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 2021-2020 الخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة

 (2020أكتوبر  28معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ ) 

 

 الهدف املخرجات النشاط املؤشرات اإلطار الزمني املسؤولية التمويل

مدير وحدة  ذاتي

ضمان 

 الجودة

-2020سبتمبر 

 2021ايو م

عقد اللقاءات مع  تحسين جودة االداء

 الفئات املستهدفة

نظام 

مفعل 

إلدارة 

الجودة 

 بالكلية

االستمرار 

في نشر 

ثقافة 

الجودة 

 بالكلية

اللجان  ذاتي

التنفيذية 

بوحدة 

ضمان 

 الجودة

-2020سبتمبر 

غسطس أ

2021 

استيفاء معايير االعتماد  -

البرامجى للباقات املرشحة من 

قبل وحدة ضمان الجودة 

 % على األقل80بنسبة 

متابعة استيفاء معايير  -

% على 70اعتماد الكلية بنسبة 

 األقل

إعداد الوثائق 

 والتقارير

تقييم 

دوري 

مللفات 

 املعايير

استيفاء 

ملفات 

املراجعة الداخلية  املعايير

 للوثائق

 الدعم الفني لألقسام

املراجعة الداخلية 

 مللفات املعايير

لجنة  - ذاتي

القياس 

 والتقويم

لجنة -

 االستبانات

-2020سبتمبر 

غسطس أ

2021 

% 80تطبيق االستبانات بنسبة 

 على األقل

تطبيق االستبانات 

 وإعداد التقارير

مدير وحدة  ذاتي

ضمان 

 الجودة

األسبوع األخير 

 من كل شهر

استيفاء التقارير الدورية 

 %100بنسبة 

التقرير الشهري لوحدة 

 ضمان الجودة

تقارير 

متابعة 

دورية لنظم 

 الجودة

التقييم 

 الذاتي

التقرير السنوي لوحدة   2020أكتوبر 

 ضمان الجودة
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روؤساء  

لجنة معايير 

 االعتماد 

التقارير الدورية للجان   كل ثالثة أشهر

 معايير االعتماد 

مديرو 

البرامج 

ومسقو 

 البرامج

التقرير السنوي لبرامج   2020أكتوبر 

 الكلية 

التقارير السنوية   2020أكتوبر  وكالء الكلية

 لوكالء الكلية

لجنة  ذاتي

املراجعة 

الداخلية 

باألقسام 

العلمية 

ووحدة 

ضمان 

 الجودة

 – 2020أكتوبر

 2020ديسمبر

% 70استيفاء التقارير بنسبة 

 فأكثر

املراجعة الداخلية 

 للمقررات والبرامج

نظام معلن 

وموثق 

للمراجعة 

 الداخلية

لجنة 

املراجعة 

الداخلية 

بوحدة 

ضمان 

 الجودة

املراجعة الداخلية 

 واملعاملللقاعات 

املراجعة الداخلية 

 للكنتروالت

املراجعة الداخلية 

 للمكتبة

املراجعة الداخلية 

 للوحدات واإلدارات

وكيل الكلية  

لخدمة 

املجتمع 

 –يوليو 

أغسطس 

2020 

استيفاء الوثيقة مستوفاة 

% واعتمادها فى 90بنسبة 

 مجلس الكلية

استيفاء وثيقة 

 املواصفات القياسية

التقييم 

الذاتي 

للموارد 
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وتنمية 

 البيئة

املادية 

 والبشرية

فريق عمل  ذاتي

وحدة 

ضمان 

 الجودة

اعتماد التقرير السنوي من  2020أكتوبر 

 مجلس الكلية

معايير  التقرير السنوي 

مستوفاة 

بنسبة 

70% 

خطة التطوير معتمدة من  2020أكتوبر 

 الكلية

 التطويرخطة 

املجالس 

الحاكمة 

 واملنبثقة

وثائق ملفات املعايير معتمدة  دوريا

 من املجالس املختصة

اعتماد الوثائق 

 والتقارير

املجالس 

الحاكمة 

تشارك 

بفاعلية في 

نظام 

 الجودة
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 2020/2021الخطة التنفيذية للخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى 

