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 حدة ضمان الجودة بكلٌة الصٌدلةانجازه بوتقرٌر عما تم 

 عن العام الجامعً 2018/2017  

) االنجازات (االنشطة التنفٌذٌة  المهام 

  للخطة االستراتٌجٌة  6107/ 6106اعداد التقرٌر السنوي عن ما تم انجازه من الخطة التنفٌذٌة

 ٌتضمن ) ما تم انجازه  

من بنود الخطة التنفٌذٌة , وما لم ٌتم تنفٌذه ومبررات عدم االنجاز وعرض ومناقشة التقرٌر    

 على مجلس ادارة الوحدة 

وبناءا علٌه تم التوصٌة بمجموعة من المقترحات لمعالجة التأخٌر فً تنفٌذ بعض بنود  -

 الخطة االستراتٌجٌة 

  االنشطة -جٌة وٌتضمن ) االهداف للخطة االستراتٌ 6107/6108اعداد الخطة التنفٌذٌة-

مسئول المتابعة والتموٌل وذلك من خالل عقد  –مسئول التنفٌذ   -المدى الزمنى-مؤشرات االداء 

 العدٌد من االجتماعات وعرضها على مجلس ادارة الوحدة  

 االستراتٌجٌةالخطة  .0
 للكلٌة

 وارساله الى مركز  6106/6107 الجامعًالذاتً للكلٌة للعام  االنتهاء من اعداد التقرٌر السنوي

  ضمان الجودة بالجامعة

  ( ً6106/6107تجمٌع مرفقات التقرٌر السنوي الذاتً للكلٌة للعام الجامع  ) 

 للكلٌة الدراسة الذاتٌة .6

    ( 6106/6107اعتماد التقارٌر السنوٌة لألقسام العلمٌة المختلفة )  

     ( 6108/  6107اعتماد ما تم انجازه باألقسام العلمٌة  ) 

  ( 6109  6108اعتماد الخطة المستقبلٌة لألقسام العلمٌة   ) 

دعم فنً لألقسام  .3
للحفاظ علً ما ٌحقق 

 معاٌٌر الجودة

  فرٌق التقرٌر السنوي الذاتً طبقا للمعاٌٌر الجدٌدة للهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

  .  6105والصادرة فً ٌولٌو 

  االقسام العلمٌة  .  منسقًلجنة 

 لجنة تدرٌب تأهٌل الموارد البشرٌة 

 .لجنة االستبٌانات 

  لجنة متابعة اعمال الجودة 

 دراسات العلٌالجنة مراجعة ومتابعة برامج ال 

  البكالورٌوس  ةالدراسٌة لمرحللجنة المناهج  والبرامج 

 لألقسام العلمٌة المراجعة الداخلٌة لجنة 

 لألقسام االدارٌة  المراجعة الداخلٌة لجنة 

 عرض تشكٌل اللجان على مجلس ادارة الوحدة تمهٌدا لعرضها على مجلس الكلٌة  

تشكٌل اللجان المنبثقة  .4
عن وحدة ضمان 

الجودة للعام الجامعً 

6107/6108 
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 المهام ) االنجازات (االنشطة التنفٌذٌة

  وعرضها على مجلس ادارة  6107/6108اعداد خطة عمل وحدة ضمان الجودة السنوٌة

 الوحدة لمناقشتها

خطة عمل وحدة ضمان  .5
 الجودة

  -من خالل اجراء مجموعة كبيرة من االستبيانات مثل : تفعيل دور  االستبيانات

 ومدٌر عام الكلٌة القٌادات االدارٌة ) عمٌد الكلٌة والوكالء ورؤساء االقسام العلمٌة لتقٌٌم أداء   استبٌانات

على تحلٌل االستبٌانات هذه االستبٌانات تم رفع تقرٌر بنتائج هذا  ( وبناءا6107/6108عن العام الجامعى

   التحلٌل الى سٌادة عمٌد الكلٌة التخاذ االجراءات التصحٌحٌة الالزمة ان وجد

  عمال ( وتحلٌله واعداد تقرٌر عن نتائج هذا  –فنٌٌن  –استبٌانات الرضا الوظٌفً للعاملٌن ) ادارٌٌن 

    ٌادة عمٌد الكلٌة . االستبٌان ورفعه الى س 

 (  6106/6107) فصل دراسً ثانً ) لتقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة  اجراء وتحلٌل استبٌانات  

 (  6107/6108) فصل دراسً أول  ) لتقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة  اجراء وتحلٌل استبٌانات . 

 (  6107/6108) فصل دراسً ثانً) لتقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة  اجراء وتحلٌل استبٌانات  

و بناءاً على تحلٌل هذه االستبٌانات تم رفع تقرٌر بنتائج االستبٌانات الى السادة رؤساء االقسام  -

 التخاذ   االجراءات  التصحٌحٌة الالزمة ومن ثم عرضه على مجلس الكلٌة

وضع نظام لتقٌٌم  .6
 وتحلٌل وتطوٌر األداء

  االنتهاء من تجمٌع توصٌفات مقررات برنامج بكالورٌوس الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة فً الفصل

 شكل مجلد . فً,  ووضعه 6106/6107الدراسً االول   والثانً للعام الجامعً 

  االنتهاء من تجمٌع تقارٌر مقررات برنامج بكالورٌوس الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة فً الفصل

 .6106/6107االول   والثانً للعام الجامعً الدراسً 

  عمل مراجعة لتوصٌف مقررات بكالورٌوس الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة فصل دراسً اول وثان

بواسطة مراجع داخلً تم ترشٌحه من خالل كل مجلس قسم بالكلٌة  6108/ 6107عن العام الجامعً 

 سم إلجراء التعدٌالت المطلوبة واعتمادهوعرض التقرٌر المقدم من قبل سٌادته على مجلس الق

