واألجهزة  قوةوالتجهيزات  نقطة   )  5 
  ) 5و 1و نقطة تهديد  11و

بمركز تنمية القدرات   اً طارتباتنمية القدرات البحثية للهيئة المعاونة  -2
از هذه الدورات كشرط  يمن مجلس الكلية باجتبالجامعة وقرار ملزم 

  ) 2و نقطة تهديد  9لترقية عضو الهيئة المعاونة ( نقطة قوة 
تعظيم الوضع التنافسي للكلية وللخريج بتطوير استراتيجيات التدريس   -3

والتعلم واالتجاه نحو استراتيجيات التعلم الذاتي والتعلم اإللكتروني  
لكلية ( نقاط قوة لألكاديمية المتطورة واإلعالن والترويج عن البرامج ا

  5و 4و  3، و نقطة تهديد 11و   10و  8و  7و  6و  4و  3و 2و 1
  ) 6و

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجودة والتطوير           - 4
ارتباطاً بمركز تنمية القدرات بالجامعة وقرار ملزم من مجلس الكلية  

  ) 3هديد تو نقطة  2نقطة قوة  باجتياز هذه الدورات كشرط للترقية (
  

 الوعي المتاحة (مادية ومالية وبشرية) وتنمية الموارد من اإلستفادة تعظيم -1
  1ونظام مساءلة ومحاسبة (نقاط ضعف الكلية موارد علي بالمحافظة البيئي

 ) 6و  5و  3و 2و 1وتهديدات  11و  5و 4و 2و
ط  ا(نق يير االسترشاديةالقومية / المعا المعايير تحكمها أكاديمية برامج تقديم -2

 ) 4وتهديدات 11و   10و 8و 7و 6و 3و 2ضعف 
جيدة   علمية إلنتاج أبحاث العلمي البحث في الكلية أقسام بين التعاونتدعيم  -3

 ) 6و 3و  2وتهديد  9(نقطة ضعف 
  راءآوتنمية البيئة باالستفادة القصوى من قياس تعظيم المشاركة المجتمعية  -4

( نقطة   وتنمية البيئة المشاركة المجتمعية طراف المجتمعية عن أنشطةألا
  ) 3ونقطة تهديد  11ضعف 
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  سباب االختيار أتحديد االستراتيجية المتبناه للكلية و  5/6

  

  3.832الدرجة جملة أن   البديلة واالستراتيجية الرئيسية االستراتيجية الختيار الكمى اإلستراتيجى التخطيط مصفوفةتبين من 

الستراتيجية  3.688ثم  النمو والتوسع الستراتيجية    3.726الدرجة جملة تلتها ،ليعاأل ين والتطوير وهيالستراتيجية التحس

  . الستراتيجية االنكماش 3.644الثبات واالستقرار و 

 يجيةاسترات  نمو وتوسع إستراتيجية واختيار ،رئيسية استراتيجية تحسين وتطوير  ستراتيجيةا  اختيار تم النتائج هذه على وبناء

 .بديلة
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  األهداف االستراتيجية وسياسات الكلية في ضوء التحليل البيئي والخطة االستراتيجية للجامعةالغايات و -6

 

  استراتيجية الجامعة  التحليل البيئي   سياسات الكلية   الغايات و األهداف االستراتيجية

                                  الغاية األولى
يا التنافسية ورفع كفاءة  االحفاظ على المز

األداء المؤسسي للكلية                       
                      األهداف االستراتيجية

استمرارية تحقيق معايير  الجودة  1-1 
  ز القدرة المؤسسية  يواالعتماد وتعز 

تطوير ودعم نظم ادارة الجودة  -1-2
  والتقويم الشامل

رد الذاتية االمستدامة للمو نميةالت 1-3
للكلية ودعم العملية التعليمية والبحثية 

 وتحسين بيئة العمل

  

فعالة لتنمية الموارد الذاتية بناء  خطة  -1
علي دراسة الوضع الراهن لمركز 

والبحث عن   الخدمات الصيدلية
 مصادر تمويل جديدة 

تحديد االحتياجات الفعلية لجميع   -2
 أنشطة الكلية 

 نفاق ويات في اال ترتيب األول -3
ل الخطة التدريبية للقيادات  يتفع  -4

األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس 
 والعاملين  والهيئة المعاونة

االلتزام بتطبيق وتقييم ومتابعة تنفيذ  -5
  معايير الجودة

تنمية موارد الكلية (مالية ومادية)   -1
والبحثية   لدعم العملية التعليمية

( نقاط   وتحقيق معايير الجودة
 2و 1رص والف 5و  3و 2ضعف 

  ) 6و 5و 3و
  

تنمية القدرات اإلدارية للقيادات  -2
األكاديمية واإلدارية والعاملين  

ارتباطاً بمشروعات الجامعة ( نقاط 
  )3والفرص  4و 1ضعف 

  

التطوير الدوري  18 في صفحة  1
وتأهيل الكليات والبرامج والمعامل 
للحصول على االعتماد ودعم تميز 

  الكليات

 بمشروعات التدري 28ة في صفح 36
والتأهيل ورفع القدرات للعاملين  

  والقيادات اإلدارية واألكاديمية للجامعة
مشروع إنشاء  30في صفحة  39

وتحديث وتطبيق أدلة االستبيانات 
واستطالع الرأي في الجامعة والكليات  

  واإلدارات 

                                          الغاية الثانية
خريج منافس   تعليم متميز إلعداد  تحقيق

  واإلقليمي  والقومي علي المستوي المحلي

                              األهداف االستراتيجية
زيادة القدرة التنافسية للخريج علي   2-1

 المستوي المحلي والقومي واإلقليمي 

  

تطوير (تحديث) برنامج  -1
  البكالوريوس 

  تطوير نظم المعلومات  -2
 لتعليميةالمخرجات ا قياس وتقييم -3

 المستهدفة
  

تطوير البرامج للمرحلتين وفقاً للتغذية  -3
الراجعة وتقديم برامج مميزة ( نقاط 

 11و 10و 8و 7و  6و  2الضعف
  )  6و 5و  4و 3والفرص

  

  11التميز في التعليم والتعلم في صفحة 

تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس  
                   على المستوى المحلي وال           

  قومي واإلقليمي 
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  استراتيجية الجامعة  التحليل البيئي   سياسات الكلية   الغايات و األهداف االستراتيجية

                                          الغاية الثالثة
البحث  الدراسات العليا و تحقيق التميز في

للكلية افسية العلمي وتدعيم القدرة التن
 ةعوالجام

                                         األهداف االستراتيجية
تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم   3-1

 القدرة التنافسية للخريج 

التميز واالرتقاء بمستوي  تعزيز 3-2
  مخرجات البحث العلمي 

  

التوسع قي برامج الدراسات العليا في  -1
                                                                                                                              متقدمة             المجاالت البحثية ال

تواكب  ع خطة للبحث العلميضو -2
 التطور العالمي

اإلعالن الدوري عن النشاطات  -3
  البحثية

توسيع وزيادة حجم قاعدة األبحاث  -4
 العلمية

االرتقاء بمستوي النشر العلمي في  -5
 الدوريات العالمية

 اصدار دورية علمية للكلية  -6
اعتماد معمل بحثي                                                   -7
في المنح الدراسية والمهمات   التوسع -8

العلمية وحضور الؤتمرات                                                                     
  

لمي وتعزيز  االرتقاء بمنظومة البحث الع
مع الجهات ذات الصلة محلياً  المشاركة

ونقاط   9وإقليمياً (نقطة ضعف وقومياً 
  )4و 3و 2و 1الفرص 

  

التطوير الدوري  18 في صفحة  1
وتأهيل الكليات والبرامج والمعامل 
للحصول على االعتماد ودعم تميز 

  الكليات

التميز في البحث العلمي واالبتكار في  
  13صفحة 

ا في ياسات العلبرامج الدر التوسع في 
  14المجاالت البحثية المتقدمة في صفحة 
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 األهداف االستراتيجية وسياسات الكلية في ضوء التحليل البيئي والخطة االستراتيجية للجامعةالغايات و
  

  الغايات االستراتيجية 

  الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية -1

    واإلقليميوالقومي المستوي المحلي علي  ج منافسيز إلعداد خرليم متميتحقيق تع -2

 للكلية وللجامعة التنافسية البحث العلمي وتدعيم القدرة الدراسات العليا وتحقيق التميز في  -3

تكوين  وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في  توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته -4

 مهارات الطالبمعارف و

  األولي ةالغاي

  الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية -1

  األهداف االستراتيجية

  القدرة المؤسسية   زيتحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزاستمرارية  -1-1

   تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل -1-2            

 وتحسين بيئة العمل والبحثية الذاتية للكلية ودعم العملية التعليمية  دلمستدامة للموارية التنم ا -1-3

  السياسات االستراتيجية

والبحث عن مصادر   الخدمات الصيدلية لمركزخطة فعالة لتنمية الموارد الذاتية بناء علي دراسة الوضع الراهن  -1

 تمويل جديدة 

 ةالكلي أنشطة لجميع تحديد االحتياجات الفعلية -2

 يات في االنفاق واألول ترتيب -3

 الهيئة المعاونةو وأعضاء هيئة التدريسوإدارية  قيادات أكاديميةللكلية (الخطة التدريبية  وتطويرتفعيل  -4

 )العاملينو

 االلتزام بتطبيق وتقييم ومتابعة تنفيذ معايير الجودة. -5

  الثانية الغاية 

  واإلقليمي  ي موالقو مستوي المحلي تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي ال -2

  األهداف االستراتيجية

  واإلقليميوالقومي  علي المستوي المحلي للخريج  زيادة القدرة التنافسية -2-1

  السياسات االستراتيجية            

  برنامج البكالوريوس  )تحديث تطوير (  -1

    تطوير نظم المعلومات -2
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   قياس وتقييم المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  لثةالثا الغاية

 وتدعيم القدرة التنافسية للكلية وللجامعة البحث العلمي  الدراسات العليا و تحقيق التميز في -3

                                                                                                                                          األهداف االستراتيجية

                      برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج                                                                          تطوير -3-1

  التميز واالرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي   تعزبز -3-2

 السياسات االستراتيجية

ا في المجاالت البحثية المتقدمة                                                                                               يدراسات العلبرامج ال التوسع قي -1

 تواكب التطور العالمي وضع خطة للبحث العلمي -2

  اإلعالن الدوري عن النشاطات البحثية  -3

 توسيع وزيادة حجم قاعدة األبحاث العلمية -4

 االرتقاء بمستوي النشر العلمي في الدوريات العالمية -5

 اصدار دورية علمية للكلية  -6

                                                                                                                                                 اعتماد معمل بحثي      -7

                  في المنح الدراسية والمهمات العلمية وحضور الؤتمرات                                                     التوسع -8

  اية الرابعةغال

توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين  -4

 معارف ومهارات الطالب

  األهداف االستراتيجية

 افل)المساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب ( القو - 4-1

 تمعية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب (برامج التدريب الميداني) جتحقيق شراكة م - 4-2

 ة مع دول حوض النيلت استراتيجيكاتنمية شرا - 4-3

 السياسات االستراتيجية

 تنمية الوعي الصحي في البيئة المحيطة -1

 برنامج مفعل لزيارة شركات األدوية -2

-
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 راتيجيةتالحالي واألهداف االستحليل الفجوة بين الوضع -7

  المستهدف   مؤشر األداء   األهداف االستراتيجية  الوضع المستقبلي  الوضع الحالي 

كلية معتمدة من الهيئة القومية 
لضمان جودة التعليم 

واالعتماد وتستعد للتقدم 
لتجديد االعتماد وتواجه بعض  

  التحديات و الصعوبات 

ممارسة أعمال الجودة في سهولة 
العمل  طاالنتهاء منها وفق خطويسرو

  المعتمدة  

  

استمرارية تحقيق    -1-1
معايير  الجودة واالعتماد 

  القدرة المؤسسية    زيعزوت

  

عدد ونسبة (%) أعضاء هيئة  
التدريس المؤهلين في مجال  

بدعم    -الجودة من خالل التدريب 
  -لموارد الذاتية للكلية امن 

  والممارسة الفعلية 

ووكالء  قيادات الكلية: عميد 
لمية (العدد  عورؤساء أقسام 

) ونصف عدد أعضاء  12
هيئة التدريس على رأس  

 عدد أعضاء العمل 
  

  الورقية كثيرة االستبيانات
  وتستهلك الوقت والجهد

  

تطوير ودعم نظم  2-1  استخدام نظام استبيانات الكترونية 
ادارة الجودة والتقويم  

    الشامل

عدد ونسبة االستبيانات التى تم  
  روني ت لها إلى النظام اإللكتحوي 

كل االستبيانات التي تحتاجها  
 %) 100الكلية ( 

الموارد المالبة الذاتية للكلية  
  100تقليدية  بمتوسط أقل من  

 الف جنيه مصري في السنة  
ي  تستخدم الموارد الذاتية فوال

العملية  نظم الجودة والدعم 
البحثية  العملية وال التعليمية  

وقيمتها   لية متنوعة لذاتية للكالمالبة ا لمواردا
ال تقل عن مليون جنيه مصري في السنة  

%) لدعم نظم  3.0ومخصص منها نسبة ( 
الجودة أوالً ثم العملية التعليمية ثم العملية  

  البحثية   

التنمية المستدامة   1-3
للموارد الذاتية للكلية  

ودعم العملية التعليمية 
وتحسين بيئة   والبحثية

  العمل

  

السنوية   ةلمالية الذاتي موارد اقيمة ال
%  3.0وتخصيص نسبة للكلية 

منها لدعم نظم الجودة أوالً ثم  
العملية التعليمية ثم العملية البحثية  

   
  

مليون جنيه واكثر  مخصص  
% لدعم نظم الجودة  3.0منها 

أوالً ثم العملية التعليمية ثم  
  العملية البحثية   

خريج منافس على المستوى 
   وميالمحلي والق

  

المستوى المحلي  خريج منافس على
  والقومي واإلقليمي  

  

زيادة القدرة  2-1
التنافسية للخريج علي  

المستوي المحلي والقومي 
  واإلقليمي

  

نسبة اإلنجاز في اتخاذ إجراءات 
نحو اعتماد امتحانات الكلية من 

 جهة اعتماد إقليمية

اعتماد امتحانات الكلية من 
 جهة اعتماد إقليمية

رامج دراسات عليا  ج بخري
نافس على المستوى المحلي م

  واإلقليمي  والقومي

  

برامج دراسات عليا مطورة و خريج 
برامج دراسات عليا منافس على  

المستوى المحلي والقومي واإلقليمي 
وزيادة اإلقبال على برامج الدراسات 

  االعلي

تطوير برامج  3-1
الدراسات العليا وتدعيم  

  ريج القدرة التنافسية للخ

  

برامج  عدد المقيدين في
الدراسات العليا على مستوى 

  الكلية واألقسام  

في عدد  ا سنوي% 10زيادة 
للدراسات العليا   المقيدين

   بالكلية
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  المستهدف   مؤشر األداء   األهداف االستراتيجية  الوضع المستقبلي  الوضع الحالي 

أن الجامعة   عدم الرضا عن
في   دوليتصنيف غير مدرجة 
 الوقت الحالي 

  

قاعدة عريضة للبحث العلمي وزيادة 
اث  أعداد وجودة األبحاث العلمية واألبح

الجامعة مدرجة في  والعلمية المشتركة 
دوليتصنيف   

  

التميز   تعزيز 3-2
واالرتقاء بمستوي 

  مخرجات البحث العلمي 

  

دولي  ترتيب الجامعة في تصنيف الجامعة في تصنيف  ترتيب  
250  ال يقل عن   دولي  

 

ساهمة فعالة في نشر الوعي  
الصحي وتنمية المجتمع  

وتحقيق شراكات مع  
ً المؤسسات المنا   ظرة محليا

  

الة في نشر الوعي الصحي  عمساهمة ف
وتنمية المجتمع وتحقيق شراكات مع 

المؤسسات المناظرة محلياً وقومياً وإقليمياً  
والكلية والجامعة وزيادة تنافسية الخريج 

 ً ً   محلياً وقوميا   وإقليميا

  

المساهمة الفعالة في   4-1
حل مشكالت المجتمع  
وتنميته وبناء قدرات 

  طالب ( القوافل)تنافسية لل
  

زيادة في عدد النشطة    األنشطة المحلية  عدد
  %10المحلية ال تقل عن 

تحقيق شراكة  4-2
مجتمعية تساهم بفاعلية  
في بناء قدرات تنافسية  

للطالب (برامج التدريب 
  الميداني)

  

عدد الشراكات زيادة في   عدد الشراكات المحلية 
  %1عن ال تقل المحلية 

الشراكات  عددزيادة في   القوميةعدد الشراكات 
  %1القوميةال تقل عن 

تنمية شراكات   4-3
استراتيجية مع دول  

  حوض النيل

زيادة في عدد الشراكات   عدد الشراكات اإلقليمية
 القوميةال تقل عن %1
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      تحديد االحتياجات-8

  

ة القومية  ئوفقاً لمتطلبات الهي العمل على زيادة  عدد أعضاء هيئة تدريس من  ذوي الخبرة بأعمال الجودة -1

  .لضمان جودة التعليم واالعتماد

ساعات اسبوعياً) في الجدول الدراسي حتى تتمكن الوحدة من  4االهتمام بإعالن  ساعات  الجودة ( -2

  .التواصل مع عضو هيئة التدريس والمعاونين في الوقت المحدد

  .العمل على ميكنة نظام االستبيانات -3

االهتمام بتطوير نظام الخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع  ةكليلموارد المالية للالعمل على زيادة ا -4

   .العمل على ايجاد مصادر تمويل جديدةوالخاص بالكلية والتسويق الجيد لها 

االهتمام بمراجعة المناهج والمقررات الدراسية وفقاً للمخرجات التعليمية المستهدف تحقيقيها في اإلطار  -5

العمل على واألكاديمية المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  دته المعايير القوميةالذي حد 

  . توفير ضمانات تحقيق مخرجات التعلم  المستهدفة

  . ئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقهاآلالعمل على االنتهاء من  -6

ألبحاث العلمية واألبحاث العلمية اوزيادة أعداد وجودة   االهتمام بعمل قاعدة عريضة للبحث العلمي -7

  .المشتركة ويقاس مدى التقدم بتقدم تصنيف الجامعة

8-  ً  . العمل على تحقيق شراكات مجتمعية محلياً وقومياً وإقليميا
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  مدى ارتباط الخطة االستراتيجية للكلية بالخطة االستراتيجية للجامعة  -9

  لكلية لللجامعة و الغايات االستراتيجية 9-1

  الكلية  معةاالج

  التميز في التعليم والتعلم 

ى المستوى المحلي واإلقليمي والدولي مزود بالمهارات لتحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس ع 

األساسية في التفكير النقدي والتواصل،مما يحفز الطالب على إشباع فهمهم للمعرفة والتعلم مدى الحياة  

ع الطالب على الريادة والسلوك الخالق والمعتمد على الذات  جالمتطلع للمعرفة، ويشوتهيئة العقل 

  وتنمية الطموح لديهم لتحقيق النجاح داخل وخارج الجامعة  

الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء   -1

  المؤسسي للكلية 

المستوي تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي  -2

   واإلقليميقومي لوا المحلي 

  

    ي البحث العلميف التميز 

تعزبز مجتمع بحثي يدعم قدرة الجامعة التنافسية ووجودها الدولي في مجاالت التميز البحثي، واالرتقاء  

بمستوى مخرجات البحث العلمي، مع التركيز على األبحاث التطبيقية المتميزة لخدمة قطاعات الدولة 

  االنتاجية والخدمية والمجتمعية 

العليا والبحث العلمي  تالتميز في الدراسايق تحق -3

 التنافسية للكلية وللجامعةوتدعيم القدرة 

  

     التميز في الشراكة المجتمعية

ثقافي والعلمي والتربوي للجامعة في اإلسهام في رقي المجتمع وحل مشكالته، وتحقيق  لتوظيف التميز ا

تفادة من خبرات المجتمع  سالجامعة، وتحقيق اال شراكة مجتمعية متميزة تساهم إيجابياً في دعم وتطوير

والشركاء في بناء القدرات البشرية وتكوين معارف ومهارات الطالب وتحقيق التكامل والتوازن في 

  استراتيحية الجامعة

توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته   -4

وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في 

 هارات الطالبتكوين معارف وم 
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  األهداف االستراتيجية للجامعة وللكلية  9-2

  الكلية  الجامعة
ز القدرة  ياستمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعز -1-1  ) 12يم والتعلم صل(التميز في التع تحقيق جودة المخرجات التعليمية واالعتماد المؤسسي 

  المؤسسية  

المقومات الداعمة للمبادرات وتحقيق الغايات   داء المؤسسيألجودة ا متابعة وتقييمتطبيق نظام ل-            

  )29االستراتيجية  ص 

   تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل -1-2

  المقومات الداعمة للمبادرات وتحقيق الغايات االستراتيجية  ( قدرة المالية للجامعةلتعظيم ا

  ) 31ص  

تية للكلية ودعم العملية  اللموارد الذ لمستدامةلتنمية اا -1-3

  والبحثية وتحسين بيئة العملالتعليمية 

 ً زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  والقومي  1-2  ) 12يم والتعلم صل (التميز في التع زيادة القدرة التنافسية للجامعة والخريج محلياً وإقليمياً ودوليا

  واإلقليمي

(التميز في البحث العلمي   العليا في المجاالت البحثية المتقدمة ي برامج الدراساتسع فالتو

ً  )14ص (التميز في التعايم والتعلم   زيادة القدرة التنافسية للجامعة والخريج محلياً وإقليمياً ودوليا

  ) 12ص

تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية  -3-1

                                                                                     للخريج          

  
  )14(التميز في البحث العلمي ص توسيع وزيادة حجم قاعدة األبحاث في الجامعة

  ) 19(مبادرة مناخ بحثي مؤهل للتميز ص---- بحث العلمي ومخرجاتهلاالرتقاء بمستوى ا
  

  ات البحث العلمي  جخرواالرتقاء بمستوي متعزبز التميز  -3-2

  
اإلسهام في تطوير المجتمع المحلي واإلقليمي في مجاالت الفكر والعلوم والفنون والرياضة  

  والتنمية البشرية وتعزيز فهم المجتمع لدور وعمل الجامعة ودعمه لها. 

  ) 21(مبادرة االنفتاح على المجتمع ص

ء  ا المجتمع وتنميته وبن المساهمة الفعالة في حل مشكالت 4-1

  قدرات تنافسية للطالب ( القوافل) 

تحقيق شراكة مجتمعية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية  2-4  ) 16(التميز في الشراكة المجتمعية ص  تنمية الشراكات االستراتيجية مع مؤسسات المجتمع

  للطالب (برامج التدريب الميداني)

تأثير اإلقليمي لتفاعل الدولي وال(مبادرة ا لفريقية ودول حوض النيإلتعاون مع الدول التدعيم ا

  ) 24ص

  تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل 4-3
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  تحديد المصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمويل  -10

  حصة الكلية من ميزانية الجامعة 11-1

    خرىأوجهات   مشروعات الجامعة 11-2

  دويةمساهمات شركات األ 11-3

  ) والبرامج المميزة  الية الذاتية للكلية (الوحدات ذات الطابع الخاصمالموارد ال 11-4

  المشروعات البحثية  11-5

 بعثات الحكومية لواالمنح الدراسية  11-6

 مصروفات الطالب الوافدين 11-7
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  ترتيب األولويات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح -11
 

  جات االحتيا

التأثير في  
  تحقيق

الرسالة  
 (%)  

احتمال بقاء  
نفس التأثير 
خالل مدة  
سريان 

  الرسالة (%) 

حاصل  
  الضرب 

الوزن  
  التعليق  الترتيب  النسبي

العمل على زيادة أعضاء هيئة تدريس من  ذوي الخبرة بأعمال الجودة وفقاً   - 1

  لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  
  الرابع   0.1231  0.7650  85  90

إلنجاز مهام الجودة  
  في الموعد المحدد 

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

  الخامس   0.1223  0.76  80  95
للشفافية والعدالة في  

  لعباءتوزيع ا

للتطوير المستمر في    الثالث   0.1300  0.8075  85  95  يكنة نظام االستبيانات مالعمل على -3 
  إدارة الجودة 

العمل على زيادة الموارد المالية للكلية و االهتمام بتطوير نظام الخدمات التي  -4
تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية والتسويق الجيد لها والعمل على ايجاد  

  مصادر تمويل جديدة   

  السادس   0.1163  0.7225  85  85
لتطوير أنشطة  

الكلية وتحسين بيئة  
  العمل

االهتمام بمراجعة المناهج والمقررات الدراسية وفقاً للمخرجات التعليمية  - 5
المستهدف تحقيقيها في اإلطار الذي حددته المعايير القومية األكاديمية المرجعية للهيئة  

د و توفير ضمانات تحقيق مخرجات التعلم  اجودة التعليم واالعتمالقومية لضمان 
  المستهدفة  

  األول   0.1453  0.9025  95  95

المصدر الرئيسي  
للجودة وفقاً للمعايير  

  الدولية 

لتطور  لمواكبة ا  الثاني   0.1376  0.8550  90  95  العمل على االنتهاء من الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقها-6 
  الميالع

هتمام بعمل قاعدة عريضة للبحث العلمي وزيادة أعداد وجودة األبحاث العلمية  اال - 7

  واألبحاث العلمية المشتركة ويقاس مدى التقدم بتقدم تصنيف الجامعة  
  السابع   0.1159  0.7200  80  90

للحفاظ على البيانات  
  وسهولة استدعائها 

ً ي حلياً وقومياً وإقليمالعمل على تحقيق شراكات مجتمعية م - 8   ا
  الثامن   0.1095  0.6800  80  85

تعزيز التواجد  
المحلي والقومي  

  واإلقليمي 
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  المتوقعة  تحديد الصعوبات والتحديات -12

  تعثر التدفقات المالية والمادية -أ

  غياب الكوادر البشرية المدربة  - ب

  عدم توافر نظام مساءلة ومحاسبة  أو حوافز أو تطبيق مبدأ الثواب والعقاب  - ت
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  2016-2015 الخطة التنفيذية 
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

                               : استمرارية تحقيق  معايير الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                           1-1الهدف االستراتيجي
  ) 2016-2015( الخطة التنفيذية - التخطبط االستراتيجي معيار

                

 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

 

  

  ميزانية الكلية

نسبة (%)اإلنجاز    100%
 ي تقارير مراجعةف

ة والرسالة  يللرؤ
 واألهداف

فريق معيار  
التخطيط  

  االستراتيجي 

  

مراجعة رؤية ورسالة الكلية واهدافها   2015-2016
االستراتيجية وفقاً لرؤية ورسالة الجامعة 

 2020-2015واهدافها االستراتيجية الجديدة 

 

تقارير  
  المراجعة 

نسبة (%) استيفاء    100% 
  اآللية

آلية متابعة   تابعة التنفيذ مآلية موثقة لإعداد   2015-2016
  التنفيذ 

  أكبر من  

70 %  

  

نسبة (%) استيفاء  
  التقرير

اكتوبر   -سبتمبر 
2016-  

المتابعة تقرير  المتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية تقرير إعداد
 والتقييم  
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   ةاألداء المؤسسي للكليالغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة 

                                  : استمرارية تحقيق  معايير الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                           1-1الهدف االستراتيجي
    )  2016-2015( الخطة التنفيذية - لقيادة والحوكمةا معيار

             

 جاز ن% اإل
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

 نسبة (%)   %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

  التقريرإعداد 

فريق معيار  
 القيادة والحوكمة

 األكاديمية اداتقيال في حدثت التي التغيرات -  2016 -2015
 .وجدت إن المؤسسة لخدا
 على تم التي واألسس التغيرات هذه أسباب -

 .الجديدة القيادات اختيار أساسها

  

قائمة محدثة 
عن القيادات  
وتقرير عن 

أسباب واسس  
  التغيير 

 نسبة (%)   %100 ميزانية الكلية 

اإلنجاز في 
  تقريرلإعداد ا

فريق معيار  
 القيادة والحوكمة

 للقيادات تنفيذها تم التي بيةيالتدر البرامج -  2016 -2015
 وطريقة فيها المشاركين وعدد األكاديمية
  اختيارهم

 

تقرير عن 
البرامج  

التدريبية 
 المنفذة 

 

  

  ميزانية الكلية

  أكبر من 

70 %  

  

نسبة (%)  
استيفاء  
التقرير 
السنوي 
 للمعيار

فريق معيار  
  القيادة والحوكمة

  ي  كل التنظيمتحديث الهي   2016 -2015

  من التنظيم واإلدارة وتفعيله هواعتماد

التقرير السنوي 
لمعيار القيادة  

  والحوكمة 

االهتمام بالكتاب الجامعي وفقاً المعايير    2015سبتمبر  
 الموضوعة لذلك 

  باإلدارات المتخصصة بالكلية  إعداد قائمة   2016يوليو  

  ها نادت ممراجع التي استفلمعلقات تذكر الا  2016 -2015 

   

  ميزانية الكلية

 نسبة (%)   100%
اإلنجاز في 

 إعداد الخطة  

فريق معيار  
  القيادة والحوكمة

دراسة عن مشكالت التعليم والتعلم تتضمن: -  2015-2016
ظاهرة الدروس -الكثافة العددية الزائدة

زيادة أو  -ضعف الموارد المتاحة-الخصوصية
  الكتاب الجامعي -سنقص أعداد هيئة التدري

  

ة زمنية طخ
  لعمل  الدراسة  
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 جاز ن% اإل
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

   

  ميزانية الكلية

 نسبة (%)   100%
اإلنجاز في 

 التقريرإعداد 

فريق معيار  
  القيادة والحوكمة

تقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات تقييم    2015-2016
  موضوعية

تقرير تقييم  
  داءألا
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   كفاءة األداء المؤسسي للكلية علمزايا التنافسية ورف الغاية األولى: الحفاظ على ا

                                  : استمرارية تحقيق  معايير الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                           1-1الهدف االستراتيجي
  )     2016-2015( الخطة التنفيذية -معيار أعضاء هيئة التدريس  

           

 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
مسئولية  مؤشر األداء  المستهدف

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  التنفيذ 
  الدالة

 

500  

  مزانية الكلية

استيفاء أكبر  
  من 

70  %  

 نسبة (%) 

اإلنجاز في 
إعداد التقرير 

 السنوي للمعيار

 فريق معيار 

ة  ئأعضاء هي
  التدريس

 2015سبتمبر 

 

 

استيفاء حاجة الكلية من اعضاء   إعداد وثيقة مدى
والمعاونين  بناًء على الدراسة   هيئة التدريس

 االكتوارية السابق إعدادها واإلجراءات التصحيحية

  

تقرير مدي استيفاء  
حاجة الكلية من  

أعضاء هيئة  
  التدريس والمعاونين 

قياس لجنة ال 
  قويم األداءوت

2015- 
2016 

  تطبيق استبيانات قياس اآلراء وتقييم األداء

  وتحليل النتائج وإعداد تقارير

تقارير كيفية و  
  خطط تحسين 

 2015- 
2016 

عرض ومناقشة نتائج تقييم األداء في المجالس  
المختصة أو مع رئيس القسم العلمي واالستفادة من 

ووضع خطط تنمية  نتائج التقييم في المحاسبة
 راتاالمه

إعداد بيان البرامج التدريبية المنفذة بناًء على  2015سبتمبر  لحنة التدريب 
االحتياجات التدريبية وبه نسبة   المتدربين للعدد 

  الكلي لكل فئة  

بيان البرامج 
  التدريبية المنفذة 

  التدريبانشاء اليه موثقة لقياس مردود  2015سبتمبر  فريق المعيار  

  

ردود مآلية قياس 
  التدريب
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

                                       : استمرارية تحقيق  معايير الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                      1-1الهدف االستراتيجي
  )    2016-2015( الخطة التنفيذية -معيار الجهاز اإلداري 

             

 % اإلنجاز 
 التمويل

 جنيه مصري 
 مؤشر األداء  المستهدف

 مسئولية التنفيذ 
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 

  الدالة

)  نسبة (%  % 100  ميزانية الكلية 
از في اإلنج
  األداء

 نسق معيار م

 الجهاز اإلداري 

2015- 
2016 

زيادة أعداد الفنيين مخاطبة الجامعة بشأن -
  والعمال في المعامل

  

الخطاب المرسل  
  للجامعة ورد الجامعة 

  ميزانية الكلية 
100%  

  نسبة (%)
إعداد اإلنجاز 

  في الوثيقة

 -2015  فريق المعيار 
2016 

  لنة لربط الحوافزوثيقة معتمدة ومعإعداد -
  نتاج باإل

  

وثيقة ربط األداء  
  بالحوافز

 نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 

اإلنجاز إعداد  
 التقرير

لجنة القياس 
  وتقييم األداء

2015- 
2016 

  القياس الدوري لمستوى الرضا الوظيفي-

تحليل نتائج االستبيانات واتخاذ إجراءات -
قياس   تعرض نتائج و مناسبة بناًء على التحليل

واتخاذ ى مجلس الكلية  ل لعاملين عرضا ا

  التقريرالكيفي 

لنتائج التحليل اإلحصائي 
  وإجراءات تصحيحية

عدد عضاء   ميزانية الكلية 
الجهاز 

اإلداري  
)100 (%  

عدد ونسبة 
(%) التقارير  

 الدورية 

 -2015  إدارة الكلية 
2016 

داري  التقييم الدوري ألداء أعضاء الجهاز اإل
ائج التقييم في المحاسبة تواالستفادة من ن 

  ووضع خطط تنمية المهارات وتطوير األداء

  

  تقارير األداء الدورية 

 نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 

االنجاز في 
  إعداد البيان 

 فريق معيار 

  الجهاز اإلداري 

2015- 
2016 

إعداد بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة و  
مالي  جن في كل برنامج إلى إنسبة المتدربي

  أعداد أعضاء الجهاز اإلداري 

بيان البرامج التدريبية 
  المنفذة
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  لغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكليةا

  واستمرارية  االعتمادتطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل  :2-1الهدف االستراتيجي 

         )       2016-2015( الخطة التنفيذية - ريإدارة الجودة والتطو معيار

 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

ميزانية   
امشروع  
100000 

النجاح في   100%
التقدم خالل  

  الفترة المحددة

  المشروع   يرمد

  روع شفريق الم

التقدم لحصول على مشروع عن تطوبر نظام  2016 -2015
  القياس والتقويم بالكلية 

  عقد المشروع

نسبة اإلنجاز    %100  ميزانية الكلية 
  في إعداد الدليل 

  وحدة ضمان الجودة 

  

   2016-2015اد دليل الوحدة  داع 2016 -2015

  

  دليل الوحدة   

عدد و نسبة   %100 ميزانية الكلية 
 (%) 

 رير الكيفية  االتق

كل على حدى   اللجان   خطط عمل أعداد - 2016 -2015
  وإعداد منفذة لتلك اللجان النشطة وتوثيق األ

وضح نقاط القوة الكيفية  التي تالتقارير 
تقارير دورية (  والضعف ومقترحات التحسين

مسميات اللجان   وتحديث )،منفذة ال تهانشطأل
  ةدز ضمان الجووحدات مركمطابقة ل لتكون 

 عدد الوسائل  3 ميزانية الكلية 

 المستخدمة

  لجنة التدريب

  

  لجنة  اإلعالم  

2015- 2016 

سبتمبر و  
 فبراير 

لنشر ثقافة الجودة بين  لقاءات ووسائل اخرى 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

  لين بالكليةوالعام

استمرارية عملية التقويم ة بأهمية يندوة توع
 الذاتي 

وثائق الندوة أو  
اللقاء ،  

اإلعالن على  
  موقع الكلية

 
  %100 ميزانية الكلية

نسبة (%)  
اإلنجاز في 
 إعداد التقرير

تفعيل اشراك الطالب في أنشطة  تقرير عن   2016 -2015  وحدة ضمان الجودة 
  الجودة بالكلية

  

  تقرير وثيقة ال
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 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)    %100 ةيميزانية الكل 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

إعداد تقرير عن العقبات اتي تؤخر استحداث  - 2016 -2015  وحدة ضمان الجودة 
  –الوحدات الداعمة (وحدة القياس والتقويم 

وحدة متابعة   -وحدة ادارة األزمات والكوارث
  الخريجين)

  

  وثيقة التقرير 

ميزانية  100 
 ة الكلي

عدد و نسبة   100%
المحاضر  )(%

 المعتمدة 

محاضر مجلس إدارة الوحدة من عميد اعتماد  2016 -2015  وحدة ضمان الجودة 
  الكلية 

  

مجلس محاضر 
إدارة الوحدة  

  معتمدة 

عدد و نسبة   %100 ميزانية الكلية 
 (%) 

التقارير 
الدورية للبرامج  

 والمقررات

األقسام العلمية وجان  
  المراجعة بها  

عيار البرامج  ق مفري
ررات لجنة قوالم

المراجعة الداخلية  
  للوحدة 

دورية للبرامج الدراسية  التقارير ال مراجعة  2016 -2015
تقارير مراجعة خارجية للبرامج   وللمرحلتين 

تغذية  بناًء على -خطط تحسين  ووالمقررات 
 -المقيم الخارجي -راجعة شاملة الطالب

يئة  الخريجين واعضاء ه-أصحاب العمل
  التدريس 

  

ير رالتقا
  الدورية 

عدد و نسبة   %100 ميزانية الكلية 
 (%) 

 الملفات المحدثة

لجان وحدة ضمان  
  الجودة

  تنظيم ملفات االعتماد داخل الوحدة- 2016 -2015

تحديث المستندات والوثائق في ملفات معايير  -
  االهتمام بكتابة تاريخ أي وثيقة  -االعتماد

  

الملفات 
  المحدثة 

و نسبة  دعد  %100 نية الكليةزامي 
 (%) 

 الدورات المنفذة

تنفيذ برامج تدريبية مناسبة وفقاً للخطط - 2016 -2015  لجنة التدريب
  الموضوعة 

  

تقرير تنفيذ  
الخطة  

  التدريبية
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 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

عدد و نسبة   %100 ميزانية الكلية 
 (%) 

تقارير  

  لجنة المتابعة 

  لجنة المراجعة الداخلية 

  طة الكلية شارير المتابعة عن أنقت 2016سبتمبر 

بالمراجعة الداخلية والخارجية لمعايير   تقارير 
   االعتماد

                                                                                                                             )تقارير المراجعين الداخلية والخارجية(

تقارير المتابعة 
  والمراجعة

نسبة (%)    %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 التقرير

لجنة منسقي المعايير و  
لجنة المراجعة الداخلية  

  ومدير الوحدة

خطة التطوير والتقييم المستمر للفاعلية تقرير - 2016سبتمبر 
  التعليمية معتمدة ومعلنة 

 نوخطط التحسي  اتستبياننتيجة تحليل اال(
  التصحيحية) اإلجراءاتو
  

خطة  تقرير -
لفاعلية  ا

  التعليمية 

نسبة (%)    %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 التقرير

لجنة منسقي المعايير و  
لجنة المراجعة الداخلية  

  ومدير الوحدة

التقرير الذاتي السنوي عن األداء إعداد  - 2016سبتمبر 
  الكامل للمؤسسة

بناًء على  ةصحيحية المتخذءات التاإلجرا-
  التقويم 

  

التقرير الذاتي  
  السنوي
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

 مية والبحثية ية ودعم العملية التعلالتنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلي  :3-1الهدف االستراتيجي                                          

         )       2016-2015( الخطة التنفيذية- الموارد المالية والمادية معيار

 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

 3000000 
 حصة الجامعة 

نسبة (%)    % 100
ي إحالل  فاإلنجاز 
  معامل 7وتجديد 

اإلدارة الهندسية 
  بالجامعة

تقرير اإلنجاز عن   معامل طالبية  7إحالل وتجديد   مرتبط بالجامعة 
 7إحالل وتجديد 
  معامل طالبية 

  

عدد ونسبة (%)    %) 100(13  الجامعة 
المعامل الطالبية  

 المجهزة

 لداتا شوامل بأجهزة اتجهيز المع - 2016 -2015  إدارة الكلية 
  والمستلزمات الالزمة للدروس العملية 

 

  وثيقة الشراء

عدد ونسبة (%)    %) 100( 4  الجامعة 
 التقارير

إدارة الجامعة  
ومسئول الصيانة 

  بالكلية

2015- 2016  

  أشهر 3كل 

ألعمال الصيانة بالمعامل  المتابعة الدورية 
من حيث النظافة والسباكة واإلضاءة 

  التهوية  والكهرباء و

  عةب تقرير المتا

عدد ونسبة (%)    %) 100( 12  الجامعة 
 التقارير

إدارة الجامعة  
ومسئول الصيانة 

  بالكلية

2015- 2016  

  كل شهر

تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم األمان 
  والدفاع المدني ومراجعة حالة المصاعد  

  

  تقرير المتابعة

ميزانية  100 
  الكية 

نسبة (%)    %) 100(
از في اإلنج

 التقرير

ريق  فمنسق و
 معيار الموارد 

2015- 2016  

  

الخطة السنوية لدعم وصيانة البنية تحديث 
  التحتية واألجهزة  

  

وثيقة خطة 
  الصيانة 

ميزانية  100 
  الكلية 

(%) اكتمال   100%
 عناصر الوثيقة

منسق وفريق  
 معيار الموارد

2015- 2016  

  

خطة  وثيقة  خطة بالموازنة المالية للمؤسسةتوفير 
  الموازنة الماية 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

ميزانية  100 
 الكية

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 الكتيب  

منسق وفريق  
  معيار الموارد

2015- 2016  

  

كتيب عن وسائل االتصال الحديثة   إعداد
 وتكنولوجيا المعلومات 

  

كتيب عن وسائل 
  االلتصاالت 

ميزانية  100 
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في  

 الكتيب 

يق  وفر منسق
  معيار الموارد

2015- 2016  

  

كتيب يحتوي على األماكن   إعداد
والتسهيالت المتاحة لممارسة األنشطة 

  الطالبية 

  

كتيب عن األماكن 
  والتسهيالت 

نسبة (%) الزيادة    %100 ميزانية الكلية 
السنوية في 

 الموارد 

إدارة الكلية و  
مدير الوحدات 

ذات الطابع 
الخاص وفريق 

  امعيار    

2015- 2016  

  

نمية الموارد الذاتية والبحث تالعمل على 
  عن مصادر تمويل جديدة

 إجراءات موثقة لزيادة الموارد الذاتية 
  )وجود خطة معتمدة لزيادة هذه الموارد(

دراسة عن تطور 
  الموارد المالية 

نسبة (%)    %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في  وثيقة  

 قاعدة البيانات

وحدة ضمان 
تتواصل  الجودة 

  بةت لمكمع امين ا

2015- 2016  

  

قاعدة بيانات المكتبة: مساحة القاعات -
–التجهيزات -بالنسبة ألعداد الطالب 

 -خدمات التصوير -المراجع والدوريات 
العاملين بالمكتبة  -تكنولوجيا المعلومات 

الخدمات المقدمة -مواعيد العمل 
وسيلة تلقي -تسجيل المترددين  -للمترددين

  يندمستوى رضا المستفي-ي الشكاو

  

قاعدة  وثيقة
   بيانات المكتبة
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  واإلقليموالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية الثانية

  رجات التعليميةختحقيق جودة الموليمي واإلق والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
  )2016-2015( الخطة التنفيذية - لمعايير والبرامج والمقرراتامعيار

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 
ميزانية  

 الكلية 

  

100%  

  

د  انسبة اإلنجاز في إعد
قائمة برامج التوعية 

 بالمعايير 

 وإعداد المصفوفات

  2016 -2015  فريق المعيار 

  

وضع قائمة لبرامج التوعية بالمعايير  
االكاديمية ( ندوات لقاءات مناقشات 

أخرى) لعرض ومناقشة  – مفتوحة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع  

السترتيجية رسالة المؤسسة وأهدافها ا
  ) فاتو(بعمل مصف

وثيقة قائمة              
برامج التوعية             

  بالمعايير 
  المصفوفات

 

ميزانية  
 الكلية 

  تقارير  10 

  

 )100 (%  

 عدد التقارير
 عن اإلنجاز

( تقرير من فريق 
المعيار وتقارير من  

 األقسام العلمية)

فريق المعيار                    
  األقسام العلمية

  

بالمعايير  الهيئة المعاونة والطالب  توعية   2015سنتمبر 
 بتوصيف المقرراتاألكاديمية المتبناة و 

 في بداية العام الدراسي 

  

تقارير تنفيذ برامج  
التوعية بالمعايير            

أوعرض تقديمي        
معلن على موقع            

  الكلية وموقع القسم 
  العلمي           

 

ميزانية  
 الكلية 

100%  

  

  

100%  

بة (%) اإلنجاز في سن
إعداد اآللية  ونسبة 

(%) اإلنجاز في  
  استحداث البرنامج

  

  أ.د/ عميد الكلية 

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون التعليم 

  والطالب

2015- 2016  

  

آليات استقراء سوق العمل (االطالع -
على برامج لمؤسسات مناظرة  

اً وغيرها)          ومستجدات النخصص دولي
استكمال اإلجراءات الستحداث برنامج  -

  مميز وفقاً لمتطلبات سوق العمل 

  آلية استقراء سوق 
  العمل

موافقة المجلس 
األعلى للجامعات 

  على البرنامج 

ميزانية   
 الكلية 

  2016 -2015  وحدة ضمان الجودة   نماذج االستبيانات   %) 100( 1

  

 تفيدينتطالع رأى المساعداد وسائل اس
فى البرامج التعليمية ومالءمتها للتطور  
في مجال التخصص واحتياجات سوق 

  العمل

نماذج استبيانات  
استطالع رأي 

  المستفيدين 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

 نتائج استبيانات    %) 100( 20
 استطالع رأي

وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب        

  وحدة ضمان الجودة 
  العلميةاألقسام 

2015- 2016  
  

فعيل مشاركة الخريجين  واألطراف  ت
لمجتمعية في تصميم وتطوير البرامج ا

التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة 
 والتعلم  التدريساستراتيجية 

  

نتائج التحليل 
اإلحصائي لنتائج 

استطالع رأي 
  المستفيدين 

ميزانية   
 الكلية 

فئات  5
)100 (%  

شمولية التعذية 
راجعة (تنوع فئات  ال

 اركين) شالم

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

2015- 2016  
  

المقيم   -الطالب :تغذية راجعة شاملة-
الخريجين -أصحاب العمل -الخارجي

جراءات إ – عضاء هيئة التدريسأو
 تصحيحية بناًء على نتائج التقييم 

  

تقرير عن التغدذية 
الراجعة من  

  دين المستفي

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%) اإلنجاز في   100%
  إعداد التقرير

وحدة ضمان الجودة   
وكيل الكلية لشئون 

  التعليم والطالب

2015- 2016  
  

  تحديد معايير اختيار المراجعين -
  اختيارهم من خالل المجالس الرسمية -
مناقشة تقاريرهم واالستفادة منها في -

  تطوير البرنامج

ت  تقرير اإلجراءا
اجعة  الرسمية للمر

داخلية والخارجية  لا
  للبرنامج

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 

تحديث صياغة 
 مصفوفاتها 

  وحدة ضمان الجودة  
  فريق المعيار 

2015- 2016  
  

صياغة مصفوفة المقررات حيث   تحديث 
أن األرقام والرموز المستخدمة غير 

 البرنامج  مرتبطة بمثيلتها في 
  

المعدلة   المصفوفات
  للمقررات

ميزانية   
 الكلية 

 60 
)100 (%  

عدد  ونسبة (%)  
المقررات التي تم 

 مراجعتها 

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية و لجنة 
المراجعة الداخلية  

  للوحدة

مراجعة دورية  لتوصيف ومصفوفات   2015سبتمبر 
  وفقاً لنماذج الهيئة والئحة المقررات

  البكالوريوس  
  

المراجعة    رتقاري
الدورية لتوصيف  

  للمقررات

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 

مراجعة أساليب التعلم 
 بها  

  األقسام العلمية 
لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

2015- 2016  
  

والتعلم للطالب  التدريسليب ااسمراجعة 
بتوصيف ة ذوي القدرات المحدود

  المقررات
  

رير عن اساليب قت
التدريس والتعلم 

للطالب ذوي 
  القدرات المحدودة 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
 االمتحانات  

التي استوفت نموذج  
 الجودة

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والتعلم 

األقسام العلمية          
  وحدة ضمان الجودة 

نهاية نوفمبر         
2015              

نهاية ابريل  
2016  

ضرورة استيفاء نموذج مواصفات الورقة  
االمتحانية قبل طباعة االمتحان ونموذج  

جودة الورقة االمتحانية بعد انتهاء 
 2016-11-17االمتحان

تقارير استيفاء  
جودة الورقة  

االمتحانية الواردة  
  من األقسام العلمية

ميزانية   
 الكلية 

60 )100 (%  

  

  في كل منهما 

سبة (%)  نعدد  و
خطط التحسين المفعلة 

 وتقارير المقررات 

إعداد التقارير السنوية للمقررات الدراسية     2016سبتمبر   األقسام العلمية
على نموذج الهيئة، متضمنة نتائج تحليل 

آراء المراجعين والطالب ونتائج  
االمتحانات ومدى توافق محتوى الورقة  

ج التعلم بالتوصيف االمتحانية مع نوات
علن وخطة التحسين والتطوير بناًء  مال

  على التغذية الراجعة 

التقارير السنوية 
للمقررات وبها          

  خطط التحسين

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  لجان المراجعة
 باألقسام العلمية

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

2015- 2016  

  

ير المقررات الدراسية رمراجعة تقا
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة  

  :فيما يتعلق بالتالي

  نتيجة تقويم الطالب للمقرر (%) 

تقارير المراجعة 
ية  لتقارير الدور

  الدراسية  المقررات

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  لجان المراجعة
 باألقسام العلمية

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

2015- 2016  

  

استخدام ما ورد من نتائج االستبيان ينبغي  
مراجعته للتأكد على التركيز على نقاط  

تيجة  نحقيقية التي وردت في  الضعف ال
االستبيان ( البنود التي تم اإلشارة اليها 

من قبل الطالب أنها نقاط ضعف) ليوجه 
عضو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر 

  للتغلب عليها وعالجها. 