 2020شهر سبتمبر 

 نشطةاأل عيارامل

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 فى مجلس إدارة الوحدة  2019/2020مناقشة التقرير السنوي ملا تم تنفيذه من الخطة االستراتيجية فى العام الجامعى  -

 فى مجلس الكلية. 2019/2020اعتمادالتقرير السنوي ملا تم تنفيذه من الخطة االستراتيجية فى العام الجامعى  -

 .2019/2020العام الجامعى  اعتماد تقرير خطة  إدارة املخاطر واألزمات عن  - 

القيادة 

 والحوكمة

 . 2019/2020تقارير .استبانات نمط القيادة عن للعام الجامعى  مناقشة-

 2020/2021مخاطبة القيادة األكاديمية لتحديد االحتياجات التدريبة للعام الجامعى  --

إدارة الجودة 

 والتطوير

 2019/2020الجودة عن العام الجامعى اعتماد التقرير السنوي لوحده ضمان  -

 2020/2021اعتماد الخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  -

 . 2020/2021وضع خطة لجنة اإلعالم ونشر ثقافة الجودة  للعام الجامعى -

ورونا واعتمادها فى مجلس وضع آليات اللقاء التعريفى للطالب الجدد فى ضوء اإلجراءات االحترازية الالزمة جراء جائحة الك-

 الكلية.

التاكيد على مشاركة وحدة ضمان الجودة فى اللقاءات التعريفية لتعريف الطالب اهمية نظام الجودة ومردوده اإليجابى على  -

  الطالب فى الدراسة وسوق العمل

 ماد مع منسقى البرامج ومديريهامناقشة تقارير لجنة املراجعة  الداخلية والدعم الفني للبرامج املرشحة للتقدم لالعت -

 . 2020/2021اعتماد تشكيل اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجوده للعام الجامعى  -

 2020/2021اعتماد خطط التعزيز والتطوير للبرامج العلمية بالكلية للعام الجامعى  -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة  -

أعضاء هيئة 

التدريس 

 والهيئة املعاونة

 2019/2020اعتماد تقارير األعباء الدراسية واألكاديمية  عن العام الجامعى  --

 2020/2021مخاطبة األقسام العلمية لتحديد االحتياجات التدريبة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة للعام الجامعى  -

 2019/2020تقرير لجنة االستبانات عن استطالع رأى الجهاز اإلدارى عن العام الجامعى  اعتماد  - الجهاز اإلدارى

 2020/2021مخاطبة مدير الكلية لتحديد االحتياجات التدريبة  للجهاز اإلدارى للعام الجامعى  -
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املوارد املالية 

 واملادية

 اعتماد وثيقة التقدير الكمى ملبانى الكلية   -

مناقشة خطة الكلية للمحافظة على األمن والسالمة فى ضوء اإلجراءات االحترازية الالزمة من جائحة الكورونا .  واعتمادها  -

 من مجلس الكلية 

 2019/2020اعتماد تقرير الكلية عما تم إنجازه من خطة الصيانة فى العام الجامعى  -

ملعايير ا

األكاديمية 

والبرامج 

 التعليمية

 . 2019/2020اعتماد تقارير البرامج  واملقررات عن العام الجامعى  -

 2019/2020اعتماد تقرير الورقة االمتحانية عن الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  -

 .2021/ 2020تجديد اعتماد املعايير األكاديمية لبرامج مرحلة الليسانس للعام الجامعى  -

 2020/2021اعتماد توصيف البرامج العلمية بالكلية للعام الجامعى  -

 مراجعة توصيفات املقررات الدراسية  ملرحلة الليسانس للفصل الدراس ى األول واعتمادها من مجلس الكلية.  -

   

التدريس 

 والتعلم

اعتماد تقريرلجنة التعليم اإلليكترونى عما تم إنجازه من رفع املقررات الدراسية للفصل الدراس ى الثانى على املنصة  -

 اإلليكترونية للكلية.

