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 خطة تحسٌن نقاط الضعف الواردة فً تقرٌر

 7107المراجعة الخارجٌة للكلٌة ٌولٌو 

 نقاط تحتاج الى تحسٌن المعٌار

 

 األنشطة

 

مسؤولٌة 

 التنفٌذ

 

 التوقٌت

 

 

 التكلفة
 مؤشرات تقٌٌم األداء

 

ً
ج
ستراتٌ

ال
ط ا

طٌ
خ
الت

 

ػذَ ٚعٛد  آ١ٌخ ِٛصمخ  -1

ٌّزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ 

 ٌٍى١ٍخ    خار١غ١ٌٍخطخ االعزش

 

تصمٌم نماذج لمتابعة تنفٌذ الخطة  -1

 التنفٌذٌة وفق اإلطار الزمنً 

 تقارٌرمتابعة ربع سنوٌة -2

الٌة لتنفٌذ ما لم ٌتم تنفٌذه من  -3

انشطة بالخطة االستراتٌجٌة ووضع 

 برنامج زمنً للتنفٌذ 

مدٌر وحدة ضمان  -

 الجودة

 2117اغسطس  -1

تقارٌر متابعة ربع  -2

 وٌةسن

دورٌا بعد كتابة كل  -3

 تقرٌر

 نماذج المتابعة  -1 ----------------

تقارٌر متابعة ربع  -2

 سنوٌة

الخطة التنفٌذٌة لما لم  -3

 ٌتم تنفٌذة

 

اػؼبء ١٘ئخ   ِشبسوخ ػؼف -2

اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ٚاالداس١٠ٓ 

فٟ ٚاالؽشاف اٌّغزّؼ١خ  

مراجعة الرؤٌة والرسالة  -1

بمشاركة الفئات المختلفة من خالل 

طرح استبٌانات الستطالع الرأي فً 

منسق لجنة   -1

 االستبٌانات

منسق لجنة  -2

 2117سبتمبر  -1

 2117نوفمبر  -2

استبٌانات الفئات  -1 ---------------

 المختلفة ونتائج تحلٌلها

رؤٌة ورسالة بمشاركة  -2
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 اعزج١بٔبد االػذاد ٚإٌّبلشخ

% 44ثٕغجخ  ٌٍشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ 

ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

% ِٓ 3.3ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ

 24ِٓ اإلداس١٠ٓ 14ٚاٌطالة ٚ

 ٠ّضٍْٛ األؽشاف اٌخبسع١خ 

الرؤٌة والرسالة و تلقً اٌة مقترحات 

 للتعدٌل

ة الرؤٌة والرسالة فً اعادة صٌاغ -2

 ضوء نتائج االستبٌانات

معٌار التخطٌط 

 االستراتٌجً

الفئات المختلفة داخل الكلٌة 

 ف المجتمعٌةواالطرا

ً
ج
ستراتٌ

ال
ط ا

طٌ
خ
الت

 

رغزطٍغ سأٜ  ْ اٌى١ٍخ ٌُا -3

عٛق اٌؼًّ  ػٓ ِغزٜٛ وفبءح 

اٌخش٠غ١ٓ ِٚذٜ الجبٌٗ ػٍٝ 

 رؼ١١ُٕٙ

تصمٌم استبٌانات الستطالع رأي  -1

 سوق العمل عن كفاءة الخرٌج

 طرح االستبٌان وتحلٌلة -2

وضع الٌة لزٌادة رضا سوق  -3

ء العمل عن كفاءة الخرٌج فً ضو

 نتائج تحلٌل االستبٌانات

منسق معٌار  -

التخطٌط 

 االستراتٌجً

منسق لجنة  -

 االستبٌانات

 2117اكتوبر   -1

 2117نوفمبر  -2

 2117دٌسمبر  -3

 االستبٌانات  -1 --------------

 نتائج تحلٌل االستبٌانات -2

الٌة لزٌادة رضا سوق  -3

 العمل عن كفاءة الخرٌج

وضع برامج متمٌزة لجذب  -1 ة ٚافذ٠ٓال ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ؽال -4

الطالب الوافدٌن للتسجٌل فً مرحلة 

 الدراسات العلٌا

وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 

 والطالب

ٌناٌر  – 2118ٌناٌر 

2119 

برامج متمٌزه بمرحلة  -1 ----------------

 الدراسات العلٌا 

 لٌةطالب وافدٌن بالك -2
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تفعٌل برنامج األمصال  - -2

 واللقاحات

 

ػذَ ِؼشفخ اٌطالة  -5

ٚاإلداس١٠ٓ ٚاألؽشاف اٌّغزّؼ١خ 

 ثبٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ

لقاءات دورٌة مع الطالب  -1

واالدارٌٌن واعضاء هٌئة التدرٌس 

 للتعرٌف برؤٌة ورسالة الكلٌة

االعالن عن الرؤٌة والرسالة  -2

 على الموقع االلٌكترونً للكلٌة

عمل ملصقات تضم رؤٌة ورسالة  -3

ً قاعات التدرٌس واالماكن الكلٌة ف

 المختلفة بالكلٌة

مدٌر وحدة ضمان  -

 الجودة

 ITمدٌر وحدة  -

، 2117اكتوبر  -1

، فبراٌر 2117دٌسمبر 

، 2118، ابرٌل 2118

اكتوبر ونوفمبر ودٌسمبر 

2118 

 2117سبتمبر  -2

 2117اكتوبر -3

كشوف حضور   -1 ----------------

الطالب واإلدارٌٌن 

عٌة واألطراف المجتم

 للقاءات

الرؤٌة والرسالة معلنة  -2

على الموقع االلٌكترونً 

 للكلٌة

ملصقات تضم رؤٌة  -3 

ورسالة الكلٌة فً قاعات 

التدرٌس واالماكن المختلفة 

 بالكلٌة

الهٌكل 

 التنظٌمً

ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٠حزبط إٌٟ  -1

ِشاعؼخ  حزٝ ٠غّح ثبٌزؼبْٚ 

اٌّزجبدي األفمٝ ٚاٌشأعٝ ٚرحذ٠ذ 

ث١ٓ ِغز٠ٛبرٗ ٚٚحذارٗ اٌؼاللخ  

تعدٌل الهٌكل التنظٌمً حتى  -1

ٌسمح بالتعاون المتابدل االفقً 

 والرأبٌن الوحدات المختلفة

اعتماد الهٌكل التنظٌمً من  -2

 عمٌد الكلٌة -1

مدٌر وحدة  -2

 ضمان الجودة

بعد الهٌكل التنظٌمً  ------------- 2117دٌسمبر 

 التعدٌل
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 ٚأُّ٘ٙ ٚحذح ػّبْ اٌغٛدح. 

 

 مجلس الكلٌة

اداسح االصِبد  ٚحذح ِمش -2

 ػجبسح ٚ ِغٙض غ١ش ٚاٌىٛاسس

 B15( Lab. 22 ) ِؼًّ ػٓ

مخاطبة ادارة الكلٌة لتخصٌص  -1

 مكان مناسب للوحدة

تزوٌد المكان المخصص  -2

 بالتجهٌزات الالزمة

 عمٌد الكلٌة -1

مدٌر وحدة  -2

  ضمان الجودة

فبراٌر  - 2117سبتمبر 

2118 

مكان مالئم لوحدة ادارة  -------------

االزمات والكوارث ومجهز 

 بكافة االمكانٌات

 دٚس٠خ اعزّبػبد ػمذ ػذَ -3

 اٌخبطخ اٌٍّفبد أْ وّب ٌٍٛحذح

 ٚحذح فٟ ثٙب ٠حزفع ثبٌٛحذح

 رارٙب اٌٛحذح فٟ ١ٌظ ٚ اٌغٛدح

 

وضع خطة عمل لوحدة ادارة  -1

 االزمات والكوارث

جاء متابعة تنفٌذ الخطة وتفعٌل ما  -2

 بها

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

مدٌر وحدة ادارة  -2

 االزمات والكوارث

سبتمبر -2117سبتمبر 

2118 

خطة عمل لوحدة  -1 --------

ادارة االزمات 

 والكوارث

تقارٌرمتابعة  -2

 الخطة

ٌألِٓ ٚاٌغالِخ  ثفحض خطخ -4

أٙب عشد ٚال رٍزضَ ثّؼب١٠ش  رج١ٓ

 ٚػٕبطش رى٠ٛٓ اٌخطخ

ألمن والسالمة وضع خطة ل -1

المهنٌة قابلة للتطبٌق على ارض 

الواقع وبما ٌتالئم مع االمكانٌات 

 المتوفرة فً الكلٌة

مدٌر وحدة ادارة  -1

 األزمات والكوارث

 مدٌر الكلٌة -2

مسئول األمن  -3

 2117سبتمبر  -1

 بشكل دوري -2

خطة لألمن والسالمة  -1 -----------

 المهنٌة

تطبٌق قواعد األمن  -2

 والسالمة المهنٌة
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والسالمة المهنٌة  تفعٌل ومتابعة تنفٌذ الخطة   -2

 بالكلٌة

ِٓ خالي ٌمبء أػؼبء ١٘ئخ  -5 

اٌزذس٠ظ ٌٚمبء االداس١٠ٓ ٌُ 

٠زج١ٓ ِب ٠ف١ذ اعزالَ شبغشٜ 

اٌٛظبئف األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ 

ٌجطبلبد اٌّٙبَ ٚاٌّغئ١ٌٛبد 

اداس١٠ٓ  6اٌٛظ١ف١خ.، ٚرج١ٓ اْ 

ُ٘ ِٓ  76ِٓ اعّبٌٝ حؼٛس 

٠ؼشفْٛ اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٝ اِب 

 اٌجبل١ٓ ال٠ؼشفْٛ ػٕٗ اٜ شئ

 