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)     %) 100( 60
 خطط التحسين المنفذة 

  2016 -2015  األقسام العلمية

  

عة الداخلية  جمن تقارير المرافادة االست
 والخارجية في تطوير المقررات الدراسية 

  

تقريراإلجراءات  
التصحيحية بناًء  

على تقارير 
  المراجعة 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%) اإلنجاز في  100%
 إعداد تقارير المراجعة

المراجع الداخلي              
ولجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة  

وصيف ومصفوفات تالمراجعة الدورية ل  2015سبتمبر 
البرنامج وفقاً لنماذج الهيئة والئحة 

  البكالوريوس  (عدد مصفوفات البرنامج
    سبعة)

  تقرير المراجعة 

الدورية لتوصيف  
  البرنامج 

ميزانية   
 الكلية 

عدد األقسام العلمية   %) 100( 9
المشاركة في  

 المراجعة 

لجان المراجعة  
 الداخلية باألقسام

العلمية ولجنة 
  عة الداخلية جالمرا

2015- 2016  

  

المقررات  /امج نمصفوفة البرمراجعة 
تظهر التوزيع التصاعدي   والتأكد من أنها

والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية 
المكتسبة من الفرقة األولي إلي الفرقة  
الخامسة حتي تتناسب مع نوعية وعدد  

 لنهائية المقررات التطبيقية في السنوات ا

  

امج نمصفوفة البر
  المعدلة 

ميزانية   
 الكلية 

 

100% 

نسبة اإلنجاز في  -
إعداد التقرير الدوري  

-للبرنامج          
تقرير المراجع 

الداخلي والخارجي  
 14على تموذج 

فريق المعيار وحدة  
  ضمان الجودة 

  المراجع الداخلي  

  المراجع الخارجي 

2015- 2016  

  

        امج الدراسي نتقارير دورية للبر إعداد
مراجعة البرنامج من مراجع داخلي  و

ت ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي 
  بناًء على تغذية راجعة   خطط تحسين و

التقارير الدورية   
للبرنامج وتقارير  

المراجعة الداخلية و  
  الخارجية 

ميزانية   
 الكلية 

استيفاء جميع  
محتويات  

ملف البرنامج     
)100 (%  

اء   ) استيفنسبة (%
ف  لمحتويات م

 البرنامج

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

وحدة ضمان الجودة  
  األقسام العلمية

2015- 2016  

  

اعداد ملف البرنامج ويشمل: توصيف 
 السبعةالبرنامج ات مصفوفالبرنامج، 

ومصفوفات يف صتقرير البرنامج، تو،
  رير المقررات على نموذج الهيئة اوتق

                            جعة دقيقةومراجعتها مرا
  (تقارير المراجعة) 

  ملف البرنامج



Page 43 of 253 

 

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة اإلنجاز في  -  100%
  إعداد التقرير

  عميد الكلية 

  وحدة ضمان اجودة

2015- 2016  

  

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

  والبدائل المتاجة  

  ن اسبابتقرير ع
نامج   رعدم تفعيل  ب

  دكتور الصيدلة 
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية الثانية

  لمخرجات التعليميةاتحقيق جودة وقليمي إلواوالقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2016-2015( الخطة التنفيذية -التدريس والتعلم  معيار

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

المستهد
 ف

مؤشر األداء               الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 
ميزانية  

 الكلية 

نسبة (%)    100%
د  ستيفاء بنوا

 اآللية

يل الكليية  كو
لشئون التعليم 

  والطالب

فريق المعيار               

  2015سبتمبر

  

 والتعلم التدريسآلية مراجعة استراتيجية إعداد 
المراجعة في  و تعتمدعلي رأي الطالب والتقويم 

  ورأي الممتحن الخارجي  ضوء نتائج االمتحانات
 وأعضاء هيئة التدريس

  

 راتيجية ستا آلية مراجعة
  لتعلماو التدريس

 
ميزانية  

 الكية

نسبة (%)    100%
استيفاء بنود  
 االستراتيجية 

وكيل الكليية  
لشئون التعليم 

  والطالب

  2015سبتمبر

  

 دورياً لتشمل والتعلم التدريساستراتيجية تحديث 
 ريب الصيفيدم، التاساليب التقيي مصادر التعلم،

  

وثيقة استراتيجية التدريس 
  والتعلم 
  المحدثة 

 

ميزانية  
 الكلية 

9 
)100 (%  

عدد تقارير 
المراجعة          

(تقرير عن 
كل قسم 
 علمي)

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية ولجنة 
المراجعة  

  الداخلية بالوحدة

  2015سبتمبر

  

ب يأن األسالللتاكد من  مراجعة االستراتيجية-
( مقارنة  المذكورة مطبقة بالكامل في الكلية

االستراتيجية بما جاء في توصيف المقررات) 
                           وتوثيقها وإعالنها

  و قائمة المقررات اإللكترونيةإعداد -
والتعلم التقليدية وغير  التدريس ليباقائمة بأس

لنة لجميع أعضاء التقليدية موثقة ومعتمدة ومع
  التدريس والهيئة المعاونة والطالب هيئة

  تقرير مراجعة 
  التدريس استراتيجية 

  والتعلم

ميزانية   
 الكلية 

تقرير   2
من 

المستفيدين  
100 %  

عدد التقارير 
 من المستفيدين 

وحدة ضمان 
  الجودة 

2015- 2016  

  

تفعيل مشاركة الخريجين واألطراف المجتمعية  
                                                        والتعلم التدريسيجية في مناقشة استرات

تقرير المستفيدين عن 
  ستراتيجية ا

  والتعلم التدريس

 
ميزانية  

 الكلية 

تقرير  
استطالع  

الرأي  
وخطة 
  تحسين

   نسبة اإلنجاز
تقرير في 

استطالع  
الرأي وخطة  

 تحسين

نة القياس لج
  وتقويم األداء
  فريق معيار
  التعلمالتدريس و

2015- 2016  

  

اعداد استطالع رأي الطالب حول وسائل -
  والتعلم وتطبيقها وتحليل نتائجها التدريس

  واالستفادة منها 

  

                       تقرير استطالع
عن وسائل   أراء الطالب

  التدريس  والتعلم
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

المستهد
 ف

مؤشر األداء               الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 
ميزانية  

 الكلية 

عدد  ونسبة   100% 
(%) المعلقات  

التي بها 
 عمراج

لجان المراجعة  
لية باألقسام خالدا

العلمية  
  وبالوحدة

2015- 2016  

  

هذه  ولمعلقات تذكر المراجع التي استفادت منها ا
 توصيف المقررات  في األنشطة يتم تقييمها

  

المراجع التي               المعلقات بها
  استفادت منها 

 

ميزانية  
 الكلية 

60 
)100 (%  

عدد  ونسبة 
  (%)

 المقررات
 ابقةالمط

 لآلئحة الكلية  

كيل الكلية و
لشئون التعليم 

  والطالب

قبل بداية الفصل  
  الدراسي األول

قبل بداية الفصل  
  الدراسي الثاني

 الجدول الدراسي المعلن مطابق لآلئحة 

  الكلية 

  تقرير المراجعة

 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة اإلنجاز    100%
في إعداد  

 اآللية 

وحدة ضمان 
  الجودة

فريق معيار  
  دريس والتعلمالت

2015- 2016  

  

إنشاء آلية موثقة لتقييم التدريب الصيفي وتفعيل  
دور أعضاء هيئة التدريس المشرفين على هذا  

    التدريب ووضع مؤشرات لقياس فاعليته

  

آلية تقييم التدريب الصيفي 
  الموثقة 

 

ميزانية  
 الكلية 

   نسبة اإلنجاز  100%
تقرير  في

استطالع  
الرأي وخطة  

 تحسين

قياس ا نةلج
  وتقويم األداء

فريق معيار  
  التدريس والتعلم

2015- 2016  

  

تطبيق الستطالع رأي الطالب حول برامج -
  واالستفادة من التدريب الميداني وتحليل نتائجها  

  التغذية الراجعة منها

  

تقرير استطالع أراء 
برامج   عنالطالب 

 التدريب الميداني
  واالستفادة منها 

  

 
ميزانية  

 الكلية 
100%  

نسبة (%)  
 اإلنجاز في
  إعداد التقرير

فريق معيار  
  التدريس والتعلم

 

2015- 2016  

  

قائمة ببرامج التدريب الميداني علي مستوى -
لية اإلشراف والمتابعة  آالبرامج التعليمية و

  والتقييم 

  

التدريب     قائمة ببرامج 
  الميداني
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

المستهد
 ف

مؤشر األداء               الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 
ميزانية  

 الكلية 
100%  

نسبة (%)  
اإلنجاز في 

  ة القائمإعداد 

فريق معيار  
  والتعلم التدريس

 

2015- 2016  

  

برامج - في  المجتمعية  األطراف  مشاركة  وثائق 
  تدريب الطالب والمشاركة في تقييمهم 

  

قائمة باألطراف المجتمعية      
  المشاركة 

 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة (%)    100% 
اإلنجاز في 
إعداد تقرير 
 الدراسة 

مسئول مؤشر  
مشكالت  

التدريس والتعلم 
معيار القيادة ب

  ةموالحوك

2015- 2016 

  

دراسة عن مدى كفاية الموارد المالبة للعملية  
  التعليمية 

تقرير دراسة                    
عن مدى كفاية     الموارد  

  للعملية التعليمية 

 
ميزانية  

 الكلية 

1  
)100 (%  
 9 
)100 (%  

وثيقة مقياس  
 الدرجات 

توافر قوائم  
 اسئلة الشفوي  

  لميةاألقسام الع
وحدة ضمان 

  ةالجود

2015- 2016  
  

  إعداد مقياس لدرجات الشفوي 
  
  

  إعداد قوائم أسئلة للشفوي

وثيقة مقياس              
  الدرجات 

تقرير عن مدى توافر  
  قوائم  اسئلة الشفوي 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
إعداد تقرير 

 الدراسة 

مسئول مؤشر  
مشكالت  

التدريس والتعلم 
بمعيار القيادة 

  مةكوالحو

2015- 2016  

  

  تقرير الدراسة   دراسة عن الدروس الخصوصية 

 

ميزانية  
 الكلية 

100%  

نسبة (%)  
اإلنجاز في 
إعداد تقرير 
تقسيم  
 المقررات

فريق معيار  
ابرامج 

  والمقررات

2015- 2016  

  

اعادة تقسيم المقررات بنفس طريقة تقسيمها  
لبرنامج جعة وزنها النسبي في ااومر NARSفي

  NARSبين في معلي النحو ال

 

 NARSوثيقة 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

المستهد
 ف

مؤشر األداء               الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
استيفاء  

 اإلجراءات 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

  والطالب 

2015- 2016  

  

تشمل تقييم اساليب  لطريقة تقييم الطالب تحديث 
التعلم الذاتي من أنشطة ويخصص لها درجات 

 (أعمال سنة) بصورة موثقة معتمدة
و ما يفيد   )الجامعةلس جكلية وم موافقة مجلس(

دون في يهذا التعديل والتطبيق الفعلي لهذا القرار 
 توصيف المقرر

  

جداول الالئحة معتمدة 
وموثقة قرارات مجالس  

  الكلية والجامعة 

 وما يفيد التطبيق 

ميزانية   
 الكلية 

2 
)100 (%  

عدد زيارات  
 المصانع

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

  بوالطال
قسم رعاية  

  الشباب

2015- 2016  
  

زيادة التطبيقات العملية وزيارات المصانع 
والمستشفيات وتفعيل خطط التحديث في األقسام 

 العلمية لمواكبة تطور سوق العمل
  

إفادة موثقة من قسم 
  رعاية الشباب
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  مييواإلقلوالقومي  محلي تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي ال: الغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2016-2015( الخطة التنفيذية -الطالب والخريجون معيار

 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ        مؤشر األداء       دفالمسته
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

  االتقرير

وكيل الكلية لشئون 
  الطالب

مناقشة آلية استمرارية المشروعات   2017-2018
مشروع  الطالبية واقتراح أن يكون مدير ال

رابعة أو الثالثة والمشرف لطالب بالفرقة ا
 على  المشروع عضو هيئة تدريس لديه

ر  اشروط اختي خبرة بالمشروعات وإعداد
مدير المشروع الطالبي والمشرف على  

  المشروع

تقرير عن شروط 
اختيار مدير  

المشروع 
الطالبي 

والمشرف على  
  المشروع

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  االنجاز 

  الخطة 

لكلية لشئون اوكيل 
  الطالب

  قسم رعاية اشباب 

خطة معتمدة ومعلنه للدعم واالرشاد    2015-2016
الطالبي طبقا لالحتياجات الفعلية للطالب 
تتضمن :رعاية الطالب الوافدين والدعم  
  المالي للطالب المستحقين للمنح الدراسية 

الدعم   خطة
معتمدة   واإلرشاد 

  ومعلنه 

ة  ميزاني 
 ية الكل

)  %نسبة (  100%
االنجاز في إعداد  

  الدليل 

وكيل الكلية لشئون 
  الطالب

  قسم رعاية اشباب 

يتضمن معلومات كافيه  دليل الطالباعداد   2015-2016
عن المؤسسة وبرامجها التعليمية وخدمات  

 الدعم الطالبي 
  

  دليل الطالب 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

  التقرير

وكيل الكلية لشئون 
  البطال
  

 مجهزة للحاالت الطارئة  العيادة الطبية  2015-2016
  

تقرير العيادة  
الطبية عن المتاح 
 ومتطلبات الجودة 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

 اإلحصائية 

توافر إحصائية عن نسبة الوافدين إلى    2016-2015  قسم شئون الطالب
 ي للطالب العدد اإلجمال

 

  عنإحصائية 
  نسبة الوافدين 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    دليل البرنامج
  االنجاز في إعداد

 دليل البرنامج

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  عداد دليل البرنامج التعليمي (كتيب) إ 2015سبتمبر 

  

  دليل البرنامج
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 للكلية وللجامعةدرة التنافسية ق العلمي وتدعيم ال بحثال الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

                                                                                           الهدف االستراتيجي تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج  1-3الهدف االستراتيجي
  ) 2016-2015الخطة التنفيذية السنوية ( - سات العليااالدر معيار

  
 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

100% 500  
  

ميزانية  
  الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
 اإلجراءات 

الكلية   أ.د/ وكيل
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
    األقسام العلمية

  قسم الدراسات العليا

إعالن الالئحة بعد عمل التعديالت  -  2015-سبتمبر 
  المطلوبة واالعتماد والتوثيق  

اإلعالن عن برامج الدراسات العليا  -
  يالساعات المعتمدة  

الئحة ساعات              
ة لبرامج            معتمد

الدراسات العليا موثقة 
  ومعلنة  

  
  

100% 1350  
  

ميزانية  
  الكلية 

19     
)100 (%  

 عدد ونسبة (%)  
ملفات البرامج 
 التي تم إعدادها 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها 

واعتماد وتوثيق وثيقة  مراجعة  -  2015-سبتمبر 
توصيف  متبناة المعايير األكاديمية ال

ومصفوفاتها   لدراسات العلياابرامج 
يئة  هوفقاً للنماذج الصادرة من ال

القومية لضمان جودة التعليم 
                                          واالعتماد

  ملفات البرامج 
  

وبها توصيف  
ومصفوفات البرنامج  

  والمقررات

100% 1350  
ميزانية  

  الكلية 

العدد الكلي  
  مقرراتلل
)100 (%  

 بة (%)  سعدد ون
ملفات المقررات  

 التي تم إعدادها 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

مراجعة توصيف مقررات برامج  -  2015-سبتمبر 
وفقاً الدراسات العليا ومصفوفاتها 

يئة القومية هللنماذج الصادرة من ال
                لضمان جودة التعليم واالعتماد

  ملفات المقررات  

100% 9500  

ميزانية  
  الكلية 

العدد الكلي  
  للمقررات

)100 (%  

 عدد ونسبة (%)  

تقارير المراجعة 
 للمصفوفات

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

المخرجات  ت مراجعة مصفوفا -  2015-سبتمبر 
التعليمية المستهدفة للمقررات مع 

  أهداف ومخرجات البرنامج

  المراجعة  ريرتقا
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

100% 50  

ميزانية  
  الكلية 

100%  

في موعد 
  محدد

نسبة (%)  
اإلنجاز في 
اإلعداد وفقاً  

 للجدول الزمني

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
    األقسام العلمية

  قسم الدراسات العليا

  2015-سبتمبر 

  

  2015-نوفمبر

إعداد الجدول الدراسي  للفصل  -
        األول      

تقويم                 لإعداد جدول ا 
 للفصل األول 

وثيقة الجدول الدراسي  
  فصل أول 

وثيقة التقويم            
  فصل أول 

 350  

ميزانية  
  الكلية 

جميع  
  المقررات 

)100 (%  

 عدد ونسبة (%)  

تقارير المقررات  
التي بها خطط  

 تحسين 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

 2016فبراير  –ر ايين

إعالن نتائج الفصل   دبع
  الدراسي األول

إعداد  تقارير المقررات لفصل   -
الدراسي األول  وخطط التحسين بناًء  

 على التغذية الراجعة من الطالب

خطط التحسين             
  للمقررات

 50  

ميزانية  
  الكلية 

100%  

في موعد 
  محدد

نسبة (%)  
اإلنجاز في 
اإلعداد وفقاً  

 دول الزمنيللج

الكلية   أ.د/ وكيل
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
    األقسام العلمية

  قسم الدراسات العليا

  2016فبراير –يناير 

  

  2016ابريل  -مارس

  

إعداد الجدول الدراسي للفصل   -
 الثاني             

جدول التقويم                        
  للفصل الثاني             

ل الدراسي  وثيقة الجدو
  صل تانيف

يقة التقويم            ثو
  فصل ثاني

 350  

ميزانية  
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)    100%

خطط التحسين 
 للمقررات

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

 2016يوليو 

بعد إعالن نتائج الفصل  
  الدراسي الثاني

إعداد  تقارير المقررات لفصل   -
التحسين بناًء   الدراسي الثاني وخطط

 تغذية الراجعة من الطالبلعلى ا

خطط التحسين             
  للمقررات

ميزانية   
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)   %) 100(18

تقارير المراجعة 
 الخارجية للبرامج 

  القسم العلمي 

المراجع الخارجي  
  للقسم العلمي 

    تقرير المراجع         مراجعة خارجية لملفات البرامج    2016سبتمبر 
              الخارجي على     

  20نموذج 
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 100  

  

ميزانية  
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)    %) 100(18

خطط التحسين 
  للبرامج 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

إجراء التعديالت المذكورة في تقرير   2016اكتوبر 
المراجع الخارجي (إن وجدت) 

وخطط تحسين البرامج بناًء على  
وتوثيق   غذية الراجعة واعتمادالت

  مرفقات الملفات 

ملفات البرامج 
مكتملة وخطط 
  تحسين للبرامج

  عدد المقيدين 

)100 (%  

 عدد ونسبة (%)  

  ملفات اإلنجاز 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

ق م   2016اكتوبر  ق ال ال  ث واس ت
از ل ملف إن عة خالل ع ا  ل

ال  ال

ملفات إنجاز طالب  
  اسات العليا رالد

 500 
ميزانية  

  الكلية 

ول و ادارة    2016اكتوبر   وحدة ضمان الجودة   توافر الدليل   100% ام لل اد ن اع
انات و  اءاتآاالم ة االج   ل

دليل إدارة  
  االمتحانات 

 

  

  

  ا
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  لكلية وللجامعةل ة يم القدرة التنافسيالبحث العلمي وتدع الدراسات العليا و تحقيق التميز في :لغايةالثالثة

     التميز واالرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي تعزبز 2-3الهدف االستراتيجي

 )2016-2015الخطة التنفيذية السنوية ( -البحث العلمي  معيار         

 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /اتجالمخر شطة الرئيسية ناأل فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

 

500 
ميزانية  

  الكلية 

  

عن إعداد  
  الوثائق 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد اآللية  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  

  

  فريق المعيار  

تضع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق   2015-2016
 خطوات منهجية.  

آلية وضع الخطة  
  البحثية

  

 
100%  

نجاز  نسبة(%) اإل 
  في إعداد اآللية  

من    2015-2016 المؤسسة  خطتها أتتأكد  ارتباط  وجه 
 ولويات المجتمع. أالبحثية بخطة الجامعة و

تقرير إرتباط الخطة  
البحثية بخطة الجامعة 

  وأولويات المجتمع 

 
100%  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد اآللية  

المؤسسة من م  2015-2016 مكانات  إدى مالءمة  تتحقق 
  ؤسسة مع خطتها البحثية. مال

تقرير مالءمة إمكانات           
المؤسسة مع خطتها  

  البحثية

 
100%  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد الوثيقة  

خالقيات البحث أتنشئ المؤسسة لجنة   2015-2016
رشادات الدولية  إلالعلمى وفق القواعد وا

 والضوابط المحلية. 

كيل لجنة  وثيقة ضوايط تش 
حث     بيات الأخالق

  العلمي

 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد الوثيقة  

جراءات إتضع اللجنة ضوابط عمل و  2015-2016
تشغيل قياسية لها وتفعلها (مثل الحصول  
على موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية 
 ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها).

وثيقة ضوابط عمل  
  ت تشغيل وإجراءا

 تلجنة أخالقيا
  البحث العلمي
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /اتجالمخر شطة الرئيسية ناأل فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
في إعداد بيان  

  البيان 

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث   2015-2016
العلمي من مصادر تمويل مختلفة (مثل  

نسبة من دخل   -مشروعات بحثية ممولة
تسويق   -الوحدات ذات الطابع الخاص

 البحوث). 

 بيان بالموارد المالية
ومصادر التمويل 

لفة المتوفرة تالمخ
  للبحث العلمي

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد البيان  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  

  

  فريق المعيار  

   

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية   2015-2016
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد 

 يزات والتسهيالت التيالمادية والتجه
 توفرها للعملية البحثية مالئمة.

بيان بالموارد المادية 
والتجهيزات  

والتسهيالت التي  
توفرها المؤسسة 

  للعملية البحثية

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
  في إعداد البيان  

تعد المؤسسة بيانا بالمشروعات البحثية   2015-2016
الممولة من مؤسسات محلية واقليمية 

  الثة الماضية.ثولية خالل االعوام الود

بالمشروعات   بيان
البحثية الممولة من 

مؤسسات محلية 
واقليمية ودولية 

عوام الثالثة  ألخالل ا
  الماضية 

 100%  

  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد القائمة  

ساليب لدعم وتحفيز  أتستخدم المؤسسة   2015-2016
و أالبحث العلمي (مثل استحداث وحدات 

تسويق  وعم البحث العلمي ت لد داراإ
البحوث وحاضنات المشروعات ومراكز 

وريادة األعمال واالبتكار نقل التكنولوجيا 
 وغيرها).

قائمة اسليب دعم  
وتحفيز البحث  
العلمي وتنمية 

  قدرات  الباحثين 

تضع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج  
  لتنمية قدرات الباحثين.
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /اتجالمخر شطة الرئيسية ناأل فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

نجاز  نسبة(%) اإل   100% 
    راد التقريفي إعد 

تدعم المؤسسة االبحاث التطبيقية   2015-2016
والمشروعات البحثية المشتركة بين 

تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او 
  . خارجية مع جهات

تقرير عن وسائل 
دعم األبحاث 

  التطبيقية والمشتركة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

ن لية لشئووكيل الك
عليا  لالدراسات ا
  والبحوث  

  

  فريق المعيار  

  

نتاج البحثي إلتحلل المؤسسة تطور ا  2015-2016
للمؤسسة لألعوام الثالثة الماضية ومتوسط  

االنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي. 

تطور  تقرير يوضح
نتاج البحثي  إلا

للمؤسسة لألعوام  
الثالثة الماضية  

تاج  ومتوسط االن
ألعضاء هيئة 

يس ومتوسط  رالتد
  النشر الدولي 

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
  في إعداد الدراسة  

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع    2015-2016
عضاء هيئة التدريس  أودعم مشاركة 

والهيئة المعاونة والطالب فى االنشطة 
والمشروعات والمؤتمرات العلمية 

  والدوليةوالبحثية المحلية واالقليمية 

ر ودراسة عن تط
مشاركة  الفئات  

المختلفة في األنشطة 
البحثية المختلفة 

خالل األعوام الثالثة  
  الماضية 

تقرير تحليلي                   :تعد المؤسسه قواعد بيانات تشمل
لمحتوى قواعد 
بيانات البحث  

العلمي واألنشطة 
  العلمية األخرى  

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نجاز  نسبة(%) اإل 

    ةاد الدراس في إعد 

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث 

  

عدد ونسبة كل من األبحاث العلمية -1  2015-2016
قليمية والدولية الي مجمل إلالمحلية وا

ومقارنه تحليلية لتطور   ةاألبحاث المنشور
 النشر المحلي والدولي. 

  
ركة  عدد ونسبة األبحاث المشت-2 

  والتطبيقية.
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /اتجالمخر شطة الرئيسية ناأل فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

  فريق المعيار  

  

األتفاقيات المفعلة مع المؤسسات -3
قليمية  إلالتعليمية او البحثية المحلية وا

  والدولية ومخرجاتها

قليمية  إلالمؤتمرات العلمية المحلية وا-4 
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت  

  في تنظيمها 

 اصدار دورية علمية محكمة.-5 

ية  ميزان 
  كلية ال

100%  
) اإلنجاز  %نسبة(

  في إعداد الدراسة  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث 

  

  فريق المعيار 

  

أنشطة علمية أخرى ألعضاء المؤسسة -6  2015-2016
(مثل المشاركة في عضوية هيئات دولية 

و مشروعات والتمثيل  أبحاث أوفي تحكيم 
قليمية إفي منظمات وجمعيات محلية و 

 دولية.و

  

ئز أو براءات اختراع حصل عليها  اجو-7 
  اعضاء المؤسسة. 
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /اتجالمخر شطة الرئيسية ناأل فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد القائمة  

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  
وتنمية البيئة           
وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا  
  والبحوث  

  فريق المعيار  

  

امة مؤتمر علمى تحرص المؤسسة على اق  2015-2016
  المشاركة فى تنظيم المؤتمرات.و دورى

قائمة المؤتمرات            
العلمية  المحلية    

واإلقليمية  والدولية    
التي نظمتها الؤسسة       

أو شاركت في       
  تنظيمها 
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 يجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالباجتمعية متميزة تساهم توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة م :الغاية الرابعة

          المساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب: 1-4 الهدف االستراتيجي

  ) 2016-2015الخطة التنفيذية السنوية ( - المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار 

 %
 اإلنجاز 

ة الفئ
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  لمستهدفا التمويل  مستهدفةال

 الدالة

  قيادات  - 100%
أعضاء هيئة  -

  تدريس
- هيئة معاونة  -

  طالب  
  إداريين-

  تمويل ذاتى  

  أنشطة 10
  
100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 
 الرئيسية المنفذة 

نائب رئيس   -
امعة لشئون  الج
  معتمة المجخد
وكيل الكلية   -

لشئون خدمة  
  المجتمع 

خالل الخطه  
2015-2016  

تنمية الوعي لدى   -1
  -مجتمع الكلية (قيادات

هيئة -هيئة تدريس
 –طالب  -معاونة

إداريين) بفعالية الدورات  
التدريبية في تحسين 

  األداء

تقارير عن  إنجاز 
األنشطة، تقرير لكل  

  ا  نشاط ومرفقاته
الن عن  اإلع وتشمل

  مكان  و األنشطة
وقوائم   انعقادها

الحضور  
      والورقيات الخاصة

بإنجــــاز األنشــــطة  
ونمـــاذج اســـتطالع 
الــــــرأي ونتــــــائج 
اســــتطالع الــــرأي 
وخطـــط التحســـين 
المبنيـــــــة علـــــــى 
اســــتطالع الــــرأي 
تحميــــل البــــرامج 
واالنشــطة الخاصــة 
ــع  ــة المجتمــ بخدمــ
وتنميــة البيئـــة علـــى 

 الكليةموقع 
للطالب   دليل يقدم  
  الكليهب 

الب الجدد  طال
  بالكلية

أعضاء المعيار   رعاية الشباب
بالمشاركة مع  
رعاية الشباب 

  وادارة الكلية 

بداية العام  
  الدراسي 

االحتفال بالطالب   -2

الجدد وتوزيع دليل 

  الكلية 

(تمويل    3000  
ذاتى / دعم من 

  الجامعه)

ــة  - ــل الكليـــ وكيـــ
ــة و  ــئون البيئــ لشــ

  المجتمع.
ــاء - ــار  اعضـ معيـ

 وخدمـــة المجتمـــع 
  -تنميــــــة البيئــــــة 

التحــــاد و األســــر 
ــة  المختلفــة  الطالبي

  بالكلية
المؤسسات ذات  

  الصله 

خالل الخطه  
2015-2016  

تنظيم ال   -3

Orientation  day 

لتعريف طلبة الكلية 

  بمهنة الصيدلة 
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 %
 اإلنجاز 

ة الفئ
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  لمستهدفا التمويل  مستهدفةال

 الدالة

الفئه 
المجتمعيه  

بمقر الهالل 
األحمر داخل  

 حلوان 

تمويل  4000 
مشروع   من 

  القوافل
بين   المشترك 

الكلي يدله  صه 
  والتمريض 

اعضاء المعيار 
باألشتراك مع كليه 

 التمريض   

 21و  28
/4/2016 

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

 بالدم

اعضاء المعيار مع   مجتمع الكلية   داخل الكليه 
ممثلى األقسام 

  العلميه المختلفه

بداية   الفصل  مع 
  راسى الثانىالد

التبرع  باألوراق   -5
والكتب القديمة لجمعية  

  رسالة الخيرية 
جنيه   7000   داخل الكليه

مجهودات  
  ذاتيه وتبرعات 
هيئة   أعضاء 

  التدريس

وكيل الكليه لشئون   
  خدمة المجتمع 
  اعضاء المعيار

أعضاء هيئه  
التدريس المتبرعين 

  بالعمل 

ط  القيام بتوزيع شن-6 1/6/2016
 مالرمضان لجميع الع
  الموجودين بالكليه

المجتمع  
  الخارجى
المحيط 
  بالجامعه

 7000 
مجهودات  

  ذاتيه وتبرعات 
أعضاء   من 
التدريس  هيئة 

  بالكليه

وكيل الكليه 
اعضاء المعيار 

  بالشتراك مع
بعض معاونى  
اعضاء هيئه  

التدريس والطالب 
  بالكليه

الثانى   األسبوع 
  من رمضان 

توزيع شنط  -7
رى  ضان بإحدى القرم

  وده بحلوانجالمو

المجتمع   
  الداخلى 

ممثلين عن      تمويل ذاتى 
المعيارمع طالب  

الجمعيه العلميه 
  بالكليه

خالل شهر 
  1رمضان

تنظيم إفطارجماعى -8
  فى رمضان 
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 %
 اإلنجاز 

ة الفئ
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  لمستهدفا التمويل  مستهدفةال

 الدالة

أطفال من دار  
األيتام التابعه  
لجمعية نهر  

 العطاء

جنيه   5000
 تمويل ذاتى 

وكيل الكليه لشئون  
  البيئه

أعضاء المعيار 
كه مع  ربالمشا

اسرة ماى فارمسى 
  بالكليه

  رعاية الشباب

  االحتفال بيوم اليتيم -9  7/4/2016

مجتمع  
  الجامعه

مجهودات  
  ذاتيه

أعضاء المعيار 
باألشتراك مع  
اللجنه العلميه 

إلتحاد كلية  
جامعة  -الصيدله

  حلوان 

  المشاركه فى حملة-10  10/3/2016
 Zika Virusللتوعيه عن 

   

طالب و  
موظفين  

  معة حلوان اج

مجهودات  
  ذاتيه

أعضاء المعيار 
بالمشاركه مع  

  PSHUأسرة 
  الموجوده بالكليه

  المشاركه فى حملة-11  3/5/2016
بأضرار الوجبات  توعيه

السريعه ومخاطرها 
المحتمله مع توزيع  

  منشورات خاصه بالحمله
جنيه   2500   داخل الكليه

  تمويل ذاتى 
الم  –عيار  اعضاء 

رعاية    -ارة الكليهاد
 الشباب 

خالل العام  
  الدراسى 

االحتفال  -12
بالموظفين المحالين 

  للمعاش
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 توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالب :الغاية الرابعة

 م بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب (برامج التدريب الميداني) هشراكة مجتمعية تسايق تحق  : 2-4الهدف االستراتيجي

  ) 2016-2015الخطة التنفيذية السنوية ( - المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار

الفئة  % اإلنجاز 
  /المخرجات لرئيسية األنشطة ا فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 ثيقة الدالة وال

أعضاء   
هيئة 

التدريس 
والمعاونين  

  والطالب

ميزانية  
  20  الكلية 

الشراكات عدد 
  المجتمعية  

 

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
البيئة وفريق  

  المعيار 

خالل الخطه  
2015-2106  

نات لشركات  إعداد قاعدة بيا -1
   األدوية

  مخاطبات لشركات األدوية -2
  عقد اتفاقات  -3

  عقود الشراكة 
  )؟(الفئة المستهدفة

شركات  
  %25  األدوية

عدد ونسبة 
 (%) 

  المستفيدين  
المجتمع    

الداخلى  
والخارجى  

  للجامعه

ميزانية  -
  الكلية 

دورية تحديث    شهور  3كل 
  الموقع

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون خدمة 

مجتمع وتنمية ال
فريق  والبيئة 

  المعيار

خالل الخطه  
2015-2106  

األشراف على الموقع  -4
  االكترونى للكلية و تحديثه  

برامج وانشطه 
المعيار محمله 

ول على أاوال ب
  الموقع

المجتمع  
الداخلى  

والمجتمع  
المحيط 

  بالكليه

انشطه 
  الجمعيه

عدد  ونسبة   
(%) األنشطة 
 الرئيسية المنفذة 

ية ل الكلوكي  -
لشئون خدمة 

لمجتمع وتنمية ا
البيئة  

مجلس ادارة  -
جمعية  خريجي  
 الكلية 

خالل الخطه  
2015-2016 

تفعيل دور جمعية خريجى -5
صيدلة حلوان وتحديد ادوار  

      مجلس االدارة

وثائق اإلجتماعت  
  الدوريه للجمعية 
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الفئة  % اإلنجاز 
  /المخرجات لرئيسية األنشطة ا فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 ثيقة الدالة وال

المجتمع  
الداخلى  

  للكليه 

ميزانية  -
  الكلية 

(%)   عدد ونسبة   %) 100( 2
  ممثلين ال

  جتمع ممن ال
  الخارجى   

 

وكيل الكلية  -
لشئون  خدمة 

المجتمع و تنمية 
 البيئة  

اعضاء معيار   - 
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة   
 أتحاد الطالب.   - 

خالل الخطه  
2015-2016  

وضع آليه إلشتراك شركات   -6
األدويه و المؤسسات الصيدليه 
  في صنع القرار بالكلية. 

  مجلس  تشكيل
  ثلين  مموبه  الكليه  

  من المجتمع 
  الخارجى   

  

طالب  
  الكليه 

ميزانية  -
  الكلية 

عدد    2
 البروتوكوالت 

نائب رئيس  
الجامعة لشئون 
 خدمة  المجتمع

 عميد الكلية - 
وكيل الكلية  - 

لشئون خدمة 
ع و تنمية المجتم
  البيئه

  

خالل الخطه  
2015-2016  

عقد بروتوكوالت تعاون بين -7
الجهات المعنية و  الكلية

لتدريب  خدمات الصيدليةلبا
  الطالب

بروتوكول تدريب مع مستشفى   -
  االطفال للسرطان 

تدريب الطالب  
سنويا بالشركات  
والمؤسسات ذات 

  الصله 

شركات  
  األدوية

5%  
من عدد  
  الطالب

عدد ونسبة 
 (%) 

  المستفيدين  
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 شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالب ع وحل مشكالته وتحقيقتوظيف خبرات الكلية لخدمة المجتم :الغاية الرابعة

 تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل  -: 4-3الهدف االستراتيجي

  ) 2016-2015الخطة التنفيذية السنوية ( - المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار

 %
 اإلنجاز 

الفئة 
  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  األداء  رمؤش المستهدف التمويل  المستهدفة

 الوثيقة الدالة 

دول  
حوض 

  النيل

ميزانية  
  المشروع

الحصول على     واحد     
 مشروع  

 2016-2015  أ.م.د/ سامح سرور 
( التقدم للجامعة  
  بمقترح المشروع) 

المشاركة في مشروعات الجامعة  
دول  ة بتنمية الشراكات معالخاص 

  حوض النيل

  عقد المشروع 
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  2017-2016 الخطة التنفيذية 

 



Page 64 of 253 

 

 
  الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

   مستمر               : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير ال1-1الهدف االستراتيجي
  )2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( -التخطيط االستراتيجيمعيار 

 % اإلنجاز 

 التمويل

جنيه 
 مصري

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

 

ميزانية  
  الكلية 

نسبة (%) اإلنجاز    100%
 جوةفي تحليل الف

فريق معيار  
ط  يالتخط

  االستراتيجي  

  

تحليل الفجوة بين الخطة  إعداد بيان -  2016-2017
 2015-2010 السابقة االستراتيجية

                                            والوضع الحالي
  

  وثيقة تحليل الفجوة 

 نسبة (%)   100% 

االنجاز في 
تحديث صياغة 
 الرؤية والرسالة 

رأي إضافية بسبب   عاستبيانات استطال  - -  2016-2017
 محدودية المشاركة في إبداء الرأي بشأن

رسالة الكلية المحدثة (داخلياً  رؤية و
  واالستفادة من التغذية الراجعة   وخارجياً)

  وثيقة الصيغة 

  النهائية لرؤية 

  ورسالة الكلية 

  أكبر من  

70 %  

  

نسبة (%) استيفاء  
  التقرير

  اكتوبر -سبتمبر 
2016-  

تابعة والتقييم للخطة مالتقرير إعداد
  االستراتيجية  

المتابعة تقرير
 والتقييم  
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  الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

       ر المستمر           : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوي1-1الهدف االستراتيجي
  )2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( - القيادة والحوكمةمعيار

 % اإلنجاز 

 التمويل

جنيه 
 مصري

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

 

ميزانية  
  الكلية 

 نسبة (%)   100%
االنجاز في إعداد  

 وثيقةال

ادة  يفريق معيار الق
  والحوكمة

وظيفي للقيادات ال توصيفإعداد وثيقة ال-  2016-2017
  األكاديمية 

وثيقة التوصيف  
الوظيفي للقيادات 

  األكاديمية 
 نسبة (%)   100% 

االنجاز في إعداد  
 الوثيقة

إعداد تقرير عن تنفيذ الخطة التدريبية   2016-2017
حاصلين  نسبة الللقيادات األكاديمية وبه 

  إجمالي عدد القيادات علي دورات إلي

وثيقة تنفيذ الخطة 
  التدريبية

عدد و نسبة (%)    %) 100( 9 
 التقارير

 

المراجعة   نالج
م اقسباألالداخلية 

 ةالعلمي

   الجامعي مراجعة موضوعات الكتاب 2016سبتمبر  
مع ما ورد من موضوعات بتوصيف  تتفق  

لكتاب  المقرر المعتمد للتحقق من مناسبة ا
التزاماً بالمصداقية  صيف ووتناسقه مع الت

 واألخالقيات 
  

تقارير المراجعة             
  من األقسام العلمية 

 عدد ونسبة (%)   %) 100(60 
الكتب التي لها 

 رقم إيداع 

وكيل الكلية لشئون 
الطالب رؤساء 
 األقسام العلمية

إجراءات االلتزام بقانون الملكية تطييق  2016-2017
كتب التي أعدها  لاوالتاكد من أن  رية الفك

رقم إيداع و لها أعضاء هيئة التدريس 
لية لدى األقسام العلمية تتابع هذه آيوجد 
  العملية

تقرير عن            
    بقانون اإللتزام 

   الملكية الفكرية 

 نسبة (%)   100% 

االنجاز في إعداد  
 الوثيقة

فريق معيار القيادة  
 والحوكمة

التدريس مع مشكالت  التعاملإعداد تقرير 2016-2017
  والتعلم 

  وثيقة التقرير 
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 % اإلنجاز 

 التمويل

جنيه 
 مصري

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

لجنة النشر   دورية التحديث   شهور  3كل  
 واإلعالم

2016-2017  ً   تقرير عن تحديث    تحديث موقع الكلية دوريا
  موقع الكلية      

   
ميزانية  

  الكلية 

 نسبة (%)   100%
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

فريق معيار القيادة  
  الحوكمةو

يم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات  ي تق  2016-2017
  تقييم موضوعية

  داء ألتقرير تقييم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Page 67 of 253 

 

  

  الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

 ير المستمر                 ولقدرة المؤسسية والتط: استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز ا 1-1الهدف االستراتيجي
  )2017- 2016الخطة التنفيذية السنوية ( -  أعضاء هيئة التدريسمعيار 

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/    المعيار  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

 

ميزانية  
  الكلية 

 نسبة (%)   100%

في  زاالنجا
 إعداد التقرير

لجنة القياس 
 وتقويم األداء

استيفاء حاجة الكلية  إعداد وثيقة مدى 2016-2017
بناًء على  من اعضاء هيئة التدريس

الدراسة االكتوارية السابق إعدادها 
وبيان   واإلجراءات التصحيحية

األقسام العلمية عن نسبة العجز  

أعضاء هيئة 
  تدريس ال

تقرير مدي  
اء حاجة  فاستي

الكلية من  
أعضاء هيئة  

التدريس 
 نسبة (%)   100% 

االنجاز في 
 إعداد الوثيقة

تطبيق استبيانات قياس اآلراء وتقييم   2016-2017
  األداء واالستفادة من نتائج تحليلها

  

تقارير كيفية و  
  خطط تحسين 

لمنفذة االتدريبية  ن البرامجإعداد بيا 2017-2016 لحنة التدريب 
بناًء على االحتياجات التدريبية ونسبة 

  المتدربين للعدد الكلي لكل فئذة 

بيان البرامج 
  التدريبية المنفذة 

تجميع السيرة الذاتية في قائمة  - 2017-2016 فريق المعيار  
  متضمنة االبحاث المنشورة 

  

قوائم السير الذاتية  
ألعضاء هيئة 

  التدريس
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  فاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكليةح الغاية األولى: ال

 : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                 1-1الهدف االستراتيجي
  )2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( -  الجهاز اإلداري 

 اإلنجاز % 
 التمويل
 جنيه

 مصري

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

 نسبة (%)   100%

إلنجاز إعداد  
 التقرير

لجنة القياس وتقييم 
  األداء

القياس الدوري آلراء أعضاء الجهاز  2016-2017
ة من نتائج تحليل اإلداري واالستفاد

  تبيان لعمل إجراءات تصحيحية ساال

  التقريرالكيفي 
لنتائج التحليل 

  اإلحصائي 
  وإجراءات
  تصحيحية

ميزانية   
  الكلية 

عدد عضاء 
الجهاز اإلداري  

)100 (%  

عدد ونسبة (%)  
 التقارير الدورية 

التقييم الدوري ألداء أعضاء الجهاز  2017-2016  إدارة الكلية 
في  ادة من نتائج التقييماإلداري واالستف

المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات 
 وتطوير األداء 

تقارير األداء  
  الدورية  

ميزانية   
  الكلية 

 نسبة (%)   100%

االنجاز في إعداد  
  البيان

 فريق معيار 

  الجهاز اإلداري 

إعداد  بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة  2016-2017
برنامج    و حساب لنسبة المتدربين في كل

 داد أعضاء الجهاز اإلداري عإلى إجمالي أ 

بيان البرامج 
  التدريبية المنفذة 
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

  واستمرارية  االعتمادتطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل  :2-1الهدف االستراتيجي 

         )       2017-2016( الخطة التنفيذية -ارة الجودة والتطويردإ معيار

 % اإلنجاز 
  التمويل

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف جنيه مصري 
  الوثيقة الدالة 

عدد ونسبة   %) 100(4   
(%) تقارير  

  اإلنجاز

ول الزمني دمشروع وفق الجنشطة التنفيذ أ 2017 -2016  فريق المشروع 
  المحدد في عقد المشروع

تقارير اإلنجاز  
في المشروع 

  4وعددها 

عدد و نسبة   %100  ميزانية الكلية 
 (%) 

التقارير 
بانسبة الكيفية 

لعدد لجان  
 الوحدة

لجان وحدة  
  ضمان الجودة 

كل على حدى   اللجان   خطط عمل عداد إ- 2017 -2016
  وإعداد اللجان  لتلك منفذةالنشطة وتوثيق األ

وضح نقاط القوة والضعف الكيفية  التي تالتقارير 
  تهانشطتقارير دورية أل( ومقترحات التحسين

مطابقة  لتكون مسميات اللجان  وتحديث )،منفذةال
  لوحدات مركز ضمان الجودة 

خطط العمل 
والتقارير 

جان  الكيفية
ة بوحدة  الفني

 ودة  جضمان ال

  نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 
 االنجاز في
 إعداد الدليل 

وحدة  ضمان 
  الجودة

 2017-2016الوحدة  دليل إعداد  2017 -2016
  

  دليل الوحدة 

 عدد الوسائل  3  ميزانية الكلية 
 المستخدمة

  لجنة التدريب
 
  

  لجنة  اإلعالم  

  2016سبتمبر
  2017 - فبراير

 
 

فة الجودة بين النشر ثق اخرى ووسائل لقاءات 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

  والعاملين بالكلية
استمرارية عملية التقويم ندوة توعية بأهمية 

  الذاتي 

وثائق الندوة أو  
اللقاء ،  

اإلعالن على  
  موقع الكلية

 60  ميزانية الكلية 
)100 (%  

 نسبة (%) 
 االنجاز في

تحديث  
توصيف  
 المقررات

لجان المراجعة  
ة  ي الداخل

  لألاقسام العلمية
لجنة المراجعة  
  الداخية للوحدة  

 على مراجعة توصيف المقررات والتاكيد -  2016-2017
والتي تمثل  a, b, cضرورة االلتزام باألحرف 

المهارات المختلفة كما جاءت في المعايير  
القياسية وكذلك االلتزام بها في كل المقررات 

ة المئوية ببهيكل المقررات والنسوكذلك االلتزام 
للمقررات األساسية والمقررات الصيدلية  

  والمقررات الطبية

  تقارير مراجعة  
وحدة ضمان 

  الجودة
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 % اإلنجاز 
  التمويل

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف جنيه مصري 
  الوثيقة الدالة 

استيفاء    ميزانية الكلية 
جميع بنود  

  التقرير
)100 (%  

 نسبة (%) 

 االنجاز في
  إعداد التقرير 

وحدة  ضمان 
  الجودة

ت ااززات الكلية وبه انجتقرير متابعة انجا إعداد   2017 -2016
  -2015عن الفترة من سبتمير معايير الجودة 

  2016اغسطس 

  

تقرير متابعة  
  انجازات الكلية 

عدد و نسبة   %100  ميزانية الكلية 
 (%) 

التقارير 
الدورية  

  األقسام العلمية 

فريق معيار  
البرامج  

والمقررات لجنة 

دورية للبرامج الدراسية  الر يتقارال مراجعة 2017 -2016
تقارير مراجعة خارجية للبرامج   وللمرحلتين 

تغذية  بناًء على -خطط تحسين  ووالمقررات 
أصحاب  -المقيم الخارجي -راجعة شاملة الطالب

  الخريجين واعضاء هيئة التدريس  -العمل

التقارير 
  الدورية 

  نسبة (%)  %100  ميزانية الكلية 
في  اإلنجاز
 التقرير

جنة منسقي  ل
المعايير و لجنة  

المراجعة  
الداخلية ومدير 

  الوحدة

التقرير الذاتي السنوي عن األداء الكامل إعداد  - 2017سبتمبر 
  للمؤسسة

  اإلجراءات التصحيحية المتخذة بناًء على التقويم -

  

التقرير الذاتي  
  السنوي
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  المؤسسي للكلية ءسية ورفع كفاءة األداالغاية األولى: الحفاظ على المزايا التناف 

 التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم العملية التعليمية والبحثية :3-1الهدف االستراتيجي 

         )       2017-2016( الخطة التنفيذية - معيار الموارد المالية والمادية  

 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  رة التنفيذ تف  مسئولية التنفيذ  اء مؤشر األد المستهدف

المخرجات/ الوثيقة 
  الدالة

 

500 
ميزانية  

  الكلية 

100 %  

نسبة (%)  
اإلنجاز في 
 إعداد الوثيقة

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2016-2017  

                                                  المالية وتنوعها تنمية الموارد
تحديث خطة تنمية - تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد

على تنمية الموارد المستمر  العمل  -وتفعيلهاالموارد 
( مثل البرامج  الذاتية والبحث عن مصادر تمويل جديدة

المميزة والشراكات مع الجهات المناظرة                                 
حديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتية سنوياً  ت-

تتضمن  دراسة عن مردود الوحدات ذات الطابع 
  الخاص 

وثيقة تطور الموارد 
المالية الذاتية للكلية  

على مدار ثالثة أعوام  
  والوثائق الداعمة 

نسبة (%)    % 100 
اإلنجاز في 
 إعداد الوثيقة

 والتقرير

2016-2017  

  تقرير عن مدى كفايتها  ميزانية سنوية و
خطة بالموازنة المالية  توفير ( توفير خطة مالية للكلية

تتضمن اإليرادات والمصروفات والفائض في   للمؤسسة
  )                           ضوء موارد الكلية

 -ة الموارد الذاتية للكليةإعداد تقرير عن مدى كفاي      
  المختلفة ةنشطرد الكلية على األوبيان توزيع لموا

  خطة بالموازنة

  المالية السنوية  

  تقرير كفاية الموارد

نسبة (%)    % 100 
اإلنجاز في 
 إعداد الوثيقة

 

وحدة ضمان 
  الجودة

فريق معيار  
  الموارد 

2016-2017  

واعتمادها  وتحديد مدى  وثيقة التقدير الكمي تحديث 
ة في ضوء معايير  تناسب التقدير الكمي مع أعداد الطلب

 ة القوميةئالهي

  

وثيقة التقدير الكمي  
محدثة ومعتمدة ومدى 

  تناسبها مع أعداد الطلبة  
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  رة التنفيذ تف  مسئولية التنفيذ  اء مؤشر األد المستهدف

المخرجات/ الوثيقة 
  الدالة

نسبة (%)    % 100 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

فريق معيار  
  الموارد 

  

للبرامج   التسهيالت الداعمةحصر مدى مالءمة  2016-2017
ثيقة التعليمية ( إن وجدت) وهذا ما يجب أن توضحه و

                                           NORMSال 

تقرير عن مدى مالءمة  
  التسهيالت الداعمة 

 30000
00 

حصة  
الجامعة 

في 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 

إحالل وتجديد 
  معامل  7

اإلدارة الهندسية 
  بالجامعة

مرتبط  
  بالجامعة

ز عن اإلنجاتقرير   معامل طالبية  7إحالل وتجديد 
معامل   7يد دإحالل وتج

  طالبية  

  
 

100 
ميزانية  

  الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 
إعداد خطة  

الصيانة  
وتقارير  
المتابعة  
 الدورية 

 

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

فريق معيار  

  خمسية مكتملة العناصر       خطة صيانةإعداد  2016-2017
الصيانة المطلوبة في األقسام    مونماذج فصلية لتقدي

واجتماعات شهرية لمناقشة ومتابعة أعمال الصياتة                                                  
الخطة السنوية لدعم وصيانة البنية التحتية تحديث 

                                        واألجهزة

من حيث  ألعمال الصيانة بالمعامل المتابعة الدورية   
 النظافة والسباكة واإلضاءة والكهرباء والتهوية

وإجراءات تصحيحية بناًء على المالحظات الواردة 
  بتقارير المتابعة الدورية

ر خطة الصيانة وتقاري
  المتابعة الدورية
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  رة التنفيذ تف  مسئولية التنفيذ  اء مؤشر األد المستهدف

المخرجات/ الوثيقة 
  الدالة

نسبة (%)    % 100 
اإلنجاز في 

 إعداد الوثائق 

 وثائق)  7(  

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

                                 المحافظة على األمن والسالمة 2016-2017
  ء متابعة شهرية للطفايات والمصاعد والكهربا

الراهنة لنظم األمان والدفاع    ةتقارير شهرية للحال
  المدني

- 2016خطة لإلخالء ولجنة إلدارة األزمات والكوارث 
2017  

خطة عمل لجنة إلدارة األزمات والكوارث وتنفيذ  
  تجربة إخالء                                    

خطة التدريبية  إعداد التحديد االحتياجات التدريبية و  
تفعيل دورات تدريبية على   ورث نة األزمات والكواللج

إجراءات األمن والسالمة أو الدفاع المدني واستخدامات  
  طفاية الحريق)

تقارير المتابعة  -
  الشهرية 

  خطة اإلخالء -
تشكيل وخطة عمل -

والخطة التدريبية للجنة  
  األزمات والكوارث 

  وثائق تجربة اإلخالء -
تقرير عن الدورات -

  المنفذة

 

ميزانية  
  الكلية 

100 %  

نسبة (%)  
توافر 

التجهيزات  
المالئمة لألمن 

 والسالمة

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

فريق معيار  
  الموارد 

  

و   لمعاملبا طفايات حريق و جرادل رمل توفير- 2016-2017
                                                                       ممرات الكلية

العالمات اإلرشادية لمخارج الطوارئ  وتوفير -
 المعامل والمدرجات ب
  لمعامل با دواليب لإلسعافات األولية. توفير-
نظام آمن للتخلص من النفايات الكيميائية توفير- 