اد مناقشة تقرير لجنة القياس والتقويم عن عمل الكنترول اإلليكترونى وما صادفه من عقبات وكيفية التغلب عليها .واعتم -

 التقرير بمجلس الكلية

 مناقشة رؤية األقسام العلمية الستراتيجيات  التدريس والتعلم فى التعليم الهجين  واعتمادها بمجلس الكلية -

الطالب 

 والخريجون 

الذاتى واعتماده مرفقا فى التقرير السنوى  2019/2020مناقشة تقرير رعاية الشباب عن النشطة الطالبية فى العام الجامعى  -

  للكلية / الدراسة الذاتية

 2021/ 2020مناقشة سياسة القبول والتحويل والتوزيع الداخلى للكلية عن العام الجامعى  -

 فى مجلس إدارة الوحدة 

 واعتمادها من مجلس الكلية  ،وضع آلية لتظلم الطالب من نتائج نظام القبول والتحويل والتوزيع الداخلى  -

 ام العلمية فى آليات تحديد الطالب الفائقين دراسيا واملتعثرين وذوى االحتياجات الخاصة مناقشة رؤية األقس -

 

البحث العلمى 

واألنشطة 

 العلمية

  2020/2021اعتماد تحديث الخطة البحثية للكلية للعام الجامعى  -

 اعتماد تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى وتحديد املهام املنوطة بها -

 2019/2020اعتماد إحصائية النشاط البحثى ألعضاء هيئة التدريس والنشر الدولى فى العام الجامعى  -

 2019/2020اعتماد تقارير البرمج واملقررات عن العام الجامعى  - الدراسات العيا

 واعتمادها من مجلس الكلية.مراجعة توصيفات املقررات الدراسية  ملرحلة االدراسات العليا  لفصل الخريف  -

 2020/2021تجديد اعتماد إجراءات التسجيل واإلشراف واملتابعة لطالب الدراسات العيا للعام الجامعى  -

 .2020/2021تجديد اعتماد املعايير األكاديمية لبرامج الدراسات العيا بالكلية عن العام الجامعى  --
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 2020/2021راسات العيا بالكلية للعام الجامعى اعتماد شروط ومواصفات اختبارات القبول بالد

املشاركة 

 املجتمعية

مناقشة خطة األستاذة الدكتورة وكيلة الكلية لخدمة املجتمع وشئون البيئة بشأن تنفيذ خطة الجامعة لتكليف الطالب بمحو  -

 األمية .

 طراف املعنية فى مجتمع الكلية الطالب واأل مناقشة آليات التوعية بانشطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة لدى  -

 

 

 2020شهر أكتوبر 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 2020/2021متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للعام الجامعى  -

 اعتماد تحديث الهيكل التنظيمى للكلية - القيادة والحوكمة

واإلدارية فى ضوء مستجدات التعليم الهجين واعتمادها بمجلس الكلية تحديث معايير اختيار القيادات العلمية  -

 ورفعها على موقع الكلية وإرسالها لألقسام العلمية

اعتماد تقرير لجنه التدريب عن االحتياجات التدريبية للقيادات بالكلية والخطة التدريبية عن العام الجامعي 

2020/2021 

 ا فى مجلس الكلية .وضع خطة تدريبة للقيادات واعتماده -

 متابعة تحديث املعلومات على املوقع الرسمى للكلية  -

إدارة الجودة 

 والتطوير

اعتماد تقرير لجنة االستبانات عن استطالعات الرأي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والجهاز  -

 . 2019/2020اإلداري للعام الجامعي 

 . 2021/  2020لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي اعتماد خطه التطوير  -

   2019/2020اعتماد التقرير السنوي الذاتي للكلية عن العام الجامعي  -

اعتماد تقرير املراجعة الداخلية لبرامج اللغة األملانية واإلسبانية والعربية والتشيكية ) الباقة الثانية املرشحة  -

 للتقدم لالعتماد(

 2020/2021راجعة الداخلية للبرامج العلمية بالكلية للعام الجامعى اعتماد خطة امل -

 توزيع عدد من امللصقات  فى أماكن مختلفة فى الكلية عن أهمية نظام الجودة .  -

 اجتماع مديرة الوحدة مع رؤساء معايير االعتماد والتاكيد على ضوابط وآليات العمل  -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -
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 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة املعاونة

