
  

جامعة طنطا –كلية الطب  وحدة ضمان الجودة  
 

:ألية لتطبيق االهداف االستراتيجية   

 .المراجعة الدورية كل عام للخطة التنفيذية من الخطة االستراتيجية 

 .متابعة الية تنفيذ المعايير االخري و تقييم االداء و معرفة نواحي القوي و الضعف بها 

  في مجالس الكلية كل سنة بما قبلها.عمل تقارير سنوية للخطة التنفيذية و مقارنة 

 عن طريق مالحظات و  الزيارات الداخلية لالقسام لمتابعة مايتم تنفيذه من الخطة التنفيذية المنوط بها االقسام

 .قائمة تدقيق و مناقشات

 سنوي طبقا للخطة التنفذية. ربع تقرير مخاطبة االدارة الهندسية و متابعة ما يتم في البنية التحتية 

  مالحظات و قائمة تدقيق و مناقشتها ربع سنويا في مجالس ادارة متابعه خطة الموارد المالية عن طريق

 الجودة.

 .متابعة خطة خدمة المجتمع عن طريق تقارير ربع سنوية تناقش مجالس ادارة الكلية 

 معيار الطالب و الخريجين و معيار اعضاء هيئة التدريس من عمل االستبيانات و معرفة المتطلبات لرفع  متابعة

 االحتياجات سنويا.مستوي و دراسة 

 و الماليزي و الساعات  2+5عن طريق استبيانات التغذية الراجعية لبرامج التدريس  متابعة خطة التدريس

 المعتمدة.

 . تقارير باعداد الطلبة مصريين و المالزيين و الوافدين سنويا 

 ريس.تجديد قاعدة البيانات سنويا العضاء هيئة التد متابعة معيار اعضاء هيئة التدريس 

 قاعدة بيانات طالب الدراسات العليا سنويا .تجديد  متابعة معيار الطالب و الخريجين 

  االحتياجات دراسة و مستوي لرفع المتطلبات معرفة و االستبيانات عملمتابعة تقارير وحدة الخريجين و 

 .سنويا.

 المتطلبات  مع طلب  معرفة و االستبيانات عمل و متابعة معيار الهيكل التنظيمي والجهاز االداري من تقارير

 تقارير سنوية عن الدورات التي تتم سنويا لرفع كفاءة الجهاز االداري.

 .متابعة تفعيل النظام  االدارة االلكتروني لرفع من مستوي الخدمة بالكلية 

 طريق االطالع علي  متابعة معيار البرامج و المقرارات تجديد و تطوير البرامج للطالب و الدراسات العليا عن

 اللوائح و المقرارات الجديدة و تقارير المراجع الداخلي و الخاريجي و استبيانات الطالب و الدراسات العليا.

  مخاطبة العالقات الثقافية لعمل تقارير سنوية بالبعث و المؤتمرات و الجوائز و المكافئات لنشر البحث العلمي

 ورات التدريبية.و الخبراء االجانب بالموتمرات و الد

  مخاطبة مجلس االعلي للجامعات الستحداث الدرجات العلمية المتخصصة مع االطالع علي تقارير السموية من

 معيار الدراسات العليا و التعليم والتعلم .

  مخاطبة وحدة ضمان الجودة و االطالع علي تقارير السنوية لمعيار ادارة الجودة لدراسة المتطلبات و

 لعمل مشاريع لتطوير الكلية مثل مشروع وحدة القياس و التقويم .االحتياجات 

 قارير يع البحثية عن طريق تمتابعة معيار البحث العلمي من تنفيذ الخطه البحثية سنويا و متابعة تنفيذ المشار

 .يسنوية و مخاطبة المكتبة المركزية بشان االبحاث و الرسائل العلمية سنويا و متابعة الية البحث العلم

  مشاريع و تقارير سنوية عن التبرعات و و الشركات  مخاطبة االدارة بشان التعاون مع الجمعيات االخري

 تفاقيات ما بينهم.االبحثية والموتمرات و

  ن ما تم فيها.عمخاطبة االدارة لعمل مجلة الكترونية و تقارير سنوية 

 االنشطة االجتماعية و القوافل و الموتمرات . متابعة معيار المشاركة المجتمعية عن طريق تقارير سنوية عن 

 