  والبيولوجية
  

بيان عن تجهيزات  
  األمن والسالمة
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  رة التنفيذ تف  مسئولية التنفيذ  اء مؤشر األد المستهدف

المخرجات/ الوثيقة 
  الدالة

 

ميزانية  
  الحامعة

70%  

بة (%)  سن
  تحقيق معايير

 الجودة في  
لبنية ا

التكنولوجية                                    

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
فريق معيار  

  الموارد 
  

                                    البنية التكنولوجية 2016-2017
  MIS فعيل نظاماستكمال ميكنة اإلدارات المختلفة وت

  شئون الطالب وقسم الدراسات العليا في قسم
والعمل على  الحاسب اآللي الصيانة الدورية لمعامل  -

  األجهزة كلها متصلة بشبكةأن تكون 
  توفير شبكة سلكية و السلكية تعمل بكفاءة  

كتيب عن وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا   إعداد
  المعلومات 

 ً   دمةق وتنويع الخدمات المتحديث موقع الكلية دوريا
توفيرأعداد كافية  من الحاسبات ( يجب أن يوضح 

  ) NORMSبوثيقة   ال  

  تقريرعن مدى استيفاء  
لبنية التكنولوجية           ا

  لمعايير الجودة 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  رة التنفيذ تف  مسئولية التنفيذ  اء مؤشر األد المستهدف

المخرجات/ الوثيقة 
  الدالة

 

ميزانية  
  الكلية 

100 %  

نسبة (%)  
اإلنجاز في 
 إعداد الوثائق 

 وثائق)  4( 

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
عية  المجتم

  وتنمية البيئة 

  

يق معيار  رف
  الموارد 

  

                                               مكتبة مالئمة 2016-2017
ً  قاعدة بيانات المكتبةتحديث  : مساحة القاعات  دوريا

المراجع –التجهيزات -بالنسبة ألعداد الطالب 
- تكنولوجيا المعلومات   -خدمات التصوير -والدوريات 

الخدمات المقدمة - لبالمكتبة مواعيد العمالعاملين 
-وسيلة تلقي الشكاوي -تسجيل المترددين  -للمترددين

(تطبيق استقصاء آراء أعضاء   مستوى رضا المستفيدين
هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن مدى رضاهم  

ومقترحاتهم للخدمات التي تقدمها المكتبة لهم وسهولة  
                                                                                                                                         اإلجراءات بها)

نسبة المترددين علي المكتبة إلي  توافر وبيان عن -
  ، والمستخدمين لبنك المعرفةإجمالي عدد الطالب

ستعارة  عدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيح اال توفير-
) و بيان تفعيل االستعارة الخارجية( بالالخارجية للط

  من المكتبة يوضح عدد االستعارات
 
  

  قاعدة بيانات المكتبة
  محدثة

  
بيان عن نسبة 

  المترددين على المكتبة
  

استقصاء رأي عن  
الخدمات المقدمة 

  وخطة تحسين 
  

  بيان عدد االستعارات
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  رة التنفيذ تف  مسئولية التنفيذ  اء مؤشر األد المستهدف

المخرجات/ الوثيقة 
  الدالة

 

70%  

نسبة (%)  
استيفاء   

 ئة  متطلبات الهي
بالنسبة للمكتبة 

بقاً للنماذج  ط
االسترشادية 
 : للتقييم الكمي

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2016-2017  ً للنماذج   استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا
 :االسترشادية للتقييم الكمي

حدد مخارج العالمات اإلرشادية التي ت توفير -
  بكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارجشالطوارئ و 

 للمكتبة  
تصال بشبكة  االكترونية و لخدمة البحث اإلتوفير-

 للمراجع كترونيةلفهرسة اإلالاإلنترنت و 
طالب  لاتاحة الوصول إلي الدوريات اإللكترونية -

 الدراسات العليا 
 توفير خدمات التصوير واإلنترنت-
  

  ستيفاء  تقرير عن مدى ا
  بات الهيئة  لالمكتبة لمتط
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  واإلقليموالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية الثانية

  يةملمخرجات التعليجودة اتحقيق  وواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
  )2017-2016( الخطة التنفيذية - لمعايير والبرامج والمقرراتامعيار

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 
ميزانية  

 الكلية 

  

100%  

  

ز في نسبة اإلنجا
ج مقائمة براإعداد 

 التوعية بالمعايير 

 وإعداد المصفوفات

وضع قائمة لبرامج التوعية بالمعايير     2017-2016  فريق المعيار 
االكاديمية ( ندوات لقاءات مناقشات 

أخرى) لعرض ومناقشة  – مفتوحة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع  

رسالة المؤسسة وأهدافها االسترتيجية 
  ) عمل مصفوفات(ب

ائمة              قوثيقة 
برامج التوعية             

  بالمعايير 
  المصفوفات

 

ميزانية  
 الكلية 

 عدد التقارير  %) 100( 10 

 عن اإلنجاز

( تقرير من فريق 
المعيار وتقارير  

 من األقسام العلمية)

فريق المعيار                    
  األقسام العلمية

  

بالمعايير  ب يئة المعاونة والطاللها توعية   2016سنتمبر 
 بتوصيف المقرراتاألكاديمية المتبناة و 

 في بداية العام الدراسي 

  

تقارير تنفيذ برامج  
التوعية بالمعايير            

أوعرض تقديمي        
معلن على موقع            

  الكلية وموقع القسم 
  العلمي           

 

ميزانية  
 الكلية 

100%  

  

  

100%  

%) اإلنجاز  ة (نسب
د اآللية   افي إعد 

ونسبة (%)  
اإلنجاز في 

  استحداث البرنامج

  أ.د/ عميد الكلية 

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون التعليم 

  والطالب

آليات استقراء سوق العمل (االطالع -   2016-2017
على برامج لمؤسسات مناظرة  

ومستجدات النخصص دولياً وغيرها)             
اإلجراءات الستحداث برنامج   لاستكما-

  مميز وفقاً لمتطلبات سوق العمل 

  آلية استقراء سوق 
  العمل

موافقة المجلس 
األعلى للجامعات 

  على البرنامج 

ميزانية   
 الكلية 

100%  
  نسبة (%) اإلنجاز

 نماذج في إعداد

 االستبيانات 

ين الع رأى المستفيداعداد وسائل استط   2017-2016  وحدة ضمان الجودة  
البرامج التعليمية ومالءمتها للتطور   ىف

في مجال التخصص واحتياجات سوق 
  العمل

نماذج استبيانات  
استطالع رأي 

  المستفيدين 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 
ميزانية  

 الكلية 
20 )100 (%  

 نتائج استبيانات  

 استطالع رأي

وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب        

  وحدة ضمان الجودة 

  علميةاألقسام ال

  واألطرافل مشاركة الخريجين  يتفع    2016-2017
في تصميم وتطوير البرامج  المجتمعية

التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة 
 والتعلم  التدريساستراتيجية 

نتائج التحليل 
اإلحصائي لنتائج 

استطالع رأي 
  المستفيدين 

ميزانية  100 
 الكلية 

فئات  5
)100 (%  

شمولية التعذية 
راجعة (تنوع  ال

 اركين)  شالمفئات 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

المقيم   -الطالب :تغذية راجعة شاملة-   2016-2017
الخريجين -أصحاب العمل -الخارجي

جراءات إ – عضاء هيئة التدريسأو
 تصحيحية بناًء على نتائج التقييم 

تقرير عن التغدذية 
الراجعة من  

  ين المستفيد

 
ميزانية  

 الكلية 
100%  

نسبة (%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

وحدة ضمان الجودة   
وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  تحديد معايير اختيار المراجعين -   2016-2017
  اختيارهم من خالل المجالس الرسمية -
مناقشة تقاريرهم واالستفادة منها في -

  تطوير البرنامج

تقرير اإلجراءات  
  الرسمية للمراجعة

خلية والخارجية  االد
  للبرنامج

 
ميزانية  

 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 
تحديث صياغة 
 مصفوفاتها 

  وحدة ضمان الجودة  

  فريق المعيار 

صياغة مصفوفة المقررات حيث   تحديث    2016-2017
أن األرقام والرموز المستخدمة غير 

 رنامج  مرتبطة بمثيلتها في الب

  

عدلة  مالمصفوفات ال
  للمقررات

 
ميزانية  

 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 
المقررات التي تم 

 مراجعتها 

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية و لجنة 
المراجعة الداخلية  

  للوحدة

مراجعة دورية  لتوصيف ومصفوفات   2016سبتمبر 
وفقاً لنماذج الهيئة والئحة   المقررات

  بكالوريوس  ال

  

مراجعة الدوريةلتقارير ا
  للمقررات  لتوصيف

 
ميزانية  

 الكلية 
60 )100 (%  

عدد ونسبة (%)  
المقررات التي تم 

مراجعة أساليب 
 التعلم بها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

والتعلم للطالب  التدريساسليب مراجعة    2016-2017
ف بتوصيذوي القدرات المحدودة 

  قرراتالم

  

اسليب  تقرير عن
التدريس والتعلم 

للطالب ذوي 
  القدرات المحدودة 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
 االمتحانات  

التي استوفت 
 نموذج الجودة 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والتعلم 

األقسام العلمية          
  وحدة ضمان الجودة 

نهاية نوفمبر              
2016              
بريل  انهاية 

2017  

ضرورة استيفاء نموذج مواصفات 
الورقة االمتحانية قبل طباعة االمتحان 

ونموذج جودة الورقة االمتحانية بعد 
 2016-11-17انتهاء االمتحان

  

تقارير استيفاء جودة  
الورقة االمتحانية  

الواردة من األقسام  
  العلمية

ميزانية   
 الكلية 

60 )100 (%  
  

  منهما في كل 

  عدد  ونسبة (%)
خطط التحسين 

المفعلة وتقارير  
 المقررات

إعداد التقارير السنوسة للمقررات   2017سبتمبر   األقسام العلمية
الدراسية  على نموذج الهيئة، متضمنة 
نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب 

ونتائج االمتحانات ومدى توافق محتوى 
 الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم

التحسين  ةوخطبالتوصيف المعلن 
  والتطوير بناًء على التغذية الراجعة

التقارير السنوية 
للمقررات وبها          

  خطط التحسين

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 
لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

راسية المقررات الد مراجعة تقارير   2016-2017
اجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة  رم

  :فيما يتعلق بالتالي
  نتيجة تقويم الطالب للمقرر (%) 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير للعام  
  السابق

  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  

تقارير المراجعة 
الدورية  لتقارير 

  دراسية المقررات ال

ميزانية   
 ية لالك

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

استخدام ما ورد من نتائج االستبيان ينبغي     2016-2017
مراجعته للتأكد على التركيز على نقاط  
الضعف الحقيقية التي وردت في نتيجة  

ة اليها رالبنود التي تم اإلشااالستبيان ( 
من قبل الطالب أنها نقاط ضعف) ليوجه 
عضو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر 

  للتغلب عليها وعالجها. 
ميزانية     

 الكلية 
عدد  ونسبة (%)     %) 100( 60

خطط التحسين 
 المنفذة

االستفادة من تقارير المراجعة الداخلية     2017-2016  األقسام العلمية
 الدراسية  تجية في تطوير المقرراوالخار

  

تقريراإلجراءات  
التصحيحية بناًء  

على تقارير 
  المراجعة 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%) اإلنجاز   100%
في إعداد تقارير 

 المراجعة 

فريق المعيار              
ولجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة  

المراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات   2016سبتمبر 
والئحة  ةوفقاً لنماذج الهيئ جالبرنام

(عدد مصفوفات البرنامج البكالوريوس  
  سبعة) 

 

تقرير المراجعة الدورية  
  لتوصيف البرنامج 

ميزانية   
 الكلية 

عدد األقسام العلمية   %) 100( 9
 المشاركة

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية ولجنة 
  المراجعة الداخلية 

ت االمقرر /امج نلبرفة امصفومراجعة    2016-2017
تظهر التوزيع التصاعدي   والتأكد من أنها

والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية 
المكتسبة من الفرقة األولي إلي الفرقة  
الخامسة حتي تتناسب مع نوعية وعدد  

 المقررات التطبيقية في السنوات النهائية 
  

مصفوفة البرنامج 
  المعدلة 

ميزانية   
 الكلية 

 
100% 

نسبة اإلنجاز في  -
د التقرير ا إعد

الدوري للبرنامج          
تقرير المراجع  -

الداخلي والخارجي  
 14على تموذج 

فريق المعيار         
  وحدة ضمان الجودة 

  المراجع الداخلي  
  المراجع الخارجي 

         الدراسي  امجن للبر دورية تقارير إعداد   2016-2017
خلي مراجعة البرنامج من مراجع دا و

ت من مراجع خارجي  ومراجعة البرنامج
  بناًء على تغذية راجعة  خطط تحسين و

التقارير الدورية   
للبرنامج وتقارير  

المراجعة الداخلية و  
  الخارجية 

ميزانية   
 الكلية 

استيفاء جميع  
محتويات ملف  

البرنامج     
)100 (%  

نسبة (%) استيفاء   
محتويات ملف  

 البرنامج

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

ضمان الجودة   وحدة
  األقسام العلمية

اعداد ملف البرنامج ويشمل: توصيف    2016-2017
 السبعةالبرنامج ات مصفوفالبرنامج، 

ومصفوفات يف صتقرير البرنامج، تو،
  رير المقررات على نموذج الهيئة اوتق

                            ومراجعتها مراجعة دقيقة
  عة) (تقارير المراج

  ملف البرنامج
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : لغاية الثانيةا

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2017-2016( الخطة التنفيذية -  التدريس والتعلممعيار

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
استيفاء بنود  

 اآللية

وكيل الكليية  
لتعليم لشئون ا

  والطالب
لمعيار               افريق 

  2016سبتمبر
  

 التدريسآلية مراجعة استراتيجية إعداد 
تعتمدعلي رأي الطالب والتقويم  والتعلم

ورأي  المراجعة في ضوء نتائج االمتحاناتو
 الممتحن الخارجي 

  

             استراتيجية  آلية مراجعة
  والتعلم التدريس

ميزانية   
 الكية

نسبة (%)    100%
د  واستيفاء بن

 االستراتيجية 

وكيل الكليية  
لشئون التعليم 

  والطالب
أعضاء هيئة  

  2016سبتمبر
  

دورياً  والتعلم التدريساستراتيجية تحديث 
مصادر التعلم، اساليب التقييم،   لتشمل

 التدريب الصيفي
  

ية التدريس وثيقة استراتيج 
  محدثة لتعلم اوال

ميزانية   
 الكلية 

عدد تقارير   %) 100( 9
المراجعة          
(تقرير عن كل 

 قسم علمي) 

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية ولجنة 
المراجعة الداخلية  

  بالوحدة

  2016سبتمبر
  

أن األساليب للتاكد من مراجعة االستراتيجية -
( مقارنة  الكلية المذكورة مطبقة بالكامل في

تراتيجية بما جاء في توصيف المقررات) ساال
                           وتوثيقها وإعالنها

  و قائمة المقررات اإللكترونيةإعداد -
والتعلم التقليدية وغير  التدريس ليباقائمة بأس

التقليدية موثقة ومعتمدة ومعلنة لجميع أعضاء 
  لطالبهيئة التدريس والهيئة المعاونة وا

 

  تقرير مراجعة 
              استراتيجية 

  والتعلم التدريس

ميزانية   
 الكلية 

تقرير من   1
المستفيدين  

100 %  

تقرير من  
 المستفيدين 

وحدة ضمان 
  الجودة 

2016- 2017  
  

تفعيل مشاركة الخريجين واألطراف 
 التدريسالمجتمعية في مناقشة استراتيجية 

                                                        والتعلم

عن  تقرير المستفيدين
  ستراتيجية ا

  والتعلم التدريس

ميزانية   
 الكلية 

تقرير  
استطالع  

الرأي  
وخطة 
  تحسين

تقرير استطالع  
الرأي وخطة  

 تحسين

نة القياس لج
  وتقويم األداء
فريق معيار  

  التدريس والتعلم

2016- 2017  
  

سائل اعداد استطالع رأي الطالب حول و-
  وتطبيقها وتحليل نتائجها والتعلم التدريس

  واالستفادة منها 
  

                       تقرير استطالع
عن وسائل   أراء الطالب

               والتعلمالتدريس  
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

عدد  ونسبة   100% 
(%) المعلقات  
 التي بها مراجع

لجنة المراجعة  
  الداخلية بالوحدة

2016- 2017  

  

التي استفادت منها   علمعلقات تذكر المراجا
توصيف  في هذه األنشطة يتم تقييمهاو

 المقررات 

  

المعلقات بها المراجع التي              
  استفادت منها 

ميزانية   
 الكلية 

60 
)100 (%  

عدد  ونسبة 
 (%) المقررات

 المطابقة  

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

  والطالب

قبل بداية الفصل  
  األول  الدراسي

ل  صقبل بداية الف
  الدراسي الثاني

 الجدول الدراسي المعلن مطابق لآلئحة 

  الكلية 

  تقرير المراجعة

ميزانية   
 الكلية 

آلية تقييم  
التدريب 
الصيفي 
  الموثقة

آلية تقييم  
التدريب 

 الصيفي الموثقة

وحدة ضمان 
  الجودة

فريق معيار  
  التدريس والتعلم

2016- 2017  

  

 قييم التدريب الصيفيإنشاء آلية موثقة لت
تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس المشرفين و

على هذا التدريب ووضع مؤشرات لقياس  
  فاعليته 

  

  آلية تقييم التدريب  

  الصيفي الموثقة 

ميزانية   
 الكلية 

تقرير  
استطالع  

الرأي  
وخطة 
  تحسين

تقرير استطالع  
الرأي وخطة  

 تحسين

نة اقياس وتقويم  لج
  األداء

فريق معيار  
  دريس والتعلمالت

2016- 2017  

  

تطبيق الستطالع رأي الطالب حول برامج -
واالستفادة  التدريب الميداني وتحليل نتائجها  

  التغذية الراجعة منها من 

  

تقرير استطالع أراء 
برامج   عنالطالب 

 التدريب الميداني
  واالستفادة منها 

  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 

  إعداد التقرير

فريق معيار  
  التعلموالتدريس 

 

2016- 2017  

  

قائمة ببرامج التدريب الميداني علي مستوى -
لية اإلشراف والمتابعة  آالبرامج التعليمية و

  والتقييم 

  

التدريب     قائمة ببرامج 
  الميداني
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 

  القائمة إعداد 

فريق معيار  
  التدريس والتعلم

 

2016- 2017  

  

األطراف المجتمعية في  وثائق مشاركة-
  برامج تدريب الطالب والمشاركة في تقييمهم 

  

قائمة باألطراف المجتمعية      
  المشاركة 

ميزانية   
 الكلية 

مسئول مؤشر   تقرير الدراسة   %) 100(1
مشكالت التدريس  

والتعلم بمعيار 
  القيادة والحوكمة

2016- 2017 

  

رد المالبة للعملية  دراسة عن مدى كفاية الموا
  تعليمية لا

تقرير دراسة                    
عن مدى كفاية  الموارد  

  للعملية التعليمية 

ميزانية   
 الكلية 

1)100 (%  

9 )100 (%  

وثيقة مقياس  
 الدرجات 

توافر قوائم  
 اسئلة الشفوي  

  األقسام العلمية

وحدة ضمان 
  الجودة

2016- 2017  

  

  إعداد مقياس لدرجات الشفوي 

  يقوائم اسئلة للشفواد إعد

وثيقة مقياس              
  الدرجات 

تقرير عن مدى توافر  
  قوائم  اسئلة الشفوي 

ميزانية   
 الكلية 

مسئول مؤشر   تقرير الدراسة   %) 100(1
مشكالت التدريس  

والتعلم بمعيار 
  القيادة والحوكمة

2016- 2017  

  

  تقرير الدراسة   دراسة عن الدروس الخصوصية 

ميزانية   
 ية الكل

نسبة (%)    100%
جاز في ناإل

إعداد تقرير 
 تقسيم المقررات 

وحدة ضمان 
  الجودة 

  فريق المعيار 

2016- 2017  

  

اعادة تقسيم المقررات بنفس طريقة تقسيمها  
جعة وزنها النسبي في اومر NARSفي

  NARSالبرنامج علي النحو المبين في 

 

 NARSوثيقة 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

  مصري

مؤشر األداء               المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
استيفاء  

 جراءات اإل

 وكيل الكلية
لشئون التعليم 

  والطالب 

2016- 2017  

  

تشمل تقييم  لطريقة تقييم الطالب تحديث 
اساليب التعلم الذاتي من أنشطة ويخصص لها 

 درجات (أعمال سنة) بصورة موثقة معتمدة 

و ما   )الجامعةكلية ومجلس  موافقة مجلس(
هذا التعديل و يفيد التطبيق الفعلي لهذا القرار 

 في توصيف المقررن دوي

  

اول الالئحة معتمدة دج
وموثقة قرارات مجالس  

  الكلية والجامعة 

 وما يفيد التطبيق 

ميزانية   
 الكلية 

عدد زيارات    %) 100( 2
 المصانع

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

  والطالب

قسم رعاية  
  الشباب

2016- 2017  

  

زيادة التطبيقات العملية وزيارات المصانع 
فعيل خطط التحديث في والمستشفيات وت

 ألقسام العلمية لمواكبة تطور سوق العملا

  

إفادة موثقة من قسم 
  رعاية الشباب
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  توي المحلي سالمافسية للخريج علي زيادة القدرة التن 1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2017-2016( الخطة التنفيذية -الطالب والخريجون معيار

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 

 مصري

مؤشر األداء               المستهدف   /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة ثيقة الو

  ةميزاني 
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

  االتقرير

وكيل الكلية لشئون 
  الطالب

مناقشة آلية استمرارية المشروعات   2017-2016
الطالبية واقتراح أن يكون مدير المشروع  
طالب بالفرقة الرابعة أو الثالثة والمشرف 

على  المشروع عضو هيئة تدريس لديه 
تيار  خشروط ا شروعات وإعدادخبرة بالم

مدير المشروع الطالبي والمشرف على  
  المشروع

تقرير عن 
شروط اختيار  

مدير المشروع  
الطالبي 

والمشرف على  
  المشروع

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

  الخطة 

وكيل الكلية لشئون 
  الطالب

  قسم رعاية اشباب 

عم واالرشاد خطة معتمدة ومعلنه للد   2016-2017
بقا لالحتياجات الفعلية للطالب طالطالبي 

تتضمن :رعاية الطالب الوافدين والدعم  
  المالي للطالب المستحقين للمنح الدراسية 

الدعم   خطة
 واإلرشاد 

  معتمدة ومعلنه

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

  الدليل 

وكيل الكلية لشئون 
  الطالب

  قسم رعاية اشباب 

يتضمن معلومات كافيه  الطالب لدلياعداد    2016-2017
عن المؤسسة وبرامجها التعليمية وخدمات  

 الدعم الطالبي 
  

  دليل الطالب 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
االنجاز في إعداد  

  التقرير

وكيل الكلية لشئون 
  الطالب

  

 مجهزة للحاالت الطارئة  العيادة الطبية   2016-2017
  

دة  تقرير العيا
ن المتاح الطبية ع

متطلبات  و
ميزانية   

 الكلية 
نسبة (%)    100%

االنجاز في إعداد  
 اإلحصائية 

توافر إحصائية عن نسبة الوافدين إلى     2017-2016  قسم شئون الطالب
 العدد اإلجمالي للطالب 

 

عن  إحصائية 
  نسبة الوافدين 

ميزانية   
 الكلية 

ة لشئون الكليوكيل  دليل البرنامج  دليل البرنامج
  والطالب التعليم

  عداد دليل البرنامج التعليمي (كتيب) إ 2016سبتمبر 
  

  دليل البرنامج
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 للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

                                                                                           الهدف االستراتيجي رة التنافسية للخريج تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القد 1-3الهدف االستراتيجي
  ) 2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( - الدراسات العليا معيار

التمويل  % اإلنجاز 
جنية 
 مصري

داء              األ مؤشر المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 500  
  

ميزانية  
  الكلية 

قرار مجلس  
الكلية باعتماد 

  الالئحة 

قرار مجلس  
الكلية باعتماد 

 الالئحة  

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
    األقسام العلمية

  اسات العليقسم الدرا

إعالن الالئحة بعد عمل التعديالت  -  2016-سبتمبر 
  المطلوبة واالعتماد والتوثيق  

اإلعالن عن برامج الدراسات العليا  -
  يالساعات المعتمدة  

الئحة ساعات              
معتمدة لبرامج                   

الدراسات العليا موثقة 
  ومعلنة  

  
  

 1350  
  

ميزانية  
  الكلية 

18     
)100 (%  

 (%)   عدد ونسبة
ملفات البرامج 
 التي تم إعدادها 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها 

واعتماد وتوثيق وثيقة  مراجعة  -  2016-سبتمبر 
توصيف  المعايير األكاديمية المتبناة 

ومصفوفاتها   برامج الدراسات العليا
يئة  هوفقاً للنماذج الصادرة من ال

عليم ضمان جودة التالقومية ل
                                          عتمادالوا

  ملفات البرامج 
  

وبها توصيف  
ومصفوفات البرنامج  

  والمقررات

 1350  
  

ميزانية  
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)    
ملفات المقررات  

 التي تم إعدادها 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

رامج بمراجعة توصيف مقررات   -  2016-سبتمبر 
وفقاً الدراسات العليا ومصفوفاتها 

يئة القومية هللنماذج الصادرة من ال
                  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  ملفات المقررات  

 9500  

ميزانية  
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)    

تقارير المراجعة 
 للمصفوفات

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  خلية بهاالدا

المخرجات  ت مراجعة مصفوفا -  2016-سبتمبر 
التعليمية المستهدفة للمقررات مع 

  أهداف ومخرجات البرنامج

  تقارير المراجعة 



Page 87 of 253 

 

التمويل  % اإلنجاز 
جنية 
 مصري

داء              األ مؤشر المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 50  
  

ميزانية  
  الكلية 

الجدول  
 الدراسي 

 
  التقويم  

 الجدول الدراسي 
 

 التقويم       

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
    يةاألقسام العلم

  لياعقسم الدراسات ال

  2016-سبتمبر 
  

  2016-نوفمبر

إعداد الجدول الدراسي  للفصل  -
 األول             

إعداد جدول التقويم                 
 للفصل األول 

وثيقة الجدول الدراسي  
  فصل أول 

وثيقة التقويم            
  فصل أول 

 350  

  

ميزانية  
  الكلية 

جميع  
  المقررات 

)100 (%  

 ة (%)  ونسبعدد 

قررات  متقارير ال
اتي بها خطط  

 تحسين 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  الداخلية بها

  2017فبراير  –يناير 

بعد إعالن نتائج الفصل  
  الدراسي األول

إعداد  تقارير المقررات لفصل   -
الدراسي األول  وخطط التحسين بناًء  

 على التغذية الراجعة من الطالب

        خطط التحسين     
  للمقررات

 50  

ميزانية  
  الكلية 

الجدول  
  الدراسي

 معلن 

  التقويم معلن 

إعداد الجدول  
  وإعالنه الدراسي

 التقويمإعداد 
  وإعالنه 

 

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
    األقسام العلمية

  قسم الدراسات العليا

  2017فبراير –يناير 

  2017ابريل  -مارس

  

سي للفصل  جدول الدراإعداد ال -
 ثاني             لا

جدول التقويم                        
  للفصل الثاني             

وثيقة الجدول الدراسي  
  فصل تاني

وثيقة التقويم            
  فصل ثاني

 350  

ميزانية  
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)    100%

خطط التحسين 
 للمقررات

األقسام العلمية 
ة  ولجان المراجع

  الداخلية بها

  2017 يوليو

بعد إعالن نتائج الفصل  
  الدراسي الثاني

إعداد  تقارير المقررات لفصل   -
الدراسي الثاني وخطط التحسين بناًء  

 على التغذية الراجعة من الطالب

خطط التحسين             
  للمقررات

ميزانية   
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)   %) 100(18

تقارير المراجعة 
 لبرامج الخارجية ل

  القسم العلمي 

لمراجع الخارجي  ا
  للقسم العلمي 

تقرير المراجع             مراجعة خارجية لملفات البرامج    2017سبتمبر 
الخارجي على                   

  20نموذج 
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التمويل  % اإلنجاز 
جنية 
 مصري

داء              األ مؤشر المستهدف الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الدالة

 100  

  

ميزانية  
  الكلية 

 عدد ونسبة (%)    %) 100(18

خطط التحسين 
  للبرامج 

األقسام العلمية 
ولجان المراجعة  

  لية بهاالداخ

جراء التعديالت المذكورة في تقرير إ  2017اكتوبر 
المراجع الخارجي (إن وجدت) 
وخطط تحسين البرامج بناًء على  
التغذية الراجعة واعتماد وتوثيق  
  مرفقات الملفات 

ملفات البرامج 
مكتملة وخطط 
  تحسين للبرامج

  عدد المقيدين 

)100 (%  

 عدد ونسبة (%)  
خطط التحسين 

  للبرامج 

م العلمية قسااأل
مراجعة  لولجان ا

  الداخلية بها

ق م   2016اكتوبر  ق ال ال  ث واس ت
از ل ملف إن عة خالل ع ا  ل

ال  ال

  

ملفات إنجاز طالب  
  الدراسات العليا 

 500 
ميزانية  

  الكلية 

ول و ادارة    2016اكتوبر   وحدة ضمان الجودة   توافر الدليل   100% ام لل اد ن اع
انا  اءاتآت و االم ة االج   ل

يل إدارة  لد
  االمتحانات 
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  للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

     التميز واالرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي تعزبز 2-3الهدف االستراتيجي

 )2017-2016نوية (سالخطة التنفيذية ال -البحث العلمي  معيار         

 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

 

500 
ميزانية  

  الكلية 
  

عن إعداد  
  الوثائق 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد اآللية  

وكيل الكلية لشئون 
راسات العليا  الد

    والبحوث
  

  فريق المعيار  

تضع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق   2016-2017
 خطوات منهجية.  

آلية وضع الخطة  
  البحثية

  
نسبة(%) اإلنجاز    100% 

  في إعداد اآللية  
وجه ارتباط خطتها  أتتأكد المؤسسة من   2016-2017

 ولويات المجتمع. أالبحثية بخطة الجامعة و
اط الخطة  تقرير إرتب
ة الجامعة طالبحثية بخ

  وأولويات المجتمع 
نسبة(%) اإلنجاز    100% 

  في إعداد اآللية  
مكانات  إتتحقق المؤسسة من مدى مالءمة   2016-2017

  المؤسسة مع خطتها البحثية. 
تقرير مالءمة إمكانات           

المؤسسة مع خطتها  
  البحثية

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
  قة  في إعداد الوثي

خالقيات البحث ألمؤسسة لجنة اتنشئ   2016-2017
رشادات الدولية  إلالعلمى وفق القواعد وا

 والضوابط المحلية. 

وثيقة ضوايط تشكيل لجنة  
أخالقيات البحث     

  العلمي
نسبة(%) اإلنجاز    100% 

  في إعداد الوثيقة  
جراءات إتضع اللجنة ضوابط عمل و  2016-2017

علها (مثل الحصول  تشغيل قياسية لها وتف
موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية  على

 ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها).

وثيقة ضوابط عمل  
  وإجراءات تشغيل 

لجنة أخالقيات 
  البحث العلمي

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
في إعداد بيان  

  البيان 

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث   2016-2017
ل  ثصادر تمويل مختلفة (مالعلمي من م

نسبة من دخل   -مشروعات بحثية ممولة
تسويق   -الوحدات ذات الطابع الخاص

 البحوث). 

بيان بالموارد المالية 
ومصادر التمويل 
المختلفة المتوفرة 

  للبحث العلمي
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد البيان  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  لبحوث  وا

  

    فريق المعيار

   

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية   2016-2017
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد 
المادية والتجهيزات والتسهيالت التي 
 توفرها للعملية البحثية مالئمة.

بيان بالموارد المادية 
والتجهيزات  
والتسهيالت التي  
توفالها المؤسسة 
  للعملية البثية

 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  

  إعداد البيان   في

تعد المؤسسة بيانا بالمشروعات البحثية   2016-2017
الممولة من مؤسسات محلية واقليمية 
  ودولية خالل االعوام الثالثة الماضية.

بالمشروعات   بيان
البحثية الممولة من 
مؤسسات محلية 
واقليمية ودولية 

عوام الثالثة  ألخالل ا
  الماضية 

 

100%  

  

بة(%) اإلنجاز  سن
  اد البيان  د في إع

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد القائمة  

ساليب لدعم وتحفيز  أتستخدم المؤسسة   2016-2017
و أالبحث العلمي (مثل استحداث وحدات 

دارات لدعم البحث العلمي وتسويق  إ
البحوث وحاضنات المشروعات ومراكز 

وريادة األعمال واالبتكار نقل التكنولوجيا 
 ا).وغيره

قائمة اسليب دعم  
تحفيز البحث  و

العلمي وتنمية 
  قدرات  الباحثين 

تضع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج  
  لتنمية قدرات الباحثين.
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
  في إعداد التقرير  

تدعم المؤسسة االبحاث التطبيقية   2016-2017
والمشروعات البحثية المشتركة بين 

او  ختلفة في ذات المؤسسةتخصصات م
  . خارجية مع جهات

تقرير عن وسائل 
دعم األبحاث 

  التطبيقية والمشتركة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  
  

نتاج البحثي إلتحلل المؤسسة تطور ا  2016-2017
ومتوسط   عوام الثالثة الماضية للمؤسسة لأل

االنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي. 

تطور  تقرير يوضح
نتاج البحثي  إلا

للمؤسسة لألعوام  
الثالثة الماضية  

ومتوسط االنتاج  
ألعضاء هيئة 

التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي 

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
  في إعداد الدراسة  

شجيع  تسائل فعالة للمؤسسة وتستخدم ا  2016-2017
عضاء هيئة التدريس  أودعم مشاركة 

والهيئة المعاونة والطالب فى االنشطة 
والمشروعات والمؤتمرات العلمية 
  والبحثية المحلية واالقليمية والدولية

دراسة عن تطور 
مشاركة  الفئات  

المختلفة في األنشطة 
البحثية المختلفة 

خالل األعوام الثالثة  
  الماضية 

تقرير تحليلي                   :نات تشملاتعد المؤسسه قواعد بي
لمحتوى قواعد 
بيانات البحث  

العلمي واألنشطة 
  العلمية األخرى  

ميزانية   
  الكلية 

100%  

نسبة (%)  
اإلنجاز في إعداد  

  التقرير

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث 

  

علمية من األبحاث العدد ونسبة كل -1  2016-2017
قليمية والدولية الي مجمل إلمحلية والا

األبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور 
 النشر المحلي والدولي. 

عدد ونسبة األبحاث المشتركة  -2       
  والتطبيقية.
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 %
 اإلنجاز 

التمويل 
جنية 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)  
اإلنجاز في إعداد  

  التقرير

  فريق المعيار 

  

2016-2017  

  

  

  

ع المؤسسات األتفاقيات المفعلة م-3
قليمية  إلاو البحثية المحلية وا التعليمية

  والدولية ومخرجاتها

ميزانية   
 الكلية 

قليمية  إلالمؤتمرات العلمية المحلية وا-4
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت  

  في تنظيمها 

 اصدار دورية علمية محكمة.-5 

ميزانية     
  الكلية 

سسة ؤرى ألعضاء الملمية أخأنشطة ع-6  2016-2017  
(مثل المشاركة في عضوية هيئات دولية 

و مشروعات والتمثيل  أبحاث أوفي تحكيم 
قليمية إفي منظمات وجمعيات محلية و 

 ودولية.

  

جوائز أو براءات اختراع حصل عليها  -7 
  اعضاء المؤسسة. 

نسبة(%) اإلنجاز    100% 
  في إعداد القائمة  

ن وكيل الكلية لشئو
  معيةالمشاركة المجت

وتنمية البيئة           
وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا  
  والبحوث  

  فريق المعيار  
  

تحرص المؤسسة على اقامة مؤتمر علمى   2016-2017
  دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

قائمة المؤتمرات            
العلمية  المحلية    

واإلقليمية  والدولية    
ظمتها الؤسسة       التي ن

شاركت في        أو
  تنظيمها 
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 ومهارات الطالب  توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف :الغاية الرابعة

          درات تنافسية للطالبالمساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبناء ق : 1-4 الهدف االستراتيجي
  ) 2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( - المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار 

 %
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الطالب الجدد   
  بالكلية

)3000  (
  تمويل ذاتى 

  نشاط  12
  

100%  
عدد  ونسبة 

(%) األنشطة 
 الرئيسية المنفذة 

 

اعضاء معيار خدمــة 
ــة  ــع و تنميــ المجتمــ

  البيئة  

 

شهر أكتوبر 
2016           

  

ندوة  عن "أهمية  -1
التسويق الدوائى  

تقرير عن  إنجاز  12
األنشطة،            

تقرير لكل نشاط  
ومرفقاتها وتشمل  

  عالن عن             اإل
  األنشطة   

ومكان انعقادها وقوائم  
الحضور والورقيات  

الخاصة بإنجاز األنشطة  
ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

  على استطالع الرأي 
  

الطالب 
والعاملين 

وأعضاء هيئة 
التدريس بالكليه 

 وخارجها

)3000  (
  تمويل ذاتى 

كلية يل الوك  -
 لشئون خدمة

المجتمع و تنمية 
  البيئة.

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

 تنمية البيئة

شهر نوفمبر 
2016 

ندوة  وورشة عمل  -2
للطالب بعنوان "توعية  
الطالب ضد الضغوط 

من خالل    النفسيه"
متخصصون من ذوى 

 الخبرات 

السنوات   طالب 
  النهائيه بالكليه  

ئون وكيل الكلية لش -  
  الب.التعليم والط

وكيل الكلية لشئون  
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة

اعضاء هيئة  -
  التدريس بالكلية

  –يوليو  
  2017سبتمبر 

تدريب عدد  -3
طالب   150-200

سنويا من طالب   
الفرقيتين الرابعة و 

الخامسة بالكلية  
بمختلف شركات  

االدوية خالل 
  االجازة الصيفية
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 %
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

المستفيدون  
     العمل  بسوق

، ت(صيدليا 
،  مستشفيات

  مراكز بحثيه)

مجهودات  
  ذاتيه

نشاط   12
100%  

  
  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

 الرئيسية المنفذة  
 

وكيل الكليه لشئون  -
  خدمة 

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
أعضاء هيئة   -

  التدريس
  االسر الطالبية -
  اتحاد الطالب -

إحتياجات   حديدت -4 2017يناير 
مل عسوق ال

(الصيدليات) من 
  خريجى الكليه

التخرج   حديثى 
  من كلية الصيدله 

30000  
دعم من  

الجامعه /  
تمويل ذاتى  

شركات  /
ادويه /  

إشتراكات 
  الطالب

  عميد الكليه-
وكيل الكليه لشئون - 

  خدمة المجتمع 
وكيل الكليه لشئون - 

  التعليم والطالب 
  رعاية الشباب -

تنظيم حفل  -5  2017 يوليو
يجى كلية رخ

  الصيدله 

المحيط    المجتمع 
وخارج  داخل 

  الجامعه

مجهودات  
  ذاتيه

وكيل الكلية لشئون  -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

     تنمية البيئة

بداية من 
  2016اكتوبر 

حصر مبدئى   -6
إلنتشار األمراض 

المهنيه بمحافظة  
  ن حلوا
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 %
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الطالب الجدد  
عاملين لوا

وأعضاء هيئة 
 التدريس بالكليه

مجهودات  
ذاتيه 

باالشتراك  
رعاية  مع 

الشباب 
 بالكليه

  نشاط   12
  

100% 
عدد  ونسبة 

(%) األنشطة 
 الرئيسية المنفذة  

وكيل الكلية لشئون  -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

    تنمية البيئة

ل رياب

2017  

ال  -7 و  طتوعيه  الب 
األطراف   و  العاملين 
الكليه  بدور  المجتمعيه 
و  المجتمع  خدمة  فى 

  تنمية البيئه

الداخلى    المجتمع 
  للجامعه

5000  
من   دعم 
 / الجامعه 
ذاتى   تمويل 

شركات    /
  ادويه

  نشاط   12
100% 

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

 الرئيسية المنفذة  

وكيل الكلية لشئون   -
لمجتمع و  خدمة ا

    ةتنمية البيئ
وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب
اعضاء معيار   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة   

المجموعة   - 
  العلمية للطالب

الفصل   
الدراسى  

طبقا   التانى  
لظروف 

االطراف 
  المشاركة

ندوة حول "التغذية  -8
السليمة وعالقتها 
بصحة االنسان "  

باالشتراك مع معهد 
    لتغذيةا

 الموظفين
والعاملين 

المحالين للتقاعد  
  بالكلية

3000 
 جنيه

(تبرعات  
أعضاء  

هيئة 
التدريس 

  واالداريين)

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع و  
    تنمية البيئة

وكيل الكلية  - 
لشئون التعليم 

  والطالب
اعضاء معيار   - 

خدمة المجتمع و  
     تنمية البيئة

  رعاية الشباب - 

ا عام لخالل 
    الدراسى

االحتفال وتكريم    -9
الموظفين المحالين 

  للمعاش
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 %
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الموظفات  
داخل  والعامالت 

  الكلية 

جنية 2000
ذاتى   تمويل 
أعضاء   من 

هيئة 
  التدريس

  نشاط   12
  

100% 
  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

 الرئيسية المنفذة  

  عميد الكليه -
وكيــل الكليــة لشــئون  

ــة المجتمــــ  ع و خدمــ
  تنمية البيئة  

وكيل الكلية لشئون   -
  التعليم والطالب

ــار  - ــاء معيــ اعضــ
ــع و  خدمــــة المجتمــ

   تنمية البيئة  
 رعاية الشباب. -

األحتفال بعيد   -10  2017مارس 
االم وتكريم بعض  

الموظفات  
والعامالت بالكليه  

+ أختيار االم  
  المثاليه

 2000  مجتمع الجامعة  
تمويل   جنية 

  ذاتي

  نشاط   12
  

100%  

عدد  ونسبة 
األنشطة  )(%

  الرئيسية المنفذة  

وكيل الكلية لشئون    -
ــع و  خدمــــة المجتمــ

  تنمية البيئة  
ــار  - ــاء معيــ اعضــ

ــع و  خدمــــة المجتمــ
   تنمية البيئة  

  أتحاد الطالب. - 

ــمبر  ديســـــــــ
2016  

حملة توعية  -11
بمرض السكري 

داخل الحرم  
  الجامعي.
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 %
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

من    المجتمع المحيط   تموي 
مشروعات 

  جامعةال

لشئون   ةوكيل الكلي  -
  البيئة و المجتمع.

ــار  - ــاء معيــ اعضــ
ــع و  خدمــــة المجتمــ

  تنمية البيئة   
ــة   ــر الطالبيـــ األســـ

  المختلفة بالكلية
ــه - ــاء هيئــــ أعضــــ

ــالب  ــدريس و طـ التـ
مــــــــن الكليــــــــات 

  المشتركة

قافله طبيه للتوعيه   -12  2016أكتوبر 
ــكرى  ــرض الســــ بمــــ
بالتعـــاون مـــع كليتـــى 

ــب ــريض و الطــ  -التمــ
ــ  ــر جامعـ ــوان بمقـ ة حلـ

الحمـــر بعـــين االهـــالل 
   حلوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Page 98 of 253 

 

 توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالب :الغاية الرابعة

 ج التدريب الميداني) متنافسية للطالب (برا تحقيق شراكة مجتمعية تساهم بفاعلية في بناء قدرات : 2-4الهدف االستراتيجي

  ) 2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( - المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار

الفئة  % اإلنجاز 
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الدالة

المراكز  
لبحثية ا

لكليات وا
  ظرةاالمن

وشركات  
  األدوية

ــل  - التمويـ

ــن  مــــــــــ

  الجامعة

حساب    -
  الوحدات 

100%  
نسبة (%)  

إعداد  اإلنجاز في 

  اآللية

ــس  - ــيس مجلــ (رئــ
  ادارة الوحدات
  ( عميد الكلية)

وكيل الكلية لشئون   -
ــة و المجتمــع و  البيئ
نائــب رئــيس مجلــس 

  ادارة الوحدات.
مديرى المراكز  -

مجلس ادارة  
  حدات الو

خالل الخطه  
2016-2017  

تنشيط عمل الوحدات ذات  -1
قيام   منةخالل الطابع الخاص

الكلية بتسويق واالعالن عن 
مشروعات الوحدات ذات 

الطابع الخاص و المشروعات  
مجاالت المتاحة الالبحثية فى 

    من خالل الوحدات
فئات لعمل التحاليل لمختلف -

  الباحثين
  
   

آلية للعمل والتقييم 
أل داء   رىالدو

 لمالوحدات تش
  االتصاالت
باالطراف 
 الممجتمعية المعنية  

أعضاء   
هيئة 

التدريس 
والمعاونين  

  والطالب

مبزانية  
  الكلية 

الشراكات عدد   2
 المجتمعية  

 

  عميد الكلية-
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة

  رعاية الشباب  -

العام الجامعى 
2016-2017  

  دوية لشركات األمخاطبات -2
  

  د اتفاقاتقع -3

  عقود الشراكة -
  زيارات  تقارير  -

  التدريب
شركات    الميدانى للطالب 

  األدوية
عدد ونسبة (%)    5%

 الطالب
  المستفيدين 

المجتمع   
الداخلى  

والخارجى  
لجامعة 
  حلوان 

ميزانية  -
  الكلية 

دورية تحديث    شهور  3كل 
  الموقع

  عميد الكلية-
لشئون  وكيل الكلية  -

  ومجتمع خدمة ال
تنمية البيئة  

العام الجامعى 
2016-2017  

األشــــراف علــــى الموقــــع -4
 االكترونى للكلية و تحديثه 

التحميل المستمر  
النشطة المعيار على 

  موقع الكليه
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الفئة  % اإلنجاز 
الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الدالة

المجتمع   
الداخلى  

لكلية 
  الصيدله 

ميزانية  -
  الكلية 

عدد ونسبة (%)     %) 100( 2
  ممثلين ال

  من المجتمع 
  جى  الخار 

 

  عميد الكلية-
كيل الكلية لشئون  و -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

العام الجامعى 
2016-2017 

متابعة آليه إشتراك شركات  -5
األدويه و المؤسسات الصيدليه 

  في صنع القرار بالكلية. 

  مجلس تشكيل 
  ممثلين  وبه  الكليه  

  من المجتمع 
  الخارجى   
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 ومهارات الطالب  وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف عة المجتمالكلية لخدم توظيف خبرات :الغاية الرابعة

 تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل  -: 4-3الهدف االستراتيجي

  ) 2017-2016الخطة التنفيذية السنوية ( - المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار

 %
 جاز اإلن

الفئة 
  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف لتمويلا  المستهدفة

 الوثيقة الدالة 

دول  
حوض 

  النيل

ميزانية  
  المشروع

عدد تفاربر   / عام 4     
 المشروع

المشاركة في مشروعات الجامعة    2017-2016  أ.م.د/ سامح سرور 
راكات مع دول الخاصة بتنمية الش

  ليحوض الن

  المشروع  تقارير 
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  2018-2017 الخطة التنفيذية 
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  الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية 

             : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر     1-1الهدف االستراتيجي
    )2018-2017(الخطة التنفيذية السنوية  -خطيط االستراتيجيتالمعيار 

 % اإلنجاز 

 التمويل

جنيه 
 مصري

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

 

ميزانية  
  الكلية 

نسبة (%) استيفاء    70%
  التقرير

  بديلةال ستراتيجيات وفة االفإعداد مص-  2018-2017 فربق المعيار  
 عن   متعددة أخرى بوسائل اإلعالن-

 ة واألهداف االستراتيجية ال الرؤية والرس
ريادة  يضاف إليها داف االستراتيجية هاأل-

  التوظفاألعمال وقابلية 

تقرير األداء        
  السنوي للمعيار

يتخذ فربق المعيار   عدد التقارير   %) 100(2 
اءات الالزمة  اإلجر

جعة اداخية  امر
 والخارجية   

المراجعة الداخلية والخارجية للخطة   2017-2018
  تراتيجية االس

  تقارير المراجعة

  أكبر من  

70 %  

  

نسبة (%) استيفاء  
  التقرير

اكتوبر   -سبتمبر   فربق المعيار  
2018  

المتابعة والتقييم للخطة تقرير إعداد
  االستراتيجية  

ة المتابعتقرير
 ييم  والتق
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  اية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكليةغلا

 : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                 1-1الهدف االستراتيجي
  )2018-2017لسنوية (الخطة التنفيذية ا - القيادة والحوكمةمعيار

 اإلنجاز  %
 التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

 الدالة

نسبة (%) اإلنجاز    %100  ميزانية الكلية 
  في إعداد التقرير 

تحديث وثائق معايير اختيار القيادات   2018-2017  فريق المعيار 
   هاعالن عنواإل

  

ايير اختيار  عم وثيقة 
  محدثة  القيادات
  ومعلنة 

نسبة (%) اإلنجاز   100% 
  في إعداد التقرير 

ضمان تداول السلطة  ل المؤسسة  إجراءات  2018-2017 فريق المعيار 
في المناصب القيادية خاصة غير المنظمة 

  بالقانون واللوائح 
  

  إجراءاتتقرير عن 
  ضمان تداول 

  السلطة  
نسبة (%) اإلنجاز   100% 

ي إعداد  ف
  التوصيف
  و التقرير

ظيفي بعد صدور  وتحديث التوصيف ال-  2018-2017 فريق المعيار 
قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية 

وثائق محدثة تشير إلى االلتزام به  -وإعالنة
                                 حالة التعيين والنقل واالنتداب يف
   

  ي وظيف توصيف
  محدث ومعلن 

 االلتزامتقرير عن و
بحقوق المكلية الفكرية

نسبة (%) اإلنجاز   100% 
  في إعداد الميثاق

 واعتماده  تحديث الميثاق األخالقي-  2018-2017 فريق المعيار 
  وتفعيله( اتاحته) وإعالنه 

    الميثاق األخالقي
  محدث وملعن  

نسبة (%) اإلنجاز   100% 
  ائمة في إعداد الف

حماية حقوق الملكية الفكرية بين   نشر ثقافة  2018-2017  فريق المعيار 
اإلداريين والطالب ووضع آليات لمتابعة  

  لحقوق ه اومراجعة إجراءات حماية هذ

  قائمة وسائل نشر  

  حقوق الملكية الفكرية

نسبة (%) اإلنجاز   100% 
  الوثيقة في إعداد 

  فريق المعيار 

 األقسام العلمية

 

معتمدة لتوزيع أعباء  لية)آ( وثائق إعداد -  2017-2018
 اإلشراف والتدريس والحوافز 

  

  وثيقة معتمدة لتوزيع  
أعباء اإلشراف 

  آلية و والتدريس
  توزيع الحوافز
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 اإلنجاز  %
 التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

 الدالة

 9 
)100 (%  

عدد األقسام  
العلمية التي تم 

  مخاطبتها 

  فريق المعيار 
  

  2017سبتمبر 
  2018ويناير 

الكتاب   مخاطبة األقسام العلمية عن إعداد 
 ً  وضوعة لذلك مللمعايير ال الجامعي وفقأ

  

المخاطبات مرفق بها  
  قلئمة المعايير 

 نسبة (%)  100%   
االنجاز في إعداد  

 التقرير 

فريق معيار  
 القيادة والحوكمة

إعداد تقرير عن تنفيذ الخطة التدريبية   2017-2018
نسبة الحاصلين  للقيادات األكاديمية وبه 
  عدد القيادات  علي دورات إلي إجمالي

نفيذ الخطة ت تقرير 
  التدريبية

   
  ميزانية الكلية

 نسبة (%)  100%
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

فريق معيار  
  القيادة والحوكمة

تقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات    2017-2018
  تقييم موضوعية

  داء ألتقرير تقييم ا

   
  ميزانية الكلية

 نسبة (%)   100%
د  االنجاز في إعدا 

 الوثيقة

  فريق معيار
 القيادة والحوكمة

التدريس التعامل مع مشكالت إعداد تقرير  2017-2018
  والتعلم 

  التعاملتقرير عن 
مع مشكالت  

  التدريس والتعلم
   

  ميزانية الكلية
 3كل 

  شهور 
دورية تحديث  

 الموقع 
لجنة النشر  

 واإلعالم
2017-2018   ً   تحديث موقع الكلية دوريا

شر اعالنات وأدلة لنتوفير مطبوعات و-
  معلومات عن الكلية لا
  

  تقرير عن تحديث  
  موقع الكلية      
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

                                                                    وير المستمر         : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتط1-1الهدف االستراتيجي
  ) 2018-2017( الخطة التنفيذية -معيار أعضاء هيئة التدريس 

 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

 مصري

مؤشر األداء               المستهدف مسئولية 
   التنفيذ

 ةالوثيقة الدال /اتخرجالم األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

استيفاء حاجة الكلية من  إعداد وثيقة مدى  2018-2017  فريق المعيار 
بناًء على الدراسة   اعضاء هيئة التدريس

االكتوارية السابق إعدادها واإلجراءات 
 التصحيحية

  

  تقريرعن مدى اتفاق  
س هيئة التدرينسبة أعضاء 

المعاونة إلى الطالب والهيئة
  مع المعدالت المرجعية   

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

تتعامل المؤسسة من خالل آليات محددة مع    2018-2017  فريق المعيار 
وجود عجز أو فائض في أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة في أي من  
  .   التخصصات

 )قرطتقرير عن آليات (
مع العجز  التعامل

 والفائض
  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد القائمة  

تتأكد المؤسسة واألقسام العلمية من مالءمة    2018-2017  فريق المعيار 
التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع  

المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها 
سة والقسم  سالخطة التدريسية للمؤعند إعداد 

  العلمي . 