 . 2019/2020املعاونة عن العام الجامعي اعتماد تقارير تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -

 2019/2020اعتماد استمارة األعباء التدريسية واإلدارية لعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عن العام الجامعى  -

اعتماد تقرير لجنه التدريب عن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والخطة التدريبية عن  -

 .2020/2021لعام الجامعي ا

اعتماد تقرير لجنة التدريب والتعليم اإلليكترونى عما تم  إنجازه من تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة  -

 املعاونة  لتطبيق التعليم اإلليكترونى

 . 2020/2021اعتماد متابعة سياسه التعامل مع الفائض والعجز في املوارد البشريه للعام الجامعي  --

 2019/2020اعتماد تقارير تقويم األداء للجهاز اإلدارى بالكلية عن العام الجامعى  - الجهاز اإلدارى

اعتماد تقرير لجنه التدريب عن االحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى والخطة التدريبية عن العام الجامعي  -

2020/2021 

 ادها فى مجلس الكلية .وضع خطة تدريبة لللجهاز اإلدارى واعتم -

 . 2020/2021اعتماد متابعة سياسه التعامل مع الفائض والعجز في املوارد البشريه للعام الجامعي  -

 

 اعتماد خطة الكلية لزيادة املوارد املالية  - املوارد املالية واملادية

 2020/2021اعتماد خطة الصيانةة للبنية التحنية للكلية عن العام الجامعى  -

ية ) املكتبة اإلليكترونية / ميكنة نظم املعلومات فى شئون الطالب لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بالك --

  منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى( /

املعايير األكاديمية 

 والبرامج التعليمية

 اصفات الخريج  فى البرامج العمية بالكلية مناقشة آليات  ونتائج استقراء  متطلبات سوق العمل لتحديث مو  -

 مناقشة مواصفات املقرر اإلليكترونى مع لجنة التعليم اإلليكترونى  - 

 إرسال مواصفات املقرر اإلليكترونى لألقسام العلمية -

 2021/ 2020اعتماد تشكيل  الهيكل التنظيمى إلدارة البرامج العلمية ولجانه التنفيذية للعام الجامعى  -

 2020/2021اعتماد خطط التحسين والتطويرللبرامج العلمية للعام الجامعى  -

 2020/2021اعتماد قائمة منسقى املقررات الدراسية للبرامج العلمية بالكلية للفصل الدراس ى األول للعام الجامعى  -

 2019/2020اعتماد تقرير التدريب امليدانى لطالب الكلية عن العام الجامعى  - التدريس والتعلم

 نظام التعليم الهجيناعتماد استراتيجية الكلية للتعليم والتعلم فى ضوء  تطبيق  -

 .2021-2020اعتماد نتائج استطالع رأي الطالب عن اللقاءات التعريفية  - الطالب والخريجون 

 2021-2020اعتماد نتائج استطالعات رأي الطالب عن قواعد القبول بالبرامج التعليمية بالكلية  -

 .اعتماد تقرير لجنة تلقي شكاوى الطالب وما تم اتخاذه من إجراءات -
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مناقشة محتوى دليل الطالب فى البرامج العلمية الفصلية وبرامج الساعات املعتمدة وإبداء رأى وحدة ضمان  -

 الجودة فى الدليل من حيث استيفاء املعلومات الواجب توافرها للطالب

 2020/  2019اعتماد تقرير لجنة رعاية الوافدين عن الفصل الدراس ى الثانى  -

 202/2021املتفوقين دراسيا( للعام الجامعى  –دعم الطالب ذوى القدرات الخاصة ) املتعثرين اعتماد سياسة  -

 

البحث العلمى 

 واألنشطة العلمية

مناقشة تقرير األستاذ وكيل الكلية للدراسات العيا والبحث العلمى عن أنشطة وفعاليات األقسام العمية فى الكلية  -

 جه فى التقر ير السنوى / الدراسة الذاتية للكليةإلدرا 2019/2020فى العام الجامعى 

  الدراسات العيا

 2019/2020مناقشة نتائج استطالع رأى طالب الدراسات العليا عن فصل الربيع  -

 2020/2021اعتماد توصيف برامج الدراسات العيا لفصلى الخريف والربيع للعام الجامعى 

 الدراسات العليا مع املعايير األكاديمية املتبناة ) مراجعة املصفوفة(التاكد من توافق توصيف برامج  -

