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 (8289-8282) جامعة بني سويف –ةصيدلال ةكلي ةضمان الجود ةالخطة التنفيذيه لوحد

 مؤشرات النجاح مسئولية التنفيذ التوقيت األنشطة األهداف العامة

 :الهدف األول

نشر ثقافه الجوده بين جميع  

)اعضاء هيئه  الكليهافراد 

 -االداريين -التدريس

 العمال( -الطالب

  عمل ندوات للطالب عن الجوده و االشارة الى الدور
 المهم للطالب فيها

من الفئة المستهدفة  %04حضور  لجنة التدريب  اكتوبر–سنويا 
 للدورات

   على مدار العام  عمل ندوات للعاملين بالكليه عن الجوده و ابراز اهميتها
 األكاديمى

من الفئة المستهدفة  %04حضور  لجنة التدريب 
 للدورات

 تحديث الموقع اإللكترونى للوحدة 
  ل ودليل الطالب و دلي التوصيف الوظيفى دليل تحديث

االمتحانات و استراتيجية التدريس و التعلم و  التقويم
 اعالنهم بالطرق المختلفة.

على مدار العام 
 األكاديمى

 االعتمادلجنة معايير 

 لجنة التدريب 

لى عمحدثة للوحدة قاعدة بيانات توافر 
 .موقع الكلية

ادلة و استراتيجيات محدثة و توافر 
  .بالكلية معلنه بطرق مختلفة.

 :الهدف الثاني

التقويم الذاتى الشامل الداء  

 الكلية 

  التقاريرمن منسقى لجان الوحدةاستالم 
  اعداد التقرير السنوى للوحدة 
 التقرير السنوى للكلية اعداد. 
 خطه تحسين و  هضمناعداد الدراسة الذاتية للكلية مت

و ى و تبناء على نتائج التقويم الذاتطوير ألنشطة الكلية  
تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية لتحسين نقاط 

 .الضعف و تعزيز نقاط القوه

سنوى بنهايه 
الفصل الدراسى 
التانى )يونيو 

0402) 

 
 لجان معايير األعتمادمنسقى 

 مدير الوحده والنواب  

التقارير السنوية لوحدة ضمان توافر 
و الدراسة الذاتية  الجوده و للكلية

 متضمنة خطة التحسين.

 :الثالثالهدف 

إعداد الخطة االسترتيجيه 

    0402/0402للكلية 

  تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية واعتماده من
 .مجلس الكلية

 عناصر البيئة الداخلية للكلية المطلوب دراستها و  تحديد
وضع خطط عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من 

 .عناصر البيئة الداخلية و الخارجية
 اعتماد نماذج استبيانات التحليل البيئى. 
  تحديد السياسات واألهداف االستراتيجية و القيم الحاكمة

 .ومراجعة صياغة الرؤيه والرساله
 ومراجعة  لمسودة الخطة االستراتيجية  شكيل فريق ت 

 اعتماده
 كاملة بعد مراجعتها   اعتماد الخطة التنفيذية و الخطة

وتشكيل فريق عمل يشرف على متابعة تنفيذ الخطة 
التنفيذيه للخطة االستراتيجية وإعداد تقارير المتابعه 

 .السنويه

 – 0402يناير 
 0402يونيو 

 ادارة الكلية
 مدير الوحده والنواب  

 معيار التخطيط األستراتيجى 

تشكيل فريق اعداد الخطة توافر 
 معتمد. االستراتيجية

 نماذج استبيانات التحليل البيئىتوافر 
 معتمدة و تقرير عن التحليل البيئى.

مصفوفات العوامل الداخلية  توافر
 .والخارجية

األهداف االستراتيجية و القيم توافر
 معتمده.الرؤيه والرساله و الحاكمة 
الخطة االسترتيجيه للكلية توافر 

معتمده مكتملة العناصر    0402/0402
  و تتسق مع خطة الجامعة. 
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 مؤشرات النجاح مسئولية التنفيذ التوقيت األنشطة األهداف العامة

المراجعه  :الرابعالهدف 

الداخليه و الخارجية لضمان 

 جودة األداء 

  ةة للكلياألسترتيجيالتنفيذية للخطة متابعة تنفيذ الخطة 
 عمل تقرير عن  مدى انجاز خطة التحسين 
  معايير االعتماد على استيفاء مراجعه 
 مراجعه واستيفاء ملفات المقررات 
  مراجعة على اسيفاء متطلبات الجودة داخل األقسام

 العلمية و األقسام األدارية 
  مراجعة على الكنتروالت 
 ( مراجعة على التسهيالت المادية بالكليةNORMS) 
 و المراجعة الخارجية. استقبال زيارات دعم فنى 

 سنوى أخر العام
 سنوى أخر العام

سنوى نصف 
بنهايه كل فصل 
دراسى  )يناير 

 (0402 يونيو–
 

خالل العام 
 الدراسى

 

 لجنة متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية

 منسقى لجان معايير األعتماد

 منسقو المعايير

و الدعم  لجنه المراجعه الداخليه

  الفنى

 

 معيار الموارد المالية و المادية

ادارة -والنواب مدير الوحده

 .الكلية

 فيذيةالتنتقارير المتابعة للخطة توافر 
 توافر تقرير انجاز خطة التحسين

  توافر تقارير المراجعه الداخليه
 
 
 
 

توافر تقرير لزيارات الدعم الفنى و 
 المراجعة الخاجية

  استيفاء :خامسالهدف ال

تقارير البرامج توصيف و

الدراسية للمرحلة الجامعية 

 األولى و الدراسات العليا

  مده المعت تقارير المقررات الدراسيةتوصيفات و  استالم
 من األقسام العلمية.