قائمة بالمقررات الدراسية  
  والقائمين بالتدريس 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضو   -  2018-2017  فريق المعيار 
هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على  

مية وعلى مستوى  مستوى األقسام العل
ة بما يتيح لهم أداء كافة المهام بكفاءة  س المؤس

والمشاركة في األنشطة الطالبية وريادة 
  األعمال وغيرها 

متوسط عبء  تقرير عن  
العمل لعضو هيئة التدريس  

  وعضو الهيئة المعاونة 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

 مصري

مؤشر األداء               المستهدف مسئولية 
   التنفيذ

 ةالوثيقة الدال /اتخرجالم األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

في إعداد النماذج  
وتطبيقها وإعداد 

 حسينخطط الت

  فريق المعيار 

2017-2018  

تطبيق استبيانات قياس اآلراء وتقييم  
  األداء واالستفادة من نتائج تحليلها

(تطبيق استبيانات تقييم األداء وقياس 
اآلراء لهيئة التدريس والمعاونين و تحليل 

النتائج وعرض ومناقشة نتائج تقييم 
األداء في المجالس المختصة أو مع 

واتخاذ اإلجراءات   رئيس القسم العلمي
تصحيحية المناسبة مثل المحاسبة لا

  )ووضع خطط تنمية المهارات

نماذج االستبيانات ونتائج  
  استطالع الرأي واالستفادة 

  منها ( إجراءات تصحيحية) 

  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد البيان 

  فريق المعيار 

2017-2018  

ة المنفذة بناًء  إعداد بيان البرامج التدريبي
بيان الحتياجات التدريبية واعلى 

المتدربين من كل فئة  المتدربين به نسب
ووثائق لقياس   إلى العدد اإلجمالي لكل فئة
  مردود التدريب على األداء 

  

بيان البرامج التدريبية 
المنفذة ونسبة المتدربين  

  للعدد الكلي لكل فئة
وتقرير عن مردود 

  التدريب

ميزانية   
  ية الكل

  جاز ننسبة (%) اإل   100%

 في إعداد التقرير 

  فريق المعيار 

2017-2018  

بيان األقسام العلمية عن نسبة العجز 
والفائض وخطة موثقة لمواجهة العجز 
في أعضاء هيئة التدريس وخطة موثقة  

لمواجهة حاالت وجود فائض في األعداد  
 والتخصصات

تقرير عن العجز والفائض 
ئة في أعداد أعضاء هي

هة جالتدريس وخطط لموا
  العجز والفائض
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

                                             : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                1-1الهدف االستراتيجي
  ) 2018-2017( الخطة التنفيذية -معيار الجهاز اإلداري

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
في إعداد قاعدة  

 ات نالبيا

  فريق المعيار 

2017-2018  

تعد المؤسسة بيان بأعضاء الجهاز   -
اإلداري (بما فيه من فنيين) ومؤهالتهم، 

دارات والمعامل  وتوضح توزيعهم في اإل 
والقاعات والورش والمكتبة وغيرها وفق  

طبيعة نشاط المؤسسة والمواصفات  
  القياسية الصادرة عن الهيئة . 

  ضاء بأع بيان
  ري االجهاز اإلد

  يوضح مؤهالت   
  وتوزيع الجهاز 

  اإلداري  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

  فريق المعيار 

2017-2018  

تدرس المؤسسة مدى مالءمة أعداد   -
الجهاز اإلداري (بما فيه من الفنيين) لحجم  

  المؤسسة وطبيعة نشاطها .  
  

    تقرير عن استيفاء
  المعايير القياسية  

  للهيئة لعدد اإلداريين

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد البيانات

  فريق المعيار 

2017-2018  

توزع المؤسسة العاملين والفنيين على  -
اإلدارات واألقسام العلمية وفقاً للتوصيف  

الوظيفي للتأكد من تحقق التوازن في  
بناًء على عبء  توزيع الموارد البشرية 

  بما يضمن كفاءة األداء والعمل 

بيان مقارنة مؤهالت  
  العاملين مع 

  التوصيف الوظيفي

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد البيانات

  فريق المعيار 
2017-2018  

تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أو   -
  فائض في أعداد العاملين والفنيين 

  آليات المؤسسة 
لعجز ل مع اللتعام

  والفائض
ميزانية   

  الكلية 
  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعدادالوثيقة 
اعداد وثيقة لتعيين واختيار القيادات -  2018-2017  فريق المعيار 

  اإلدارية بالكلية موثقة ومعلنة 

  

وثيقة شروط اختيار  
  وتعيين القيادات 

  اإلدارية    
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 لوثيقة داد افي إع

للجهاز تحديد االحتياجات التدريبية   2018-2017  يار عفريق الم
االستقصاءات وتقارير  بناء اإلداري 

من التنظيم    المتابعة واالستعانة بخبراء
  ووضع خطة تدريبيةواإلدارة 

  آلية تحديد  

  االحتياجات التدريبية

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 ثيقة في إعداد الو

القياس الدوري آلراء أعضاء الجهاز   2018-2017  فريق المعيار 
اإلداري واالستفادة من نتائج تحليل 
  االستبيان لعمل إجراءات تصحيحية

  تقرير قياس اآلراء 

  يشمل خطط تحسين

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد الوثيقة 

اء أعضاء الجهاز التقييم الدوري ألد  2018-2017  فريق المعيار 
ري واالستفادة من نتائج التقييم في اداإل

المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات 
  وتطوير األداء 

تقرير تقييم األداء    
ويشمل خطط تنمية 

  مهارات 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد الوثيقة 

بية إعداد  بيان بعدد البرامج التدري  2018-2017  فريق المعيار 
سبة المتدربين في نالمنفذة و حساب ل

كل برنامج إلى إجمالي أعداد أعضاء 
  الجهاز اإلداري 

المنفذة به  ابرامجبيان 
  نسبة المتدربين 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد الوثيقة 

إعداد مقترح تحسين آلية تقييم أداء   2018-2017 فريق المعيار 
 الجهاز اإلداري 

  تحسين آليةح  مقتر

  داء الجهاز أتقييم  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد الوثيقة 

آراء  تحديث استبيانات لقياس  -  2018-2017 فريق المعيار 
  القيادات اإلدارية والعاملين 

  استبيانات محدثة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد الوثيقة 

د  بيان بعدد البرامج التدريبية ا إعد  2018-2017 لمعيار فريق ا
المنفذة و حساب لنسبة المتدربين في 

كل برنامج إلى إجمالي أعداد أعضاء 
 الجهاز اإلداري 

بيان البرامج التدريبية 
  المنفذة ونسبة 

المتدربين  للعدد الكلي  
  مردود  لكل فئة
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   سسي للكليةؤرفع كفاءة األداء المالغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية و

  واستمرارية  االعتمادتطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل  :2-1الهدف االستراتيجي 

         )       2018-2017( الخطة التنفيذية - معيار إدارة الجودة والتطوير

 % اإلنجاز 
  التمويل

الف جنيه 
 مصري

 ألنشطة الرئيسية ا فترة التنفيذ  لتنفيذ مسئولية ا مؤشر األداء  المستهدف
المخرجات/  
  الوثيقة الدالة 

  نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 

 االنجاز في
 إعداد الدليل 

وحدة  ضمان 
  الجودة

2017- 
2018  

يتضمن خطة عمل  2018 -2017الوحدة  دليل إعداد
 الوحدة

  

  دليل الوحدة 

  نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 

 االنجاز في
 ل الدلي إعداد

وحدة  ضمان 
  جودةلا

2017- 
2018  

انشاء آلية موثقة لمتابعة تنفبذ خطط التحسين بناًء  
  والممتحنين  على تحليل استبيانات ونتائج الطالب

آلية متابعة خطط  
  التحسين

  نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 

 االنجاز في
 إعداد الوثيقة

وحدة  ضمان 
  الجودة

2017- 
2018  

وثيقة حول عالقة     زلمركعالقة الوحدة با إعداد وثائق حول 
  الوحدة بالمركز

  نسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 

 االنجاز في
 إعداد الوثائق

وحدة  ضمان 
  الجودة

2017- 
2018  

  الدورات التدريبية في مجال الجودة إعداد بيان عن-
  إعداد وثيقة عن تمثيل الطالب و اإلداريين بالوحدة-
يزات هلموارد المادية والتجإعداد وثائق توافر ا-

  المحدثة بالوحدة
  

بيان عن الدورات  
ووثيقة تمثيل 

الطالب 
واإلداريين ووثيقة  

  تجهيزات الوحدة 

نسبة (%)    %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 التقرير

لجنة منسقي  
المعايير و لجنة  

المراجعة  
الداخلية ومدير 

  الوحدة

ل مالكالسنوي عن األداء التقرير الذاتي اإعداد  - 2018سبتمبر 
  للمؤسسة

  اإلجراءات التصحيحية المتخذة بناًء على التقويم -
  

 التقرير السنوي
ووسائل عرضه  

  ومناقشته 
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 % اإلنجاز 
  التمويل

الف جنيه 
 مصري

 ألنشطة الرئيسية ا فترة التنفيذ  لتنفيذ مسئولية ا مؤشر األداء  المستهدف
المخرجات/  
  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

وحدة ضمان 
 الجودة

إعداد تقارير الخطط السنوية المنفذة من خالل اللجان    2017-2018
ين والتطوير بالكلية   سللوحدة وبها خطط التحالفنية 

وبيان وأدلة اتخذت (إجراءات تصحيحية في ضوء 
التغذية الراجعة من الفئات المستهدفة الداخلية  

  والخارجية)

تقرير األنشطة 
  المنفذة 
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 ستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم العملية التعليمية والبحثيةمالتنمية ال :3-1تيجي الهدف االسترا

         )       2018-2017( الخطة التنفيذية - معيار الموارد المالية والمادية  

 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
مخرجات/ الوثيقة لا األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  لةاالد

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

وكيل الكلية 
لشئون المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

  البيئة

  

فريق معيار  
  الموارد 

  

                                                  المالية وتنوعها تنمية الموارد  2017-2018
يث خطة  دتح- ردنة تنمية المواتحديث تشكيل لج

على تنمية المستمر العمل  -وتفعيلها تنمية الموارد 
  الموارد الذاتية والبحث عن مصادر تمويل جديدة

( مثل البرامج المميزة والشراكات مع الجهات  
المناظرة                                                   

ا الذاتية تحديد إسهام الكلية في زيادة موارده-
ن  دراسة عن مردود الوحدات ذات  مسنوياً تتض

الطابع الخاص                                                                                                           

وثيقة تطور الموارد 
المالية الذاتية للكلية  

على مدار ثالثة  
أعوام والوثائق 

  الداعمة 

ة (%)  بنس  % 100 ة الكليةانيميز 
اإلنجاز في 
 إعداد الوثيقة

وال 
 تقرير 

  ميزانية سنوية و تقرير عن مدى كفايتها   2017-2018

خطة بالموازنة توفير ( توفير خطة مالية للكلية
تتضمن اإليرادات والمصروفات  المالية للمؤسسة

)                               والفائض في ضوء موارد الكلية
 -ة الموارد الذاتية للكليةكفاي إعداد تقرير عن مدى

  وبيان توزيع لموارد الكلية على األنشطة المختلفة

  خطة بالموازنة

  المالية السنوية  

تقرير   
  كفاية الموارد

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

 

وتحديد   واعتمادها وثيقة التقدير الكمي تحديث   2017-2018
قدير الكمي مع أعداد الطلبة في  تى تناسب المد

 ضوء معايير الهيئة القومية 
  

وثيقة التقدير الكمي  
محدثة ومعتمدة  

ومدى تناسبها مع  
  أعداد الطلبة  

   



Page 112 of 253 

 

 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
مخرجات/ الوثيقة لا األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  لةاالد

نسبة (%)    % 100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير
 

للبرامج   التسهيالت الداعمةحصر مدى مالءمة   2017-2018
ذا ما يجب أن توضحه  هن وجدت) وتعليمية ( إال

                                          NORMSوثيقة ال 
  
  

تقرير عن مدى 
مالءمة التسهيالت  

  الداعمة 

 3000000 
حصة الجامعة 

في مشروع  
CIQAP 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 

إحالل وتجديد 
  معامل  7

اإلدارة الهندسية 
  بالجامعة

تقرير اإلنجاز عن   معامل طالبية  7إحالل وتجديد   جامعة مرتبط بال
 7إحالل وتجديد 
  معامل طالبية 

  
نسبة (%)    % 100 ميزانية الكلية 

اإلنجاز في 
إعداد خطة  

الصيانة  
وتقارير  
المتابعة  
 الدورية 

 

وكيل الكلية 
لشئون المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

  البيئة
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

لة العناصر        مخمسية مكت خطة صيانة إعداد 2017-2018
ونماذج فصلية لتقديم الصيانة المطلوبة في 

األقسام  واجتماعات شهرية لمناقشة ومتابعة  
أعمال الصياتة                                                  

تية حالت عم وصيانة البنيةالخطة السنوية لدتحديث 
                                         واألجهزة

من  ألعمال الصيانة بالمعامل المتابعة الدورية  
حيث النظافة والسباكة واإلضاءة والكهرباء  

وإجراءات تصحيحية بناًء على   والتهوية
  المالحظات الواردة بتقارير المتابعة الدورية 

                                     

ة الصيانة  طخ
وتقارير المتابعة  

  الدورية 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
مخرجات/ الوثيقة لا األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  لةاالد

نسبة (%)    % 100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد الوثائق 
 وثائق)  7(  

                                 المحافظة على األمن والسالمة 2017-2018  
  متابعة شهرية للطفايات والمصاعد والكهرباء 

والدفاع   نماة الراهنة لنظم األتقارير شهرية للحال
  المدني

خطة لإلخالء ولجنة إلدارة األزمات والكوارث 
2016-2017  

خطة عمل لجنة إلدارة األزمات والكوارث وتنفيذ  
تجربة إخالء                                     تحديد 

خطة التدريبية إعداد الاالحتياجات التدريبية و 
 تفعيل دورات تدريبية للجنة األزمات والكوارث و

على إجراءات األمن والسالمة أو الدفاع المدني  
  واستخدامات طفاية الحريق) 

تقارير المتابعة  -
  الشهرية 

  خطة اإلخالء -
تشكيل وخطة عمل -

والخطة التدريبية  
للجنة األزمات 

  والكوارث
وثائق تجربة  -

  اإلخالء
تقرير عن الدورات -

  المنفذة

نسبة (%)    % 100 ميزانية الكلية 
توافر 
زات  يالتجه

المالئمة لألمن 
 والسالمة

وكيل الكلية 
لشئون المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

  البيئة
  مسئول الصيانة

فريق معيار  
  الموارد 

  

و   لمعاملبا طفايات حريق و جرادل رمل توفير- 2017-2018
                                                          ممرات الكلية

العالمات اإلرشادية لمخارج الطوارئ  وتوفير -
 المعامل والمدرجات ب
  لمعامل با دواليب لإلسعافات األولية. توفير-
نظام آمن للتخلص من النفايات الكيميائية توفير- 

  والبيولوجية
  

بيان عن تجهيزات  
  األمن والسالمة
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
مخرجات/ الوثيقة لا األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  لةاالد

نسبة (%)    %70 ميزانية الكلية 
يير  تحقيق معا

 ي  فالجودة 

لبنية ا
التكنولوجية                                    

وكيل الكلية 
لشئون المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

  البيئة

  

فريق معيار  
  الموارد 

  

                                    البنية التكنولوجية 2017-2018
 اماستكمال ميكنة اإلدارات المختلفة وتفعيل نظ

MIS طالب وقسم الدراسات  لفي قسم شئون ا
  العليا

والعمل الحاسب اآللي الصيانة الدورية لمعامل  -
  األجهزة كلها متصلة بشبكةعلى أن تكون 

  توفير شبكة سلكية و السلكية تعمل بكفاءة  
كتيب عن وسائل االتصال الحديثة   إعداد

  وتكنولوجيا المعلومات 
ع الخدمات تحديث موقع الكلية دورياً وتنوي

  المقدمة
يرأعداد كافية  منالحاسبات ( يجب أن يوضح  فتو

  ) NORMSبوثيقة   ال  

تقريرعن مدى 
  استيفاء  

لبنية التكنولوجية           ا
  لمعايير الجودة 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
مخرجات/ الوثيقة لا األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  لةاالد

نسبة (%)    % 100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد الوثائق 

 وثائق)  4( 

وكيل الكلية 
لشئون المشاركة 

ية المجتمعية وتنم 
  البيئة

  

  رفريق معيا
  الموارد 

  

                                               مكتبة مالئمة 2017-2018
ً  قاعدة بيانات المكتبةتحديث  : مساحة دوريا

–التجهيزات - القاعات بالنسبة ألعداد الطالب 
 -خدمات التصوير -المراجع والدوريات 

مواعيد   العاملين بالمكتبة-تكنولوجيا المعلومات 
تسجيل  -ت المقدمة للمتردديناالخدم-العمل 

مستوى رضا  -وسيلة تلقي الشكاوي -المترددين 
(تطبيق استقصاء آراء أعضاء هيئة  المستفيدين

التدريس والهيئة المعاونة عن مدى رضاهم  
ومقترحاتهم للخدمات التي تقدمها المكتبة لهم 

                                            وسهولة اإلجراءات بها)
نسبة المترددين علي المكتبة إلي  توافر وبيان عن -

  ، والمستخدمين لبنك المعرفةإجمالي عدد الطالب
عدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيح   توفير-

ل االستعارة  يتفع ( الخارجية للطالباالستعارة 
) و بيان من المكتبة يوضح عدد  الخارجية

  االستعارات 
 

 قاعدة بيانات المكتبة
  محدثة

  
بيان عن نسبة 

المترددين على  
  المكتبة 

استقصاء رأي عن  
الخدمات المقدمة 

  وخطة تحسين 
  

بيان عدد  
  االستعارات 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

 جنيه مصري 
مخرجات/ الوثيقة لا األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  لةاالد

نسبة (%)    %70  ميزانية الكلية 
استيفاء   

ت  متطلبا
 الهيئة 

كتبة مبالنسبة لل
طبقاً للنماذج  
االسترشادية 
 : للتقييم الكمي

وكيل الكلية 
لشئون المشاركة 
المجتمعية وتنمية 

  البيئة
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2017-2018  ً   استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا
 :للنماذج االسترشادية للتقييم الكمي

التي تحدد مخارج العالمات اإلرشادية  توفير -
رئ و شبكة إنارة للطوارئ بالممرات  االطو

 للمكتبة   والمخارج
تصال بشبكة  االكترونية و لخدمة البحث اإلتوفير-

 للمراجع كترونيةلفهرسة اإلالاإلنترنت و 
طالب  لاتاحة الوصول إلي الدوريات اإللكترونية -

 الدراسات العليا 
 توفير خدمات التصوير واإلنترنت-
  

مدى  تقرير عن
  يفاء  است

  
ة لمتطلبات  بالمكت

  الهيئة 
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 ةيواإلقليموالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية األولى

  ت التعليميةاتحقيق جودة المخرجوي واإلقليموالقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
  )2018-2017( الخطة التنفيذية - لمعايير والبرامج والمقرراتامعيار

 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف   /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الوثيقة الدالة 

 100    
100%  

  

في نسبة اإلنجاز 
 ة برامجإعداد قائم

 التوعية بالمعايير 
 وإعداد المصفوفات

وضع قائمة لبرامج التوعية بالمعايير    2018-2017  فريق المعيار 
االكاديمية ( ندوات لقاءات مناقشات 

أخرى) لعرض ومناقشة  – مفتوحة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع  

رسالة المؤسسة وأهدافها االسترتيجية 
  ) مصفوفات (بعمل

ة              موثيقة قائ
برامج التوعية             

  بالمعايير 
  المصفوفات

 عدد التقارير  %) 100( 10   100 
 عن اإلنجاز

( تقرير من فريق 
المعيار وتقارير من  

 األقسام العلمية)

فريق المعيار                    
  األقسام العلمية

  

بالمعايير  والطالب  الهيئة المعاونة توعية   2017سنتمبر 
في   بتوصيف المقرراتكاديمية المتبناة و ألا

 بداية العام الدراسي 
  

تقارير تنفيذ برامج  
التوعية بالمعايير            

أوعرض تقديمي        
معلن على موقع            

الكلية وموقع القسم 
  العلمي           

 500  100%  
  
  

100%  

نسبة (%) اإلنجاز  
لية   في إعداد اآل
ونسبة (%)  

ز في ااإلنج
  استحداث البرنامج

  

  أ.د/ عميد الكلية 
أ.د/ وكيل الكلية  

لشئون التعليم 
  والطالب

  األقسام العلمية

آليات استقراء سوق العمل (االطالع على -  2017-2018
برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات 

النخصص دولياً وغيرها)                          
  اءات الستحداث برنامجاستكمال اإلجر-

  مميز وفقاً لمتطلبات سوق العمل 

آلية استقراء سوق العمل
موافقة المجلس 

األعلى للجامعات 
  على البرنامج 

اعداد وسائل استطالع رأى المستفيدين فى   2018-2017  وحدة ضمان الجودة   نماذج االستبيانات   %) 100( 1 100 
البرامج التعليمية ومالءمتها للتطور في 

  وق العملسال التخصص واحتياجات مج
  

نماذج استبيانات  
استطالع رأي 

  المستفيدين 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف   /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الوثيقة الدالة 

وكيل الكلية لشئون  عدد االستبيانات   %) 100( 20 100 
التعليم والطالب        

  وحدة ضمان الجودة 

  األقسام العلمية

تفعيل مشاركة الخريجين  واألطراف    2017-2018
المجتمعية في تصميم وتطوير البرامج 

لية وفي مناقشة كليمية التي تطرحها الالتع
 والتعلم  التدريساستراتيجية 

  

نتائج التحليل 
اإلحصائي لنتائج 

استطالع رأي 
  المستفيدين 

فئات  5 100 
)100 (%  

شمولية التعذية 
الراجعة (تنوع  

 فئات المشاركين)  

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

يم  قالم -الطالب :ة شاملةتغذية راجع-  2017-2018
الخريجين -أصحاب العمل -الخارجي

جراءات إ – عضاء هيئة التدريسأو
 تصحيحية بناًء على نتائج التقييم 

تقرير عن التغدذية 
الراجعة من  

  المستفيدين 

نسبة (%) اإلنجاز    100%   
  في إعداداتقرير 

وحدة ضمان الجودة   
وكيل الكلية لشئون 

  التعليم والطالب

  يار المراجعين ت تحديد معايير اخ-  2017-2018

  اختيارهم من خالل المجالس الرسمية -

مناقشة تقاريرهم واالستفادة منها في -
  تطوير البرنامج

تقرير اإلجراءات  
الرسمية للمراجعة  

الداخلية والخارجية  
  للبرنامج

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
المقررات التي تم 

تحديث صياغة 
 مصفوفاتها 

  مان الجودة  ة ضوحد

  لمعيار افريق 

صياغة مصفوفة المقررات حيث   تحديث   2017-2018
أن األرقام والرموز المستخدمة غير 

 مرتبطة بمثيلتها في البرنامج  

  

المصفوفات 
  المعدلة للمقررات 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60   100 
المقررات التي تم 

 مراجعتها 

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

ية و لجنة العلم
داخلية  ل المراجعة ا

  للوحدة

مراجعة دورية  لتوصيف ومصفوفات   2017سبتمبر 
المقررات وفقاً لنماذج الهيئة والئحة  

  البكالوريوس  

  

تقارير المراجعة الدورية  
  لتوصيف للمقررات

عدد ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
المقررات التي تم 

مراجعة أساليب 
 التعلم بها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  ية للوحدة لالداخ

والتعلم للطالب  التدريساسليب مراجعة   2017-2018
بتوصيف ذوي القدرات المحدودة 

  المقررات

  

تقرير عن اسليب 
التدريس والتعلم 

للطالب ذوي 
  القدرات المحدودة 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف   /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الوثيقة الدالة 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
 االمتحانات  

التي استوفت 
 نموذج الجودة 

ئون وكيل الكلية لش
  لتعلم التعليم وا

األقسام العلمية          
  وحدة ضمان الجودة 

نهاية نوفمبر              
2017            

نهاية ابريل  
2018  

ضرورة استيفاء نموذج التنبيه عن  
مواصفات الورقة االمتحانية قبل طباعة 

االمتحان ونموذج جودة الورقة االمتحانية 
   لس كلية  بقرار مج بعد انتهاء االمتحان

17-11-2016 

تقارير استيفاء  
جودة الورقة  

االمتحانية الواردة  
  من األقسام العلمية

 100 60 )100 (%  

  

  في كل منهما 

عدد  ونسبة (%)  
خطط التحسين 

المفعلة وتقارير  
 المقررات

إعداد التقارير السنوسة للمقررات   2018سبتمبر   األقسام العلمية
، متضمنة الدراسية  على نموذج الهيئة

آراء المراجعين والطالب  نتائج تحليل
ونتائج االمتحانات ومدى توافق محتوى 

الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم 
بالتوصيف المعلن وخطة التحسين 
  والتطوير بناًء على التغذية الراجعة

التقارير السنوية 
للمقررات وبها          

  خطط التحسين

%)  عدد  ونسبة (  %) 100( 60 100 
التي تم المقررات 

 راجعتها  م

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

مراجعة تقارير المقررات الدراسية   2017-2018
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة  

  :فيما يتعلق بالتالي

  نتيجة تقويم الطالب للمقرر (%) 

تقارير المراجعة 
الدورية  لتقارير 

  المقررات الدراسية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

ينبغي  استخدام ما ورد من نتائج االستبيان   2017-2018
على التركيز على نقاط   مراجعته للتأكد

الضعف الحقيقية التي وردت في نتيجة  
االستبيان ( البنود التي تم اإلشارة اليها من 

قبل الطالب أنها نقاط ضعف) ليوجه  
عضو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر 

  للتغلب عليها وعالجها. 

عدد  ونسبة (%)     %) 100( 60 100 
خطط التحسين 

 منفذةال

االستفادة من تقارير المراجعة الداخلية    2018-2017  ةاألقسام العلمي
 والخارجية في تطوير المقررات الدراسية 

  

تقريراإلجراءات  
التصحيحية بناًء  

على تقارير 
  المراجعة 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
 مصري

مؤشر األداء               المستهدف   /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ    مسئولية التنفيذ
 الوثيقة الدالة 

نسبة (%) اإلنجاز   100%  100 
في إعداد تقارير 

 المراجعة 

فريق المعيار              
ولجنة المراجعة  

  خلية للوحدة  الدا

المراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات   2017-2018
البرنامج وفقاً لنماذج الهيئة والئحة 

البكالوريوس  (عدد مصفوفات البرنامج  
  سبعة)  

 

تقرير المراجعة الدورية  
  لتوصيف البرنامج 

عدد األقسام العلمية   %) 100( 9 100 
 المشاركة

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

علمية ولجنة ال
  الداخلية  المراجعة

المقررات  /امج نمصفوفة البرمراجعة   2017-2018
تظهر التوزيع التصاعدي   والتأكد من أنها

والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية 
المكتسبة من الفرقة األولي إلي الفرقة  
الخامسة حتي تتناسب مع نوعية وعدد  
 ية المقررات التطبيقية في السنوات النهائ

  

مصفوفة البرنامج 
  لمعدلة ا

 100  
100% 

نسبة اإلنجاز في  -
إعداد التقرير 

الدوري للبرنامج          
تقرير المراجع  -

الداخلي والخارجي  
 14على تموذج 

فريق المعيار         
  وحدة ضمان الجودة 

  المراجع الداخلي  
  المراجع الخارجي 

          الدراسي امجن للبر دورية تقارير إعداد  2017-2018
برنامج من مراجع داخلي لمراجعة ا و

ت ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي 
  بناًء على تغذية راجعة  خطط تحسين و

التقارير الدورية   
للبرنامج وتقارير  
المراجعة الداخلية  

  و الخارجية 

استيفاء جميع   100 
محتويات ملف  

البرنامج     
)100 (%  

نسبة (%) استيفاء   
  محتويات ملف

 البرنامج

لشئون  ةوكيل الكلي
  التعليم والطالب

وحدة ضمان الجودة  
  األقسام العلمية

اعداد ملف البرنامج ويشمل: توصيف   2017-2018
 السبعةالبرنامج ات مصفوفالبرنامج، 

ومصفوفات يف صتقرير البرنامج، تو،
  رير المقررات على نموذج الهيئة اوتق

                            ومراجعتها مراجعة دقيقة
  المراجعة)  (تقارير

  ملف البرنامج
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : لغاية الثانيةا

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2018-2017( الخطة التنفيذية -التدريس والتعلم  معيار

 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
  مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة   %) 100( 60
االنجاز (%) في  

اد  إعد
االستراتيجية  

 للمقررات

  األقسام العلمية 

  

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

تحديث استراتيجية للتدريس والتعلم -  2017-2018
والتقويم بما يحقق المعايير األكاديمية 

المرجعية المتبناة ورسالة المؤسسة 
  وأهدافها وتعلنها. 

ضمن طرقاً  التأكد من أن االستراتيجية تت-
للتدريس والتعلم والتقويم مالئمة لنواتج 

  التعلم المستهدفة. 

استراتيجية للتدريس  
والتعلم والتقويم            

تتسق مع المعايير 
األكاديمية المرجعية  
وتالئم نواتج التعلم 

  المستهدفة

   

  

70%  

 توافراألمثلة

 المطلوبة

  األقسام العلمية 

  

وكيل الكلية لشئون 
  الطالبالتعليم و

  وحدة ضمان الجودة 

تتابع المؤسسة مدى تطبيق االستراتيجية   2017-2018
وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم 

والتقويم تدعم تطبيق التعلم الذاتى 
واكتساب مهارات التوظف لدى الطالب 
(توافر أمثلة تظهر التفاعل بين الطالب 

وهيئة التدريس والطالب وبعضهم والتعلم 
  تعلم التعاوني وريادة األعمال)المختلط وال

تقرير متابعة تطبيق  
استراتيجية التدريس  

  والتعلم والتقويم  

نسبة (%)      70% 
اإلنجاز في 
 الممارسات

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  فريق المعيار 

  

  تدريب الصيفيمراجعة توصيف برنامج ال  2017-2018
وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج 

  التعليمى  
آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج  

  واإلشراف عليها
توفير الموارد الالزمة للتدريب والجهات 

  المشاركة فيه وتحديد نوعية مشاركتها 

توصيف برنامج 
التدريب وفقاً لنواتج 

التعلم المستهدفة  
  للبرنامج التعليمى

  محدث
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
  مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

عدد أساليب     3
تقوييم أداء 

 الطالب

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب
المشرفون على  

التدريب وجهات  
  التدريب

أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء   2017-2018
الطالب في التدريب تحقق نواتج التعلم. 

(مثل ملفات إنجاز الطالب وتقييم المشرف 
ر جهات التدريب عن  للطالب وتقاري

  الطالب وغيرها)

اساليب تقييم  الطالب 
في التدريب بما يتفق 

مع نواتج التعلم  
  المستهدفة

ميزانية   
 الكلية 

  % للطالب10
وجهات  
  التدريب

% ألعضاء 50
  هيئة التدريس 

  
100%  

عدد ونسبة (%)  
المشاركين في 

استطالع الرأي 
  من كل فئة

نسبة(%) اإلنجاز  
 في إعداد التقرير 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

قسم شئون الطالب 
المشرفون                   

لجنة القياس وتقويم  
  األداء

.نماذج استقصاء رأي للطالب والمشرفين   2017-2018
 وجهات التدريب 

 تطبيق النماذج وتحليل النتائج
االستفادة من نتائج استطالع الرأي في  

 مواردهتطوير آلية التدريب وأدواته و

األدوات المستخدمة 
لقياس فاعلية               

التدريب الميدانى 
تقريرعن  و للطالب

االستفادة من النتائج في             
التطوير                                                               

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
 في إعداد التقرير 

  تنوع المؤسسة من طرق تقويم الطالب    2018-2017  ار فريق المعي
( مثل تحريري وعملي وإكلينيكي وشفوي  

  وغيرها)

تقرير توزيع  
الدرجات على  

وسائل التقييم من  
جداول الآلئحة  

 المحدثة 
ميزانية     

 الكلية 
 عدد ونسبة (%)   %) 100( 60

 المصفوفات
  رؤساء األقسام العلمية 

  
  منسقي المقررات 

بع المؤسسة آليات محددة للتأكد من مدى تت  2017-2018
توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم 
 المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها. 

( مصفوفة ارتباط االمتحان بمخرجات 
 التعلم)

مصفوفة ارتباط 
االمتحان بمخرجات  

  لتعلم المستهدفة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في تحديث الدليل 

  حدة ضمان الجودة و
  فريق المعيار 

تحديث دليل إدارة االمتحانات الذى ينظم    2017-2018
إجراءات االمتحانات ونظم عمل 

 الكنتروالت وغيرها. 

دليل إدارة              
  االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

ع المؤسسة إجراءات إلدارة االمتحانات  تتب  2017-2018
 بكفاءة وعدالة. 

  وثيقة إجراءات 
  إدارة االمتحانات 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
  مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تنظم المؤسسة عمل الكنتروالت بما   2017-2018
يضمن تأمين االمتحانات وضمان سريتها  

 توزيعها. عند نسخها و

وثيقة نظم عمل                
  الكنتروالت 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد من   2017-2018
عدالة نظام االمتحانات ( مثل عدم تعارض 
المصالح مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة  

معاونة وعدالة التصحيح ودقة رصد  ال
الدرجات واإلجابات النموذجية والتدقيق 

 والمراجعة وغيرها)

   آليات محددة للتأكد 
من عدالة نظام              

  االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

يات فعالة لتوثيق نتائج  تطبق المؤسسة آل  2017-2018
االمتحانات بما يتيح االحتفاظ بالنتائج 
 مؤمنة وقابلة لالستدعاء عند الحاجة. 

آليات فعالة لتوثيق        
  نتائج االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

ائج االمتحانات  تعلم المؤسسة الطالب بنت  2017-2018
المختلفة (التكوينى والجمعى) عبر الوسائل 

والتوقيتات المناسبة وتناقشها معهم لدعم  
تعلمهم (يراعى توقيت ومحتوى التغذية 

  الراجعة لدعم استفادة الطالب).
  توفير نماذج من التغذية الراجعة  -

وسائل إعالم              
ومناقشة الطالب       

بنتائج االمتحانات  
  ختلفة وتوقيت  الم

ومحتوى التغذية  
الراجعة لدعم  

  تعلمهم 
 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 

  2018-2017  فريق المعيار 

امتحانات   نتائج  بتحليل  المؤسسة  تقوم 
(الفرق  المختلفة  المستويات  على  الطالب 

 الدراسية/ المقررات).

وتقرير وصفي        
عن  تحليل النتائج    
على مستوى الفرق 
والمقررات (منحنى 

  توزيع التقديرات) 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 
  مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 

  فريق المعيار 
2017-2018  

تعد المؤسسة إحصائيات عن تطور نسب  
للمرحلة   للمستويات المختلفةالنجاح 

ى (لعدد من األعوام مساو الجامعية األول
لمدة البرنامج التعليمى) وتعد تقريراً عاماً  

عن نتائج االمتحانات وتعرضه على 
 المجالس المعنية.

تقرير وصفي عن          
تطور نسب النجاح  
للمرحلة الجامعية  

األولى لمدة خمس  عن 
  سنوات 

 
ميزانية  

 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  ة ضمان الجودة وحد

  2018-2017  فريق المعيار 

تحدد المؤسسة أوجه االستفادة من نتائج  
االمتحانات في تطوير البرامج والمقررات 

الدراسية واستراتيجية التدريس والتعلم 
 والتقويم (تذكر أمثلة االستفادة) 

تقريرعن االستفادة              
من نتائج االمتحانات 

 
ميزانية  

 الكلية 

ة(%) اإلنجاز  نسب  100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 

  فريق المعيار 
2017-2018  

تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع 
تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات،  

  وتعلنها وتتابع تطبيقها. 

نظام للتعامل مع  
  تظلمات الطالب. 

 آ
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  واإلقليميوالقومي  علي المستوي المحلي تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس  : الغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2018-2017( الخطة التنفيذية -الطالب والخريجون معيار

 التمويل % اإلنجاز 
يه جن

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  

  في إعدادالتقرير 
  2018-2017  فريق  المعيار 

وعادلة   واضحة  قواعد  المؤسسة  تضع 
التخصصات  على  الطالب  وتحويل  لقبول 

 المختلفة

عن قواعد   تقرير
القبول والتحويل 

  وطرق إعالنها 
المؤسسة عن القواعد بوسائل مناسبة    تعلن 

اإللكتروني   والموقع  الطالب  دليل  مثل   )
 وفي إدارة شئون الطالب وغيرها).

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

دد الطالب  توفر المؤسسة بيانات عن ع
المقبولين ونسب التحويالت من المؤسسة 

وإليها سنوياً وتحللها وتتخذ اإلجراءات 
  المناسبة

تقرير به بيان 
إحصائي عن  

التحويالت من  
وإلى الكلية  

وأسباب التحويل  
واالستفادة من  

   النتائج

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

ة تلك القواعد وتطورها وفق تقيَم المؤسس
  التغذية الراجعة من األطراف المعنية 

تقرير عن 
تحديث وتطوير  

  قواعد التحويل

ميزانية   
  الكلية 

70%  
  أساليب 3

  
  مرتين / عام

  2018-2017  فريق  المعيار 

لجذب   انشطه  و  اساليب  المؤسسه  تستخدم 
زيارة  و  االعالن  (مثل  الوافدين  الطالب 

خدم تقديم  و  و السفارات  اجتماعيه  ات 
 غيرها).

قرير عن ت
أساليب جذب 

الوافدين ونتائج 
التواصل مع  

مركز الوافدين  
  والمردود 
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 التمويل % اإلنجاز 
يه جن

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

عن   شاملة  احصائيات  المؤسسه  تعد 
توضح  الوافدين  الطالب  عن  الطالب 

ال الي  نسبتهم  و  و اعدادهم  االجمالي,  عدد 
خالل   الوافدين  الطالب  في  التغير  معدل 

  االعوام الثالث الماضيه 

   معدل تقرير عن 
التغير في الطالب 

        الوافدين خالل 
االعوام الثالث 

  الماضيه 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  لمعيار 

ا  لدعم  نظاما  المؤسسه  (مثل  توفر  لطالبي 
الصحيه   و  االجتماعيه  و  الماديه  الخدمات 
الماليه و غيرها) تراعي فيها احتياجات   و 

  الطالب الفعليه.

تقرير عن نظام        
  الدعم الطالبي 

وسبل التعريف  
  به ودالئل فاعليته

ميزانية   
  الكلية 

للتعريف  متعدده  وسائل  المؤسسه  تستخدم 
  الطالب بنظام الدعم  

تدرس المؤسسه مدي فاعليه نظام الدعم   
(معدل التغير في اعداد المستفدين منه 

  خالل االعوام الثالث الماضيه).  

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

توفر المؤسسه دليل الطالب متضمنا نظام  
  في االرشاد االكاديميالدعم االكاديمي (

حاله تطبيق نظام الساعات المعتمده او 
و الساعات المكتبيه في   الرياده العلميه

البرامج االخري) و تتيح الدليل لجميع  
  الطالب.

تقرير عن نظام         
الدعم األكاديمي   

  ودالئل فاعليته

  تفعل المؤسسه نظام الدعم االكاديمي 
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 التمويل % اإلنجاز 
يه جن

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  

  إعداد التقرير  في
  2018-2017  فريق  المعيار 

المهني   التوجيه  خدمات  المؤسسه  تقدم 
و  االعمال  ريادة  يدعم  بما  للطالب 
و   المهني  التوجيه  وحده  (مثل  التوظيف 
تدريب مدني اضافي و مشروعات صغيره  

  و غيرها).

تقرير عن خدمات 
التوجيه المهني بما  

يدعم ريادة األعمال  
  والتوظف

ميزانية   
  كلية ال

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد اآلليات

  2018-2017  فريق  المعيار 

الطالب  الكتشاف  اليات  المؤسسه  تستخدم 
(مثل  المتميزين  و  الموهبين  و  المتعثرين  
المرشد   من خالل   , الطالب  امتحان  نتائج 

  االكاديمي و الساعات المكتبيه و غيرها).

الكتشاف   آليات
الطالب المتعثرين  و  

هبين و     المو
  المتميزين 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

تقدم المؤسسة وسائل الدعم لكل فئة 
للمتميزين مثل المنح الدراسية و دعم  (

معنوي كالجوائز و شهادات التقدير أو 
و  -مالي أو رعاية علمية و غيرها

د المقررات في للمتعثرين مثل تخفيض عد
نظام الساعات المعتمدة، و حصص تعليمية 

و للموهبين مثل  -و غيرها إضافيه
عروض فنية و رياضية ومسابقات ثقافية  

  ).و غيرها

وسائل              تقرير عن 
الدعم لكل فئة            

  وعدد المستفيدين

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  المعيار فريق  

تخصص المؤسسه رعايه صحيه و 
اجتماعيه و نفسيه لذوي االجتياجات 
الخاصه و تحرص علي دمجهم في 

  المجتمع الطالبي. 

تقرير عن آلية دمج  
ذوي االحتياجات  

الخاصة في           
المجتمع الطالبي  
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 التمويل % اإلنجاز 
يه جن

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

         توفر المؤسسه لهم وسائل دعم اكاديمي  
(مثل اتاحه وقت اطول لالمتحانات 

للطالب مستخدمي طريقه برايل و توفير  
اشخاص معاونين للقراءة االسئله و توزيع  

الجدوال الدراسيه بما يسمح بوقت كافي 
  لالنتفال بين المباني و غيرها). 

وأنواع  الدعم                                   
  المقدمة لهم

ه تراعي المؤسسه وجود تسهيالت انشائي 
مالئمه مثل المصاعد و منحدرات و  

  غيرها).
ميزانية   

  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

تتخد المؤسسه اجراءات لتفعيل المشاركة 
الطالبية في مختلف المجاالت ذات الصله  

نماذج لتلك المشاركه ( مثل   قوتوث
وحدة  ،المشاركه فى وحدة ضمان الجوده 

لجنة تطوير  ، االرشاد والتوجيه المهنى
  البرامج وغيرها)

جراءات تقرير عن إ
لتفعيل المشاركة 

الطالبية في مختلف 
   المجاالت ذات 
    الصله و نماذج

            لتلك  موثقة 
  المشاركه

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

والتجهيزات  تو االماكن  المؤسسه  فر 
المالئم الدعم  االنشطه   ةوانواع  لممارسة 

والثقافيه  العلميه  مثل   ) المتنوعه  الطالبيه 
  والرياضيه واالجتماعيه وغيرها)

تقرير عن أنواع 
األنشطة الطالبية 
ومدى مشاركة  

الطالب فيها  
والمسابقات التي  

شاركت فيها    
المؤسسة وحصول  
   المؤسسة على     

تشجع المؤسسه الطالب للمشاركه فى   
  االنشطه الطالبيه المختلفه
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 التمويل % اإلنجاز 
يه جن

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

تعد المؤسسه تقريرا عن مدى مشاركة  
والمسابقات  ة، المختلفة الطالب فى االنشط

على  ’والجوائز التى تميزت فيها المؤسس
  لىالمستوى الجامعى والقومى والدو

  جوائز على  
 المستوى الجامعي

  والقومى
  والدولى 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد النماذج 

  2018-2017  فريق  المعيار 

تقوم المؤسسه بقياس اراء الطالب 
باستخدام الوسائل المناسبه (مثل استبانات  
ولقاءات وغيرها) ومتضمنه اراءهم على  

 ةواالنشط  ةسبيل المثال فى العمليه التعليمي
  ةالطالبي

نماذج قياس آراء  
  الطالب

 
100%  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 
تقرير عن نتائج                  آراء الطالبم تحلل المؤسسه وتقيِ 

آخر قياس آلراء 
  الطالب

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

ائج وتناقشها ( مثل تستفيد المؤسسه من النت
منافشة النتائج فى مؤتمر القسم العلمى 

وغيرها) وتتخذ االجراءات التصحيحيه 
  المناسبه.

تقرير عن اإلجراءات 
التصحيحيةبناًء على 

آخر قياس آلراء 
  الطالب

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

بق المؤسسة  خاصتحتفظ  بيانات   ةواعد 
  وتحدثها دوريا . ةبالخريجين متكامل

تقرير عن آليات 
التواصل مع     

الخريجين                
والخدمات المقدمة        

  لهم
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 التمويل % اإلنجاز 
يه جن

 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2018-2017  فريق  المعيار 

على متابعة خريجيها فى   ةتحرص المؤسس
وتحقيق التواصل معهم (مثل   العمل قسو

نماذج لتواصل واسهامات الخريجين فى 
الفاعليات والمشروعات.تطوير البرامج 

بهم فى   ةواالستعان، التعليميه والتبرعات
تدريب الطالب واستقصاء ارائهم 

  وغيرها)

لتواصل انماذج 
تقرير عن و

اسهامات  
  الخريجين

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  

  اد القائمة في إعد 
  2018-2017  فريق  المعيار 

تتضمن  ةتوفر المؤسسه برامج متنوع
التى يتطلبها سوق   ةتنمية المهارات الحديث

  ةيمالعمل فى التخصص (مثل برامج التن
عمال أل وتنمية مهارات ريادة ا ةالمهني

والتوظف وبرامج التعليم المستمر 
  وغيرها)

ةيم برامج التنقائمة ب
التعليم  ة والمهني

  المستمر للخريجين
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  للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الثالثة الغاية

                                                                                           الهدف االستراتيجي تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج  1-3الهدف االستراتيجي
  ) 2018-2017الخطة التنفيذية السنوية ( - الدراسات العليا معيار

  

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /رجاتالمخ األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 القائمة

  وحدة ضمان الجودة  

  فريق المعيار 
2017-
2018  

تعد المؤسسة بياناً عن أنواع وأعداد  
ومستويات برامج الدراسات العليا التي 

تقدمها وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين 
 الماضية   برنامج لألعوام الثالثة لكل 

قائمة كاملة بأنواع وأعداد 
ومستويات برامج  

الدراسات العليا التي 
  تقدمها المؤسسة  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 القائمة

وكيل الكلية شئون 
الداسات العيا  

  والبحوث 
  األقسام العلمية

لجنة النشر  
  واإلعالم

 فريق المعيار 

2017-
2018  

ليات الستقراء سوق العمل  تطبق المؤسسة آ
(مثل االطالع على برامج لمؤسسات مناظرة  

ومستجدات التخصص دولياً وغيرها) ،  
وتربط برامجها األكاديمية بمتطلباته، وتتخذ  

إجراءات الستحداث برامج أكاديمية جديدة أو  
  تطوير أو إلغاء برامج قائمة 

  آليات المؤسسة في  
  استقراء سوق العمل  

احتياجات سوق  وربط البرامج ب
العمل وإجراءات المؤسسة في  
استحداث يرامج تعليمية جديدة 

  أو تطوير أو الغاء برامج 
  قديمة  

ميزانية   
  الكلية 

زيادة بنسبة 
10%  

عدد المتقدمين  
لبرامج الدراسات 

العيا مقارنة  
بثالثة أعوام 

ماضية ونسبة  
  الوافدين 

وكيل الكلية شئون 
الداسات العيا  

  والبحوث 
شر  لجنة الن

  واإلعالم
  فريق المعيار 

2017-
2018  

تروج المؤسسة لبرامج الدراسات العليا 
(التدليل على ذلك مثالً من خالل تحليل  

المؤسسة لتطور أعداد الطالب الملتحقين 
ببرامج الدراسات العليا ، ونسبة الطالب  
  الوافدين خالل األعوام الثالثة الماضية ). 

  قائمة بوسائل الترويج  
  دى فعايتها للبرامج وم

  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في اتخاذ 
 إجراءات التبني 

وكيل الكلية شئون 
الداسات العيا  

  والبحوث 
  األقسام العلمية

  

2017-
2018  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية    
لتبنى المعايير األكاديمية المرجعية (من  
خالل عرضها ومناقشتها واعتمادها من  

    المجالس الرسمية) .

إجراءات تبني المعايير  
  األكاديمية  المرجعية 

وثيقة المعايير األكاديمية  
 للبرنامج
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /رجاتالمخ األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 المصفوفة 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

هاة  تصمم األقسام العلمية مصفوفة المضا
للمعايير األكاديمية المتبناة لجميع برامجها  

مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا  
 الصادرة من الهيئة وتتحقق من التوافق 

  مصفوفة توافق المعايير 
  األكاديمية لبرامج 

المعايير القياسية لبرامج  مع 
    الدراسات العليا الصادرة

  من الهيئة  

ميزانية   
 الكلية 

ة (%)  نسب  100%
اإلنجاز في إعداد  
 توصيف البرامج

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية  
لتوصيف برامج الدراسات العليا (من خالل  
عرضها ومناقشتها واعتمادها من المجالس  

  الرسمية). 
  

  توصيف برامج الدراسات 
ا واعتمادها من المجالس  العلي

  الرسمية

 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

المصفوفة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق تصميم  
الالئحة الداخلية   عالبرامج التعليمية م

كاديمية المتبناة (إعداد مصفوفة  والمعايير األ
  البرنامج التعليمي / المعايير األكاديمية). 

  مصفوفة البرنامج   وثيقة 

  ةالتعليمي / المعايير األكاديمي 

  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

المصفوفة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق   -
المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية 

(إعداد مصفوفة البرنامج التعليمي /  
  المقررات الدراسية) . 