 واعتماده. 2019/2020مناقشة تقرير ماتم إنجازه من خطة الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة فى العام الجامعى  - املشاركة املجتمعية

واألنشطة املختلفة للكلية بالعام الجامعى مناقشة تقارير استطالع رآى األطراف املجتمعية حول مستوى الخريج  -

 ورفع التوصيات الالزمة لألستاذ الدكتور وكيل الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة  2019/2020

 2021/ 2020اعتماد خطة الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة فى العام الجامعى -

بيئة لدى الطالب والطراف املعنية فى مجتمع الكلية. مناقشة آليات التوعية بانشطة خدمة املجتمع وتنمية ال -

 واعتمادها من مجلس الكلية 

 

 

 2020شهر نوفمبر 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 2020/2021متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للعام الجامعى  --

 تجديد اعتماد التوصيف الوظيفى للقيادات - القيادة والحوكمة

 اعتماد تحديث دليل حقوق امللكية الفكرية/ أخالقيات املهنة -

 متابعة تحديث املعلومات عن انشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من وسائل اإلعالن -
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إدارة الجودة 

 والتطوير

 لالعتماد.برامج املرشحة للتقدم متابعة ماتم إنجازه فى الدراسة الذاتية  لباقات ال -

 مخاطبة مركز ضمان الجودة لتحديد موعد للجنة الدعم الفنى لبرامج اللغة اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية. -

 متابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية للبرامج العلمية بالكلية -

 دة ساعة يوميا إعداد فيلم وثائقى عن نظام الجودة فى الكلية وعرضه على شاشة العرض الخاصة بالكلية  مل -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 اعتماد تحديث  بيانات التوصيف الوظيفى للجهاز اإلدارى بالكلية  الجهاز اإلدارى

اإلليكترونية / ميكنة نظم املعلومات فى شئون الطالب / متابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكية ) املكتبة  املوارد املالية واملادية

 منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى(

املعايير األكاديمية 

 والبرامج التعليمية

 مناقشة تقارير األقسام العلمية عن متابعة التعليم الهجين واملساعدة باقتراح الحلول فى حالة وجود مشكالت -

 

 متابعة ما تم إنجازه فى بنك األسئلة   - التدريس والتعلم

 تصميم استبانة استطالع رأى الطالب فى التعيم الهجين --

 

 مناقشة سياسة الكلية لجذب الطالب الوافدين وآليات دعمهم  - الطالب والخريجون 

 قسام العلمية املختلفة مقارنة بالسنوات الثالثة املاضية اعتماد إحصائية اعداد الطالب الوافدين فى األ -

 2020/2021تجديد اعتماد أساليب تقويم طالب الدراسات العيا للعام الجامعى  الدراسات العيا

 

 2020ديسمبر 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 2020/2021متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للعام الجامعى  -

 متابعة تنفيذ الخطة التدريبة للقيادات  - القيادة والحوكمة

 متابعة تحديث املعلومات عن انشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من وسائل اإلعالن -

إدارة الجودة 

 والتطوير

 مناقشة تقرير لجنة الدعم الفنى لبرامج اللغة اإلنجليزية والفرنسية واإليطاليةمع منسقى هذه البرامج  -

 متابعة تنفي خطة املراجعة الداخلية للبرامج العلمية بالكلية -
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قطاعات الكلية جمع التقارير الربع سنوية  واملرفقات الخاصة بالدراسة الذاتية / التقرير السنوى الذاتى للكلية  من  -

 ذات الصلة

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة املعاونة

 2021/ 2020واستطالعات رأي أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عن الفصل الدراس ي األول  

املعايير األكاديمية 

 التعليميةوالبرامج 

 اعتماد تقرير لجنة منسقى البرامج األكاديمية عن استيفاء ملف املقرر عن الفصل الدراس ي االول .