عقد لقاءات للسادة االدارٌٌن  -1

للتعرٌف بمفهوم واهمٌة التوصٌف 

 الوظٌفً

اعداد وتوزٌع بطاقات التوصٌف  -2

الوظٌفً على اعضاء هٌئة التدرٌس 

 واالدارٌٌن 

منسق معٌار  -1

 الهٌكل التنظٌمً

منسق معٌار  -2

 االداري الجهاز

 مدٌر الكلٌة -3

زٌادة وعً ومعرفة  -1 ------------ 2117نوفمبر  -سبتمبر

اعضاء الجهاز االداري 

 بالتوصٌف الوظٌفً

بطاقات التوصٌف  -2

الوظٌفً للوظائف االدارٌة 

 واالكادٌمٌة 

ٌُ ٠غزذي ػٍٝ اعزخذاَ   -6

اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ فٟ حبالد 

اٌزؼ١١ٓ ٚإٌمً ٚاالٔزذاة 

االداس٠خاٌّخزٍفخ داخً ٌٍٛظبئف 

حصر بالوظائف االدارٌة التً  -1

ٌتم خلوها نظراً لبلوغ شاغلٌها سن 

المعاش  والعمل على نقل او ندب 

 موظفٌن 

 عمٌد الكلٌة -1

مدٌر وحدة  -2

 ضمان الجودة

 مدٌر الكلٌة -3

 2118نوفمبر  -1

 22119ٌناٌر  -2

وجود بعض حاالت  -1 ------------

النقل بٌن االقسام االدارٌة 

 طبقاً للمؤهل الدراسً

 تشكٌل اللجنة -2
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تشكٌل لجنة العادة هٌكلة الجهاز  -2 اٌى١ٍخ

 االداري 

 قرارات االلجنة -3

حوكمة
القٌادة وال

 

ِٛػٛػ١خ ثؼغ ِؼب١٠ش ػذَ  -1

ٚاحزٛاء رٍه  ػ١ّذ اٌى١ٍخاخز١بس 

 حظٛي اٌّؼب١٠ش ػٍٝ ششؽ

  3ػٍٝ االعزبر٠خ ٌّذح اٌؼ١ّذ 

عٕٛاد ثّب ٠زؼبسع ِغ لبْٔٛ 

 49ْ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد سلُ لبٔٛ

  1972ٌغٕخ 

تعدٌل معاٌٌر اختٌار القٌادات  -1

االكادٌمٌة بما ٌتوافق مع قانون تنظٌم 

 1972لسنة  49رقم  الجامعات

اعتماد وثٌقة اختٌار القٌادات  -2

 االكادٌمٌة المعدلة من مجلس الكلٌة

 

منسق معٌار القٌادة 

 والحوكمة

    2118فبراٌر 

------------ 

وثٌقة معاٌٌر اختٌار  -1

القٌادات االكادٌمٌة المعدلة 

 معتمدة من مجلس الكلٌة

ٚص١مخ خبطخ  َ اػذادػذ  -2

اٌزٝ رمغ  ثبخز١بس ثؼغ اٌم١بداد

  رحذ عٍطخ اٌؼ١ّذ 

اختٌار بعض وضع معاٌٌر  -1

 التى تقع تحت سلطة العمٌد القٌادات

اختٌار بعض اعتماد معاٌٌر  -2

طة العمٌد التى تقع تحت سل القٌادات

 فى مجلس الكلٌة

 

منسق معٌار القٌادة 

 والحوكمة

اختٌار وثٌقة معاٌٌر  -1 ------------ 2118فبراٌر 

التى تقع  بعض القٌادات

تحت سلطة العمٌد معتمدة 

 من مجلس الكلٌة

 االحز١بعبد رحذ٠ذػذَ  -3

 .ٌٍم١بداد اٌزذسث١جخ

عمل استبٌان لتحدٌد االحتٌاجات  -1

دات على بعض التدرٌبٌة للقٌا

 

منسق معٌار القٌادة 

االستبٌانات الخاصة  -1 ------------ 2117نوفمبر

بتحدٌد احتٌاجات القٌادات 
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 المهارات االدارٌة

 تحلٌل االستبٌانات -2

االكدٌمٌة لبعض المهارات  والحوكمة

 االدارٌة ونتائجها وتحلٌلها

 األلغبَ سؤعبء حؼٛس َػذ -4

 اٌّٙبساد ثز١ّٕخ خبطخ دٚساد

   االداس٠خ

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة من  -1

المهارات االدارٌة للسادة رؤساء 

 االقسام 

وضع خطة تحتوى على  -2

االحتٌاجات التدرٌبٌة للقٌادات 

 االكادٌمٌة

مدٌر وحدة التدرٌب 

 بالكلٌة

خطة تدرٌب القٌادات  -1 ------------ 2118-2119

االكادٌمٌة على بعض 

عتمدة المهارات االدارٌة م

 ومعلنة

 ِٓ اٌزذس٠ت ل١ّخ رحظ١ً ٠زُ -5

  اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػؼبء

 

تقوم وحدة التدرٌب بالكلٌة بتدرٌب 

اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات على 

 بعض المهارات االدارٌة بدون مقابل

مدٌر وحدة التدرٌب 

 بالكلٌة

كشوف حضور  -1 ------------ 2118-2119

 الدورات 

 ثؼذد احظبئ١خ رٛعذ  ال -6

 ع٠ٕٛب اٌم١بداد ِٓ اٌّزذسث١ٓ

 من المتدربٌن بعدد احصائٌةعمل 

 سنوٌا القٌادات

مدٌر وحدة التدرٌب 

 بالكلٌة

 بعدد احصائٌة -1 ------------ 2118-2119

 القٌادات من المتدربٌن

 سنوٌا

 ثبٔٛاع احظبئ١خ رٛعذ ال-7

 عٕٛاد 3 فٟ إٌّفزح اٌجشاِظ

 برامجال بانواع احصائٌةعمل  -1

 سابقة سنوات 3 فً المنفذة

مدٌر وحدة التدرٌب 

 بالكلٌة

 البرامج بانواع احصائٌة ------------ 2118-2119

 سابقة سنوات 3 فً المنفذة
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 عبثمخ

 رم١١ُ ػٍٝ ادٌخ رزٛافشال  -8

 اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد ِشدٚد

 ٌٍم١بداد االداس٠خ ٌٍّٙبساد

 تفعٌل استبٌانات نمط القٌادة  -1

 نات نمط القٌادةتحلٌل استبٌا -2

 

منسق معٌار القٌادة 

 والحوكمة

استبٌانات نمط القٌادة  -1 ------------ 2117نوفمبر

ونتائجها وتحلٌلها ٌفٌد بان 

مردود الدورات ادى الى 

 تحسن فى نمط القٌاده 

 ثؼغ رذس٠ت فٟ لظٛس -9

 االٌىزش١ٔٚخ إٌظُ ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ

 اٌّٙبساد ٌذ٠ُٙ رزٛافش ٌُ ٚاٌز٠ٓ

 ع١ذ ثشىً ش١ٔٚخاالٌىز

 بعضل ٌةتدرٌبعمل دورة  -1

على  االلكترونٌة النظم على القائمٌن

 االلكترونٌة المهاراتبعض 

مدٌر وحدة التدرٌب 

 بالكلٌة

شهادات حضور  -1 ------------ 2118-2119

الدورات للقائمٌن على 

 النظم االلكترونٌة

 ٔغجخ رحذ٠ذ  ٠زُ ٌُ -14

 اٌزار١خ اٌّٛاسد ِٓ اٌّغزخذَ

 اٌّخظظبد ثبعّبٌٟ ِمبسٔخ

 اٌغ٠ٕٛخ اٌحى١ِٛخ اٌّب١ٌخ

 المستخدم نسبةعمل قوائم تحدد  -1

 باجمالً مقارنة الذاتٌة الموارد من

 الحكومٌة المالٌة المخصصات

 السنوٌة

 اعتماد القوائم فى مجلس الكلٌة -2

 

منسق معٌار القٌادة 

 والحوكمة

 نسبةقوائم تحدد  -1 ------------ 2118اكتوبر

 الموارد من مستخدمال

 باجمالً مقارنة الذاتٌة

 المالٌة المخصصات

معتمدة  السنوٌة الحكومٌة

 من مجلس الكلٌة
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 ٚحذح اٚ ٌغٕخ رزٛافش ال -11

 اٌزار١خ اٌّٛاد ٌز١ّٕخ

عمل لجنة لتنمٌة الموارد الذاتٌة  -1

 بالكلٌة

 

 لجنة تنمٌة الموارد -1 ------------ 2118فبراٌر  مدٌر وحدة الجودة

الذاتٌة معتمدة من مجلس 

 الكلٌة

لمصداقٌة ا

 ٚاالخالل١بد

 ثّىزجخ ٍِظك أٞ ٠ٛعذ ال -1

 ال أٗ وّب اٌجىبٌٛس٠ٛط ؽالة

 ثحمٛق ٌٍزٛػ١خ ٍِظمبد رٛعذ

 ٚا١ٌّضبق اٌفىش٠خ اٌٍّى١خ

 اٌّجبرٟ ِؼظُ فٝ االخاللٟ

  

اعداد ملصقات تشمل قائمة  -1

االجرءات المؤسسٌة المطبقة  للحفاظ 

حقوق  الملكٌة الفكرٌة  علً حماٌة

 والنشر

االعالن عن المٌثاق االخالقً  -2

 على موقع الكلٌة

 

منسق معٌار  -1

المصداقٌة 

 واالخالقٌات

 ITمدٌر وحدة  -2

 2118مارس  -1

 2119ٌناٌر  -2

وجود ملصقات بالمكتبة  -1 ------------

ومبانً الكلٌة تضم 

االجراءات المطبقة للحفاظ 

 فكرٌةعلى حقوق الملكٌة ال

 

إٔخفبع ثبٌٛػٟ  ٕ٘بن -2

ٌذٜ  االخاللٟ ا١ٌّضبقثّمزؼ١بد 

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة

تنظٌم عدد من اللقاءات مع  -1

اعضاء هٌئة التدرٌس والطالب 

 للتوعٌة بالمٌثاق االخالقً

االعالن على الموقع االلٌكترونً  -2

 للكلٌة

منسق معٌار  -1

المصداقٌة 

 واالخالقٌات

 ITدة مدٌر وح -2

، مارس ٌناٌر، فبراٌر -1

2119  

 2119مارس  -2

زٌادة وعً الطالب  -1 ------------

واعضاء هٌئة التدرٌس 

 بقتضٌات المٌثاق االخالقً

المٌثاق األخالقً معلن  -2

 على موقع الكلٌة

جهاز تنظٌم لقاءات مع اعضاء ال -1 ذ١ًٌلظٛس اٌّؼشفخ  ث -3

االدري للتوعٌة بدلٌل اخالقٌات 

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

ٌناٌر، فبراٌر، مارس 

2119  

زٌادة وعً االدارٌٌن   -1 ------------

باخالقٌات المهنة وااللتزام 
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ٌذٜ اٌغبدح  إٌّٙٗ اخالل١بد

