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 الجودة بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى خطة عمل وحدة ضمان
2014 - 2015 

 مالحظات
المسئول  مدة التنفيذ

 التنفيذي
 المهام االنشطة التنفيذية

 من الي

ثيقة في مجلس الكلية لشهر يجب تو
 أكتوبر

2013سبتمبر   2013اكتوبر  مدير الوحدة 

وإعتماد التعديالت  توثيق 1.1

على الهيكل التنظيمي  المستجدة
وحدة ضمان الجودة للكلية و واإلداري

 بالكلية.

ليات نظام ضمان . متابعة آ1

 الجودة الداخلي بالكلية.

الجودة باالقسام يقوم منسقو 
توصيفات  إعتمادتم و ،مراجعةالب

اسية فى مجالس المقررات الدر
تسليمها لوحدة األقسام العلمية و

ضمان الجودة إلعتمادها فى أول 
مجلس كلية فى بداية كل فصل 

 دراسى 

سبوع الثاني من فصل الخريف & الربيع للعام األ

  2014-2013الدراسي 

منسقو الجودة 
 باالقسام

 ورؤساء األقسام

عتماد توصيف إمراجعة و 2.1

كذلك مصفوفة المقررات الدراسية و
 .راتاصة بالمقرالمهارات الخ

 بعد ظهور النتيجة باسبوعين 
منسقو الجودة 

 باالقسام
 ورؤساء األقسام

إعتماد تقارير مراجعة و 3.1

 المقررات الدراسية

  2015سبتمبر  

وكيل الكلية لشئون 
 الطالب

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة

 تقرير البرنامج متابعة مراجعة 4.1

 فى نهاية كل فصل دراسى 

لشئون وكيل الكلية 
 الطالب

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة

التأكد من أن المخرجات  5.1

التعليمية تحقق رسالة الكلية التي 
بالتالي تحقق وتوائم رسالة الجامعة 

 وأهدافها االستراتيجية
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 مالحظات
 مدة التنفيذ

 المهام االنشطة التنفيذية المسئول التنفيذي
 من الي

5201سبتمبر  30   

 عميد الكلية 
وكيل الكلية    

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة

التقرير السنوي للتقييم الذاتي  وضع 6.1

 2015-2014للكلية للعام الدراسى 

وإلتزامه  بالنماذج المطلوبة والتوقيت 
 الزمني المحدد لها.

ليات نظام ضمان . متابعة آ1

 الجودة الداخلي بالكلية.

 (تابع(

5201أغسطس    2014سبتمبر  

 وكيل الكلية لشئون الطالب
مدير الوحدة   

 نواب مدير الوحدة
بالتعاون مع مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة
بالمتابعة مع مركز تدريب أعضاء 

 هيئة التدريس

، تطويرها متابعة نظم تقييم الطالب 7.1

والتأكد من نوعية وتدريب أعضاء هيئة 
ي طرق التقييم المستجدة التدريس عل

 حديثة.وال
 )ورش عمل (

5201أغسطس    2014سبتمبر  
 مدير الوحدة

 نواب مدير الوحدة
 منسقى الجودة باألقسام العلمية

دعم ومتابعة رؤساء األقسام العلمية  8.1

وأعضاء هيئة التدريس فى إستكمال 
متطلبات المراجعة الداخلية لملفات 
المقرارات وكذلك التحضير لزيارات لجنة 

 ألعضاء هيئة التدريس.ابعة األداء مت

2015 أغسطس   2014سبتمبر  
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 رئيس  القسم
 منسقى الجودة باألقسام

 االجراءات التصحيحيةمتابعة  9.1

 بناءا علي: للمقررات
في المجالس أراء الطالب في االستبيان و -

 .المختلفة
 .نتائج االمتحانات -
 .الخارجيةتقارير المراجعات  -

 مالحظات
المسئول  مدة التنفيذ

 التنفيذي
 المهام االنشطة التنفيذية

 من الي

5201فبراير    2014سبتمبر  

 عميد الكلية 
وكيل الكلية    

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة

 

