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 الصفحة  البيان  
 1 الداعمة لها الداخلية اللجان خطط عمل حدة ضمان الجودة وو  ملع خطة 

 3 حدة ضمان الجودة و  ملع خطةأوال:  

 10 فنية  ةعمل الخاصة بكل لجنالخطة ثانياً:  

 11 منسقى االقسام العلمية  ( 1)خطة عمل لجنة  

 12 لفني الدعم ا ( 2)نة خطة عمل لج 

 13 تقويم األداءالقياس و( 3)خطة عمل لجنة  

 14 التدريب ( 4)خطة عمل لجنة  

 15 النشر و االعالم ( 5)خطة عمل لجنة  

 17 منسقى المعايير ( 6)خطة عمل لجنة  

 18 المراجعة الداخلية( 7)خطة عمل لجنة  

 18 حصاء   المعلومات و اال( 8)خطة عمل لجنة  

 19 الطالب ( 9) لجنةخطة عمل  

 20 أعمال الجودة  ةمتابع( 10) لجنة خطة عمل 
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 ضمان الجودة وحدةعمل خطة  -أوالً:
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 ةضمان الجود وحدة عمل خطة   :أوال

 
 المجاالت

 العامة للخطة 
 األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف

فترة  

 التنفيذ 

المسئول 

 عن التنفيذ 

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

 نشرلا

عن  واإلعالن

ة  الجودثقافة 

ومتطلبات  

 ير اإلعتمادمعاي

نشررررر أ ميررررة ن ررررام 

 .الجودة في الكلية

لوحررد  دليل سررنو     -

ضررررررمان الجررررررود  

  بالكلية.

 صفحة الوحدة علي  -

 .موقع الكلية

 دورية  اجتماعات -

 مؤتمرات . -

أدلررررة متخصصررررة  -

 دليررل الطالررب) مثررل

 (ميثاق األخالقيالو

 ئررررةأعضرررراء  ي تعريرررر 

 ومعرررررراونيهم ترررررردري لا

والمجتمرررررع  ريررررري واإلدا

 الجرررودة بثقافرررة والطرررالب

 وإنجازات وحدة  ومعايير ا

 .ضمان الجودة

 .ة ضمان الجودةلوحدمحدث إصدار دليل سنو   -

 تدعيم صفحة الوحدة علي موقع الكلية -

 اجتماعات دورية -

 :إصدار أدلة متخصصة مثل -

 (.ودليل الطالب الميثاق األخالقي)

 -رات مطبوعرراتنشرر   -  ندوات  –لقاءات  لدد م  اتن يم ع-

لجميع الفئات المستهدفة داخل مجتمع الكلية   ل(  ورش عم

 . وخارجها

مرر  خررالل الموقررع الرسررمي للكليررة و  نشرررثقافة الجررودة-

الفصول الدراسية على ميكروسوفت تيميررواو علررى  رربكة 

 .التواصل االجتماعي

 سنويا 

لجنة النشر -

 واإلعالم

لجنة -

 دريبالت

ة حدو-

  ITال

 بالكلية

8000 

ريع  مشام  

الخطه  

االستثماريه 

 للجامعه 

نشررر رةيررة و رسررالة 

صرريفات الكليررة و التو

الخاصرررة برررالمقررات 

 .الدراسية

رةيررررره و رسررررراله  -

 الكلية معلنه.

توصررررررررررررررريفات  -

  .المقررات معلنه

تعريرررررر  الطررررررالب و  -

المجتمرررع المررردني برةيررره 

 الكلية و رسالتها.

ب تعريرررررررر  الطررررررررال -

صررررريفات الخاصررررره بالتو

  دراسية.ات البالمقرر

نشرررر رةيرررة و رسرررالة الكليرررة و التوصررريفات الخاصرررة 

سواء على موقع الكلية أو فى الكتررب بالمقررات الدراسية  

 .الدراسية الخاصة بالطلبة

لجنة النشر  

 واإلعالم

لجنه و

 الطالب

8000 

نشرررر ثقافررره الجرررودة 

بالكليرررره و التعريرررر  

 بمتطلبرررات بمضررمون

عتمررررراد عرررررايير اإلم

  .هاعمة لالوثائق الداو

لقررراءات عررردة عقرررد 

تعريفية بمضمون كل 

ووثائقررررررة معيررررررار 

ونتائجررررره الداعمرررررة 

لجميرررررررع الفئرررررررات 

مررع  المختلفررة بالكليررة 

 .الفئات المستهدفة

تعري  مختل  فئات الكلية 

طررالبأ أعضرراء يئة مرر  

 إداريرررررررري وترررررررردري أ 

اإلعتمرراد معررايير  متطلبات  ب

 .وتطبيقاتها

 

 

 

فصررل دراسررى ة كررل  اءات التعريفيرر مرر  اللقرر يم عرردد  تن   -

لمستهدفة بالكليررة عرر  متطلبررات معررايير اإلعتمرراد للفئات ا

لجنه منسقي   .وتطبيقاتها

  المعايير

لجنه الدعم  و

 الفني

 تمويل ذاتي  10000
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 المجاالت

 العامة للخطة 
 األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف

فترة  

 التنفيذ 

المسئول 

 عن التنفيذ 

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

 المعايير 

 األكاديمية 

تبنررررررري المعرررررررايير 

االكاديميررررة القوميررررة 

الصررادرة مرر   الحديثة 

الهيئة القومية لضررمان 

 تعلرررررريم وجررررررودة ال

( 2017االعتمررررررراد )

 مرحلة البكالوريوسل

 معرررررايير اكاديميررررره

ومعتمدة متبنا   محدثة  

فررري مجلررر  الكليرررة 

لبرررررامم المختلفرررره ل

 .بالكليه

ه وجررررود معرررراير محدثرررر 

باألدلرررة  ومطبقررره ومررردعم

 .والشوا د

لقطرراا الصرريدلة  اعتمرراد تبنرري معررايير الهيئررة القوميررة -

 بالكليةلحاكمة مجال  افي ال لبرامم البكالوريوس  كأساس

للبرنررامم مررع   األكاديميه  المعاييرمدى توافق  وفات  مصف  -

 و مواصفات الخريم.  المعايير المتبنا 

وفقررا   تحررديثها    بعررد  مراجعه المعايير األكاديميه للبرامم  -

 .للجدارات
 سنويا 

مجل   -

 الكلية 

لجنة -

منسقي  

ألقسام ا

 العلمية

لجنة -

المراجعه  

  الداخلية

بوحدة  

ان ضم

  الجودة

 تمويل ذاتي  1000

 

 

 

 

 

ديث توصيف  حت

 البرامج

والمقرارت 

 الدراسية

 للمرحلتين 

 

 

 

 

 

 تحرررررديي توصررررري  

البرررررررامم لجميررررررع 

 الدراسرررية للمررررحلتي 

فرررى ضررروء المعرررايير 

األكاديميررررة القوميررررة 

وفقررررررررررررررررا  2017

 .للجدارات

صررررري  وتحرررررديي ت

مرحلتررررري  برنرررررامم

وريوس لبكرررررررررررررالا

العليا فرري والدراس ات 

المعررررررايير ضرررررروء 

 .المتبناةثة الحدي

 لبررررررررامماتوصررررررري   -

 دراسررررريةالمقرررررررات الو

لجميررررع برررررامم محرررردث 

 مرحلتررررري البكرررررالوريوس

 .الدراسات العلياو

توصرررررررري  البرررررررررامم -

معتمدة   والمقررات المحدثة

مرررر  المجررررال  الحاكمررررة 

   .وموثقة

 ريوسلوبكاال و مقررات مرحلة ممتوصي  براتحديي   -

أ وفى  تبناةالمالقومية في ضوء المعايير  اتهاومصفوف

 ضوء التغذية الراجعة م  المستفيدي .

