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خطة التحسين بكلية التمريض جامعة بنها
3123-3122

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية

2

خطة التحسين لمعايير التقويم واالعتماد بكلية التمريض جامعة بنيا 3123-3122
أوال :محاور القدرة المؤسسية
مجاالت

التحسين

 -2التخطيط
األستراتيجى

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

دراسة  -عمل دراسة لقياس مدى توافق الخطة
-2.2
اعدادالرتباط خطة األستراتيجية مع الخطة األستراتيجية للجامعة
واضحة
3123-3122
الكلية األستراتيجية بخطة
الجامعة
 - 2.3.2مرا جعة الخطة اإلستر ا تيجية
بواسطة خبير
-3.2االستعانة بخبير في -3.3.2عقد سلسلة أجتماعات للخبير
التخطيط األستراتيجى األستراتيجى و منسقي المعايير ألجر
اء 3123-3122
لمراجعة واعتماد صالحية التعديالت المطلوبة-2اعتماد صالحية
الخطة األستراتيجية من قبل الخبير
الخطة اإلستراتيجية

 -4.2زيادة التوعية
بالخطة األستراتيجية على
مستوى كل األطراف
المعنية داخل وخارج
الكلية

 -2.4.2عقد ندوات للطالب و أعضاء ىيئة
التدريس و األداريين و األطراف
المجتمعية عن الخطة األستراتيجية
 -3.4.2نشر الخطة األستراتيجية على الموقع
األلكترونى للكلية
 -4.4.2تسليم نسخة للخطة األستراتيجية
لجميع األقسام العلمية و أمين الكلية و
المكتبة ووكالء والعميد

 4.1دعم الوضع -2.5.2عمل دراسة لقياس احتياجات سوق
التنافسي للكلية ببرامج العمل لتحديد نوع برامج جديدة
تعليمية متميزة تالءم متميزة(تصميم استبيانات -جمع البيانات و
مدير وحدة الجودة

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

الموارد

وتقييم األداء
منسق لحنة التخطيط مصفوفة توافق
إسترا تجية الكلية مع
األستراتيجى
إستراتيجية الجامعة معتمدة
و موثقة

المطلوبة
2111

 منسق لجنة التخطيط  -خطة استراتيجية معتمدصالحيتيا من قبل خبير
األستراتيجى
التخطيط األستراتيجى
 منسقي معاييراالعتماد

4111

 مديرالجودة

وحدة

 الخبير األستراتيجىلجنة  -إدراك  %86من كل
 منسقاألطراف المعنية داخل
التخطيط
بالخطة
وخارج الكلية
اإلستر ا تيجي
األستراتيجية
 وحدة التدريبالبوابة  -الخطة األستراتيجية على
منسقموقع األلكترونى للكلية
 3124-3123االلكترونية
 نسخ من الخطةاألستراتيجية باألقسام العلمية
و أمين الكلية و المكتبة
ووكالء والعميد
رئييس لجنة البرامج  -نتائج احتياجات سوقالعمل لتحديد نوع برامج
- 3128-3124منسقي البرامج
جديدة متميزة معتمدة و
-منسقي المقررات

011

3111

عميد الكلية
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مجاالت

التحسين

 -3الييكل
التنظيمى

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

متطلبات سوق العمل و تحليليا-إعالن النتائج)
تميزىا بين نظرائيا من -3.5.2وضع ق ائمة بالبرامج المقترح ادخليا
طبق ا للدراسة وعرضيا على األقسام العلمية
الكليات
ثم مجلس الكلية العتمادىا لمرحلة
البكالريوس والدراسات العليا
-4.5.2توصيف البرامج و مقرراتيا و
اعتمادىا من مجالس األقسام العلمية
ومجلس الكلية و الجامعة و المجلس األعلى
للجامعات
-5.5.2تطبيق البرامج الجديدة
-6.5.2قياس اثر ىذه البرامج على
المنتفعين بيا ثم سوق العمل
-7.5.2وضع خطة تحسين مبنية على دراسة
األثر
 -2.5.8استخدام طرق التعلم الحديثة
(الممارسة الق ائمة على دالئل EBP
 -2.2.3االستعانة بمسئول التخطيط و
-2.3توضيح عالق ات
الوحدات و التنظيم بالجامعة وبمركز ضمان الجودة
اإلدارات و
بالجامعة لالستف ادة في توضيح العالق ات 3124-3123
في
المختلفة
األقسام
اإلدارات و الوحدات و األقسام المختلفة
التنظيمي
الييكل
في الييكل التنظيمي
 -3.3زيادة وسائل اإلعالم  -2.3.3نشر مخطط الييكل التنظيمي على
الموقع األليكترونى للكلية
عن الييكل التنظيمى
 -2.2.2تسليم مخطط الييكل التنظيمي
لجميع األقسام اإلدارية واألكاديمية

-4.3استكمال التوصيف  -2.4.3وضع توصيف وظيفى للوحدات
الوظيفي لباقي الوحدات المستحدثة
مدير وحدة الجودة

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
التخطيط موثقة و معلنة
منسق برامج جديدة موصفةاألستراتيجى
ومعتمدة
 نتائج قياس اثر ىذهالبرامج على المنتفعين بيا
ثم سوق العمل معتمدة و
موثقة و معلنة

الموارد

المطلوبة

 خطة تحسين مبنية علىدراسة األثر معتمدة و
موثقة و معلنة

عميد الكلية
منسق الييكل
التنظيمي
منسق الييكل
التنظيمي

 الييكل التنظيمي معتمدو موثق موضح بو عالق ات
اإلدارات و الوحدات و
األقسام المختلفة
 ىيكل تنظيمى لكل وحدة جميع األطراف المعنيةلدييا الوعي الكافي
بالييكل التنظيمي