عات الخارجية لمقررات المراج 10.1

 External  األقسام المختلفة
reviewing 

نظام ضمان . متابعة أليات 1

.الجودة الداخلي بالكلية  
 )تابع(

 خالل العام الدراسى الحالى 

لجنة مراجعة توصيف 
البرنامج)أ.د. ماجدة 

أ.د. ناهد -المسيك
أ.د. صبحى  -السباعى

أ.د. إيفان –سليمان 
أ.د. عبد الناصر -سعد

د.حنان -عبد الحميد
د.إيناس -سمير

 مسعود(
بالتعاون مع رؤساء 

األقسام ومنسقى 
 الجودة

 

المراجعة الخارجية للبرنامج   11.1

 الدراسى مع توصيف المقررات 

 فى نهاية كل فصل دراسى 
 رؤساء األقسام

 منسقى الجودة باألقسام

الخطط التصحيحية بناءا متابعة  12.1

على المراجعة الخارجية للبرنامج 
 الدراسى مع توصيفات المقررات

5201فبراير    2014سبتمبر  

 عميد الكلية 
وكيل الكلية    

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة

متابعة تفعيل أداء اللجان  13.1

 بالكلية المختلفة 
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يتم تحديد مواعيد اإلستبيانات بمعرفة 
 رؤساء المعايير خالل السنة

5201 أغسطس  2014 سبتمبر 

 عميد الكلية 
الكلية  وكالء   

 مدير الوحدة
ة مدير الوحد نائب

ستبياناتاإللشئون   
 رؤساء المعايير

يل متابعة دورية عمل وتحل 14.1

راء األستبيانات الخاصة بأستطالع آ
القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة 

اريين فى مستوى التدريس واإلد
الرضاء الوظيفى واالحتياجات 

 التدريبية.

5201أغسطس    2014سبتمبر  

 مدير الوحدة -
 مدير الوحدة نائب-

 لشئون اإلستبيانات
رؤساء معايير -

 الدراسة الذاتية
بالتعاون مع مركز -

ضمان الجودة 
 بالجامعة

بعة تنفيذ الكلية لخطط تلبية متا 15.1

التدريبية للقيادات االحتياجات 
األكاديمية وألعضاء هيئة التدريس 
واإلداريين وذلك لتنمية قدراتهم عن 

ت تدريبية مع طريق عمل دورا
و خارج من داخل أالمتخصصين 
 .الكلية والجامعة

 

5201أغسطس    2014سبتمبر  

 عميد الكلية 
وكيل الكلية    

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحد

ك األطراف متابعة إشرا 16.1

راف األطالمستفيدة ذات الصلة و
المجتمعية فى أنشطة الكلية 

  . إجتماعاتها الدوريةو

 

5201أغسطس    2014سبتمبر  
الجودة وحدة ضمان 
 بالكلية

ورش عمل لنشر ثقافة الجودة  17.1

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة والجهاز اإلدارى والطالب
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 مالحظات
المسئول  مدة التنفيذ

 التنفيذي
 المهام االنشطة التنفيذية

 من الي

2015مارس   4201أكتوبر     

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة
أعضاء لجان 
الدراسة الذاتية 

بالتعاون مع مركز 
ضمان الجودة 

 بالجامعة

وضع ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  1.2

التصحيحية المثبتة على نقاط الضعف 
للكلية  معايير الدراسة الذاتية لكل

. تهيئة الكلية لألعتماد من 2 .عمل مراجعة داخلية لهاو

الهيئة القومية لضمان 
 الجودة واألعتماد

 2014 أكتوبر 2015مارس  

 عميد الكلية 
وكيل الكلية    

 مدير الوحدة
 نواب مدير الوحدة
أعضاء لجان 
 الدراسة الذاتية

إستيفاء إستكمال ملفات و 2.2

من الهيئة القومية التعديالت المطلوبة 
 .لضمان الجودة واألعتماد

 

 

    رئيس وحدة ضمان الجودة       المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة                                                                                                     
وعميد الكلية                                                                                                                                                               

 
 
 

 د. ماجد الغزولى                                                                                                                       حنان سميرد.                       
 

 

 

 