 المراجعة الداخلية والخارجية . تقارير -

اعتماد توصي  البرنامم والمقررات لمرحلة   -

 البكالوريوس م  المجال  الحاكمة.

نهايه كل  

عام  

دراسي  

)اغط  

ر بوسبتم

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة  -

منسقي  

ألقسام ا

 م و العلمية

خالل لجان  

الجودة 

باألقسام 

 العلمية

لجنة -

المراجعه  

الداخلية  

بوحدة  

ضمان 

 الجودة 

 

1000 

 

 

 

 

 

 تمويل ذاتي  

 

 

 

تحرررررديي توصررررري  

المقرررررات الدراسرررية 

 ي للمرحلت

تحرررررديي توصررررري  

 جميررررع المقرررررارات 

لمرحلتررررررررررررررررررري 

البكرررررررررررررالوريوس 

 .والدراسات العليا

تحرررررررديي توصررررررري   -

لجميررع مقررات  ال الدراسية 

برررررررررررامم مرحلترررررررررري 

الدراسررات و البكررالوريوس

معتمدة مرر  المجررال    العليا

 .ةموثقالحاكمة و

الدراسات مم و مقررات مرحلة   برامراجعة توصي -

   .ومصفوفاتها العليا

 المراجعة الداخلية والخارجية . تقارير -

 .مم و المقرراتااعتماد توصي  البر -
2000 

 تمويل ذاتي  
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 المجاالت

 العامة للخطة 
 األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف

فترة  

 التنفيذ 

المسئول 

 عن التنفيذ 

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

 

 

 

 

 عـــباـــت

 

 

تحديث توصيف  )

 البرامج

والمقرارت 

 الدراسية

 ( نللمرحلتي

  

 تقرراريرنماذج    ستيفاءإ

 المقرررررررات جميرررررع

 .الدراسية للمرحلتي 

 

 مسرررررررررتوفا  تقارير -

ية الدراسرر للمقرررارت 

 نتررررررائمتضررررررمنة م

ل حليررررر وت بالطرررررال

إسرررررررررررتبيانات  راء 

 .والمستفيدي  الطالب

 

قررررارير نمرررراذج تإعتمرررراد 

خطط التحسرري  المقررات و

  .بمجال  األقسام العلمية

 

 

الطالررب   بنتررائم تقيرريم  إعداد تقررارير المقررررات مسررتعينا  -

 خررارجي  ترردري   ع  رأى عضو  يئة  للمقرر أ واستبيان

 .اتي  وتطوير المقررتحس  أ واستيفاء خططع  المقرر

 اعتماد نمواذج تقرير المقررات فى المجال  المختصة.-

 الدراسية. عة واستيفاء ملفات المقرراتمراج -

 

 

 

 

 

  يةنهاكل 

فصل  

سى  درا

 سنويا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة  -

منسقي  

ألقسام ا

 م و العلمية

خالل لجان  

الجودة 

باألقسام 

 العلمية 

لجنة  -

المراجعة  

الداخلية  

  وحدةب

    الجودة 

1000 

 

 

 تمويل ذاتي 

 

تقررارير جميررع  استيفاء 

البرررررامم الدراسررررية 

 للمرحلتي 

 تقررررارير البرررررامم -

 الدراسرررررية مدعمررررره

 بآراء المستفيدي 

 يةاسرر درال  تقارير للبرامم  -

بالمجررا المعتمدة   حاكمررةل  

المسررتفيدي برر ومدعمه    آراء 

 للتطوير والتحسي   بخططو

  راء المسرررتفيدي  عررر  استقصررراءتطبيرررق اسرررتبيانات  -

اصررحاب  طررالب السررنه النهائيررهأ الخررريجي أ)البرنررامم 

 (.الخارجى عالمراج  راء أعضاء  يئة التدري أ العملأ

قررارير الت تحليررل نتررائم استقصرراءات الرررأ  واصرردار -

 .الخاصة بها

)وفقررا لنمرراذج الهيئررة داد تقررارير البرررامم الدراسررية عرر ا -

فرري ضرروء التغذيررة   وتحسررينها  تطوير ررا  وخطررطة(  القومي

 الراجعة م  المستفيدي .

إعتماد تقارير البرامم فررى المجررال  الحاكمررة )مجررال    -

 .األقسام ومجل  الكلية(

 

1000 

 

 

 

 

 تمويل ذاتي 
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 المجاالت

 العامة للخطة 
 األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف

فترة  

 التنفيذ 

المسئول 

 عن التنفيذ 

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

قياس األداء 

 لرضا وى اومست

ء لررر داقيررراس دور  

 .ومستوى الرضا

نتررائم قيرراس تقررارير 

مسرررتوى  داء جميرررع 

برررررالمجتمع  الفئرررررات

الررررررداخلي بالكليررررررة 

 مستوياتع   تقاريرو

 .الرضا

بيرررران موثررررق ومعتمررررد  -

بررراإلجراءات التصرررحيحية 

التررى اتخررذت بنرراءا علررى 

الترررى اتهرتهرررا السرررلبيات 

)بالمجرررررررال  التقرررررررارير 

واللجرران المعنيررة ومجررال  

ة سررررام ولجرررران الكليرررر األق

 ل  الكلية (ومج

تقررارير عرر  نتررائم قيرراس  -

 الشرررررامل مسرررررتوى األداء

 معتمد. جميع الفئاتل

تقررارير عرر  نتررائم قيرراس  -

 الشامل معتمد. الرضا

تطبيق إستبيانات تقويم األداء السررنو  ليشررمل )أعضرراء   -

 يئررة الترردري أ رةسرراء األقسررام العلميررة و االداريررة و 

و اصررردار ترررائم ر ( و تحليرررل النالداأعضررراء الجهررراز ا

 رضها على المجال  الحاكمة.التقارير و ع

قيرراس الرضررا عرر  سررتبيانات وإستقصرراءات تطبيررق اإ -

)الخررررريجي   البررررامم الدراسرررية و العمليررررة التعليميرررة

وأصررحاب العمررل واألطررررام المجتمعيررة ذات العالقرررة 

 .وطالب السنوات النهائية(

عرر  داخلي والخررارجي  ع الرر قياس وتحليررل  راء المجتمرر     -

 .لتى تقدمها الكلية فى مختل  المجاالتخدمات اال

ائم و اصرردار التقررارير و عرضررها علررى تحليررل النترر  -

 المجال  الحاكمة.

اتخرراذ قرررارات فرري المجررال  الحاكمررة برراالجراءات  -

 التصحيحية في ضوء التغذية الراجعة.

 سنويا 

لجنة -

القياس 

وتقويم 

 األداء

المجال  -

 مةالحاك

وحدة -

ضمان 

 ةالجود

1 000  

م  مشاريع  

الخطه  

االستثماريه 

 للجامعه 

 

التدريب وتنمية  

لقدرات فى  ا

م  انظ مجال

الجودة   ضمان

 واإلعتماد

 

 

 

 قدرات القيادات تنمية

وأعضررررررراء  يئرررررررة 

التررردري  ومعررراونيهم 

والجهرررراز الب والطرررر 

 .اإلدارى

تدريبية  رراملة ة  خط-

لجميرررررررع الفئرررررررات 

المستهدفة فرري ضرروء 

االحتياجررات معتمررردة 

 ومعلنة ومفعلة.

 قيررررادات مشرررراركه -

 ن ررم بفعاليه فررى دعررم

 ضررررررمان الجررررررودة

 .بالكليه واإلعتماد

وورش  تدريبيررررهدورات  -

مفعلرررة واللقررراءات  العمرررل

م ا ررر نتطبيرررق بن المتعلقررره

 دواإلعتما ضمان الجودة

جميررع   ركه فعاله مرر مشا  -

المسررررررتهدفة  األطرررررررام

%( فرررررى اللقررررراءات 40)

 والدورات التدريبية.

