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   2020-2019 لوحدة ادارة الجودة تقرير االنجاز 

 مدى االنجاز  النشاط  الهدف 

اجراء المراجعة الداخلية 

 للكلية

اعداد تقرير بعد انتهاء  تم اجراء المراجعات الداخلية طبقا للخطة التنفيذية و تم  المراجعة الداخلية األولى لألقسام العلمية 

،     743نتائج المراجعة من خالل مجالس الكليةتم اعتماد كما مراجعة و كل 

740 ،741 ، 746 

 المراجعة الداخلية األولى للكنتروالت 

 المراجعة الداخلية الثانية لألقسام العلمية 

 المراجعة الداخلية لألقسام االدارية 

 المراجعة الداخلية الثانية للكنتروالت 

استقصاء اراء االطراف  

 المعنية 

،  من قبل الخريجين تقييم برامج البكالوريوس

 أصحاب األعمال 

تم اعداد االستبيانات االلكترونية المطلوبة و تم اعتماد النتائج من خالل مجالس  

 753، 746،  743،  741،  738الكلية رقم:  
قياس رضا األطراف المجتمعية عن جودة 

 الخريج 

التدريس ، عضاء هيئة الوظيفى ال رضاال قياس

 الجهاز االدارى

  مقررات و اختبارات الفصل تقييم  استبيانات 

 الول ا الدراسى

من قبل طالب السنة  وسي البكالور تقييم برامج

 النهائية 

 استبيان رضا الطالب عن الخدمات و الدعم 

مقررات و اختبارات الفصل   تقييم  استبيانات 

 الثانى  الدراسى
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 744تم اعداد التقارير ومناقشتها و اعتمادها من خالل مجلس الكلية رقم  لبرنامج السنوى ل تقريرالاعداد  التقارير كتابة 

 االول الفصل الدراسى اعداد تقرير مقررات 

 ثانى ال الدراسى لفصل ا اعداد تقرير مقررات 

 اعداد التقرير السنوى للكلية 

تقويم  

 االداء

أعضاء هيئة  تقويم أداء 

 التدريس و معاونيهم 

-2019اداء أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعى نتائج تقويم تم اعتماد  ✓

 738رقم  من مجلس الكلية 2018

تم اعتماد نتائج تقييم أداء اعضاء الجهاز االدارى بقرار مجلس الكلية رقم  ✓

746 

 تقويم أداء القيادات

 االدارىتقويم أداء اعضاء الجهاز 

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

 الجهاز االدارى

جمع االحتياجات التدريبية للفئات المختلفة:  

قيادات، أعضاء هيئة تدريس،معاونيهم، أعضاء  

 جهاز ادارى

تم حصر االحتياجات التدريبية و اعداد خطة تدريبية معتمدة بقرار مجلس  ✓

 741الكلية رقم 

 اعداد الخطة التدريبية 

 تنفيذ البرامج التدريبية 

مراجعة تقرير المراجعيين الخارجيين للهيئة   اجراء التقويم الذاتى 

 2019-2018القومية  

تم مراجعة التقرير و تحديد نقاط القوة و الضعف فى كل معيار و كذلك  •

     اعداد خطة التحسين التى تم مناقشتها و اعتمادها فى مجلس الكلية رقم 

مراجعة مؤشرات و ممارسات 
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 738 كل معيار 