  مصفوفة البرنامج   وثيقة 

المقررات الدراسية  التعليمي / 

  
ميزانية   

 الكلية 
نسبة (%)    100%

اإلنجاز في إعداد  
 مجتوصيف البرا

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

توصف األقسام العلمية المقررات الدراسية  
متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم  
وموضوعات المحتوى العلمي وطرق  

  التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية

توصيف مقررات برامج  
  الدراسات العليا 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /رجاتالمخ األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

 

ية  ميزان
  الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

المصفوفة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تتأكد األقسام العلمية من توافق طرق  
التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات  

  الدراسية والبرامج التعليمية

مصفوفات مخرجات  
قررات مع طرق التعلم  للم

التدريس والتعلم، طرق 
التقويم، المحتوى العلمي 

واستيفاء االمتحان  
  للمخرجات 

 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

القائمة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
منسق معيار البحث  

  العلمي
لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

الموارد المادية والتجهيزات   توفر المؤسسة
والتسهيالت للدراسات العليا والعملية البحثية  

التي تحقق نواتج التعلم (تعد قائمة بموارد  
التعلم والبحث العلمي المتاحة لطالب  

الدراسات العليا والباحثين ويوضح مدى  
  مالءمتها لتحقيق نواتج التعلم ) . 

قائمة بموارد التعلم والبحث  
حة لطالب  العلمي المتا

   الدراسات العليا والباحثين
ومالءمتها لتحقيق نواتج  

  وذلك اك برنامج التعلم 

 
ميزانية  

 الكلية 

نسبة(%)    100%
 اإلنجاز في إعداد  

 المصفوفة 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طالب  
    الدراسات العليا . 

  

مصفوفة قياس نواتج 
  التعلم للمقررات

 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  

الداخلية بها، لجنة 
المراجعة الداخلية  

لوحدة ضمان  
  الجودة 

أ.د/ وكيل الكلية   
للدراسات العليا  

  (تقرير) 

2017-
2018  

حانات الطالب  تتأكد المؤسسة من أن امت  -
  تحقق نواتج التعلم المستهدفة .  

  

تقرير عن مدى استيفاء   -
االمتحان لنواتج التعلم 

  للمقررات بناًء على 
تقارير المراجعة الداخلية  -

والخارجية  عن استيفاء  
  االمتحان للمخرجات 

  نتيجة استطالع رأي  -
  الطالب في االمتحان
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /رجاتالمخ األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

 
ميزانية  

 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد   اإلنجاز

القائمة لكل  
 برنامج 

  وحدة ضمان الجودة 
2017-
2018  

تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدالة   -
  وموضوعية االمتحانات 

دليل االمتحانات وأعمال  
  الكنترول

ميزانية   
 الكلية 

  نسبة (%)-  100%
 إنجاز الوثيقة 

  نسبة (%)-
تقرير  إنجاز 

 القسم العلمي 

  األقسام العلمية
  

  لجنة المراجعة
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية   -
للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية  

والمقررات الدراسية (مثل تحديد معايير 
الختيار المراجعين واختيارهم من خالل  

مجالس األقسام ومناقشة تقاريرهم وغيرها) 
 ..  
  

ختيار اتحديد معاييروثيقة -
الخارجي  مراجعين ال

ضح أن  ووالداخلي ت 
اختيارهم من خالل مجالس  

  العلمية    األقسام
مناقشة  تقرير عن  -  

المراجعة   تقارير
واإلجراءات المبنية علية  

من مجلس القسم  واعتمادها
  العلمي

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 وثيقة ال

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  

خلية بوحدة الدا
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تتخذ المؤسسة اإلجراءات والضوابط   -
المناسبة للمتابعة والمراجعة الدورية في حالة  

  (إن وجدت) البرامج التعليمية المشتركة

اإلجراءات والضوابط   وثيقة
المناسبة للمتابعة والمراجعة  

الدورية في حالة البرامج  
                           التعليمية المشتركة

  ( إن وجدت)
 

ميزانية  
 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
 التقرير

  األقسام العلمية

2017-
2018  

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

تقرير عن خطط التحسين 
واإلجراءات التصحيحية 

المتخذة لتطوير المقررات  
والبرامج، وعرضها  

  ومناقشتها 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /رجاتالمخ األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

 

ميزانية  
 الكلية 

تقارير األقسام    %) 100( 9
العلمية عن عدد  

  ونسبة (%)
التقارير الدورية  

للمقررات 
والبرامج  التي  
تم إعدادها وفقاً  
 لنماذج الهيئة   

  األقسام العلمية

  

لجنة المراجعة  
ة الداخلية بوحد
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تعد األقسام العلمية تقارير سنوية للمقررات   -
الدراسية والبرامج متضمنة نتائج تحليل آراء  

المراجعين والطالب ومدى توافق محتوى  
الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف  

المعلن ونتائج االمتحانات وخطة التحسين  
  والتطوير وغيرها .  

  

ية للبرامج تقارير دور
والمقررات وخطط  
نتائج  تحسين مبنية على 

تحليل آراء المراجعين  
والطالب ومدى توافق  

محتوى الورقة االمتحانية  
مع نواتج التعلم بالتوصيف  

  المعلن ونتائج االمتحانات

 

ميزانية  
  الكلية 

9 )100 (%  

تقرير من كل  
  قسم علمي  

  عدد ونسبة (%)
التقارير عن  

وسائل إطالع  
  المعنيةاألطراف 

  

  األقسام العلمية
لجنة شئون 

  الدراسات العليا 
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

2017-
2018  

تطلع المؤسسة األطراف المعنية على  -
التقارير السنوية للمقررات الدراسية  

والبرامج التعليمية (مثل أعضاء القسم العلمي  
راسات  ومجلس المؤسسة ولجان شئون الد

  العليا وغيرها).  
و محاضر مجالس المؤسسة التي نوقشت  
فيها التقارير السنوية للمقررات والبرامج  

  ( مجلس القسم العلمي، لجنة شئون
  الدراسات العليا ومجلس الكلية)  

تقرير عن وسائل إطالع   
األطراف المعنية على  

التقارير السنوية 
 للمقررات 

  

ميزانية   
  الكلية 

9 )100 (%  
رير من ك  تق

  قسم علمي  

  عدد ونسبة (%)
  التقارير عن  
اإلجراءات 
  التصحيحية

  األقسام العلمية
لجنة شئون 

  الدراسات العليا 
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2017-
2018  

تستفيد المؤسسة من خطط التحسين  -
والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية 

ي تطوير البرامج والمقررات الدراسية ف
والمقررات  (تذكر أمثلة من البرامج   التعليمية

  ) التي تم تطويرها

تقارير اإلجراءات  
  التصحيحية

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 

  األقسام العلمية

أ.د/ وكيل الكلية  

2017-
2018  

تطبق المؤسسة إجراءات محددة تضمن   -
موضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع  

  اإلشراف والمتابعة لطالب الدراسات العليا .  

تقرير عن إجراءات 
التسجيل واإلشراف  

والمتابعة لطالب  
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /رجاتالمخ األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  للدراسات العليا  التقرير 
  قسم الدراسات العليا

لجنة شئون 
  الدراسات العليا 

  لس الكليةمج

تعلن المؤسسة تلك اإلجراءات بوسائل   -  
  مناسبة ومتعددة 

الدراسات العليا ووسائل 
إعالنها وآلية المراجعة  

 والتطوير في ضوء
طراف  الراجعة من األ 

  المعنية

تقوم المؤسسة بمراجعة تلك اإلجراءات   -   
دورياً وتطورها وفق التغذية الراجعة من  

(أمثلة لتطور تلك  األطراف المعنية  
  . اإلجراءات) 

ميزانية   
  الكلية 

  وحدة ضمان الجودة   توافر النماذج  100%

  

  

2017-
2018  

تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة (مثل   -
استبيانات ولقاءات وغيرها) في قياس آراء  
طالب الدراسات العليا عن العملية التعليمية 

  والبحثية وغيرها .  

نماذج قياس آراء طالب  -
  الدراسات العليا عن

العملية التعليمية والبحثية  
  وغيرها

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
  التقرير

  وحدة ضمان اجودة

  

  وفريق المعيار 

2017-
2018  

تحلل المؤسسة وتقيم آراء طالب الدراسات   -
  العليا .  

  

تقرير عن اإلجراءات -
التصحيحية بناًء على 

نتائج تحليل وتقييم آراء 
  طالب الدراسات العليا 

  و خطط تحسين 

  

ميزانية   
 الكلية 

النتائج وتتخذ   تستفيد المؤسسة من -
  اإلجراءات التصحيحية المناسبة 
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  للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

     التميز واالرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي تعزبز 2-3الهدف االستراتيجي

 )2018-2017الخطة التنفيذية السنوية ( - البحث العلمي معيار         

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد اآللية  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  

تضع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق   2017-2018
 خطوات منهجية.  

آلية وضع الخطة  
  البحثية

  
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد اآللية  
وجه ارتباط خطتها  أتتأكد المؤسسة من   2017-2018

 ولويات المجتمع. أالبحثية بخطة الجامعة و
ة  تقرير إرتباط الخط

البحثية بخطة الجامعة 
  وأولويات المجتمع 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد اآللية  

مكانات  إتتحقق المؤسسة من مدى مالءمة   2017-2018
  المؤسسة مع خطتها البحثية. 

تقرير مالءمة إمكانات           
المؤسسة مع خطتها  

  البحثية
ميزانية   

 الكلية 
إلنجاز  نسبة(%) ا  100%

  في إعداد الوثيقة  
خالقيات البحث أتنشئ المؤسسة لجنة   2017-2018

رشادات الدولية  إلالعلمى وفق القواعد وا
 والضوابط المحلية. 

وثيقة ضوايط تشكيل لجنة  
أخالقيات البحث     

  العلمي
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد الوثيقة  
جراءات إط عمل وتضع اللجنة ضواب  2017-2018

تشغيل قياسية لها وتفعلها (مثل الحصول  
على موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية 

 ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها).

وثيقة ضوابط عمل  
  وإجراءات تشغيل 

لجنة أخالقيات 
  البحث العلمي

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
في إعداد بيان  

  البيان 

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث   2017-2018
العلمي من مصادر تمويل مختلفة (مثل  

نسبة من دخل   -مشروعات بحثية ممولة
تسويق   -الوحدات ذات الطابع الخاص

 البحوث). 

بيان بالموارد المالية 
ومصادر التمويل 
المختلفة المتوفرة 

  للبحث العلمي
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  عداد البيان  في إ

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  
   

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية   2017-2018
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد 
المادية والتجهيزات والتسهيالت التي 

 توفرها للعملية البحثية مالئمة.

بيان بالموارد المادية 
والتجهيزات  

سهيالت التي  والت
توفالها المؤسسة 

  للعملية البثية
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد البيان  
تعد المؤسسة بيانا بالمشروعات البحثية   2017-2018

الممولة من مؤسسات محلية واقليمية 
  ودولية خالل االعوام الثالثة الماضية.

بالمشروعات   بيان
البحثية الممولة من 

ت محلية مؤسسا
واقليمية ودولية 

عوام الثالثة  ألخالل ا
  الماضية 

ميزانية   
 الكلية 

100%  
  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد البيان  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد القائمة  

ساليب لدعم وتحفيز  أتستخدم المؤسسة   2017-2018
و أالبحث العلمي (مثل استحداث وحدات 

دارات لدعم البحث العلمي وتسويق  إ
لبحوث وحاضنات المشروعات ومراكز ا

وريادة األعمال واالبتكار نقل التكنولوجيا 
 وغيرها).

قائمة اسليب دعم  
وتحفيز البحث  
العلمي وتنمية 

  قدرات  الباحثين 

تضع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج  
  لتنمية قدرات الباحثين.

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  التقرير  في إعداد 

تدعم المؤسسة االبحاث التطبيقية   2017-2018
والمشروعات البحثية المشتركة بين 

تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او 
  . خارجية مع جهات

تقرير عن وسائل 
دعم األبحاث 

  التطبيقية والمشتركة
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

وكيل الكلية لشئون 
اسات العليا  الدر

  والبحوث  

  

  فريق المعيار  

  

نتاج البحثي إلتحلل المؤسسة تطور ا  2017-2018
للمؤسسة لألعوام الثالثة الماضية ومتوسط  

االنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي. 

تطور  تقرير يوضح
نتاج البحثي  إلا

للمؤسسة لألعوام  
الثالثة الماضية  

ومتوسط االنتاج  
ة ألعضاء هيئ

التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الدراسة  

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع    2017-2018
عضاء هيئة التدريس  أودعم مشاركة 

والهيئة المعاونة والطالب فى االنشطة 
والمشروعات والمؤتمرات العلمية 

  والدوليةوالبحثية المحلية واالقليمية 

دراسة عن تطور 
مشاركة  الفئات  

المختلفة في األنشطة 
البحثية المختلفة 

خالل األعوام الثالثة  
  الماضية 

تقرير تحليلي                   :تعد المؤسسه قواعد بيانات تشمل
لمحتوى قواعد 
بيانات البحث  

العلمي واألنشطة 
  العلمية األخرى  

ميزانية   
  الكلية 

نجاز  نسبة(%) اإل   100%
  في إعداد الدراسة  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث 
  

  فريق المعيار 

عدد ونسبة كل من األبحاث العلمية -1  2017-2018
قليمية والدولية الي مجمل إلالمحلية وا

األبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور 
 النشر المحلي والدولي. 

ركة  عدد ونسبة األبحاث المشت-2         
  والتطبيقية.

األتفاقيات المفعلة مع المؤسسات -3       
قليمية  إلالتعليمية او البحثية المحلية وا

  والدولية ومخرجاتها
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

قليمية  إلالمؤتمرات العلمية المحلية وا-4       
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت  

  في تنظيمها 

 اصدار دورية علمية محكمة.-5       

ية  ميزان 
 الكلية 

 

أنشطة علمية أخرى ألعضاء المؤسسة -6  2018-2017    %100  ميزانية الكلية
(مثل المشاركة في عضوية هيئات دولية 

و مشروعات والتمثيل  أبحاث أوفي تحكيم 
قليمية إفي منظمات وجمعيات محلية و 

 ودولية.

تقرير تحليلي  تابع  
لمحتوى قواعد 
بيانات البحث  

العلمي واألنشطة 
  ية األخرى  العلم

جوائز أو براءات اختراع حصل عليها  -7 
  اعضاء المؤسسة. 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد القائمة  

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  
وتنمية البيئة           
وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا  
  والبحوث  

  فريق المعيار  

  

رص المؤسسة على اقامة مؤتمر علمى تح  2017-2018
  دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

قائمة المؤتمرات            
العلمية  المحلية    

واإلقليمية  والدولية    
التي نظمتها الؤسسة       

أو شاركت في       
  تنظيمها 
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 يق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحق

          المساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب: 1-4 الهدف االستراتيجي

  ) 2018-2017الخطة التنفيذية السنوية ( -معيار المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة  

 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية   فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة نجاز اإل

 الدالة

100% 

  الطالب بالكلية
)3000  (

  تمويل ذاتى 

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

اعضاء معيار خدمة  -
   المجتمع و تنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 .المجتمع و تنمية البيئة

اعضاء معيار خدمة  -
  المجتمع و تنمية البيئة

        

 

شهر نوفمبر 
2017  

ندوة  وورشة عمل  -1
للطالب بعنوان "توعية  
الطالب ضد الضغوط 

النفسيه"   من خالل 
متخصصون من ذوى 

  الخبرات  

عدة تقارير عن  إنجاز 
    األنشطة،        

تقرير لكل نشاط  
ومرفقاتها وتشمل  

اإلعالن عن               
  األنشطة   

ومكان انعقادها وقوائم  
الحضور والورقيات  

الخاصة بإنجاز 
األنشطة  ونماذج  

استطالع الرأي ونتائج  
استطالع الرأي وخطط 

التحسين المبنية على 
  استطالع الرأي

  

الطالب بالكلية 
من الفرقتين 

الرابعة  
  مسةوالخا

  

وكيل الكلية لشئون التعليم   -
  والطالب.

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و تنمية  

  البيئة
اعضاء هيئة التدريس  -

 بالكلية

–يوليو  
أغسطس 

2018 

   200-150تدريب عدد  -2
طالب سنويا  من طالب   

الفرقيتين الرابعة و 
الخامسة بالكلية بمختلف 

شركات االدوية خالل 
 صيفيةاالجازة ال

جميع من في 
المجال  

األكاديمي  
  والبحثي

  

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون    -

خدمة المجتمع و تنمية  
  البيئة

اعضاء لجنة خدمة  -
  المجتمع و تنمية البيئة

اعضاء هيئة التدريس  -
  بالكلية

أكتوبر  
2017  

المؤتمر   بعقدالقيام   -3
الدولى االول لكلية  

  الصيدله 



Page 142 of 253 

 

 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية   فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة نجاز اإل

 الدالة

ن  المستفيدو
بسوق العمل  
(صيدليات,  
مستشفيات,  

مراكز 
  بحثيه,....) 

ج  200
مجهودات  

  ذاتيه

  وكيل الكليه لشئون خدمة  -
اعضاء معيار خدمة  -

  المجتمع و تنمية البيئة  
  أعضاء هيئة التدريس  -
  االسر الطالبية -
  اتحاد الطالب -

 2018يناير 

تحديد إحتياجات   -4
سوق العمل 

(الصيدليات) من 
  الكليه خريجى

حديثى التخرج 
  من كلية الصيدله 

30000  
دعم من  

الجامعه /  
تمويل ذاتى  

شركات  /
ادويه /  

إشتراكات 
  الطالب

  عميد الكليه-
وكيل الكليه لشئون خدمة - 

  المجتمع  
وكيل الكليه لشئون التعليم  - 

  والطالب 
  رعاية الشباب -

أغسطس 
2018  

تنظيم حفل خريجى   -5
  كلية الصيدله 

 

جتمع المحيط  الم
داخل وخارج  

  الجامعه

مجهودات  
  ذاتيه

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و تنمية  

  البيئة  

اعضاء معيار خدمة  -
     المجتمع و تنمية البيئة

 –مارس 
اكتوبر  
2018  

حصر مبدئى   -6
إلنتشار األمراض 

افظة  المهنيه بمح
  حلوان  

الطالب الجدد  
والعاملين 

وأعضاء هيئة 
 التدريس بالكليه

ج  200
مجهودات  

ذاتيه 
باالشتراك  
مع رعاية 

الشباب 
 بالكليه

وكيل الكلية لشئون  خدمة -
  المجتمع و تنمية البيئة  

اعضاء معيار خدمة  -
    المجتمع و تنمية البيئة

ابريل 

2018  

توعيه الطالب و   -7
األطراف العاملين و 

المجتمعيه بدور الكليه فى 
خدمة المجتمع و تنمية  

  البيئه
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية   فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة نجاز اإل

 الدالة

المجتمع الداخلى   
  للجامعه

5000  
دعم من  

الجامعه /  
تمويل ذاتى  

شركات  /
  ادويه

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و تنمية  

  البيئة  
وكيل الكلية لشئون التعليم   -

 والطالب
اعضاء معيار خدمة  -

  مية البيئة   المجتمع و تن
المجموعة العلمية   - 

  للطالب

الفصل   
الدراسى  

التانى  طبقا  
لظروف 

االطراف 
  المشاركة

ندوات للتوعية عن  - -8
المشاكل الصحية   

االكثرحدوثا وذلك   
بالتعاون مع المتخصصين  

  من اطياف المجتمع   

الموظفين 
والعاملين 

المحالين للتقاعد  
  بالكلية

3000 
 جنيه

(تبرعات  
عضاء  أ

هيئة 
التدريس 

  واالداريين)

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  خدمة 

    المجتمع و تنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون  - 

  التعليم والطالب
اعضاء معيار خدمة  - 

     المجتمع و تنمية البيئة
  رعاية الشباب - 

خالل العام  
الجامعى 

2017-
2018   

االحتفال وتكريم    -9
  محالين للمعاشالموظفين ال

الموظفات  
والعامالت داخل 

  الكلية 

4000 
جنية تمويل 

ذاتى 
(تبرعات  

من أعضاء  
هيئة 

  التدريس)

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  خدمة 

  المجتمع و تنمية البيئة  
وكيل الكلية لشئون التعليم   -

  والطالب
اعضاء معيار خدمة  -

   المجتمع و تنمية البيئة  
 شباب.رعاية ال -

مارس 
2018  

األحتفال بعيد االم   -10
وتكريم بعض  

الموظفات والعامالت  
بالكليه + أختيار االم  

  المثاليه



Page 144 of 253 

 

 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية   فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة نجاز اإل

 الدالة

   9000 
جنيه 

(تبرعات  
من اعضاء  

هيئه 
التدريس 

  بالكليه)

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  خدمة 

  تنمية البيئة   المجتمع و
اعضاء معيار خدمة  -

   المجتمع و تنمية البيئة  
  رعاية الشباب. -

ابريل 
2018  

  األحتفال بيوم اليتيم  -11

   

15000 

(تبرعات  

من أعضاء  

هيئة 

التدريس 

  بالكليه)

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

  عميد الكليه

وكيل الكلية لشئون   -
المجتمع و تنمية  خدمة 
  البيئة  

اعضاء معيار خدمة  -
   المجتمع و تنمية البيئة  

الطالب المهتمون  - 
  بالمشاركه المجتمعيه. 

  رعاية الشباب -

رمضان  
2018  

توزيع شنط رمضان  -12
  داخل وخارج الكليه 
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية   فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة نجاز اإل

 الدالة

 

االطراف 
المجتمعيه  

  المستفيده 

20000 

(تبرعات  

ذاتيه من 

أعضاء  

هيئة 

التدريس 

  بالكليه)

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

  عميد الكليه -

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و تنمية  

  البيئة  

اعضاء معيار خدمة  -
   المجتمع و تنمية البيئة  

  أتحاد الطالب.  - 

  رعاية الشباب -

أبريل 
2018  

عمل سوق خيرى   -13
للطالب الغير القادرين  

  لين بالجامعهوالعام

 

االطراف 
المجتمعيه  

  المستفيده 

5000 
جنية تمويل 

  ذاتي

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و تنمية  

  البيئة  
اعضاء معيار خدمة  -

   المجتمع و تنمية البيئة  
  أتحاد الطالب. - 

ديسمبر  
2017  

وعية حملة ت -14
باالمراض  

االكثرشيوعا (مثل:  
مرض السكري , 
االلتهاب الكبدى  

الوبائى....الخ) داخل  
  الحرم الجامعي.

 

االطراف 
المجتمعيه  

  المستفيده 

- 20000 
  تمويل ذاتى 

  نشاط   15
  

100%  

عدد  ونسبة 
(%) األنشطة 

الرئيسية 
 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون البيئة   -
  و المجتمع. 

دمة اعضاء معيار خ -
  المجتمع و تنمية البيئة   

األسر الطالبية  المختلفة 
  بالكلية

أعضاء هيئه التدريس و  -
طالب من الكليات  

  المشتركة

خالل العام  
الجامعى 

2017-
2018  

  :القوافل الطبية -15
قوافل طبيه بالمجتمع     -

  المحيط
قوافق طبيه بالمحافظات   -

  الخارجيه 
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 لكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات ا

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

  ) 2018-2017الخطة التنفيذية السنوية ( -معيار المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة 

 % اإلنجاز 
الفئة 

  المستهدفة
 مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل

فترة  
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية 
المخرجات/ الوثيقة 

 الدالة

 

االطراف 
المجتمعيه  

  المستفيده 

التمويل   -
من 

  الجامعة
حساب    -

  الوحدات 

نسبة (%) اإلنجاز    100%
 إعداد اآللية في 

 

رئيس مجلس ادارة  -
  الوحدات (عميد الكلية)

وكيل الكلية لشئون  -
البيئة و المجتمع و نائب  

رئيس مجلس ادارة 
  الوحدات. 

مديرى المراكز  -
  مجلس ادارة الوحدات 

2017-
2018  

آلية للعمل والتقييم   إعداد -
  للوحدات  الدورى 

متابعة وتطوير  لية آ
 الوحدات ذات اطابع 

ر السنوي عن  التقري
  أداء الوحدات

االتصاالت باالطراف   - عدد االتصاالت  100
  الممجتمعية المعنية بالخدمات 

زيادة 
ايرادات  
الوحدات  

  % 10بنسبة 

عدد التحاليل زيادة 
  ايرادات الوحدات 

عمل التحاليل لمختلف -
  فئات الباحثين 

عدد الجهات المعلن 
إليها زيادة ايرادات 

  دات الوح

سويق واالعالن عن  الت
مشروعات الوحدات ذات 

الطابع الخاص و  
المشروعات البحثية فى 

مجاالت المتاحة من خالل ال
  الوحدات 

أعضاء  
هيئة 

التدريس 
والمعاونين  

  والطالب

شركات  
  التدريب

  عقود 5
  

% من 20
  الطالب

  عدد عقود الشراكة  
  

عدد ونسبة (%)  
  الطالب المتدربين

ئون وكيل الكلية لش
المشاركة المجتمعية  

وخدمة البيئة                    
وكيل الكلية لشئون 

  رعاية الشباب  -الطالب

2017-
2018 

  مخاطبات لشركات األدوية -
عقد اتفاقات وبروتوكوالت  -

تعاون بين الكلية و الجهات  
 المعنية بالخدمات الصيدلية 

  عقود الشراكة  -
المشرفين  تقارير--

زيارات   عن
ب الميدانى التدري

  للطالب
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 % اإلنجاز 
الفئة 

  المستهدفة
 مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل

فترة  
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية 
المخرجات/ الوثيقة 

 الدالة

المجتمع  
الداخلى  

والخارجى  
لجامعة 
  حلوان 

ميزانية  
  الكلية 

التحديث الدوري    شهور  3كل 
 للموقع

-2017 لجنة النشر واإلعالم 
2018  

األشراف على الموقع -5
 االكترونى للكلية و تحديثه 

التحميل المستمر  
النشطة المعيار على 

  موقع الكليه

المجتمع  
الداخلى  

لكلية 
  صيدله ال

التمويل  
من 

  الجامعة
2  

ممثلين من عدد ال
 االطراف المجتمعيه 

  عميد الكلية-
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و تنمية  
  البيئة  

خالل 
الخطه  
2017-
2018 

وضع آليه إلشتراك  -6
شركات األدويه و المؤسسات  

الصيدليه في صنع القرار  
  بالكلية.

وجود ممثلين من 
االطراف المجتمعيه  

المختلفه المعنيه 
  بمجلس الكليه
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 ت الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارا

 تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل  -: 4-3الهدف االستراتيجي

  ) 2018-2017الخطة التنفيذية السنوية ( -ة وتنمية البيئة معيار المشاركة  المجتمعي

 %
 اإلنجاز 

الفئة 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الوثيقة الدالة 

دول حوض  
  النيل

ميزانية  
  المشروع

عدد تفاربر    / عام 4     
  المشروع

المشاركة في مشروعات الجامعة    2018-2016  سرور أ.م.د/ سامح 
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول 

  حوض النيل

  المشروع تقارير 
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  2019-2018 الخطة التنفيذية 
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  الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

 دة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                 : استمرارية تحقيق  معايير  الجو 1-1الهدف االستراتيجي
  )  2019-2018(الخطة التنفيذية السنوية  -التخطيط االستراتيجيمعيار 

 % اإلنجاز 
 التمويل

جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
المخرجات/  

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  أكبر من 
70 %  
  

نسبة (%) استيفاء  
  التقرير

اكتوبر   -سبتمبر   فربق المعيار  
2019  

المتابعة والتقييم للخطة تقرير إعداد
  االستراتيجية  

المتابعة تقرير
 والتقييم  
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  لغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكليةا

 : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                 1-1ف االستراتيجيالهد
  )2019-2018الخطة التنفيذية السنوية ( - القيادة والحوكمةمعيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 نشطة الرئيسية األ فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
المخرجات/  
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير 

فريق معيار القيادة  
 والحوكمة

 

زيادة تفعيل معايير اختيار القيادات في   2018-2019
المناصب األخري مثل الوكالء ومدير 
وحدة ضمان الجودة ومديري الوحدات 

  ذات الطابع الخاص 

  تقرير تحليلي عن 

  تفعيل معايير 

  اختيار القيادات 
توفير أدلة على تطبيق المعايير بعد   2018-2019 

آليات موثقة تضمن  -تحديثها واعالنها 
  الشفافية عند تطبيق المعايير 

توفير أدلة على إجراءات ضمان تداول   2018-2019 
السلطة مثل تعيين نائب لمدير الوحدة 

  لمنسقي المعايير ونواب 

ميزانية   
  الكلية 

 نسبة (%)   100%

االنجاز في إعداد  
 التقرير 

فريق معيار القيادة  
 والحوكمة

إعداد تقرير عن تنفيذ الخطة التدريبية   2018-2019
نسبة الحاصلين  للقيادات األكاديمية وبه 

  علي دورات إلي إجمالي عدد القيادات

تقرير تنفيذ الخطة 
  التدريبية

ة (%) اإلنجاز  نسب 
  في إعداد اآللية 

فريق معيار القيادة  
  والحوكمة

وضع آلية واضحة لكيفية تطبيق الميثاق   2018-2019
األخالقي والملكية الفكرية عن طريق 

تشكبل لجنة مثالً لتلقي الشكاوى 
  والمقترحات واتخاذ القرارات بشأنها 

اعداد ملصقات وأدلة ونشرات لنشر ثقافة -
  واألخالقيات  الملكية الفكرية

  

آلية واضحة لكيفية 
  تطبيق الميثاق 

األخالقي والملكية 
  الفكرية
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 نشطة الرئيسية األ فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
المخرجات/  
 الوثيقة الدالة 

 9 )100 (%  
  

100%  

عدد التفارير 
ونسبة اإلنجاز في  

  التقرير المجمع 

وكيل الكلية لشئون 
             الطالب

المراجعة   نالج
م اقسباألالداخلية 

ة ولجنة العلمي
المراجعة الدخلية  

 بالوحدة
  

   الجامعي مراجعة موضوعات الكتاب  2018-2019
مع ما ورد من موضوعات بتوصيف  تتفق  

المقرر المعتمد للتحقق من مناسبة الكتاب  
التزاماً بالمصداقية  وتناسقه مع التوصيف 

  واألخالقيات 
  

تقارير من األقسام  
تقرير               العلمية  و

مجمع عن اإللتزام 
                بقانون الملكية 

    الفكرية

ميزانية   
  الكلية 

عدد التفارير   %) 100(60
ونسبة اإلنجاز في  

  التقرير المجمع 

وكيل الكلية لشئون 
الطالب ورؤساء  

 األقسام العلمية

إجراءات االلتزام بقانون الملكية تطييق   2018-2019
الكتب التي أعدها  والتاكد من أن  الفكرية 

رقم إيداع و لها أعضاء هيئة التدريس 
دى األقسام العلمية تتابع هذه لية لآيوجد 
  العملية

 نسبة (%)   100% 

االنجاز في إعداد  
 الوثيقة

فريق معيار القيادة  
 والحوكمة

التدريس التعامل مع مشكالت إعداد تقرير  2018-2019
  والتعلم 

  تقرير عن 

التعامل مع  
التدريس  مشكالت 

  والتعلم

دورية تحديث    شهور  3كل  
 الموقع 

لجنة النشر  
 عالمواإل

2018-2019   ً   تحديث موقع الكلية دوريا

توفير مطبوعات واعالنات وأدلة لنشر -
  المعلومات عن الكلية 

  

  تقرير عن تحديث  

  موقع الكلية      

   
ميزانية  

  الكلية 

 نسبة (%)   100%
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

لجنة القياس 
  والتقويم والقيادات  

ايير ومؤشرات  تقييم أداء القيادات وفق مع  2018-2019
  تقييم موضوعية

  داء ألتقرير تقييم ا
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية  

                                                    : استمرارية تحقيق  معايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                         1-1الهدف االستراتيجي
  ) 2019-2018( الخطة التنفيذية -معيار أعضاء هيئة التدريس 

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 مؤشر األداء  المستهدف
مسئولية 

 التنفيذ 
 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 

ميزانية   
  الكلية 

  %) اإلنجاز نسبة (  100%

 في إعداد التقرير  

  فريق المعيار 
2018-2019  

استيفاء حاجة الكلية من  إعداد وثيقة مدى
بناًء على الدراسة   اعضاء هيئة التدريس

االكتوارية السابق إعدادها واإلجراءات 
 التصحيحية

  تقريرعن مدى اتفاق  
نسبة أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة إلى الطالب

  الت المرجعية  مع المعد 
ميزانية   

  الكلية 
  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  

  فريق المعيار 
2018-2019  

تتعامل المؤسسة من خالل آليات محددة مع  
وجود عجز أو فائض في أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة في أي من  
  التخصصات . 

 )طرقتقرير عن آليات (
مع العجز  التعامل

 والفائض

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد القائمة  

  فريق المعيار 

2018-2019  

تتأكد المؤسسة واألقسام العلمية من مالءمة  
التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع  

المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها 
عند إعداد الخطة التدريسية للمؤسسة والقسم  

  العلمي . 

قررات الدراسية  قائمة بالم
  والقائمين بالتدريس 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  

  فريق المعيار 

2018-2019  

تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضو   -
هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على  

مستوى األقسام العلمية وعلى مستوى  
ام بكفاءة  المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المه 

والمشاركة في األنشطة الطالبية وريادة 
  األعمال وغيرها 

متوسط عبء  تقرير عن  
العمل لعضو هيئة التدريس  

  وعضو الهيئة المعاونة 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 مؤشر األداء  المستهدف
مسئولية 

 التنفيذ 
 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
في إعداد النماذج  
وتطبيقها وإعداد 

 خطط التحسين

  فريق المعيار 
2018-2019  

آلراء وتقييم  تطبيق استبيانات قياس ا
  األداء واالستفادة من نتائج تحليلها

  

نماذج االستبيانات ونتائج  
  استطالع الرأي واالستفادة 

  منها ( إجراءات تصحيحية) 
  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد البيان 

إعداد بيان البرامج التدريبية المنفذة بناًء   2019-2018  فريق المعيار 
جات التدريبية ونسبة على االحتيا

  المتدربين  للعدد الكلي لكل فئة 

بيان البرامج التدريبية 
المنفذة ونسبة المتدربين  

  للعدد الكلي لكل فئة 
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية  

يير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                                                : استمرارية تحقيق  معا1-1الهدف االستراتيجي
  ) 2019-2018( الخطة التنفيذية -معيار الجهاز اإلداري

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

 المستهدف
مؤشر 
 األداء 

مسئولية 
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية  ترة التنفيذ ف 
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
قاعدة  

 البيانات 

فريق 
  المعيار

2018-2019  

تعد المؤسسة بيان بأعضاء الجهاز اإلداري (بما فيه من فنيين)   -
دارات والمعامل والقاعات  ومؤهالتهم، وتوضح توزيعهم في اإل

الورش والمكتبة وغيرها وفق طبيعة نشاط المؤسسة  و
  والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة . 

  .  

  بيان بأعضاء 
  الجهاز اإلداري 

  يوضح مؤهالت   
  وتوزيع الجهاز 

  اإلداري  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 التقرير 

فريق 
  2019-2018  المعيار

ءمة أعداد الجهاز اإلداري (بما فيه  تدرس المؤسسة مدى مال -
  من الفنيين) لحجم المؤسسة وطبيعة نشاطها .  

  

  تقرير عن استيفاء  
  المعايير القياسية  

  للهيئة لعدد اإلداريين

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 البيانات 

فريق 
  2019-2018  المعيار

دارات واألقسام  توزع المؤسسة العاملين والفنيين على اإل -
العلمية وفقاً للتوصيف الوظيفي للتأكد من تحقق التوازن في  

توزيع الموارد البشرية بناًء على عبء العمل وبما يضمن كفاءة  
  األداء

بيان مقارنة مؤهالت  
  العاملين مع 

  التوصيف الوظيفي

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 البيانات 

فريق 
  2019-2018  المعيار

تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أو فائض في أعداد العاملين   -
  والفنيين 

  آليات المؤسسة 
للتعامل مع العجز 

  والفائض

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في 
 إعدادالوثيقة

فريق 
  المعيار

2018-2019  

اعداد وثيقة لتعيين واختيار القيادات اإلدارية بالكلية موثقة -
  ومعلنة 

  

وثيقة شروط اختيار  
  وتعيين القيادات 

  اإلدارية    



Page 156 of 253 

 

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
  مصري

 المستهدف
مؤشر 
 األداء 

مسئولية 
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية  ترة التنفيذ ف 
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 الوثيقة

فريق 
  2019-2018  المعيار

 بناء للجهاز اإلداري تحديد االحتياجات التدريبية 
من   االستقصاءات وتقارير المتابعة واالستعانة بخبراء

  بية ووضع خطة تدريالتنظيم واإلدارة 
 .  
  

  آلية تحديد  
  االحتياجات التدريبية

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 الوثيقة

فريق 
  2019-2018  المعيار

القياس الدوري آلراء أعضاء الجهاز اإلداري واالستفادة من  
  نتائج تحليل االستبيان لعمل إجراءات تصحيحية 

  تقرير قياس اآلراء 
  يشمل خطط تحسين

زانية  مي 
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 الوثيقة

فريق 
  2019-2018  المعيار

التقييم الدوري ألداء أعضاء الجهاز اإلداري واالستفادة من 
نتائج التقييم في المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات  

  وتطوير األداء 

تقرير تقييم األداء             
ويشمل خطط تنمية 

  مهارات 

ة  ميزاني 
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  اإلنجاز

في إعداد  
 الوثيقة

فريق 
  2019-2018  المعيار

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

  اإلداري 

بيان ابرامج المنفذة به 
  نسبة المتدربين 
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   ى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكليةالغاية األول

  واستمرارية  االعتمادتطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل  :2-1الهدف االستراتيجي 

         )       2019-2018( الخطة التنفيذية -معيار إدارة الجودة والتطوير

 %
 اإلنجاز 

  التمويل

الف جنيه 
 يمصر

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)    %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

  التحديث

تحديث دليل الوحدة وإعداد خطة عمل ألنشطة   2019-2018  مدير الوحدة 
  لجان الوحدة  منبثقة من خطة عمل الوحدة 

  

دليل محدث 
  للوحدة 

نسبة (%)    %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

إجراءات 
 التحديث

وحدة ضمان 
  الجودة

زمنية للتقييم المستمر  مناقشة تحديث الخطة ال -  2018-2019
للفاعلية التعليمية تتضمن مراجعة داخلية  

مجلس اعتماد بوخارجية للمقررات والبرامج 
  2013سبتمبر  276

 

خطة محدثة وفقاً 
  الهيئة لمعايير

عدد ونسبة   %) 100( 12 ميزانية الكلية 
(%) الملفات  

التي تم 
 إعدادها  

  منسقي المعايير 
  

وحدة ضمان 
  الجودة

  تنظيم ملفات االعتماد داخل الوحدة -  2018-2019
تحديث المستندات والوثائق في ملفات  التأكد من -

  كتابة تاريخ أي وثيقةالتأكد من  معايير االعتماد
لمراجعة الداخلية والخارجية  يراترتيب  تقار -

المتابعة عن  وترتيب تقارير لمعايير االعتماد
برامج  التنفيذ  ترتيب تقارير -أنشطة الكلية

  تدريبية وفقاً للخطط الموضوعة ال

ملفات تحتوي   
وثائق معايير  

الجودة المطلوبة  
أثناء زيارة  

المراجعة  
  الخارجية للهيئة 

لي  العدد الك ميزانية الكلية 
ألعضاء 

  %)100اللجان(

عدد ونسبة 
(%) التقارير   

عن أعضاء  
 اللجان 

مدير وحدة  
ضمان الجودة  
  أعضاء اللجان  

  

إعداد وثائق عن أعضاء هيئة التدريس العاملين   2018-2019
  بالوحدة تفيد خبرتهم أوتأهيلهم في مجال الجودة 

  

تقرير عام عن  
خبرة أعضاء 

لجان الوحدة في  
  مجال الجودة 

عدد ونسبة   %) 100( 9  زانية الكليةمي 
(%) الملفات   

 المرتبة

مدير الوحدة 
أعضاء لجان  

  الوحدة 
  

  ترتيب ملفات اللجان   2018-2019
  

ملفات اللجان  
  مرتبة 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

الف جنيه 
 يمصر

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  الوثيقة الدالة 

% من عدد  5  ميزانية الكلية 
  اإلداريين

عدد ونسبة 
   (%)

المشاركين 
من الجهاز 

 اإلداري 

مدير وحدة  
ضمان الجودة  
أعضاءالجهاز  

  ي  اإلدار

  

إعداد ملف لمساهمات الجهاز اإلداري في    2018-2019
أنشطة الوحدة واإلعالن عن العمل التطوعي   
لمشاركة فعالة من الجهاز اإلداري في أنشطة  
الوحدة  وتدريب الجهاز اإلداري على أعمال  

  الجودة وإثبات وجود إداريين بالوحدة 

ملف لمساهمات  
الجهاز اإلداري  

في أنشطة  
  الوحدة

نسبة (%)     %100  يزانية الكليةم 
اإلنجاز في 
 إعداد البيان 

وحدة ضمان 
 الجودة

توطد الوحدة عالقتها بمركز ضمان الجودة    -  2018-2019
بالجامعة (مثل اجتماعات ،ورفع تقارير دورية  
،وطلب دعم فنى ، وتدريب وزيارات مراجعة  

  وغيرها)

بيان سنوي عن 
عالقة الوحدة  

  بالمركز  

نسبة (%)     %100  كليةميزانية ال 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

وحدة ضمان 
 الجودة

إعداد تقارير الخطط السنوية المنفذة من خالل   2018-2019
اللجان الفنية للوحدة وبها خطط التحسين 

والتطوير بالكلية  وبيان وأدلة اتخذت (إجراءات 
تصحيحية في ضوء التغذية الراجعة من الفئات 

  ة والخارجية) المستهدفة الداخلي

تقرير األنشطة 
  المنفذة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
 اإلنجاز 

وحدة ضمان 
 الجودة

  وضع قواعد البيانات على موقع الوحدة   2018-2019

  

موفع الوحدة 
  مفعل 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 
إعداد قاعدة  

 البيانات 

ة بيانات للبرامج التي نظمتها الوحدة إعداد  قاعد  2019-2018 لجنة التدريب
وأسماء المتدربين في كل برنامج ونسبتهم ويتم  

  إظهار هذه البيانات في التقرير السنوي للكلية

قاعدة بيانات  
  للبرامج المنفذة

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقارير

لجنة المراجعة  
 الداخلية 

ات الداخلية والخارجية في عملية  تنفيذ المراجع  2018-2019
  التقويم الذاتي والتحسين والتطوير 

  

تقارير المراجعة 
الداخلية  

  والخارجية 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل

الف جنيه 
 يمصر

المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد القائمة  

وحدة ضمان 
 الجودة 

إعداد مؤشرات أداء موضوعية وقابلة للقياس   2018-2019
  تي وأدوات مالئمة في التقويم الذا

  

قائمة مؤشؤات  
  األداء

نسبة (%)     %100 ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقارير 

لجنة المراجعة  
 الداخليى للوحدة 

والتاكد من للمقررات  مراجعة التقارير الدورية -  2018-2019
التعليقات للمراجعين الخارجيين والطالب أن 

تؤخذ في االعتبار في خطط التحسين كما أن 
  يتم تنفيذها  تحسينخطط ال

  تقارير المراجعة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

إعداد التقرير 
  السنوي

وحدة ضمان 
 الجودة 

عرض نتائج التقويم الذاتي على األطراف   2018-2019
المعنية لمناقشتها وإبداء المقترحات واتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية في ضوء نتائج التقرير         
وضع خطط تحسين وتعزيز في ضوء نتائج  

  التقارير 

 التقرير السنوي
ووسائل عرضه  

  ومناقشته 
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  الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية

 مة للموارد الذاتية للكلية ودعم العملية التعليمية والبحثيةالتنمية المستدا :3-1الهدف االستراتيجي 

         )       2019-2018( الخطة التنفيذية - معيار الموارد المالية والمادية  

 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 المستهدف
مؤشر 
 األداء 

مسئولية 
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

 

ميزانية  
  الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 

إعداد  
 الوثيقة

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2018-
2019  

                                                  المالية وتنوعها تنمية الموارد
طة تنمية الموارد  تحديث خ- تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد

على تنمية الموارد الذاتية والبحث عن  المستمر العمل  -وتفعيلها
( مثل البرامج المميزة والشراكات مع   مصادر تمويل جديدة

-الجهات المناظرة                                                   
تحديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتية سنوياً تتضمن  

راسة عن مردود الوحدات ذات الطابع الخاص                                                                                       د

وثيقة تطور الموارد 
المالية الذاتية للكلية  

على مدار ثالثة أعوام  
  والوثائق الداعمة 

نسبة (%)    % 100 
اإلنجاز في 

عداد  إ
 الوثيقة

 والتقرير

2018-
2019  

  ميزانية سنوية و تقرير عن مدى كفايتها 

  خطة بالموازنة المالية للمؤسسةتوفير ( توفير خطة مالية للكلية
تتضمن اإليرادات والمصروفات والفائض في ضوء موارد 

  )                               الكلية
وبيان  -تية للكليةة الموارد الذاإعداد تقرير عن مدى كفاي  

  توزيع لموارد الكلية على األنشطة المختلفة 

  خطة بالموازنة

  المالية السنوية  

  تقرير كفاية الموارد

نسبة (%)    % 100 
اإلنجاز في 

إعداد  
 الوثيقة

2018-
2019  

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

  

وثيقة التقدير الكمي  
محدثة ومعتمدة ومدى 

  تناسبها مع أعداد الطلبة  

نسبة (%)    % 100    
اإلنجاز في 

إعداد  
 التقرير

 

2018-
2019  

للبرامج التعليمية ( إن  التسهيالت الداعمةحصر مدى مالءمة 
              NORMSوجدت) وهذا ما يجب أن توضحه وثيقة ال 

  
  

تقرير عن مدى مالءمة  
  التسهيالت الداعمة 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 المستهدف
مؤشر 
 األداء 

مسئولية 
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

 300000
حصة   0

الجامعة 
في 

مشروع  
CIQAP 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 

إحالل  
  7وتجديد 
  معامل 

اإلدارة 
الهندسية 
  بالجامعة

مرتبط  
  بالجامعة

تقرير اإلنجاز عن   معامل طالبية  7إحالل وتجديد 
عامل  م 7إحالل وتجديد 

  طالبية  
  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 
إعداد خطة  

الصيانة  
وتقارير  
المتابعة  
 الدورية 

 

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2018-
2019  

خمسية مكتملة العناصر        ونماذج فصلية  خطة صيانةإعداد 
لمطلوبة في األقسام  واجتماعات شهرية لمناقشة لتقديم الصيانة ا

                                                   ومتابعة أعمال الصياتة                                                  
                                   الخطة السنوية لدعم وصيانة البنية التحتية واألجهزةتحديث 

من حيث النظافة ألعمال الصيانة بالمعامل المتابعة الدورية 
وإجراءات تصحيحية  والسباكة واإلضاءة والكهرباء والتهوية

  بناًء على المالحظات الواردة بتقارير المتابعة الدورية
                                       

خطة الصيانة وتقارير 
  المتابعة الدورية

(%)   نسبة  % 100 
اإلنجاز في 

إعداد  
 الوثائق  

 وثائق)  7( 

2018-
2019  

                                 المحافظة على األمن والسالمة
  متابعة شهرية للطفايات والمصاعد والكهرباء 

  تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم األمان والدفاع المدني 

  2017-2016خطة لإلخالء ولجنة إلدارة األزمات والكوارث 

خطة عمل لجنة إلدارة األزمات والكوارث وتنفيذ تجربة إخالء                                     
خطة التدريبية للجنة  إعداد التحديد االحتياجات التدريبية و 

األزمات والكوارث و تفعيل دورات تدريبية على إجراءات  
  حريق) األمن والسالمة أو الدفاع المدني واستخدامات طفاية ال

تقارير المتابعة  -
  الشهرية 

  خطة اإلخالء -
تشكيل وخطة عمل -

والخطة التدريبية للجنة  
  األزمات والكوارث 

  وثائق تجربة اإلخالء -
تقرير عن الدورات -

  المنفذة
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 المستهدف
مؤشر 
 األداء 

مسئولية 
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    % 100
توافر 

التجهيزات  
المالئمة 

لألمن 
 والسالمة

2018-
2019  

                                                                                           و ممرات الكلية لمعاملبا دل رملطفايات حريق و جرا توفير-
المعامل بالعالمات اإلرشادية لمخارج الطوارئ وتوفير -

 والمدرجات
  لمعامل با دواليب لإلسعافات األولية. توفير-
  ات الكيميائية والبيولوجية نظام آمن للتخلص من النفايتوفير- 

  

بيان عن تجهيزات  
  األمن والسالمة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    70%
تحقيق  
معايير 

 الجودة في  
لبنية ا

التكنولوجية                                    

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2018-
2019  

                                    التكنولوجيةالبنية 
في قسم  MIS استكمال ميكنة اإلدارات المختلفة وتفعيل نظام  

  شئون الطالب وقسم الدراسات العليا
والعمل على أن تكون  الحاسب اآللي الصيانة الدورية لمعامل  -

  األجهزة كلها متصلة بشبكة 
    توفير شبكة سلكية و السلكية تعمل بكفاءة

  كتيب عن وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات  إعداد
  تحديث موقع الكلية دورياً وتنويع الخدمات المقدمة

توفيرأعداد كافية  منالحاسبات ( يجب أن يوضح بوثيقة   ال  
NORMS (  

  تقريرعن مدى استيفاء  
لبنية التكنولوجية           ا

  لمعايير الجودة 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 المستهدف
مؤشر 
 األداء 

مسئولية 
 التنفيذ 

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ 
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في 

إعداد  
 الوثائق  

 وثائق)  4( 

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2018-
2019  

تحديث                                                 مكتبة مالئمة
ً  قاعدة بيانات المكتبة : مساحة القاعات بالنسبة ألعداد  دوريا

  -خدمات التصوير -المراجع والدوريات –التجهيزات -الب الط
- العاملين بالمكتبة مواعيد العمل -تكنولوجيا المعلومات 

وسيلة تلقي -تسجيل المترددين  -الخدمات المقدمة للمترددين
(تطبيق استقصاء آراء  مستوى رضا المستفيدين-الشكاوي 

م  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن مدى رضاه
ومقترحاتهم للخدمات التي تقدمها المكتبة لهم وسهولة  

                                                                                                                             اإلجراءات بها)

عدد  نسبة المترددين علي المكتبة إلي إجمالي  توافر وبيان عن -
  ، والمستخدمين لبنك المعرفة الطالب

عدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيح االستعارة   توفير-
) و بيان من تفعيل االستعارة الخارجية( الخارجية للطالب

  المكتبة يوضح عدد االستعارات

 

  

  قاعدة بيانات المكتبة

  محدثة

بيان عن نسبة 
  المترددين على المكتبة

استقصاء رأي عن  
المقدمة  الخدمات

  وخطة تحسين 

  بيان عدد االستعارات

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    70%
استيفاء   
متطلبات  

 الهيئة 
بالنسبة 

للمكتبة طبقاً  
للنماذج 

االسترشادي 
ة للتقييم  

 :الكمي

وكيل الكلية 
لشئون 

المشاركة 
المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

فريق معيار  
  الموارد 

  

2018-
2019  

ً استيفاء متطلبات الهيئ للنماذج   ة بالنسبة للمكتبة طبقا
 :االسترشادية للتقييم الكمي

العالمات اإلرشادية التي تحدد مخارج الطوارئ و  توفير -
 للمكتبة  شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج

تصال بشبكة اإلنترنت و  االكترونية و لخدمة البحث اإلتوفير-
 للمراجع كترونيةلفهرسة اإلال
طالب الدراسات للي الدوريات اإللكترونية اتاحة الوصول إ -

 العليا
 توفير خدمات التصوير واإلنترنت-
  

  تقرير عن مدى استيفاء  
  

  المكتبة لمتطلبات الهيئة  



Page 164 of 253 

 

  يةواإلقليموالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الثانيةالغاية 

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  افسية للخريج علي المستوي المحلي زيادة القدرة التن 1-2الهدف االستراتيجي
  )2019-2018( الخطة التنفيذية - لمعايير والبرامج والمقرراتامعيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

ة الوثيق /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

 100    
100%  

  