مرر    %50ما ال يقل عرر     -

اعداد درسة  املة لالحتياجات التدريبية لجميررع الفئررات   -

 .ل لجنة التدريب بوحدة الجودةم  خال المستهدفة

فرري ضرروء دراسررة تحديررد  الخطررة التدريبيررة وضررع  -

رسررمي موقررع الا علررى الالنهرر وإع  االحتياجات و اعتماد ررا

ا بي  جميع الفئات المستهدفة ووضررع  ليررات للكلية ونشر 

 .لمتابعة تنفيذ ا وفقاً لإلطار الومني المعتمد

نميررة قرردرات إعالن البرنامم التدريبي الشهر  لمركو ت  -

 . أعضاء  يئة التدري  بجامعة حلوان

إعالن ما يرسل مرر  مركررو ضررمان الجررودة بخصررو    -

 سنويا 
لجنة 

 التدريب 
0003  

 

 

م  مشاريع  

الخطه  

االستثماريه 

 للجامعه 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 المجاالت

 العامة للخطة 
 األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف

فترة  

 التنفيذ 

المسئول 

 عن التنفيذ 

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

 

 

 عـــباـــت

 

 

التدريب وتنمية )

لقدرات فى  ا

م  انظ مجال

الجودة   ضمان

 (واإلعتماد

 ترردري   عضو  يئة  -

 تطبيق ن م  قادر على

 .الجودة ضمان

 طالررب قررادر علررى -

 المشررررررراركه فرررررررى

 ودةمن ومه الج

 جهررررررررررراز ادارى -

فرر ارمش  التطرروير  ىك 

 وتطبيق ن ررم ضررمان

 الجودة واإلعتماد

 يئررررة ترررردري   عضرررراءأ

الحضور للدروات لوا بيسج

مرر    %50يبية وكذلك  التدر

 أعضررراء الجهررراز االدار 

 سنويا.

 

اد ررا فرري التي تررم اعتمجودة  مجال البية في  يتدرال  البرامم

و الترري تحتسررب مرر  ضررم   2015مجلرر  الجامعررة عررام 

 .دورات الترقية ألعضاء  يئة التدري 

 . ليات لقياس اثر ومردود التدريب وضع  -

 

 

 

 

 

م  مشاريع  

الخطه  

يه االستثمار 

 لجامعه ل

ت ل البيانايوتحلرصد  

والتقررررارير الخاصررررة 

 ر ثرررررررر اال بقيرررررررراس

مرررررررردود مررررررر  وال

الرررردورات التدربيررررة 

وورش العمرررل الترررى 

أعرردتها وحرردة ن لجنررة 

 التدريب.

 مسررتويات  تقارير ع 

و المررررررررردود  األداء

علررررررررى الفئررررررررات 

 المستهدفه 

مرر    ةمعتمررد  ريراإصدار تق

 وحرردة ضررمان الجررودة عرر 

 دريبقياس أثر ومردود الت

كررل    عرر   ها الذى تررم تنفيررذ

 دورة تدريبية.

متابعررة التطررور فرري نتررائم تقيرريم اداء أعضرراء  يئررة  -

التدري  و الهيئة المعاونة في مجررال تطبيررق ن ررم ضررمان 

الجررودة و مرردى التحسرر  فرري تنفيررذ م ألنشررطة الجررودة 

 .مردود التدريب()كمؤ ر ل  المطلوبة منهم

علميررة و سررام القاألب  لجرران الجررودةاالستفادة مرر  تقررارير    -

  أدائهم فرري تنفيررذ أنشررطة الجررودة ضمان الجودة عوحدة  

 بعد حضور الدورات التدريبية.

عمررل اسررتبيانات و تحليررل البيانررات و كتابررة التقريررر  -

 تنفيذ ا.الدورات التي تم اثرالخا  بكل استبيان ع  

 سنويا 

لجنة -

لقياس ا

وتقويم 

  األداء

لجنه -

 التدريب 

0002  

داء آتحسين 

 الكنتروالت

 أداء توىمسرر ي  تحسرر 

الكنتررررررررررررررررروالت 

 .للمرحلتي 

 نقريرررر عررر  أعمرررال

 ونتائجهررا  الكنتروالت

 .ودالالتها

 صرررررررر تتكنتررررررررروالت 

 والنوا رررررررة يرررررررةدابالحي

 الكفاءة.و

 مراجعة تشكيل ون ام العمل بالكنترول -

 بالكنترول . والسالمة  وط األم مراجعة مدى توافر  ر -

 الكنترول يع أعمالتوز مراجعة العدالة في -

 وتنسيق أعمال الكنترول .  ة تن يممراجع -

 مراجعة تشكيل لجان الممتحني  لكل مادة -

 وموضرروعيتها  مراجعة الت لمات م  نتائم الكنتررروالت  -

  إعررداد تقريررر عرر  مراجعة سرعة الرررد علررى الت لمرراتو

 .ودالالتها  أعمال الكنترول ونتائجه

 نويا س

لجان إعداد   -
ت األمتحانا

 قسام العلمية  باأل

مان ة ضحدو- 
 الجودة  

وكيل الكلية  - 

لشئون التعليم  
 والطالب  

وكيل الكلية -

 للدراسات العليا
 

 

0002   
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 المجاالت

 العامة للخطة 
 األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف

فترة  

 التنفيذ 

المسئول 

 عن التنفيذ 

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

تفعيل دور وحدة  

تقييم  قياس و

اإلمتحانات 

 يةالطالب

الورقررة  جررودةقيرراس 

ون رررررم  األمتحانيرررررة

 اإلمتحانات

 عرر  تقررارير مسررتوفاة

جرررررررود  الورقررررررره 

 االمتحانية

إسررررتبيان   يررررللة تحنتيجرررر 

جررود  الورقرره   ع   بلطالل

 االمتحانية

متحانات متحانية لجميع االإعداد تقارير جودة الورقة اال  -

 .للمرحلتي 

 تحليل نتائم الطالب واصدار التقارير .-

م ورش عمررل عرر  نطررم اإلمتحانررات وتطوير ررا تن رري -

 وكيفية إعداد الورقة اإلمتحانية للتصحيح اآللي.

 

لجنة -

لقياس ا

وتقويم 

 داءاآل

عدة  إعداد قا

يانات  ب

ت وإحصاءا

خاصة ببيانات  

 ر  ي الكلية والتطو

قاعــــــــدة بيانــــــــات 

ــة  ــاءات خاصـ وإحصـ

ــة  ــات الكليـــــ ببيانـــــ

ــى أعــداد يووالتطــ  ر ف

عضـــــاء وا طـــــال ال

ــى  ــدريى عل ــة الت هيئ

ــل والهيئــة  رأس العم

المعاونــــة وأعضــــاء 

 الجهازاإلداري  

 

 

 

 

قاعدة بيانات  

 متكاملة 

 

 

قاعدة بيانات محدثة دوريرراً 

عاء إسررتد  عةرتساعد في س

البيانات والمعلومات لوحدة 

 ضمان الجودة

 

التواصل مع اإلدارات والجهات المعنية بالكلية لتجميع   -

البيانات والمعلومات الحديثة التى تحتاجها وحدة ضمان  

 الجودة .