 مناقشة تقرير لجنة االستبانات عن رأى الطالب فى التعيم الهجين واعتماده بمجلس الكلية. التدريس والتعلم

 يكترونية للفصل الدراس ى األول اعتماد مواصفات الورقة االمتحانية لالختبارت الورقية واإلل

دليل إدارة االمتحانات وأعمال الكنتروالت ورفع التوصيات إلى األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون  مناقشة محتوى  -

 التعليم والطالب فى حالة وجود مالحظات

 2021/ 2020استطالعات رأي الطالب  الفاعلية التعليمية عن الفصل الدراس ي األول   الطالب والخريجون 

استطالع رأى طالب الدراسات العيا عن عن كل ما يتعلق بالعملية التعليمة والدعم األكاديمى  لفصل الخريف  الدراسات العيا

2020/2021 

 اعتماد خطة لجنة إدارة املخاطر واألزمات بشأن اإلجراءات االحترازية الالزمة  إلجراء  امتحانات الفصل الدراس ي األول   املشاركة املجتمعية

 

 

 

 2021شهريناير 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 مناقشة ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية فى الشهور السابقة فى مجلس إدارة الوحدة   -

 متابعة تحديث املعلومات عن انشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من وسائل اإلعالن القيادة والحوكمة
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إدارة الجودة 

 والتطوير

مراجعة  ودعم فنى لبرامج اللغة العربية واألملانية ، واإليطالية،  مخاطبة مركز ضمان الجودة لتشكيل لجنة  -

  واإلسبانية، والتشيكية  لتأهيلها لالعتماد 

 متابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية للبرامج العلمية بالكلية -

 متابعة تقرير لجنه التدريب عما إنجازه من خطة التدريب فى  الفصل الدراس ي األول . - -

 اجتماع مديرة الوحدة مع روؤساء معايير االعتماد والتعرف على ما تم إنجازه -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 

 ة للتعليم اإلليكترونى( متابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكية ) اتحديث ملكتبة اإلليكترونية / منصة الكلي املوارد املالية واملادية

املعايير األكاديمية 

 والبرامج التعليمية

اعتماد تقارير مديرى  البرامج ورؤساء االقسام العلمية عن الفاعلية التعليمية،الفصل الدراس ي االول بعد تطبيق  --

 التعليم الهجين

 ات العليا.اعتماد توصيفات  مقررات الفصل الدراس ي الثاني ملرحلتى الليسانس والدراس  -

 اعتماد قائمة منسقى املقررات الدراسية للفصل الدراس ي الثاني .--

 

 

 2021شهر فبراير 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية  -

 وسائل اإلعالنمتابعة تحديث املعلومات عن أنشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من  القيادة والحوكمة

إدارة الجودة 

 والتطوير

 برامج املرشحة للتقدم لالعتماد.متابعة ماتم إنجازه فى الدراسة الذاتية  لباقات ال -

مناقشة تقارير املراجعة الداخلية للبرامج مع مجلس إدارة الجودة ومنسقى البرامج العلمية  واعتمادها فى مجلس  -

 الكلية 

راجعة الداخلية عن استيفاء وثاق الكنترول  الخاصة باختبارات الفصل الدراس ي األول للعام اعتماد تقرير لجنة امل - -

  2021/  2020الجامعي 

 مناقشة خطط التحسين والتطوير للبرامج العلمية بالكلية للفصل الدراس ى األول واعتمادها فى مجلس الكلية -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -
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 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 

 

 متابعة حديث املكتبة اإلليكترونية / منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى   املوارد املالية واملادية

 2020/2021الجامعي اعتماد تقرير الورقة االمتحانية عن الفصل الدراس ي األول للعام  التدريس والتعلم

مناقشة نتائج اختبارات الفصل الدراس ى األول وكتابة التوصيات الالزمة ورفعها إلدارة الكلية فى حالة وجود أية  -

 مالحظات .

