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 2020/2021الجودة ضمان الخطة التنفيذية لوحدة 
 المعيار التطوير  نشطةأ آليات التنفيذ التنفيذبداية  نهاية التنفيذ مسؤولية التنفيذ وتقييم األداء مؤشرات المتابعة

 

   الخطة لجنة وضع محاضر اجتماعات

 ة ياالستراتيج

 2025-2020جديدة استراتيجية  خط 

 ميد الكليةع

ضمان مدير وحدة 

  الجودة

مقرر معيار التخطيط 

 االستراتيجى 

 

 

 

 

 2020ديسمبر

 

 

 

 

 2020اكتوبر 

 التنفيذية الخطة وضع 

  األهداف االستراتيجية للكلية ربط

 هداف االستراتيجية للجامعةباأل

  من تجميع المالحظات 

 اعتماد الخطة من مجلس الكلية 

 

طة استكمال وضع الخ

-2020) ستراتيجيةاال

2025) 

 
 

التخطيط   - 1

 اإلستراتيجي

 التدريس هيئة أعضاء أعداد زيادة 
 بدورات الملتحقين المعاونة والهيئة
بنسبة  واإلدارية القيادية المهارات تنمية

 عن العام السابق %10ال تقل عن 

 مدير وحدة الجودة  -
- CRD 

 

دورات تدريبية ألعضاء  زيادة   2020اكتوبر 2021 ابريل
 المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 تنمية بدورات الملتحقين
 واإلدارية القيادية المهارات

متابعة تنمية قدرات  -

 القيادات االكاديمية

 
القيادة - 2

 والحوكمة

  خطة وحدة الجودة لمتابعة الدراسات

 العليا

 شهور عن متابعة العملية  6كل  تقارير

نتائج و التعليمية للدراسات العليا 

طالب  استطالع الرأي من كل من

 الدراسات العليا والممتحنين الخارجيين

 

 لدراساتلوكيل الكلية 

 العليا

 وحدة الجودةمدير 

 2021 اغسطس

 

 2020اكتوبر

 

الدراسات مرحلة وضع خطة لمتابعة 

 العليا )مرفق خطة منفصلة(

 

البكالوريوس متابعة طالب 

  الدراسات العلياو

 

 

 

دارة الجودة إ -3

 والتطوير

  خطة وحدة الجودة لمتابعة مرحلة

 البكالوريوس

 تقارير دورية لمتابعة العملية التعليمية 

 نتائج استطالع االراء 

  اجراءات تصحيحية بناء على

 التقاريرونتائج االستطالعات

وكيل الكلية لشئون 

 والطالبالتعليم 

 وحدة الجودةمدير 

 

 2021 اغسطس

 

 2020اكتوبر

 

وضع خطة لمتابعة مرحلة البكالوريوس 

 )مرفق خطة منفصلة(

 

متابعة طالب مرحلة 

 البكالوريوس 

 

       

  تدريبية طبقا دورات  5تنفيذ

 لالحتياجات التدريبية 

 

 

 عميد الكلية

مدير مركز تطوير 

 CRDالتعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحديد االحتياجات التدريبة للسادة

 اعضاء هيئة التدريس

  وضع خطة تدريبية بناء على

 االحتياجات

تدريب السادة اعضاء 

 هيئة التدريس
أعضاء هيئة  -4

والهيئة  التدريس

 المعاونة
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  استمارات تقييم اداء من جميع

 االطراف

 اجراءات تصحيحية بناء على التقارير 

 ةود تقارير متابعرو 

 

 مدير وحدة الجودة

 2020كتوبرا 2021 ابريل

 

آليات تقييم اداء تطبيق  تطبيق االليات

 أعضاء هيئة التدريس

 

 

 تقرير نتائج قياس الرضا 

  تحسين الرضالاجراءات تصحيحية 

 استمارة تقييم رضا السادة  توزيع

 ا ه ت 

 قياس الرضا وعمل تقرير 

قياس رضا السادة اعضاء 

 هيئة التدريس

       

  خطة تدريبية معتمدة طبقا لالحتياجات

 التدريبية 

  طبقا  ا  موظف 25تدريب عدد

 لالحتياجات التدريبية 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية-

 مدير وحدة الجودة-

 مدير عام الكلية -
 2021 ابريل

 

 2020اكتوبر

 

  تحديد  االحتياجات التدريبة للسادة

 اعضاء الجهاز االداري

  وضع خطة تدريبية بناء على

 االحتياجات

 تدريب الجهاز االداري

الجهاز  – 5

 اإلداري

  استمارات تقييم اداء 

 اجراءات تصحيحية بناء على التقارير 

 تجهيز األدوات المطلوبة 

 طبيق التقييمت 

تقييم اداء أعضاء الجهاز 

 االداري

 
 تقرير نتائج قياس الرضا

 لتحسين الرضااجراءات تصحيحية 

استمارة تقييم رضا السادة توزيع 

 اعضاء الجهاز االداري

 قياس الرضا وعمل تقرير

الجهاز اعضاء قياس رضا 

 االداري

       

 
 تقرير عن ما تم انجازه فى التدريب

 محضر خطة اخالء
 

 

 
وكيل الشئون البيئة  
وخدمة المجتمع ولجنة 

 االزمات و الكوارث
 2020اكتوبر 2021 يونيو

 الخطة الموضوعة تقييم
 استكمال التدريب

متابعة خطة التدريب على  -
إخالء المباني في حالة 

 الكوارث
الموارد المالية  - 6

 الماديةو

 وجود خطة معتمدة 
 تقرير انجاز للخطة

 

 
 2021ابريل  مدير وحدة الجودة 

 

 2020اكتوبر

 

 

  مخاطبة االدارة الهندسية 

متابعة تحديث خطة صيانة  -
المباني والمرافق لضمان كفاءة 

 التشغيل 
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 الرابعة والخامسةوجود مقررات الفرقة 
 معتمدة 

 مدير وحدة الجودة
وكيل الكلية لشئون 

 التعليم
 2020سبتمبر 2021يونيو  لجنة المناهج

متابعة لجنة مراجعة توصيف مقررات 
 الرابعة والخامسةالفرقة 

 االطراف من المزيد اطالع
 المقررات تقارير على المعنية
 واالطراف الطالب مثل

 . المعنية المجتمعية

توصيف استكمال متابعة  
مقررات  برنامج الطب 

(5+2) 

المعايير  -7

االكاديمية والبرامج 

  التعليمية

       

 لوكيل الكلية  السنويتقريرال

 يقدم سنويا لمجلس الكليةللدراسات 

 .يشمل التحديث

 90 % ورسائل االبحاث من 

 ةللخط مطابق والدكتوراة الماجستير

 البحثية

وكيل الكلية للدراسات 

 والبحوث 

 
 2021اغسطس 

 

 2020اكتوبر

 

منشورة الأدخال بيانات االبحاث متابعة 

 شهور( 6دوريا )كل 

متابعة قاعدة البيانات الخاصة 

 بالبحوث العلمية المنشورة 

متابعة االلتزام بتنفيذ الخطة 

 البحثية

البحث العلمي  -10

 واالنشطة العلمية

       

 الجودة ضمان مدير وحدة 

 د نها كامل                 