2111

2111

3124-3123

3123-3122

منسق الييكل
التنظيمى

 دليل التوصيف الوظيفىمتكامل ومحدث و موثق

2111

عميد الكلية
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مجاالت

التحسين

مقترحات التحسين
المستحدثة

آليات التنفيذ

التوقيت

 -3.4.3وضع توصيف وظيفى لمديرى
الوحدات

مسئولية التنفيذ
مدير وحدة الجودة

مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
ومعتمدو معلن

الموارد

المطلوبة

 -4.4.3التوصيف الوظيفي للوحدات و
لمديري الوحدات معتمد من مجلس
الكلية
 -5.4.3نشر التوصيف الوظيفي للوحدات
و لمديري الوحدات فى دليل التوصيف
الوظيفي و على موقع األليكترونى للكلية
-5.3تحديث الييكل  -2.5.3عقد سلسلة اجتماعات لمجلس أدارة
التنظيمي لوحدة ضمان وحدة ضمان الجودة لتحديث الييكل
التنظيمي الوحدة
الجودة ليتماشي مع
 -3.5.3اعتماد مجلس أدارة وحدة ضمان
الوضع الراىن في
التطوير ،وتحديد دقيق الجودة و مجلس الكلية للييكل المستحدث
-4.5.3نشر الييكل الحديث لوحدة ضمان
لمسئوليات لجانيا
الجودة على الموقع األليكترونى للكلية
-2.6.3إدخال مدير وحدة الجودة كعضو
دائم في مجلس الكلية
 -6.3مناقشة قضايا
الجودة في كل مجالس  -3.6.3دعم القيادات األكاديمية في
مجلس الكلية لجميع قضايا وحدة الجودة
الكلية الرسمية
ومناقشتيا و إيجاد الحلول للمعوق ات
تحقيق الجودة المؤسسية و الف اعلية
التعليمية
-4.6.3تحديد الوقت الكافى لمدير
الجودة لعرض مشاكل العمل

 -7.3تفويض السلطات  -2.7.3تشكيل مجلس الكلية
مدير وحدة الجودة

3123-3122

الييكل  -ىيكل تنظيمي لوحدة
منسقضمان الجودة شامل وحديث
التنظيمي
 رئيس مجلس أدارة معتمدوحدة ضمان الجودة
 مدير وحدة ضمانالجودة
-مجلس الجامعة

 قرار مجلس الجامعةبإدخال مدير وحدة الجودة
كعضو دائم في مجلس
الكلية معتمد و موثق
 مدير وحدة الجودةكعضو في تشكيل مجلس
الكلية معتمد و موثق
 قضايا الجودة في كلمجالس الكلية الرسمية
معتمدة و موثقة
 التقرير الشيرى لوحدةالجودة ضمن مجلس الكلية

 -عميد الكلية

 -تشكيل مجلس الكلية

 عميد الكلية3123-3122

3123-3122

 مدير وحدةالجودة

2111

-

عميد الكلية
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مجاالت

التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

في كافة المستويات -3.7.3تشكيل لجان فرعية التخاذ القرارات
في كافة المستويات اإلدارية و الوحدات
اإلدارية
المستحدثة
 -4.7.3تشكيل منسقين لألقسام العلمية
التخاذ القرارات في كافة المستويات
اإلدارية لألقسام العلمية
-2.4االلتزام و تطبيق
معايير اختيار القيادات  -2.2.4نشر المعايير على مجتمع الكلية
األكاديمية عند اختيار
 -3.2.4االستعانة بمعايير القيادات
القيادات
للمناصب
الترشيح
عند
األكاديمية
3128-3124

 -4القيادة
والحوكمة

 -3.4دعم مشاركة  -2.3.4إ تباع نظام التصويت عند اختيار
أعضاء ىيئة التدريس في القيادات األكاديمية
القيادات  -3.3.4إ عداد استقصاء دوري عن نمط
اختيار
القيادة ٕوإعالن النتائج
األكاديمية بالكلية
 -4.3.4ا خذ وتوثيق اإلجراءات التصحيحية
التي تم اتخاذىا لنتيجة قياس الرضا
الوظيفي

 -4.4تنمية الميارات  -2.4.4إ عداد تقييم عن أداء القيادات
مدير وحدة الجودة

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
الييكل معتمد وموثق ومعلن
منسق الجان الفرعية علىالتنظيمي
مستوى الكلية والوحدات
المستحدثة معتمد ة وموثقة
 أمين الكليةومعلنة
 تشكيل منسقين لألقسامالعلمية معتمد وموثق
ومعلن
 أعضاء مجلس الكلية  -معايير موثقة ومعتمدةو معلنة الختيار القيادات
األكاديمية

المطلوبة

1000

ق ائمة بالقيادات المرشحةطبق ا
للمعايير الموضوعة موثقة و
معتمدة و معلنة

 أعضاء مجلس الكلية  -قوائم التصويت اختيارالقيادات معتمدة و موثقة
 منسق القيادة و -نتائج استقصاء نمط القيادةموثق ومعتمد و معلن
الحوكمة
 اإلجراءات التصحيحية التيتم اتخاذىا لنتيجة قياس
3128-3124
الرضا الوظيفي معتمدة و
موثقة

-3122

الموارد

 مديرالتدريب

وحدة

-نتائج التقييم أداء

1000

30111
عميد الكلية
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مجاالت

التحسين

مقترحات التحسين
اإلدارية
األكاديمية

آليات التنفيذ

للقيادات األكاديمية وإعالن نتائج التقييم
-3.4.4استقصاء أالحتياجات التدريبية
للقيادات األكاديمية
-4.4.4وضع خطة تدريب طبق ا لنتائج
التقييم

 -5.4وضع برامج لتسويق -2.5.4أعداد دراسة عن احتياجات
وترويج أنشطة الوحدات المجتمع المحيط و سوق العمل وإعالن
النتائج
ذات الطابع الخاص.
 -3.5.4تحديد برامج التسويق والترويج
أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص
(مركز الخدمة العامة للتعليم و التدريب
المستمر)
-4.5.4وضع خطة وتطبيقيا للتسويق و
الترويج أنشطة الوحدات ذات الطابع
الخاص
 -5.5.4أعداد دراسة عن مدى إدراك
المجتمع المحيط بأنشطة الوحدات ذات
الطابع الخاص (مركز الخدمة العامة للتعليم
و التدريب المستمر)
-2.5زيادة التوعية بثق افة -عقد ندوة للمنتفعين عن اإلجراءات
الملكية الفكرية

 -5المصداقية
واألخالقيات

3123

الفكرية

 نشر اإلجراءات علي األقسام األكاديميةواإلدارية المختلفة

وتقييم األداء
القيادات األكاديمية
معتمد وموثق و معلن
 خطة تدريب طبق ا لنتائجالتقييم معتمدة و موثقة و
معلنة