ير بيانات ع  لتوفالعلمية  القسامجميع امخاطبة -

امل الطالبية والبحثية وتجهيوات حجرات  تجهيوات المع

   . يئة التدري  أعضاء

التواصل مع جميع األقسام اإلدارية لطلب بيانات ع   -

اعداد الطالب والخريجي  والعاملي  وأعضاء  يئة 

 .التدري 

 

لجنة 

المعلومات  

 حصاء واإل

 

 

 

 

5000 

 تمويل ذاتي -

م  إرادات   -

ت  ت ذاالوحدا

 الطابع الخا  

استيفاء معايير  

ده  الجو

 واالعتماد 

 اييرئق معرر إستيفاء وثررا

 اإلعتمررراد ومتطلبرررات

 تطبيررق ن ررم ضررمان

 الجرررررودة وتحرررررديثها

 دورياً كل فيما يخصه

اعررررررداد التقريررررررر -

السرررنو  ن الدراسرررة 

أ ودراسررررة الذاتيررررة 

 NORMSال

إعرررررررداد ملفرررررررات -

اإلعتمرررراد ووثائقهررررا  

  الداعمة

 إسرررتيفاء مالح رررات

القوميررة تقر الهيئررة  ير 

ويرررررررارة تجديرررررررد ل

 تماد.  اإلع

ية ة ذاتدراس  نتقرير سنو   

خطررررة معتمررررد وموثررررق و

التطررروير المقترحرررة للعرررام 

 .الحالي

دراسة حديثة موثقة لمرردى -

اسرررتيفاء معرررايير المررروارد 

 (NORMSبالكلية )

الوثررائق الداعمررة لمعررايير -

 اإلعتماد موثقة ومعتمدة.

التطرروير تحسرري  وخطررة ال-

وموثقررة فررى ضرروء  تمرردةمع

 ية.ة القوممالح ات الهيئ

 

لتحديد مدى  المختصة  المجال  رير مالتقاتنفيذ  متابعة    -

ومتابعة إعتمادات المجررال  الحاكمررة  تنفيذ خطط التحسي 

 .وثيقهاتو

 . لجنة المراجعة الداخليةتقارير تنفيذ  متابعة   -

 .اجعي  الخاريجي متابعة تنفيذ ملحوتات تقارير المر-

 يجة األستبيانات .تنفيذ التغذية الراجعة لتقاريرنت  بعةمتا-

 وإعتماد ررا الدراسررة الذاتيررة ريررر السررنو  نالتق اعررداد -

  .بمجل  الكلية

 سنويا 

لجنة -

منسقي  

 المعايير 

لجنة اعداد  -

التقرير 

السنوى 

والدراسة  

 الذاتية 

مجل   -

 الكلية 

5000 

 تمويل ذاتي -

م  إرادات   -

وحدات ذات  ال

 لخا  بع االطا

 
 ضمان الجودة ةمدير وحد

 أ.د. إيمان جابر محمد حجاج 

 عميد الكلية 

 حمدي سرورسامح أ.د.  
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 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً  للوحدة  الداخلية عمل اللجان طخط  -:ثانيا

 ("لفنيةا" النوعيةللجان ا) 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 مية  العل األقسام منسقيلجنة ( 1)رقم لجنة    عملخطة 

التكلفة   مصادر التمويل 

 بالجنيه

 الهدف المخرج النجاح مؤشرات األنشطة  التنفيذ  فترة القائم بالتنفيذ 

 تمويل ذاتي  

----- 

منسقي  -

األقسام 

  العلمية 

 سنويا 

مررع أعضرراء  ةعقررد لقرراءات توعيرر  -

  مررر  قبرررل منسرررقي تررردري يئرررة ال

ولجرران الرردعم الفنررى   ةم العلميرر االفسا

 .دةوبوحدة ضمان الج

مخاطبه االقسررام العلميرره لالحاطرره   -

 . بمتطلبات الجودة

 

 

العلميررة  األقسررام اسررتيفاء

  الجودة   متطلباتل

العلمية   تستوفى ما األقسام 

 يطلررب منهررا مرر  اعمررال

 الجودة 

قسام تواصل فعال بي  األ-

ان ة ضرررمالعلميرررة ووحرررد

   الجودة 

 ووحــدة  العلمــى  القســم  بــين  التواصل

ــودة ضــمان ــة الج ــاتبمتط لإلحاط  لب

 باألقســام المطلــو  إنجازهــا الجــودة

 متابعة التنفيذو العلمية

500 

أعضاء  يئة  

التدري  

االقسام و

 العلمية 

سبتمبر و  

 فبراير

التواصل مررع االقسررام العلميررة بشررأن 

                                                                                                     ة باعتمررررراد :       مراجعرررررة والتوصررررري

توصررري  المقرررررات للمررررحلتي   *

          والبرررامم للعررام الدراسرري الحررالي.                                                                                

حلتي  قررررررات للمرررررالم تقررررارير *

مم عرر  العررام السررابقأ وتقارير البرا

تطرروير حررة لمقترلوخطررط التحسرري  ا

 المقررات والبرامم

 

ملفررررررررات البرررررررررامم 

 للمرررحلتي  والمقررررات

)البكالوريوسنالدراسات 

محدثة و مستوفا    العليا(

 ةلمتطلبات الجود

ملفرررررررررات البررررررررررامم  

 للمرررررحلتي  والمقررررررات

الدراسرررات نلوريوس)البكا

محدثررة و مسررتوفا   (عليرراال

  ةجودلمتطلبات ال

ــتيفإ ــة ل ءاسـ ــام العلميـ  تاملفـــ األقسـ

ــراال ــرراتمج وبــ ــرحلتين المقــ  للمــ

ــا(  ــات العليـــ )البكالوريوس/الدراســـ

 بالقســم  مراجعتهــا  إتمامالتاءكد من  و

 Checkوتسليمها من خالل   العلمي

list الجودة  ضمان  وحدة الى  . 

  

500 

ة  أعضاء  يئ

 التدري 

 االقسامو

 لمية الع

 سنويا  

 توصرررررري  وتحررررررديي مراجعرررررره

 واعتماد ررا فررىالدراسررية  المقررررات

 صة.المختال  المج

محدثررة   مقررات دراسية

ورسررالة   رةية  في ضوء

 والمعرررررررايير الكليرررررررة

 المتبناة  االكاديمية

دراسررية   توصي  مقررات

 ومعتمررررررررردة موثقرررررررررة

 ومصفوفاتها

تحديث توصيف المقــررات الدراســية 

لتوصــيف ا  عةجاومر  ألقسام العلميةبا

ــايير األ ــوء المعــ ــى ضــ ــه فــ كاديميــ

واعــــداد المصـــــفوفات   للبرنــــامج

 رراتبتوصيف المقلقه لمتعا

1000 

أعضاء  يئة  

التدري  و 

لجان الجودة  

االقسام ب

 العلمية 

 سنويا  

 الدراسررية المقررررات إعررداد تقررارير

ال  العلميرررة جررر واعتماد رررا فرررى الم

 المختصة

 عررر  ةتقرررارير مسرررتوفا

 اسرررريةالدر المقررررررات

 التحسي  خطط  متضمنه

الدراسية   للمقرراتتقارير  

 ريخطررط التطررو  محدد بهررا

ومعتمررردة فرررى  حسررري لتوا

 مجال  األقسام العلمية.

