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 خطط عمل وحدة ضمان الجودة
 

 2019-2018خطة عمل وحدة ضمان الجودة 

 الهدف المخرجات النشاط المؤشرات اإلطار الزمنى مسئول التنفيذ التمويل

مدير وحدة ضمان  ذاتي

 الجودة

 

-2018سبتمبر

 2019مايو 

نظام مفعل  لقاء مع الفئات المختلفة تقارير

إلدارة 

الجودة 

 بالكلية

نشر 

أهمية 

نظام 

الجودة 

 في الكلية

لجان ملفات المعايير  ذاتي

واللجان الفنية بوحدة 

 ضمان الجودة

-2018سبتمبر

 2019نوفمبر 

معايير اإلعتماد 

مستوفاه بنسبة 

70% 

تقييم دوري  إعداد الوثائق والتقارير

لملفات 

 المعايير

إستيفاء 

ملفات 

 المعايير
المراجعة الداخلية 

 للوثائق والتقارير

الدعم الفني لألقسام 

 العلمية 

الدعم الفني للجان 

 الوحدة

المراجعة الداخلية 

 لملفات المعايير

لجنة القياس وتقويم 

اآلداء بوحدة ضمان 

 الجودة

-2018سبتمبر

 2019يونيو 

االستبيانات 

مطبقة بنسبة 

80% 

تطبيق االستبيانات 

وتحليل النتائج وكتابة 

 التقارير

مدير وحدة ضمان  ذاتي

 الجودة

االسبوع األول 

 من كل شهر

التقارير الدورية 

مستوفاه بنسبة 

80% 

التقرير الشهرى لوحدة 

 ضمان الجودة

تقارير 

متابعة دورية 

 لنظم الجودة

التقييم 

 الذاتي

أغسطس 

2019 

التقرير السنوى لوحدة 

 ضمان الجودة

منسقي لجان وحدة 

 ضمان الجودة

االسبوع األول 

 من كل شهر

التقارير الشهرية للجان 

 ملفات المعايير

رؤساء األقسام 

 العلمية

أغسطس 

2019 

التقارير السنوية لألقسام 

 العلمية

 التقارير السنوية للوكالء  وكالء الكلية

لجنة المراجعة 

الداخلية باألقسام 

ووحدة ضمان 

 الجودة

)مارس  

مايو -2019

2019) 

البرامج 

والمقررات 

مستوفاه بنسبة 

70% 

المراجعة الداخلية 

 للبرامج والمقررات

نظام معلن 

وموثق 

ومفعل 

للمراجعة 

لجنة المراجعة  الداخلية

الداخلية بوحدة 

الجودةضمان   

تقارير المراجعة 

الداخلية مستوفاه 

 %70بنسبة 

المراجعة الداخلية 

للقاعات التدريسية 

 والمعامل

المراجعة الداخلية 

 للكنتروالت

المراجعة الداخلية 

 للمكتبة

المراجعة الداخلية 

 للوحدات واإلدارات 
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 جتماعات وحدة  ضمان الجودةإ

 مكان اإلنعقاد الموعد اليوم  المجلس/اللجنة

 مكتب عميد الكلية 2-12 األربعاء األخير مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين األخير المجلس التنفيذي

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين االستراتيجىالتخطيط 

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين القيادة والحوكمة

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين إدارة الجودة والتطوير

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين الجهاز اإلداري

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين الموارد المالية والمادية

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين التدريس والتعلم

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين الطالب والخريجون

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين البحث العلمي واألنشطة العلمية

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين الدراسات العليا

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين المراجعة الداخلية والدعم الفني

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين التدريب

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين اآلداء القياس وتقويم

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين النشر واإلعالم

 وحدة ضمان الجودة 2-12 اإلثنين المعلومات واإلحصاء والبحوث

 

 التقارير الشهريه/الربع سنويه/النص سنويه/السنويه:

السنوى للكليه/التقرير لجان ملفات المعايير/ اللجان الفنيه بوحده ضمان الجوده   

 الشهر الشهر التقارير

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ تقرير وحده ضمان الجوده

 √ - - √ - - √ - - √ - - √ تقرير الملف/اللجنه

 √ - - - - - √ - - - - - √ تقرير آداء فريق العمل

 √ - - - - - - - - - - - - التقرير السنوى للكليه

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 أ.د.مها فؤاد عبد اللطيف أبوحطب

 يعتمد

 عميد الكلية

 أ.د.إيهاب محمد حمزة
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