 استطالعات رأي الطالب  عن الورقة االمتحانية الطالب والخريجون 

 2021/ 2020الدراس ي األول   للفصل

   

 مناقشة تقارير استطالع رأى الطالب ورفع التوصيات إلى األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العيا والبحث العلمى الدراسات العيا

 

 2021شهر مارس 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

  متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية  -

 على املوقع الرسمى للكلية وغيره من وسائل اإلعالنمتابعة تحديث املعلومات عن انشطة الكلية  القيادة والحوكمة

إدارة الجودة 

 والتطوير

 برامج املرشحة للتقدم لالعتماد.متابعة ماتم إنجازه فى الدراسة الذاتية  لباقات ال -

 متابعة ما تم إنجازه فى ملفات البرامج العلمية فى ضوء تقارير املراجعة الداخلية  -

 جمع التقارير الربع سنوية  واملرفقات الخاصة بالدراسة الذاتية / التقرير السنوى الذاتى للكلية  . -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 متابعة تحديث ملكتبة اإلليكترونية / منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى   ملالية واملاديةاملوارد ا

 اعتماد تقارير لجنة االستبانات عن استطالع رأي الطالب عن الورقة االمتحانية الفصل الدراس ي األول  - التدريس والتعلم

مناقشة تقرير شئون التعليم والطالب عن تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات ) آليات التظلم وما تم اتخاذه من   -

 إجراءات النتائج( واعتماد التقرير بمجلس الكلية 
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 2021شهر أبريل 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية 

 متابعة تحديث املعلومات عن أنشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من وسائل اإلعالن القيادة والحوكمة

إدارة الجودة 

 والتطوير

 برامج املرشحة للتقدم لالعتماد.متابعة ماتم إنجازه فى الدراسة الذاتية  لباقات ال -

 جازه فى ملفات البرامج العلمية فى ضوء تقارير املراجعة الداخليةمتابعة ما تم إن -

 اجتماع مديرة الوحدة مع روؤساء معايير االعتماد والتعرف على ما تم إنجازه -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 

التصحيحية للبرامج العلمية طبقا ملا جاء بتقرير الورقة االمتحانية  واستطالع رأى الطالب مناقشة اإلجراءات  - التدريس والتعلم

 للفصل الدراس ى األول واعتمادها فى مجلس الكلية واعتمادها بمجلس الكلية

فصل الربيع استطالع رأى طالب الدراسات العيا عن عن كل ما يتعلق بالعملية التعليمة والدعم األكاديمى  ل الدراسات العيا

2020/2021 

 

 2021شهر مايو 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 مناقشة ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية فى الشهور السابقة فى مجلس إدارة الوحدة   -

 وسائل اإلعالنمتابعة تحديث املعلومات عن انشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من  القيادة والحوكمة

إدارة الجودة 

 والتطوير

 برامج املرشحة للتقدم لالعتماد.متابعة ماتم إنجازه فى الدراسة الذاتية  لباقات ال -

 متابعة ما تم إنجازه فى ملفات البرامج العلمية فى ضوء تقارير املراجعة الداخلية -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  - -

 ضمان الجودة اعتماد التقرير الشهرى لوحدة -
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أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة املعاونة

 202/2021استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئة واملعاونة فى نمط القيادة للعام الجامعى  -

 متابعة تحديث ملكتبة اإلليكترونية / منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى   املوارد املالية واملادية

استطالعات رأي الطالب  عن الورقة االمتحانية  التدريس والتعلم

 2021/ 2020للفصل الدراس ي الثانى  

   

 الكلية للدراسات العيا والبحث العلمىمناقشة تقارير استطالع رأى الطالب ورفع التوصيات إلى األستاذ الدكتور وكيل  الدراسات العيا

 

 2021شهر يونيو 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية

 متابعة تحديث املعلومات عن انشطة الكلية على املوقع الرسمى للكلية وغيره من وسائل اإلعالن القيادة والحوكمة

املعنية ) أعضاء هيئة التدريس والعيئة املعاونة والجهاز اإلدارى (عن نمط القيادة فى العام استطالع رأى األطراف  -

 2020/2021الجامعى 

إدارة الجودة 

 والتطوير

 مخاطبة مركز ضمان الجودة لتنظيم زيارة مراجعة للبرامج املرشحة لالعتم/اد  -

 متابعة ما تم إنجازه فى ملفات البرامج العلمية فى ضوء تقارير املراجعة الداخلية -

جمع التقارير الربع سنوية  واملرفقات الخاصة بالدراسة الذاتية / التقرير السنوى الذاتى للكلية  من قطاعات الكلية  -

 ذات الصلة . 