 

 إعـــداد تقـــارير المقـــررات مســـتعينا

ــيم ــائج تقيــ ــرر    بنتــ الطالــــب للمقــ

ــتبيان ــة واسـ ــو هيئـ ــن رأى عضـ  عـ

 عن المقرر.  خارجي  تدريى

 حجاجمان يأ.د. إ: مدير وحدة ضمان الجودة                                          سمر رضوان  د..: أ.مرئيى اللجنه
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

   ( لجنة الدعم الفني 2)رقم لجنة    عملخطة 

التكلفة   مصادر التمويل 

 بالجنيه

 الهدف المخرج النجاح مؤشرات األنشطة  التنفيذ  فترة القائم بالتنفيذ 

 ميوانيه الكلية 

3000 

أعضاء لجنه  

 الفني  دعم  ال

خالل العام  

 الجامعى 

عقد لقرراءات و نرردوات مررع رةسرراء   -

ك ممثلررري و كرررذلالمختلفرررة اللجررران 

للتعريررر  بكيفيرررة  م العلميرررةاالقسرررا

اسرررتيفاء متطلبرررات ضرررمان الجرررودة 

توصرررررري  وتقريررررررر البرنررررررامم 

 .والمقررات أ وغير ا(

اسرررتيفاء لجررران الجرررودة 

الترردري   واعضاء  يئة 

م العلميررة الوثررائق بالقسررا

لوبرررة فرررى مجرررال المط

ن تطبيرررق ن رررام ضرررما

)توصرررررري  الجررررررودة 

وتقريرررررررر البرنرررررررامم 

يفاء رراتأ اسررررتوالمقرررر 

أ ملفررررررات المقررررررررات

 وغير ا( .

 

 

تعريرر  جلسات دعم فنى ل

 اعضررراء لجررران الجرررودة

 واعضرراء  يئررة الترردري 

بمضرررررررمون المعرررررررايير 

 .وثائقها الداعمةو

تقديم الــدعم الفنــى وفقــاً لالحتياجــات 

ــان  ــاللجــ ــودة واعضــ ــة ء هيالجــ ئــ

كـــذل   .ســـام العلميـــةالتـــدريى باألف 

فاء تقديم الدعم الفني فى مجــال إســتي

لفـــر  ل داعمـــة وتفعيلهـــائق الالوثـــا

 .التنفيذية بالوحدة

 سنويا  4000

عقرررد لقررراءات مرررع لجررران الجرررودة -

باألقسررام العلميرررة للتعريررر  بكيفيرررة 

إستيفاء ملفررات البرررامم والمقررررات 

 للمرحلتي .

المعررايير سررقي مررع منعقررد لقرراءات  -

الوثررائق ئها  للوقوم على مدى استيفا

 .لمعايير الجودة و االعتمادالداعمة 

فررررررررات البرررررررررامم مل

 للمرررحلتي  والمقررررات

)البكالوريوسنالدراسات 

   .ومعتمدةمحدثة  العليا(

 

ملفرررررررررات البررررررررررامم  

 للمرررررحلتي  والمقررررررات

)البكالوريوسنالدراسرررات 

محدثررة و مسررتوفا   العليررا(

  .بات الجود لمتطل

يير مراجعة مدى إستيفاء ملفــات معــا

 . الجودة واالعتماد

  

 

  

 

 

 ضمان الجودة ةمدير وحد

 
 أ.د. إيمان جابر محمد حجاج 

 ة لجنرئيى ال

 
 حجاج إيمان  أ.د.
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 القياس و تقويم األداء لجنة( 3)رقم لجنة    عملخطة 

مصادر  

 التمويل

التكلفة  

 بالجنيه

  فترة القائم بالتنفيذ 

 التنفيذ 

 الهدف المخرج النجاح مؤشرات األنشطة 

م  

مشاريع  

الخطه  

االستثماريه 

 للجامعه 

1000 

لجنة  عضاء أ

القياس وتقويم  

 األداء

 سنويا 

ى الفئررات استقصاءات الراى وتطبيقها علرر وانات  استبي  تجهيو  -

ثررر والمررردود مرر  الرردورات التدريبيررة لقيرراس اإلالمسررتهدفة 

 المنفذة.  

 النتائم واعتماد ا.ع  ريراالتق  كتابةتحليل البيانات و-

  إصرردار تقريررر سررنو

 قيرراسع   معتمد خا   

الذى تم   مردود التدريب

  .تنفيذ  لكل فئة

   قيررراس تقرررارير عررر 

تدريب م  ال  المردود

لجميرررررع الررررردورات 

على ية المنفذ   التدريب

 الفئات المستهدفه 

ــارير  ــات والتقـ ــل البيانـ ــد وتحليـ رصـ

 الخاصة بقياس المردود من الــدورات

التدربيــة وورا العمــل التــى أعــدتها 

 لتدريب.وحدة / لجنة ا

1000 

لجنة  أعضاء -

 وتقويم   القياس

 األداء

المجال  -

 الحاكمة

سبتمبر  

 وفبراير

و  ليشررمل )أعضرراء  يئررة إستبيانات تقويم األداء السنتطبيق    -

التدري أ رةساء األقسام العلمية و االدارية و أعضاء الجهرراز 

النتائم و اصدار التقررارير و عرضررها علررى االدار ( و تحليل  

 الحاكمة.المجال  

اءات قيرراس الرضررا عرر  البرررامم إستبيانات وإستقصرر تطبيق    -

)الخررريجي  وأصررحاب العمررل ليميررة الدراسررية و العمليررة التع

 طرام المجتمعية ذات العالقة وطالب السنوات النهائية(.واأل

ي عررر  قيررراس وتحليرررل  راء المجتمرررع الرررداخلي والخرررارج  -

 االت.الخدمات التى تقدمها الكلية فى مختل  المج

ارير و عرضررها علررى المجررال  اصرردار التقرر تحليل النتررائم و  -

 الحاكمة.

حيحية ال  الحاكمة باالجراءات التصي المجاتخاذ قرارات ف  -

 في ضوء التغذية الراجعة.

 

عررر  موثقرررة تقرررارير  -

نترررائم قيررراس مسرررتوى 

لجميرررع  الشرررامل األداء

 مد.معت الفئات

عررر  موثقرررة تقرررارير  -

 الرضرررانترررائم قيررراس 

 ل معتمد.الشام

 

نترررائم  تقرررارير عررر 

توى األداء قياس مسرر 

لجميررررررع الفئررررررات 

بررالمجتمع المسررتهدفة 

ية وع  بالكل  الداخلي

 الرضا  مستويات

 

 

 األداء و مستوى الرضا  قياس

1000 

لجنة  أعضاء 

القياس وتقويم  

 األداء

 سنويا  

اكترونيررا و رصررد الرررأى    واستقصرراءات  تطبيق اإلستبيانات    -

ار التقررارير المصرراحبة والتوصرريات واصررد تحليررل نتائجهرراو

 جاالت اإلستفادة م  التغذية الراجعة م  المستفيدي .بم

تحليرررل نترررائم  تقرررارير

در االسررررتبيانات تصررررر 

واإلستفادة بصفه دوريه  

منهررا فررى اعررداد خطررط 

   التحسي  والتطوير.

 

سرررتبيانات تطبيرررق اال

وفقررا لجرردول زمنررى 

  ددمح

متابعـــة الجـــدول اللمنـــى الخـــا  

ــق است ــرأى بتطبيــــ ــاءات الــــ قصــــ

لمقررات و ل  ال الط  تقييم  إستبياناتو

 للمرحلتين البرامج

 حجاجأ.د. إيمان :  مدير وحدة ضمان الجودة                                                       ود. سلوان حامد  /صور ارا من :د. يرئيى اللجنه 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 التدريب  لجنة( 4)رقم لجنة    عملخطة 

مصادر  

 يلموالت

التكلفة  

 بالجنيه

القائم  

 ذ بالتنفي

  فترة

 التنفيذ 

 فالهد المخرج النجاح مؤشرات األنشطة 

م  مشاريع  

طه  الخ

االستثماريه 

 للجامعه 

0700  

أعضاء  

لجنة 

 التدريب 

 سنويا 

اعداد درسة  املة لالحتياجررات التدريبيررة لجميررع الفئررات   -

 المستهدفة.

