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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة

البيان

الصفحة
1

خطة عمل وحدة ضمان الجودة وخطط عمل اللجان الداخلية الداعمة لها
أوال :خطة عمل وحدة ضمان الجودة
ثانياً :خطة العمل الخاصة بكل لجنة فنية

10

خطة عمل لجنة ( )1منسقى االقسام العلمية

11

خطة عمل لجنة ( )2الدعم الفني

12

خطة عمل لجنة ( )3القياس وتقويم األداء

13

خطة عمل لجنة ( )4التدريب

14

خطة عمل لجنة ( )5النشر و االعالم

15

خطة عمل لجنة ( )6منسقى المعايير

17

خطة عمل لجنة ( )7المراجعة الداخلية

18

خطة عمل لجنة ( )8المعلومات و االحصاء

18

خطة عمل لجنة ( )9الطالب

19

خطة عمل لجنة ( )10متابعة أعمال الجودة

20

3
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة

أوالً -:خطة عمل وحدة ضمان الجودة
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة

أوال :خطة عمل وحدة ضمان الجودة
المجاالت
العامة للخطة

الهدف

المخرج

مؤشرات النجاح

نشررررر أ ميررررة ن ررررام  -دليل سررنو لوحررد تعريرر ر أعضرررراء يئررررة
ضررررررمان الجررررررود الترررررردري ومعرررررراونيهم
الجودة في الكلية.
واإلداريررررري والمجتمرررررع
بالكلية.
 صفحة الوحدة علي والطرررالب بثقافرررة الجرررودةومعايير ا وإنجازات وحدة
موقع الكلية.
ضمان الجودة.
 اجتماعات دورية مؤتمرات . أدلررررة متخصصررررةمثررل (دليررل الطالررب
والميثاق األخالقي)
النشر
واإلعالن عن
ثقافة الجودة
ومتطلبات
معايير اإلعتماد

نشررر رةيررة و رسررالة  -رةيررررره و رسررررراله
الكليررة و التوصرريفات الكلية معلنه.
الخاصرررة برررالمقررات  -توصررررررررررررررريفات
المقررات معلنه.
الدراسية.
نشرررر ثقافررره الجرررودة عقرررد عررردة لقررراءات
تعريفية بمضمون كل
بالكليرررره و التعريرر ر
بمضررمون بمتطلبرررات معيررررررار ووثائقررررررة
معرررررايير اإلعتمررررراد الداعمرررررة ونتائجررررره
والوثائق الداعمة لها .لجميرررررررع الفئرررررررات
المختلفررة بالكليررة مررع
الفئات المستهدفة.

األنشطة
 إصدار دليل سنو محدث لوحدة ضمان الجودة. تدعيم صفحة الوحدة علي موقع الكلية اجتماعات دورية إصدار أدلة متخصصة مثل:(الميثاق األخالقي ودليل الطالب).
تن يم عدد م اللقاءات – ندوات  -نشررات مطبوعررات-ورش عمل) لجميع الفئات المستهدفة داخل مجتمع الكلية
وخارجها.
نشرررثقافة الجررودة م ر خررالل الموقررع الرسررمي للكليررة والفصول الدراسية على ميكروسوفت تيميررواو علررى رربكة
التواصل االجتماعي.
نشرررر رةيرررة و رسرررالة الكليرررة و التوصررريفات الخاصرررة
بالمقررات الدراسية سواء على موقع الكلية أو فى الكتررب
الدراسية الخاصة بالطلبة.

 تعريرررررر الطررررررالب والمجتمرررع المررردني برةيررره
الكلية و رسالتها.
 تعريرررررر ر الطررررررررالببالتوصررررريفات الخاصررررره
بالمقررات الدراسية.
تعري مختل فئات الكلية  -تن يم عرردد مر اللقراءات التعريفيرة كررل فصررل دراسررى
مرر طررالبأ أعضرراء يئة للفئات المستهدفة بالكليررة عر متطلبررات معررايير اإلعتمرراد
ترررررررردري أ وإداريرررررررري وتطبيقاتها.
بمتطلبات معررايير اإلعتمرراد
وتطبيقاتها.

فترة
التنفيذ

التكلفة
بالجنيه

المسئول
عن التنفيذ
لجنة النشرواإلعالم
لجنةالتدريب
وحدةالIT
بالكلية

سنويا

لجنة النشر
واإلعالم
ولجنه
الطالب

لجنه منسقي
المعايير
ولجنه الدعم
الفني

مصادر التمويل

8000
م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

8000

10000
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تمويل ذاتي

كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
المجاالت
العامة للخطة

المعايير
األكاديمية

تحديث توصيف
البرامج
والمقرارت
الدراسية
للمرحلتين

الهدف

المخرج

تبنررررررري المعرررررررايير
االكاديميررررة القوميررررة
الحديثة الصررادرة مر
الهيئة القومية لضررمان
جررررررودة التعلرررررريم و
االعتمررررررراد ()2017
لمرحلة البكالوريوس

معرررررايير اكاديميررررره
محدثة متبنا ومعتمدة
فررري مجلررر الكليرررة
للبرررررامم المختلفرررره
بالكليه.

وجررررود معرررراير محدثرررره  -اعتمرراد تبنرري معررايير الهيئررة القوميررة لقطرراا الصرريدلة
ومطبقررره ومررردعم باألدلرررة كأساس لبرامم البكالوريوس في المجال الحاكمة بالكلية
 مصفوفات مدى توافق المعايير األكاديميه للبرنررامم مررعوالشوا د.
المعايير المتبنا و مواصفات الخريم.
 مراجعه المعايير األكاديميه للبرامم بعررد تحررديثها وفقرراللجدارات.

تحرررررديي توصررررري
برنرررررامم مرحلتررررري
البكرررررررررررررالوريوس
والدراسات العليا فرري
ضرررررروء المعررررررايير
الحديثة المتبناة.

 تحديي توصي برامم و مقررات مرحلة البكالوريوسومصفوفاتها في ضوء المعايير القومية المتبناةأ وفى
ضوء التغذية الراجعة م المستفيدي .
 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية . اعتماد توصي البرنامم والمقررات لمرحلةالبكالوريوس م المجال الحاكمة.

تحرررررديي توصررررري
لجميررررررع البرررررررامم
الدراسرررية للمررررحلتي
فرررى ضررروء المعرررايير
األكاديميررررة القوميررررة
 2017وفقررررررررررررررررا
للجدارات.

تحرررررديي توصررررري
تحرررررديي توصررررري
المقرررررات الدراسرررية جميررررع المقرررررارات
لمرحلتررررررررررررررررررري
للمرحلتي
البكرررررررررررررالوريوس
والدراسات العليا.