نسبة اإلنجاز في 
إعداد قائمة برامج 

 التوعية بالمعايير 
 وإعداد المصفوفات

وضع قائمة لبرامج التوعية بالمعايير    2019-2018  فريق المعيار 
االكاديمية ( ندوات لقاءات مناقشات 

أخرى) لعرض ومناقشة  – مفتوحة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع  

المؤسسة وأهدافها االسترتيجية  رسالة
  ) (بعمل مصفوفات

وثيقة قائمة              
برامج التوعية             

  بالمعايير 
  المصفوفات

 عدد التقارير  %) 100( 10   100 
 عن اإلنجاز

( تقرير من فريق 
المعيار وتقارير من  

 األقسام العلمية)

فريق المعيار                    
  األقسام العلمية

  

بالمعايير  الهيئة المعاونة والطالب  توعية   2018سنتمبر 
 بتوصيف المقرراتاألكاديمية المتبناة و 

 في بداية العام الدراسي 
  

تقارير تنفيذ برامج  
التوعية بالمعايير            

أوعرض تقديمي        
معلن على موقع            

الكلية وموقع القسم العلمي           

 500  100%  
  
  

100%  

نسبة (%) اإلنجاز  
في إعداد اآللية   

ونسبة (%)  
اإلنجاز في 

  استحداث البرنامج
  

  أ.د/ عميد الكلية 
أ.د/ وكيل الكلية  

لشئون التعليم 
  والطالب

  األقسام العلمية

آليات استقراء سوق العمل (االطالع -  2018-2019
على برامج لمؤسسات مناظرة  

                     ومستجدات النخصص دولياً وغيرها)     
استكمال اإلجراءات الستحداث برنامج  -

  مميز وفقاً لمتطلبات سوق العمل 

آلية استقراء سوق العمل
موافقة المجلس 

األعلى للجامعات 
  على البرنامج 

اعداد وسائل استطالع رأى المستفيدين   2019-2018  وحدة ضمان الجودة   نماذج االستبيانات   %) 100( 1 100 
مج التعليمية ومالءمتها للتطور  فى البرا

في مجال التخصص واحتياجات سوق 
  العمل

نماذج استبيانات  
استطالع رأي 

  المستفيدين 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

ة الوثيق /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

وكيل الكلية لشئون  عدد االستبيانات   %) 100( 20 100 
التعليم والطالب        

  وحدة ضمان الجودة 

  األقسام العلمية

  واألطرافتفعيل مشاركة الخريجين    2018-2019
في تصميم وتطوير البرامج  جتمعيةالم

التعليمية التي تطرحها الكلية وفي مناقشة 
 والتعلم  التدريساستراتيجية 

  

نتائج التحليل 
اإلحصائي لنتائج 

استطالع رأي 
  المستفيدين 

فئات  5 100 
)100 (%  

شمولية التعذية 
الراجعة (تنوع  

 فئات المشاركين)  

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  ة ضمان الجودة وحد

المقيم   -الطالب :تغذية راجعة شاملة-  2018-2019
الخريجين -أصحاب العمل -الخارجي

جراءات إ – عضاء هيئة التدريسأو
 تصحيحية بناًء على نتائج التقييم 

تقرير عن التغدذية 
الراجعة من  

  المستفيدين 

نسبة (%) اإلنجاز    100%   
  في إعداد التقرير 

وحدة ضمان الجودة   
الكلية لشئون  وكيل

  التعليم والطالب

  تحديد معايير اختيار المراجعين -  2018-2019

  اختيارهم من خالل المجالس الرسمية -

مناقشة تقاريرهم واالستفادة منها في -

تقرير اإلجراءات  
الرسمية للمراجعة  

الداخلية والخارجية  
  للبرنامج

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
ات التي تم المقرر

تحديث صياغة 
 مصفوفاتها 

  وحدة ضمان الجودة  

  فريق المعيار 

صياغة مصفوفة المقررات حيث   تحديث   2018-2019
أن األرقام والرموز المستخدمة غير 

 مرتبطة بمثيلتها في البرنامج  

  

المصفوفات المعدلة  
  للمقررات

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60   100 
المقررات التي تم 

 مراجعتها 

جان المراجعة  ل
الداخلية باألقسام 

العلمية و لجنة 
المراجعة الداخلية  

  للوحدة

مراجعة دورية  لتوصيف ومصفوفات   2018سبتمبر 
المقررات وفقاً لنماذج الهيئة والئحة  

  البكالوريوس  

  

تقارير المراجعة الدورية  
  لتوصيف للمقررات

عدد ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
المقررات التي تم 

أساليب  مراجعة
 التعلم بها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

والتعلم للطالب  التدريساسليب مراجعة   2018-2019
بتوصيف ذوي القدرات المحدودة 

  المقررات

  

تقرير عن اسليب 
التدريس والتعلم 

للطالب ذوي 
  القدرات المحدودة 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

ة الوثيق /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
 االمتحانات  

ي استوفت الت
 نموذج الجودة 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والتعلم 

األقسام العلمية          
  وحدة ضمان الجودة 

نهاية نوفمبر              
2018            

نهاية ابريل  
2019  

ضرورة استيفاء نموذج التنبيه عن  
مواصفات الورقة االمتحانية قبل طباعة 

متحانية االمتحان ونموذج جودة الورقة اال
 2016-11-17بعد انتهاء االمتحان

  

تقارير استيفاء جودة  
الورقة االمتحانية  

الواردة من األقسام  
  العلمية

 100 60 )100 (%  
  

  في كل منهما 

عدد  ونسبة (%)  
خطط التحسين 

المفعلة وتقارير  
 المقررات

إعداد التقارير السنوسة للمقررات   2019سبتمبر   األقسام العلمية
لى نموذج الهيئة، متضمنة الدراسية  ع

نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب 
ونتائج االمتحانات ومدى توافق محتوى 

الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم 
بالتوصيف المعلن وخطة التحسين 
  والتطوير بناًء على التغذية الراجعة

التقارير السنوية 
للمقررات وبها          

  خطط التحسين

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 
لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

مراجعة تقارير المقررات الدراسية   2018-2019
مراجعة جيدة وشاملة لجميع البنود خاصة  

  :فيما يتعلق بالتالي
  نتيجة تقويم الطالب للمقرر (%) 

ام  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير للع
  السابق

تقارير المراجعة 
الدورية  لتقارير 

  المقررات الدراسية 

عدد  ونسبة (%)    %) 100( 60 100 
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 
لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

تائج االستبيان ينبغي  استخدام ما ورد من ن  2018-2019
مراجعته للتأكد على التركيز على نقاط  
الضعف الحقيقية التي وردت في نتيجة  
االستبيان ( البنود التي تم اإلشارة اليها 

من قبل الطالب أنها نقاط ضعف) ليوجه 
عضو هيئة التدريس خطة نطوير المقرر 

  للتغلب عليها وعالجها. 
  عدد  ونسبة (%)   %) 100( 60 100   

خطط التحسين 
 المنفذة

االستفادة من تقارير المراجعة الداخلية    2019-2018  األقسام العلمية
 والخارجية في تطوير المقررات الدراسية 

  

تقريراإلجراءات  
التصحيحية بناًء  

على تقارير 
  المراجعة 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

ة الوثيق /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

نسبة (%) اإلنجاز   100%  100 
في إعداد تقارير 

 المراجعة 

فريق المعيار              
ة المراجعة  ولجن

  الداخلية للوحدة  

المراجعة الدورية لتوصيف ومصفوفات   2018سبتمبر 
البرنامج وفقاً لنماذج الهيئة والئحة 

البكالوريوس  (عدد مصفوفات البرنامج  
    سبعة)

  تقرير المراجعة 

الدورية لتوصيف  
  البرنامج 

عدد األقسام العلمية   %) 100( 9 100 
 المشاركة

لجان المراجعة  
داخلية باألقسام ال

العلمية ولجنة 
  المراجعة الداخلية 

المقررات  /امج نمصفوفة البرمراجعة   2018-2019
تظهر التوزيع التصاعدي   والتأكد من أنها

والتراكمي للمهارات التطبيقية والعملية 
المكتسبة من الفرقة األولي إلي الفرقة  
الخامسة حتي تتناسب مع نوعية وعدد  

 في السنوات النهائية  المقررات التطبيقية
  

مصفوفة البرنامج 
  المعدلة 

 100  
100% 

نسبة اإلنجاز في  -
إعداد التقرير 

الدوري للبرنامج          
تقرير المراجع  -

الداخلي والخارجي  
 14على تموذج 

فريق المعيار         
  وحدة ضمان الجودة 

  المراجع الداخلي  
  المراجع الخارجي 

         امج الدراسي نة للبرتقارير دوري إعداد  2018-2019
مراجعة البرنامج من مراجع داخلي  و

ت ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي 
  بناًء على تغذية راجعة   خطط تحسين و

التقارير الدورية   
للبرنامج وتقارير  

المراجعة الداخلية و  
  الخارجية 

استيفاء جميع   100 
محتويات ملف  

البرنامج     
)100 (%  

تيفاء   نسبة (%) اس 
محتويات ملف  

 البرنامج

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

وحدة ضمان الجودة  
  األقسام العلمية

اعداد ملف البرنامج ويشمل: توصيف   2018-2019
 السبعةالبرنامج ات مصفوفالبرنامج، 

ومصفوفات يف صتقرير البرنامج، تو،
  رير المقررات على نموذج الهيئة اوتق

                            يقةومراجعتها مراجعة دق
  (تقارير المراجعة) 

  ملف البرنامج
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : لغاية الثانيةا

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي لقومي وا زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2019-2018( الخطة التنفيذية -التدريس والتعلم  معيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة   %) 100( 60
النجاز (%) في  ا

إعداد  
االستراتيجية  

 للمقررات

  األقسام العلمية 
  

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

تحديث استراتيجية للتدريس والتعلم -  2018-2019
والتقويم بما يحقق المعايير األكاديمية 

المرجعية المتبناة ورسالة المؤسسة 
  وأهدافها وتعلنها. 

ن االستراتيجية تتضمن طرقاً  التأكد من أ-
للتدريس والتعلم والتقويم مالئمة لنواتج 

  التعلم المستهدفة. 

استراتيجية للتدريس  
والتعلم والتقويم            

تتسق مع المعايير 
األكاديمية المرجعية  
وتالئم نواتج التعلم 

  المستهدفة

   
  

70%  

 توافراألمثلة
 المطلوبة

  األقسام العلمية 
  

ة لشئون وكيل الكلي
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

تتابع المؤسسة مدى تطبيق االستراتيجية   2018-2019
وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم 

والتقويم تدعم تطبيق التعلم الذاتى 
واكتساب مهارات التوظف لدى الطالب 
(توافر أمثلة تظهر التفاعل بين الطالب 

لتعلم وهيئة التدريس والطالب وبعضهم وا
  المختلط والتعلم التعاوني وريادة األعمال)

تقرير متابعة تطبيق  
استراتيجية التدريس  

  والتعلم والتقويم  

نسبة (%)      70% 
اإلنجاز في 
 الممارسات

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  فريق المعيار 

  

  ة توصيف برنامج التدريب الصيفيمراجع  2018-2019
وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج 

  التعليمى  
آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج  

  واإلشراف عليها
توفير الموارد الالزمة للتدريب والجهات 

  المشاركة فيه وتحديد نوعية مشاركتها 

توصيف برنامج 
التدريب وفقاً لنواتج 

التعلم المستهدفة  
للبرنامج التعليمى  

  محدث



Page 169 of 253 

 

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

عدد أساليب     3
تقوييم أداء 

 الطالب

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

المشرفون على  
التدريب وجهات  

  التدريب

أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء   2018-2019
الطالب في التدريب تحقق نواتج التعلم. 

شرف (مثل ملفات إنجاز الطالب وتقييم الم
للطالب وتقارير جهات التدريب عن  

  الطالب وغيرها)

قائمة اساليب تقييم   
الطالب في التدريب بما  

  يتفق 

مع نواتج التعلم  
  المستهدفة

ميزانية   
 الكلية 

  % للطالب10

وجهات  
  التدريب

% ألعضاء 50
  هيئة التدريس 

  

عدد ونسبة (%)  
المشاركين في 

استطالع الرأي 
  من كل فئة

إلنجاز  نسبة(%) ا
 في إعداد التقرير 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

قسم شئون الطالب 
المشرفون                   

لجنة القياس وتقويم  
  األداء

.نماذج استقصاء رأي للطالب والمشرفين   2018-2019
 وجهات التدريب 

 تطبيق النماذج وتحليل النتائج

االستفادة من نتائج استطالع الرأي في  
 آلية التدريب وأدواته وموارده تطوير

تقرير عن األدوات 
المستخدمة لقياس    

فاعلية التدريب         
الميدانى للطالب            

تقريرعن                و
االستفادة من النتائج              

في التطوير                                                               

  ميزانية 
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
 في إعداد التقرير 

  تنوع المؤسسة من طرق تقويم الطالب    2019-2018  فريق المعيار 

( مثل تحريري وعملي وإكلينيكي وشفوي  
  وغيرها)

تقرير توزيع  
الدرجات على  

وسائل التقييم من  
جداول الآلئحة  

 المحدثة 
ميزانية   

 الكلية 
 عدد ونسبة (%)   %) 100( 60

 وفاتالمصف

  رؤساء األقسام العلمية 

  

  منسقي المقررات 

تتبع المؤسسة آليات محددة للتأكد من مدى   2018-2019
توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم 
 المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها. 

( مصفوفة ارتباط االمتحان بمخرجات 
 التعلم)

مصفوفة ارتباط 
االمتحان بمخرجات  

  لتعلم المستهدفة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في تحديث الدليل 

  وحدة ضمان الجودة 
  

  فريق المعيار 

تحديث دليل إدارة االمتحانات الذى ينظم    2018-2019
إجراءات االمتحانات ونظم عمل 

 الكنتروالت وغيرها. 

دليل إدارة              
  االمتحانات 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  إعداد الوثيقة في 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تتبع المؤسسة إجراءات إلدارة االمتحانات    2018-2019
 بكفاءة وعدالة. 

  وثيقة إجراءات 
  إدارة االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تروالت بما تنظم المؤسسة عمل الكن  2018-2019
يضمن تأمين االمتحانات وضمان سريتها  

 عند نسخها وتوزيعها. 

وثيقة نظم عمل                
  الكنتروالت 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد من   2018-2019
( مثل عدم تعارض  عدالة نظام االمتحانات

المصالح مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
المعاونة وعدالة التصحيح ودقة رصد  

الدرجات واإلجابات النموذجية والتدقيق 
 والمراجعة وغيرها)

   آليات محددة للتأكد 
من عدالة نظام              

  االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  ة في إعداد الوثيق

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تطبق المؤسسة آليات فعالة لتوثيق نتائج    2018-2019
االمتحانات بما يتيح االحتفاظ بالنتائج 
 مؤمنة وقابلة لالستدعاء عند الحاجة. 

آليات فعالة لتوثيق        
  نتائج االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  مان الجودة وحدة ض

  فريق المعيار 

تعلم المؤسسة الطالب بنتائج االمتحانات    2018-2019
المختلفة (التكوينى والجمعى) عبر الوسائل 

والتوقيتات المناسبة وتناقشها معهم لدعم  
تعلمهم (يراعى توقيت ومحتوى التغذية 

  الراجعة لدعم استفادة الطالب).
  توفير نماذج من التغذية الراجعة  -

يفية            عن كتفرير
إعالم  ومناقشة             

الطالب  بنتائج 
االمتحانات المختلفة 

وتوقيت ومحتوى 
التغذية الراجعة         

  لدعم تعلمهم

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب              

  وحدة ضمان الجودة 

  يار فريق المع

تقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات    2018-2019
الطالب على المستويات المختلفة (الفرق 

 الدراسية/ المقررات).

وتقرير وصفي                  
عن  تحليل النتائج    
على مستوى الفرق 
والمقررات (منحنى 

  توزيع التقديرات) 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  ثيقة في إعداد الو

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تعد المؤسسة إحصائيات عن تطور نسب    2018-2019
للمرحلة   للمستويات المختلفةالنجاح 

الجامعية األولى (لعدد من األعوام مساو 
لمدة البرنامج التعليمى) وتعد تقريراً عاماً  

عن نتائج االمتحانات وتعرضه على 
 المجالس المعنية.

        تقرير وصفي عن  
تطور نسب النجاح  
للمرحلة الجامعية  

األولى لمدة خمس  عن 
  سنوات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تحدد المؤسسة أوجه االستفادة من نتائج    2018-2019
االمتحانات في تطوير البرامج والمقررات 

ية التدريس والتعلم الدراسية واستراتيج
 والتقويم (تذكر أمثلة االستفادة) 

تقريرعن االستفادة              
من نتائج االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة 

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع   2018-2019
متحانات،  تظلمات الطالب من نتائج اال

  وتعلنها وتتابع تطبيقها. 

نظام للتعامل مع  
  تظلمات الطالب. 

 آ
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  لمحلي زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي ا 1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2019-2018( الخطة التنفيذية -الطالب والخريجون معيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

) اإلنجاز  نسبة(%  100%
  في إعدادالتقرير 

تضع المؤسسة قواعد واضحة وعادلة    2019-2018  فريق  المعيار 
لقبول وتحويل الطالب على التخصصات 

 المختلفة

تقرير عن قواعد  
القبول والتحويل 

  وطرق إعالنها 
تعلن المؤسسة عن القواعد بوسائل مناسبة  

( مثل دليل الطالب والموقع اإللكتروني 
 رة شئون الطالب وغيرها).وفي إدا

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير 

توفر المؤسسة بيانات عن عدد الطالب    2019-2018  فريق  المعيار 
المقبولين ونسب التحويالت من المؤسسة 

وإليها سنوياً وتحللها وتتخذ اإلجراءات 
  المناسبة

تقرير به بيان 
إحصائي عن  
ن  التحويالت م
وإلى الكلية  

وأسباب التحويل  
واالستفادة من  

نسبة(%) اإلنجاز    %100   النتائج
  في إعداد التقرير 

تقيَم المؤسسة تلك القواعد وتطورها وفق   2019-2018  فريق  المعيار 
  التغذية الراجعة من األطراف المعنية 

تقرير عن 
تحديث وتطوير  

  قواعد التحويل
ميزانية   

  الكلية 
  أساليب 3
  

  ن / عام مرتي

عدد اساليب جذب  
الوافدين وعدد  

مرات التواصل  
مع مركز  

  الوافدين بالجامعة  

تستخدم المؤسسه اساليب و انشطه لجذب    2019-2018  فريق  المعيار 
الطالب الوافدين (مثل االعالن و زيارة 

السفارات و تقديم خدمات اجتماعيه و 
 غيرها).

تقرير عن 
أساليب جذب 

الوافدين ونتائج 
اصل مع  التو

مركز الوافدين  
  بالجامعة
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير 

تعد المؤسسه احصائيات شاملة عن   2019-2018  فريق  المعيار 
الطالب عن الطالب الوافدين توضح  

اعدادهم و نسبتهم الي العدد االجمالي, و 
معدل التغير في الطالب الوافدين خالل 

  ثالث الماضيه االعوام ال

   معدل تقرير عن 
  عدد      التغير في

  الطالب الوافدين 
          خالل االعوام

  الثالث الماضيه

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير 

توفر المؤسسه نظاما لدعم الطالبي (مثل    2019-2018  فريق  لمعيار 
  الخدمات الماديه و االجتماعيه و الصحيه

و الماليه و غيرها) تراعي فيها احتياجات  
  الطالب الفعليه.

تقرير عن نظام        
  الدعم الطالبي 

وسبل التعريف  
  به ودالئل فاعليته

ميزانية   
  الكلية 

تستخدم المؤسسه وسائل متعدده للتعريف  
  الطالب بنظام الدعم  

تدرس المؤسسه مدي فاعليه نظام الدعم   
ي اعداد المستفدين منه (معدل التغير ف

  خالل االعوام الثالث الماضيه).  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير 

توفر المؤسسه دليل الطالب متضمنا نظام    2019-2018  فريق  المعيار 
في   االرشاد االكاديميالدعم االكاديمي (

حاله تطبيق نظام الساعات المعتمده او 
و الساعات المكتبيه في   ميهالرياده العل

البرامج االخري) و تتيح الدليل لجميع  
  الطالب.

تقرير عن نظام         
الدعم األكاديمي   

  ودالئل فاعليته

  تفعل المؤسسه نظام الدعم االكاديمي 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

سه خدمات التوجيه المهني  تقدم المؤس
للطالب بما يدعم ريادة االعمال و 

التوظيف (مثل وحده التوجيه المهني و 
تدريب مدني اضافي و مشروعات صغيره  

  و غيرها).

تقرير عن خدمات 
التوجيه المهني بما  

يدعم ريادة األعمال  
  والتوظف

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد اآلليات

  2019-2018  المعيار فريق  

تستخدم المؤسسه اليات الكتشاف الطالب 
المتعثرين  و الموهبين و المتميزين (مثل 
نتائج امتحان الطالب , من خالل المرشد 
  االكاديمي و الساعات المكتبيه و غيرها).

الكتشاف   آليات
الطالب المتعثرين  و  

الموهبين و     
  المتميزين 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
اإلنجاز   نسبة(%)

  في إعداد التقرير 
  2019-2018  فريق  المعيار 

تقدم المؤسسة وسائل الدعم لكل فئة 
للمتميزين مثل المنح الدراسية و دعم  (

معنوي كالجوائز و شهادات التقدير أو 
و  -مالي أو رعاية علمية و غيرها

للمتعثرين مثل تخفيض عدد المقررات في 
ة نظام الساعات المعتمدة، و حصص تعليمي

و للموهبين مثل  -و غيرها إضافيه
عروض فنية و رياضية ومسابقات ثقافية  

  ).و غيرها

وسائل              تقرير عن 
الدعم لكل فئة            

  وعدد المستفيدين

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

تخصص المؤسسه رعايه صحيه و 
عيه و نفسيه لذوي االجتياجات اجتما

الخاصه و تحرص علي دمجهم في 
  المجتمع الطالبي. 

تقرير عن آلية دمج  
ذوي االحتياجات  

الخاصة في           
المجتمع الطالبي  
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

         توفر المؤسسه لهم وسائل دعم اكاديمي  
اتاحه وقت اطول لالمتحانات (مثل 

للطالب مستخدمي طريقه برايل و توفير  
اشخاص معاونين للقراءة االسئله و توزيع  

الجدوال الدراسيه بما يسمح بوقت كافي 
  لالنتفال بين المباني و غيرها). 

وأنواع  الدعم                                   
  المقدمة لهم

تراعي المؤسسه وجود تسهيالت انشائيه  
مالئمه مثل المصاعد و منحدرات و  

  غيرها).
ية  ميزان 

  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

تتخد المؤسسه اجراءات لتفعيل المشاركة 
الطالبية في مختلف المجاالت ذات الصله  

نماذج لتلك المشاركه ( مثل   قوتوث
وحدة  ،المشاركه فى وحدة ضمان الجوده 

لجنة تطوير  ، االرشاد والتوجيه المهنى
  ج وغيرها)البرام

جراءات تقرير عن إ
لتفعيل المشاركة 

الطالبية في مختلف 
   المجاالت ذات 
    الصله و نماذج

            لتلك  موثقة 
  المشاركه

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

والتجهيزات   االماكن  المؤسسه  توفر 
المالئ الدعم  االنشطه   ةموانواع  لممارسة 

والثقافيه  العلميه  مثل   ) المتنوعه  الطالبيه 
  والرياضيه واالجتماعيه وغيرها)

تقرير عن أنواع 
األنشطة الطالبية 
ومدى مشاركة  

الطالب فيها  
والمسابقات التي  

شاركت فيها    
المؤسسة وحصول  

تشجع المؤسسه الطالب للمشاركه فى   
  االنشطه الطالبيه المختلفه
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

تعد المؤسسه تقريرا عن مدى مشاركة  
والمسابقات  ة، المختلفة الطالب فى االنشط

على  ’والجوائز التى تميزت فيها المؤسس
  المستوى الجامعى والقومى والدولى

المؤسسة على        
جوائز على المستوى 

  والقومى الجامعي

  والدولى 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  

  النماذج  في إعداد
  2019-2018  فريق  المعيار 

تقوم المؤسسه بقياس اراء الطالب 
باستخدام الوسائل المناسبه (مثل استبانات  
ولقاءات وغيرها) ومتضمنه اراءهم على  

 ةواالنشط  ةسبيل المثال فى العمليه التعليمي
  ةالطالبي

نماذج قياس آراء  
  الطالب

 
100%  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  يق  المعيار فر
تقرير عن نتائج                  آراء الطالبم تحلل المؤسسه وتقيِ 

آخر قياس آلراء 
  الطالب

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

تستفيد المؤسسه من النتائج وتناقشها ( مثل 
لعلمى منافشة النتائج فى مؤتمر القسم ا

وغيرها) وتتخذ االجراءات التصحيحيه 
  المناسبه.

تقرير عن      
اإلجراءات 

التصحيحيةبناًء على 

آخر قياس آلراء 
  الطالب
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

خاص بيانات  بقواعد  المؤسسة   ةتحتفظ 
  ريا .وتحدثها دو ةبالخريجين متكامل

تقرير عن آليات 
التواصل مع     

الخريجين                
والخدمات المقدمة        

  لهم
  

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2019-2018  فريق  المعيار 

على متابعة خريجيها فى   ةتحرص المؤسس
العمل وتحقيق التواصل معهم (مثل   قسو

ات الخريجين فى نماذج لتواصل واسهام
الفاعليات والمشروعات.تطوير البرامج 

بهم فى   ةواالستعان، التعليميه والتبرعات
تدريب الطالب واستقصاء ارائهم 

  وغيرها)

لتواصل انماذج 
تقرير عن و

اسهامات  
  الخريجين

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  

  في إعداد القائمة 
  2019-2018  فريق  المعيار 

تتضمن  ةسه برامج متنوعتوفر المؤس
التى يتطلبها سوق   ةتنمية المهارات الحديث

  ةيمالعمل فى التخصص (مثل برامج التن
عمال أل وتنمية مهارات ريادة ا ةالمهني

والتوظف وبرامج التعليم المستمر 
  وغيرها)

ةيم برامج التنقائمة ب
ة والتعليم  المهني

  المستمر للخريجين
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  للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

                                                                       الهدف االستراتيجي تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج  1-3الهدف االستراتيجي
  ) 2020-2019الخطة التنفيذية السنوية ( - الدراسات العليا معيار

  

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
  الكلية 

اإلنجاز   نسبة(%)  100%
 في إعداد القائمة 

وحدة ضمان 
  الجودة 

  فريق المعيار 

2018-
2019  

تعد المؤسسة بياناً عن أنواع وأعداد ومستويات  
برامج الدراسات العليا التي تقدمها وعدد المقيدين 

برنامج لألعوام الثالثة  والمسجلين والمجتازين لكل 
 الماضية  

  

قائمة كاملة بأنواع وأعداد 
ج  ومستويات برام

الدراسات العليا التي 
  تقدمها المؤسسة  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
 في إعداد القائمة 

وكيل الكلية 
شئون الداسات 
  العيا والبحوث 
  األقسام العلمية

لجنة النشر  
  واإلعالم

 فريق المعيار 

2018-
2019  

تطبق المؤسسة آليات الستقراء سوق العمل (مثل  
سسات مناظرة ومستجدات  االطالع على برامج لمؤ 

التخصص دولياً وغيرها) ، وتربط برامجها  
األكاديمية بمتطلباته، وتتخذ إجراءات الستحداث  
برامج أكاديمية جديدة أو تطوير أو إلغاء برامج  

  قائمة 

  آليات المؤسسة في  
  استقراء سوق العمل  

وربط البرامج باحتياجات سوق  
العمل وإجراءات المؤسسة في  

مج تعليمية جديدة استحداث يرا
  أو تطوير أو الغاء برامج 

  قديمة  
ميزانية   

  الكلية 
زيادة بنسبة 

10%  
عدد المتقدمين  

لبرامج الدراسات 
العيا مقارنة بثالثة 

أعوام ماضية  
  ونسبة الوافدين 

وكيل الكلية 
شئون الداسات 
  العيا والبحوث 

لجنة النشر  
  واإلعالم

  فريق المعيار 

2018-
2019  

رامج الدراسات العليا (التدليل  تروج المؤسسة لب 
على ذلك مثالً من خالل تحليل المؤسسة لتطور  

أعداد الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا ،  
ونسبة الطالب الوافدين خالل األعوام الثالثة  

  الماضية ). 

  قائمة بوسائل الترويج  
  للبرامج ومدى فعايتها 

  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
في اتخاذ  اإلنجاز

 إجراءات التبني 

وكيل الكلية 
شئون الداسات 
  العيا والبحوث 

  األقسام العلمية

2018-
2019  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية لتبنى    
المعايير األكاديمية المرجعية (من خالل عرضها  

    ومناقشتها واعتمادها من المجالس الرسمية) .

إجراءات تبني المعايير  
  األكاديمية   المرجعية

وثيقة المعايير األكاديمية  
 للبرنامج
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
في إعداد  
 المصفوفة 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تصمم األقسام العلمية مصفوفة المضاهاة للمعايير 
المعايير األكاديمية المتبناة لجميع برامجها مع 

القياسية لبرامج الدراسات العليا الصادرة من الهيئة  
 وتتحقق من التوافق 

  مصفوفة توافق المعايير 
  األكاديمية لبرامج 

المعايير القياسية لبرامج  مع 
    الدراسات العليا الصادرة

  من الهيئة  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  
 توصيف البرامج

  يةاألقسام العلم
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية لتوصيف  
برامج الدراسات العليا (من خالل عرضها  

  ومناقشتها واعتمادها من المجالس الرسمية). 
  

  توصيف برامج الدراسات 
العليا واعتمادها من المجالس  

  الرسمية

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

المصفوفة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق تصميم  
الالئحة الداخلية والمعايير  عالبرامج التعليمية م

األكاديمية المتبناة (إعداد مصفوفة البرنامج 
  المعايير األكاديمية).  /التعليمي 

  مصفوفة البرنامج   وثيقة 
  ةالتعليمي / المعايير األكاديمي 

  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

المصفوفة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

ررات  تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق المق -
الدراسية مع البرامج التعليمية (إعداد مصفوفة  

  البرنامج التعليمي / المقررات الدراسية) . 
 .  

  مصفوفة البرنامج   وثيقة 
المقررات الدراسية  التعليمي / 

  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  
 توصيف البرامج

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 

  ان الجودة ضم

2018-
2019  

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

  والمراجع العلمية 

توصيف مقررات برامج  
  الدراسات العليا 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

لكل  المصفوفة 
 برنامج 

  األقسام العلمية

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تتأكد األقسام العلمية من توافق طرق التدريس  
والتعلم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج  

  التعليمية 

مصفوفات مخرجات  
التعلم  للمقررات مع طرق 

التدريس والتعلم، طرق 
العلمي  التقويم، المحتوى

واستيفاء االمتحان  
  للمخرجات 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

القائمة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
منسق معيار  
  البحث العلمي

لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

توفر المؤسسة الموارد المادية والتجهيزات  
عليا والعملية البحثية التي  والتسهيالت للدراسات ال

تحقق نواتج التعلم (تعد قائمة بموارد التعلم والبحث  
العلمي المتاحة لطالب الدراسات العليا والباحثين 

  ويوضح مدى مالءمتها لتحقيق نواتج التعلم ) . 

قائمة بموارد التعلم والبحث  
العلمي المتاحة لطالب  

   الدراسات العليا والباحثين
يق نواتج  ومالءمتها لتحق

  وذلك اك برنامج التعلم 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
 في إعداد  

 المصفوفة 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طالب  
  الدراسات العليا .  

  

مصفوفة قياس نواتج 
  التعلم للمقررات

ميزانية   
 لية الك

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  

الداخلية بها، 
لجنة المراجعة  
الداخلية لوحدة  
  ضمان الجودة  

أ.د/ وكيل  
الكلية للدراسات 

2018-
2019  

تتأكد المؤسسة من أن امتحانات الطالب تحقق   -
  نواتج التعلم المستهدفة .  

  

ير عن مدى استيفاء  تقر -
االمتحان لنواتج التعلم 

  للمقررات بناًء على 
تقارير المراجعة الداخلية  -

والخارجية  عن استيفاء  
  االمتحان للمخرجات 

  نتيجة استطالع رأي  -
  الطالب في االمتحان

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

القائمة لكل  
 برنامج 

وحدة ضمان 
  الجودة

2018-
2019  

تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدالة   -
  وموضوعية االمتحانات 

دليل االمتحانات وأعمال  
  الكنترول
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
 الكلية 

إنجاز   نسبة (%)-  100%
 الوثيقة 

إنجاز   نسبة (%)-
تقرير القسم 

 العلمي

  األقسام العلمية
  

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

ام العلمية اإلجراءات الرسمية  تتخذ األقس -
للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات  
الدراسية (مثل تحديد معايير الختيار المراجعين  

واختيارهم من خالل مجالس األقسام ومناقشة  
  تقاريرهم وغيرها) .. 

  

ختيار اتحديد معاييروثيقة -
الخارجي  مراجعين ال

ضح أن  ووالداخلي ت 
ل مجالس  اختيارهم من خال

  العلمية    األقسام
مناقشة  تقرير عن  -  

المراجعة   تقارير
واإلجراءات المبنية علية  

من مجلس القسم  واعتمادها
  العلمي

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 وثيقة ال

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

جراءات والضوابط المناسبة  تتخذ المؤسسة اإل -
للمتابعة والمراجعة الدورية في حالة البرامج  

  (إن وجدت) المشتركةالتعليمية 

اإلجراءات والضوابط   وثيقة
المناسبة للمتابعة والمراجعة  

الدورية في حالة البرامج  
( إن  التعليمية المشتركة

  وجدت) 
ميزانية   

 الكلية 
نسبة (%)    100%

في إعداد  اإلنجاز 
 قريرالت

-2018  األقسام العلمية
2019  

تستفيد المؤسسة من تقارير المراجعين الداخليين  -
والخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات في  

  . (تذكر أمثلة) تطوير البرامج التعليمية 

تقرير عن خطط التحسين 
واإلجراءات التصحيحية 

المتخذة لتطوير المقررات  
والبرامج، وعرضها  

  ومناقشتها 
زانية  مي 

 الكلية 
9 
)100 (%  

تقارير األقسام  
العلمية عن عدد  

  ونسبة (%)
التقارير الدورية  

للمقررات 
والبرامج  التي تم 

إعدادها وفقاً 
 لنماذج الهيئة 

  األقسام العلمية

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تعد األقسام العلمية تقارير سنوية للمقررات   -
لبرامج متضمنة نتائج تحليل آراء  الدراسية وا

المراجعين والطالب ومدى توافق محتوى الورقة  
االمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن  
ونتائج االمتحانات وخطة التحسين والتطوير  

  وغيرها . 

  

تقارير دورية للبرامج 
والمقررات وخطط  
نتائج  تحسين مبنية على 

تحليل آراء المراجعين  
ى توافق  والطالب ومد

محتوى الورقة االمتحانية  
مع نواتج التعلم بالتوصيف  

  المعلن ونتائج االمتحانات
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
  الكلية 

9 
)100 (%  

تقرير من  
كل قسم 

  علمي 

  عدد ونسبة (%)
التقارير عن  

وسائل إطالع  
  األطراف المعنية

  

  األقسام العلمية
لجنة شئون 

  الدراسات العليا 
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

2018-
2019  

تطلع المؤسسة األطراف المعنية على التقارير  -
السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية 
(مثل أعضاء القسم العلمي ومجلس المؤسسة  

  ولجان شئون الدراسات العليا وغيرها).  
و محاضر مجالس المؤسسة التي نوقشت فيها  

مقررات والبرامج ( مجلس  التقارير السنوية لل
  القسم العلمي، لجنة شئون 

  الدراسات العليا ومجلس الكلية)  

تقرير عن وسائل إطالع   
األطراف المعنية على  

التقارير السنوية 
 للمقررات 

  

ميزانية   
  الكلية 

9 
)100 (%  

تقرير من  
ك قسم 
  علمي 

  عدد ونسبة (%)
  التقارير عن  
اإلجراءات 
  التصحيحية

  ةاألقسام العلمي
لجنة شئون 

  الدراسات العليا 
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2018-
2019  

تستفيد المؤسسة من خطط التحسين والتطوير   -
بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات  

التعليمية (تذكر أمثلة  الدراسية في تطوير البرامج 
  )والمقررات التي تم تطويرها من البرامج

ير اإلجراءات  تقار
  التصحيحية

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
 التقرير

  األقسام العلمية
أ.د/ وكيل الكلية  
  للدراسات العليا 
قسم الدراسات 

  العليا
لجنة شئون 

  الدراسات العليا 
  مجلس الكلية

2018-
2019  

تطبق المؤسسة إجراءات محددة تضمن   -
زيع اإلشراف  موضوعية وعدالة التسجيل وتو

  والمتابعة لطالب الدراسات العليا .  
 .  

تقرير عن إجراءات 
التسجيل واإلشراف  

والمتابعة لطالب  
الدراسات العليا ووسائل 
إعالنها وآلية المراجعة  

 والتطوير في ضوء
الراجعة من األطراف  

  المعنية

تعلن المؤسسة تلك اإلجراءات بوسائل مناسبة   - 
  ومتعددة

تقوم المؤسسة بمراجعة تلك اإلجراءات دورياً   - 
وتطورها وفق التغذية الراجعة من األطراف  

  . (أمثلة لتطور تلك اإلجراءات) المعنية 

 
ميزانية  

  الكلية 

وحدة ضمان   توافر النماذج  100%
  الجودة

  

2018-
2019  

تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة (مثل   -
اس آراء طالب  استبيانات ولقاءات وغيرها) في قي 

الدراسات العليا عن العملية التعليمية والبحثية  
  وغيرها .  

تقرير عن وسائل  قياس  
آراء طالب الدراسات  

العملية التعليمية   العليا عن
  وتطبيقها والبحثية وغيرها
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 % اإلنجاز 
 التمويل
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ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
  التقرير

وحدة ضمان 
  اجودة

  
  وفريق المعيار 

2018-
2019  

تحلل المؤسسة وتقيم آراء طالب الدراسات العليا   -
  .  
  

تقرير عن اإلجراءات -
التصحيحية بناًء على 

نتائج تحليل وتقييم آراء 
  طالب الدراسات العليا 

  و خطط تحسين 
  

ميزانية   
 الكلية 

تستفيد المؤسسة من النتائج وتتخذ اإلجراءات   -
  التصحيحية المناسبة 
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  للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

     التميز واالرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي تعزبز 2-3الهدف االستراتيجي

 )2019-2018الخطة التنفيذية السنوية ( -البحث العلمي  معيار         

 %
 اإلنجاز 

 ويلالتم
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد اآللية  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  

ها وفق تضع المؤسسة الخطة البحثية ل  2018-2019
 خطوات منهجية.  

آلية وضع الخطة  
  البحثية

  
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد اآللية  
وجه ارتباط خطتها  أتتأكد المؤسسة من   2018-2019

 ولويات المجتمع. أالبحثية بخطة الجامعة و
تقرير إرتباط الخطة  
البحثية بخطة الجامعة 

  وأولويات المجتمع 
ميزانية   

 كلية ال
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد اآللية  
مكانات  إتتحقق المؤسسة من مدى مالءمة   2018-2019

  المؤسسة مع خطتها البحثية. 
تقرير مالءمة إمكانات           

المؤسسة مع خطتها  
  البحثية

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة  

خالقيات البحث أ تنشئ المؤسسة لجنة  2018-2019
رشادات الدولية  إلالعلمى وفق القواعد وا

 والضوابط المحلية. 

وثيقة ضوايط تشكيل لجنة  
أخالقيات البحث     

  العلمي
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد الوثيقة  
جراءات إتضع اللجنة ضوابط عمل و  2018-2019

تشغيل قياسية لها وتفعلها (مثل الحصول  
لى موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية ع

 ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها).

وثيقة ضوابط عمل  
  وإجراءات تشغيل 

لجنة أخالقيات 
  البحث العلمي

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
في إعداد بيان  

  البيان 

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث   2018-2019
تمويل مختلفة (مثل   العلمي من مصادر

نسبة من دخل   -مشروعات بحثية ممولة
تسويق   -الوحدات ذات الطابع الخاص

 البحوث). 

بيان بالموارد المالية 
ومصادر التمويل 
المختلفة المتوفرة 

  للبحث العلمي
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 %
 اإلنجاز 

 ويلالتم
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد البيان  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  ث  والبحو
  

  فريق المعيار  
   

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية   2018-2019
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد 
المادية والتجهيزات والتسهيالت التي 

 توفرها للعملية البحثية مالئمة.

بيان بالموارد المادية 
والتجهيزات  

والتسهيالت التي  
توفالها المؤسسة 

  للعملية البثية
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد البيان  
تعد المؤسسة بيانا بالمشروعات البحثية   2018-2019

الممولة من مؤسسات محلية واقليمية 
  ودولية خالل االعوام الثالثة الماضية.

بالمشروعات   بيان
البحثية الممولة من 

مؤسسات محلية 
واقليمية ودولية 

عوام الثالثة  ألخالل ا
  الماضية 

ميزانية   
 الكلية 

100%  
  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد البيان  

نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد القائمة  

ساليب لدعم وتحفيز  أتستخدم المؤسسة   2018-2019
و أالبحث العلمي (مثل استحداث وحدات 

دارات لدعم البحث العلمي وتسويق  إ
البحوث وحاضنات المشروعات ومراكز 

األعمال واالبتكار  وريادةنقل التكنولوجيا 
 وغيرها).

قائمة اسليب دعم  
وتحفيز البحث  
العلمي وتنمية 

  قدرات  الباحثين 

تضع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج  
  لتنمية قدرات الباحثين.

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

تدعم المؤسسة االبحاث التطبيقية   2018-2019
لمشروعات البحثية المشتركة بين وا

تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او 
  . خارجية مع جهات

تقرير عن وسائل 
دعم األبحاث 

  التطبيقية والمشتركة
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 %
 اإلنجاز 

 ويلالتم
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  
  

نتاج البحثي إللمؤسسة تطور اتحلل ا  2018-2019
للمؤسسة لألعوام الثالثة الماضية ومتوسط  

االنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي. 

تطور  تقرير يوضح
نتاج البحثي  إلا

للمؤسسة لألعوام  
الثالثة الماضية  

ومتوسط االنتاج  
ألعضاء هيئة 

التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي 

ميزانية   
 الكلية 

سبة(%) اإلنجاز  ن  100%
  في إعداد الدراسة  

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع    2018-2019
عضاء هيئة التدريس  أودعم مشاركة 

والهيئة المعاونة والطالب فى االنشطة 
والمشروعات والمؤتمرات العلمية 
  والبحثية المحلية واالقليمية والدولية

دراسة عن تطور 
مشاركة  الفئات  
نشطة المختلفة في األ

البحثية المختلفة 
خالل األعوام الثالثة  

  الماضية 
تقرير تحليلي                   :تعد المؤسسه قواعد بيانات تشمل

لمحتوى قواعد 
بيانات البحث  

العلمي واألنشطة 
  العلمية األخرى  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الدراسة  

وكيل الكلية لشئون 
ليا  الدراسات الع

  والبحوث 
  

  فريق المعيار 
  

عدد ونسبة كل من األبحاث العلمية -1  2018-2019
قليمية والدولية الي مجمل إلالمحلية وا

األبحاث المنشوره ومقارنه تحليلية لتطور 
 النشر المحلي والدولي. 

عدد ونسبة األبحاث المشتركة  -2   
  والتطبيقية.

سات األتفاقيات المفعلة مع المؤس-3 
قليمية  إلالتعليمية او البحثية المحلية وا

  والدولية ومخرجاتها

قليمية  إلالمؤتمرات العلمية المحلية وا-4 
والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت  

  في تنظيمها 
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 %
 اإلنجاز 

 ويلالتم
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

 اصدار دورية علمية محكمة.-5 

ميزانية   
 الكلية 

 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الدراسة  

ل الكلية لشئون وكي
الدراسات العليا  

  والبحوث 
  

  فريق المعيار 
  

أنشطة علمية أخرى ألعضاء المؤسسة -6  2018-2019
(مثل المشاركة في عضوية هيئات دولية 

و مشروعات والتمثيل  أبحاث أوفي تحكيم 
قليمية إفي منظمات وجمعيات محلية و 

 ودولية.

  

جوائز أو براءات اختراع حصل عليها  -7 
  عضاء المؤسسة. ا

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد القائمة  

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  
وتنمية البيئة           
وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا  
  والبحوث  

  فريق المعيار  

  

تحرص المؤسسة على اقامة مؤتمر علمى   2018-2019
  المؤتمرات. دورى والمشاركة فى تنظيم

قائمة المؤتمرات            
العلمية  المحلية    

واإلقليمية  والدولية    
التي نظمتها الؤسسة       

أو شاركت في       
  تنظيمها 
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 ف ومهارات الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معار 

          المساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب: 1-4الهدف االستراتيجي 

  ) 2019-2018الخطة التنفيذية السنوية ( -معيار المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة  

 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  سئولية التنفيذ م مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الطالب الجدد   100%
  بالكلية

100000  
(مساهمه من  

 -الجامعه
مساهمات من 

الشركات 
 -المختلفه

اشتراكات 
المشاركين 
  بالمؤتمر) 

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه -
كيل الكلية و  -

لشئون  خدمة 
المجتمع و تنمية 

  البيئة
اعضاء لجنة خدمة  -

المجتمع و تنمية 
  البيئة  

اعضاء هيئة  -
  التدريس بالكلية

  2018سبتمبر 

  

  

  

  

القيام بعمل المؤتمر   -1
الدولى الثانى لكلية 

  الصيدله 

تقارير عن  إنجاز  ةعد
األنشطة،            

تقرير لكل نشاط  
  ومرفقاتها وتشمل

اإلعالن عن               
  األنشطة   

ومكان انعقادها وقوائم  
الحضور والورقيات  

الخاصة بإنجاز األنشطة  
ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

  على استطالع الرأي 
  

الطالب 
والعاملين 

وأعضاء هيئة 
التدريس بالكليه 

 وخارجها

3000  
  

  (تمويل ذاتى)

وكيل الكلية   -
لشئون خدمة 

المجتمع و تنمية 
  البيئة.

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

 تنمية البيئة

شهر نوفمبر 
2018          

ندوة  وورشة عمل  -2
للطالب بعنوان "توعية  
الطالب ضد الضغوط 

من خالل    النفسيه"
متخصصون من ذوى 

 الخبرات
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  سئولية التنفيذ م مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

المستفيدون  
             بسوق العمل 

 ،يدليات( ص
،  مستشفيات

  مراكز بحثيه)

وكيل الكليه لشئون  -  
  خدمة 

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
أعضاء هيئة   -

  التدريس
  االسر الطالبية -
  اتحاد الطالب -

تحديد إحتياجات   -3  2019يتاير 
سوق العمل 

(الصيدليات) من 
  خريجى الكليه

الموظفات  
والعامالت داخل 

  ية الكل

جنيه  4000
(تبرعات من  
اعضاء هيئه  

التدريس 
  بالكليه)

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

وكيل الكلية لشئون  -
  التعليم والطالب

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

   تنمية البيئة  
  رعاية الشباب.   - 

  

  2019مارس 

 

األحتفال بعيد    -4
يم بعض  االم وتكر

الموظفات  
والعامالت بالكليه  

+ أختيار االم  
  المثاليه

أطفال من دور 
  أيتام

جنيه  9000
(تبرعات من  
اعضاء هيئه  

التدريس 
  بالكليه)

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  -

خدمة المجتمع و  
 تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

   تنمية البيئة  
  رعاية الشباب - 

األحتفال بيوم   -5  2019بريل ا
  اليتيم
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  سئولية التنفيذ م مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الغير  الطالب 
القادرين  

والعاملين 
  بالجامعه

20000 
(تبرعات  
ذاتيه من 

أعضاء هيئة  
التدريس 

  بالكليه)

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

ء معيار  اعضا -
خدمة المجتمع و  

   تنمية البيئة  
  أتحاد الطالب.  - 
  رعاية الشباب -

عمل سوق  -6  2019أبريل 
خيرى للطالب 
الغير القادرين  

  والعاملين بالجامعه

  

الطالب الجدد  
والعاملين 

وأعضاء هيئة 
 التدريس بالكليه

وكيل الكلية لشئون  - جنيه 200
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

   تنمية البيئة  

  

ابريل 
2018-
2019  

قياس وعى   - -7
الطالب و العاملين و 
األطراف المجتمعيه  

بخدمة المجتمع و تنمية 
  البيئه

المجتمع الداخلى   
  للجامعه

وكيل الكلية لشئون     
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
وكيل الكلية لشئون  -

  بالتعليم والطال
اعضاء معيار   -

خدمة المجتمع و  
   تنمية البيئة  

المجموعة   - 
  العلمية للطالب 

الفصل   
الدراسى  

التانى  طبقا  
لظروف 

االطراف 
  المشاركة

ندوة حول "السمنه  -8
واضرارها" باالشتراك 

مع بعض الجهات  
  المعنيه 
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  سئولية التنفيذ م مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الموظفين 
والعاملين 

المحالين للتقاعد  
  بالكلية

 جنيه 4000
(تبرعات  

أعضاء هيئة  
التدريس 

  واالداريين)

  عميد الكليه 
وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

وكيل الكلية لشئون  -
  التعليم والطالب

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
  رعاية الشباب - 

العام الجامعى 
2018-2019  

  

االحتفال وتكريم    -9
الموظفين المحالين 

  معاشلل

المجتمع  
الخارجى لجامعة  

  حلوان 

- 20000  

تمويل 
مساهما /ذاتى

  ت الشركات

وكيل الكلية لشئون  -
  البيئة و المجتمع. 

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة   
األسر الطالبية  
  المختلفة بالكلية

أعضاء هيئه  
التدريس و طالب  

من الكليات 
 المشتركة

خالل العام  
الجامعى 

2018-2019   

  

  القوافل الطبية:  -10

قوافل طبيه بالمجتمع    -
  المحيط

قوافق طبيه  -
بالمحافظات  

  الخارجيه 
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  سئولية التنفيذ م مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

جنية  5000  مجتمع الجامعة  
  تمويل ذاتي 

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
ة المجتمع و  خدم

   تنمية البيئة  

  أتحاد الطالب.  - 

  

خالل العام  
الجامعى 

2019  

   

حمالت توعية -11
باالمراض  

االكثرشيوعا (مثل:  
مرض السكري , 
االلتهاب الكبدى  
الوبائى....الخ) 

داخل الحرم  
  الجامعي.

  

 12000  العاملين بالكلية 
تبرعات من  
أعضاء هيئة  

التدريس 
  بالكليه

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

   تنمية البيئة  
الطالب المهتمون  - 

بالمشاركه 
  المجتمعيه.  

  رعاية الشباب -

رمضان  
2019  

توزيع شنط  -12
رمضان داخل وخارج  

  الكليه 

  

   30000  
تمويل ذاتى  
+إشتراكات  

  الطالب

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه
وكيل الكليه لشئون - 

  خدمة المجتمع 
وكيل الكليه لشئون - 

  التعليم والطالب 
  رعاية الشباب -

أغسطس 
2019  

تنظيم حفل  -13
  خريجى كلية الصيدله 
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 %
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  سئولية التنفيذ م مؤشر األداء  المستهدف التمويل  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 الدالة

الفرقتين   طالب 
لرابعة و ا

  الخامسة 

شركات  
  التدريب

150-200  
  طالب سنويا 

عدد ونسبة (%)  
الطالب 

  المتدربين

وكيل الكلية لشئون  -
  التعليم والطالب.