د ديررر دريبيرررة فررري ضررروء دراسرررة تحوضرررع  الخطرررة الت -

علررى الموقررع الرسررمي االحتياجررات و اعتماد ررا وإعالنهررا 

ليررات المسررتهدفة ووضررع  للكلية ونشر ا بي  جميع الفئررات  

 لإلطار الومني المعتمدلمتابعة تنفيذ ا وفقاً 

إعالن البرنامم التدريبي الشررهر  لمركررو تنميررة قرردرات   -

 أعضاء  يئة التدري  بجامعة حلوان. 

مان الجررودة بخصررو  ضرر   إعالن ما يرسررل مرر  مركررو  -

ة في مجال الجررودة الترري تررم اعتماد ررا فرري البرامم التدريبي

ي تحتسررب مرر  ضررم  و الترر  2015ة عررام مجلرر  الجامعرر 

 ة ألعضاء  يئة التدري .دورات الترقي

 وضع أليات لقياس اثر و مردود التدريب -

تفعيل عدد م  الدورات التدريبيه   -

 لقاءات المتعلقهوورش العمل وال

 ن الجودةمابن م ض

 واإلعتماد

م  %(  40سنويا )  مشاركه فعاله  -

 الداخليه بالكليه في  جميع األطرام

الجررررودة تطبيررررق ن ررررم ضررررمان 

  واإلعتماد

% مرر  أعضرراء 50قل ع  ما ال ي  -

 يئررة ترردري  يسررجلوا بالحضررور 

% 50للرردروات التدريبيررة وكررذلك 

 م  أعضاء الجهاز االدار  سنويا.

ئررات لفتدريبية  رراملة لجميررع ا  خطة-

المسررتهدفة فرري ضرروء االحتياجررات 

 عتمدة و معلنة و مفعلة.م

ى دعررم قيررادات مشرراركه بفعاليرره فرر  -

 لجودة واإلعتماد بالكليهن م ضمان ا

ضررو  يئررة ترردري  قررادر علررى ع -

 .تطبيق ن م ضمان الجودة واإلعتماد

طالررب قررادر علررى المشرراركه فررى  -

 .من ومه الجودة

ارى مشارك فررى التطرروير جهاز اد  -

بيررررق ن ررررم ضررررمان الجررررودة تطو

 .واإلعتماد

ميــــة قـــــدرات تن

القيادات وأعضاء 

ــدريى  ــة التـ هيئـ

 ومعـــــــــــاونيهم

 والطال  والجهاز

 اإلدارى.

1000 

أعضاء  

 لجنة

التدريب 

بالتعاون  

مع 

أعضاء  

لجنة 

القياس 

وتقويم 

 األداء

 سنويا 

 

ترردري  متابعة التطور في نتائم تقييم اداء أعضاء  يئة ال  -

في مجال تطبيررق ن ررم ضررمان الجررودة و   نةو الهيئة المعاو

 م.مدى التحس  في تنفيذ م ألنشطة الجودة المطلوبة منه

باألقسام العلمية و   تقارير المراجعة الداخلية االستفادة م  -

وحدة ضمان الجودة ع  أدائهم في تنفيذ أنشطة الجودة بعد 

 حضور الدورات التدريبية.

تابة التقرير الخا  ك  ات و تحليل البيانات وعمل استبيان  -

 الدورات التي تم اعداد ا. بكل استبيان ع 

 

 

مرر  مررد معتدورى إصرردار تقريررر 

قياس أثررر   الجودة ع وحدة ضمان  

لترردريب الررذى تررم تنفيررذ  ومررردود ا

 .لكل فئة

و  األداء مسررررتويات تقررررارير عرررر 

مررر  الررردورات التدريبيرررة المرررردود 

  .هدفهعلى الفئات المستالمنفذ  

ــل  ــد وتحليــ رصــ

ــات لبا يانــــــــــــــ

والتقــــــــــــــارير 

الخاصـــة بقيـــاس 

ــر ــن المـــ دود مـــ

التدربية  الدورات 

ــل  وورا العمـــــ

ــدتها  ــى أعـــ التـــ

حــــدة / لجنــــة و

 يب.التدر

 حجاجأ.د. إيمان : مدير وحدة ضمان الجودة                                                        إسماعيل : د. علياء رئيى اللجنه 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 عالم النشر واإللجنة ( 5 )رقمنة  لج  عملخطة 

 األنشطة  رات النجاحمؤش المخرج الهدف
فترة  

 التنفيذ 

  القائم

 التنفيذ ب

التكلفة  

 بالجنيه 
 ر التمويل  مصاد

 

 

 نظــــام  افــــةمفهــــوم وثقنشــــر 

 .الجودة في الكليةضمان 

لوحررد  دليررل سررنو   -

 ضمان الجود  بالكلية. 

 صفحة الوحدة علرري  -

 .موقع الكلية

 دورية  اجتماعات -

 رات .تممؤ -

 أدلة متخصصة مثل  -

 األخالقرررريالميثرررراق )

 .(ودليل الطالب

 

 

 ي الترردر  أعضرراء  يئررة  تعري 

ي  والمجتمع واإلداري  ومعاونيهم

 الجرررررودة بثقافرررررة والطرررررالب

 وإنجرررازات وحررردة ومعايير رررا

 .ضمان الجودة

 محدث للوحد .إصدار دليل سنو   -

 كليةتدعيم صفحة الوحدة علي موقع ال -

 يةاجتماعات دور -

 ق األخالقرريالميثررا):  إصدار أدلة متخصصة مثل  -

 (.ودليل الطالب

نشرررات  -نرردوات  – لقرراءاتتن رريم عرردد مرر  ال-

المسررتهدفة   لجميع الفئات  ورش عمل(    -عاتمطبو

 داخل مجتمع الكلية وخارجها

م  خالل الموقع الرسررمي للكليررة  نشرثقافة الجودة-

لدراسررية علررى ميكروسرروفت تيميررواو الفصررول او

 .بكة التواصل االجتماعي  على

كل فصل  

سى  درا

 سنويا 

لجنة النشر  

 واإلعالم

بالتعاون مع  

سقي  لجنه من

المعايير و  

   الطالب

3500 

م  مشاريع  

الخطه  

ستثماريه اال

 للجامعه 

ــة  ــالة الكليـ ــة ورسـ ــر ر يـ نشـ

ــة و ــيفات الخاصـــــــ التوصـــــــ

 بالمقررات الدراسية 

ساله الكلية رةيه و ر -

معلنرررررره ومنشررررررورة 

 دة.عدبوسائل مت

توصيفات المقررات   -

 لنهمعتمدة ومع

تعريرر  الطررالب و المجتمررع  -

 و رسالتها. المدني برةيه الكلية

لطررالب بالتوصرريفات تعري  ا  -

 مقررات الدراسية  الخاصه بال

نشر رةية و رسالة الكليررة و التوصرريفات الخاصررة 

موقع الكلية أو فررى   بالمقررات الدراسية سواء على

 .ة بالطلبةاصالكتب الدراسية الخ

لجنة النشر  

 واإلعالم

لجنه و

 الطالب

500 

التحديث المســتمر لكــل البيانــات 

ى موقع األخبار  الموجودة عل  و

 الكلية

حرردث موقررع الكليرره م

 بصفه مستمرة

موقرررع الكليررره محررردث بصرررفه 

 مستمرة

جررودة تحديي بيانات الكلية فيما يخص تطبيقات ال  -

يررة بصررورة كلواإلعتماد على الموقع اإللكترونررى لل

المعلومررات ا لخاصررة دوريررة وتوويررد  بالوثررائق و

ى ألعضرراء  يئررة بأنشطة الكلية وع  النشاط العلمرر 

ية كالنرردوات ومشاركتهم المجتمعية والعلم  التدري 

 واللقاءات الثقافية واإلصدارات العلمية

لجنة النشر -

 واإلعالم

مسئول  -

ال  لجنة 

 (ITبالكلية ) 