دراسة عن
 مدير مركز  -نتائجالخدمة العامة للتعليم احتياجات المجتمع المحيط و
و التدريب المستمر سوق العمل معتمدة وموثقة
و معلنة
 خطة تسويق و ترويجأنشطة الوحدات ذات
الطابع الخاص معتمدة
3125-3124
وموثقة و معلنة
 إدراك %91من المجتمعالمحيط بأنشطة الوحدات
ذات الطابع الخاص (مركز
الخدمة العامة للتعليم و
التدريب المستمر)

المتبعة في الكلية عن حقوق الملكية

 نشر اإلجراءات حقوق الملكية الفكريةمدير وحدة الجودة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

3123-3122

عميد الكلية
وكيلللدراسات
والبحث العلمى

الكلية
العليا

 -أدراك  %:1من ألييئة

الموارد

المطلوبة

2111

3111

األكاديمية و اإلدارية و
الطالب بحقوق الملكية
الفكرية والنشر

 آليات معتمدة ومعلنةلحماية الملكية الفكرية

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت

التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد

المطلوبة

على الموقع األليكترونى
وضع إرشادات للمترددين على المكتبة
والمعامل تفيد باإلجراءات والقواعد

المتبعة لاللتزام بحقوق الملكية الفكرية

-3.5اتاحة دليل

 -2.3.5توزيع دليل المصداقية واألخالقيات

المصداقية واألخالقيات

على جميع فئات الكلية

 - 4.5استحداث ألية

- 2-4-5أخذ أراء العاملين فى توزيع

-وكيل الكلية

للدراسات العليا

3123-3122

دليل الممارسات االخالقية
للوظيفة والبحث العلمى

2111

والبحث العلمى
-رئيس لجنة

لضمان العدالة فى توزيع

الحوافز والمكاف أت

لمستويات األداء الفعلى

على استقصاء الرأى

الحوافز والمكاف أت تبعا
بين العاملين

مدير وحدة الجودة

-3-4-5تفعيل األجراءات التصحيحية بناء

3123-3122

المصداقية
واألخالقيات
 رئيس لجنةالمصداقية

واألخالقيات

ألية معتمدة وموثقة ومعلنة

011

للعاملين

 -أمين الكلية

عميد الكلية
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مجاالت

التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

 - 5.4زيادة تف اعل

 -2-5-5تفعيل خدمة البريد األلكترونى

الطالب مع أعضاء ىيئة
التدريس

التوقيت

 -مدير الوحدة

الجامعى بين الطالب وأعضاء ىيئة
التدريس

 -3-5-5تفعيل سياسة الباب المفتوح

مسئولية التنفيذ

األلكترونية

3123-3122

بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس من

 -األقسام العلمية

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

6.-5تحديث المعلومات
المتاحة عن الكلية فى

المعلومات

3123-3122

الوسائل المختلفة دوريا
 - 2.6قياس األثر الذي

 -2-2.6استبيانات

زيادة رضا الطالب تحسن فى العمليةالتعليمية

األداء

 4 -2.6عرض تقرير على القيادات

أحدثو التدريب في

 -6الجياز
األدارى

 - 3.6االىتمام بتوعية

القيادات اإلدارية

والعاملين بأىمية

الدورات التدريبية

مدير وحدة الجودة

 -3-2.6إعداد التغذية الراجعة

مدير وحدة األدارة

ومعلنة على موقع الكلية

األلكترونية

بشكل دورى

 -3-3.6زيادة وسائل األعالن عن الدورات

011

البر امج التدريبية

 -2-3.6مخاطبة األقسام األدارية والتنسيق

فى الخطة

011

مدير وحدة التدريب على قياس اثر مردود

األكاديمية عن اثر ومردود التدريب

لعمل الدورات فى أوق ات مناسبة ووضعيا

معلومات الكلية محدثة

 -وضع خطط التدريب بناء

3123-3122

المطلوبة
2111

خالل الساعات المكتبية والريادة العلمية
-2.6.5تحديد فريق خاص بتحديث

الموارد

 ق ائمة بالدورات معلنة3123-3122
أمين الكلية

2111

 -خطة التدريب معلنة

وموثقة

عميد الكلية
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مجاالت

مقترحات التحسين

التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد

المطلوبة

على مجتمع الكلية والموقع األليكترونى
للكلية

 -4-3.6ابتكار وسائل للتحفيز لحضور

الدورات مثل ( مكاف أت مادية أو عينية

– ربط الدورات بتق ارير األداء السنوية

للعاملين – الوقت والبيئة المناسبة )

 -وضع خطة متكاملة للتدريب بناء على

االحتياجات الحقيقية للعاملين
4.6تطبيق ضوابط واضحة
لربط الحوافز أو

المكاف آت بنتائج تقييم
األداء

 -2-4.6وضع أليات متفق علييا بين

العاملين لربط الحوافز أو المكاف آت
بنتائج تقييم األداء

القيادات األكاديمية
3123-3122

أمين الكلية

-ارتف اع األداء

-

الوظيفى للعاملين

فريق الجياز األدارى
5.6العمل علي تحسين
نسبة الرضاء الوظيفى
بين العاملين و

االداريين وقياس الرضا

الوظيفى بشكل دوري

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية

 -2-5.6مناقشة نتائج الرضا
الوظيفي مع العاملين

 -3-5.6نشر ومناقشة نتائج الرضاء
الوظيفي (ندوات)

3123-3122

أمين الكلية

فريق الجياز األدارى

 -الوعي بنتائج الرضاء

3111

الوظيفي

 وجود دراسة لزيادةالرضا الوظيفى

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

مجاالت

6.6توافر اإلجر ا ءات

2-6.6ا الستف ادة من نتائج التوصيف

التصحيحية لتحسين

الوظيفي في أخذ اإلجراءات الالزمة

التحسين

الرضا الوظيفي

 -2.7تعظ
-7الموارد

لتحسين الرضا الوظيفي

3123-3122

 -2-2.7ورش عمل للتعريف على

يم

خدمات األنترنت وأماكن اتاحتو

األنترنت

-3.2.7تكليف الطالب ببعض األنشطة
على األنترنت مثل تفعيل المقررات
األليكترونية

 -3.7زي

أمين الكلية

 -6.6.2اعداد خطة لزيادة الرضا الوظيفى

األستف ادة من خدم ة

المالية

التوقيت

 -7.3.3مخاطبة الجيات المعنية لتشجير

ادة

جميع المساحات الخاصة بالكلية

المساحات الخضراء

3122

3123-3122
3123

4.7تشجيع الطلبة وأعضاء  -2-4.7ورش عمل للتعريف على خدمة

اس

تخدام الموق

األلكترونى

 -3-4.7نشر وتوزيع البريد األلكترونى
على الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