  عمل مراجعة لتوصٌف مقررات بكالورٌوس الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة فصل دراسً اول وثان

بواسطة مراجع خارجً تم ترشٌحه من خالل كل مجلس قسم بالكلٌة  6107/6108عن العام الجامعً 

 جراء التعدٌالت المطلوبة واعتمادهوعرض التقرٌر المقدم من قبل سٌادته على مجلس القسم إل

  االنتهاء من متابعة , مراجعة و تجمٌع توصٌفات مقررات الفصلٌن االول والثانً لبرنامج بكالورٌوس

بعد اجراء التعدٌالت الواردة فً  6107/6108الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة عن العام الجامعً 

بعد اعتماد هذه التوصٌفات فً مجالس االقسام العلمٌة  تقارٌر المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌن ,وكذلك

(  ثمانٌة وستون مقررا  هو  68( خمسة وستون مقرر توصٌف من اصل عدد )  65وذلك بواقع عدد ) 

 إجمالً عدد مقررات برنامج بكالورٌوس الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة 

 رات للفصل الدراسً االول والثانً مقررات االنتهاء من متابعة , مراجعة و تجمٌع معظم تقارٌر المقر

  6107/6108برنامج بكالورٌوس الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة عن العام الجامعً 

  ًمتابعة ومراجعة وتجمٌع مقررات برامج الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة عن العام الجامع

6107/6108 

  الصٌدلة نظام الساعات المعتمدة عن العام الجامعً متابعة التقرٌر السنوي لبرنامج  بكالورٌوس

 وتقرٌر وصٌفت .7
 والمقررات البرامج
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6107/6108 

   ًمتابعة التقرٌر السنوي لبرنامج  الصٌدلة االكلٌنٌكٌة نظام الساعات المعتمدة عن العام الجامع

6107/6108 

 ( متابعة التقرٌر السنوي لبرنامج الفارمدىPharm D) ًنظام الساعات المعتمدة عن العام الجامع

6107/6108 

 

 المهام ) االنجازات (االنشطة التنفٌذٌة
  متابعة لجنة تدرٌب تأهٌل الموارد البشرٌة 

  ًمراجعة واعتماد بٌان بالدورات التدرٌبٌة للقٌادات االكادٌمٌة والتً تم حضورها فً العام الجامع

6106/6107. 

  فًمراجعة واعتماد بٌان بالدورات وورش العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والتً تم تنفٌذها 

6106/6107 

  6106/6107 فًمراجعة واعتماد تقرٌر بالدورات الخاصة بالعملٌن بالكلٌة والتً تم تنفٌذها 

 ع خدمة المجتمع  مراجعة واعتماد تقرٌر عن الندوات وورش العمل والمسابقات المنظمة من قبل قطا

 6106/6107وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً 

  متابعة عمل وتحلٌل االستبانات الخاصة باستطالع اراء القٌادات االكادٌمٌة واعضاء هٌئة التدرٌس

 6107/6108االحتٌاجات التدرٌبٌة للعام الجامعً  فًواالدارٌٌن 

 6107/6108قسام العلمٌة مراجعة واعتماد ما ورد من الخطة التدرٌسٌة المقترحة لأل 

  وضع االطار الزمنى للندوات والدورات وورش العمل لكل من:-  

 الجهاز اإلداري   -3اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة      -6القٌادات االدارٌة        -ا    

استبانات االحتٌاجات التدرٌبٌة وما تضمنته الخطة التدرٌبٌة الخمسٌة بالكلٌة  فًوذلك طبقا لما ورد 

6106/6107-6161/6160 

  مخاطبة االقسام العلمٌة واالدارٌة لترشٌح من ٌرونه مناسبا من اعضاء الجهاز اإلداري لحضور

 6107/6108الدورات التدرٌبٌة المنظمة من قبل الجامعة للعام 

 لخطط تلبٌة االحتٌاجات التدرٌبٌة للقٌادة االكادٌمٌة وألعضاء هٌئة التدرٌس واالدارٌٌن  متابعة تنفٌذ الكلٌة

 ولذلك لتنمٌة قدراتهم عن طرٌق عمل دورات تدرٌبٌة مع المتخصصٌن من داخل او خارج الكلٌة والجامعة 

 نا ما تم عقده عمل بٌان بالندوات والدورات وورش العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة متضم

 6107/6108من خالل المؤتمرات العلمٌة لألقسام العلمٌة للعام الجامعً 

التدرٌب وتأهٌل   .8
 الموارد البشرٌة 

  لألقسام العلمٌة  المراجعة الداخلٌة لجنةمتابعة عمل 

 لألقسام االدارٌة المراجعة الداخلٌة متابعة عمل لجنة  

  ارسال نتائج المراجعة الى مدٌر عام الكلٌة لالستفادة وارسال تقرٌر عن  نتائج المراجعة الى االقسام العلمٌة وكذا

 منها فى عملٌات التطوٌر والتحسٌن المستمر

التجهٌز لزٌارة  .9
المراجعة الداخلٌة 

 بالكلٌة لألقسام

 وذلك من خالل  

 . أراء الطالب فً االستبٌان 

  االمتحانات.نتائج 

  تقٌٌم الورقة االمتحانٌة عام ومضمون 

متابعة االجراءات  .01
 التصحٌحٌة للمقررات
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 للمقررات الخارجٌةالداخلٌة و تقارٌر المراجعات 

  مشاركة اعضاء وحدة ضمان الجودة فً عمل بروشور الكلٌة 

  مشاركة اعضاء وحدة ضمان الجودة فً اعداد التقرٌر السنوي عن نشاط الكلٌة 
 اعمال اخرى  .00



 

 

 

 

 

 