تم اجراء الدراسة الذاتية و كتابة التقرير و مراجعته و مناقشته و اعتماده  

 758 من مجلس الكلية رقم 

تحديد المرفقات المطلوب 

 تحديثها الستيفاء المعيار 

كتابة الدراسة الذاتية للمعيار و 

 تحديد نقاط القوة و الضعف 

اعداد توصيف البرامج  

 و المقررات الدراسية

طبقا للمعايير االكاديمية  

2017 

التعليم الصيدلي  مراجعة المعايير االكاديمية فى 

2017 

و   2017طبقا للمعايير االكاديمية  تم اعداد توصيف البرامج الدراسية الجديدة 

 747اعتماد التوصيف فى مجلس الكلية رقم 

طبقا للمعايير  اعداد توصيف البرامج الدراسية 

 2017االكاديمية 

تدريب أعضاء هيئة التدريس فى االقسام  

طبقا  المختلفة عن كيفية اعداد توصيف المقرر 

 2017للمعايير االكاديمية  

  طبقا للمعايير االكاديمية اعداد توصيف المقرر تم عقد ورشة عمل عن كيفية 

   2017داخل كل قسم علمي 

 عدد الحضور بكل قسم 

26/11/2019  5 قسم الكيمياء الحيوية  

1/12/2019  8 قسم الصيدالنيات  

2/12/2019  3 قسم الكيمياء العضوية  

3/12/2019  9 قسم الكيمياء التحليلية   

3/12/2019  5 قسم الممارسة الصيدلية  

10/12/2019  6 قسم الكيمياء الطبية  
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11/12/2019 بيولوجى قسم الميكرو   8 

27/1/2020   13 قسم العقاقير  
الداخلية و الخارجية لتوصيف  اجراء المراجعة 

 البرامج 

 تم اجراء المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية بواسطة:  

 أ.د. عبد هللا الشنوانى 

 أ.د. عاصم الشاذلى

 أ.د. سحر السويفى 

 و جارى اعداد المراجعة الخارجية 

اجراء المراجعة الداخلية 

 لالمتحانات النظرية 

العلمية لمراجعة  تشكيل لجان داخلية فى االقسام 

 االمتحانات 

 747رقم   تقرير مراجعة االمتحانات معتمد من مجلس الكلية

 اعداد تقرير عن االمتحانات النظرية 

جارى تجهيز الملفات المطلوبة استعدادا لرفعها للهيئة القومية فى أكتوبر   تجهيز الملفات المطلوب رفعها للهيئة  التقدم العادة االعتماد

 مراجعة الملفات للتأكد من االستيفاء  2020

 تحديد منسق الزيارة 

 خطاب من رئيس الجامعة بالموافقة علي التقدم 

 الحصول علي االعتماد المالي المطلوب 

 مخاطبة الهيئة برغبة الكلية في ترتيب الزيارة 
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تهيئة جميع الفئات بالكلية )قيادات، أعضاء 

طالب دراسات عليا، هيئة تدريس، اداريين، 

 طالب(

 

 استقبال مراجعين الهيئة 

لم تذكر  أنشطة أخرى

 فى الخطة التنفيذية 

تحديد مهام عضو هيئة التدريس و رئيس   •

 القسم فيما يخص أعمال الجودة

 تحديث الالئحة الداخلية لوحدة ادارة الجودة •

تحديث رؤية و رسالة الكلية طبقا لتوصيات   •

   الخارجية للهيئةتقرير المراجعة 

 اعداد التقرير السنوى لوحدة ادارة الجودة  •

استقصاء رأى أعضاء هيئة التدريس فى  •

 عملية التعليم االلكترونى 

 اعداد الية التغلب علي الدروس الخصوصية  •

و  استقصاء رأى طالب الدراسات العليا •

 دبلوم الصيدلة االكلينيكية 

 اعداد الئحة حقوق الطالب و واجباته   •

 735تم االعتماد بمجلس الكلية رقم  •

 

 

 741تم االعتماد من مجلس الكلية رقم  •

 

 743تم االعتماد من مجلس الكلية رقم  •

 758تم مناقشة و اعتماد النتائج من مجلس الكلية رقم   •

 

 747الكلية رقم تم اعتماد االلية فى مجلس  •

  747تم مناقشة و اعتماد النتائج فى مجلس الكلية رقم  •

 

 750تم االعتماد فى مجلس الكلية رقم  •



   

6 
 

تحديث استراتيجية التدريس و التعلم و   •

 تقويم الطالب 

اعداد ضمانات تداول السلطة فى المناصب  •

القيادية غير المنظمة باللوائح و القوانين &  

 معايير اختيار رؤساء االقسام االدارية 

اعداد الية جذب و االهتمام بالطالب  •

 الوافدين 

استقصاء اراء الطالب عن الية التقييم من   •

 خالل اعداد المشاريع البحثية

 750تم االعتماد بقرار مجلس الكلية رقم  •

 

 752تم االعتماد بقرار مجلس الكلية رقم  •

 

 

 746تم االعتماد بقرار مجلس الكلية رقم  •

 

 753خالل مجلس الكلية رقم تم مناقشة و اعتماد النتائج من  •

 

 مدير وحدة ادارة الجودة 

 أ.م. جيهان بالطة 

 

 