 االداس١٠ٓ

المهنة واهمٌتة وضرورة االلتزام بما 

 جاء بة

منسق معٌار  -2

المصداقٌة 

 واالخالقٌات

مدٌر ادارة  -3

 الكلٌة

 بها 

 ٌٍزؼبًِ فؼ١ٍخ ّٔبرط رٛعذ ال -4

 اٌّخبٌفخ اٌّّبسعبد ِغ

 

المتخذة حٌال  تحصر بالقرارا -1

المهنة  تعدم االلتزام بأخالقٌا

وأخالقٌات البحث العلمً من خالل 

 لجنة مشكلة لهذا الشان

وضع الٌة للمساءلة والمحاسبة  -2

 واالعالن عنها وتفعٌلها

منسق معٌار  -1

المصداقٌة 

 واالخالقٌات

مدٌر وحدة  -2

 ضمان الجودة

وجود نماذج فعلٌة  -1 ------------ 2119ٌناٌر 

للتعامل مع الممارسات 

 المخالفة

وجود الٌة مفعلة  -2

 للمساءلة والمحاسبة

 اٌذٚسٞ ٌٍزحذ٠ش ا١ٌخ رٛعذ ال -5

 ٌؼّبْ ا١ٌخ رٛعذ ال ٚا٠ؼب

 إٌّشٛسح اٌّؼٍِٛبد ِظذال١خ

 ِشاعؼخ ٌغٕخ ِضً االٔزشٔذ ػٍٝ

 اٌى١ٍخ ػ١ّذ خالي ِٓ اٚ

تشكٌل لجنة لمراجعة المعلومات  -1

المنشورة على االنترنت لضمان 

 مصداقٌة هذة المعلومات

 وضع الٌة للمراجعة  قبل النشر -2

 عمٌد الكلٌة -1

لجنة المراجعة  -2

 المشكلة

لجنة لمراجعة  -1 ------------ 2118دٌسمبر 

المعلومات المنشورة على 

 االنترنت

 صداقٌةم لضمان -2

 على المنشورة المعلومات

 االنترنت



 

 

 

 جامعة بنى سويف
 كلية الطب البيطرى

 وحدة ضمان الجودة

 

 

  

 bsuv.bsuvetmed@yahoo.comالبرٌد اإللكترونى:    0622322262ف:       0622322000:ت       ج.م.ع. –بنى سوٌف  -لعنوان: ش أنور حسن بجوار مدٌرٌة الطرق والكبارى ا - كلٌة الطب البٌطرى

 

 

 

 

ي
إلدار

جهاز ا
ال

 

وضع ألٌة للتعامل مع الفائض فً  ص٠بدح ػذد اٌغٙبص االداسٞ -1

 اعضاء الجهاز االداري

مدٌر وحدة ضمان 

 الجودة

 مدٌر الكلٌة

منسق معٌار الجهاز 

 االداري

ألٌة معتمدة ومفعلة  - ------------- 2118أكتوبر 

ائض فً للتعامل مع الف

 أعضاء الجهاز االداري

تناسب أعضاء الجهاز  -

 االداري

ػذَ رحذ٠ذ االحز١بعبد  -2

اٌزذس٠ج١خ ٌألداس١٠ٓ ِٚحذٚد٠خ 

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٌالداس١٠ٓ

طرح استبٌان لتحدٌد االحتٌاجات  -1

 التدرٌبٌة 

 تحلٌل االستبٌان -2

 خطة تدرٌبٌة للعاملٌن وضع  -3

 ٌةتفعٌل البرامج التدرٌب -4

مدٌر وحدة ضمان 

 الجودة 

 وحدة التدرٌب مدٌر

  2118 ابرٌل -1

 2118ابرٌل  -2

 22118ماٌو  -3

خالل الفترة الزمنٌة  -4

 لخطة التدرٌب

تحدٌد االحتٌاجات  - -------------

 التدرٌبٌة للعاملٌن

الخطة التدرٌبٌة لألدارٌٌن  -

 مبنٌة علً االحتٌاجات

خطة تدرٌبٌة مفعلة  -

رات تحتوي علً دو

 تدرٌبٌة متعددة

ػذَ رطج١ك أ١ٌخ اخز١بس  -3

 اٌم١بداد االداس٠خ 

اختٌار القٌادات االدارٌة  ------------- بشكل مستمر الكلٌة مدٌر  تطبٌق ألٌة اختٌار القٌادات االدارٌة

 بناءا علً معاٌٌر معتمدة

وثائق تفٌد بمشاركة  ------------- بشكل مستمر الكلٌةمدٌر ٌن فً اختٌار القٌادات مشاركة االدارٌػذَ ِشبسوخ االداس١٠ٓ فٟ  -4
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االدارٌٌن فً اختٌار  االدارٌة اخز١بس اٌم١بداد االداس٠خ

 القٌادات االدارٌة

ػذَ رخظ١ض ِٛاسد ِب١ٌخ  -5

 ٌٍزذس٠ت

عقد دورات تدرٌبٌة بالتعاوون مع  -1

السادة اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة 

 TOTوالحاصلٌن على دورات 

خاطبة ادارة الكلٌة لتخصٌص م -2

 موارد مالٌة للتدرٌب

مدٌر وحدة ضمان 

 الجودة 

 وحدة التدرٌب مدٌر

الفترة الزممنٌة خالل 

 خطة التدرٌبالمحددة ل

بٌان بالمخصصات المالٌة  -------------

للدورات التدرٌبٌة التً 

 تمت

ال رٛعذ ا١ٌخ ٌزم١١ُ اٌزذس٠ت  -6

 ٚل١بط ِشدٚدٖ

لتدرٌب وقٌاس وضع الٌة لتقٌٌم ا

 مردوده

الٌة معتمدة لتقٌٌم التدرٌب  ------------- 2118سبتمبر  مدٌر وحدة التدرٌب

 وقٌاس مردوده

ػذَ االعزفبدح ِٓ رم١١ُ  -7

اٌزذس٠ت ٚل١بط ِشدٚدٖ  فٟ 

اٌّغبئٍخ ٚاٌّحبعجخ ٚرحغ١ٓ 

 األداء

وضع الٌة لالستفادة من تقٌٌم التدرٌب 

وقٌاس مردوده  فً المسائلة 

 حاسبة وتحسٌن األداءوالم

 

 مدٌر وحدة التدرٌب

 

 2118سبتمبر 

 

------------- 

لالستفادة من  الٌة معتمدة

تقٌٌم التدرٌب وقٌاس 

مردوده  فً المسائلة 

 والمحاسبة وتحسٌن األداء

ػذَ االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ  -8

رح١ًٍ اعزج١بٔبد اٌشػب اٌٛظ١فٟ 

 ٌالداس١١٠ٓ

وضع خطة لالستفادة من نتائج  -1

حلٌل استبٌانات الرضا الوظٌفً ت

ووضع خطة تحسٌن بناء  لالدارٌٌٌن

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

منسق معٌار  -2

بٌان باالستفادة من من  ------------- 2119ٌناٌر  -2118ٌناٌر 

نتائج تحلٌل استبٌانات 

 الرضا الوظٌفً لالدارٌٌٌن
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على نتائج االستبٌان لزٌادة مسستوى 

 الرضا الوظٌفً

قٌاس اثر ومردود خطة التحسٌن  -2

 على الرضا الوظٌفً

 الجهاز االداري

 مدٌر الكلٌة -3

 

 

 

 

الموارد 

 المالٌة

ػؼف ر٠ًّٛ االٔشطخ  -1

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجحض١خ ِٓ اٌّٛاسد 

 اٌزار١خ

زٌادة المصروف من الموارد الذاتٌة 

 علً االنشطة

بٌان بالمصروف من  ------------ 2119 - 2118 عمٌد الكلٌة

ارد الذاتٌة علً المو

 3االنشطة خالل فتره 

 سنوات

ػذَ رفؼ١ً اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح  -2

 ِضً ثشٔبِظ االِظبي ٚاٌٍمبحبد

تفعٌل اتخاذ االجراءات الالزمة ل

البرامج الجدٌده واالستفاده منها 

 كمصدر للتموٌل

 عمٌد الكلٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

 التعلٌم والطالب

ٌناٌر  – 2118 ٌناٌر 

2119 

البرامج التعلٌمٌة الحدٌثة  ------------

 مفعله

زٌادة الموارد الذاتٌة من 

 البرامج الجدٌده

ػذَ ٚعٛد ٚص١مخ ثٕغجخ  -3

ٌّٛاسد اٌزار١خ اٌّغزخذِٗ فٟ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجحض١خ

عمل وثٌقة توضح نسبة الموارد 

الذاتٌة المستخدمه فً العملٌة التعلٌمٌة 

 والبحثٌة

 سنوات 3علً مدار 

سق معٌار من

 الموارد المالٌة

 مدٌر الشئون المالٌة

 مدٌر الكلٌة

وثٌقة اوبٌان بالموارد  ------------ 2118اكتوبر 

 سنوات 3الذاتٌة خالل 
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 ػذَ ٚعٛد ٌٛائح اسشبد٠خ -4

 ِٚخبسط ٌٍطٛاسئ

تصمٌم لوائح ارشادٌة ومخارج 

 للطواري

وكٌل الكلٌة لشئون 

 خدمة المجتع

قاعات المحاضرات مزوده  ------------ 2118 نوفمبر

بعالمات ارشادٌة توضح 

 مخارج الطورئ

ػذَ احزٛاء خطخ اٌظ١بٔٗ  -5

 ػٍٟ ثٕذ اٌزىٍفٗ

ػذَ ٚعٛد رمبس٠ش الٔغبصاد  -6

 خطخ اٌظ١بٔٗ

مراجعة خطة لصٌانة وضمان 

 احتوئها علً بند التكلفة

عمل تقارٌر دورٌه النجازات خطة 

 الصٌانه

مدٌر وحدة ضمان 

 الجودة

 لكلٌةمدٌر ا

 2118 نوفمبر

خطة معتمدة للصٌانه  ------------

 تحتوي علً بند التكلفة

توفٌر تقارٌر اعمال 

 الصٌانه

ػذَ رٛف١ش ػمٛد ط١بٔٗ  -7

 العٙضٖ اٌّؼبًِ ٚاٌمبػبد

عمل عقود صٌانه الجهزة والمعامل 

 والقاعات

 مدٌر الكلٌة

مدٌر ادارة 

المشترٌات 

 والتورٌدات

 ------------ 2118 نوفمبر

توفٌر عقود صٌانه لجمٌع 

 االحهزه بالمعامل والقاعات

 ال٠زٛفش ػ١بدٖ طح١خ ثبٌى١ٍخ -8

)رُ روش٘ب فٟ ِؼ١بس اٌطالة 

 ٚاٌخشع١ٓ  (

انشاء عٌاده طبٌة مجهزه حسب 

NORMS  شرق  –فً مبنى الكلٌة

 النٌل

 عمٌد الكلٌة

 ------------ 2119اكتوبر 

 عٌادة طبٌة مجهزه

١بٔبد ػذَ ٚعٛد لٛاػذ ث -9

 ٚػذَ رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ اٌىٕزشٚي

تصمٌم قواعد بٌانات الكترونٌة 

 وتدرٌب العاملٌن علً كفئة استخدمها

وكٌل الكلٌة لشئون 

 التعلٌم والطالب

وجود قواعد بٌانات  ------------ 2118 نوفمبر

الكترونٌة وتدرٌب العاملٌن 
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 علً كفئة استخدمها 

