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 (2020-9201) 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

 1029أكتوبر  

 1010فبراير 

 ندوة عن نشر ثقافة الجودة - لجنة التدريب 

 1029أكتوبر     عمل ندوات للعاملين بالكليه عن الجوده و ابراز اهميتها 

 1010فبراير 

 ندوة عن نشر ثقافة الجودة - لجنة التدريب 

  لوحدة على موقع الكليةاصفحة تحديث 

  

دوريا خالل العام 

 الدراسى

 لجنة معايير االعتماد

 لجنة التدريب 

ة محدثتوافر قاعدة بيانات للوحدة  -

 موقع الكلية على

 :الهدف الثاني

التقويم الذاتى الشامل الداء  

 الكلية 

 استالم التقاريرمن منسقى لجان الوحدة 

  اعداد التقرير السنوى للوحدة 

 يتضمن خطه تحسين و  اعداد التقرير السنوى للكلية

 بناء على نتائج التقويم الذاتى وتطوير ألنشطة الكلية  

و تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية لتحسين نقاط 

 الضعف و تعزيز نقاط القوه.

سنوى بنهايه 

الفصل الدراسى 

التانى )يونيو 

1010) 

 

 منسقى لجان معايير األعتماد

 مدير الوحده والنواب  

التقارير السنوية لوحدة ضمان توافر  -

متضمنة خطة  الجوده و للكلية

 التحسين.

 الهدف الثالث:
المراجعه الداخليه و  

الخارجية لضمان جودة 

 األداء 

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة األسترتيجية للكلية 

 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
نصف سنوى 

بنهايه كل فصل 

–دراسى  )يناير 

 (1010 يونيو

 

خالل العام 

 الدراسى

 

 ةلجنة متابعة تنفيذ الخطة التنفيذي

 منسقى لجان معايير األعتماد

 منسقو المعايير

لجنه المراجعه الداخليه و الدعم 

 الفنى 

 

 معيار الموارد المالية و المادية

ادارة -مدير الوحده والنواب

 الكلية.

 يذيةالمتابعة للخطة التنفتقارير توافر  -

 توافر تقرير انجاز خطة التحسين -

  توافر تقارير المراجعه الداخليه -

 

 

 

 

 

توافر تقرير لزيارات الدعم الفنى و  -

 المراجعة الخاجية
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 مؤشرات النجاح مسئولية التنفيذ التوقيت األنشطة األهداف العامة

 الهدف الرابع:

استيفاء  توصيف وتقارير  

البرامج الدراسية للمرحلة 

الجامعية األولى و 

 الدراسات العليا

 و تقارير المقررات الدراسية المعتمده  استالم  توصيفات

 من األقسام العلمية.

  اعداد و اعتماد توصيفات و تقارير برنامج بكالوريوس

 الصيدلة و الصيدلة الإلكلينيكية.

  استالم توصيفات و تقارير  برامج الدراسات العليا

 المعتمده من األقسام العلمية

بداية و نهايه العام 

الدراسى 

  -1029سبتمبر

  1010 أغسطس

 لجنة التدريب

 وكيل الكليه لشؤن الطالب

 منسق البرنامج االكلينيكى 

 وكيل الكيه للدراسات العليا

 رؤساء االقسام 

معيارالمعايير االكاديميه  

والبرامج التعليميه و الدراسات 

 العليا 

توافر توصيفات و تقارير مقررات و  -

برامج بكالوريوس الصيدلة و 

 الإلكلينيكية معتمده.الصيدلة 

توافر توصيفات و تقارير  برامج  -

الدراسات العليا من األقسام العلمية 

 معتمدة.

 :الهدف الخامس

مراجعه توصيف و تقارير  

 البرامج والمقررات

  1022ندوة عن التعريف بالمعايير األكاديميه المرجعيه 

  عمل مراجعه لتوصيفات و تقارير برنامج بكالوريوس

 الصيدلة الإلكلينيكية. الصيدلة و

  عمل مراجعه لتوصيف برامج الدراسات العليا 

   عرض و اعتماد تقارير المراجعه على اداره الكليه و

 اتخاذ األجراءات التصحيحية.

 1029سبتمبر 

نهاية العام 

الدراسى  

 (1029)يوليو

 

 1010 أغسطس

 لجنة التدريب

 معيار المراجعة الداخلية

و مدير وحدة ضمان الجوده 

 .النواب

حضور أعضاء هيئة التدريس  -

وتعديل المعايير األكاديميه 

المستخدمة في توصيف المقررات 

 NARSإلي  NARS 2009 من 

2017. 

توافر تقارير المراجعين الخارجىن  -

 لبرامج الكلية.

توافر محاضر الكلية الذى تم فيه  -

تقارير المراجعه. و توافر اعتماد  

 .األجراءات التصحيحية

 السادس: الهدف

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

الجهاز االدارى و تنمية 

قدرات القيادات األكاديمية و 

 اإلدارية

  إعداد الخطة التدريبية لوحدة ضمان الجودة لنشر ثقافة

الجودة وسد األحتياجات التدريبية لجميع الفئات 

 المستهدفة بالكلية.

  ية.جميع الفئات بالكلمتابعة تنفيذ ورش عمل تستهدف 

  إعداد تقرير انجاز الخطة التدريبية و قياس مردود لجنة

 األثر

 1029 سبتمبر

 

 

 على مدار العام

 

 1010 اغسطس

توافر تقرير عن تحديد األحتياجات  - لجنة التدريب

 التدريبية لجميع الفئات.

معتمدة توافر الخطة التدريبية  -

1029-1010. 

 بية .التدريوثائق تنفيذ الخطة توافر  -

 تقرير انجاز الخطة التدريبية. -
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 :بعالهدف السا

استطالعات الرأى  

لألطراف المعنية و قياس 

 األداء 

  إعداد الخطة السنوية لعمل األستبيانات التي تستهدف

أعضاء هيئة  -جميع الفئات ) القيادات األكاديمية 

الجهاز اإلداري الطالب  –الهيئة المعاونة  -التدريس  

 الجهات المستفيد( –والخريجين  ة 

   تحليل األستبيانات 

  كتابة تقارير عن نتائج األستبيانات  مع تحديد نقاط القوة

 والنقاط التى تحتاج الى تحسين و مقترحات التحسين

  عرض تقارير األستبيانات فى المجالس المعنية و

 .اعتمادها و اتخاذ األجراءات التصحيحية

  1029 سبتمبر

 

 

 

 مدار العامعلى 

 

 على مدار العام

 

نهاية العام 

 1010 اغسطس

 لجنة االستبيانات و األحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 –مدير وحدة ضمان الجودة 

 ادارة الكلية

 توافر الخطة السنوية لألستبيانات  -

توافر نتائج تحليل و  -

 تقاريراالستبيانات

توافر األجراءات التصحيحية  -

 الالزمه

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