مؤشرات النجاح

 توصررررررري البررررررررامموالمقرررررررات الدراسرررررية
محرررردث لجميررررع برررررامم
مرحلتررررري البكرررررالوريوس
والدراسات العليا.
توصرررررررري البرررررررررامموالمقررات المحدثة معتمدة
مرر ر المجررررال الحاكمررررة
وموثقة.
 تحرررررررديي توصررررررريالمقررات الدراسية لجميررع
برررررررررررامم مرحلترررررررررري
البكررالوريوس والدراسررات
العليا معتمدة مر المجررال
الحاكمة وموثقة.

األنشطة

برامم و مقررات مرحلة الدراسات

 مراجعة توصيالعليا ومصفوفاتها.
 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية . -اعتماد توصي البرامم و المقررات.

فترة
التنفيذ

سنويا

نهايه كل
عام
دراسي
(اغط
وسبتمبر
)

المسئول
عن التنفيذ
مجلالكلية
لجنةمنسقي
األقسام
العلمية
لجنةالمراجعه
الداخلية
بوحدة
ضمان
الجودة
 لجنةمنسقي
األقسام
العلمية وم
خالل لجان
الجودة
باألقسام
العلمية
لجنةالمراجعه
الداخلية
بوحدة
ضمان
الجودة

التكلفة
بالجنيه

1000

مصادر التمويل

تمويل ذاتي

1000
تمويل ذاتي

2000
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تمويل ذاتي

كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
المجاالت
العامة للخطة

تـــابـــع
(تحديث توصيف
البرامج
والمقرارت
الدراسية
للمرحلتين)

الهدف

المخرج

إستيفاء نماذج تقررارير  -تقاريرمسرررررررررتوفا
جميرررررع المقرررررررات للمقرررارت الدراسررية
الدراسية للمرحلتي  .متضررررررمنة نتررررررائم
الطرررررالب وتحليرررررل
إسرررررررررررتبيانات راء
الطالب والمستفيدي .

مؤشرات النجاح

األنشطة

إعتمرررراد نمرررراذج تقررررارير  -إعداد تقررارير المقررررات مسررتعينا بنتررائم تقيرريم الطالررب
المقررات وخطط التحسرري للمقرر أ واستبيان ع رأى عضو يئة ترردري خررارجي
ع المقررأ واستيفاء خطط تحسي وتطوير المقررات.
بمجال األقسام العلمية.
اعتماد نمواذج تقرير المقررات فى المجال المختصة. -مراجعة واستيفاء ملفات المقررات الدراسية.

استيفاء تقررارير جميررع  -تقررررارير البرررررامم  -تقارير للبرامم الدراسرية  -تطبيرررق اسرررتبيانات استقصررراء راء المسرررتفيدي عررر
البرررررامم الدراسررررية الدراسرررررية مدعمررررره معتمدة بالمجررال الحاكمررة البرنررامم (طررالب السررنه النهائيررهأ الخررريجي أ اصررحاب
ومدعمه برآراء المسررتفيدي العملأ راء أعضاء يئة التدري أ المراجع الخارجى).
بآراء المستفيدي
للمرحلتي
 تحليررل نتررائم استقصرراءات الرررأ واصرردار التقرراريروبخطط للتطوير والتحسي
الخاصة بها.
 اع رداد تقررارير البرررامم الدراسررية (وفقررا لنمرراذج الهيئررةالقومية) وخطررط تطوير ررا وتحسررينها فرري ضرروء التغذيررة
الراجعة م المستفيدي .
 إعتماد تقارير البرامم فررى المجررال الحاكمررة (مجررالاألقسام ومجل الكلية).

فترة
التنفيذ

التكلفة
بالجنيه

المسئول
عن التنفيذ

مصادر التمويل
تمويل ذاتي

1000
كل نهاية
فصل
دراسى
سنويا

 لجنةمنسقي
األقسام
العلمية وم
خالل لجان
الجودة
باألقسام
العلمية
 لجنةالمراجعة
الداخلية
بوحدة
الجودة

تمويل ذاتي
1000
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
المجاالت
العامة للخطة

مؤشرات النجاح

األنشطة

الهدف

المخرج

قيررراس دور لررر داء تقررارير نتررائم قيرراس
مسرررتوى داء جميرررع
ومستوى الرضا.
الفئرررررات برررررالمجتمع
الررررررداخلي بالكليررررررة
وتقاريرع مستويات
الرضا.

 بيرررران موثررررق ومعتمرررردبررراإلجراءات التصرررحيحية
التررى اتخررذت بنرراءا علررى
السرررلبيات الترررى اتهرتهرررا
التقرررررررارير (بالمجرررررررال
واللجرران المعنيررة ومجررال
األقسررررام ولجرررران الكليرر رة
ومجل الكلية )
 تقررارير ع ر نتررائم قيرراسمسرررررتوى األداء الشرررررامل
لجميع الفئات معتمد.
 تقررارير ع ر نتررائم قيرراسالرضا الشامل معتمد.

 تطبيق إستبيانات تقويم األداء السررنو ليشررمل (أعضرراءيئررة الترردري أ رةسرراء األقسررام العلميررة و االداريررة و
أعضررراء الجهررراز االدار ) و تحليرررل النترررائم و اصررردار
التقارير و عرضها على المجال الحاكمة.
 تطبيررق اإسررتبيانات وإستقصرراءات قيرراس الرضررا عررالبررررامم الدراسرررية و العمليررررة التعليميرررة (الخررررريجي
وأصررحاب العمررل واألطررررام المجتمعيررة ذات العالقرررة
وطالب السنوات النهائية).
 قياس وتحليررل راء المجتمرع الرداخلي والخررارجي عرالخدمات التى تقدمها الكلية فى مختل المجاالت.
 تحليررل النتررائم و اصرردار التقررارير و عرضررها علررىالمجال الحاكمة.
 اتخرراذ قرررارات فرري المجررال الحاكمررة برراالجراءاتالتصحيحية في ضوء التغذية الراجعة.

تنمية قدرات القيادات -خطة تدريبية رراملة
وأعضررررررراء يئرررررررة لجميرررررررع الفئرررررررات
التررردري ومعررراونيهم المستهدفة فرري ضرروء
والطرررالب والجهرررراز االحتياجررات معتمررردة
ومعلنة ومفعلة.
اإلدارى.
 قيررررادات مشرررراركهبفعاليه فررى دعررم ن ررم
ضررررررمان الجررررررودة
واإلعتماد بالكليه.