500 

 تمويل ذاتي 

كــل مــا يتعلــق  ننشــر و اعــال

ــة  ــة التعليمي ــات وبالعملي بتطبيق

 بالكليةمنظومة الجودة واٌعتماد  

اسرررريه و جررررداول در

علررى  امتحانيرره معلنرره

 موقع الكليه 

المتابعرررررات و  زيررررراد  عررررردد

الويارات لموقع الكليه و تحديثه 

 بصفه مستمر 

لخاصررة بفرررق الكليررة نشر كافة الجداول الدراسية ا

ا سررواء علررى موقررع ليرر كذلك جداول الدراسررات العو

 تعلق بمن ومة الجودة واإلعتماد.أ وكل ما ي الكلية

500 

 : إيمان حجاجمدير وحدة ضمان الجودة                                                                             ة: د.شادي ظريف نرئيى اللج
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

   منسقي المعاييرلجنة  ( 6رقم )لجنة    عملخطة 

 فترة التنفيذ  األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج لهدفا
  القائم

 التنفيذ ب

التكلفة  

 بالجنيه 
 صادر التمويل  م

 

 

 

 

متطلبـــــات معـــــايير  إســـــتيفاء

والوثـــا  مؤسســـى ال إلعتمـــادا

 الداعمة لها

اعررررررداد التقريررررررر -

السررررنو  ن الدراسررررة 

أ ودراسرررررة الذاتيرررررة 

 NORMSال

إعداد ملفات اإلعتماد -

  مةووثائقها  الداع

إسررررتيفاء مالح ررررات 

قوميررة تقريررر الهيئررة ال

لويررررررررارة تجديررررررررد 

 اإلعتماد.  

ة ذاتيررة تقريررر سررنو  ن دراسرر 

لتطرروير خطررة امعتمررد وموثررق و

 .يالمقترحة للعام الحال

سرررة حديثرررة موثقرررة لمررردى درا-

استيفاء معررايير المرروارد بالكليررة 

(NORMS) 

الوثررررائق الداعمررررة لمعررررايير -

 اإلعتماد موثقة ومعتمدة.

تحسرررري  والتطرررروير الخطررررة -

وء معتمررردة وموثقرررة فرررى ضررر 

 مالح ات الهيئة القومية.

 ير مرر  المجررال  المختصررةالتقررارتنفيررذ متابعررة  -

تابعرررة وم يرررد مررردى تنفيرررذ خطرررط التحسررري لتحد

 عتمادات المجال  الحاكمة وتوثيقها .إ

 لجنة المراجعة الداخلية. تقارير تنفيذ  متابعة   -

اجعي  مررررمتابعرررة تنفيرررذ ملحوترررات تقرررارير ال-

 الخاريجي .

تغذيرررة الراجعرررة لتقاريرنتيجرررة متابعرررة تنفيرررذ ال-

 األستبيانات .

 ريفيررة بمضررمونتعال  لقرراءاتلالمعايير    تفيذمتابعة  

بالكليررة   المختلفررة  الفئات  لجميع  جهونتائ  معيار  كل

 .طالب( إداريي أ  أعضاء يئة تدري أ  طالبأ(

 ملفررات  سررتيفاءإ  مرردى  عرر   دوريررة  تقارير  إعداد  -

نقاط علق بما يتيتقارير المعايير فتجميع  و  ريايالمع

 القوة والضع  إلعداد الدراسة الذاتية

 راسرررة الذاتيرررةاعرررداد التقريرررر السرررنو  ن الد -

   الكلية  وإعتماد ا بمجل

 سنويا 

أعضاء  

لجنه منسقي  

 المعايير 

3000 

م  مشاريع  

الخطه  

االستثماريه 

 للجامعه

 

 

 

 

 ة لجنلرئيى ا

 
 ن وداد سكراأ.د. 

 ضمان الجودة ةمدير وحد

 
 أ.د. إيمان جابر محمد حجاج 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 المراجعة الداخلية لجنة  (7)رقم لجنة    عملخطة 

 فترة التنفيذ  األنشطة  ؤشرات النجاحم المخرج الهدف
  القائم

 ذ التنفيب
 التكلفة بالجنيه  

مصادر  

 ل التموي

 

 

 المعايير  تحديث  مراجعه

 ألكاديميةا

 

 معرررررايير اكاديميررررره

مرر  و متبنررا  محدثررة 

 مجل  الكلية

 

 

باألدلررة   ومطبقه ومرردعمه  وجود معاير محدث

 .والشوا د

 تبنرري معررايير الهيئررة القوميررة مراجعررة -

 لبرامم البكالوريوس  كأساس

 بعد لبرامماألكاديميه لمراجعه المعايير   -

 تحديثها .

صررررفوفات مرررردى توافررررق ممراحعررررة  -

للبرنامم مررع المعررايير   ألكاديميها  المعايير

 .المتبنا 

 سنويا 

لجنة 

المراجعه  

 الداخلية  

------ ------ 

 

ــراءات  ــة اجــــ مراجعــــ

 برامحلا  تحديث توصيف

 الدراســـيةوالمقـــررات 

ــدار  نللمـــــرحلتي وإصـــ

 التقارير

 

برررررامم دراسرررررية  -

ايير لمعرر طبقررا ل  محدثة

 المتبناة

 

لجميع المراحل و اسية  در  راممتوصي  لب-

 موثقة ومعتمدةم البرام

لمقررررارت الدراسرررية جميرررع التوصررري  -

 حلتي رللم

 مراجعة توصي  برامم البكالوريوس -

المتبنرراة   رفرري ضرروء المعررايي  اتهاومصفوف

 ية والخارجية .المراجعة الداخل  وتقارير

مراجعررة توصرري  برررامم الدراسررات  -

ومصررفوفاتها فرري ضرروء المعررايير  يرراالعل

داخليرررة وتقرررارير المراجعرررة ال لمتبنررراةا

 والخارجية .
نهايه كل عام 

دراسي  

)اغط  

 سبتمبر( و

لجنة  -

المراجعه  

الداخلية  

 للوحدة

لجان  -

المراجعه  

الداخلية  

سام قباال

 العلمية

300 

 تمويل ذاتي 
 

ــارير ةمراجعــــــــ   تقــــــ

 الدراســـــية المقـــــررات

ــرامجو ــرحلتين البــ  للمــ

 دار التقاريروإص

  عمستوفاة  تقارير    -

  مراجعرررررة تقرررررارير

 البرررامموللمقرارات  

للمرررحلتي  الدراسررية 

برررررررآراء  مدعمررررررره

ومتضمنة   المستفيدي 

 خطط التحسي 

للمقرررارات   مراجعة لنماذج تقاريرارير  تق  -

 للتطوير والتحسي   ومدعمه بخططاسية  رالد

 موثقة ومعتمدة

 راممللبرر   مراجعررة لنمرراذج تقرراريرارير  تق  --

موثقررة   فيدي  راء المسررت  الدراسية فى ضرروء

 ومعتمدة

عررة نمرراذج تقررارير جمراقررارير تاعررداد  -

 تطوير رررا الدراسرررية وخطرررط البررررامم

القوميرره  ةهيئرر وتحسررينها وفقررا لنمرراذج ال

 300 إلعتماد.جودة التعليم وا لضمان

 

 
 ة لجنلرئيى ا

 
 يبدأ.د. ربا  ال

 ضمان الجودة ةمدير وحد

 
 أ.د. إيمان جابر محمد حجاج 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 حصاء اإللومات والمعلجنة ( 8)رقم لجنة    عمل خطة

 فترة التنفيذ  األنشطة  لنجاحمؤشرات ا المخرج الهدف
  القائم

 التنفيذ ب
 التكلفة بالجنيه  

مصادر  

 التمويل 

 