وكيل الكلية لشئون  
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة
اعضاء هيئة  -

  التدريس بالكلية

–يوليو  
أغسطس 

2019   
  

- 150تدريب عدد  -14
طالب سنويا من   200
ب  الفرقتين الرابعة طال

و الخامسة بالكلية 
بمختلف شركات  

االدوية خالل االجازة 
  الصيفية
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 ت الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارا

 تمعية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب (برامج التدريب الميداني) تحقيق شراكة مج : 2-4الهدف االستراتيجي

  ) 2019-2018الخطة التنفيذية السنوية ( -معيار المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة 

 %
 اإلنجاز 

الفئة 
خرجات/ الوثيقة الم األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الدالة

المجتمعات   
البحثية 
بالداخل  
  والخارج

التمويل   -
من 

  الجامعة

حساب    -
  الوحدات 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 اآللية
 

(رئيس مجلس ادارة  -
  الوحدات

  ( عميد الكلية) 
وكيل الكلية لشئون  -

البيئة و المجتمع و  
نائب رئيس مجلس  

  ادارة الوحدات.
لمراكز مديرى ا -

  مجلس ادارة الوحدات 

الخطة    -خالل 
2018-2019  

متابعه لوضع آلية  -1
وتطوير عمل الوحدات ذات 

  الطابع الخاص 
تسويق مشروعات   -

الوحدات ذات الطابع  
الخاص و المشروعات  

مجاالت المتاحة الالبحثية فى 
- من خالل الوحدات

االتصاالت باالطراف 
الممجتمعية المعنية  

  بالخدمات
لتحاليل لمختلف فئات عمل ا-

  الباحثين

متابعة وتطوير  لية آ
 الوحدات ذات اطابع 

التقرير السنوي عن أداء  
    الوحدات 

    

 % زيادة 10

  

زيادة ايرادات 
  الوحدات 

أعضاء   
هيئة 

التدريس 
والمعاونين  

  والطالب

شركات  
  التدريب

  

 عقود10

% من 30
  الطالب

عدد عقود  
  الشراكة 

عدد ونسبة (%)  
 الطالب

 لمستفيدين ا

نائب رئيس الجامعة  
 لشئون خدمة  المجتمع

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون  -

خدمة المجتمع و تنمية  
  البيئه

اعضاء معيار خدمة  -
  المجتمع و تنمية البيئة

سنويا وخالل  
الخطة فى  

2018-2019  

عقد بروتوكوالت تعاون   -2
بين الكلية و الجهات المعنية  

 بالخدمات الصيدلية 

  

  قود الشراكة ع-
المشرفين   تقارير-

زيارات التدريب  عن
  الميدانى للطالب
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 %
 اإلنجاز 

الفئة 
خرجات/ الوثيقة الم األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الدالة

المجتمع   
الداخلى  

والخارجى  
لجامعة 
  حلوان 

ميزانية  
  الكلية 

 3كل 
  شهور 

دورية تحديث  
 الموقع

  عميد الكلية-
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و تنمية  
 البيئة  

لجنة  
 النشر واإلعالم

الخطة    -خالل 
2018-2019  

األشراف على الموقع -3
  االكترونى للكلية و تحديثه

متابعة عمل موقع على   - 
شبكة االنترنيت المكانية  

تسجيل البيانات من خاللها  
 لمن يرغب فى االشتراك

التحميل المستمر  
النشطة المعيار على 

  موقع الكليه

المجتمع   
الداخلى  

لكلية 
  الصيدله 

التمويل  
من 

  الجامعة

2 
)100 (%  

ة (%)  عدد ونسب
  ممثلين ال

  من المجتمع 
  الخارجى   

 

  عميد الكلية-
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و تنمية  
  البيئة  

خالل الخطة من  
فبراير الى  

    سبتمبر
2018-2019 

إشتراك شركات األدويه و   4
المؤسسات الصيدليه في  

  صنع القرار بالكلية. 

وجود ممثلين من 
االطراف المجتمعيه  

معنيه المختلفه ال
  بمجلس الكليه
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 ت الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارا

 تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل  -: 4-3الهدف االستراتيجي

  ) 2019-2018الخطة التنفيذية السنوية ( -بيئة معيار المشاركة  المجتمعية وتنمية ال

 %
 اإلنجاز 

الفئة 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الوثيقة الدالة 

دول  
حوض 

  النيل

ميزانية  
  الكلية 

نسبة (%)     100%    
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

المشاركة في مشروعات الجامعة    2019-2018  سرور أ.م.د/ سامح 
الخاصة بتنمية الشراكات مع دول 

  حوض النيل

تقرير عن مردود 
  المشروع
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  2020-2019 الخطة التنفيذية 
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   الغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكلية  

ايير  الجودة واالعتماد وتعزبز القدرة المؤسسية والتطوير المستمر                                                               : استمرارية تحقيق  مع1-1الهدف االستراتيجي
  ) 2020-2019( الخطة التنفيذية -تخطيط االستراتيجيلمعيار ا

 % اإلنجاز 
  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  نفيذ مسئولية الت مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%) اإلنجاز    100%
 في تقرير األداء

  فرق معايير الجودة  

  

  وكالء الكلية

  2020-2019تنفيذ أنشطة الخطة   2019-2020

كتابة تقرير المتابعة والتقييم للخطة  -
  2020- 2015 االستراتيجية

  تابعة تقرير الم

والتقييم للخطة 
- 2015 االستراتيجية

2020  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

في إعداد الجدول  
  الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

 2020يناير 

سبتمبر  -يناير
2020 

وضع جدول زمني إلعداد  الخطة  
  2025-2020االستراتيجية 

  

جدول زمني إلعداد  
الخطة االستراتيجية 

2020-2025  

  وفقاً للجدول الزمنياستيفاء األنشطة  التالية -

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

وفقاً لجدول  
 الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

سبتمبر  -يناير
2020  

يشارك مختلف األطراف المجتمعية  -
 وخارجها في صياغة الرؤية والرسالة .  

تحدد المؤسسة رؤية ورسالة خاصة بها   -
 تعتمدهما من مجلس الرسمي. و

تعلن المؤسسة الرؤية والرسالة داخل   -
  المؤسسة وخارجها بوسائل متعددة 

وثيقة الرؤية ووثيقة 
  الرسالة 
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 % اإلنجاز 
  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  نفيذ مسئولية الت مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

جدول  لوفقاً ل
 الزمني

فريق اتخطيط  
  االستراتيجي 

سبتمبر  -يناير
2020  

  تحلل المؤسسة مدى وضوح رسالتها وأنها-
والبحثي ومسئوليتها  تعكس دورها التعليمي

 المجتمعية بما يتفق مع توقعات المجتمع. 

تتحقق المؤسسة من إسهام رسالتها في   -
  تحقيق رسالة الجامعة . 

  مصفوفات الرسالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

وفقاً لجدول  
 الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

لمؤسسة خطوات منهجية إلعداد تتخذ ا -  2020سبتمبر 
الخطة اإلستراتيجية وتتأكد من اكتمال  

  عناصرها الرئيسية

الخطة االستراتيجية 
2020-2025  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

وفقاً للجدول  
 الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

سبتمبر  -يناير
2020 

يشتمل التحليل البيئي على البيئة الداخلية   -
لخارجية (أوجه نشاط المؤسسة من التعليم وا

  والبحث العلمي وخدمة المجتمع) .  

تستخدم المؤسسة وسائل مناسبة ومتعددة  -
عند إجراء التحليل البيئي (مثل االستبيانات  

والمقابالت والمناقشات والمالحظات  
وغيرها)  وتراعى مالءمة الوسيلة مع 
موضوع التحليل والفئة المستهدفة (مثل  

قابالت تناسب القيادات، واالستبيانات  الم
تناسب الطالب واإلداريين وأعضاء هيئة  

  التدريس وغيرها) .  

يشارك مختلف األطراف داخل المؤسسة   -
  وخارجها في التحليل البيئي . 

  النماذج المستخدمة 

  في التحليل البيئي 

  

  

  

نتائج التحليل 
  البيئي
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 % اإلنجاز 
  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  نفيذ مسئولية الت مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

فقاً للجدول  و
 الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

سبتمبر  -يناير
2020 

تضع المؤسسة أهدافها اإلستراتيجية وفق   -
  نتائج التحليل البيئي .

تدرس المؤسسة مدى إسهام األهداف    -
اإلستراتيجية في تحقيق رسالة المؤسسة  

وأنها تعكس مدى وعى المؤسسة  
ية  باالتجاهات الحديثة للمؤسسات التعليم
(مثل توجهات ريادة األعمال وقابلية  

  التوظف) .  

تتأكد المؤسسة من أن أهدافها   -
اإلستراتيجية واضحة وقابلة للتحقق والقياس  

  وفق الجدول الزمني للخطة .  

تعلن المؤسسة األهداف اإلستراتيجية   -
  داخل المؤسسة وخارجها بوسائل متعددة . 

  األهداف  

  االستراتيحية  

  للمؤسسة

نية  ميزا 
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

وفقاً للجدول  
 الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

سبتمبر  -يناير
2020 

تعد المؤسسة الخطط التنفيذية السنوية   -
  استنادا إلى الخطة اإلستراتيجية .  

تعكس الخطة التنفيذية أولويات التنفيذ -
(التسلسل المنطقي) وتحدد بدقة األنشطة  

فيذ، والجدول الزمني المالئم، ومسئولية التن 
والتكلفة المالية الالزمة لتنفيذ الخطة  

  ومؤشرات المتابعة والتقييم

الخطة التنفيذية   
  للمؤسسة
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 % اإلنجاز 
  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  نفيذ مسئولية الت مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

وفقاً للجدول  
 الزمني

فريق التخطيط  
  االستراتيجي 

تعد المؤسسة تقارير دورية (نصف سنوية   - 2020سبتمبر 
  نوية) لمتابعة الخطط التنفيذية .  أو س

تدرس المؤسسة مدى تحقق مستويات   -
األداء المستهدفة بالخطة وترصد أسباب عدم  

اإلنجاز وتتخذ اإلجراءات التصحيحية  
  المناسبة .  

  

  التقارير الدورية  
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  ) 2020-2019( الخطة التنفيذية  -معيار القيادة والحوكمة

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 

 صريم
 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  /المخرجات
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد القائمة 

استحداث مواقع قيادية تدعم توجهات  -  2020-2019  فريق المعيار 
المؤسسة مثل مسئول نظام اإلرشلد  

مسئول تنمية ومل وتوجيه مسيرة الع
(مواقع -الموارد ومسئوال ريادة األعمال

 تدعيم القيادات)  

  قائمة المواقع 

  القيادية الجديدة  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

في برنامج 
 التطوير 

برنامج لتطوير للقيادات وخطة تدريبية   -  2020-2019  فريق المعيار 
وآلية وفقاً لالحتياجات ونسبة المتدربين 

  واضحة لقياس المردود               

  برنامج التطوير  

  وتقرير التنفيذ 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

في إعداد النماذج  
وتطبيقها  

واالستفادة من  
 انتائج

بتقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات    2020-2019  فريق المعيار 
(مثل استطالع آراء   تقييم موضوعية

طراف المعنية عن أداء نمط القيادة المتبع األ
وغيرها) وبمشاركة األطراف المعنية في  

  عملية التقييم .  

تحلل المؤسسة تلك اآلراء وتستفيد من -
نتائج التقييم (مع ذكر أمثلة من أوجه  

  االستفادة) . 

  نماذج تقييم أداء 

  القيادات 

  

ونتائج التقييم  
  واالستفادة منه

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

مشكالت التعليم  وآليات التعامل ونتائج   2020-2019  فريق المعيار 
  التطبيق

  

  تقرير عن 
  مشكالت التعليم

  وعالجها 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 

 صريم
 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  /المخرجات
 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

 ثقافة لنشر  مجهودات من به قامت ما -  2020-2019  فريق المعيار 
 خالل بالمؤسسة الفكرية الملكية حماية
 بها  قامت التي واإلجراءات السنة

 الملكية حقوق على اعتداء أي لتصحيح
 بها  الفكرية

 غير ممارسات أية رصدت قد كانت إن -
 ، التدريس هيئة أعضاء بين عادلة

 ،  المعاونة الهيئة أعضاء
 به قامت وما والطالب اإلداريين
  الممارسات هذه لتصحيح

  ير عن حماية تقر
  الملكية الفكرية

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد القائمة 

مطبوعات موقع الكتروني وتوفير   2020-2019  فريق المعيار 
واعالنات وأدلة لنشر المعلومات عن  

  الكلية 

  قائمة عن وسائل 

     إتاحة المعلومات 
ميزانية     عن الكلية 

  الكلية 
  اإلنجاز نسبة (%)   100%

 في إعداد التقرير  

 قد كانت إن المؤسسة تذكر الجزء  هذا  في  2020-2019  فريق المعيار 
 أو أقسام ، إدارات أي ألغت أو استحدثت

 كانت إن أو التنظيمي هيكلها في وحدات
 التبعية في تعديالت أية أجرت قد

 ذلك  أسباب وما واالختصاصات

  وتوثيقها  اعتمادها تم وهل

  تقرير عن تحديث 
  الهيكل التنظيمي

  للكلية  

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

  مراجعة التوصيف الوظيفي والتأكد من أنه -  2020-2019  فريق المعيار 
توصيفاً وظيفياً لجميع وظائف المؤسسة  
  يحدد المسئوليات واالختصاصات بدقة .  

تستخدم المؤسسة وسائل إعالن مناسبة   -
م إتاحة التعرف على التوصيف الوظيفي  ويت 

  لألطراف المعنية .  
تلتزم المؤسسة بالتوصيف الوظيفي في   -  

حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف  
  المختلفة 

  تقرير عن مدى
شمولية التوصيف  

الوظيقي وإعالنه 
  وااللتزام به 
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  ) 2020-2019( الخطة التنفيذية -معيار أعضاء هيئة التدريس 

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

استيفاء حاجة الكلية من  إعداد وثيقة مدى  2020-2019  فريق المعيار 
بناًء على الدراسة   ريساعضاء هيئة التد

االكتوارية السابق إعدادها واإلجراءات 
 التصحيحية

  

تقريرعن مدى اتفاق  
نسبة أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة إلى الطالب مع 

المعدالت المرجعية   
ميزانية   

  الكلية 
  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  
المؤسسة من خالل آليات  تتعامل  - 1/ 2  2020-2019  فريق المعيار 

محددة مع وجود عجز أو فائض في أعضاء  
هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أي من  

  التخصصات . 

تقرير عن آليات 
 التعامل )طرق(

مع العجز 
 والفائض

ميزانية     
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد القائمة  

العلمية من مالءمة   تتأكد المؤسسة واألقسام   2020-2019  فريق المعيار 
التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع  

المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها 
عند إعداد الخطة التدريسية للمؤسسة والقسم  

  العلمي . 

قائمة بالمقررات  
الدراسية والقائمين 

  بالتدريس 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  

تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضو   -  2020-2019  ر فريق المعيا
هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على  

مستوى األقسام العلمية وعلى مستوى  
المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام  

بكفاءة والمشاركة في األنشطة الطالبية 
  وريادة األعمال وغيرها

متوسط  تقرير عن  
عبء العمل لعضو  

ريس  هيئة التد
وعضو الهيئة  

  المعاونة
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد الوثيقة  

تحديد االحتياجات التدريبية على أساس   2020-2019  فريق المعيار 
تقارير لجنة المراجعة الداخلية عن أداء  

آراء الطالب عن  -عضو هيئة التدريس
تقرير تقييم  –تقوييم مقرر دراسي 

نتائج تقييم أداء عضو   -حانيةالورقة االمت
 هيئة التدريس والمعاونين  

  

وثيقة االحتياجات  
  التدريبية

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد الخطة 

إعداد خطة تدريبية مكتملة العناصر في    2020-2019  فريق المعيار 
  ضوء االحتياجات التدريبية  الفعلية

دود            ووضع آلية واضحة لقياس المر

  الخطة التدريبية

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد البيان 

تفعيل الخطط الالزمة لتنمية قدرات   2020-2019  فريق المعيار 
اعضاء هيئة التدريس االدارية و  

االكاديمية و توفير الميزانيات الالزمة 
بيان حضور الدورات به وتوفير  لذلك

 النسب
  

  حضور بيان 
  الدورات به النسب 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
في إعداد قاعدة  

 البيانات 

البرامج التدريبية قاعدة بيانات بعدد   2020-2019  فريق المعيار 
المنفذة بناًء على االحتياجات التدريبية  

وبه نسبة المتدربين للعدد الكلي لكل فئة 
  وقياس المردود 

قاعدة بيانات بعدد 
  البرامج التدريبية 

  المنفذة

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

في إعداد النماذج  
وتطبيقها وإعداد 

 خطط التحسين

تطبيق استبيانات قياس اآلراء وتقييم    2020-2019  فريق المعيار 
األداء واالستفادة من نتائج تحليلها في 

  إعداد اإلجراءات التصحيحية 

  

نماذج االستبيانات  
  ئج استطالع  ونتا

  الرأي واالستفادة

منها ( إجراءات   
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
في إعداد قاعدة  

 البيانات 

اعداد قاعدة بيانات أعضاء هيئة -  2020-2019  فريق المعيار 
التدريس و الهيئة المعاونة  تشمل: 

الدرجات  –التخصصات  –االعداد 
تي يشارك في المقررات ال –االكادمية 
عدد ساعات العمل في  –تدريسها 

مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة 
 –االشتراك  في المؤتمرات  –المجتمع 
 –المناقشات المفتوحة  –الندوات 

المحاضرات العامة داخل وخارج الكلية  
 -االشراف علي الدرسات العليا   –

  الساعات المكتبية –االرشاد االكاديمي 
 

نات أعضاء قاعدة بيا
  هيئة التدريس 

  و الهيئة المعاونة   
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  ) 2020-2019( الخطة التنفيذية -معيار الجهاز اإلداري

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

في إعداد قاعدة  
 البيانات 

تعد المؤسسة بيان بأعضاء الجهاز   -  2020-2019  فريق المعيار 
اإلداري (بما فيه من فنيين) ومؤهالتهم، 

دارات والمعامل  وتوضح توزيعهم في اإل 
والقاعات والورش والمكتبة وغيرها وفق  

طبيعة نشاط المؤسسة والمواصفات القياسية  
  الهيئة . الصادرة عن 

  بيان بأعضاء 

  الجهاز اإلداري 

يوضح مؤهالت   
  وتوزيع الجهاز 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  

تدرس المؤسسة مدى مالءمة أعداد   -  2020-2019  فريق المعيار 
الجهاز اإلداري (بما فيه من الفنيين) لحجم  

  المؤسسة وطبيعة نشاطها .  

  

تقرير عن استيفاء  
  المعايير القياسية  

للهيئة لعدد اإلداريين

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد البيان 

توزع المؤسسة العاملين والفنيين على  -  2020-2019  فريق المعيار 
اإلدارات واألقسام العلمية وفقاً للتوصيف  

الوظيفي للتأكد من تحقق التوازن في توزيع  
وارد البشرية بناًء على عبء العمل وبما  الم

  يضمن كفاءة األداء 

بيان مقارنة مؤهالت  
  العاملين مع 

  التوصيف الوظيفي

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير 

تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أو فائض   -  2020-2019  فريق المعيار 
  في أعداد العاملين والفنيين 

ات                تقرير آلي
  المؤسسة 

للتعامل مع العجز 
  والفائض
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد الوثيقة 

اعداد وثيقة لتعيين واختيار القيادات -  2020-2019  فريق المعيار 
  اإلدارية بالكلية موثقة ومعلنة 

  

وثيقة شروط اختيار  
وتعيين القيادات  

  اإلدارية   
ميزانية   

  كلية ال
  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد الوثيقة 
للجهاز تحديد االحتياجات التدريبية   2020-2019  فريق المعيار 

االستقصاءات وتقارير  بناء اإلداري 
من التنظيم    المتابعة واالستعانة بخبراء

  واإلدارة 

  آلية تحديد  
االحتياجات             

  التدريبية

ميزانية   
 الكلية 

  بة (%) اإلنجاز نس  100%
 في إعداد الوثيقة 

الحتياجات التدريبية اوثيقة  اعداد   2020-2019  فريق المعيار 
 للعاملين بالكلية بناء على الوسائل السابقة

الحتياجات  اوثيقة 
  التدريبية

ميزانية   
 الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد الخطة 

ملة العناصر إعداد  خطة تدريبية كا  2020-2019  فريق المعيار 
معتمدة للجهاز اإلداري في مجال 

 لضمان  التخصص ومجال الجودة
استمرارية تنمية قدرات أعضاء الجهاز 

  وتنفيذها  اإلداري
 

  الخطة التدريبية

ميزانية   
 الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد البيان 

ة إعداد  بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذ  2020-2019  فريق المعيار 
و حساب لنسبة المتدربين في كل برنامج  

إلى إجمالي أعداد أعضاء الجهاز 
  اإلداري 

بيان بعدد البرامج 
  به  التدريبية المنفذة
  نسبة المتدربين 

ميزانية   
 الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد البيان 

تقرير عن مردود   قياس مردود التدريب على األداء   2020-2019  فريق المعيار 
  دريب يتضمن  الت

  كيفية القياس
 

ميزانية  
 الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  

التقييم الدوري ألداء أعضاء الجهاز   2020-2019  فريق المعيار 
اإلداري واالستفادة من نتائج التقييم في 
المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات 
 وتطوير األداء 

  تقرير تقييم األداء 

يتضمن خطط  
مية المهارات تن

  وتطوير األداء 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
  مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
 الكلية 

  نسبة (%) اإلنجاز   100%
 في إعداد التقرير  

القياس الدوري آلراء أعضاء الجهاز   2020-2019  فريق المعيار 
اإلداري واالستفادة من نتائج تحليل 

إجراءات خطط تحسين واالستبيان لعمل 
  تصحيحية 

وسائل  قياس اآلراء 
ونتائج آخر قياس  

ء العاملين آلرا
وأوجه االستفادة 

  منه
ميزانية   

 الكلية 
  نسبة (%) اإلنجاز   100%

 في إعداد التقرير  
   MIS   تفعيل نظام-  2020-2019  فريق المعيار 

 
  تقرير عن مدى  

  تفعيل النظام 
  والمعوقات  
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   للكليةالغاية األولى: الحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي 

  واستمرارية  االعتمادتطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل  :2-1الهدف االستراتيجي 

         )       2020-2019( الخطة التنفيذية -معيار إدارة الجودة والتطوير

 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   رئيسية األنشطة ال فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 
 إعداد الدليل 

وحدة ضمان 
  الجودة

اعداد كتيب عن النظام الداخلي إلدارة الجودة -  2019-2020
ليات تنفيذه ومؤشرات التقييم  آبالمؤسسة و

  المستمر لكفاءة األداء والتقرير السنوي 
  

  دليل الوحدة 

نسبة (%)     %100  ية الكليةميزان 
اإلنجاز في 
 إعداد القائمة 

لجنة التدريب 
بوحدة ضمان 

  الجودة

اعداد قائمة لبرامج التدريبية لنشر ثقافة الجودة  -  2019-2020
بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب  

  -ندوات - واإلداريين والعاملين (مؤتمرات
  ) ----مطبوعات -لقاءات

قائمة البرامج  
تدريبية لنشر ال

  ثقافة الجودة 

عدد ونسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقارير

لجنة المراجعة  
الداخلية لوحدة  
  ضمان الجودة 

الدورية   المراجعة الداخلية والخارجية  تنفيذ -  2019-2020
 وفقاً لخطة العمل المعتمدة

  
  

تقارير المراجعة 
  الدورية 

عدد ونسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقارير

األقسام العلمية 
وحدة ضمان 

  الجودة

نتائج استطالع رأي الطالب والمستفيدين -  2019-2020
اآلخرين حول العملية التعليمية ونظم الدعم  

  واإلرشاد
  

تقارير نتائج  
  استطالع الرأي

عدد ونسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 د الخطة إعدا 

األقسام العلمية 
وحدة ضمان 

  الجودة

علية  \لتطوير والتقويم المستمر للفااخطة  إعداد  2019-2020
  التعليمية 

خطة التطوير 
والتقييم المستمر  
للفاعلية التعليمية  

  معتمدة ومعلنة
نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 

اإلنجاز في 
 إعداد القائمة 

رؤساء األقسام 
  اإلدارية 

اساليب أخري لتطوير نظم المساءلة   اقتراح -  2019-2020
والمحاسبة ألعضاء الجهاز اإلداري والعاملين                                                                                    

توفير وثائق معتمدة ومعلنة آلليات المساءلة -
والمحاسبة وتقييم األداء لجميع العاملين 

  مؤسسة:بال
  

قائمة األساليب  
  المقترحة
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 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   رئيسية األنشطة ال فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

عميد الكلية 
ورؤساء األقسام 
العلمية واإلدارية  

  وأمين الكلية 

  تقرير األداء لجميع العاملين بالكلية- 2019-2020

  

األداء  تقرير 
  لجميع العاملين

  ونسبة (%)   %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 
 إعداد القائمة 

عميد الكلية 
ورؤساء األقسام 
العلمية واإلدارية  

  وأمين الكلية 

نتائج استطالع الرأي حول كفاءة القيادات -  2019-2020
  واإلدارات المختلفة 

  

تقارير نتائج  
  استطالع الرأي

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير 

مدير الوحدة 
 ن الوحدة ولجا

تقارير متابعة دورية وتقارير سنوية عن    2019-2020
أنشطتة الوحدة  وإنجازاتها والخطط التحسينية  

  واإلجراءات التصحيحية

التقرير السنوي 
  للوحدة

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير 

مدير الوحدة 
 ولجان الوحدة 

ل أنشطتة الوحدة قواعد بيانات محدثة حو  2019-2020
  -المختلفة

قواعد بيانات  
  محدثة

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير 

إعداد خطة تدريب محدثة للوحدة                                        2020-2019 لجنة التدريب خطة تدريب 
محدثة للوحدة                                      

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 
 إعداد الخطة 

األقسام العلمية 
وحدة ضمان 

 الجودة

خطة التطوير والتقييم المستمر للفاعلية  -  2019-2020
  التعليمية معتمدة ومعلنة 

اعداد وثائق تطبيق الخطة من خالل وحدة -
  ضمان الجودة 

خطة التطوير 
المستمر للفاعلية  
  ا التعليمية وتطبيقه

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 
 إعداد الخطة 

وكيل الكلية 
لشئون الطالب 

مجلس الكلية 
وحدة ضمان 

توفير نماذج ووثائق مناقشة تقييم الفاعلية  -  2019-2020
التعليمية مع إدارة الكلية وباقي المستفيدين 

  واإلجراءات التصحيحية المتخذة لكفاءة األداء 

  

مناقشة تقرير 
الفاعلية التعليمية  

واإلجراءات 
  التصحيحية
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 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   رئيسية األنشطة ال فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

وحدة ضمان 
 الجودة

تنشئ المؤسسة كياناً (إدارة أو قسم أو وحدة أو   -  2019-2020
لجنة أو غيرها) لضمان الجودة طبقاً لطبيعة  

ي مجال  المؤسسة، يتوفر له كوادر بشرية مؤهلة ف
ضمان الجودة من خالل التدريب والممارسة الفعلية  
(مثل دورات في التقويم الذاتي ،المراجعة الخارجية  
، التخطيط االستراتيجي ،توصيف وتقارير البرامج 

  التعليمية والمقررات الدراسية ،وغيرها) . 
تكلف إدارة المؤسسة بالعمل في هذا الكيان كوادر   -

(مثل أعضاء هيئة  من مختلف فئات المؤسسة 
  التدريس والهيئة المعاونة واإلداريون وغيرها) .  

توفر المؤسسة لهذا الكيان الموارد المادية    -
  المالئمة لممارسة أنشطته .  والتجهيزات

تقرير عن 
الموارد المادية  
والبشرية لوحدة 

  ضمان الجودة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

 إعداد الآلئحة 

ة ضمان وحد
 الجودة

تضع المؤسسة الئحة داخلية لوحدة ضمان الجودة    -  2019-2020
محدد بها الهيكل التنظيمي للوحدة وتبعيتها إلدارة  

  المؤسسة ، ومسئوليات وآليات عمل الوحدة .  
  

داخلية  الئحة آلا
لوحدة ضمان  

  الجودة   

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 
 إعداد البيان 

ضمان  وحدة
 الجودة

توطد الوحدة عالقتها بمركز ضمان الجودة    -  2019-2020
بالجامعة (مثل اجتماعات ،ورفع تقارير دورية  
،وطلب دعم فنى ، وتدريب وزيارات مراجعة  

  وغيرها)

بيان سنوي عن 
عالقة الوحدة  

  بالمركز  

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

الخطة السنوية 
ء للوحدة وإنشا
   موقع للوحدة

وحدة ضمان 
 الجودة

تضع الوحدة خططاً سنوية ألنشطتها من حيث   -  2019-2020
منهجية التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية  

  والخارجية والتدريب وغيرها . 
الوحدة تنفيذ الخطط السنوية وتصدر تقارير   تتابع -

سنوية عن أنشطتها وإنجازاتها وتحتوى على خطط  
زيز وتتخذ اإلجراءات التصحيحية  التحسين والتع

  المناسبة .  
عن أنشطتها   متكاملة تنشئ الوحدة قواعد بيانات -

  المختلفة 

  الخطط السنوية 

  ألنشطة االوحدة 

موقع قواعد  
  البيانات  
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 % اإلنجاز 
  التمويل

 جنيه مصري 
المخرجات/   رئيسية األنشطة ال فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

  الوثيقة الدالة 

نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 
اإلنجاز في 

إعداد منهجية  
  التقويم 

وحدة ضمان 
 الجودة

منهجية عملية التقويم الذاتي   تحدد المؤسسة  -  2019-2020
ودوريته (نصف سنوية أو سنوية) والعناصر التي  

  يشملها والفئات المشاركة .  
تستخدم المؤسسة مؤشرات أداء موضوعية وقابلة   -

  دوات مالئمة في التقويم الذاتي للقياس ،وأ
تستفيد المؤسسة من المراجعات الداخلية   -

والتحسين    والخارجية في عملية التقويم الذاتي
                                                    والتطوير

  ة ألهم نتائج المراجعات الداخية والخارجية) ل( أمث 

منهجية عملية 
التقويم والعناصر 

التي يشملها  
والفئات المشاركة 

  األ داء  ومؤشرات
واألدوات  

المستخدمة 
وخطط التحسبن 

  والتطوير 
نسبة (%)     %100  ميزانية الكلية 

اإلنجاز في 
إعداد التقرير 

  السنوي

وحدة ضمان 
 الجودة

تعرض المؤسسة نتائج التقويم الذاتي على   -  2019-2020
  األطراف المعنية لمناقشتها وإبداء المقترحات .  

تعرض المؤسسة وتناقش نتائج تقويم أنشطتها في   -
  مجالسها الرسمية .  

خطط  تستفيد المؤسسة من النتائج في إعداد  -
التحسين والتعزيز (نماذج من التطوير واإلجراءات  

  التصحيحية التي اتخذت بناًء على التقييم) 
تقرير عن وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم  
الذاتي ألنشطة المؤسسة على األطراف المعنية 

  ومجالس المؤسسة 

 التقرير السنوي 
ووسائل عرضه  

 ومناقشته 
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  لمزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء المؤسسي للكليةالغاية األولى: الحفاظ على ا

 التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم العملية التعليمية والبحثية :3-1الهدف االستراتيجي 

         )       2020-2019( الخطة التنفيذية - معيار الموارد المالية والمادية  

 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  هدفالمست
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في إعداد  

 الوثيقة

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

  فريق معيار الموارد 

  

                                                  المالية وتنوعها تنمية الموارد  2019-2020
تحديث  - تحديث تشكيل لجنة تنمية الموارد

المستمر العمل  -وتفعيلهاخطة تنمية الموارد 
على تنمية الموارد الذاتية والبحث عن مصادر  

( مثل البرامج المميزة   تمويل جديدة
والشراكات مع الجهات المناظرة                       

تحديد إسهام الكلية في زيادة مواردها الذاتية -
سنوياً تتضمن  دراسة عن مردود الوحدات  

ذات الطابع الخاص                                                                                                           

وثيقة تطور الموارد 
الية الذاتية للكلية  الم

على مدار ثالثة أعوام  
  والوثائق الداعمة 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في إعداد  

 الوثيقة

والتقر 
 ير

  ميزانية سنوية و تقرير عن مدى كفايتها   2019-2020
خطة بالموازنة توفير ( توفير خطة مالية للكلية

تتضمن اإليرادات  المالية للمؤسسة
فات والفائض في ضوء موارد والمصرو

  )                                الكلية
ة الموارد الذاتية إعداد تقرير عن مدى كفاي 

  وبيان توزيع لموارد الكلية على -للكلية
  األنشطة المختلفة

  خطة بالموازنة

  المالية السنوية  

  تقرير كفاية الموارد

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    % 100
إعداد  اإلنجاز في 

 الوثيقة

 

واعتمادها  وثيقة التقدير الكمي تحديث   2019-2020 
وتحديد مدى تناسب التقدير الكمي مع أعداد  

 الطلبة في ضوء معايير الهيئة القومية 

  

وثيقة التقدير الكمي  
محدثة ومعتمدة ومدى 

  تناسبها مع أعداد الطلبة  
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  هدفالمست
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير
 

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  فريق معيار الموارد 

  

  التسهيالت الداعمةحصر مدى مالءمة  2019-2020
للبرامج التعليمية ( إن وجدت) وهذا ما يجب  

                                          NORMSأن توضحه وثيقة ال 
  
  

تقرير عن مدى مالءمة  
  هيالت الداعمة التس

 300,000 
 الجامعة من 

نسبة (%)    
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير
  

اإلدارة الهندسية 
  بالجامعة

تقرير اإلنجاز عن   معامل طالبية  7إحالل وتجديد  2019-2020
معامل   7إحالل وتجديد 

  طالبية  
  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في إعداد  

خطة الصيانة  
تابعة  وتقارير الم

 الدورية 
 

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

  فريق معيار الموارد 
  

خمسية مكتملة العناصر         خطة صيانةإعداد  2019-2020
ونماذج فصلية لتقديم الصيانة المطلوبة في 

األقسام  واجتماعات شهرية لمناقشة ومتابعة  
                             أعمال الصياتة                     

الخطة السنوية لدعم وصيانة البنية تحديث 
                                        التحتية واألجهزة
من  ألعمال الصيانة بالمعامل المتابعة الدورية 

اء  حيث النظافة والسباكة واإلضاءة والكهرب
وإجراءات تصحيحية بناًء على   والتهوية

  المالحظات الواردة بتقارير المتابعة الدورية 
                                     

خطة الصيانة وتقارير 
  المتابعة الدورية
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  هدفالمست
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في إعداد  

 الوثائق  

 وثائق)  7(  

  

وكيل الكلية لشئون 
لمجتمعية  المشاركة ا

  وتنمية البيئة 

  مسئول الصيانة 

  فريق معيار الموارد 

  

  

  

  

                                 المحافظة على األمن والسالمة 2019-2020
  متابعة شهرية للطفايات والمصاعد والكهرباء 

تقارير شهرية للحالة الراهنة لنظم األمان 
  والدفاع المدني 

زمات خطة لإلخالء ولجنة إلدارة األ
  2017-2016والكوارث 

خطة عمل لجنة إلدارة األزمات والكوارث 
وتنفيذ تجربة إخالء                                     

خطة  إعداد التحديد االحتياجات التدريبية و 
التدريبية للجنة األزمات والكوارث و تفعيل  

دورات تدريبية على إجراءات األمن والسالمة 
  واستخدامات طفاية الحريق) أو الدفاع المدني

تقارير المتابعة  -
  الشهرية 

  خطة اإلخالء -

تشكيل وخطة عمل -
والخطة التدريبية للجنة  

  األزمات والكوارث 

  وثائق تجربة اإلخالء -

تقرير عن الدورات -
  المنفذة

ميزانية   
 الكلية 

تقرير عن نسبة   % 100
(%) توافر 
التجهيزات  

المالئمة لألمن 
 والسالمة

  لمعاملبا طفايات حريق و جرادل رمل توفير- 2019-2020  
                                                                                           و ممرات الكلية

العالمات اإلرشادية لمخارج الطوارئ  وتوفير -
 المعامل والمدرجات ب
  لمعامل با دواليب لإلسعافات األولية. توفير-
نظام آمن للتخلص من النفايات  وفيرت- 

  الكيميائية والبيولوجية 
  

بيان عن تجهيزات  
  األمن والسالمة
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  هدفالمست
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
 الكلية 

تقرير عن نسبة   70%
(%) تحقيق  

 معايير الجودة في 

لبنية التكنولوجية                                    ا

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

  فريق معيار الموارد 

  

                                    البنية التكنولوجية 2019-2020
 استكمال ميكنة اإلدارات المختلفة وتفعيل نظام

MIS   في قسم شئون الطالب وقسم الدراسات
  العليا

الحاسب اآللي الصيانة الدورية لمعامل  -
األجهزة كلها متصلة والعمل على أن تكون 

  بشبكة 
  وفير شبكة سلكية و السلكية تعمل بكفاءة  ت

كتيب عن وسائل االتصال الحديثة   إعداد
  وتكنولوجيا المعلومات 

تحديث موقع الكلية دورياً وتنويع الخدمات 
  المقدمة

توفيرأعداد كافية  منالحاسبات ( يجب أن 
  )  NORMSيوضح بوثيقة   ال  

  تقريرعن مدى استيفاء  

  لبنية التكنولوجية         ا
  لمعايير الجودة 
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  هدفالمست
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    % 100
اإلنجاز في إعداد  

 الوثائق  
 وثائق)  4( 

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  

  فريق معيار الموارد 
  

                                               مكتبة مالئمة 2019-2020
ً دور قاعدة بيانات المكتبةتحديث  : مساحة يا

–التجهيزات - القاعات بالنسبة ألعداد الطالب 
 -خدمات التصوير -المراجع والدوريات 

العاملين بالمكتبة  -تكنولوجيا المعلومات 
 -الخدمات المقدمة للمترددين-مواعيد العمل 

- وسيلة تلقي الشكاوي -تسجيل المترددين 
(تطبيق استقصاء  مستوى رضا المستفيدين

التدريس والهيئة المعاونة  آراء أعضاء هيئة
عن مدى رضاهم ومقترحاتهم للخدمات التي 

                                                                                                                              تقدمها المكتبة لهم وسهولة اإلجراءات بها)
سبة المترددين علي المكتبة نتوافر وبيان عن -

، والمستخدمين لبنك  إلي إجمالي عدد الطالب
  المعرفة 

عدد النسخ الكافية من كل كتاب لتتيح   توفير-
تفعيل االستعارة  ( االستعارة الخارجية للطالب

) و بيان من المكتبة يوضح عدد  الخارجية
  االستعارات 

 

  قاعدة بيانات المكتبة
  محدثة

  
بيان عن نسبة 

  دين على المكتبةالمترد
  

استقصاء رأي عن  
الخدمات المقدمة 

  وخطة تحسين 
  

  بيان عدد االستعارات
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 %
 اإلنجاز 

  التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  هدفالمست
المخرجات/ الوثيقة 

  الدالة

ميزانية   
  الكلية 

تقرير عن نسبة   70%
(%) استيفاء   

 متطلبات الهيئة  

بالنسبة للمكتبة 
طبقاً للنماذج  
االسترشادية 
 : للتقييم الكمي

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 

  

  يق معيار الموارد فر

  

2019-2020  ً   استيفاء متطلبات الهيئة بالنسبة للمكتبة طبقا
 :للنماذج االسترشادية للتقييم الكمي

العالمات اإلرشادية التي تحدد مخارج  توفير -
الطوارئ و شبكة إنارة للطوارئ بالممرات  

 للمكتبة   والمخارج
تصال االكترونية و لخدمة البحث اإلتوفير-

 كترونيةلفهرسة اإلالرنت و بشبكة اإلنت
 للمراجع 

اتاحة الوصول إلي الدوريات اإللكترونية  -
 طالب الدراسات العليا ل
 توفير خدمات التصوير واإلنترنت-
  

  تقرير عن مدى استيفاء  
  المكتبة لمتطلبات الهيئة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Page 220 of 253 

 

  واإلقليموالقومي   تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي: الغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
  )2020-2019( الخطة التنفيذية - لمعايير والبرامج والمقرراتامعيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

 100    

100%  

  

نسبة اإلنجاز في 
إعداد قائمة برامج 

 التوعية بالمعايير 

 وإعداد المصفوفات

وضع قائمة لبرامج التوعية بالمعايير    2020-2019  فريق المعيار 
ت مناقشات االكاديمية ( ندوات لقاءا

أخرى) لعرض ومناقشة  – مفتوحة
المعايير المتبناة والتحقق من توافقها مع  

رسالة المؤسسة وأهدافها االسترتيجية 
  ) (بعمل مصفوفات

وثيقة قائمة             برامج  
التوعية             بالمعايير 

  والمصفوفات

 100   10 
)100 (%  

 عدد التقارير

 عن اإلنجاز

 ( تقرير من فريق
المعيار وتقارير من  

 األقسام العلمية)

فريق المعيار                    
  األقسام العلمية

  

الهيئة المعاونة والطالب   توعية   2019سنتمبر 
بتوصيف بالمعايير األكاديمية المتبناة و

 في بداية العام الدراسي  المقررات

  

تقارير تنفيذ برامج التوعية  
بالمعايير           أوعرض 

مي        معلن على  تقدي
موقع            الكلية وموقع 

  القسم العلمي            

 500  100%  

  

  

100%  

نسبة (%) اإلنجاز  
في إعداد اآللية   

ونسبة (%) اإلنجاز  
  في استحداث البرنامج

  

  أ.د/ عميد الكلية 

أ.د/ وكيل الكلية  
لشئون التعليم 

  والطالب

  األقسام العلمية

قراء سوق العمل (االطالع آليات است-  2019-2020
على برامج لمؤسسات مناظرة  

ومستجدات النخصص دولياً وغيرها)                          
استكمال اإلجراءات الستحداث  -

برنامج مميز وفقاً لمتطلبات سوق 
  العمل

آلية استقراء سوق العمل 
  موافقة 

المجلس األعلى للجامعات 
  على البرنامج 

اعداد وسائل استطالع رأى المستفيدين   2020-2019  وحدة ضمان الجودة   ج االستبيانات نماذ  %) 100( 1 100 
فى البرامج التعليمية ومالءمتها للتطور  
في مجال التخصص واحتياجات سوق 

  العمل

نماذج استبيانات  
استطالع رأي 

  المستفيدين 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

 100 20 
)100 (%  

 نتائج استبيانات  
 استطالع رأي

وكيل الكلية لشئون 
عليم والطالب        الت

  وحدة ضمان الجودة 
  األقسام العلمية

  واألطرافتفعيل مشاركة الخريجين    2019-2020
في تصميم وتطوير البرامج  المجتمعية

التعليمية التي تطرحها الكلية وفي 
 والتعلم   التدريسمناقشة استراتيجية 

  

نتائج التحليل 
اإلحصائي لنتائج 

استطالع رأي 
  المستفيدين 

فئات  5 100 
)100 (%  

شمولية التعذية 
الراجعة (تنوع فئات  

 المشاركين) 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

المقيم   -الطالب :تغذية راجعة شاملة-  2019-2020
الخريجين -أصحاب العمل -الخارجي

جراءات إ – عضاء هيئة التدريسأو
 تصحيحية بناًء على نتائج التقييم 

عن التغدذية تقرير 
الراجعة من  

  المستفيدين 

نسبة (%) اإلنجاز    100%   
  في إعداد التقرير 

وحدة ضمان الجودة   
وكيل الكلية لشئون 

  التعليم والطالب

  تحديد معايير اختيار المراجعين -  2019-2020
  اختيارهم من خالل المجالس الرسمية -
مناقشة تقاريرهم واالستفادة منها في -

  تطوير البرنامج

تقرير اإلجراءات  
الرسمية للمراجعة  

الداخلية والخارجية  
  للبرنامج

 100 60 
)100 (%  

عدد  ونسبة (%)  
المقررات التي تم 

تحديث صياغة 
 مصفوفاتها 

وحدة ضمان الجودة  
فريق المعيار  
  األقسام العلمية

  

صياغة مصفوفة المقررات  تحديث   2019-2020
حيث أن األرقام والرموز المستخدمة 

 تبطة بمثيلتها في البرنامج غير مر
  

المصفوفات المعدلة  
  للمقررات

 100   60 
)100 (%  

عدد  ونسبة (%)  
المقررات التي تم 

 مراجعتها 

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية و لجنة 
المراجعة الداخلية  

  للوحدة

مراجعة دورية  لتوصيف ومصفوفات   2019سبتمبر 
والئحة  وفقاً لنماذج الهيئة  المقررات

  البكالوريوس  
  

تقارير المراجعة الدورية
  لتوصيف للمقررات

 100 60 
)100 (%  

عدد ونسبة (%)  
المقررات التي تم 

مراجعة أساليب التعلم 
 بها  

  األقسام العلمية 
لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

والتعلم  التدريساسليب مراجعة   2019-2020
للطالب ذوي القدرات المحدودة  

  لمقررات بتوصيف ا
  

تقرير عن اسليب 
التدريس والتعلم 

للطالب ذوي القدرات  
  المحدودة
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

 100 60 
)100 (%  

عدد  ونسبة (%)  
 االمتحانات  

التي استوفت نموذج  
 الجودة

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والتعلم 

األقسام العلمية          
  وحدة ضمان الجودة 

نهاية نوفمبر              
2019            

اية ابريل  نه
2020  

ضرورة استيفاء نموذج التنبيه عن  
مواصفات الورقة االمتحانية قبل طباعة 

االمتحان ونموذج جودة الورقة 
- 11-17االمتحانية بعد انتهاء االمتحان

2016 

تقارير استيفاء جودة  
الورقة االمتحانية  

الواردة من األقسام  
  العلمية

 100 60 
)100 (%  

  

  في كل منهما 

ة (%)  عدد  ونسب
خطط التحسين 

المفعلة وتقارير  
 المقررات

إعداد التقارير السنوسة للمقررات   2020سبتمبر   األقسام العلمية
الدراسية  على نموذج الهيئة، متضمنة 
نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب 

ونتائج االمتحانات ومدى توافق محتوى 
الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم 

ن وخطة التحسين بالتوصيف المعل
  والتطوير بناًء على التغذية الراجعة

التقارير السنوية للمقررات 
  وبها خطط التحسين

 100 60 
)100 (%  

عدد  ونسبة (%)  
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

مراجعة تقارير المقررات الدراسية  2019-2020
لة لجميع البنود مراجعة جيدة وشام

  :خاصة فيما يتعلق بالتالي

  نتيجة تقويم الطالب للمقرر (%) 

تقارير المراجعة 
الدورية  لتقارير 

  المقررات الدراسية 

 100 60 
)100 (%  

%)  عدد  ونسبة (
المقررات التي تم 

 مراجعتها  

  األقسام العلمية 

لجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة 

استخدام ما ورد من نتائج االستبيان   2019-2020
ينبغي مراجعته للتأكد على التركيز 

على نقاط الضعف الحقيقية التي وردت 
في نتيجة االستبيان ( البنود التي تم 

نقاط   اإلشارة اليها من قبل الطالب أنها 
ضعف) ليوجه عضو هيئة التدريس 

خطة نطوير المقرر للتغلب عليها 
 60 100   وعالجها.

)100 (%  
عدد  ونسبة (%)   

 خطط التحسين المنفذة 
االستفادة من تقارير المراجعة الداخلية    2020-2019  األقسام العلمية

والخارجية في تطوير المقررات 
 الدراسية 

  

تقريراإلجراءات  
اًء على التصحيحية بن

  تقارير المراجعة
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
الوثيقة  /المخرجات

 الدالة

نسبة (%) اإلنجاز   100%  100 
في إعداد تقارير 

 المراجعة 

فريق المعيار              
ولجنة المراجعة  
  الداخلية للوحدة  

المراجعة الدورية لتوصيف   2019سبتمبر 
وفقاً لنماذج الهيئة  البرنامجومصفوفات 

(عدد مصفوفات  والئحة البكالوريوس   
  البرنامج سبعة) 

 

تقرير المراجعة الدورية  
  لتوصيف البرنامج 

عدد األقسام العلمية   %) 100( 9 100 
 المشاركة

لجان المراجعة  
الداخلية باألقسام 

العلمية ولجنة 
المراجعة الداخلية  

بوحدة ضمان 
  الجودة

المقررات  /امج نمصفوفة البرمراجعة   2019-2020
تظهر التوزيع   والتأكد من أنها
تراكمي للمهارات التصاعدي وال

التطبيقية والعملية المكتسبة من الفرقة  
األولي إلي الفرقة الخامسة حتي تتناسب  
مع نوعية وعدد المقررات التطبيقية في 

 السنوات النهائية 
  

مصفوفة البرنامج 
  المعدلة 

 100  
100% 

نسبة اإلنجاز في  -
إعداد التقرير الدوري  

-للبرنامج          
تقرير المراجع 

خلي والخارجي  الدا
 14على تموذج 

فريق المعيار         
  وحدة ضمان الجودة 

  المراجع الداخلي  
  المراجع الخارجي 

         امج الدراسي نتقارير دورية للبر إعداد  2019-2020
مراجعة البرنامج من مراجع داخلي  و

ومراجعة البرنامج من مراجع خارجي          
    عةبناًء على تغذية راج خطط تحسين و

التقارير الدورية   
للبرنامج وتقارير  

المراجعة الداخلية و  
  الخارجية 

 

100 

استيفاء  
جميع  

محتويات  
ملف 

البرنامج     
)100 (%  

نسبة (%) استيفاء   
محتويات ملف  
 البرنامج

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

وحدة ضمان الجودة  
  األقسام العلمية

شمل: توصيف اعداد ملف البرنامج وي  2019-2020
 السبعةالبرنامج ات مصفوفالبرنامج، 

ومصفوفات يف صتقرير البرنامج، تو،
  رير المقررات على نموذج الهيئة اوتق

                            ومراجعتها مراجعة دقيقة
  (تقارير المراجعة) 

  ملف البرنامج
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  واإلقليمي والقومي  ي المحلي تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستو: لغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2020-2019( الخطة التنفيذية -التدريس والتعلم  معيار

 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

  مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  ستهدفالم
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة   %) 100( 60
االنجاز (%)  

في إعداد  
االستراتيجية  

 للمقررات

  األقسام العلمية 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

  وحدة ضمان الجودة 

تراتيجية للتدريس والتعلم تحديث اس-  2019-2020
والتقويم بما يحقق المعايير األكاديمية 

المرجعية المتبناة ورسالة المؤسسة 
  وأهدافها وتعلنها. 

التأكد من أن االستراتيجية تتضمن -
طرقاً للتدريس والتعلم والتقويم 
  مالئمة لنواتج التعلم المستهدفة.