ػذَ رٛف١ش ثبٌّىزجخ ٌٛحبد  -14

 ٠خ ٚٔظُ اعؼفبداسشبد

الدراسات العلٌا وكٌل الكلٌة لشئون 

 والبحوث

وكٌل الكلٌة لشئون  2118 دٌسمبر

 الدراسات العلٌا والبحوث

ٌتوفربالمكتبة لوحات  ------------

 ارشادٌة ونظم استعارة

٠ٛعذ ثبة ٚاحذ ِذسط  -11 

 اٌى١ّ١بء ٚاٌفغ١ٌٛٛعٟ

عمل باب خروج للكٌمٌاء 

 والفسٌولوجً

 عمٌد الكلٌة

 مدٌر الكلٌة

معمل الكٌمٌاء  ------------ 2119ٌناٌر 

والفسٌولوجً مطابق 

 للمواصفات

ػذَ ٚعٛد ٔبدٜ رىٌٕٛٛع١ب  -13

 اٌّؼٍِٛبد

 عمٌد الكلٌة توفٌر نادى لتكنولوجٌا المعلومات

لشئون وكٌل الكلٌة 

 التعلٌم والطالب

نادي مفعل لتكنولوجٌا  ------------ 2119فبراٌر 

 المعلومات

ػذَ رحذ٠ش اٌّشاعغ  -14

 ثبٌّىزجخ

 المراجعتزوٌد المكتبة بعدد من  -1

 الحدٌثة

تدرٌب الطالب واعضاء هٌئة  -2

على  بالكلٌة التدرٌس ومعاونٌهم

استخدام بنك المعرفة كتعوٌض عن 

 عدم وجود مراجع حدٌثة

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

 المراجع بالمكتبة محدثه ------------ 2118 نوفمبر - اكتوبر

ماكٌنات التصوٌر بالمكتبة  ------------ 2118اكتوبر  مدٌر الكلٌة صٌانة ماكٌنة تصوٌر المكتبةِبو١ٕخ رظ٠ٛش الرؼًّ  -15
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 تعمل بكفاءه ثبٌّىزجٗ

المشاركة 

 المجتمعٌة

 

اٌى١ٍخ ٌُ رمَٛ ثمٛافً   -1

ػالع١خ ثؼذ رٌه  ٔظشا ٌزفشٝ 

 ِشع اٌحّٝ اٌمالػ١خ ثبٌظؼ١ذ

 ِّب ٠حٛي دْٚ أؼمبد اٌمٛافً 

تنظٌم عدد من القوافل العالجٌة  -

 بمشاركة طالب مرحلة البكالورٌوس

وكٌل الكلٌة لشئون 

 خدمة المجتمع

وكٌل الكلٌة لشئون 

 التعلٌم والطالب

زٌادة المهاارات العملٌاة لادى  26111 2119فبراٌر  –ٌناٌر 

 الطالب

تقدٌم خدمات بٌطرٌة  لخدماة 

 ٌفًالمجتمع السو

 أل٠ٌٛٚبد رحذ٠ذ ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ -2

 اٌزٟ اٌّغزّؼ١خ األٔشطخ رٕف١ز

 رحذد ٌُ ح١ش اٌخطخ رؼّٕزٙب

 ٠زُ االحز١بعبد ٌزٍه ِئ٠ٛخ ٔغت

 وبألٔشطخ رشر١جبد ػٛئٙب فٟ

تحدٌد االولوٌات المطلوبة لتنفٌذ  -1

 خطة المشاركة المجتمعٌة

تعدٌل الخطة بناء على تحدٌد  -2

 االولوٌات

للشئون  وكٌل الكلٌة

 خدمة المجتمع

وجود خطة معتمدة بناء على  ------ بشكل دوري

 االولوٌات

أٗ ثّمبثٍخ االؽشاف  -3

 اٌّغزّؼ١خ رج١ٓ اْ اٌى١ٍخ ٌُ

رغزطٍغ سأٜ عٛق اٌؼًّ  ػٓ 

ِغزٜٛ وفبءح اٌخش٠غ١ٓ ِٚذٜ 

 الجبٌٗ ػٍٝ رؼ١١ُٕٙ

تصمٌم وطرح استبٌان لقٌاس  -1

رضا االطراف المجتمعٌة عن 

 فاءة الخرٌجٌنمستوى ك

تحلٌل االستبٌان واالستفادة من  -2

النتائجج فً اتخاذ االجراءات 

 التصصحٌحٌة الالزمة

منسق لجنة  -1

 االستبٌانات

وكٌل الكلٌٌة  -2

لشئون خدمة 

 المجتمع

 نتائج تححلٌل االسستبٌان - ----- بشكل دوري

اتخااااااااااااااذ االجاااااااااااااراءات  -

 التصحٌحٌة الالزمة
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الطالب 

 والخرٌجون

وضع انيخ نجذة انطالة   -1 ٠ٛعذ ؽالة ٚافذ٠ٓ ثبٌى١ٍخ ال -1

 انىافذيٍ

اعالٌ انكهيخ عهً يىقعهب   -2

 االنيكتزوًَ

يزاطهخ انًظتشبريٍ انثقبفييٍ  -3

نظفبراد انذول انعزثيخ واالفزيقيخ 

 ثًصز

يزاطهخ انًظتشبريٍ انثقبفييٍ   -4

 نظفبراد يصز ثبنذول انعزثيخ

وكيم انكهيخ نشئىٌ 

 انطالة التعلٌم و

 اكتىثز - 2012 يُبيز

2012 

انيخ يعتًذح نجذة  -1 ------------

 انطالة انىافذيٍ

وجىد طالة وافذيٍ  -2

 ثبنكهيخ

ػذَ ٚعٛد ػ١بدح ؽج١خ   -2

 ثبٌى١ٍخ

انشاء عٌادة طبٌة مجهزة طبقا 

بالمبنى الجدٌد  NORMSلمواصفات 

شرق النٌل حٌث ان المبنى  –للكلٌة 

الحالً ال ٌتسع لعمل عٌادة اضافة 

مستشفى الجامعة بكافة الى الن 

العٌادات والتخصصات ٌقع على بعد 

 امتار من الكلٌة 

يبرص  – 2012اكتىثز  عًيذ انكهيخ

2012 

وجىد عيبدح طجيخ يجهشح  ------------

طجقب نًىاصفبد 

NORMS 
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ػذَ أزظبَ رىش٠ُ اٌطالة  -3

 اٌّزفٛل١ٓ

االحتفال دورٌا "كل عام" بالطالب 

 المتفوقٌن

ىٌ وكيم انكهيخ نشئ

 انطالة

دوريبً في ثذايخ انعبو 

 انذراطي

وثبئق حفم تكزيى انطالة  ------------

انًتفىقيٍ )ثيبٌ 

ثبالطًبء+ صىرح 

 شهبداد(

ال ٠زُ ل١بط ِشدٚد ع١بعبد  -4

اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ 

 ػ١ٍّب 

عمل استبٌانات لقٌاس راى  -1

الطالب فى الٌه دعم الطالب 

 المتعثرٌن

 تبٌاناتتحلٌل لالس -2

 االستفادة من نتائج التحلٌل -3

 وضع خطة تحسٌن -4

معٌار يُظق 

 الطالب والخرٌجون

اطتًبراد  -1 ------------ 2012اكتىثز 

 االطتجيبَبد

َتبئج تحهيم  -2

 نالطتجيبَبد

 خطخ تحظيٍ -3

من خالل وضع  تفعٌل الرٌادة العلمٌة ػذَ رفؼ١ً اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ -5

ة ساعات محددة بالجداول الدراسٌ

 ومتابعة تفعٌلها

وكيم انكهيخ نشئىٌ 

 انطالة

 انزيبدح انعهًيخ يفعهخ ------------ 2012طجتًجز 

ػذَ دس٠بح اػؼبء ١٘ئخ  -6

 اٌزذس٠ظ ثبٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ

توعٌة اعضاء هٌئة التدرٌس  -1

والهٌئة المعاونه بالرٌادة العلمٌة من 

 خالل عقد لقاءات 

 وكيم انكهيخ نشئىٌ

 انطالة التعلٌم و

وعً  اعضبء هيئخ  -1 ------------ 2012طجتًجز 

انتذريض وانهيئخ انًعبوَه 

 ثبنزيبدح انعهًيخ
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توعٌة الطالب باهمٌة الرٌادة  -2