 دورات تدريبيرررره وورشالعمرررل واللقررراءات مفعلرررة
المتعلقررره بنتطبيرررق ن رررام
ضمان الجودة واإلعتماد
 مشاركه فعاله مر جميررعاألطرررررررام المسررررررتهدفة
( )%40فرررررى اللقررررراءات
والدورات التدريبية.
 -ما ال يقل عر  %50مر

 اعداد درسة املة لالحتياجات التدريبية لجميررع الفئرراتالمستهدفة م خالل لجنة التدريب بوحدة الجودة.
 وضررع الخطررة التدريبيررة فرري ضرروء دراسررة تحديررداالحتياجات و اعتماد ررا وإعالنهرا علررى الموقررع الرسررمي
للكلية ونشر ا بي جميع الفئات المستهدفة ووضررع ليررات
لمتابعة تنفيذ ا وفقا ً لإلطار الومني المعتمد.
 إعالن البرنامم التدريبي الشهر لمركو تنميررة قرردراتأعضاء يئة التدري بجامعة حلوان.
 -إعالن ما يرسل مر مركررو ضررمان الجررودة بخصررو

قياس األداء
ومستوى الرضا

التدريب وتنمية
القدرات فى
مجال نظام
ضمان الجودة
واإلعتماد

فترة
التنفيذ

سنويا

سنويا

المسئول
عن التنفيذ

لجنةالقياس
وتقويم
األداء
المجالالحاكمة
وحدةضمان
الجودة

لجنة
التدريب

التكلفة
بالجنيه

1000

3000
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مصادر التمويل

م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
المجاالت
العامة للخطة

الهدف

تـــابـــع
(التدريب وتنمية
القدرات فى
مجال نظام
ضمان الجودة
واإلعتماد)
رصد وتحليل البيانات
والتقررررارير الخاصررررة
بقيرررررررراس االثررررررررر
والمرررررررردود مررررررر
الرررردورات التدربيررررة
وورش العمرررل الترررى
أعرردتها وحرردة ن لجنررة
التدريب.

تحسين آداء
الكنتروالت

تحسرري مسررتوى أداء
الكنتررررررررررررررررروالت
للمرحلتي .

المخرج

مؤشرات النجاح

األنشطة

البرامم التدريبية في مجال الجودة التي تررم اعتماد ررا فرري
أعضرررراء يئررررة ترررردري
 عضو يئة ترردريقادر على تطبيق ن م يسجلوا بالحضور للدروات مجلر الجامعررة عررام  2015و الترري تحتسررب مر ضررم
التدريبية وكذلك  %50مر دورات الترقية ألعضاء يئة التدري .
ضمان الجودة.
 وضع ليات لقياس اثر ومردود التدريب . طالررب قررادر علررى أعضررراء الجهررراز االدارالمشررررررراركه فرررررررى سنويا.
من ومه الجودة
 جهررررررررررراز ادارىمشارك فرى التطرروير
وتطبيق ن ررم ضررمان
الجودة واإلعتماد
تقارير ع مسررتويات إصدار تقارير معتمرردة مر  -متابعررة التطررور فرري نتررائم تقيرريم اداء أعضرراء يئررة
األداء و المررررررررردود وحرردة ضررمان الجررودة عر التدري و الهيئة المعاونة في مجررال تطبيررق ن ررم ضررمان
علررررررررى الفئررررررررات قياس أثر ومردود التدريب الجررودة و مرردى التحسرر فرري تنفيررذ م ألنشررطة الجررودة
الذى تررم تنفيررذ ها عر كررل المطلوبة منهم (كمؤ ر لمردود التدريب).
المستهدفه
 االستفادة مر تقررارير لجرران الجررودة باألقسررام العلميررة ودورة تدريبية.
وحدة ضمان الجودة ع أدائهم فرري تنفيررذ أنشررطة الجررودة
بعد حضور الدورات التدريبية.
 عمررل اسررتبيانات و تحليررل البيانررات و كتابررة التقريرررالخا بكل استبيان ع اثرالدورات التي تم تنفيذ ا.
 مراجعة تشكيل ون ام العمل بالكنترولنقريرررر عر ر أعمرررال كنتررررررررروالت تتصررررررر
الكنتروالت ونتائجهررا بالحياديرررررررة والنوا رررررررة  -مراجعة مدى توافر روط األم والسالمة بالكنترول .
 مراجعة العدالة في توزيع أعمال الكنترولوالكفاءة.
ودالالتها.
 مراجعة تن يم وتنسيق أعمال الكنترول . مراجعة تشكيل لجان الممتحني لكل مادة مراجعة الت لمات م نتائم الكنتررروالت وموضرروعيتهاومراجعة سرعة الرررد علررى الت لمررات إعررداد تقريررر عر
أعمال الكنترول ونتائجه ودالالتها.

فترة
التنفيذ

المسئول
عن التنفيذ

التكلفة
بالجنيه

مصادر التمويل

م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

سنويا

سنويا

لجنةالقياس
وتقويم
األداء
لجنهالتدريب
 لجان إعداداألمتحانات
باألقسام العلمية
وحدة ضمانالجودة
وكيل الكليةلشئون التعليم
والطالب
وكيل الكليةللدراسات العليا

2000

2000
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
المجاالت
العامة للخطة

الهدف

المخرج

مؤشرات النجاح

قيرراس جررودة الورقررة تقررارير مسررتوفاة ع ر نتيجررررة تحليررررل إسررررتبيان
تفعيل دور وحدة
األمتحانيرررررة ون رررررم جرررررررود الورقررررررره للطالب ع جررود الورقرره
قياس وتقييم
االمتحانية
االمتحانية
اإلمتحانات
اإلمتحانات
الطالبية

إعداد قاعدة
بيانات
وإحصاءات
خاصة ببيانات
الكلية والتطوير

استيفاء معايير
الجوده
واالعتماد

قاعــــــــدة بيانــــــــات
وإحصـــاءات خاصـــة
ببيانـــــــات الكليـــــــة
والتطــوير فــى أعــداد
الطـــــال واعضـــــاء
هيئــة التــدريى علــى
رأس العمــل والهيئــة
المعاونــــة وأعضــــاء
الجهازاإلداري
إستيفاء وثررائق معرايير
اإلعتمررراد ومتطلبرررات
تطبيررق ن ررم ضررمان
الجرررررودة وتحرررررديثها
دوريا ً كل فيما يخصه

قاعدة بيانات
متكاملة

اعررررررداد التقريرررررررالسرررنو ن الدراسرررة
الذاتيررررة أ ودراسررررة
الNORMS
إعرررررررداد ملفررررررراتاإلعتمرررراد ووثائقهررررا
الداعمة
إسرررتيفاء مالح رررات
تقرير الهيئررة القوميررة
لويرررررررارة تجديرررررررد
اإلعتماد.