استراتيجية للتدريس والتعلم 
              والتقويم  تتسق مع  

المعايير األكاديمية          
المرجعية وتالئم نواتج          

  التعلم المستهدفة 

   

  

70%  

نسبة االنجاز  
 (%) في إعداد 

 

 التقرير 

وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب 
  األقسام العلمية 

  وحدة ضمان الجودة 

تتابع المؤسسة مدى تطبيق    2019-2020
من أن طرق االستراتيجية وتتأكد 

التدريس والتعلم والتقويم تدعم تطبيق  
التعلم الذاتى واكتساب مهارات  

التوظف لدى الطالب (توافر أمثلة 
تظهر التفاعل بين الطالب وهيئة  

التدريس والطالب وبعضهم والتعلم  

تقرير متابعة تطبيق  
استراتيجية التدريس           
والتعلم والتقويم وفقاً             

  لمعايير الجودة   

نسبة (%)      70% 
اإلنجاز في 

 إعداد التوصيف 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  

  وتنمية البيئة 
  فريق المعيار 

  

مراجعة توصيف برنامج التدريب   2019-2020
علم المستهدفة  الصيفي وفقاً لنواتج الت

للبرنامج التعليمى وآليات محددة  
وواضحة لتنفيذ هذه البرامج 

توفير الموارد  واإلشراف عليها
الالزمة للتدريب والجهات المشاركة 

  فيه وتحديد نوعية مشاركتها 

توصيف برنامج التدريب وفقاً  
لنواتج التعلم المستهدفة 

  للبرنامج التعليمى  
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

  مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  ستهدفالم
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

ساليب   عدد أ  3
تقوييم أداء 

 الطالب

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب
المشرفون على  

التدريب وجهات  
  التدريب

أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء   2019-2020
الطالب في التدريب تحقق نواتج  

التعلم. (مثل ملفات إنجاز الطالب 
وتقييم المشرف للطالب وتقارير  

جهات التدريب عن الطالب 
  ا)وغيره

قائمة اساليب تقييم  الطالب  
مع          في التدريب بما يتفق

  نواتج التعلم المستهدفة
  

ميزانية   
 الكلية 

(رأي الطالب   3
والمشرف وجهة 

  التدريب) 

عدد نماذج 
 قياس اآلراء

 
 

وكيل الكلية لشئون 
  التعليم والطالب

قسم شئون الطالب 
المشرفون                   

  فريق المعيار 

.نماذج استقصاء رأي للطالب    2019-2020
 والمشرفين وجهات التدريب 

 تطبيق النماذج وتحليل النتائج
االستفادة من نتائج استطالع الرأي 

في تطوير آلية التدريب وأدواته 
 وموارده

تقرير عن األدوات 
المستخدمة لقياس  فاعلية  

التدريب الميدانى للطالب                
              تطبيقها و االستفادة و

من النتائج في التطوير                                                                                                    
نسبة (%)    100%

اإلنجاز  في 
  إعداد التقرير

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في 

 إعداد التقرير

تنوع المؤسسة من طرق تقويم   2020-2019  فريق المعيار 
الطالب (مثل تحريري وعملي  

  وإكلينيكي وشفوي وغيرها) 
  

تقرير توزيع الدرجات 
على وسائل التقييم من 
 جداول الآلئحة المحدثة 

  
ميزانية   

 الكلية 
عدد ونسبة   %) 100( 60

 (%) 
 المصفوفات

  رؤساء األقسام العلمية 
  

  منسقي المقررات 

آليات محددة للتأكد من  تتبع المؤسسة  2019-2020
مدى توافق وربط االمتحانات  

بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن  
توزيع الدرجات عليها (مصفوفة 

 ارتباط االمتحان بمخرجات التعلم) 
 

مصفوفة ارتباط االمتحان  
بمخرجات التعلم                   

  المستهدفة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 

  الدليلتحديث 

  وحدة ضمان الجودة 
  

  فريق المعيار 

تحديث دليل إدارة االمتحانات الذى   2019-2020
ينظم إجراءات االمتحانات ونظم  

 عمل الكنتروالت وغيرها. 

دليل إدارة              
  االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

  وحدة ضمان الجودة 

  فريق المعيار 

تتبع المؤسسة إجراءات إلدارة    2019-2020
 االمتحانات بكفاءة وعدالة.

  وثيقة إجراءات 

  إدارة االمتحانات 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

  مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  ستهدفالم
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

عميد الكلية                     
وكيل الكلية لشؤن 

التعليم والطالب 
  رؤساء الكنتروالت 

الكنتروالت بما تنظم المؤسسة عمل   2019-2020
يضمن تأمين االمتحانات وضمان 

 سريتها عند نسخها وتوزيعها. 

وثيقة نظم عمل                
  الكنتروالت 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

عميد الكلية                     
وكيل الكلية لشؤن 

التعليم والطالب 
  رؤساء الكنتروالت 

  قسام العلميةرؤساء األ

توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد   2019-2020
من عدالة نظام االمتحانات ( مثل 

عدم تعارض المصالح مع أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
وعدالة التصحيح ودقة رصد  

الدرجات واإلجابات النموذجية 
 والتدقيق والمراجعة وغيرها)

تقرير عن آليات محددة    
عدالة نظام              للتأكد من 

  االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

عميد الكلية                     
وكيل الكلية لشؤن 

التعليم والطالب 
  رؤساء الكنتروالت 

تطبق المؤسسة آليات فعالة لتوثيق   2019-2020
نتائج االمتحانات بما يتيح االحتفاظ 

ائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء عند بالنت
 الحاجة. 

آليات فعالة لتوثيق نتائج  
  االمتحانات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

وكيل الكلية لشؤن 
  التعليم والطالب 

  رؤساء األقسام العلمية

تعلم المؤسسة الطالب بنتائج   2019-2020
االمتحانات المختلفة (التكوينى  

لجمعى) عبر الوسائل والتوقيتات وا
المناسبة وتناقشها معهم لدعم تعلمهم 

(يراعى توقيت ومحتوى التغذية  
  الراجعة لدعم استفادة الطالب).

  توفير نماذج من التغذية الراجعة  -

تقرير عن وسائل إعالم             
ومناقشة الطالب بنتائج  

االمتحانات المختلفة          
ذية وتوقيت ومحتوى التغ
  الراجعة لدعم تعلمهم

  

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 

  إعداد التقرير

وكيل الكلية لشؤن 
  التعليم والطالب 

مدير وحدة ضمان 
  الجودة

تقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات    2019-2020
الطالب على المستويات المختلفة 

 (الفرق الدراسية/ المقررات).

النتائج على تقرير عن  تحليل 
مستوى الفرق والمقررات  
(منحنى توزيع التقديرات) 
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 التمويل % اإلنجاز 
جنيه 

  مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  ستهدفالم
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

وكيل الكلية لشؤن 
  التعليم والطالب 

مدير وحدة ضمان 
  الجودة

تعد المؤسسة إحصائيات عن تطور   2019-2020
 للمستويات المختلفةنسب النجاح 

األولى (لعدد من للمرحلة الجامعية 
األعوام مساو لمدة البرنامج 

التعليمى) وتعد تقريراً عاماً عن نتائج 
االمتحانات وتعرضه على المجالس 

 المعنية. 

تقرير إحصائي عن نتائج 
االمتحانات وتطور نسب  
النجاح للمرحلة الجامعية  

األولى عن خمس  سنوات                          

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تحدد المؤسسة أوجه االستفادة من   2019-2020
نتائج االمتحانات في تطوير البرامج 

والمقررات الدراسية واستراتيجية 
التدريس والتعلم والتقويم (تذكر أمثلة 

 االستفادة) 

تقريرعن االستفادة              
  االمتحانات  من نتائج

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في 
  إعداد الوثيقة

  وحدة ضمان الجودة 
  فريق المعيار 

تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل   2019-2020
مع تظلمات الطالب من نتائج 

  االمتحانات، وتعلنها وتتابع تطبيقها.

نظام للتعامل مع تظلمات  
  الطالب.

 آ
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  واإلقليميوالقومي  تحقيق تعليم متميز إلعداد خريج منافس علي المستوي المحلي : الغاية الثانية

  تحقيق جودة المخرجات التعليميةوواإلقليمي والقومي  زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  1-2الهدف االستراتيجي                          
 ) 2020-2019( يذيةالخطة التنف -الطالب والخريجون معيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في 
  إعدادالتقرير

تضع المؤسسة قواعد واضحة وعادلة    2020-2019  فريق  المعيار 
ويل الطالب على التخصصات لقبول وتح

 المختلفة

تقرير عن قواعد  
القبول والتحويل 

  وطرق إعالنها 
تعلن المؤسسة عن القواعد بوسائل مناسبة  

( مثل دليل الطالب والموقع اإللكتروني 
 وفي إدارة شئون الطالب وغيرها).

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

  التقرير

توفر المؤسسة بيانات عن عدد الطالب    2020-2019  عيار فريق  الم
المقبولين ونسب التحويالت من المؤسسة 

وإليها سنوياً وتحللها وتتخذ اإلجراءات 
  المناسبة

تقرير به بيان 
إحصائي عن  

التحويالت من  
وإلى الكلية  

وأسباب التحويل  
واالستفادة من  

نسبة (%)    %100   النتائج
اإلنجاز في إعداد  

  ريرالتق

تقيَم المؤسسة تلك القواعد وتطورها وفق   2020-2019  فريق  المعيار 
  التغذية الراجعة من األطراف المعنية 

تقرير عن 
تحديث وتطوير  

  قواعد التحويل
ميزانية   

  الكلية 
  أساليب 3
  
/ عام مرات   2

  تواصل

عدد اساليب جذب  
الوافدين وعدد  

مرات التواصل  
مع مركز  

  الوافدين بالجامعة  

تستخدم المؤسسه اساليب و انشطه لجذب  -  2020-2019  المعيار   فريق
الطالب الوافدين (مثل االعالن و زيارة 

السفارات و تقديم خدمات اجتماعيه و 
 غيرها).

وثائق التواصل مع مركز الوافدين 
بالجامعة لتقديم أنشطة وخدمات مركزية 

 للوافدين 

تقرير عن 
أساليب جذب 

الوافدين ونتائج 
ع  التواصل م

مركز الوافدين  
بالجامعة 
  ومردودها
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2020-2019  فريق  المعيار 

عن   شاملة  احصائيات  المؤسسه  تعد 
توضح  الوافدين  الطالب  عن  الطالب 
و  االجمالي,  العدد  الي  نسبتهم  و  اعدادهم 
خالل   الوافدين  الطالب  في  التغير  معدل 

  ام الثالث الماضيه االعو

   معدل تقرير عن 
  عدد      التغير في

  الطالب الوافدين 
          خالل االعوام

  الثالث الماضيه

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2020-2019  فريق  لمعيار 

(مثل   الطالبي  لدعم  نظاما  المؤسسه  توفر 
ا و  االجتماعيه  و  الماديه  لصحيه  الخدمات 

الماليه و غيرها) تراعي فيها احتياجات   و 
  الطالب الفعليه.

تقرير عن نظام        
  الدعم الطالبي 

وسبل التعريف  
  به ودالئل فاعليته

ميزانية   
  الكلية 

للتعريف  متعدده  وسائل  المؤسسه  تستخدم 
  الطالب بنظام الدعم  

تدرس المؤسسه مدي فاعليه نظام الدعم   
غير في اعداد المستفدين منه (معدل الت

  خالل االعوام الثالث الماضيه).  

ميزانية   
  الكلية 

100%  
نسبة(%) اإلنجاز  
  في إعداد التقرير 

  2020-2019  فريق  المعيار 

توفر المؤسسه دليل الطالب متضمنا نظام  
الدعم االكاديمي (االرشاد االكاديمي في 
حاله تطبيق نظام الساعات المعتمده او 

العلميه و الساعات المكتبيه في   الرياده
البرامج االخري) و تتيح الدليل لجميع  

  الطالب.

تقرير عن نظام         
الدعم األكاديمي   

  ودالئل فاعليته

  تفعل المؤسسه نظام الدعم االكاديمي 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

المؤسسه خدمات التوجيه المهني   تقدم
للطالب بما يدعم ريادة االعمال و 

التوظيف (مثل وحده التوجيه المهني و 
تدريب مدني اضافي و مشروعات صغيره  

  و غيرها).

تقرير عن خدمات 
التوجيه المهني بما  

يدعم ريادة األعمال  
  والتوظف

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  اآلليات 

  2020-2019  فريق  المعيار 

تستخدم المؤسسه اليات الكتشاف الطالب 
المتعثرين  و الموهبين و المتميزين (مثل 
نتائج امتحان الطالب , من خالل المرشد 
  االكاديمي و الساعات المكتبيه و غيرها).

الكتشاف   آليات
الطالب المتعثرين  و  

     الموهبين و
  المتميزين 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

 فئة وسائل الدعم لكل ةتقدم المؤسس
و دعم   ةللمتميزين مثل المنح الدراسي(

و أالجوائز و شهادات التقدير كمعنوي  
و  -و غيرها ةعلمية و رعايأمالي 

للمتعثرين مثل تخفيض عدد المقررات في 
 ةص تعليميو حصة، نظام الساعات المعتمد

و للموهبين مثل  -و غيرها ضافيهإ
  ةومسابقات ثقافي ةو رياضي ةعروض فني

  ).و غيرها

             وسائل تقرير عن 
فئة             الدعم لكل

  وعدد المستفيدين

ميزانية   
  %100  الكلية 

(%)   نسبة
اإلنجاز في إعداد  

  التقرير
  2020-2019  فريق  المعيار 

ه و تخصص المؤسسه رعايه صحي 
اجتماعيه و نفسيه لذوي االجتياجات 
الخاصه و تحرص علي دمجهم في 

  المجتمع الطالبي. 

تقرير عن آلية دمج  
ذوي االحتياجات  

الخاصة في           



Page 231 of 253 

 

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

         توفر المؤسسه لهم وسائل دعم اكاديمي  
(مثل اتاحه وقت اطول لالمتحانات 

للطالب مستخدمي طريقه برايل و توفير  
اشخاص معاونين للقراءة االسئله و توزيع  

الجدوال الدراسيه بما يسمح بوقت كافي 
  لالنتفال بين المباني و غيرها). 

المجتمع الطالبي  
وأنواع  الدعم                                   

  المقدمة لهم

تراعي المؤسسه وجود تسهيالت   - 
انشائيه مالئمه مثل المصاعد و 

  منحدرات و غيرها). 
ميزانية   

  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

تتخد المؤسسه اجراءات لتفعيل المشاركة 
الطالبية في مختلف المجاالت ذات الصله  

نماذج لتلك المشاركه ( مثل   قوتوث
وحدة  ،المشاركه فى وحدة ضمان الجوده 

وير  لجنة تط، االرشاد والتوجيه المهنى
  البرامج وغيرها)

جراءات تقرير عن إ
لتفعيل المشاركة 

الطالبية في مختلف 
   المجاالت ذات 
    الصله و نماذج

            لتلك  موثقة 
  المشاركه

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

والتجهيزات   االماكن  المؤسسه  توفر 
ا المالئموانواع  االنشطه   ةلدعم  لممارسة 

والثقافيه  العلميه  مثل   ) المتنوعه  الطالبيه 
  والرياضيه واالجتماعيه وغيرها)

تقرير عن أنواع 
األنشطة الطالبية 
ومدى مشاركة  

الطالب فيها  
والمسابقات التي  

شاركت فيها    
المؤسسة وحصول  

تشجع المؤسسه الطالب للمشاركه فى   
  االنشطه الطالبيه المختلفه
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

تعد المؤسسه تقريرا عن مدى مشاركة  
والمسابقات  ة، المختلفة الطالب فى االنشط

على  ’والجوائز التى تميزت فيها المؤسس
  المستوى الجامعى والقومى والدولى

المؤسسة على        
جوائز على         
 المستوى الجامعي

  قومىوال
  والدولى 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
%)  ( نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  النماذج

  2020-2019  فريق  المعيار 

تقوم المؤسسه بقياس اراء الطالب 
باستخدام الوسائل المناسبه (مثل استبانات  
ولقاءات وغيرها) ومتضمنه اراءهم على  

 ةواالنشط  ةسبيل المثال فى العمليه التعليمي
  ةالطالبي

نماذج قياس آراء  
  الطالب

 
100%  

(%)   نسبة
في إعداد   اإلنجاز

  التقرير
  2020-2019  فريق  المعيار 

تقرير عن نتائج                  آراء الطالبم تحلل المؤسسه وتقيِ 
آخر قياس آلراء 

  الطالب

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

تستفيد المؤسسه من النتائج وتناقشها ( مثل 
تائج فى مؤتمر القسم العلمى منافشة الن

وغيرها) وتتخذ االجراءات التصحيحيه 
  المناسبه.

تقرير عن               
اإلجراءات     

التصحيحية بناًء     
على آخر قياس    

  آلراء الطالب 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
  /المخرجات

 الوثيقة الدالة 

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

بقوا المؤسسة  خاصتحتفظ  بيانات   ةعد 
  وتحدثها دوريا . ةبالخريجين متكامل

تقرير عن آليات 
التواصل مع     

الخريجين                
والخدمات المقدمة        

  لهم
  

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اإلنجاز في إعداد  
  التقرير

  2020-2019  فريق  المعيار 

على متابعة خريجيها فى   ةتحرص المؤسس
وتحقيق التواصل معهم (مثل  العمل  قسو

نماذج لتواصل واسهامات الخريجين فى 
الفاعليات والمشروعات.تطوير البرامج 

بهم فى   ةواالستعان، التعليميه والتبرعات
تدريب الطالب واستقصاء ارائهم 

  وغيرها)

لتواصل انماذج 
تقرير عن و

اسهامات  
  الخريجين

ميزانية   
  الكلية 

100%  
(%)   نسبة

اد  اإلنجاز في إعد
  القائمة

  2020-2019  فريق  المعيار 

تتضمن  ةتوفر المؤسسه برامج متنوع
التى يتطلبها سوق   ةتنمية المهارات الحديث

  ةيمالعمل فى التخصص (مثل برامج التن
عمال أل وتنمية مهارات ريادة ا ةالمهني

والتوظف وبرامج التعليم المستمر 
  وغيرها)

ةيم برامج التنقائمة ب
التعليم  ة والمهني

  المستمر للخريجين

 

  
 



Page 234 of 253 

 

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

                                                                                           الهدف االستراتيجي تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج  1-3الهدف االستراتيجي
  ) 2020-2019الخطة التنفيذية السنوية ( - الدراسات العليا معيار

 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 القائمة

  وحدة ضمان الجودة  
  

  فريق المعيار 

2019-
2020  

تعد المؤسسة بياناً عن أنواع وأعداد  
ومستويات برامج الدراسات العليا التي 

تقدمها وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين 
 ضية  برنامج لألعوام الثالثة المالكل 

  

قائمة كاملة بأنواع وأعداد 
ومستويات برامج  

الدراسات العليا التي 
  تقدمها المؤسسة  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 القائمة

وكيل الكلية شئون 
الداسات العيا  

  والبحوث 
  األقسام العلمية

لجنة النشر  
  واإلعالم

 فريق المعيار 

2019-
2020  

الستقراء سوق العمل  تطبق المؤسسة آليات 
(مثل االطالع على برامج لمؤسسات مناظرة  

ومستجدات التخصص دولياً وغيرها) ،  
وتربط برامجها األكاديمية بمتطلباته، وتتخذ  

إجراءات الستحداث برامج أكاديمية جديدة أو  
  تطوير أو إلغاء برامج قائمة 

  آليات المؤسسة في  
  استقراء سوق العمل  
جات    وربط البرامج باحتيا

سوق العمل وإجراءات 
المؤسسة في استحداث               

يرامج تعليمية جديدة               
  أوتطوير أو الغاء برامج 

  قديمة  
ميزانية   

  الكلية 
زيادة بنسبة 

% في 10
  المتقدمين  

عدد وسائل  
الترويج وعدد  

المتقدمين لبرامج 
الدراسات العيا  
مقارنة بثالثة 
أعوام ماضية  

  الوافدين  ونسبة

وكيل الكلية شئون 
الداسات العيا  

  والبحوث 

لجنة النشر  
  واإلعالم

  فريق المعيار 

2019-
2020  

تروج المؤسسة لبرامج الدراسات العليا 
(التدليل على ذلك مثالً من خالل تحليل  

المؤسسة لتطور أعداد الطالب الملتحقين 
ببرامج الدراسات العليا ، ونسبة الطالب  

  عوام الثالثة الماضية ). الوافدين خالل األ

  قائمة بوسائل الترويج  

  للبرامج ومدى فعايتها 

وتقرير تطور نسب          
  الملتحقين والوافدين 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
جنيه 
 مصري

 الوثيقة الدالة /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف

ميزانية   
  الكلية 

19 )100 (%  
  
  
  

عدد ونسبة (%)  
اإلنجاز في اتخاذ 
إجراءات التبني 
لجميع البرامج 

 المفعلة 

وكيل الكلية شئون 
الداسات العيا  

  والبحوث 
  م العلميةاألقسا

  

2019-
2020  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية    
لتبنى المعايير األكاديمية المرجعية (من  
خالل عرضها ومناقشتها واعتمادها من  

    المجالس الرسمية) .

إجراءات تبني المعايير  
  األكاديمية  المرجعية 

وثيقة المعايير األكاديمية  
 للبرامج 

 
ميزانية     

 الكلية 
 19 
)100 (%  
  
  
  

عدد ونسبة (%)  
اإلنجاز في إعداد  

 المصفوفات

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تصمم األقسام العلمية مصفوفة المضاهاة  
للمعايير األكاديمية المتبناة لجميع برامجها  

مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا  
 ئة وتتحقق من التوافق الصادرة من الهي 

  مصفوفة توافق المعايير 
  األكاديمية للبرامج

المعايير القياسية لبرامج  مع 
    الدراسات العليا الصادرة

  من الهيئة  

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة (%)    %) 100( 19
اإلنجاز في إعداد  
 توصيف البرامج

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية  
لتوصيف برامج الدراسات العليا (من خالل  
عرضها ومناقشتها واعتمادها من المجالس  

  الرسمية). 
  

  توصيف برامج الدراسات 
العليا واعتمادها من المجالس  

  الرسمية

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة (%)    %) 100( 19
اإلنجاز في إعداد  

فة لكل  المصفو
 برنامج 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق تصميم  
الالئحة الداخلية   عالبرامج التعليمية م

والمعايير األكاديمية المتبناة (إعداد مصفوفة  
  البرنامج التعليمي / المعايير األكاديمية). 

  فة البرنامج  مصفو وثيقة 
  ةالتعليمي / المعايير األكاديمي 

  

ميزانية   
 الكلية 

عدد ونسبة (%)    %) 100( 19
اإلنجاز في إعداد  

المصفوفة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق   -
التعليمية المقررات الدراسية مع البرامج 

(إعداد مصفوفة البرنامج التعليمي /  
  المقررات الدراسية) . 

 .  

  مصفوفة البرنامج   وثيقة 
المقررات الدراسية  التعليمي / 

  

ميزانية   
 الكلية 

العدد الكلي  
لمقررات 
البرامج  

)100 (%  

  

عدد نسبة (%) 
اإلنجاز في إعداد  
 توصيف البرامج

  األقسام العلمية

لجنة المراجعة  
ة بوحدة الداخلي 

  ضمان الجودة 

2019-
2020  

توصف األقسام العلمية المقررات الدراسية  
متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم  
وموضوعات المحتوى العلمي وطرق  

  التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية

توصيف مقررات برامج  
  الدراسات العليا 
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ميزانية   
  الكلية 

العدد الكلي  
لمقررات 
البرامج  

)100 (%  

  

عدد نسبة (%) 
اإلنجاز في إعداد  
المصفوفات لكل 

مقررات 
 البرنامج

  األقسام العلمية

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تتأكد األقسام العلمية من توافق طرق  
التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات  

  الدراسية والبرامج التعليمية

مصفوفات مخرجات  
للمقررات مع طرق   التعلم

التدريس والتعلم، طرق 
التقويم، المحتوى العلمي 

واستيفاء االمتحان  
  للمخرجات 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

القائمة لكل  
 برنامج 

  األقسام العلمية

منسق معيار البحث  
  العلمي

لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

مؤسسة الموارد المادية والتجهيزات  توفر ال
والتسهيالت للدراسات العليا والعملية البحثية  

التي تحقق نواتج التعلم (تعد قائمة بموارد  
التعلم والبحث العلمي المتاحة لطالب  

الدراسات العليا والباحثين ويوضح مدى  
  مالءمتها لتحقيق نواتج التعلم ) . 

قائمة بموارد التعلم والبحث  
المتاحة لطالب  العلمي 

   الدراسات العليا والباحثين
ومالءمتها لتحقيق نواتج  

  وذلك اك برنامج التعلم 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%)    100%
 اإلنجاز في إعداد  

 المصفوفة 

  األقسام العلمية

لجنة المراجعة  
الداخية بوحدة  
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طالب  
  ليا .  الدراسات الع

  

مصفوفة قياس نواتج 
  التعلم للمقررات

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

  األقسام العلمية
لجنة المراجعة  

الداخلية بها، لجنة 
المراجعة الداخلية  

لوحدة ضمان  
  الجودة 

أ.د/ وكيل الكلية   
للدراسات العليا  

2019-
2020  

ن امتحانات الطالب  تتأكد المؤسسة من أ -
  تحقق نواتج التعلم المستهدفة .  

  

تقرير عن مدى استيفاء   -
االمتحان لنواتج التعلم 

  للمقررات بناًء على 
تقارير المراجعة الداخلية  -

والخارجية  عن استيفاء  
  االمتحان للمخرجات 

  نتيجة استطالع رأي  -
  الطالب في االمتحانات 
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 % اإلنجاز 
 التمويل
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ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

القائمة لكل  
 برنامج 

-2019  وحدة ضمان الجودة 
2020  

تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدالة   -
  وموضوعية االمتحانات 

دليل االمتحانات وأعمال  
  الكنترول

ميزانية   
 الكلية 

  نسبة (%)-  100%
 إنجاز الوثيقة 

  نسبة (%)-
تقرير  إنجاز 

 القسم العلمي 

  األقسام العلمية

  

لمراجعة  لجنة ا
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية   -
للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية  

والمقررات الدراسية (مثل تحديد معايير 
الختيار المراجعين واختيارهم من خالل  

مجالس األقسام ومناقشة تقاريرهم وغيرها) 
 ..  

  

ختيار اتحديد معاييروثيقة -
الخارجي  مراجعين ال

ضح أن  ووالداخلي ت 
اختيارهم من خالل مجالس  

  العلمية    األقسام

مناقشة  تقرير عن  -  
المراجعة   تقارير

واإلجراءات المبنية علية  
من مجلس القسم  واعتمادها

  العلمي

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
اإلنجاز في إعداد  

 وثيقة ال

  األقسام العلمية

عة  لجنة المراج
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تتخذ المؤسسة اإلجراءات والضوابط   -
المناسبة للمتابعة والمراجعة الدورية في حالة  

  (إن وجدت)  البرامج التعليمية المشتركة

اإلجراءات والضوابط   وثيقة
المناسبة للمتابعة والمراجعة  

الدورية في حالة البرامج  
( إن  التعليمية المشتركة

  وجدت) 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
 التقرير

-2019  األقسام العلمية
2020  

تستفيد المؤسسة من تقارير المراجعين  -
الداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية  
والمقررات في تطوير البرامج التعليمية  

  . (تذكر أمثلة) 

تقرير عن خطط التحسين 
ة واإلجراءات التصحيحي

المتخذة لتطوير المقررات  
والبرامج، وعرضها  

  ومناقشتها 
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ميزانية   
 الكلية 

تقارير األقسام    %) 100( 9
العلمية عن عدد  

  ونسبة (%)
التقارير الدورية  

للمقررات 
والبرامج  التي  
تم إعدادها وفقاً  
 لنماذج الهيئة   

  األقسام العلمية

  

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

2019-
2020  

تعد األقسام العلمية تقارير سنوية للمقررات   -
الدراسية والبرامج متضمنة نتائج تحليل آراء  

المراجعين والطالب ومدى توافق محتوى  
الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف  

المعلن ونتائج االمتحانات وخطة التحسين  
  والتطوير وغيرها .  

  

تقارير دورية للبرامج 
ت وخطط  والمقررا

نتائج  تحسين مبنية على 
تحليل آراء المراجعين  
والطالب ومدى توافق  

محتوى الورقة االمتحانية  
مع نواتج التعلم بالتوصيف  

  المعلن ونتائج االمتحانات

ميزانية   
  الكلية 

9 )100 (%  

تقرير من كل  
  قسم علمي  

  عدد ونسبة (%)
التقارير عن  

وسائل إطالع  
  األطراف المعنية

  

  علميةاألقسام ال

لجنة شئون 
  الدراسات العليا 

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 
  ضمان الجودة 

  فريق المعيار 

2019-
2020  

تطلع المؤسسة األطراف المعنية على  -
التقارير السنوية 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

تقرير عن وسائل إطالع   
األطراف المعنية على  

التقارير السنوية 
 للمقررات 

  

ميزانية   
  الكلية 

9 )100 (%  

تقرير من كل  
  قسم علمي  

  عدد ونسبة (%)
  التقارير عن  

اإلجراءات 
  التصحيحية

  األقسام العلمية

لجنة شئون 
  الدراسات العليا 

لجنة المراجعة  
الداخلية بوحدة 

ضمان الجودة و  
  فريق المعيار 

2019-
2020  

تستفيد المؤسسة من خطط التحسين  -
والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية 

طوير البرامج والمقررات الدراسية في ت 
والمقررات  (تذكر أمثلة من البرامج   التعليمية

  ) التي تم تطويرها

تقارير اإلجراءات  
  التصحيحية
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ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
 التقرير

  األقسام العلمية
أ.د/ وكيل الكلية  
  للدراسات العليا 
و لجنة شئون 

  الدراسات العليا 
  مجلس الكلية

ير: فريق إعداد التقر
  المعيار

2019-
2020  

تطبق المؤسسة إجراءات محددة تضمن   -
موضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع  

  اإلشراف والمتابعة لطالب الدراسات العليا .  
 .  

تقرير عن إجراءات 
التسجيل واإلشراف  

والمتابعة لطالب  
الدراسات العليا ووسائل 
إعالنها وآلية المراجعة  

ة التغذي  والتطوير في ضوء
  الراجعة من األطراف  

تعلن المؤسسة تلك اإلجراءات بوسائل   - 
  مناسبة ومتعددة 

تقوم المؤسسة بمراجعة تلك اإلجراءات   - 
دورياً وتطورها وفق التغذية الراجعة من  

(أمثلة لتطور تلك  األطراف المعنية  
  . اإلجراءات) 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة (%)    100%
  في إعداداإلنجاز 
  التقرير

لجنة القياس 
  والتقويم 

  فريق المعيار 

2019-
2020  

تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة (مثل   -
استبيانات ولقاءات وغيرها) في قياس آراء  
طالب الدراسات العليا عن العملية التعليمية 

  والبحثية وغيرها .  
  

تقرير عن وسائل  قياس   
آراء طالب الدراسات  

ليمية  العملية التع العليا عن
  وتطبيقها  والبحثية وغيرها

ميزانية   
 الكلية 

نسبة (%)    100%
في إعداد  اإلنجاز 
  التقرير

  وحدة ضمان اجودة
  

  وفريق المعيار 

2019-
2020  

تحلل المؤسسة وتقيم آراء طالب الدراسات   -
  العليا .  

  

تقرير عن اإلجراءات -
التصحيحية بناًء على 

نتائج تحليل وتقييم آراء 
  ت العليا طالب الدراسا

  و خطط تحسين 
  

ميزانية   
 الكلية 

تستفيد المؤسسة من النتائج وتتخذ   -
  اإلجراءات التصحيحية المناسبة 
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  للكلية وللجامعةالبحث العلمي وتدعيم القدرة التنافسية  الدراسات العليا و تحقيق التميز في :الغايةالثالثة

     تقاء بمستوي مخرجات البحث العلميالتميز واالر تعزبز 2-3الهدف االستراتيجي

 )2020-2019الخطة التنفيذية السنوية ( -البحث العلمي  معيار         

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

از  نسبة(%) اإلنج  100%
  في إعداد اآللية  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  

تضع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق   2019-2020
 خطوات منهجية.  

آلية وضع الخطة  
  البحثية

  
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد اآللية  
خطتها  وجه ارتباط  أتتأكد المؤسسة من   2019-2020

 ولويات المجتمع. أالبحثية بخطة الجامعة و
تقرير إرتباط الخطة  
البحثية بخطة الجامعة 

  وأولويات المجتمع 
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد اآللية  
مكانات  إتتحقق المؤسسة من مدى مالءمة   2019-2020

  المؤسسة مع خطتها البحثية. 
تقرير مالءمة إمكانات    

المؤسسة مع خطتها  
  البحثية

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الوثيقة  

خالقيات البحث أتنشئ المؤسسة لجنة   2019-2020
رشادات الدولية  إلالعلمى وفق القواعد وا

 والضوابط المحلية. 

وثيقة ضوايط تشكيل لجنة  
أخالقيات البحث     

  العلمي
ميزانية   

 الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد الوثيقة  
جراءات إتضع اللجنة ضوابط عمل و  2019-2020

تشغيل قياسية لها وتفعلها (مثل الحصول  
على موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية 

 ووجود التقارير السنوية للجنة وغيرها).

وثيقة ضوابط عمل  
  وإجراءات تشغيل 

لجنة أخالقيات 
  البحث العلمي

نية  ميزا 
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
في إعداد بيان  

  البيان 

توفر المؤسسة الموارد المالية للبحث   2019-2020
العلمي من مصادر تمويل مختلفة (مثل  

نسبة من دخل   -مشروعات بحثية ممولة
تسويق   -الوحدات ذات الطابع الخاص

 البحوث). 

بيان بالموارد المالية 
ومصادر التمويل 

متوفرة المختلفة ال
  للبحث العلمي



Page 241 of 253 

 

 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد البيان  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  
   

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية   2019-2020
بالبحث العلمي وتتحقق من ان الموارد 
المادية والتجهيزات والتسهيالت التي 

 للعملية البحثية مالئمة. توفرها

بيان بالموارد المادية 
والتجهيزات  

والتسهيالت التي  
توفالها المؤسسة 

  للعملية البثية
ميزانية   

 الكلية 
نسبة (%)    100%

اإلنجاز في إعداد  
  البيان 

تعد المؤسسة بيانا بالمشروعات البحثية   2019-2020
الممولة من مؤسسات محلية واقليمية 

  عوام الثالثة الماضية.ودولية خالل اال

بالمشروعات   بيان
البحثية الممولة من 

مؤسسات محلية 
واقليمية ودولية 

عوام الثالثة  ألخالل ا
  الماضية 

ميزانية   
 الكلية 

100%  
  

نسبة (%)  
اإلنجاز في إعداد  

  القائمة 

ساليب لدعم وتحفيز  أتستخدم المؤسسة   2019-2020
و أالبحث العلمي (مثل استحداث وحدات 

ارات لدعم البحث العلمي وتسويق  دإ
البحوث وحاضنات المشروعات ومراكز 

وريادة األعمال واالبتكار نقل التكنولوجيا 
 وغيرها).

قائمة اسليب دعم  
وتحفيز البحث  
العلمي وتنمية 

قدرات  الباحثين 
تنمية  وبرامج

  قدرات الباحثين
تضع المؤسسة في خطتها التدريبية برامج   2019-2020 

  ية قدرات الباحثين.لتنم
ميزانية   

  الكلية 
نسبة(%) اإلنجاز    100%

  في إعداد التقرير  
تدعم المؤسسة االبحاث التطبيقية   2019-2020

والمشروعات البحثية المشتركة بين 
تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة او 

  . خارجية مع جهات

تقرير عن وسائل 
دعم األبحاث 

  التطبيقية والمشتركة
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

ميزانية   
 لكلية ا

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث  
  

  فريق المعيار  
  

نتاج البحثي إلتحلل المؤسسة تطور ا  2019-2020
للمؤسسة لألعوام الثالثة الماضية ومتوسط  

االنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي. 

تطور  تقرير يوضح
اج البحثي  نتإلا

للمؤسسة لألعوام  
الثالثة الماضية  

ومتوسط االنتاج  
ألعضاء هيئة 

التدريس ومتوسط  
  النشر الدولي 

ميزانية   
 الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد الدراسة  

تستخدم المؤسسة وسائل فعالة لتشجيع    2019-2020
عضاء هيئة التدريس  أودعم مشاركة 

االنشطة  والهيئة المعاونة والطالب فى
والمشروعات والمؤتمرات العلمية 
  والبحثية المحلية واالقليمية والدولية

دراسة عن تطور 
مشاركة  الفئات  

المختلفة في األنشطة 
البحثية المختلفة 

خالل األعوام الثالثة  
  الماضية 

تقرير تحليلي                   :تعد المؤسسه قواعد بيانات تشمل
لمحتوى قواعد 

  بيانات البحث
العلمي واألنشطة 
  العلمية األخرى  

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد التقرير  

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا  

  والبحوث 
  

  فريق المعيار 
  

عدد ونسبة كل من األبحاث العلمية -1  2019-2020
قليمية والدولية الي مجمل إلالمحلية وا

يلية لتطور األبحاث المنشوره ومقارنه تحل
 النشر المحلي والدولي. 

عدد ونسبة األبحاث المشتركة  -2   
  والتطبيقية.

األتفاقيات المفعلة مع المؤسسات -3 
قليمية  إلالتعليمية او البحثية المحلية وا

  والدولية ومخرجاتها
قليمية  إلالمؤتمرات العلمية المحلية وا-4 

سة أو شاركت  والدولية التي نظمتها المؤس
  في تنظيمها 
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 %
 اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

الوثيقة  /المخرجات األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

 اصدار دورية علمية محكمة.-5 

ميزانية   
 الكلية 

 

نسبة(%) اإلنجاز في   %100  ميزانية الكلية
  إعداد التقرير 

وكيل الكلية 
لشئون الدراسات  

  العليا والبحوث
  

  فريق المعيار 
  

أنشطة علمية أخرى ألعضاء المؤسسة -6
ة (مثل المشاركة في عضوية هيئات دولي

و مشروعات والتمثيل  أبحاث أوفي تحكيم 
قليمية إفي منظمات وجمعيات محلية و 

 ودولية.
  

  

جوائز أو براءات اختراع حصل عليها  -7 
  اعضاء المؤسسة. 

ميزانية   
  الكلية 

نسبة(%) اإلنجاز    100%
  في إعداد القائمة  

وكيل الكلية لشئون 
المشاركة المجتمعية  
وتنمية البيئة           
وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا  
  والبحوث  

  فريق المعيار  
  

تحرص المؤسسة على اقامة مؤتمر علمى   2019-2020
  دورى والمشاركة فى تنظيم المؤتمرات.

قائمة المؤتمرات            
العلمية  المحلية    

واإلقليمية  والدولية    
التي نظمتها الؤسسة       

أو شاركت في       
  تنظيمها 
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 ت الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارا
          المساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبناء قدرات تنافسية للطالب: 1-4الهدف االستراتيجي 

  ) 2019-2020الخطة التنفيذية السنوية ( -مشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار ال 

 %
  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

الطالب الجدد   100%
  بالكلية

)3000  (
  تمويل ذاتى 

  اط  نش 14
  

100%  
  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

اعضاء معيار خدمة 
المجتمع و تنمية 
البيئة  

 

شهر أكتوبر 
2019           

  

ــن " -1 ــدوة  عـ إدارة  نـ
ــيط  ــذات والتخطــــ الــــ

   "الشخصى

  

تقرير عن    14عدد 
إنجاز األنشطة،            

تقرير لكل نشاط  
ومرفقاتها وتشمل  

             اإلعالن عن  
  األنشطة   

ومكان انعقادها وقوائم  
الحضور والورقيات  

الخاصة بإنجاز األنشطة  
ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

  على استطالع الرأي 
  

الطالب 
والعاملين 

وأعضاء هيئة 
التدريس بالكليه 

 وخارجها

)3000  (
  تمويل ذاتى 

 وكيل الكلية  -
لشئون خدمة 

المجتمع و تنمية 
  البيئة.

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

 تنمية البيئة

شهر نوفمبر 
2019 

ندوة  وورشة عمل  -2
للطالب بعنوان "توعية  
الطالب ضد الضغوط 

من خالل    النفسيه"
متخصصون من ذوى 

 الخبرات 

طالب السنوات  
  النهائيه بالكليه  

  نشاط   14  
  

100%  
  

(%)  عدد  ونسبة 
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون  -
  التعليم والطالب.

وكيل الكلية لشئون  
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة
اعضاء هيئة  -

  التدريس بالكلية

  –يوليو  
  2020سبتمبر 

تدريب عدد  -3
طالب   150-200

سنويا من طالب   
الفرقيتين الرابعة و 

الخامسة بالكلية  
بمختلف شركات  

الدوية خالل ا
  االجازة الصيفية
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 %
  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

المستفيدون  
  بسوق العمل  
(صيدليات,  
مستشفيات,  

مراكز 
  بحثيه,....) 

مجهودات  
  ذاتيه

  نشاط   14
  

100%  
  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكليه لشئون  -
  خدمة 

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
أعضاء هيئة   -

  التدريس
  االسر الطالبية -
  اتحاد الطالب -

خالل الفصل  
الدراسى  

الثانى للعام 
الجامعى 

2019-2020 

التنظيم لملتقى   -4
التشغيل الخاص 

  بكلية الصيدله 

تقرير عن    14عدد 
إنجاز األنشطة،            

تقرير لكل نشاط  
ومرفقاتها وتشمل  

اإلعالن عن               
  األنشطة   

م  ومكان انعقادها وقوائ
الحضور والورقيات  

الخاصة بإنجاز األنشطة  
ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

  على استطالع الرأي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حديثى التخرج 
  من كلية الصيدله 

30000  
دعم من  

الجامعه /  
تمويل ذاتى  

شركات  /
ادويه /  

إشتراكات 
  الطالب

  عميد الكليه-
يه لشئون وكيل الكل- 

  خدمة المجتمع 
وكيل الكليه لشئون - 

  التعليم والطالب 
  رعاية الشباب -

اغسطس 
2020  

حفل    -5 تنظيم 
كلية  خريجى 

  الصيدله 

المحيط    المجتمع 
وخارج  داخل 

  الجامعه

9000 
  جنيه

  نشاط   14
100%  

  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون  -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
اعضاء معيار   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة

  -أتحاد الطالب

ــام   خـــالل العـ
الجــــــــــامعى 

2020  

  

  

حمالت توعية  -6
باالمراض  

االكثرشيوعا (مثل:  
مرض السكري , 
االلتهاب الكبدى  
الوبائى....الخ) 

داخل الحرم  
  الجامعي.
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 %
  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

الطالب الجدد  
والعاملين 

وأعضاء هيئة 
 لكليهالتدريس با

مجهودات  
ذاتيه 

باالشتراك  
رعاية  مع 

الشباب 
 بالكليه

  نشاط   14
100%  

  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون  -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
اعضاء معيار   -

خدمة المجتمع و  
    تنمية البيئة

ابريل  

2019-

2020  

و    -7 الطالب  توعيه 
األطرا و  ف  العاملين 

الكليه  بدور  المجتمعيه 
و  المجتمع  خدمة  فى 

  تنمية البيئه

  
تقرير عن    14عدد 

إنجاز األنشطة،            
تقرير لكل نشاط  

ومرفقاتها وتشمل  
اإلعالن عن               

  األنشطة   
دها وقوائم  ومكان انعقا

الحضور والورقيات  
الخاصة بإنجاز األنشطة  
ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

  على استطالع الرأي 
  

الداخلى    المجتمع 
  للجامعه

5000  
من   دعم 
 / الجامعه 
ذاتى   تمويل 

شركات    /
  ادويه

  نشاط   14
100%  

  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة  
 وكيل الكلية لشئون -

 التعليم والطالب
اعضاء معيار   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة   

المجموعة   - 
  العلمية للطالب

الفصل   
الدراسى  

التانى  طبقا  
لظروف 

االطراف 
  المشاركة

ندوات للتوعيــة عــن   -8
المشــــــاكل الصــــــحية  
ــك   ــدوثا وذلـــ االكثرحـــ
بالتعــــــــــاون مــــــــــع 
المتخصصــــــين مــــــن 

    اطياف المجتمع

  

الموظفين 
ين والعامل

المحالين للتقاعد  
  بالكلية

0004 
 جنيه

(تبرعات  
أعضاء  

هيئة 
التدريس 

  واالداريين)

  نشاط   14
100%  

  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع و  
    تنمية البيئة

وكيل الكلية  - 
لشئون التعليم 

  والطالب
اعضاء معيار   - 

مجتمع و  خدمة ال
     تنمية البيئة

  رعاية الشباب - 

العام  خالل 
    الدراسى

االحتفال وتكريم    -9
الموظفين المحالين 

  للمعاش
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 %
  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

الموظفات  
داخل  والعامالت 

  الكلية 

جنية 5000
ذاتى   تمويل 
أعضاء   من 

هيئة 
  التدريس

  نشاط   14
100%  

  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه -
الكليــة لشــئون  وكيــل 

ــع و  خدمــــة المجتمــ
  تنمية البيئة  

وكيل الكلية لشئون   -
  التعليم والطالب

ــار  - ــاء معيــ اعضــ
ــع و  خدمــــة المجتمــ

   تنمية البيئة  
 رعاية الشباب. -

األحتفال بعيد   -10  2020مارس
االم وتكريم بعض  

الموظفات  
والعامالت بالكليه  

+ أختيار االم  
  المثاليه

 9000  المجتمع المحيط  
تمويل   جنية 

  ذاتي

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

وكيل الكلية لشئون    -
ــع و  خدمــــة المجتمــ

  تنمية البيئة  
ــار  - ــاء معيــ اعضــ

ــع و  خدمــــة المجتمــ
   تنمية البيئة  

  أتحاد الطالب. - 

األحتفال بيوم   -11  2020ابريل  
  اليتيم

تقرير عن    14عدد 
          إنجاز األنشطة،  
تقرير لكل نشاط  

ا وتشمل  ومرفقاته
األنشطة   اإلعالن عن  

ومكان انعقادها وقوائم  
الحضور والورقيات  

الخاصة بإنجاز األنشطة  
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 %
  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

وخارج   داخل 
  الكليه 

15000 
(تبرعات  

ضاء  من أع
هيئة 

التدريس 
  بالكليه

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

   تنمية البيئة  
الطالب المهتمون  - 

بالمشاركه 
  المجتمعيه.  

  رعاية الشباب -

ــان  رمضــــــــ
2020 

توزيع شنط   -12
رمضان داخل  
  وخارج الكليه

ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

            على استطالع الرأي
  

الطالب  
والموظفين  

والعاملين داخل  
  الكلية 

20000 
(تبرعات  

من  ذاتيه 
أعضاء  

هيئة 
التدريس 

  بالكليه)

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

  عميد الكليه -
وكيل الكلية لشئون    -

ــع و  خدمــــة المجتمــ
  تنمية البيئة  

ــار اع - ــاء معيــ ضــ
ــع و  خدمــــة المجتمــ

   تنمية البيئة  
  أتحاد الطالب.  - 
  رعاية الشباب -

عمل سوق خيــرى   -13  2020ابريل 
للطالب الغيــر القــادرين 

  والعاملين بالجامعه
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 %
  الفئة المستهدفة اإلنجاز 

 التمويل
جنيه 
 مصري

المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف
 الدالة

المجتمع المحيط   
داخل وخارج  

  الجامعه

20000  

  تمويل ذاتى 

  نشاط   14
  

100%  

عدد  ونسبة (%)  
األنشطة الرئيسية 

 المنفذة 

كيل الكلية لشئون و -
  البيئة و المجتمع. 

اعضاء معيار   -
خدمة المجتمع و  

  تنمية البيئة   
األسر الطالبية  
  المختلفة بالكلية

أعضاء هيئه -
التدريس و طالب  

من الكليات 
  المشتركة

خالل العام  
الجامعى 

2019-2020  

  

قوافل طبيه   -14
  بالمجتمع المحيط 

قوافــــــــق طبيــــــــه  -
  بالمحافظات الخارجيه

تقرير عن    14دد ع
إنجاز األنشطة،            

تقرير لكل نشاط  
ا وتشمل  ومرفقاته

األنشطة   اإلعالن عن  
ومكان انعقادها وقوائم  

الحضور والورقيات  
الخاصة بإنجاز األنشطة  
ونماذج استطالع الرأي 
ونتائج استطالع الرأي 
وخطط التحسين المبنية  

            على استطالع الرأي
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 ت الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارا

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

  ) 2019-2020الخطة التنفيذية السنوية ( -مشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة معيار ال

الفئة  % اإلنجاز 
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الدالة

المراكز  100%
البحثية 

والكليات 
  المناظرة

وشركات  
  األدوية

مويل  الت -
من 

  الجامعة

حساب    -
  الوحدات 

نسبة (%) الزيادة    10%
في موارد 

 الوحدات 

ــس  - ــيس مجلــ (رئــ
  ادارة الوحدات
  ( عميد الكلية)

وكيل الكلية لشئون   -
ــة و المجتمــع و  البيئ
نائــب رئــيس مجلــس 

  ادارة الوحدات.
مديرى المراكز  -

+مجلس ادارة 

خالل الخطه  
2020-2019  

ات ذات تنشيط عمل الوحد -1
قيام   منةخالل الطابع الخاص

الكلية بتسويق واالعالن عن 
مشروعات الوحدات ذات 

الطابع الخاص و المشروعات  
مجاالت المتاحة الالبحثية فى 

    من خالل الوحدات
فئات العمل التحاليل لمختلف -

  الباحثين

  للعمل  محدثة آلية 
أل داء  والتقييم الدورى
 الوحدات تشمل

طراف باال االتصاالت
  الممجتمعية المعنية 

أعضاء   
هيئة 

التدريس 
والمعاونين  

  والطالب

مبزانية  
  الكلية 

الشراكات عدد   20
 المجتمعية  

 

  عميد الكلية-
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة

  رعاية الشباب  -

العام الجامعى 
2020-2019  

  مخاطبات لشركات األدوية -2
  
  عقد اتفاقات -3

  الشراكة  عقود-
زيارات  تقارير  

التدريب الميدانى 
شركات    للطالب

  األدوية
عدد ونسبة (%)    50%

 الطالب
  المستفيدين 

المجتمع   
الداخلى  

والخارجى  
لجامعة 
  حلوان 

ميزانية  -
  الكلية 

دورية تحديث    شهور  3كل 
 الموقع

  عميد الكلية-
وكيل الكلية لشئون   -

خدمة المجتمع و  
 تنمية البيئة  

لعام الجامعى ا
2020-2019  

األشراف على الموقع -4
 االكترونى للكلية و تحديثه 

التحميل المستمر  
النشطة المعيار على 

  موقع الكليه
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الفئة  % اإلنجاز 
المخرجات/ الوثيقة  األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف التمويل  المستهدفة

 الدالة

المجتمع   
الداخلى  

لكلية 
  الصيدله 

ميزانية  -
  الكلية 

عدد ونسبة (%)     %) 100( 2
  ممثلين ال

  من المجتمع 
  الخارجى   

 

  عميد الكلية-
 وكيل الكلية لشئون  -

خدمة المجتمع و  
  تنمية البيئة  

العام الجامعى 
2020-2019  

متابعة آليه إشتراك شركات  -5
األدويه و المؤسسات الصيدليه 

  في صنع القرار بالكلية. 

  مجلس تشكيل 
  ممثلين  وبه  الكليه  

  من المجتمع 
  الخارجى   
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 حل مشكالته وتحقيق شراكة مجتمعية متميزة تساهم ايجابياً في تكوين معارف ومهارات الطالبالغاية الرابعة: توظيف خبرات الكلية لخدمة المجتمع و

 تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل  -: 4-3الهدف االستراتيجي

  ) 2020-2019الخطة التنفيذية السنوية ( -معيار المشاركة  المجتمعية وتنمية البيئة 

 %
 اإلنجاز 

الفئة 
المخرجات/   األنشطة الرئيسية  فترة التنفيذ  مسئولية التنفيذ  مؤشر األداء  المستهدف مويلالت  المستهدفة

 الوثيقة الدالة 

دول  
حوض 

  النيل

ميزانية  -
  الكلية 

نسبة (%)    100%    
اإلنجاز في إعداد  

 التقرير

المشاركة في مشروعات الجامعة    2020-2019  أ.م.د/ سامح سرور 
ول الخاصة بتنمية الشراكات مع د

  حوض النيل

تقرير عن مردود 
  المشروع
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  بلي للكليةقالوضع التنافسي المست-15

  ت من جهة اعتماد إقليميةاالعمل على زيادة القدرة التنافسية للكلية والخريج عن طريق تقييم االمتحان

  آليات ضمان طرق تقويم ومتابعة واستمرارية الخطة االستراتيجية -16

 هلإعداد فريق عمل مؤ -أ

 إعداد فريق متابعة مؤهل  - ب

 قرارات من مجلس الجامعة لدعم وحدات الجودة بالكليات  - ت

  تخصيص نسبة من الموارد الذاتية لدعم أنشطة الجودة بالكلية  - ث

  