 -4-4.7وضع بعض التكليف ات من

مدير وحدة الجودة

األقسام العلمية
مدير وحدة األدارة

 -زيادة الرضا الوظيفى

 %90األستف ادة من

0111

األنترنت فى تحسين العملية
التعليمية

األلكترونية

وكيل الكلية لخدمة

المجتمع وتنمية البيئة
أمين الكلية

الكلية

3123-3122

وتقييم األداء

المطلوبة
3111

فريق الجياز األدارى

 -عميد

ىيئ ة الت دريس عل ى البريد األلكترونى الجامعى بين الطالب
ع وأعضاء ىيئة التدريس

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

الموارد

 -وكيل الكلية

لشئون

التعليم

والطالب

استغالل األماكن المتاحة فى

2111

المساحات الخضراء

 -تفعيل البريد األلكترونى

2111

الجامعى

 -التواصل الجيد والسريع

بين القيادات األكاديمية
والطالب وأعضاء ىيئة
التدريس

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت

التحسين

التوقيت

آليات التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد

المطلوبة

القيادات األكاديمية وارساليا ويتم
 -مدير وحدة

التواصل من خالل البريد األليكترونى

األدارة األليكترونى

الجامعى للطالب وأعضاء ىيئة
التدريس

)(face book
5.7االىتمام بالنظافة

2-5.7جداول متابعة دورية لنظام نظافة
الكلية

 -أمين الكلية

3123-3122

 -وكيل الكلية

لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة

ات

6.7طف اي

اريخ

الحريق(ت

الصالحية )ومزيد م ن
ال دورات للع املين

بالكلي ة والطلب ة ف ى
مج

ال االزم

ات

والكوارث

2.8قياس رضا كافة

مدير وحدة الجودة

2-6.7إعداد خطة للتدريب

 -القيادات

حالة حدوث الكوارث

 -وكيل الكلية

على إخالء المباني في

 -3-6.7تحديد نق اط التجمع

 -4-6.7تحديد المسئولين عن

األكاديمية

3123-3122

األدوار

زيادة رضا الطالب
تق ارير متابعة

دورات للعاملين بالكلية

2111

والطلبة فى مجال االزمات

والكوارث

خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

 -5-6.7التأكد من عمل

 -مدير وحدة

أجيزة اإلنذار

 -2-2.8وضع آلية لقياس رضا

لشئون

بيئة الكلية نظيفة

-

األزمات والكوارث
3123-3122

-وكيل الكلية لشئون

دراسة عن رضا

3111

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت

التحسين

 -8المشاركة االط راف المجتمعي ة
المجتمعية
ع ن خ دمات الكلي ة

آليات التنفيذ
االطراف المجتمعية

ف ى مج ال خدم ة

 -3-2.8االستف ادة من نتائج التحليل

البيئ ة واألج راءات

 -4.2.8عقد لق اءات مع األطراف المعنية

المجتم ع وتنمي ة

التص حيحية المتخ ذة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد

المطلوبة

خدمة المجتمع وتنمية منظمات العمل عن خدمات
البيئة

 مدير وحدة خدمةالمجتمع

الكلية فى مجال خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

بناء على التقييم
3.8

متابع ة تنفي ذ الخط ة
المبني

ة عل

ى

األحتياج ات الحقيقي ة

 -2-3.8وضع أنشطة تنفيذية

-وكيل الكلية لشئون

 -3-3.8متابعة تنفيذ الخطة

البيئة

للمجتمع المحيط

خدمة المجتمع وتنمية

3124-3123

 -فريق المشاركة

خطة

3111

لخدمة المجتمع
وتنمية البيئة

معتمدة وموثقة ومفعلة

المجتمعية
 -وحدة خدمة

المجتمع
4.8

زي ادة المش اركة
الفعلي ة لألط راف

مدير وحدة الجودة

 -2-4.8ورش عمل لألطراف المجتمعية
للتوعية بأنشطة المؤسسة

3123-3122

-وكيل الكلية لشئون  -وجود خطة للتوعية بخدمة

2111

خدمة المجتمع وتنمية المجتمع وتنمية البيئة موثقة
البيئة

ومعتمدة

عميد الكلية
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مجاالت

مقترحات التحسين

التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

المجتمعي ة بأنش طة

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد

المطلوبة

 فريق المشاركةالمجتمعية

المؤسسة

 وحدة خدمةالمجتمع

5.8

ب رامج توعي ة للط الب
وأعض

اء ىيئ

ة

الت دريس باألنش طة
المجتمعي ة داخ ل
وخارج المؤسسة

-وكيل الكلية لشئون

2-5.8

خدمة المجتمع وتنمية

 -ورش عمل لنشر روح العمل التطوعي

البيئة

المجتمعي بين الطالب من خالل مكاف أة

الطالب المشتركين في الخدمات التطوعية

المجتمعية

 -3-5.8ندوات لتشجيع أعضاء ىيئة

3123-3122

التدريس للمشاركة باألنشطة المجتمعية
داخل وخارج المؤسسة وأعطائيم

-8التقويم
المؤسسى
وادارة نظم
الجودة

مدير وحدة الجودة

نظام دوري للمراجعة
الداخلية

الدورا ت التدريبية الخاصة بالمراجعة
الداخلية

للطالب وأعضاء ىيئة
التدريس

المجتمعية

المجتمع

-رعاية الشباب

2-2.9

 -تشجيع أعضاء ىيئة التدريس علي حضور

 -مشاركة فعالة

 -وحدة خدمة

شيادات بالمشاركة
2.9

 -فريق المشاركة

4111

 مدير وحدة3123-3122

ضمان

الجودة

4111
 مراجعة داخليةدورية

 لجنةعميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت

التحسين

آليات التنفيذ
 -3-2.9إ عداد وثيقة آلليات المرا جعة

المراجعة

الداخلية

الدورية

الجودة والمتابعة

مخصصات مالية كافية
لوحدة الجودة

وتقييم األداء

 -تفعيل نظام توكيد

 -3. 9ضرورة البحث عن
لممارسة االنشطة المختلفة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