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د .إيمان جابر محمد حجاج

قاعدة بيانات محدثة دوريرا ً
تساعد في سرعة إسررتدعاء
البيانات والمعلومات لوحدة
ضمان الجودة

تقرير سنو ن دراسة ذاتية
معتمررررد وموثررررق وخطررررة
التطررروير المقترحرررة للعرررام
الحالي.
دراسة حديثة موثقة لمرردىاسرررتيفاء معرررايير المررروارد
بالكلية ()NORMS
الوثررائق الداعمررة لمعرراييراإلعتماد موثقة ومعتمدة.
خطررة التحسرري والتطررويرمعتمرردة وموثقررة فررى ضرروء
مالح ات الهيئة القومية.

فترة
التنفيذ

األنشطة
 إعداد تقارير جودة الورقة االمتحانية لجميع االمتحاناتللمرحلتي .
تحليل نتائم الطالب واصدار التقارير . تن رريم ورش عمررل عرر نطررم اإلمتحانررات وتطوير رراوكيفية إعداد الورقة اإلمتحانية للتصحيح اآللي.
 التواصل مع اإلدارات والجهات المعنية بالكلية لتجميعالبيانات والمعلومات الحديثة التى تحتاجها وحدة ضمان
الجودة .
مخاطبة جميع االقسام العلمية لتوفير بيانات عتجهيوات المعامل الطالبية والبحثية وتجهيوات حجرات
أعضاء يئة التدري .
 التواصل مع جميع األقسام اإلدارية لطلب بيانات عاعداد الطالب والخريجي والعاملي وأعضاء يئة
التدري .
 متابعة تنفيذ التقارير م المجال المختصة لتحديد مدىتنفيذ خطط التحسي ومتابعة إعتمادات المجررال الحاكمررة
وتوثيقها.
 متابعة تنفيذ تقارير لجنة المراجعة الداخلية.متابعة تنفيذ ملحوتات تقارير المراجعي الخاريجي .متابعة تنفيذ التغذية الراجعة لتقاريرنتيجة األستبيانات . اعررداد التقريررر السررنو ن الدراسررة الذاتيررة وإعتماد ررابمجل الكلية.

التكلفة
بالجنيه

المسئول
عن التنفيذ

مصادر التمويل

لجنةالقياس
وتقويم
اآلداء

لجنة
المعلومات
واإلحصاء

سنويا

عميد الكلية
أ.د .سامح حمدي سرور

 تمويل ذاتي م إراداتالوحدات ذات
الطابع الخا

5000

لجنةمنسقي
المعايير
لجنة اعدادالتقرير
السنوى
والدراسة
الذاتية
مجلالكلية

5000

 تمويل ذاتي م إراداتالوحدات ذات
الطابع الخا
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة

ثانيا ً -:خطط عمل اللجان الداخلية للوحدة
(اللجان النوعية "الفنية")
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )1لجنة منسقي األقسام العلمية
الهدف

المخرج

التواصل بــين القســم العلمــى ووحــدة
ضــمان الجــودة لإلحاطــة بمتطلبــات
الجــودة المطلــو إنجازهــا باألقســام
العلمية ومتابعة التنفيذ

األقسام العلمية تستوفى ما
يطلررب منهررا مرر اعمررال
الجودة
تواصل فعال بي األقسامالعلميرررة ووحررردة ضرررمان
الجودة
ملفرررررررررات البررررررررررامم
والمقررررررات للمرررررحلتي
(البكالوريوسنالدراسرررات
العليررا) محدثررة و مسررتوفا
لمتطلبات الجودة

تحديث توصيف المقــررات الدراســية
باألقسام العلمية ومراجعة التوصــيف
فــــى ضــــوء المعــــايير األكاديميــــه
للبرنــــامج واعــــداد المصـــــفوفات
المتعلقه بتوصيف المقررات
إعـــداد تقـــارير المقـــررات مســـتعينا
بنتــــائج تقيــــيم الطالــــب للمقــــرر
واســـتبيان عـــن رأى عضـــو هيئـــة
تدريى خارجي عن المقرر.

توصي مقررات دراسررية مقررات دراسية محدثررة مراجعرررررره وتحررررررديي توصرررررري
موثقرررررررررة ومعتمررررررررردة في ضوء رةية ورسررالة المقررررات الدراسررية واعتماد ررا فررى
الكليرررررررة والمعرررررررايير المجال المختصة.
ومصفوفاتها
االكاديمية المتبناة

إســـتيفاء األقســـام العلميـــة لملفـ ـات
البــــرامج والمقــــررات للمــــرحلتين
(البكالوريوس/الدراســـــات العليـــــا)
والتاءكد من إتمام مراجعتهــا بالقســم
العلمي وتسليمها من خالل Check
 listالى وحدة ضمان الجودة.

مؤشرات النجاح

األنشطة

 عقررد لقرراءات توعيررة مررع أعضرراءيئرررة التررردري مر ر قبرررل منسرررقي
اسررتيفاء األقسررام العلميررة االفسام العلميرة ولجرران الرردعم الفنررى
بوحدة ضمان الجودة.
لمتطلبات الجودة
 مخاطبه االقسررام العلميرره لالحاطررهبمتطلبات الجودة .
التواصل مررع االقسررام العلميررة بشررأن
ملفررررررررات البرررررررررامم مراجعرررررة والتوصرررررية باعتمررررراد :
والمقررررات للمرررحلتي * توصررري المقرررررات للمررررحلتي
(البكالوريوسنالدراسات والبرررامم للعررام الدراسرري الحررالي.
العليا) محدثة و مستوفا * تقررررارير المقررررررات للمرررررحلتي
وتقارير البرامم عر العررام السررابقأ
لمتطلبات الجودة
وخطررط التحسرري المقترحررة لتطرروير
المقررات والبرامم

تقارير للمقررات الدراسية تقرررارير مسرررتوفاة عررر إعررداد تقررارير المقررررات الدراسررية
محدد بهررا خطررط التطرروير المقررررررات الدراسررررية واعتماد رررا فرررى المجر رال العلميرررة
المختصة
والتحسررري ومعتمررردة فرررى متضمنه خطط التحسي
مجال األقسام العلمية.

رئيى اللجنه :أ.م.د .سمر رضوان

فترة التنفيذ

سنويا

سبتمبر و
فبراير

سنويا

سنويا

القائم بالتنفيذ

منسقياألقسام
العلمية

التكلفة
بالجنيه

مصادر التمويل

-----

أعضاء يئة
التدري
واالقسام
العلمية

500

أعضاء يئة
التدري
واالقسام
العلمية

500

أعضاء يئة
التدري و
لجان الجودة
باالقسام
العلمية

1000

تمويل ذاتي

مدير وحدة ضمان الجودة :أ.د .إيمان حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )2لجنة الدعم الفني
الهدف

المخرج

تقديم الــدعم الفنــى وفقـا ً لالحتياجــات
للجــــان الجــــودة واعضــــاء هيئــــة
التـــدريى باألفســـام العلميـــة .كـــذل
تقديم الدعم الفني فى مجــال إســتيفاء
الوثـــائق الداعمـــة وتفعيلهـــا للفـــر
التنفيذية بالوحدة.