  امداد وحدة ضمان الجودة 

والمعلومات التى   ياناتالبب

إلعداد الكلية  تحتاجها عن

راسة التقرير السنوى/ الد 

 الذاتية

امداد وحدة ضمان  

الجودة بالبيانات  

 معلومات الموثقةوال

لوقوم على وضغ  ل

ة وامكانياتها  الكلي

ر  إلعداد التقري

السنوىن الدراسة  

   الذاتية  

 

 

دراسة ذاتية    نتقرير سنو  

 الكلية  ع  محدث وموثق ومعتمد 

جهات المعنية  لالتواصل مع اإلدارات وا -

نات والمعلومات الحديثة بالكلية لتجميع البيا 

 ودة .التى تحتاجها وحدة ضمان الج

توفير جميع االقسام العلمية لمخاطبة -

عامل الطالبية بيانات ع  تجهيوات الم

والبحثية وتجهيوات حجرات أعضاء  يئة 

  .التدري  

 

 سنويا 

لجنة 

المعلومات  

 واإلحصاء

0001  

م  ايرادات 

دات ذات  حالو

الطابع 

 الخا  

بيانات   إعداد قاعدة

وإحصاءات خاصة ببيانات  

عداد  الكلية والتطور فى أ

عضاء هيئة  الطال  وا

رأس العمل  التدريى على 

وأعضاء والهيئة المعاونة 

 الجهازاإلداري بكل إدارة 

قاعدة بيانات  

وإحصاءات خاصة  

فى أعداد   بالتطور

الطالب واعضاء  يئة 

التدري  على رأس  

لعمل والهيئة ا

المعاونة وأعضاء 

ازاإلدار  بكل  الجه

 إدارة 

قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة 

د الطالب فى أعدا لتطوربا

تدري  على  واعضاء  يئة ال

المعاونة  رأس العمل والهيئة

وأعضاء الجهازاإلدار  بكل 

 إدارة 

 

التواصل مع جميع األقسام اإلدارية لطلب  -

جي  ي بيانات ع  اعداد الطالب والخر

  والعاملي  وأعضاء  يئة التدري 

 إعداد تقارير سنويه -

 

0004  

 

 

 

 

 ضمان الجودة ةمدير وحد

 
 مان جابر محمد حجاج أ.د. إي

 ة رئيى اللجن

 
 سوزان أديبأ.د. 
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 الطال   لجنة (9)رقم لجنة  عمل  خطة 

 التنفيذ  فترة األنشطة  مؤشرات النجاح المخرج الهدف
  القائم

 التنفيذ ب

التكلفة  

 بالجنيه 
 مصادر التمويل  

 

 

 

بين  الجودة  مفهوم وثقافةنشر 

 الكلية  فى الطال 

 

 بثقافة  الطالب  تعري 

 ير رررراومعاي الجررررودة

 وإنجرررررازات وحررررردة

الجودة بالكليرره   ضمان 

 م الجود  في تطبيق ن

و االعتمرررررررررررررررررراد 

 المؤسسي..

 

 

 

 الجررودة بثقافررة لطررالبا تعريرر 

 وإنجرررازات وحررردة  ررراومعايير

 .ضمان الجودة

ع  مفهوم الجودة بي    نشرات مطبوعات  توزيع-

ضررمان   ةدير وحرردطالب الكلية وفقا لتوجيهات مرر 

 الجودة.

دة بالتعرراون مررع لجنررة نشررر ملصررقات عرر  الجررو-

 النشر واإلعالن

وزيررع استقصرراةءات الرررأى برري  المساعدة فررى ت-

 مررع لجنررة قيرراس وتقررويم األداء الطررالب بالتعرراون

 بوحدة ضمان الجودة.

المشرراركة مررع وحرردة ضررمان الجررودة بررالتن يم -

نشررر لورش العمل واللقرراءات الطالبيررة الدوريررة ل

 ى الجودة.فثقا

 

 سنويا 

لجنة -

 الطالب 

النشر  جنة ل–

 واإلعالم

لجنة – 

القياس 

 والتقويم 

لجنة  -

     التدريب

4000 

م  مشاريع  

الخطه  

ريه االستثما

 للجامعه 

ــة و رســـ  ــر ر يـ ــة نشـ الة الكليـ

ــة و ــيفات الخاصـــــــ التوصـــــــ

 بالمقررات الدراسية 

رةيه و رساله الكلية  -

 معلنه.

توصيفات المقررات   -

 معلنه 

تعريرر  الطررالب و المجتمررع  -

 يه الكلية و رسالتها.المدني برة

تعري  الطررالب بالتوصرريفات   -

 خاصه بالمقررات الدراسية  ال

 ة الكلية و التوصيفات الخاصررةنشر رةية و رسال

سررواء علررى موقررع الكليررة أو بالمقررات الدراسية  

 .فى الكتب الدراسية الخاصة بالطلبة

لجنة النشر  

و  مواإلعال

 لجنه

 الطالب

500 

ــة متا ــى لجنـ ــاركة فـ ــة المشـ بعـ

دراسة وتقــديم شكاوى الطال  و

 كالتالمقترحات لحل المش

تنميررره االنتمررراء لررردى 

 الطالب للمؤسسه 

 معلنرررة و معتمرررد  لتلقررري ليرررةأ

 شكاو  الطالبيةال

 ألية الشكاو  الطالبية و تفعيلها   إعالن -

 يا سنو نتائم الشكاو  و تفعيل الحلول إعالن -
لجنه 

 طالب لا
500 

 

 

 

 ة رئيى اللجن

 
 شيماء محمود د. 

 ضمان الجودة ةحدمدير و

 
 جابر محمد حجاج  أ.د. إيمان
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 تعليم واإلعتماد لضمان جودة ال

 

 متابعه أعمال الجودة   لجنة (10)رقم لجنة    عملخطة 

 فترة التنفيذ  األنشطة  مؤشرات النجاح جالمخر الهدف
  القائم

 لتنفيذ اب

تكلفة  ال

 بالجنيه 
 در التمويل  مصا

إستيفاء المالحظات اللتى أخذت  

يار األول )التخطيط  على المع

المعيار الثالث    اإلستراتيجي(

و   ارة الجودة والتطوير(د)إ

سابع )المعايير  المعيار ال

  األكاديمية والبرامج التعليمية( 

 د زيارة تجديد االعتماد بع

معايير مستوفا  طبقا  

جودة  ال ضمانم لن 

 واإلعتماد

يير مستوفا  طبقا لن م معا

 الجودة واإلعتماد ضمان

متابعة إستيفاء المالح ات اللتى أخذت على   -

التخطيط اإلستراتيجي( م   )المعيار األول 

 لتنفيذية واآلجراءات التصحيحية.اآلليات ا

لمالح ات اللتى أخذت على  متابعة إستيفاء ا -

لتطوير( م   الجودة واالمعيار الثالي )إدارة 

 التنفيذية واآلجراءات التصحيحية. اآلليات

متابعة إستيفاء المالح ات اللتى أخذت على   -

ألكاديمية والبرامم  االمعيار السابع )المعايير 

اآلليات التنفيذية واآلجراءات التعليمية( م  

  التصحيحية.

متابعه  نة لج سنويا 

أعمال  

 الجودة

------ ------ 

 تجديد االعتماد  تن يم الويار     نجاح ديد االعتماد  للياره تج التجهيل  
مراجعة إستيفاء بقية ملفات المعايير للتقدم لتجديد 

 االعتماد.
 ويل ذاتي مت 10000 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمان الجودة ةمدير وحد

 

 
 د. إيمان جابر محمد حجاج أ.

 ة رئيى اللجن

 

 
 اليليد  هبه أبود. 