من خالل عقد لقاءات العلمٌة 

 ومقابالت مع الطالب

دنيم انطبنت  -2

يحتىي عهً يعهىيبد 

 تخص انزيبدح انعهًيخ

انتشاو اعضبء هيئخ  -3

انتذريض ثىضع يىاعيذ 

ًيخ عهً انزيبدح انعه

حجزاتهى واعالٌ 

 انطالة ثبنًىاعيذ

ػذَ سػبء اٌطالة ػٓ  -7

اٌىزبة اٌغبِؼٝ ٚاٌؼشٚع 

اٌزمذ١ّ٠خ  اٌزٝ ٠غزؼ١ٓ ثٙب 

 اٌّحبػش٠ٓ

تحسٌن شكل وطباعة ومضمون  .1

 الكتاب الجامعى 

عمل ورش عمل لكٌفٌة تنفٌذ  .2

 العروض التقدٌمٌة

وكيم انكهيخ  -1

 نشئىٌ انطالة

 كتبة جبيعً يقجىل .1 ------------ 2012طجتًجز 

وثبئق ورع انعًم  .2

وكذنك عزوض تقذيًيخ  

 تى تُفيذهب 

ال رمذَ اٌى١ٍخ ِىبفبد ِب١ٌخ  -8

 ٌٍطالة اٌّزفٛل١ٓ س٠بػ١ب

تخصٌص  مكافات مالٌة للطالب 

 المفوقٌن رٌاضٌا

وكيم انكهيخ  -2

 نشئىٌ انطالة

 وثبئق تظهيى انًكبفبد  ------------ 2012اكتىثز 

وكيم انكهيخ نشئىٌ  توفٌر قاعدة بٌانات عن الخرٌجٌن رف١ذ ثّزبثؼخ ال رٛعذ ٚصبئك  -9

 خدمة المجتمع

وثبئق ورقيخ وانيكتزوَيه  ------------ 2012 َىفًجز
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مدٌر وحدة رعاٌة  اٌخش٠غ١ٓ

 الخرٌجٌن

 نًتبثعخ انخزيجيٍ

ٚحذٖ ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ غ١ش  -14

 ِغٙضح

تجهٌز الوحدة بالموارد المادٌة 

 زمةوالبشرٌة الال

وكيم انكهيخ نشئىٌ 

 خدمة المجتمع

انىحذح يجهشح ثبنًىارد  ------------ 2012 َىفًجز

 انًبديخ وانجشزيخ انالسيخ

ػذَ اخز ساٜ اٌخش٠غ١ٓ فٝ  -11

 رم١١ُ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

عمل استبٌانات لقٌاس راى   -1

 الخرٌجٌن فى البرامج التعلٌمٌة

 تحلٌل لالستبٌانات -2

 حلٌلاالستفادة من نتائج الت -3

وكيم انكهيخ نشئىٌ 

 خدمة المجتمع

مدٌر وحدة رعاٌة 

 الخرٌجٌن

اطتًبراد  -1 ------------ 2012 اكتىثز

 االطتجيبَبد

 َتبئج تحهيم نالطتجيبَبد

يب يذل عهً االطتفبدح يٍ 

 َتبئج تحهيم االطتجيبَبد

الكادٌمٌة 
المعاٌٌر ا

ج
والبرام

 

 اػؼبء خِؼشف ِحذٚد٠خ  -1

ّؼبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌ اٌزذس٠ظ١٘ئخ 

اٌّزجٕبح االوبد١ّ٠خ ثبٌّؼب١٠ش  

 ٌزٛػ١خ ثبٌّؼب١٠شػذَ وفب٠خ ا -2

 ث١ٓ اٌطالة االوبد١ّ٠خ اٌّزجٕبح

 ٚاٌغٙبص االداسٜ ثبٌى١ٍخ

ورشة عمل العضاء هٌئة  -1

التدرٌس والهٌئة المعاونة للتعرٌف 

 بالمعاٌٌر االكادٌمٌة المتبناة

ورشة عمل للطالب للتعرٌف  -2

 بالمعاٌٌر االكادٌمٌة المتبناة

ورشة عمل للجهاز االدارى  -3

بالكلٌة للتعرٌف بالمعاٌٌر االكادٌمٌة 

 يذيز وحذح انجىدح

 

 

 َىفًًجز -اكتىثز 

2012 

 

   

------------ 

كشىف حضىر  -1

هيئخ انتذريض أعضبء 

وانهيئخ انًعبوَخ ورشخ 

 انعًم.
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 المتبناة

نشر المعاٌٌر االكادٌمٌة المتبناة  -4

 على موقع الكلٌة

دساعخ ٌّؼشفخ ِذٜ رٛافك   -3

اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّزجٕبح ِغ 

 سعبٌخ اٌى١ٍخ

عمل دراسة توضح مدى توافق 

رسالة الكلٌة مع المعاٌٌر االكادٌمٌة 

 المتبناة

يُظق يعيبر 

 انًعبييز االكبديًيخ

ح يذي دراطخ تىضوثيقخ  ------------ 2012 يىنيى

تىافق رطبنخ انكهيخ يع 

انًعبييز االكبديًيخ يىثقخ 

 ويعتًذح يٍ عًيذ انكهيخ

ٚعٛد ارغبق ث١ٓ ا٘دذاف ػذَ  -4

اٌجشٔبِظ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ فٟ ثؼغ 

 إٌمبؽ

تعدٌل كلمة )تهٌىء( الى )تلتزم(  -1

وكذلك إزالة كلمتى )المحلى 

واالقلٌمى( لتصبح )سوق العمل( 

 رسالة الكلٌة

ٌاغة بعض اهداف تعدٌل ص -2

 البرنامج للتوافق مع رسالة الكلٌة

2012طجتًجز  يذيز وحذح انجىدح وثيقخ َص رطبنخ انكهيخ  - ------------ 

يىثقخ ويعتًذح في يجهض 

 انكهيخ

 تىصيف ثزَبيج انكهيخ -

 ث١ٓ اٌفغٛح دساعخ ػذَ ٚعٛد -5

 اٌذساعددٝ اٌجشٔددبِظ ١٘ىددً رشو١ددت

 ثٛص١مخ ػ١ٍٙب إٌّظٛص ٚإٌغت

فً  الدراسى البرنامجتم تدارك هٌكل 

الالئحة الجدٌدة حٌث بلغت النسبة كما 

 القومٌة الهٌئة معاٌٌر بوثٌقةهو وارد 

انعبو انجبيعي  يُظق انجزَبيج

2012/2012 

 انالئحخ انجذيذح نهكهيخ ------------
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 NARS NARS اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ ١شِؼب٠

 شل١ّدددخاٌ ّىزجدددخػدددذَ رفؼ١دددً اٌ -6

 ٌٍحبعت ِٚؼًّ

ٌز معمل الحاسب بالكمبٌوترات تجه

 الالزمة واالثاث الالزم

 شل١ّخاٌ ّىزجخرفؼ١ً اٌ  2012طجتًجز  عًيذ انكهيخ

 ٌٍحبعت ِٚؼًّ

فدٟ رم١د١ُ اٌخدش٠غ١ٓ  اخز اساء -7

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍى١ٍخ اٌجشاِظ

 للخرٌجٌن مقابالت وعمل إستبٌانات

 الكلٌة برنامج فى آرائهم إلستطالع

فى  مشاركة ممثلى سوق العملو

المجالس الرسمٌة للكلٌة لمناقشة 

البرنامج التعلٌمى، ومشاركة ممثلى 

سوق العمل فى  مجالس الكلٌة 

ومشاركتهم فى مؤتمرات  المتعددة

 .التوظٌف التى تنظمها الكلٌة

رئيض نجُخ 

 االطتجيبَبد

 نتائج تحلٌل استبٌانات ------------ 2012طجتًجز 

الخرٌجٌن فً برنامج 

 الكلٌة

س فٟ ِزبثؼخ ِغزٜٛ لظٛ -8

اٌخش٠غ١ٓ فٟ عٛق اٌؼًّ 

،ِٚذٜ رفؼ١ً عٛق اٌؼًّ 

ٌخش٠غٟ اٌى١ٍخ ػٓ خش٠غٟ 

 اٌى١ٍبد إٌّبظشح.

بعض اصحاب استطالع راى 

فً  المزارع وشركات األدوٌة

   مستوى خرٌجى الكلٌة

رئيض نجُخ 

 االطتجيبَبد

راى استطالع  نتائجوثٌقة  ------------ 2012طجتًجز 

بعض اصحاب 

زارع وشركات الم

فً مستوى  األدوٌة

   خرٌجى الكلٌة
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عرض بالكلٌة عدم قٌام  -9

البرنامج المحدث على المعنٌٌن 

 من أصحاب العمل 

استطالع راى أصحاب العمل 

  والجهات المعنٌة فً البرنامج الجدٌد

استطالع  نتائجوثٌقة  ------------ 2012أغظطض  يذيز وحذح انجىدح

راى أصحاب العمل 

 فيهات المعنٌة والج

 البرنامج الجدٌد

األهداف بعض عدم قابلٌة  -01

للقٌاس و اعلى من مواصفات 

 الخرٌج

تم تدارك االمر وإعادة صٌاغة 

األهداف لتكون قابلة للقٌاس وتحقق 

مواصفات الخرٌج المنصوص علٌها 

 فى المعاٌٌر االكادٌمٌة للهٌئة

 ج انكهيخ ثزَبي ------------ 2012طجتًجز  يُظق انجزَبيج

 منطوق فى الدقة تحرى عدم -00

 للمخرجات االجرائٌة االفعال

 المستهدفة التعلٌمٌة

تم تدارك االمر وإعادة صٌاغة 

األفعال اإلجرائٌة للمخرجات 

 التعلٌمٌة المستهدفة

 ثزَبيج انكهيخ  ------------ 2012طجتًجز  يُظق انجزَبيج

بعض نواتج التعلم غٌر  -07

فً  بلة للقٌاسمحددة وغٌر قا

 بعض المقررات

إعادة صٌاغة مخرجات التعلم 

للمقررات بشكل صحٌح ومراجعة 

مقررات جمٌع األقسام من خالل 

المراجع الداخلى والمراجع الخارجً 

 للمقرر 

 تىصيف انًقزراد -1 ------------ 2012طجتًجز  يُظقً انًقزراد

تقزيز انًزاجع  -2

 انذاخهً نهًقزر

تقزيز انًزاجع  -3

 انخبرجي نهًقزر
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عدم توافر توصٌف لبرنامج  -01

 تدرٌب مٌدانً بالالئحة القدٌمة 

 

قٌام القسم العلمى باعداد توصٌف 

 لبرنامج التدرٌب المٌدانى 

تىصيف ثزَبيج انتذريت  ------------ 2012يىنيى  يُظقً انًقزراد

انًيذاًَ يىثق ويعتًذ 

 يٍ انكهيخ

التعلٌم والتعلم
 

فوفة توضح عدم وجود مص -1

مالئمة اسالٌب التعلٌم والتعلم 

المستخدمة لنواتج التعلم لكل 

 مقرر

تم ادراج مصفوفة مالئمة اسالٌب  

التعلٌم والتعلم المستخدمة داخل 

توصٌف مقرر المادة فً مرحلة 

 البكالورٌوس 

منسق معٌار 

المعاٌٌر االكادٌمٌة 

 والبرامج

يقزاراد 

وكذنك 2012/2012

يقزاراد انالئحخ 

 جذيذحان

مصفوفة توضح  ------------

مالئمة اسالٌب التعلٌم 

والتعلم المستخدمة 

لنواتج التعلم لكل 

 مقرر

ال توجد تقارٌر متابعة تنفٌذ  -7

االنشطة الواردة بالخطة 

  االستراتٌجٌة للكلٌة

معٌار الخطة منسق  تقارٌر متابعة الخطة االستراتٌجٌة 

 االستراتٌجٌة

 

تقارٌر متابعة الخطة  ------------ 2012/2012

 االستراتٌجٌة

عدم وجود ادالة على عرض  -1

 استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم على

 الطالب 

الزام الساده اعضاء هٌئة  - 1

التدرٌس بالتاكٌد على عرض 

على الطالب فً  تتوصٌف المقرار

بداٌة العام الدراسً الذي ٌتضمن 

وكٌل الكلٌة  -1

لشئون التعلٌم 

 والطالب

معٌار منسق  -2

ثذايخ انعبو انذراطي  - 

2012/2012 

ٌه طالب علً  درا ------------

باستراتٌجٌة التعلٌم 

 والتعلم فً الكلٌة
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عرض استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

ٌتبناها القائمون بالتدرٌس  التً سوف

 فً المقرار الدراسً.