جلسات دعم فنى لتعرير
اعضررراء لجررران الجرررودة
واعضرراء يئررة الترردري
بمضرررررررمون المعرررررررايير
ووثائقها الداعمة.

مراجعة مدى إستيفاء ملفــات معــايير ملفرررررررررات البررررررررررامم
والمقررررررات للمرررررحلتي
الجودة واالعتماد.
(البكالوريوسنالدراسرررات
العليررا) محدثررة و مسررتوفا
لمتطلبات الجود .

مؤشرات النجاح

األنشطة

فترة التنفيذ

اسرررتيفاء لجررران الجرررودة
واعضاء يئة الترردري
بالقسررام العلميررة الوثررائق
المطلوبرررة فرررى مجرررال
تطبيرررق ن رررام ضرررمان
الجررررررودة (توصرررررري
وتقريرررررررر البرنرررررررامم
والمقرر ررراتأ اسررررتيفاء
ملفررررررات المقرررررررراتأ
وغير ا) .
ملفررررررررات البرررررررررامم
والمقررررات للمرررحلتي
(البكالوريوسنالدراسات
العليا) محدثة ومعتمدة.

 عقد لقرراءات و نرردوات مررع رةسرراءاللجررران المختلفرررة و كرررذلك ممثلررري
االقسرررام العلميرررة للتعرير ر بكيفيرررة
اسرررتيفاء متطلبرررات ضرررمان الجرررودة
توصرررررري وتقريررررررر البرنررررررامم
والمقررات أ وغير ا).

خالل العام
الجامعى

القائم بالتنفيذ

مصادر التمويل

التكلفة
بالجنيه

3000
أعضاء لجنه
الدعم الفني

عقرررد لقررراءات مرررع لجررران الجرررودةباألقسررام العلميرررة للتعريرر بكيفيرررة
إستيفاء ملفررات البرررامم والمقررررات
للمرحلتي .
 عقررد لقرراءات مررع منسررقي المعرراييرللوقوم على مدى استيفائها الوثررائق
الداعمة لمعايير الجودة و االعتماد.

سنويا

ميوانيه الكلية

4000

رئيى اللجنة
أ.د .إيمان حجاج

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د .إيمان جابر محمد حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )3لجنة القياس و تقويم األداء
الهدف

المخرج

رصـــد وتحليـــل البيانـــات والتقـــارير تقرررارير عر ر قيررراس
الخاصة بقياس المردود من الــدورات المردود م التدريب
التدربيــة وورا العمــل التــى أعــدتها لجميرررررع الررررردورات
التدريبية المنفذ على
وحدة  /لجنة التدريب.
الفئات المستهدفه

قياس األداء و مستوى الرضا

تقرررارير عر ر نترررائم
قياس مسرتوى األداء
لجميررررررع الفئررررررات
المسررتهدفة بررالمجتمع
الداخلي بالكلية وع
مستويات الرضا

مؤشرات النجاح

فترة
التنفيذ

األنشطة

 تجهيو استبيانات واستقصاءات الراى وتطبيقها علرى الفئرراتإصرردار تقريررر سررنو
معتمد خا ع قيرراس المسررتهدفة لقيرراس اإلثررر والمررردود مرر الرردورات التدريبيررة
مردود التدريب الذى تم المنفذة.
تحليل البيانات وكتابة التقاريرع النتائم واعتماد ا.تنفيذ لكل فئة.

 تقرررارير موثقرررة عر رنترررائم قيررراس مسرررتوى
األداء الشرررامل لجميرررع
الفئات معتمد.
 تقرررارير موثقرررة عر رنترررائم قيررراس الرضرررا
الشامل معتمد.

تقرررارير تحليرررل نترررائم
متابعـــة الجـــدول اللمنـــى الخـــا
بتطبيــــــق استقصــــــاءات الــــــرأى تطبيرررق االسرررتبيانات االسررررتبيانات تصرررردر
وإستبيانات تقييم الطال للمقررات و وفقررا لجرردول زمنررى بصفه دوريه واإلستفادة
منهررا فررى اعررداد خطررط
محدد
البرامج للمرحلتين
التحسي والتطوير.

رئيى اللجنه:د .يارا منصور  /ود .سلوان حامد

سنويا

القائم بالتنفيذ

أعضاء لجنة
القياس وتقويم
األداء

 تطبيق إستبيانات تقويم األداء السنو ليشررمل (أعضرراء يئررةالتدري أ رةساء األقسام العلمية و االدارية و أعضاء الجهرراز
االدار ) و تحليل النتائم و اصدار التقررارير و عرضررها علررى
المجال الحاكمة.
أعضاء لجنة تطبيق إستبيانات وإستقصراءات قيرراس الرضررا عر البررراممالقياس وتقويم
الدراسررية و العمليررة التعليميررة (الخررريجي وأصررحاب العمررل
سبتمبر
األداء
واألطرام المجتمعية ذات العالقة وطالب السنوات النهائية).
وفبراير
المجال قيررراس وتحليرررل راء المجتمرررع الرررداخلي والخرررارجي عررالحاكمة
الخدمات التى تقدمها الكلية فى مختل المجاالت.
 تحليل النتررائم واصرردار التقرارير و عرضررها علررى المجررالالحاكمة.
 اتخاذ قرارات في المجال الحاكمة باالجراءات التصحيحيةفي ضوء التغذية الراجعة.
 تطبيق اإلستبيانات واستقصرراءات الرررأى اكترونيررا و رصرردأعضاء لجنة
وتحليررل نتائجهررا واصرردار التقررارير المصرراحبة والتوصرريات
سنويا القياس وتقويم
بمجاالت اإلستفادة م التغذية الراجعة م المستفيدي .
األداء

التكلفة
بالجنيه

مصادر
التمويل

1000

1000

م
مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

1000

مدير وحدة ضمان الجودة :أ.د .إيمان حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )4لجنة التدريب
الهدف

المخرج

مؤشرات النجاح

األنشطة

تنميــــة قـــــدرات
القيادات وأعضاء
هيئـــة التـــدريى
ومعـــــــــــاونيهم
والطال والجهاز
اإلدارى.

