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 2018-12-20تاريخ االعتماد بمجلس الكلية  آلية عمل وحدة ضمان الجودة 
 

1 
 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 2018-12-20الكلية :تاريخ اعتماد مجلس 
 

 آلية عمل وحدة ضمان الجودة

تعتمد الوحدة آلية التقويم الذاتى والمؤسسى فى دعم جميع أنشطة الوحدة وذلك من خالل آليات قائمه 

 تقويم واعاده تخطيط ( كاالتى: –متابعه  –تنفيذ  –)تخطيط  "ديمن"على دائرة 

  وضع خطة عمل سنوية النشطة الوحدة 
  متابعه لكل نشاطتحديد مسئول 
 ية لالقسام لمتابعه االنشطة لزيارات متابعه داخ 
  زيارات دعم فنى وزيارات محاكاه من مركز ضمان الجودة بالجامعه 
  تقارير عن الزيارات وخطط تحسين بناًء على التغذية الراجعه للوحدة 
  توثيق أنشطة الوحده وقراراتها بمجالس ادارة الجودة ومجالس الكلية 
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 ف الخطة :أهدا

  متابعه تحديث معايير االعتماد بالوحدة وبجميع أقسام الكلية 
  متابعه تطوير أنظمه االمتحانات والكنتروالت 
  متابعه الرضا الوظيفى ورضا الطالب والخريجين 
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 2019-2018خطة عمل 

 المسئول عن التنفيذ الفترة التنفيذية مؤشر القياس االنشطة االهداف والمخرجات المعيار

ط 
طي

خ
الت

ى
ج
ستراتي

ال
ا

 

تحديث رؤية ورساله  -1
الكلية تمهيدا لعمل الخطة 

-2021االستراتيجية 
2025 

  10/2018 آلية معتمدة للتحديث  عمل آلية لتحديث الرؤية و الرسالة-

12/2018 

 د دينا حازم

 د نبيلة الجزار

  استبيانات التحليل البيئى توزيع
  بأقسام الكلية المختلفه

 د دينا حازم 1/2019 وجود االستبيانات 

 د نبيلة الجزار

   تحليل االستبيانات و  تجميع االستبيانات وتحليلها

رفعها لمجلس ادارة 

 وحدة الجودة

2/2019 
3 /2019 

 د نهال صالح 

 د دينا حازم

 د نبيلة الجزار

  مناقشة مقترحات تحديث الرؤية
والرساله بمجالس أقسام الكلية 
المختلفه تمهيدا للعرض على مجلس 

 الكلية 

 5/2019 
12/2019 

 ادارة الكلية 
 رؤساء االقسام 

 مقرر مؤتمر الكلية 

حوكمة
القيادة وال

 

تحديث التوصيف الوظيفى  -1
 للعاملين بالوحدة 

  توصيف وظيفى محدث للفريق
 التنفيذى للوحدة 

اعتماد التوصيف 
 الوظيفى بمجلس الكلية 

3/2018 
5/2018 

 وحدة ضمان الجودة 

 ادارة الكلية 

متابعه ضمان العداله وعدم  -2
التمييز وااللتزام بأخالقيات 

 المهنه 

  تحديث آليات ضمان العداله وعدم
التمييز واعادة اعتماد وثائق 
أخالقيات المهنه لمختلف العامليين 

 بالكلية 

آليات محدثه ووثائق 
 معتمده 

3/2018 
5/2018 

 وحدة ضمان الجودة 

 ادارة الكلية

متابعه اداء القيادات  -3
 بالكلية 

  أخذ تغذيه راجعه عن نمط القيادة
 وأداء قيادات الكلية 

وجود االستبيانات 
 وتحليلها 

1/2019 
2/2019 

 وحدة ضمان الجودة 

 

ادارة 

جودة
ال

 

التقرير السنوى للكلية  -1
2017-2018  

  تجميع تقارير المقررات والبرامج
المختلفه بالكلية العداد التقرير 

 السنوى للكلية 

اعتماد التقرير السنوى 
 بمجلس الكلية 

2/2019  
3/2019 

 وحدة ضمان الجودة 
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 المسئول عن التنفيذ الفترة التنفيذية مؤشر القياس االنشطة االهداف والمخرجات المعيار

خطة تدريبية لرفع كفاءه  -2
أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونه 
 واالداريين

  عمل خطة تدريب طبقا الحتياجات
 العمل 

 9/2018 خطة تدريب معتمده 
12/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