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 الشهرى لوحدة ضمان الجودةاعتماد التقرير  -

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة املعاونة

 اعتماد تقرير لجنة التدريب عما تم إنجازه من خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة . -

 اعتماد تقارير قياس مردود التدريب على أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  -

 ارير قياس مردود التدريب على اعضاء الجهاز اإلدارىاعتماد تق الجهاز اإلدارى

 متابعة منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى املوارد املالية واملادية

 2020/2021اعتماد تقرير الورقة االمتحانية عن الفصل الدراس ي الثانى للعام الجامعي  التدريس والتعلم

 االستبانات عن استطالع رأي الطالب عن الورقة االمتحانية الفصل الدراس ي االثانىاعتماد تقارير لجنة  - الطالب والخريجون 
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 2021شهر يوليو 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية

إدارة الجودة 

 والتطوير

 واعتماده من مجلس الكليةكتابة تقرير عن مدى جاهزية البرامج املرشحة لالعتماد البرامجى .  -

 متابعة ما تم إنجازه فى ملفات البرامج العلمية فى ضوء تقارير املراجعة الداخلية -

 اجتماع مديرة الوحدة مع روؤساء معايير االعتماد والتعرف على ما تم إنجازه -

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

 منصة الكلية للتعليم اإلليكترونى( املوارد املالية واملادية

مناقشة نتائج اختبارات الفصل الدراس ى الثانى وكتابة التوصيات الالزمة ورفعها إلدارة الكلية فى حالة وجود أية  - التدريس والتعلم

 مالحظات .

بتقرير الورقة االمتحانية  واستطالع رأى الطالب مناقشة اإلجراءات التصحيحية للبرامج العلمية طبقا ملا جاء  --

 للفصل الدراس ى األول واعتمادها فى مجلس الكلية واعتمادها بمجلس الكلية

 

  2020/2021مناقشة تقرير وحدة متابعة شئون الخريجين عما تم إنجازه فى عالم الجامعى  - الطالب والخريجون 

 2021شهر اغسطس 

 

 املمارسة الهدف

 

التخطيط 

 االستراتيجى

 2020/2021كتابة التقرير السنوى للخطة التنفيذية للعام الجامعى  -

إدارة الجودة 

 والتطوير

 كتابة تقرير مفصل عن ماتم إنجازه طوال العام فى ملفات البرامج العلمية وعرضه على مجلس الكلية واعتماده . -

 مناقشة خطط التحسين والتطوير للبرامج العلمية بالكلية للفصل الدراس ى الثانى واعتمادها فى مجلس الكلية.  -

 كتابة التقرير السنوى الذاتى للكلية ومناقشته مع مجلس إدارة الوحدة  -

مجلس إدارة  ومناقشته مع 2020/2021كتابة التقرير السنوى عن أنشطة وحدة ضمان الجودة عن العام الجامعى  --

 الوحدة

mailto:gawda@alsun.asu.edu.eg


   

E-Mail: gawda@alsun.asu.edu.eg 

 
 

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة  -

 اعتماد التقرير الشهرى لوحدة ضمان الجودة -

- 

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة املعاونة

 2020/2021تزويد األقسام العلمية باستمارات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عن الجامعى  -

 2020/2021استطالع رأى الجهاز اإلدارى عن العام الجامعى   الجهاز اإلدارى

 2020/2021تزويد القيادات اإلدارية باستمارات تقويم أداء الجهاز اإلدارى عن العام الجامعى  -

 2021/ 2020اعتماد املوازنة العامة للوحدة عن العام الجامعى  - املوارد املالية واملادية

 ن املوارد الذاتية للكلية  مناقشة التقرير الختامى ع -

 2020/2021استطالع رآى األطراف املجتمعية حول مستوى الخريج واانشطة املختلفة للكلية بالعام الجامعى  املشاركة املجتمعية
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