
 
 

 

 جامعة طنطا        كلية الهندسة 
 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 2019مارس  31حتى  2019يناير 1من

 

 
  20/1/2019تنظيم ورشة عمل بعنوان " النشر العلمي الدولي "بتاريخ االحد 

  " 3/3/2019ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية " بتاريخ االحد الموافق عمل ورشة عمل بعنوان 

  31/3/2019عمل ورشة عمل بعنوان "بنك المعرفة المصري"  بتاريخ االحد الموافق 

  بمعدل زيارة واحدة علي االقل كل شهر لكل  زيارات المراجعة والدعم الفني لألقسام العلمية طبقا  للخطة الزمنيةعمل(

 ي من أقسام الكلية(قسم علم

 .عقد اجتماعات لمراجعة ملفات المعايير لتحديد نسب االكتمال لكل معيار وتنقيذ خطة زمنية الكتمال أعمال المعايير 

 اكتوبر   -الدورة الثالثة  -دعم طريق االعتماد -االستمرارفي انشطة مشروع تعزيز وحدات ضمان الجودة فى الكليات

2018. 

 ستطالع اراء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أداء السيد االستاذ الدكتور عمل استبيانات عن : ا

رئيس مجلس القسم فيما يخص كيفية اتجاذ سيادته للقرارات من حيث وجود رؤية وسياسات ومعايير واضحة في 

لمي من خالل وجود نمط محدد وفعال اتخاذها، والدراية القانونية لحيثياتها، وكذلك عن كيفية إدارة سيادته للقسم الع

وعادل، وأخيرا السمات الشخصية لسيادته فيما يخص التواصل مع العاملين بالقسم والشفافية والمساواة في 

 0التعامالت والقرارات المتعلقة بهم

  أمين الكلية( – رؤساء االقسام –وكالء  –عمل استبيانات عن : استطالع اراء القيادات االدارية بالكلية )عميد الكلية 

 والفريق التنفيذي بوحدة ضمان الجودة ومنسقي المعايير باالقسام العلمية بخصوص أداء

أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية من حيث وجود رؤية وسياسات واضحة لكيفية تنفيذ مهام الوحدة، واتخاذ  

  0لجودةالقرارات ذات الصلة، ةكيفية التعامل مع االطراف المعنية بمهام ا

  عمل استبيانات عن : استطالع اراء كل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين بالكلية

بخصوص استيعاب وانتشار ثقافة الجودة بالكلية من حيث توفر االمكانات المادية والمالية والبشرية التي تحتاجها 

 0الالزمة لذلك  الفعاليات المختلفة للجودة، والوسائل الدعائية

  تحديث قاعد بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة أعضاء الجهاز االداري علي برنامج الفاروق الدارة

 0الموارد البشرية

  عمل اجتماعات دورية بين مدير المشروع ومدير الوحدة والسادة منسقي المعايير و اعضاء البرنامج التنفيذي

قوف علي اخر المستجدات وتم تحديد االحد االول من كل شهر كموعد الجتماعات الجهاز لمتابعة ودعم االنشطة و الو

 التنفيذي والسيد مدير الوحدة .

  



 
 

 

 جامعة طنطا        كلية الهندسة 
 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 2019يونيو  30حتى  2019أبريل 1من

 

 
  16/6/2019تنظيم ورشة عمل بعنوان " أخالقيات البحث العلمي "بتاريخ االحد الموافق 

  25/6/2019االمتحانات وتقويم الطالب " بتاريخ الثالثاء الموافق عمل ورشة عمل بعنوان " نظم 

 0استمرار متابعة إعتمادات مجالس االقسام لتقارير البرامج والمقررات في المجالس الرسمية 

 جه اعمل إجتماع للسيد االستاذ الدكتور عميد الكلية مع السادة االداريين العاملين بالكلية بخصوص مناقشة المشكالت التي تو

 17/4/2019سيادتهم ودرجة الرضا الوظيفي لسيادتهم وذلك بتاريخ 

  بمعدل زيارة واحدة علي االقل كل شهر لكل قسم علمي  زيارات المراجعة والدعم الفني لألقسام العلمية طبقا  للخطة الزمنيةعمل(

 0يوس والدراسات العليامن أقسام الكلية( وإعداد التقارير الخاصة بالبرامج والمقررات لمرحلتي البكالور

 :تم عمل عدد ثالثة استبيانات وتحليلها وعرضها في مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وهي كاالتي- 
 الهدف منه االستبيان م

1 

اســتبيان أراء الرضا اإلداري للطالب عن فاعلية التعليم والتعلم فيما يخص 

 األقسام العلمية

 23/4/2019بتاريخ 

عن كيفية تعامل رئيس القسم العلمي مع احتياجات الطالب معرفة أراء الطالب 

العلمية والتعليمية ومدى اهتمامه بتلك االحتياجات وأساليب التقويم وتنمية 

مهارات البحث والتعلم الذاتي وسرعة وكيفية وفاعلية معالجة المشكالت التي 

 يواجهونها.