خطة تدريبية رراملة لجميررع الفئرراتالمسررتهدفة فرري ضرروء االحتياجررات
معتمدة و معلنة و مفعلة.
 قيررادات مشرراركه بفعاليرره ف رى دعررمن م ضمان الجودة واإلعتماد بالكليه
 عضررو يئررة ترردري قررادر علررىتطبيق ن م ضمان الجودة واإلعتماد.
 طالررب قررادر علررى المشرراركه فررىمن ومه الجودة.
 جهاز ادارى مشارك فررى التطررويروتطبيررررق ن ررررم ضررررمان الجررررودة
واإلعتماد.

 تفعيل عدد م الدورات التدريبيهوورش العمل واللقاءات المتعلقه
بن م ضمان الجودة
واإلعتماد
 مشاركه فعاله سنويا ( )%40مجميع األطرام الداخليه بالكليه في
تطبيررررق ن ررررم ضررررمان الجررررودة
واإلعتماد
 ما ال يقل ع  %50مر أعضرراءيئررة ترردري يسررجلوا بالحضررور
للرردروات التدريبيررة وكررذلك %50
م أعضاء الجهاز االدار سنويا.

 اعداد درسة املة لالحتياجررات التدريبيررة لجميررع الفئرراتالمستهدفة.
 وضرررع الخطرررة التدريبيرررة فررري ضررروء دراسرررة تحدير رداالحتياجررات و اعتماد ررا وإعالنهررا علررى الموقررع الرسررمي
للكلية ونشر ا بي جميع الفئررات المسررتهدفة ووضررع ليررات
لمتابعة تنفيذ ا وفقا ً لإلطار الومني المعتمد
 إعالن البرنامم التدريبي الشررهر لمركررو تنميررة قرردراتأعضاء يئة التدري بجامعة حلوان.
 إعالن ما يرسررل مر مركررو ضرمان الجررودة بخصرروالبرامم التدريبية في مجال الجررودة الترري تررم اعتماد ررا فرري
مجل ر الجامع رة عررام  2015و الت ري تحتسررب م ر ضررم
دورات الترقية ألعضاء يئة التدري .
 -وضع أليات لقياس اثر و مردود التدريب

رصــــد وتحليــــل تقررررارير عرررر مسررررتويات األداء و
البيانــــــــــــــــات المرررردود مر ر الررردورات التدريبيرررة
إصرردار تقريررر دورى معتمررد مرر
والتقــــــــــــــارير المنفذ على الفئات المستهدفه.
وحدة ضمان الجودة ع قياس أثررر
الخاصـــة بقيـــاس
ومررردود الترردريب الررذى تررم تنفيررذ
المـــــردود مـــــن
لكل فئة.
الدورات التدربية
وورا العمـــــــل
التـــــى أعـــــدتها
وحــــدة  /لجنــــة
التدريب.

رئيى اللجنه :د .علياء إسماعيل

 متابعة التطور في نتائم تقييم اداء أعضاء يئة الترردريو الهيئة المعاونة في مجال تطبيررق ن ررم ضررمان الجررودة و
مدى التحس في تنفيذ م ألنشطة الجودة المطلوبة منهم.
 االستفادة م تقارير المراجعة الداخلية باألقسام العلمية ووحدة ضمان الجودة ع أدائهم في تنفيذ أنشطة الجودة بعد
حضور الدورات التدريبية.
 عمل استبيانات و تحليل البيانات و كتابة التقرير الخابكل استبيان ع الدورات التي تم اعداد ا.

فترة
التنفيذ

سنويا

سنويا

القائم
بالتنفيذ

التكلفة
بالجنيه

أعضاء
لجنة
التدريب

7000

أعضاء
لجنة
التدريب
بالتعاون
مع
أعضاء
لجنة
القياس
وتقويم
األداء

1000

مصادر
التمويل

م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

مدير وحدة ضمان الجودة :أ.د .إيمان حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )5لجنة النشر واإلعالم
المخرج

الهدف

 دليررل سررنو لوحرردضمان الجود بالكلية.
نشــــر مفهــــوم وثقافــــة نظــــام  -صفحة الوحدة علرري
موقع الكلية.
ضمان الجودة في الكلية.
 اجتماعات دورية مؤتمرات . أدلة متخصصة مثل(الميثرررراق األخالقرررري
ودليل الطالب).
نشـــر ر يـــة ورســـالة الكليـــة
والتوصـــــــــيفات الخاصـــــــــة
بالمقررات الدراسية
التحديث المســتمر لكــل البيانــات
و األخبار الموجودة على موقع
الكلية

نشــر و اعــالن كــل مــا يتعلــق
بالعمليــة التعليميــة وبتطبيقــات
منظومة الجودة واٌعتماد بالكلية

مؤشرات النجاح

تعري أعضرراء يئررة الترردري
ومعاونيهم واإلداريي والمجتمع
والطرررررالب بثقافرررررة الجرررررودة
ومعايير رررا وإنجرررازات وحررردة
ضمان الجودة.

فترة
التنفيذ

األنشطة
 إصدار دليل سنو محدث للوحد . تدعيم صفحة الوحدة علي موقع الكلية اجتماعات دورية إصدار أدلة متخصصة مثل( :الميثرراق األخالقرريودليل الطالب).
تن رريم عرردد مرر اللقرراءات – نرردوات  -نشررراتمطبوعات -ورش عمل) لجميع الفئات المسررتهدفة
داخل مجتمع الكلية وخارجها
نشرثقافة الجودة م خالل الموقع الرسررمي للكليررةوالفصررول الدراسررية علررى ميكروسرروفت تيميررواو
على بكة التواصل االجتماعي.
نشر رةية و رسالة الكليررة و التوصرريفات الخاصررة
بالمقررات الدراسية سواء على موقع الكلية أو فررى
الكتب الدراسية الخاصة بالطلبة.