عقد ورشة عمل لطالب الكلٌة  -2

تحت عنوان )استراتٌجٌات التعلٌم 

 والتعلم بالكلٌة(  

 

 التعلٌم والتعلم 

  

الكلٌة لم تقم بعمل زٌارات  -4

 مٌدانٌه للتدرٌب العملً منذ

 2416اغسطس 

عمل قوافل بٌطرٌه  -1

 وزٌارات حقلٌة.

مشاركة الطالب فً مكافحة    -2

انتشار الحمى القالعٌة طالب الفرقة 

 2117الرابعة والخامسة صٌف عام 

قوافل )كشف بالطالب المشاركٌن ب

تحصٌن الحمى القالعٌة ببنً سوٌف 

من السٌد ا.د/ وكٌل الكلٌة  2117

 شئون البئة وخدمة المجتمع(.  

 ورحالت علمٌة  القٌام بالزٌارات - 3

 

 عمٌد الكلٌه-

مكتب وكٌل الكلٌة -

شئون البئة وخدمة 

 المجتمع بالكلٌة

 

 

 

 

مكتب رعاٌة  -

العام الدراسً -

2117/2118 

 .2118ٌولٌو واغسطس -

عمل زٌارات مٌدانٌه  ------------

للتدرٌب العملً 

وتخرٌج طالب 

مدربٌن فً شتً 

مجاالت الطب 

البٌطري وتنفٌذ عدد 

من القوافل البٌطرٌة 

لقرى محافظة بنً 
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 الى مزارع دٌنا ومصانع األدوٌة 

سكندرٌة ومصانع تصنٌع اللحوم باال

 حلوانً اخوان  –

عقد بعض ورش العمل لتدرٌب  -4

مهارات الطالب على بعض ال

 العملٌة:

مثال: ورشة عمل عن السونار، 

 حٌوانات المنزل، الدواجن وغٌرها

تدرٌب الطالب فً الوحدات  -5

البٌطرٌة من خالل التنسٌق والتعاون 

 مع مدٌرٌة الطب البٌطري 

 

 الشباب واللجنة

العلمٌة والرحاالت 

بالكلٌة واللجنة 

العالقات الثقافٌة 

 واالجتماعٌة 

 سوٌف

عدم تناسب مساحات  -5

وامكانٌات المعامل بالكلٌة مع 

عدد الطالب والمهارات العلمٌة 

انها تستوفى  والمعملٌة حٌث

 بشكل جزئً.

تبنً مقترح ان تقوم االقسام   -

العلمٌة بتدرٌس الجزء النظري 

الخاص بالدروس العملٌة بشكل 

مجمع على ان ٌتم بعد ذلك تقسٌم 

ٌة الى الطالب داخل الدروس العمل

وكٌل الكلٌة لشئون -

 التعلٌم والطالب

2117/2118  

 

توفر مساحه مناسبه لكل  ------------

طالب تمكنه  للتعلم  

 واكتساب

والمهارات العلمٌة 

 والمعملٌة
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ات صغٌرة لتطبٌق الدروس مجموع

.العملٌة  

 

عدم تواجد مستشفً بٌطري  -6

 تعلٌمً

بمبنى الكلٌة عمل عٌادات خارجٌة -1

)مجلس الكلٌة لشهر ٌونٌو  الحالً

به تشكٌل للجنه  لمناقشة لعمل  2118

عٌادات خارجٌة على وجه السرعة 

بالكلٌة ( الى ان ٌتم تجهٌز المستشفً 

 البٌطري

عمل سجالت لحصر للحاالت التً -2

ترد لالقسام االكلٌنٌكٌة بالكلٌة 

)اخطارات االقسام بالكلٌة فً هذا 

االمر لتجهٌز السجالت وعمل 

 حصر(

 رئٌس الجامعة-

 عمٌد الكلٌة-

وكٌل الكلٌة لشئون -

 التعلٌم والطالب.

وكٌل الكلٌة لشئون -

البٌئة وخدمة 

 المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

-2117/2118 

 

 

 

 

 

 

تصبح جاهزة للعمل  مع  -

  2118/2119بداٌة العام 

 

 

 

البداء فً انشاء مستشفً   ------------

 بٌطري تعلٌمً 

تنفٌذ انشاء العٌادات 

 ة بالكلٌة البٌطرٌ
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لم ٌتم امداد المكتبة بالمراجع  -7

2414والكتب منذ عام   

امداد المكتبة ببعض الكتب  -

والمراجع الحدٌثة )عن طرٌق الشراء 

 والهبات (

 عمٌد الكلٌة

وكٌل الكلٌة للبحوث 

 الدراسات العلٌا

 توافر كتب حدٌثة بالمكتبة ------------ 2118/2119

نقص فً اعداد اخصائً  -8

 المكتبة

توفٌر عدد من اخصائً المكتبة او -

انتداب بعض من الفنٌٌن للمساعدة 

 بالمكتبة

 عمٌد الكلٌة

وكٌل الكلٌة للبحوث 

 والدراسات العلٌا

وجود عدد مناسب من  ------------ 2117/2118

 اخصائب المكتبة بالكلٌة

عدم وجود دورات تاهٌلٌة -9

 وتدرٌبٌة للعاملٌن بالمكتبة

رٌبٌة وتاهٌلٌة لبعض دورات تد -

 الفنٌن للمكتبة. 

بعض ممن ٌعملون بالمكتبة اجتازوا 

بالفعل دورات تاهٌلٌة وتنموٌه )نماذج 

 لبعض الدورات للعاملٌن بالمكتبة (

 عمٌد الكلٌة-

وكٌل الكلٌة للبحوث 

 والدراسات العلٌا-

 وحدة التخطٌط-

 

وجود عاملٌن مؤهلٌن  ------------ 2118/2119

 بالمكتبة

لم ٌتم تدرٌب طالب الكلٌة -14

على التسجٌل بالمكتبة الرقمٌة 

 وبنك المعرفة المصري

عمل ورش عمل لتدرٌب الطالب 

على التسجٌل بالمكتبة الرقمٌة وبنك 

المعرفة المصري )كشف حضور 

 الدورات (

وكٌل الكلٌة لشئون -

 التعلٌم والطالب.

وحدة التحطٌط -

 والتدرٌب.

 

فً الفصل الدراسً االول 

للعام الجامعً 

2118/2119 

وجود طالب ٌجٌدون  ------------

 التسجٌل

بالمكتبة الرقمٌة وبنك 

المعرفة المصري وٌمكنهم 

 االستفاده منهما
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ال تتوافر ادلة على تفعٌل -11

 خطة الصٌانه لالجهزة بالكلٌة

)توفٌر اداله على عمل الصٌانه -

لالجهزة بالكلٌة وتشمل عقود صٌانة 

سجالت  -فعلٌا بملف موجود بعضها–

فواتٌر الصٌانه –الزٌارة والصٌانة 

وشراء قطع الغٌار والتصلٌح من 

 االدارة الهندسٌة(

االدارة الهندسٌة 

 بالكلٌة

خطة الصٌانه لالجهزة  ------------ 2117/2118

بالكلٌة مفعلة واالجهزة 

 تعمل بكفائة

ال ٌتم تقٌم االنشطة الطالبٌة -12

 السنةوتحدٌد دراجات اعمال 

تم تالفً هذا االمر بالالئحة الجدٌدة 

لطالب المعمول بها منذ 

للفرقتٌن الولى والثانٌة  2116/2117

حٌث ال ٌوجد فً الالئحة القدٌمة ما 

ٌفٌد فً هذا )مرفق الالئحة الجدٌدة 

 ومحدد بها هذا االمر بوضوح(

منذ العام الجامعً  

2116/2117 

 ممارسه الطالب لالنشطه ------------

التعلٌمٌه التً تقٌم بدرجات  

 محدده 

اعتماد الئحة التظلمات -13

 بالكلٌة

تم اعتماد الئحة التظلمات بالكلٌة 

 - 361)مجلس الكلٌة( مجلس رقم

ولكن لم ترفق  2115-12-22بتارٌخ 

 بالملف تم اضافتها

كانت موجوده  ولكن لم  

 ترفق بالملف وتم اضافتها

وجود الئحة التظلمات    

ة معتمدة ومعلنه بالكلٌ

 لطالب وعلى موقع الكلٌة

العمل بالساعات المكتبٌة   2117/2118 عمٌد الكلٌةالتنبٌة علً السادة اعضاء هٌئة  -عدم معرفة بعض الطالب -14
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التدرٌس على اعالم الطالب  بالساعات المكتبٌة