االستعداد العادة اعتماد  -3
 2020-2019الكلية فى 

  تفعيل زيارات المتابعه الداخلية
 ألقسام الكلية المختلفه 

زيارات المتابعه 
 الداخلية 

11/2018 
وحتى تاريخ 

 الزياره 

 وحدة ضمان الجودة 

  2/2018 تنظيم ورش عمل  نشر ثقافه الجودة 
9/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

  اعاده اعتماد نظام الجودة الداخلى
 لوحدة ضمان الجودة 

وجود نظام داخلى 
 معتمد وموثق 

 وحدة ضمان الجودة  

  طلب زيارات دعم فنى ومحاكاه من
 قبل مركز ضمان الجودة بالجامعه 

 مركز ضمان الجودة  12/2018 وجود الزيارات 

  وجود دراسة ذاتيه   2019اعداد الدراسة الذاتيه لعام
 معتمدة وموثقه 

11/2018  
1/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

  تحديث رؤية ورساله وحدة ضمان
 الجودة 

وجود رؤية ورساله 
 معتمده وموثقه 

5/2019 
9/2019 

 وحدة ضمان الجودة 

هيئة 
ء 

ضا
ع
أ

س
التدري

تقويم أعضاء هيئة  -1 
 وأطباء االمتياز التدريس

  عمل وثيقة لتقويم أعضاء هيئة
 التدريس وأطباء االمتياز

وجود وثيقة معتمدة 
 وموثقه 

11/2018 
2/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

رفع كفاءه أعضاء هيئة  -2
 دريس والهيئة المعاونه تال

  عمل خطة تدريب شهريه طبقا
 الحتياجات العمل 

 9/2018 خطة تدريب معتمده 
9/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

جه
ال

از 
الدا

ا

ى
ر

 

تعظيم االستفاده من  -1
 الموارد البشريه للكلية 

  وجود وثيقة معتمده  عمل وثيقة لتقييم أداء العاملين
 وموثقه 

11/2018 
2/2019  

 وحدة ضمان الجودة 
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 المسئول عن التنفيذ الفترة التنفيذية مؤشر القياس االنشطة االهداف والمخرجات المعيار

 وجود وثيقة معتمده  عمل وثيقة لربط الحافز باالنتاج
 وموثقه 

11/2018 
2/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

عمل استبيانات لقياس مدى الرضا   الرضا الوظيفى   -2
 الوظيفى للجهاز االدارى 

ومناقشة واعتماد 
 االستبيانات

11/2018 
1/2019  

 وحدة ضمان الجودة 

رفع كفاءه الجهاز االدارى  -3
 بالكلية 

  عمل خطة تدريب طبقا الحتياجات
 العمل 

 9/2018 خطة تدريب معتمده 
9/2019  

 وحدة ضمان الجودة 
 ادارة الكلية 

الموارد الماليه والماديه
تعظيم االستفادة من  -4 

 الموارد المادية
  اعداد الموازنه الخاصه بوحدة

 ضمان الجودة 
   موازنه خاصه

بوحدة ضمان 
 الجودة 

 محاسب الكلية  7/2019

  اعداد خطة صيانه بالكلية   اعتماد خطة
 صيانه بالكلية 

1/2019 
2/2019 

 االدارة الهندسية 
 وحدة ضمان الجودة 

  اعداد التقييم الكمى للمساحات
  (NORMS)والتجهيزات 

  اعتماد التقييم
الكمى للمساحات 

والتجهيزات 
(NORMS)  

1/2019 
2/2019 

 وحدة ضمان الجودة

ت
ج و المقررا

البرام
 

تحديث المعايير األكاديمية  -1
الخاصة بمرحلتى 
البكالوريوس والدراسات 

 العليا

  عمل مصفوفة توافق مخرجات
التعلم المستهدفه مع المعايير 
االكاديمية القياسية لمرحله 

 البكالوريوس 

 1/2019 اعتماد المصفوفه 
2/2019 

 وحدة ضمان الجودة

استكمال آلية مراجعة  -2
 البرامج التعليمية بالكلية 

  اختيار مراجعين داخلى و خارجى
بنظام  2+5لبرنامج البكالوريوس 

 الساعات المعتمدة 

  وجود مراجع
داخلى وخارجى 

 معتمد
  وجود تقارير

للمراجع الداخلى 
 والخارجى 

3/2019 
5/2019 

 وحدة ضمان الجودة
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 المسئول عن التنفيذ الفترة التنفيذية مؤشر القياس االنشطة االهداف والمخرجات المعيار