 رةيه و رساله الكلية  -تعريرر الطررالب و المجتمررعمعلنرررررره ومنشررررررورة المدني برةيه الكلية و رسالتها.
 تعري الطررالب بالتوصرريفاتبوسائل متعددة.
 توصيفات المقررات الخاصه بالمقررات الدراسيةمعتمدة ومعلنه
موقررع الكليرره محرردث موقرررع الكليررره محررردث بصرررفه  -تحديي بيانات الكلية فيما يخص تطبيقات الجررودة
واإلعتماد على الموقع اإللكترونررى للكليررة بصررورة
مستمرة
بصفه مستمرة
دوريررة وتوويررد بالوثررائق والمعلومررات ا لخاصررة
بأنشطة الكلية وع النشاط العلمرى ألعضرراء يئررة
التدري ومشاركتهم المجتمعية والعلمية كالنرردوات
واللقاءات الثقافية واإلصدارات العلمية
جررررداول دراسرررريه و زيررررراد عررررردد المتابعرررررات و نشر كافة الجداول الدراسية الخاصررة بفرررق الكليررة
امتحانيرره معلنرره علررى الويارات لموقع الكليه و تحديثه وكذلك جداول الدراسررات العليرا سررواء علررى موقررع
الكلية أ وكل ما يتعلق بمن ومة الجودة واإلعتماد.
بصفه مستمر
موقع الكليه

رئيى اللجنة :د.شادي ظريف

كل فصل
دراسى
سنويا

القائم
بالتنفيذ

التكلفة
بالجنيه

لجنة النشر
واإلعالم
بالتعاون مع
لجنه منسقي
المعايير و
الطالب

3500

لجنة النشر
واإلعالم
ولجنه
الطالب

500

لجنة النشرواإلعالم
مسئوللجنة ال
( )ITبالكلية

مصادر التمويل

م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

500
تمويل ذاتي

500

مدير وحدة ضمان الجودة :إيمان حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )6لجنة منسقي المعايير
المخرج

الهدف

اعررررررداد التقريرررررررالسررررنو ن الدراسررررة
الذاتيرررررة أ ودراسرررررة
الNORMS
إســـــتيفاء متطلبـــــات معـــــايير -إعداد ملفات اإلعتماد
ووثائقها الداعمة
اإلعتمـــاد المؤسســـى والوثـــا
إسررررتيفاء مالح ررررات
الداعمة لها
تقريررر الهيئررة القوميررة
لويررررررررارة تجديررررررررد
اإلعتماد.

مؤشرات النجاح

األنشطة

فترة التنفيذ

تقريررر سررنو ن دراسررة ذاتيررة
معتمررد وموثررق وخطررة التطرروير
المقترحة للعام الحالي.
دراسرررة حديثرررة موثقرررة لمررردىاستيفاء معررايير المرروارد بالكليررة
()NORMS
الوثررررائق الداعمررررة لمعرررراييراإلعتماد موثقة ومعتمدة.
خطررررة التحسرررري والتطررررويرمعتمررردة وموثقرررة فرررى ضررروء
مالح ات الهيئة القومية.

 متابعررة تنفيررذ التقررارير مر المجررال المختصررةلتحديرررد مررردى تنفيرررذ خطرررط التحسررري ومتابعرررة
إعتمادات المجال الحاكمة وتوثيقها .
 متابعة تنفيذ تقارير لجنة المراجعة الداخلية.متابعرررة تنفيرررذ ملحوترررات تقرررارير المرررراجعيالخاريجي .
متابعرررة تنفيرررذ التغذيرررة الراجعرررة لتقاريرنتيجرررةاألستبيانات .
متابعة تفيذ المعايير للقرراءات التعريفيررة بمضررمون
كل معيار ونتائجه لجميع الفئات المختلفررة بالكليررة
)طالبأ أعضاء يئة تدري أ إداريي أ طالب).
 إعداد تقارير دوريررة عر مرردى إسررتيفاء ملفرراتالمعايير وتجميع تقارير المعايير فيما يتعلق بنقاط
القوة والضع إلعداد الدراسة الذاتية
 اعرررداد التقريرررر السرررنو ن الدراسرررة الذاتيرررةوإعتماد ا بمجل الكلية

سنويا

القائم
بالتنفيذ

أعضاء
لجنه منسقي
المعايير

التكلفة
بالجنيه

3000

مصادر التمويل

م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

رئيى اللجنة
أ.د .وداد سكران

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د .إيمان جابر محمد حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )7لجنة المراجعة الداخلية
الهدف

المخرج

معرررررايير اكاديميررررره
مراجعه تحديث المعايير محدثررة و متبنررا مرر
مجل الكلية
األكاديمية

مراجعــــــة اجــــــراءات
تحديث توصيف البرامح
والمقـــررات الدراســـية
للمـــــرحلتين وإصـــــدار
التقارير

مؤشرات النجاح

وجود معاير محدثه ومطبقه ومرردعم باألدلررة
والشوا د.

 برررررامم دراسرررررية -توصي لبرامم دراسية لجميع المراحل ومحدثة طبقررا للمعرايير البرامم موثقة ومعتمدة
توصررري لجميرررع المقررررارت الدراسررريةالمتبناة
للمرحلتي

 تقارير مستوفاة عمراجعــــــ ـة تقــــــــارير مراجعرررررة تقرررررارير
المقـــــررات الدراســـــية للمقرارات والبرررامم
والبــــرامج للمــــرحلتين الدراسررية للمرررحلتي
مدعمررررررره برررررررآراء
وإصدار التقارير
المستفيدي ومتضمنة
خطط التحسي

 تقارير مراجعة لنماذج تقارير للمقررراراتالدراسية ومدعمه بخطط للتطوير والتحسي
موثقة ومعتمدة
 -تقارير مراجعررة لنمرراذج تقررارير للبرراممالدراسية فى ضرروء راء المسررتفيدي موثقررة
ومعتمدة

رئيى اللجنة
أ.د .ربا الديب

فترة التنفيذ

األنشطة
 مراجعررة تبنرري معررايير الهيئررة القوميررةكأساس لبرامم البكالوريوس
 مراجعه المعايير األكاديميه للبرامم بعدتحديثها .
 مراحعررررة مصررررفوفات مرررردى توافررررقالمعايير األكاديميه للبرنامم مررع المعررايير
المتبنا .
 مراجعة توصي برامم البكالوريوسومصفوفاتها فرري ضرروء المعررايير المتبنرراة
وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية .
 مراجعررة توصرري برررامم الدراسرراتالعليررا ومصررفوفاتها فرري ضرروء المعررايير
المتبنررراة وتقرررارير المراجعرررة الداخليرررة
والخارجية .
 اعررداد تقررارير مراجعررة نمرراذج تقرراريرالبررررامم الدراسرررية وخطرررط تطوير رررا
وتحسررينها وفقررا لنمرراذج الهيئررة القوميرره
لضمان جودة التعليم واإلعتماد.