3124-3123
-3.9توفير اعتمادات مالية ثابتة من خالل
وضع ميزانية مالية سنوية لممارسة انشطة
الجودة

 القياداتاألكاديمية

 -رؤساء االقسام

الموارد

المطلوبة

2111
 توافر ميزانية معتمدةومحددة للوحدة

العلمية

 مدير وحدةالجودة

خطة التحسين لمعايير التقويم واالعتماد بكلية التمريض جامعة بنيا 3123-3122
مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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ثانيا :محاور الف اعلية التعليمية
مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

2-

2.2

 -2.2وضع ألئحة لجذب

3122-3128

 -عميد الكلية

-ألئحة معتمدة لجذب

الطالب  -وضع ألئحة لجذب الطالب

والخريجون

الوافدين

الطالب الوافدين

 -3-2.2بث أليات وقواعد

لشئون الطالب

االلكتروني للكلية وتوصيف

 -وكيل الكلية

القبول عن طريق الموقع

البرامج والميزات التنافسية

 -4-2.2مرا سلة جميع

المؤسسات التعليمية على

المستوى اإلق ليمي

 -5-2.2التبادل الثق افى مع
الكليات المناظرة
-6.2.2اعداد خطة تنفيذية
لبرامج االنشطة والرعاية

الطالبية
مدير وحدة الجودة

 -وكيل الكلية

لشئون الدرا سات
العليا

 -لجنة التعليم

وتقييم األداء

الموارد المطلوبة
0111

الطالب الوافدين

 -وجود عدد 6

طالب وافدين

لأللتحاق بالكلية

وزيادة نسبة
%21سنويا

والطالب

 رعاية الشباب فريق الطالبوالخريجون

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

3.2

 -2-3.2مخاطبة األقسام

1022-1021

إعالن ألية لدعم الطالب

العلمية بوضع نظم وآليات

الدراسة

يتالءم مع طبيعة عمل كل

المتعثرين في

مسئولية التنفيذ

العلمية

قسم

 وكيل الكليةلشئون التعليم

 -3-3.2وضع اليات لتعظيم

والطالب

االستف ادة من الساعات

المكتبية والريادة العلمية
 4.2توفير و توزيع دليل

الطالب على جميع الطالب

فى بداية كل عام دراسى

 -2-4.2نشر دليل الطالب
على الموقع األليكترونى
واألعالن عنو فى مجتمع
الكلية

 -3-4.2طباعة دليل الطالب
بالعدد الكافي

 -توزيعو على طالب الفرقة

وتقييم األداء

3111
 -رؤساء األقسام

للتعامل مع المتعثرين بما

مؤشرات المتابعة

الموارد المطلوبة

-وجود برا مج لرعاية

الطالب المتعثرين في
الدرا سة

 انخف اض نسبةالطالب

المتعثرين بالكلية
بنسبة %21

1022-1021

4111
 -وكيل الكلية

لشئون التعليم و
الطالب

 -فريق الطالب

حصول جميع طالب

الفرقة األولى على
دليل

الطالب

والخريجون

األولى
مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

 5.2توثيق نتائج قياس رضا

 -2-5.2استبيانات

لسياسات القبول

 -3-5.2إعداد التغذية

التوقيت

مسئولية التنفيذ

 -وكيل الكلية

لشئون التعليم

والطالب

الراجعة

رضا الطالب على القيادات
األكاديمية

 6.2متابعة ألية قياس رضا
المستفيدين

2-6.2استبيانات

1022-1021

الرئيسية للتحويل.

 لجنة التعليم -فريق الطالب

أداء الكلية

والخريجون

 وكيل الكليةلشئون خدمة

 -3-6.2إعداد التغذية

المجتمع

الراجعة

وتنمية البيئة

011

االسباب

 -االستف ادة من

والطالب

 -4-5.2عرض نتيجة قياس

وتقييم األداء

 -التعرف على

1022-1021
الطالب عن اإلعالن

مؤشرات المتابعة

الموارد المطلوبة

التحليل فى تطوير
وبرامجيا التعليمية
زيادة رضا المستفدين

3111

 -4-6.2عرض تقرير على
القيادات األكاديمية

 -7.2تحديث وتطوير

واستكمال قواعد بيانات
للخريجين لقياس التوجو

مدير وحدة الجودة

 -2-7.2وضع ألية تتبعيا

الكلية لتحقيق التواصل مع

 - 1022-1021وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

4111
 -رابطة للخريجين

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

الوظيفى

الخريجين

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

 وجود منتدى فريق الطالبوالخريجون

 -3-7.2إنشاء منتدى

إلكتروني لخريجي الكلية.

لطالب وخريجى الكلية

 -4-7.2إنشاء را بطة
للخريجين

8.2توفير و توثيق آلية

2-8.2نشر مجاالت األنشطة

لألنشطة المختلفة

األولى من خالل دليل

دعم وتحفيز الطالب

الطالبية للطالب فى الفرقة
الطالب وموقع الكلية
 -3-8.2الدعم والتحفيز

المادى والمعنوى لألنشطة
الطالبية

 -4-8.2دعم الطالب

1022-1021

4111
 وكيل الكلية لشئونالتعليم والطالب
-رعاية الشباب

 -الحصول على

 4مراكز فى
األنشطة
الطالبية

المختلفة
زيادة رضا الطالب

للحصول على مراكز متقدمة
على المستوى الدولى
لألنشطة الطالبية

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

9.2الرعاية النفسية للطالب

2-9.2انشاء وحدة األرشاد

2013-1014

مدير وحدة األرشاد

-وحدة األرشاد

النفسى

النفسى للطالب مفعلة

النفسى
3-9.2عمل التوعية لطالب

فى الدعم النفسى

وانشطتيا

3-

المعايير

البرامج والمقررات

الس ادة منس قى الب رامج

األكاديمية و الدراسية للتأكد من وجود بش أن مراع اة التحق ق ب ين

البرامج التعليمية توافق بين المعايير المتبناة المع ايير المتبن اة ون واتج
والمقررات
الدراسية

والنواتج التعليمية

ال تعلم – م دى مالئم ة

 - 2011-2012عميد الكلية
 -وكيل الكلية لشئون

التعليم والطالب
 -رؤساء االقسام

المستيدفة فى مصفوفة

اس اليب الت دريس وطري ق

البرامج

التقويم لتحقيق ىذه الن واتج

العلمية

وك ذلر مؤش رات التحق ق

 -وحدة ضمان

للنواتج التعليمية.

