
     خطة التطوير والتحطين                                                                                                                                                                                                       

 وحدة إدارة الجودة    جامعة السقازيق 
7102-7102 

0 
 

 مؤشزاث المخببعت وحقييم األداء  مسئىليت الخنفيذ الخىقيج آليبث الخنفيذ مقخزدبث الخطىيز والخذسين مجبالث الخطىيز والخنفيذ

البزامج الخعليميت  7/3

مىصفت و معخمذة و حخىافق 

نىاحج الخعلم لكل بزنبمج مع 

المعبييز االكبديميت المزجعيت 

 -المخبنبة:

تعررررردياء  عرررررا ا   ررررر  إجررررررا  

الائحرررة اللعدلرررة وقررررار وزار  

م ورا  االطررا  7102-7102

 اللجتلعية

إضافة مقررر الرتح ف فر  العردو  

و جعل مقرر  تلريض اللطرعين 

و إدارة تلررررررريض ترررررردرش فرررررر  

فصل دراض  واحرد ولريص طروا  

 العام و عفص  دد الطا اء

7102-7102 

  ليد ال  ية -

رؤضا  األقطام  -
 الع لية

 وحدة ضلان الجودة -

 

ضافة مقرر إثبت بالالئحة والقرار الوزاري م
التحكم في العدوى و جعل مقررى تمريض 

المسنين و إدارة تمريض تدرس في فصل دراسي 
  يس طوال العام وبنفس عدد الساعاتواحد ول

      
نوووووىاحج الوووووخعلم  لكووووول  7/4

بزنووبمج حعليمووس يخسووق مووع 

مقزراحوووووووووو  الذرا وووووووووويت و 

حىصوي  المقووزراث حى ووخ 

س و الخقوووىيم طوووزل الخوووذري

 الخس حذقق نىاحج الخعلم

صررررياتة وتصررررعيا الل رجرررراء 

التع يليررررة اللطررررتردفة ل  ر ررررام  

  طريقة ض يلة

 

صررياتة وتصررعيا  ررادة صررياتة إ

الل رجرراء التع يليررة اللطررتردفة 

 ل  ر ام  

 

7102-7102 

 

 

 

  ليد ال  ية -

رؤضا  األقطام  -

 الع لية

 وحدة ضلان الجودة -

 مية النظرية والعمميةعدد الساعات الككتابة 
بمصفوفة البرنامج وارفاقها مع توصيف 

 المقررات

 
البووووزامج الخعليميووووت و  7/5

المقووووزراث الذرا وووويت يوووووخم 

مزاجعخهوووب بةوووىرة دوريوووت 

بمشووووووووووبركت الموووووووووووزاجعين 

 الذاخلين و الخبرجين :

 

اللراجعرررررة الداخ يرررررة اضرررررت لا  

 وال ارجية ل  ر ام 

 

م اطرررة االقطرررام الع ليرررة  علررررل 

الداخ يررررة وال ارجيررررة  اللراجعرررة

 ل لرقراء الدراضية

7102-7102 

  ليد ال  ية -

رؤضا  األقطام  -

 الع لية

 وحدة ضلان الجودة -

جراءات وجود المراحعة الداخمية والخارجية و  ا 
 تصحيحية بناء عمى رأى المراجعين الخارجيين
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 وحدة إدارة الجودة    جامعة السقازيق 
7102-7102 

7 
 

 مؤشزاث المخببعت وحقييم األداء  مسئىليت الخنفيذ الخىقيج آليبث الخنفيذ مقخزدبث الخطىيز والخذسين مجبالث الخطىيز والخنفيذ

للمؤ سووووووووووت حقووووووووووبيز  7/6

 ونىيت للمقوزراث الذرا ويت 

و البووووزامج الخعليميووووت بمووووب 

يؤكوووذ األلخووولاو ببلخىصوووي  

المعلون للمقوزراث الذرا وويت 

ويطلووووع اليهوووووب المعنيوووووى  

وحسوووخفيذ المؤ سوووت منهووووب 

فووو و ووع خطووس الخذسوووين 

 والخطىيز

ريب الليررررررردا   و تعلررررررريف الترررررررد

 ال ر رررررررام  الحق ررررررر  ل طرررررررا  

 التع يل 

الع ليررة  تيرر يل  م اط رة االقطررام

 لجعة تطوير اللعاه 
7102-7102 

  ليد ال  ية -

رؤضا  األقطام  -

 الع لية

 وحدة ضلان الجودة -

 لجنة تطوير المناهج وجود مجالس

طرق تدريس  وجود بتوصيف المقررات -
( والتدريب التعميم االلكتروني و التفاعمى) مختمفة

 بشكل خاص یالميدان

      

                             اميذ الكليت                                                                                      رئيس المعيبر                     لجىدة                         مذيز ودذة ادارة ا
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