سنويا

نهايه كل عام
دراسي
(اغط
وسبتمبر)

القائم
بالتنفيذ
لجنة
المراجعه
الداخلية

 لجنةالمراجعه
الداخلية
للوحدة
 لجانالمراجعه
الداخلية
باالقسام
العلمية

مصادر
التمويل

التكلفة بالجنيه

------

------

300

تمويل ذاتي

300

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د .إيمان جابر محمد حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )8لجنة المعلومات واإلحصاء
المخرج

الهدف
امداد وحدة ضمان الجودة
بالبيانات والمعلومات التى
تحتاجها عن الكلية إلعداد
التقرير السنوى /الدراسة
الذاتية
إعداد قاعدة بيانات
وإحصاءات خاصة ببيانات
الكلية والتطور فى أعداد
الطال واعضاء هيئة
التدريى على رأس العمل
والهيئة المعاونة وأعضاء
الجهازاإلداري بكل إدارة

امداد وحدة ضمان
الجودة بالبيانات
والمعلومات الموثقة
للوقوم على وضغ
الكلية وامكانياتها
إلعداد التقرير
السنوىن الدراسة
الذاتية
قاعدة بيانات
وإحصاءات خاصة
بالتطور فى أعداد
الطالب واعضاء يئة
التدري على رأس
العمل والهيئة
المعاونة وأعضاء
الجهازاإلدار بكل
إدارة

رئيى اللجنة
أ.د .سوزان أديب

مؤشرات النجاح

تقرير سنو ن دراسة ذاتية
محدث وموثق ومعتمد ع الكلية

قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة
بالتطور فى أعداد الطالب
واعضاء يئة التدري على
رأس العمل والهيئة المعاونة
وأعضاء الجهازاإلدار بكل
إدارة

األنشطة

فترة التنفيذ

القائم
بالتنفيذ

 التواصل مع اإلدارات والجهات المعنيةبالكلية لتجميع البيانات والمعلومات الحديثة
التى تحتاجها وحدة ضمان الجودة .
مخاطبة جميع االقسام العلمية لتوفيربيانات ع تجهيوات المعامل الطالبية
والبحثية وتجهيوات حجرات أعضاء يئة
التدري .

التكلفة بالجنيه

1000

سنويا
 التواصل مع جميع األقسام اإلدارية لطلببيانات ع اعداد الطالب والخريجي
والعاملي وأعضاء يئة التدري
 -إعداد تقارير سنويه

مصادر
التمويل

م ايرادات
الوحدات ذات
الطابع
الخا

لجنة
المعلومات
واإلحصاء
4000

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د .إيمان جابر محمد حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة
خطة عمل لجنة (رقم  )9لجنة الطال
المخرج

الهدف

نشر مفهوم وثقافة الجودة بين
الطال فى الكلية

نشـــر ر يـــة و رسـ ـالة الكليـــة
والتوصـــــــــيفات الخاصـــــــــة
بالمقررات الدراسية
المشـــاركة فـــى لجنـــة متابعـــة
شكاوى الطال ودراسة وتقــديم
المقترحات لحل المشكالت

تعري الطالب بثقافة
الجررررودة ومعايير ررررا
وإنجرررررازات وحررررردة
ضمان الجودة بالكليرره
في تطبيق ن م الجود
و االعتمرررررررررررررررررراد
المؤسسي..

مؤشرات النجاح

األنشطة

توزيع نشرات مطبوعات ع مفهوم الجودة بيطالب الكلية وفقا لتوجيهات مردير وحرردة ضررمان
الجودة.
تعرير الطررالب بثقافررة الجررودة -نشررر ملصررقات عر الجررودة بالتعرراون مررع لجنررة
ومعايير رررا وإنجرررازات وحررردة النشر واإلعالن
المساعدة فررى توزيررع استقصرراةءات الرررأى برريضمان الجودة.
الطررالب بالتعرراون مررع لجنررة قيرراس وتقررويم األداء
بوحدة ضمان الجودة.
المشرراركة مررع وحرردة ضررمان الجررودة بررالتن يملورش العمل واللقرراءات الطالبيررة الدوريررة لنشررر
ثقافى الجودة.

 رةيه و رساله الكلية  -تعريرر الطررالب و المجتمررع نشر رةية و رسالة الكلية و التوصيفات الخاصررةالمدني برةيه الكلية و رسالتها .بالمقررات الدراسية سررواء علررى موقررع الكليررة أو
معلنه.
 توصيفات المقررات  -تعري الطررالب بالتوصرريفات فى الكتب الدراسية الخاصة بالطلبة.الخاصه بالمقررات الدراسية
معلنه
تنميررره االنتمررراء لررردى أليرررة معلنرررة و معتمرررد لتلقررري  -إعالن ألية الشكاو الطالبية و تفعيلها
 إعالن نتائم الشكاو و تفعيل الحلولالشكاو الطالبية
الطالب للمؤسسه

فترة التنفيذ

سنويا

سنويا

القائم
بالتنفيذ
لجنةالطالب
–لجنة النشر
واإلعالم
–لجنة
القياس
والتقويم
 لجنةالتدريب

التكلفة
بالجنيه

مصادر التمويل

4000
م مشاريع
الخطه
االستثماريه
للجامعه

لجنة النشر
واإلعالم و
لجنه
الطالب

500

لجنه
الطالب

500

رئيى اللجنة

مدير وحدة ضمان الجودة

د .شيماء محمود

أ.د .إيمان جابر محمد حجاج
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كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد

وحـــدة ضمــــــان الجـــــودة

خطة عمل لجنة (رقم  )10لجنة متابعه أعمال الجودة
المخرج

الهدف
إستيفاء المالحظات اللتى أخذت
على المعيار األول (التخطيط
اإلستراتيجي) المعيار الثالث
(إدارة الجودة والتطوير) و
المعيار السابع (المعايير
األكاديمية والبرامج التعليمية)
بعد زيارة تجديد االعتماد

معايير مستوفا طبقا
لن م ضمان الجودة
واإلعتماد

التجهيل للياره تجديد االعتماد

نجاح تن يم الويار

مؤشرات النجاح

معايير مستوفا طبقا لن م
ضمان الجودة واإلعتماد

تجديد االعتماد

األنشطة
 متابعة إستيفاء المالح ات اللتى أخذت علىالمعيار األول (التخطيط اإلستراتيجي) م
اآلليات التنفيذية واآلجراءات التصحيحية.
 متابعة إستيفاء المالح ات اللتى أخذت علىالمعيار الثالي (إدارة الجودة والتطوير) م
اآلليات التنفيذية واآلجراءات التصحيحية.
 متابعة إستيفاء المالح ات اللتى أخذت علىالمعيار السابع (المعايير األكاديمية والبرامم
التعليمية) م اآلليات التنفيذية واآلجراءات
التصحيحية.
مراجعة إستيفاء بقية ملفات المعايير للتقدم لتجديد
االعتماد.

فترة التنفيذ

سنويا

القائم
بالتنفيذ

لجنة متابعه
أعمال
الجودة

التكلفة
بالجنيه

مصادر التمويل

------

------

10000

تمويل ذاتي

رئيى اللجنة
مدير وحدة ضمان الجودة
د .هبه أبو اليليد
أ.د .إيمان جابر محمد حجاج
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