بالساعات المكتبٌة وتحفٌز الطالب 

علٌها وتفعٌلها مع بداٌة العام الدراسً 

وتكرار التنبٌة علٌها وتفعٌلها )اعالن 

ة التدرٌس على لوحة اعضاء هٌئ

 القسم  صور لبعض اللوحات ( 

اعضاء هٌئة 

 التدرٌس بالكلٌة 

مفعل من جمٌع اعضاء  2118/2119

 هٌئة التدرٌس بالكلٌة

الٌوجد دراسه أو تقٌٌم ألثر -15

السٌاسات المتبعه للتغلب علً 

 مشاكل التعلٌم

بعمل دراسات  لوضع  قامت الكلٌه

سٌاسات للتغلب على مشكالت التعلٌم 

والتعلم ، حٌث تم  حصر عدد من 

 المشكالت وتقدٌم حلول مقترحه

وكٌل الكلٌه لشئون 

 الطالب

وجود دراسه أو تقٌٌم ألثر   2118/2119خالل عام 

السٌاسات المتبعه للتغلب 

 علً مشاكل التعلٌم

الٌوجد توصٌف برنامج -16

 مٌدانًللتدرٌب ال

تم اعداد برامج التدرٌب الصٌفً 

لجمٌع اقسام الكلٌه وتم تنفٌذها هذا 

علً  طلبة  2118الصٌف ٌولٌو 

الفرقه  االثانٌه الخاضعٌن لالئحه 

 الجدٌده

اعضاء هٌئة 

 التدرٌس

وجود  توصٌف برنامج    2118ٌونٌو وٌولٌو

 للتدرٌب المٌدانً

الٌوجد اسالٌب تقوٌم  -17

 للتدرٌب المٌدانً

تم ادراج اسالٌب تقوٌم للطالب 

المتدرٌبٌن فً توصٌفات برامج 

اعضاء هٌئة 

 التدرٌس

وجود  توصٌف برنامج  --- 2118وٌولٌوٌونٌو 

 للتدرٌب المٌدانً
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التدرٌب الصٌفً  وتم تطبٌقها علً  

طلبة الفرقه  االثانٌه الخاضعٌن 

لالئحه الجدٌده. تم مخاطبة جهات 

التدرٌب الخارجٌه بموافاة الكلٌه 

بتقٌٌم الطالب المتدربٌن طرفهم  

 وكٌفٌة تقوٌمهم

الكلٌه لم تقم باتخاذ  -18

اجراءات تصحٌحٌه بناءا علً 

التحلٌل االحصائً لنتائج 

 االمتحانات النهائٌه

مخاطبة االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌه 

و وكٌل الكلٌه لشئون الطالب 

باصدار توصٌات وقرارات 

تائج تصحٌحٌه من خالل مناقشة ن

علً التحلٌل االحصائً لالمتحانات 

النهائٌه وٌوزع على األقسام المعنٌه 

بالكلٌة حتى ٌتسنى لها اتخاذ 

االجراءات التصحٌحٌه وتطوٌر 

البرامج والمقرارات واستراتٌجٌة 

التعلٌم والتعلم لكل ماده  وموافاة 

 المعٌار بهذه االجراءات

 عمٌد الكلٌة -

وكٌل الكلٌة  -

 لشئون التعلٌم

 والطالب

اتخاذ االجراءات   بشكل دوري

 التصحٌحٌة الالزمة
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لم تقم الكلٌه بعمل مقارنة  -19

نتائج االستبٌانات باألعوام 

 السابقه

تم مخاطبة لجنة االستبٌانات بالكلٌه 

عن طرٌق وحدة  ضمان الجوده 

واالعتماد  لعمل مقارنة لنتائج 

االستبٌانات باألعوام السابقه وا مدادنا 

لهذه المقارنات وبناءا علٌه  بصوره

تم اتخاذ بعض االجراءات 

 التصحٌحٌه

لجنة منسق  -

 االستبٌانات 

وحدة  مدٌر  -

ضمان الجوده 

 واالعتماد

وجود مقارنة لنتائج   ------ سٌتمبر 2117

االستبٌانات باألعوام 

 السابقه

اعضاء 

هٌئة 

 التدرٌس

 فٌها ٌوجد التخصصات بعض -1

 مثل للمعاٌٌر طبقا عجز

 والتشرٌح 1:44الهستولوجً 

   1:49 الطفٌلٌات و 1:34

 والفٌروسات 1:39 والتغذٌة

 1:39 البكترٌا و 1:49

 على ٌدل وهذا 52: 1 واالسماك

 بعض فً عجز هناك ان

 أعضاء فى فائض و التخصصات

 وضع الٌة للتعامل مع الفائض -1

جز ووضع الٌة للتعامل مع الع -2

 واالعتماد بمجلس الكلٌة

  عمٌد الكلٌة -

وحدة  مدٌر  -

ضمان الجوده 

 واالعتماد

العامم الجامعً 

2118/2119 

-----  
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 باقً فً التدرٌس هٌئة

 التخصصات

 

البرامج التدرٌبٌة لم تنفذ  -2

ضمن خطة تدرٌبٌة مبنٌة على 

 تحدٌد االحتٌاجات الفعلٌة

تصمٌم وطرح استبٌانات لتحدٌد  -1

االحتٌاجات التدرٌبٌة على اعضاء 

التدرٌس بالكلٌة لتحدٌد  هٌئة

 االحتٌاجات التدرٌبٌة

وضع خطة تدرٌبٌة وفق اطار  -2

زمنً بناء على نتٌجة تحلٌل 

 االستبٌانات

 تفعٌل خطة التدرٌب  -3

منسق لجنة    -1

 االستبٌانات بالكلٌة

مدٌر وحدة  -2

 ضمان الجودة

مدٌر وحدة  -3

 التدرٌب 

 2118ٌناٌر  -1

 2118فبراٌر  -2

ى الزمنً خالل المد -3

 للخطة

اساتبٌانات اعضاااء هٌئااة  -1 -----

 التدرٌس وتحلٌلها

خطاااة تااادرٌب اعضااااء  -2

 هٌئة التدرٌس 

 تنفٌذ برامج التدرٌب -3

 ووكالء لعمٌد دور ٌوجد ال -3

 الجودة وحدة ومدٌر الكلٌة

اعضاء  اداء تقٌٌم فى والطالب

 هٌئة التدرٌس

 

وضع الٌة لتقٌٌم اعضاء هٌئة  -1

 ء على معاٌٌر محددةالتدرٌس بنا

 عمٌد الكلٌة -1

مدٌر وحدة  -2

 ضمان الجودة

 وجود الٌة معتمدة ومعلنة - ---- 2119ٌناٌر 
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اعضاء هٌئة  المام عدم -4

 تقٌٌم والٌات معاٌٌرالتدرٌس ب

 التدرٌس هٌئة أعضاء اداء

عقد عدد من اللقاءات مع السادة  -1

اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

بمعاٌٌر والٌات  المعاونة للتعرٌف

 التقٌٌم 

االعالن عنها على الموقع  -2

 الرسممً للكلٌة

 عمٌد الكلٌة -

مدٌر وحدة ضمان  -

 الجودة

مارس  –فبراٌر  –ٌناٌر 

2119 

زٌادة وعً والمام  - -------

اعضاء هٌئة التدرٌس 

 بالمعاٌٌر والاللٌات

ً
ث العلم

ح
الب

 

الخطة البحثٌة غٌر محددة  -1

 االطار الزمنى

وضع وتحدٌد االطار الزمنً  -1

 لتنفٌذ انشطة الخطة البحثٌة

 العرض واالعتماد بمجلس الكلٌة -2

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

وجود خطة محددة االطار  ----- 2118دٌسمبر  –نوفمبر 

 الزمنً

لم تقدم الكلٌة االدلة المؤٌدة  -2

لوجود قاعدة بٌانات تضم ابحاث 

 رٌساعضاء التد

اعداد قاعدة بٌانات العضاء  

 التدرٌس باالبحاث

 ITمدٌر وحدة 

 منسق المعٌار

تم عمل قاعدة بٌانات  ------ 2118دٌسمبر 

بأسماء اعضاء التدرٌس 

تم وابحاثهم المنشورة و

 رفعها على موقع الكلٌة 

ال توجد قاعدة بٌانات توضح  -3

المٌزانٌة السنوٌة المخصصة 

 للبحث العلمى

ٌزانٌة البحث العلمى على تحدٌد م

 اساس: 

المشروعات الممولة من وحدة  -1

 دعم المشروعات بالجامعة.

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

 منسق المعٌار -

 ---  

يىجذ ثيبٌ ثقيًخ  -

انتًىيم يٍ وحذح دعى 
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مشروع ممولٌن  2عدد  -2

 .STDFمن ٍ

 مكافئات النشر الدولى. -3

مكافئات االشراف على الرسائل  -4

 العلمٌة.

المعامل البحثٌة بالكلٌة )معمل -5

 -المعمل المركزى –الهستوباثولوجى 

العناصر بقسم الطب  وحدة تحلٌل

 الشرعى(.

  .انًشزوعبد ثبنجبيعخ

ثيبٌ  -

يٍ  يٍيًىنيٍ ًشزوعث

STDF. 

انًعبيم انجحثيخ  -

 ثبنكهيخ.

لم تقدم الكلٌة خطة واضحة  -4

 لتنمٌة مواردها الذاتٌة

 عمٌد الكلٌة خطة لتنمٌة موارد الكلٌة الذاتٌة اعداد

مدٌر وحدة ضمان 

 الجودة

خطة لتنمٌة موارد  تم اعداد ---- 2119ٌناٌر 

 الكلٌة الذاتٌة

ال توجد لدى الكلٌة  -6

احصائٌات توضح اثر مردود 

المخصصات المالٌة المنفقة على 

 البحث العلمى بالكلٌة

حصائٌات توضح اثر مردود عمل ا

لمخصصات المالٌة المنفقة على ا

 البحث العلمى بالكلٌة

وكٌل الكلٌة  -

لشئون الدراسات 

 العلٌا

منسق معٌار  -

 البحث العلمً

بٌان ٌوضح زٌادة تم اعداد  ---- 2118سبتمبر 

االبحاث المنشورة نتٌجة 

 لتلك المخصصات المالٌة
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ال توجد لدى الكلٌة  -6