 بكالوريوس تقارير برنامج توصيفات و  و اعتماد اعداد
 .و الصيدلة الإلكلينيكية الصيدلة

 لمعتمده ابرامج الدراسات العليا   تقاريرتوصيفات و  استالم
 من األقسام العلمية

نهايه بداية و 
العام الدراسى 

 -0404سبتمبر)
  0402 يوليو

 الطالبوكيل الكليه لشؤن 
 منسق البرنامج االكلينيكى 
 وكيل الكيه للدراسات العليا

 رؤساء االقسام 
معيارالمعايير االكاديميه  

و الدراسات  والبرامج التعليميه
  العليا

 مقررات و تقاريرتوصيفات و توافر 

ة و الصيدل بكالوريوس الصيدلةمج ابر

 معتمده. الإلكلينيكية
برامج   تقاريرتوصيفات و  توافر

من األقسام العلمية الدراسات العليا 
 معتمدة.

: مراجعه سادسالهدف ال

 البرامجو تقارير  توصيف

 والمقررات

  بكالوريوستقارير برنامج لتوصيفات و عمل مراجعه 

 .و الصيدلة الإلكلينيكية الصيدلة
  عمل مراجعه لتوصيف برامج الدراسات العليا 
   و  على اداره الكليهعرض و اعتماد تقارير المراجعه

 اتخاذ األجراءات التصحيحية.

نهاية العام 
الدراسى  

 (0402)يوليو
 
 0402 أغسطس

 عيار المراجعة الداخليةم
مدير وحدة ضمان الجوده و 

 .النواب

توافر تقارير المراجعين الخارجىن 
 لبرامج الكلية.

 
توافر محاضر الكلية الذى تم فيه اعتماد  

و توافر األجراءات  تقارير المراجعه.
 .التصحيحية

 :بعالهدف السا

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

و تنمية  الجهاز االدارى

قدرات القيادات األكاديمية و 

 اإلدارية

 عداد الخطة التدريبية لوحدة ضمان الجودة لنشر إ
ثقافة الجودة وسد األحتياجات التدريبية لجميع الفئات 

 .بالكليةالمستهدفة 
  متابعة تنفيذ ورش عمل تستهدف جميع الفئات

 .بالكلية
  إعداد تقرير انجاز الخطة التدريبية و قياس مردود

 لجنة األثر

 0404 سبتمبر
 
 

 على مدار العام
 

 0402 اغسطس

توافر تقرير عن تحديد األحتياجات  لجنة التدريب
 التدريبية لجميع الفئات.
-0404معتمدة توافر الخطة التدريبية 

0402. 
)ملف ية تدريبالخطة وثائق تنفيذ التوافر 

 .لجنة التدريب(
 تقرير انجاز الخطة التدريبية.
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 مؤشرات النجاح مسئولية التنفيذ التوقيت األنشطة األهداف العامة

 استطالعات :ثامنالهدف ال

و  لألطراف المعنية الرأى

 قياس األداء 

 ميع التي تستهدف ج إعداد الخطة السنوية لعمل األستبيانات
 -التدريس  أعضاء هيئة  -الفئات ) القيادات األكاديمية 

 –الجهاز اإلداري الطالب والخريجين  ة  –الهيئة المعاونة 
 الجهات المستفيد(

   تحليل األستبيانات 
  كتابة تقارير عن نتائج األستبيانات  مع تحديد نقاط القوة

 و مقترحات التحسين والنقاط التى تحتاج الى تحسين
 اعرض تقارير األستبيانات فى المجالس المعنية و اعتماده 

 .و اتخاذ األجراءات التصحيحية

  0404 سبتمبر
 
 
 

 على مدار العام
 

 على مدار العام
 

نهاية العام 
 0402 اغسطس

 و األحصاء لجنة االستبيانات
 
 
 
 
 
 
 

 –مدير وحدة ضمان الجودة 
 ادارة الكلية

 توافر الخطة السنوية لألستبيانات 
 بياناتاالستو تقارير يلنتائج تحلتوافر 
 األجراءات التصحيحية الالزمهتوافر 

التقدم  :تاسعالهدف ال

لالعتماد من قبل الهيئة 

القومية لضمان جودة 

  .التعليم

 ئهلهيرفعها على موقع ا المطلوب الملفات تجهيز 

 -0402 مارس 
 0402اغسطس 

مدير وحده الجوده مع النواب و 
  المعايير منسقى

سبة بن رفعهااستكمال الملفات المطلوب 
244% 

 ة الزيار منسق تحديد 
 التقدم علي بالموافقة الجامعة رئيس من خطاب 

 عميد الكلية
 مدير ونائبي الوحدة

في الوقت المحدد  المطلوبةانجاز المهام 

 لها  

 ب المطلو المالي االعتماد علي الحصول 

 ة الزيار ترتيب في الكلية برغبة الهيئة مخاطبة 

 الكلية انشطة و التحتية بالبنية توضيحى فيديو اعداد 

 ة بالكلي الفئات جميع تهيئةعقد لقاءات و ندوات ل  (
 دراسات طالب اداريين، تدريس، أعضاء هيئة قيادات،

 (. عليا، طالب

خالل العام 
 الدراسى

من الفئة المستهدفة  %84حضور  مدير وحده الجوده مع النواب
 قاءات و الندواتلل

  الندوات التى تم عقدهاوثائق اللقاءات و 

  نهايه كل عام يتم تقديم تقرير عن مدى انجاز االنشطه المقترحه فى الخطه * 
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