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   2020-2019  الخطة التنفيذية لوحدة ادارة الجودة

 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء  فترة التنفيذ  النشاط  الهدف 

اجراء المراجعة الداخلية 

 للكلية

 -سبتمبر  المراجعة الداخلية األولى لألقسام العلمية 

 أكتوبر 

تقرير المراجعة الداخلية  

 معتمد من مجلس الكلية 

 الداخليةعة جلجنة المرا

 

 

 

 ديسمبر  المراجعة الداخلية األولى للكنتروالت 

 مارس  -فبراير  المراجعة الداخلية الثانية لألقسام العلمية 

 فبراير  المراجعة الداخلية لألقسام االدارية 

 ابريل  المراجعة الداخلية الثانية للكنتروالت 

استقصاء اراء االطراف  

 المعنية 

،  من قبل الخريجين برامج البكالوريوستقييم  

 أصحاب األعمال 

تقرير عن تحليل نتائج   نوفمبر 

االستبيان معتمد من مجلس  

 الكلية

 االستبيانات  لجنة

 الطالب 
قياس رضا األطراف المجتمعية عن جودة 

 الخريج 

 نوفمبر 

عضاء هيئة التدريس ، الوظيفى ال رضاال قياس

 الجهاز االدارى

 ديسمبر 

  مقررات و اختبارات الفصل تقييم  استبيانات 

 الول ا الدراسى

 يناير  -ديسمبر 

من قبل طالب السنة  وسي البكالور تقييم برامج

 النهائية 

 ابريل 
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  ابريل  استبيان رضا الطالب عن الخدمات و الدعم 

مقررات و اختبارات الفصل   تقييم  استبيانات 

 الثانى  الدراسى

  مايو  -ابريل 

تقرير معتمد من مجلس   أكتوبر  -نوفمبر  لبرنامج السنوى ل تقريرالاعداد  كتابة التقارير 

 الكلية

 مدير & نائب الوحدة 

 أعضاء هيئة التدريس  مارس  -فبراير  االول الفصل الدراسى اعداد تقرير مقررات 

 التدريس أعضاء هيئة  يوليو  -يونيو  ثانى ال الدراسى لفصل ا اعداد تقرير مقررات 

  -أغسطس  اعداد التقرير السنوى للكلية 

 سبتمبر 

 مدير & نائب الوحدة 

تقويم  

 االداء

تقويم أداء أعضاء هيئة  

 التدريس و معاونيهم 

نتائج تقويم االداء  ✓ فبراير 

معتمدة من مجلس  

 الكلية

% علي  70تقويم أداء  ✓

االقل من الفئات  

 المختلفة 

منسق معيار أعضاء هيئة  

 التدريس 

 منسق معيار القيادة و الحوكمة  فبراير  تقويم أداء القيادات

 منسق معيار الجهاز االدارى فبراير  تقويم أداء اعضاء الجهاز االدارى

 مدير عام الكلية

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

جمع االحتياجات التدريبية للفئات المختلفة:  

قيادات، أعضاء هيئة تدريس،معاونيهم، أعضاء  

 خطة تدريبية معتمدة ✓ سبتمبر 

% علي االقل  70تنفيذ  ✓

 لجنة التدريب 
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 من البرامج التدريبية  جهاز ادارى الجهاز االدارى

نسبة رضا المتدريبيين   ✓

 % 70ال تقل عن  

 أكتوبر  اعداد الخطة التدريبية 

 2020-2019 البرامج التدريبية تنفيذ 

مراجعة تقرير المراجعيين الخارجيين للهيئة   اجراء التقويم الذاتى 

 2019-2018القومية  

تحديد نقاط القوة و الضعف   سبتمبر 

 فى كل معيار

 لجنة الدراسة الذاتية 

 أعضاء الجهاز االدارى 

مراجعة مؤشرات و ممارسات 

 كل معيار 

  و مؤشرات تحديد  أكتوبر 

 ممارسات كل معيار 

تحديد المرفقات المطلوب 

 تحديثها الستيفاء المعيار 

% علي االقل  80استيفاء  ديسمبر  -أكتوبر 

 من المرفقات المطلوبة 

كتابة الدراسة الذاتية للمعيار و 

 تحديد نقاط القوة و الضعف 

دراسة ذاتية مستوفاة   مارس  -يناير 

 للشروط

البرامج  اعداد توصيف 

 و المقررات الدراسية

طبقا للمعايير االكاديمية  

2017 

مراجعة المعايير االكاديمية فى التعليم الصيدلي  

2017 

% للمعايير  100تطبيق  أكتوبر  

 األكاديمية 

 مدير & نائب الوحدة 

طبقا للمعايير  اعداد توصيف البرامج الدراسية 

 2017االكاديمية 

  -نوفمبر 

 ديسمبر 

% للبرامج  100توصيف 

 الدراسية

اعداد توصيف المقرر   يناير  -ديسمبر تدريب أعضاء هيئة التدريس فى االقسام  
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طبقا  المختلفة عن كيفية اعداد توصيف المقرر 

 2017للمعايير االكاديمية  

طبقا للمعايير االكاديمية  

2017 

  اجراء المراجعة الداخلية و الخارجية لتوصيف

 البرامج 

% للبرامج  100مراجعة  مايو  -يناير 

 الدراسية

اجراء المراجعة الداخلية 

 لالمتحانات النظرية 

تشكيل لجان داخلية فى االقسام العلمية لمراجعة  

 االمتحانات 

تقرير مراجعة االمتحانات   ديسمبر 

 معتمد من مجلس الكلية 

أعضاء رئيس القسم العلمى & 

 هيئة التدريس 

 مارس  -يناير  االمتحانات النظرية اعداد تقرير عن 

 2019سبتمبر  تجهيز الملفات المطلوب رفعها للهيئة  التقدم العادة االعتماد

 2020مارس

استكمال الملفات بنسبة  

100 % 

 مدير و نائب الوحدة

 منسقى المعايير 

 بالجامعة مركز الجودة  تقارير مراجعة  2020مارس  مراجعة الملفات للتأكد من االستيفاء 

 تحديد منسق الزيارة 

 خطاب من رئيس الجامعة بالموافقة علي التقدم 

انجاز المهام المطلوبة فى   2020مايو 

 الوقت المحدد

 عميد الكلية 

 مدير و نائب الوحدة

 2020يونيو  الحصول علي االعتماد المالي المطلوب 

 2020يوليو   مخاطبة الهيئة برغبة الكلية في ترتيب الزيارة 

تهيئة جميع الفئات بالكلية )قيادات، أعضاء 

هيئة تدريس، اداريين، طالب دراسات عليا، 

% علي االقل من 50وعى  2020سبتمبر 

كل فئة بكيفية الرد علي  

 مركز الجودة بالجامعة 
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 أسئلة المراجعين  طالب(

سبتمبر/أكتوبر  استقبال مراجعين الهيئة 

2020 

 ادارة الكلية الكلية قرار اعادة اعتماد 

 وحدة ادارة الجودة

 مدير وحدة ادارة الجودة 

 أ.م. جيهان بالطة 

    عميد الكلية 

 أ.د. غادة حامد شاكر        

 

 