1000

-زيادة رضا الطالب

الكلية عن الوحدة

-2.3ضرورة مراجعة توصيف  -2-2.3عق د اجتماع ات م ع

وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

2000
 توافر التوصيف اتالعلمية للبرامج

والمقررات التعليمية
الموثقة والمعتمدة

الجودة

 -3-2.3مراجعة التوصيف ات
واعتمادىا.

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

 -2-3.3ا لمرا جعة الخارجية

3.3وضع آليات ثابتة

للبرنامج من المتخصصين

للبرنامج التعليمي

 -3-3.3إ عداد معايير

للمرا جعة الدورية

الختيار

المراجع الداخلي
والخارجي

 -4-3.3ترشيح مراجعين

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

 - 2011-2012وكيل الكلية لشئون وجود تق ارير مراجعة
التعليم والطالب

الموارد المطلوبة

5000

بصفة دورية

 رئيس لجنة البرامجالتعليمية

 رؤس اء االقس امالعلمية

خارجيين

للمر اجعة الخارجية السنوية
 -5-3.3االستعانة

باستمارات التقييم المعدة

من قبل ىيئة ضمان الجودة
واالعتماد

 -6-3.3تفعيل دور األقسام
مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

مقترحات التحسين

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

في
المر ا جعة الدورية

الداخلية والخارجية للبرامج

التعليمية/المقررا ت

 +الدرا سية
4.3

زيادة الوعى بالمعايير
األكاديمية

 -2-4.3عقد ورش عمل

للطالب وأعضاء ىيئة
التدريس واألطراف

المعنية لزيادة الوعى

3123-3122

بالمعايير األكاديمية
4.2

تطبيق الئحة

الدراسة بنظام
الساعات

المعتمدة

عميد الكلية

ادراك  %96من

رئيس لجنة

عن المعايير

المعايير األكاديمية

5000

الفئات المستيدفة
األكاديمية

10000
 -.24.2.تشكيل لجنة

لالنتياء من تعديالت الئحة
الساعات المعتمدة

2.4.2عتماد الالئحة من
الجيات المختصة

 -وكيل الكلية

برنامج تعليمي

والطالب

المعتمدة

لشئون التعليم

3128-3123

بنظام الساعات

 رئيس لجنة البرامجالتعليمية

 -4.4.2تدريب أعضاء
مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

ىيئة التدريس علي العمل
بالالئحة الجديدة
 تطبيق الالئحة - 5.2تحويل البرامج

والمقررات إلى صورة
إلكترونيو

اعضاء األقسام العلميو
بالكلية

- 1.5.2تشكيل لجنة
لترشيح عدد من المقررات
الدراسية لتحويليا إلى
الكترونية

أعضاء لجنة المعايير
بالكلية

- 2.5.2تحكيم المحتوى
العلمي للمقرر من الخبراء
- 3.5.2وضع األسئلة
المطلوبة وعمل عدة لق اءات
مع مدير مركز التعليم
اإللكتروني

20122017

10000
 -نسبة عدد

المقررات اإللكترونية
المعتمدة  %21سنويا

مدير مركز التعليم
االلكتروني

- 4.5.2اعتماد ترشيح
المقرر من االقسام ومجلس
الكلية
- 2.5.5تحويل المقررات
إلى الكترونية من خالل
مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مركز المقررات االلكترونية
و تحميليا على اإلنترنت
وتقييميا
* اعتماد المقررات

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

اإللكترونية

 -7.3تطوير أساليب
التقويم واالمتحانات

للمقررات الدراسية بالكلية

5التعليم والتعلم

2.5مراجعة و إستيف اء و
توثيق و إعالن إستراتيجية

 -2.7.3تحديد نظم التقويم
واالمتحانات المستخدمة فى
الكلية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

- 3.7.3اقتراح بعض
أساليب التقويم واالمتحانات
الحديثة التي تتناسب مع
طبيعة الدراسة بالكلية

مدير وحدة القياس
والتقويم

مدير وحدة الجودة

2013

األقسام العلمية

- 4.7.3االستعانة ببعض
الخبراء لعرض نماذج جديدة
للتقويم واالمتحانات

 -2-2.5عقد اجتماعات
للسادة اعضاء ىيئة

التعليم و التعلم و توثيقيا و التدريس لوضع
إعالنيا و متابعتيا

2012-

استراتيجيات واساليب

 ق ائمة توضح أساليبالتقويم واالمتحانات
المستخدمة بالكلية
 نماذج لبعضأساليب التقويم
واالمتحانات الحديثة

 توافر استراتيجية20112012

 عميد الكلية -وكيل الكلية لشئون

3000

3000

موثقة ومعتمدة

 -رضا المستفيدين

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

التعليم والطالب

وطرق التدريس المالئمة
لتحقيق مخرجات التعلم

الموارد المطلوبة

ذات العالقة

 -رؤساء األقسام

المستيدفة

العلمية

 -3-2.5مراجعة

 -وحدة ضمان

استراتيجيات التعليم والتعلم

الجودة

وتطويرىا بأخذ اراء

المستفيدين والطالب

واعضاء ىيئة التدريس فى

األستراتيجية
-3.5تشكيل لجنة لمراجعة
اإلمتحانات فى ضوء

توصيف المقررات و أليات
و ضوابط العمل

بالكنترول وإتخاذ

اإلجراءات التصحيحية
المالئمة

 -عميد الكلية

 -2-3.5استطالع اراء الطالب

 -وكيل الكلية لشئون

حول المقرر وعدالة اساليب
وطرق التقويم المستخدمة

20122017

التعليم والطالب
 -وحدة ضمان

 -توافر اليات موثقة

2000

لتقييم النتائج وقياس
الف اعلية

 -زيادة رضا الطالب

الجودة

 رؤساء الكنتروالت -فريق التعليم

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

والتعلم
4.5

العمل على مشاركة

األطراف المجتمعية فى

برامج تدريب الطالب و

المشاركة فى تقييميم .