2 

عليم والتعلم فيما يخص اســتبيان أراء الرضا اإلداري للطالب عن فاعلية الت

 إدارة الكلية

 23/4/2019بتاريخ 

استطالع أراء الطالب عن مدى مراعاة الكلية وإداراتها )العميد + وكيل الكلية 

لشئون الطالب + أمين الكلية( للعملية التعليمية واإلمكانات التي توفرها الكلية 

قترحات في سبيل النهوض بها وإدارة االمتحانات ومدى االستجابة للم

 والشكاوى المقدمة من الطالب في هذا الشأن.

3 

اسـتبـيـان أراء السادة اإلداريين بشأن الرضا الوظيفي ونمط اإلدارة بالقسم 

 اإلداري والكلية

 23/4/2019بتاريخ 

معرفة توجهات وأراء السادة اإلداريين باإلدارات المختلفة بالكلية ومدى الرضا 

المادي وبيئة العمل والخدمات وتعامل الجامعة الوظيفي لديهم بشأن الدخل 

وإدارة الكلية والرئيس المباشر معهم واهتمامهم بهم وكيفية وعدالة تقييمهم 

 وتحفيزهم.

 

  تم الترتيب لعقد ورشة عمل بعنوان " إستخدام التكنولوجيا في االعمال االدارية" والتي تستهدف السادة االداريين لرفع كفاءة

المدرس بقسم هندسة الحاسبات والتحكم االلي بالكلية ولكن  –عمال االدارية بالكلية للمحاضر د/ محمد شعيب سيادتهم في اال

 0لظروف إنعقاد االمتحانات وإرتباط الجهاز االداري بأعمال المراقبة تم تأجيل ورشة العمل

 جودة التعليم واالعتماد تحت عنوان "  قام السيد مدير وحدة ضمان الجودة بحضور ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة لضمان

 2019يونيو  11االعتماد البرامجي مفاهيم وأساسيات" بتاريخ 

  قام السيد مدير وحدة ضمان الجودة بحضور المؤتمر الدولي السادس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد يومي

 2019يونيو  12،13االربعاء والخميس 

 مان الجودة بزيارة إستطالع ودعم فني لقسم هندسة الري والهيدروليكا وذلك للوقوف علي أسباب عدم قام السيد مدير وحدة ض

 تقدم القسم خالل الفترة الماضية وتم رفع تقرير الي السيد أ.د / عميد الكلية بما تم والحلول المقترحة.

 ضاء الفريق التنفيذي لمتابعة ودعم االنشطة و عمل اجتماعات دورية بين السيد مدير الوحدة والسادة منسقي المعايير و اع

دعم طريق  -مشروع تعزيز وحدات ضمان الجودة فى الكلياتالوقوف علي اخر المستجدات ومتابعة ما تم إنجازه في 

 .2018اكتوبر   -الدورة الثالثة  -االعتماد

  



 
 

 

 جامعة طنطا        كلية الهندسة 
 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 2019سبتمبر  30حتى  2019يوليو 1من

 

 
  للبرامج والمقررات لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.تنفيذ ومتابعة برنامج الفارابي 

  زيارات المراجعة والدعم الفني لألقسام العلمية طبقا  للخطة الزمنيةعمل. 

 وعمل دورة عن استخدام برنامج الفارابى. متابعة انعقاد الدورات التدريبية 

  وحدة  –رؤساء االقسام  -الوكالء -المسئولين بالكلية )العميداستطالع آراء طالب الفرقة الثالثة والرابعة بشأن كيفيفة تعامل

ضمان الجودة( مع احتياجات الطالب من الكلية وسرعة وفاعلية معالجة المشكالت التى يواجهونها وذلك عن طريق عمل 

حية جراءات التصحيثم التجهيز لعرض النتائج على مجلس الكلية لمناقشتها واتخاذ اإل االستبيانات وتجميع نتائجها وتحليلها

 واعتمادها.

  م ث االستبيانات وتجميع نتائجها وتحليلهامعرفة آراء طالب الفرقة االولى بخصوص التدريب الصيفى وذلك عن طريق عمل

 التجهيز لعرض النتائج على مجلس الكلية لمناقشتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية واعتمادها.

 الثانية بشأن سياسات التنسيق الداخلى وكذلك سياسات التحويل من الخارج وذلك عن استطالع آراء طالب الفرقتين االولى و

ثم التجهيز لعرض النتائج على مجلس الكلية لمناقشتها واتخاذ اإلجراءات  االستبيانات وتجميع نتائجها وتحليلهاطريق عمل 

 التصحيحية واعتمادها.

  المادى وبيئة العمل والخدمات وذلك عن طريق معرفة توجهات وآراء السادة االداريين بشأن الدخل

ثم التجهيز لعرض النتائج على مجلس الكلية لمناقشتها  االستبيانات وتجميع نتائجها وتحليلهاعمل 

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية واعتمادها.