احصائٌات توضح اثر مردود 

لمالٌة المنفقة على المخصصات ا

 البحث العلمى بالكلٌة

حصائٌات توضح اثر مردود عمل ا

المخصصات المالٌة المنفقة على 

 البحث العلمى بالكلٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

منسق معٌار البحث 

 العلمً

ٌوجد بالفعل نسخة  ---- 2119ٌناٌر 

الكترونٌة من المجلة على 

 موقع الكلٌة

دراسات ال

 العلٌا

ان الكلٌة لم توضح اعداد  -1

الطالب المسجلٌن فى كل 

تخصص من تخصصات 

 الدراسات العلٌا 

اعداد قاعدة بٌانات باعداد الطالب 

المسجلٌن فى كل تخصص من 

 تخصصات الدراسات العلٌا

وكٌل الكلٌة  -

لشئون الدراسات 

 العلٌا

اعداد وجود قاعدة بٌانات ب -----  2118دٌسمبر  -نوفمبر

الطالب المسجلٌن فى كل 

تخصص من تخصصات 

 الدراسات العلٌا

االستبٌانات التى تقدم  -2

لألطراف المجتمعٌة  غٌر محدده 

إلستطالع الرأى فٌما ٌخص 

احتٌاجات سوق العمل بل انها 

عباره عن بعض األسئلة 

الموجهه فى استبٌان عام 

 لألطراف المعنٌه

استبٌانات محدده  تصمٌم وطرح  -

إلستطالع الرأى فٌما ٌخص 

 احتٌاجات سوق العمل 

تحلٌل نتائج االستبٌانات  وتحدٌد  -

 احتٌاجات سوق العمل

تحدٌث وتطوٌر برامج ومقررات  -

الدراسات العلٌا فً ضوء نتائج 

 االستبٌانات

منسق لجنة  -

 االستبٌانات

لكلٌة وكٌل ا -

لشئون خدمة 

 المجتمع

وكٌل الكلٌة  -

للدراسات العلٌا 

 والبحوث

وجود استبٌانات لألطراف  ----- بشكل دوري

المجتمعٌة  محدده 

إلستطالع الرأى فٌما 

ٌخص احتٌاجات سوق 

 العمل
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اجراء تحدٌث وتعدٌل فً الئحة  -

 الدراسات العلٌا فً ضوء ذلك

% من تقارٌر المراجعه 54 -3

ٌفتقر الى الدقة والموضوعٌة فى 

 الفحص

إعادة مراجعة توصٌفات برامج  -

 ومقررات الدراسات العلٌا 

 مراجعة المقررات بواسطة -

 مراجعٌن متخصصٌن

 االقسام العلمٌة

حدة ضمان مدٌر و

 الجودة

 

العام الجاممعً 

2118/2119 

وجود تقارٌر مراجعة تتسم  ----

بالدقة والموضوعٌة فً 

 الفحص

الكلٌة لم تقم بإعداد مصفوفه  -4

لتوضٌح توافق نواتج التعلم 

كل برنامج مع المستهدفه ل

 المقترحة المرجعٌة للبرنامج

عقد  ورش عمل عن كٌفٌة عمل  -

مصفوفه توضح توافق نواتج التعلم 

المستهدفه لكل برنامج مع المقترحة 

 المرجعٌة للبرنامج

مصفوقه توضح توافق نواتج  اعداد -

التعلم المستهدفه لكل برنامج مع 

 المقترحة المرجعٌة للبرنامج

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 األقسام العلمٌة

أعضاء تدرٌب والمام  - ---- 2118ٌولٌو 

اعداد بكٌفٌة هٌئة تدرٌس 

 المصفوفات

وجود توصٌف لبرامج  -

 الدراسات العلٌا ٌشتمل على 

مصفوفه لتوضٌح توافق 

نواتج التعلم المستهدفه لكل 

 برنامج مع المقترحة

 المرجعٌة للبرنامج

لم ٌتم تطبٌق اسلوب  -5

ن التكوٌنى وال اسلوب االمتحا

تبنى تطبٌق اسلوب االمتحان 

 التكوٌنى

 األقسام العلمٌة

 

العام الجامعً 

2118/2119 

 نماذج لالمتحان  

 وكروت الشفوى
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كارت الشفوى لطالب الدراسات 

 العلٌا 

   عمل كروت المتحان الشفوى

 

 

 

فى جمٌع برامج الماجٌستٌر  -6

والدكتوراه لم ٌتم ذكر اى 

ٌمٌة من حلقات مخرجات تعل

النقاش ومناقشة الرسالة 

والبحث العلمى الذى ٌتم اجرائة 

 إلجازة الرسالة 

استخدام افعال غٌر قابلة  -7

للقٌاس او لم ٌشر الى طرق 

 قٌاسها ان وجدت

 

عقد ورشة عمل توضح ضرورة  -

وضع مخرجات تعلٌمٌة من حلقات 

النقاش ومناقشة الرسالة والبحث 

ة إلجازة العلمى الذى ٌتم اجرائ

الرسالة واستخدام االفعال القابله 

 للقٌاس مع االشاره الى طرق قٌاسها

تعدٌل برامج الدراسات العلٌا  -

ووضع مخرجات تعلٌمٌة من حلقات 

النقاش ومناقشة الرسالة والبحث 

العلمى الذى ٌتم اجرائة إلجازة 

الرسالة واستخدام االفعال القابله 

 سهاللقٌاس مع االشاره الى طرق قٌا

 

مدٌر وحدة ضمان 

 الجودة

منسقً البرامج 

 والمقررات

رؤساء األقسام 

 العلمٌة

 

العام الجامعً 

2118/2119 

اعضاء هٌئة تدرٌس  

مدربون لوضع المخرجات 

التعلٌمٌة من حلقات النقاش 

ومناقشة الرسالة والبحث 

العلمى الذى ٌتم اجرائة 

إلجازة الرسالة واستخدام 

 االفعال القابله للقٌاس

 

وجود برامج تحتوى على 

تعلٌمٌة من حلقات النقاش 

ومناقشة الرسالة والبحث 

العلمى الذى ٌتم اجرائة 

إلجازة الرسالة واستخدام 

االفعال القابله للقٌاس مع 
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 االشاره الى طرق قٌاسها

 

فى كل البرامج لم تتوفر  -8

 ,NARSمصفوفة تؤكد اإلتساق بٌن 

ARS and ILOs 

إلتساق بٌن عمل مصفوفة تؤكد ا -

NARS, ARS and ILOs 

وحدة ضمان الجودة 

 واالقسام العلمٌة

وجود مصفوفة تؤكد   شهر واحد

 NARS, ARSاإلتساق بٌن 

and ILOs 

% 71وجود نسبة ال تزٌد عن  -9 

من تقارٌر للبرامج والمقررات وان 

الموجود منها ال ٌراعى الدقة فى 

 الفحص للتوصٌة بتعدٌالت

مج والمقررات عمل تقارٌر للبرا -

تراعى الدقة فى الفحص للتوصٌة 

 بتعدٌالت

وجود تقارٌر للبرامج   أشهر 6 االقسام العلمٌة

والمقررات تراعى الدقة 

فى الفحص للتوصٌة 

 بتعدٌالت

 

 

 

 

 

 

الخاص  محدودٌة المكان -0

 بالوحدة

 

مخاطبة ادارة الكلٌة لتخصٌص  -

 مكان مناسب للوحدة

دٌر وحدة ضمان م -

 الجودة

مكاااااان مناساااااب لوحااااادة  - ------------ 2117سبتمبر 

 ضمان الجودة

 فى مشاركتهم أن أفادوا الطالب -7

 فى تتمثل محدودة الجودة وحدة

 اإلستبٌانات توزٌع

 

االستعانة بالطالب فً نشر ثقافة  -1

الجودة بالكلٌة من خالل لقاءات 

 طالبٌة

ن المشاركة فً تشكٌل  اللجا -2

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

مدٌر وحدة  -2

 ضمان الجودة 

زٌاااادة الاااوعً الطالباااً  -1 ----------- بشكل دوري

بمفااااهٌم الجاااودة واالعتمااااد 

 ونشر هذه الثقافة

مشاااركة الطااالب فعلٌاااً  -2



 

 

 

 جامعة بنى سويف
 كلية الطب البيطرى

 وحدة ضمان الجودة
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ادارة نظم 

 الجودة

 التابعة لوحدة ضمان الجوده

المشاركة فً تنظٌم اللقاءات  -3

 الطالبٌة والملتقى التوظٌفً

منسق معٌار  -3

 المشاركة المجتمعٌة

فااااً تنفٌااااذ انشااااطة بعااااض 

 المعاٌٌر

3-  

 الكلٌة قٌام فى محدودٌة هناك -1

 مع التقوٌم نتائج بعض  بمناقشة

 خالل من التدرٌس وهٌئة اإلدارٌٌن

 من إال  األستبٌانات و اللقاءات

 بمجلس األمور هذه مناقشة خالل

 الفرصة ٌتٌح ال الذى و الكلٌة

 المعنٌة األطراف كل مع لمناقشتها

عرض نتائج التقوٌم ومناقشتها فً  -

لقاءات مع الفئات المختلفة لمناقشتها 

 )كل فٌما ٌخصة(

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

معرفااااة والمااااام الفئااااات  -1 ------------ لقاءات دورٌة -1

المختلفاااااااااة بااااااااااالجراءات 

التصاااحٌحٌة التاااً تاااتم فاااً 

 ضوء نتائج التقوٌم 

 إجراءات أى ةالكلٌ تظهر لم -4

 التقٌٌم نتائج على بناء تصحٌحٌة

وضع خطة تحسٌن وتعزٌز فً  -

 ضوء نتائج التقٌٌم

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

 خطة تحسٌن معتمدة  ------------- 2117سبتمبر  -1

ال ٌوجد لدى الكلٌة آلٌات  -5

 واضحة للمساءلة والمحاسبة

وضع الٌة واضحة للمسائلة  -

 والمحاسبة

الٌااااااااة مفعلااااااااة للمسااااااااائلة  ------------ 2117سبتمبر  -1 ٌد الكلٌةعم -1

 والمحاسبة 

 وضع خطة للمراجعة الداخلٌة  -1 عدم وجود خطة مراجعة داخلٌة -6

تفعٌل خطة المراجعة واعداد  -2

مدٌر وحدة  -1

 ضمان الجودة

 2117سبتمبر  -1

 

خطاااة مفعلاااة للمراجعاااة  -1 ------------

 الداخلٌة
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 وحدة ضمان الجودة
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 تقارٌر بنتائج المراجعة 

وضع خطة لتحسٌن نقاط الضعف  -3

الواردة بتقارٌر المراجعة واتخاذ 

 لتصحٌحٌةاالجراءات ا

 

منسق لجنة  -2

 المراجعة الداخلٌة

مدٌر وحدة  -3

 ضمان الجودة

مع بداٌة كل فصل  -2

 دراسً

 

3-  

 تقارٌر لجنة المراجعة -2

 

اتخااااااااااذ االجاااااااااراءات  -3

 التصحٌحٌة الالزمة 

 

 