 -وكيل الكلية لشئون

 -2-4.5أراء المستفدين فى

التعليم والطالب

التدريب الميدانى

3-4.5عقد ورش عمل عن
تقييم الطالب والورقة

3123-3122

اإلمتحانية

 -رؤساء األقسام

العلمية

 -فريق التعليم

 -رضا المستفيدين

2111

 تحسين العمليةالتعليمية

 -زيادة رضا

الطالب

والتعلم
5.5

إستكمال و إستيف اء و

توثيق برامج التدريب
الميدانى

 -وكيل الكلية لشئون -توافر وتوثيق برنامج

التعليم والطالب

2-5.5اجتماعات لألقسام

ألستكمال توصيف البرامج

للتدريب الميدانى

 -رؤساء األقسام

للتدريب الميداني

وتوثيقيما في مجلس الكلية

2111

3123-3122

العلمية

 -فريق التعليم

والتعلم

 -لجنة التعليم والتعلم

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

 -6أعضاء ىيئة

2.6خطط مالئمة إلستيف اء

 -2-2.6توزيع األستبيان

اإلحتياجات التدريبية

لمعرفة األحتياجات

التدريس و الييئة المعاونة

ىيئة التدريس و الييئة

التدريس

للسادة أعضاء ىيئة

آليات التنفيذ

التوقيت

وتقييم األداء

خطة تدريبية معتمدة
 -رؤساء األقسام

التدريبية للسادة أعضاء

المعاونة

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

العلمية
3123-3122

 -فريق أعضاء ىيئة

التدريس

 -3-2.6تحليل النتائج ووضع

الموارد المطلوبة
0111

وموثقة بناء على

األحتياجات التدريبية

الحقيقية ألعضاء ىيئة
التدريس و الييئة

المعاونة

خطة التدريب

 - 3.6قياس مردود خطط

 -2-3.6استبيانات

أعضاء ىيئة التدريس و

 -2-3.6عرض تقرير على

التدريب لتنمية قدرات

الييئة المعاونة

القيادات األكاديمية عن

فريق أعضاء ىيئة
التدريس

3123-3122

وحدة التدريب

 %:1من أعضاء ىيئة

3111

التدريس ذو ميارة

وقدرات عالية

اثر ومردود التدريب

لتنمية قدرات أعضاء ىيئة

التدريس و الييئة المعاونة

 -4.6القياس الدورى للرضا
الوظيفى

 -2-4.6مناقشة نتائج
الرضا

الوظيفي مع أعضاء ىيئة

التدريس
مدير وحدة الجودة

3126-3122

 -عميد الكلية

 -وكيل الكلية

للدراسات العليا

 -خطة زيادة الرضا

4111

الوظيفى ألعضاء ىيئة
التدريس معتمدة

وموثقة مبنية على
عميد الكلية
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مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

مقترحات التحسين

التوقيت

مسئولية التنفيذ
والبحوث

 -3-4.6نشر ومناقشة نتائج

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

مناقشة نتائج الرضا

 -فريق أعضاء ىيئة

التدريس

الرضاء

ألعضاء ىيئة التدريس

(ندوات)

 -4-4.6اعداد خطة

لزيادة الرضا الوظيفى

 -4.5تقويم أداء أعضاء 2-5.6استبيان تقويم أداء
ىيئة التدريس والييئة أعضاء ىيئة التدريس

المعاونة وربط األداء والييئة المعاونة وربط
بالحافز األداء بالحافز

-7

2.7األستمرار فى تحفيز

النشر الدولى عن طريق
الدولى وفق ا لقررات

الدولى وفق ا لقررات

الجامعة

مدير وحدة الجودة

3128-3122

صرف مكاف أت النشر

األكاديمية

 فريق أعضاء ىيئةالتدريس

 -2-2.7ورش عمل لتحفيزىم
على النشر الدولى -3.2.7

البحث العلمى صرف مكاف أت النشر

-القيادات

-وكيل الكلية

3123-3122

للد ا رسات العليا

والبحث العلمي

 -زيادة رضا الطالب

3111

 تحسين العمليةالتعليمية

زيادة األبحاث العلمية

2111

المنشورة دوليا

الجامعة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

مقترحات التحسين

التوقيت

مسئولية التنفيذ

3.7ضرورة ايجاد اليات

2-3.7اعالن اليات موثقة

-وكيل الكلية لشئون

موثقة ومعلنة لتسجيل

ومعلنة لتسجيل األبحاث

الدر ا سات العليا

البحثية بإدارة الكلية

3-3.7اعالن حماية حقوق

 -فريق البحث العلمى

األبحاث والمشروعات

كأحد أىم مصادر انشاء

وتحديث قواعد البيانات

الملكية الفكرية للباحثين

3123-3122

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة
3111

اليات موثقة ومعلنة

لتسجيل األبحاث

،وايضا كأحد وسائل حماية

حقوق الملكية الفكرية
للباحثين

4.7تشجيع مشاركة الطالب  -2-4.7وضع الية لتحفيز
المبدعون فى إجراء

األبحاث داخل األقسام
العلمية وتسييل األجراءت
المطلوبة

مدير وحدة الجودة

الطالب على

الدر ا سات العليا

المشاركة فى المشاريع
البحثية

 -3-4.7تقدير الطالب

 -رؤساء األقسام

3123-3122

المتميزين معنويا

5.7موازنة وميزانية سنوية

2-5.7وضع خطة لتمويل

لتقييم كف اية الموارد

3-5.7مكاف أة البحوث

ألنشطة البحث العلمى

-وكيل الكلية لشئون

البحث العلمي

3122312-7

العلمية

3111
تكوين نواة من

شباب

الباحثين بإشتراك

 وكيل الكلية لشئون الكلية فى مشاريعالتعليم والطالب

بحثية للطالب

لجنة الدر ا سات

ألئحة معتمدة لميزانية

العليا والبحوث
بالجامعة

2111

األبحاث العلمية

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

مجاالت التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

المتاحة لتنفيذ خطة البحث المتميزة والمنشورة
العلمى ( مصادر متنوعة

دوليا من قبل الجامعة

 - 6.7تفعيل دور لجنة

 -3-6.7نشر وثيقة

للتمويل)

أخالقيات البحث العلمى

بالكلية فى تقييم أبحاث
أعضاء ىيئة التدريس

أخالقيات البحث العلمى
على الصفحة
االلكترونية.