متابعه البرامج التعليمية  -3
 بالكلية 

  اعتماد توصيفات البرامج
الدراسى والمقررات للعام 

2018/2019 

  وجود توصيفات
البرامج 

 والمقررات 

7/2018 
9/2018 

 وحدة ضمان الجودة

  اعتماد تقارير المقررات الدراسية
2017-2018  

  وجود تقارير
 المقررات 

 وحدة ضمان الجودة 2/2019

س والتعلم
التدري

استراتيجية التدريس  -1 
 والتعلم محدثه 

 اعداد استراتيجية التدريس والتعلم 
 2019-2018للعام الجامعى 

  اعتماد
 االستراتيجية 

10/2018 
12/2018 

 وحدة ضمان الجودة

تطوير نظم التعليم والتقويم  -2
 بالكلية 

  اعداد وتعميم دليل االمتحانات
 والتقويم 

  وجود دليل معتمد
 وموثق

12/2018 
3/2019 

 وحدة ضمان الجودة

  قائمة بأساليب التعليم اعداد
التقليدية والغير تقليدية بأقسام 

 الكلية المختلفة 

  وجود قائمه
 معتمده 

12/2018 
3/2019 

 وحدة ضمان الجودة

ب 
ال
ط
ال

ن
جو

خري
وال

 

تحديث دليل االرشاد  -1
 االكاديمى 

  اعداد دليل الرشاد االكاديمى   7/2019 دليل معتمد 
9/2019 

 وحدة ضمان الجودة

ى
ث العلم

ح
الب

 

ربط الخطة البحثيه لالقسام  -1
بالخطة البحثية للكلية 

 والجامعه

  اعداد وثيقة ارتباط الخطة البحثيه
لالقسام بالخطة البحثية للكلية 

 والجامعه

  12/2018 اعتماد الوثيقة 
3/2019 

 وحدة ضمان الجودة

اعتماد مدونه   اعداد وتعميم مدونه االمانه العلمية    محاربه االنتحال العلمى  -2
 االمانه العلمية 

12/2018 
1/2019 

 وحدة ضمان الجودة 

ت 
سا

الدرا

العليا
معايير األكاديمية تحديث ال -1 

الدراسات  الخاصة بمرحله
 العليا

عمل مصفوفة توافق مخرجات 
التعلم المستهدفه مع المعايير 
االكاديمية القياسية لمرحله 

 البكالوريوس 

 1/2019 اعتماد المصفوفه 
2/2019 

وحدة ضمان 
 الجودة
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 المسئول عن التنفيذ الفترة التنفيذية مؤشر القياس االنشطة االهداف والمخرجات المعيار

استكمال آلية مراجعة  -2
 البرامج التعليمية بالكلية 

المراجعيين الداخليين قائمه 
والخارجيين لمرحلة الدراسات العليا 

( دكتوراه – ماجستير –)دبلوم 
  المختلفه الكلية بأقسام

وجود عينه من 
 تقارير ال

3/2019 
5/2019 

مجالس أقسام الكلية 
 المختلفه 

 ضمان الجودة وحدة

متابعه البرامج التعليمية  -3
 بالكلية 

اعتماد توصيفات البرامج 
والمقررات للعام الدراسى 

2018/2019 

وجود توصيفات 
البرامج 

 والمقررات 

7/2018 
9/2018 

وحدة ضمان 
 الجودة

  اعتماد تقارير المقررات الدراسية
2018 

  وجود تقارير
 المقررات 

 وحدة ضمان الجودة 2/2019

شاركة 
الم

جتمعيه 
الم

 

قرير ما تم تنفيذة من ت -1
الخطة الخمسية لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 

)المشاركة المجتمعيه ( من 
الى عام  2015عام 

2018 

  اعداد تقرير يوضح ما تم تنفيذه من
الخطة الخمسية لخدمة المجتمع 
وتنمية البيئة )المشاركة المجتمعيه 

 2018الى عام  2015( من عام 

  وجود تقرير معتمد
 وموثق 

1/2019 
2/2019 

 وحدة ضمان الجودة
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 وثيقة اعتماد مجلس االدارة وحدة ضمان الجودة 
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

  الكليةوثيقة اعتماد مجلس 
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
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 16/12/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 2018-12-20تاريخ اعتماد مجلس الكلية :
 

 