 -وكيل لكلية

3123-3122

علمية بغرض التعاون
مؤسسات علمية محلية

المؤسسات الدولية لعقد

والشراكة العلمية مع
واق ليمية وعالمية

 وكيل لكليةالعليا للدراسات

بالخارج للتواصل مع

والبحث العلمى

اتف اقيات ثق افية

الدراسات العليا األكاديمية للدراسات العليا لنشر المعايير األكاديمية

مدير وحدة الجودة

 -وجود اتف اقيات

0111

دولية

 -لجنة أخالقيات

وبرامجيا

-7

للنشرالدولي وتحقق

العلمية

الدولية لتسويق الكلية

1.7التوعية بالمعايير

أبحاث علمية مقبولة

 -رؤساء األقسام

 -3-7.7مراسلة المؤسسات

 -2.1.7عقد ورش عمل

والبحث العلمى

البحث العلمى

معاييرأخالقيات البحث

 7- 7تشجيع عمل اتف اقيات  -2-7.7تشجيع أعضاء ىيئة
التدريس الذين درسوا

العليا للدراسات

وثيقة ألخالقيات

2111

البحث العلمى
3123-3122

 -وكيل الكلية لشئون ادراك  %96من

الدراسات العليا

4111

طالب الدراسات العليا

عميد الكلية
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مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

مجاالت التحسين

المعلنة من الييئة القومية

للدراسات العليا المعلنة من

لضمان الجودة واألعتماد

الييئة القومية لضمان

التوقيت

مسئولية التنفيذ
والبحوث
 -رؤساء األقسام

الجودة واألعتماد على

العلمية

موقع الكلية

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

بالمعايير األكاديمية
من الييئة القومية

لضمان الجودة

واألعتماد

 لجنة الدراساتالعليا والبحوث
 -فريق الدراسات

العليا
2.7مراجعة توصيف ات

1 -2.7تشكيل لجان علمية

البيانات األساسية والمينية

البرامج والمقررات

 -وكيل الكلية لشئون  -توصيف موثق

البرامج والمقررات الستيف اء باالقسام لمراجعة توصيف
المتخصصة وفق ا لنموذج

الييئة القومية

الدراسات العليا

والبحوث
3123-3122

 رؤساء األقسامالعلمية

3111

ومعتمد عن برامج

الدراسات العليا طبق ا
لنموذج الييئة

 -تق ارير المراجعة

 -لجنة الدراسات

العليا والبحوث

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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مجاالت التحسين

مقترحات التحسين

آليات التنفيذ

3.7

-1-3.7

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

 فريق الدراساتالعليا
-وكيل الكلية لشئون

عمل اإلجرات التصحيحية بناء األستف ادة من تق ارير
على المراجعة الخارجية

المراجعين الخارجيين لبرامج

لبرامج ومقررات الدراسات

ومقررات الدراسات العليا

4.7استكمال عمل

 -2.5.8تشكيل لجان باألقسام

العليا

الدراسات العليا

والبحوث

 رؤساء األقسام3123-3122

العلمية

 -زيادة رضا طالب

4111

الدراسات العليا

 -تق ارير المراجعة

الداخلية و الخارجية

 لجنة الدراساتالعليا والبحوث
 -فريق

الدراسات العليا
المصفوفة لضمان توافق

مخرجات التعلم المستيدفة

مع المعايير االكاديمية

مدير وحدة الجودة

العلمية لدراسة مدى
التوافق بين المعايير

المتبناه وبرامج ومقررات

3123-3122

 -وكيل الكلية لشئون

الدراسات العليا

تقرير معتمد عن

3111

مدى التوافق

والبحوث

عميد الكلية
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آليات التنفيذ

المرجعية للييئة

الدرسات العليا.

5.7اعداد وتطوير الئحة

1 -5.7تشكيل لجنة لوضع

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

 -رؤساء األقسام

العلمية

 -لجنة

الدراسات العليا

والبحوث
الدر ا سات العليا بنظام

المعتمدة الساعات

 -وكيل الكلية

لشئون التعليم

الئحة الساعات المعتمدة

والطالب

2-5.7اعتماد الالئحة من
الجيات المختصة

 3-5.7تدريب أعضاء

3128-3124

ىيئة التدريس علي العمل

 الئحة محدثة. برنامج تعليميبنظام الساعات

 -وكيل الكلية

المعتمدة

للدراسات العليا

مفعل

والبحث العلمي

0111

بالالئحة الجديدة

 -4.5.7تطبيق الالئحة
-7.8اعتماد وتوثيق الية
مدير وحدة الجودة

-1-7 7نشر برامج الدرا

3123-3122

 -عميد الكلية

ألية األشراف موثقة

2111
عميد الكلية
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اإلشراف على الرسائل

آليات التنفيذ

التوقيت

سات العليا ونظام التسجيل
 وكيل الكلية لشئونالدراسات العليا

-3 -7.8نشر بيانات

والبحوث

الدرا سات العليا علي صفحة
الكلية ودليل الدر ا سات

 -رؤساء األقسام

العليا

-9

للتقويم الشامل والمستمر

التقويم المستمر

للف اعلية التعليمية

التعليمية

- 2.8

للف اعلية

ايجاد أليات لتطوير نظم
المساءلة والمحاسبة فيما
يخص تحسن الف اعلية
التعليمية.

العلمية

-1-1.8وضع خطة تشتمل

على تنوع اساليب وادوات

التقويم الدورى لعناصر

4111
2022-2023

الف اعلية التعليمية

األكاديمية

 -2.2.8نشر رأ ي الطالب

القسم بآراء الطالب التخاذ

المستمر للفعالية

 -القيادات

األقسام العلمية

 -3.2.8مخاطبة رئيس

-لجنة التقويم

خطة موثقة ومعتمدة

التعليمة

 -1.2.8تفعيل دور

علي مجتمع الكلية

وتقييم األداء
ومعتمدة

واإلشر اف األكاديمي

 -1.8إيجاد خطة موثقة

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

الموارد المطلوبة

2012-2014

-لجنة التقويم

المستمر للفعالية

3111
ألية المساءلة

والمحاسبة معتمدة
وموثقة

التعليمة

إجراءات المساءلة والمحاسبة
مدير وحدة الجودة

عميد الكلية
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آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

الموارد المطلوبة

الضرورية

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية

