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 -البيانات الخاصة بخطة التحسين تم تجميعها من المصادر األتية:

 الجودة و األعتماد انتقرير الهيئة القومية لضم 

 تقارير المراجعة الداخلية للمعيار 

 محاضر مجالس وحدة ضمان الجودة بالكلية 

 

 

 معيار التخطيط اإلستراتيجى خطة تحسين
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  ج الى تحسيننقاط تحتا

 المخرجات األنشطةاليات تنفيذ 

 المسئول عن التنفيذ
 المسئول عن المتابعة

 الفترة الزمنية

رسالة ورؤية المؤسسة -1

معتمدتان ومعلنتان، وشارك في 

 وضعهما األطراف المعنية. 

ة من لكليلاستمرار تفعيل أليات نشر الرؤية والرسالة و األهداف االستراتيجية  

 -:خالل األتى

ة مخاطبة األقسام االدارية والعلمية للتأكيد على استمرار وضع رؤي -

بل ة  قورسالة الكلية على جميع المخاطبات مع التأكيد على البدء بالرؤي

 الرسالة و ارفاق بروشور برؤية ورسالة و أهداف الكلية

ند عمخاطبة األقسام العلمية لألعالن عن رؤية ورسالة وأهداف الكلية  -

 دراسةمع التأكيد على ضرورة وضعهم فى الكتاب الجامعى البدء بال

  عمل ندوات عن التخطيط اإلستراتيجى واألعالن عن  رؤية ورسالة

يئة اء هوأهداف الكلية ونتائج التحليل البيئى للكلية لمختلف الفئات )أعض

بعض -الطالب  -اإلداريين العاملين بالكلية   -التدريس و معاونيهم

 ة الخارجية(األطراف المجتمعي

 

 وجود خطابات معتمدة -

 بروشور لرؤية ورسالة الكلية. -

وجود الرؤية والرسالة و  -

األهداف االستراتيجية للكلية 

على الكتاب الجامعى لألقسام 

 العلمية

 

كشوفات توقيعات حضور اللقاءات 

 ومحتوى اللقاء

 

 م.أحالم على

 م.م/أروى العشرى

 

 

 

 

 م.م/محمد حرفوش

 م.م/ايمان السقا

 

 

 

 د. سميحة حمدى 

 

 

 

 

 

 

2019 
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  نقاط تحتاج الى تحسين
 المخرجات األنشطةاليات تنفيذ 

المسئول عن  المسئول عن التنفيذ

 المتابعة

 الفترة الزمنية

الخطة االستراتيجية للمؤسسة -3

معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق 

 مع استراتيجية الجامعة.

 لية ة الكبناءا على ميزانيوضع التكلفة المالية للخطة االستراتيجة  -

قم راعتماد النسخة النهائية من الخطة االستراتيجية موضح بها  -

 قرار مجلس الكلية وختمها .

ة اعداد وثيقة العالقة بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحد -

 ضمان الجودة بالكلية واعتمادها من عميد الكلية

 

 إكتمال عناصر الخطة اإلستراتيجية -

 ية معتمدة وموثقةخطة إستراتيج -

للعالقة بين مركز ضمان  وثيقة معتمدة   -

الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة 

 بالكلية

 م.م/محمد حرفوش

 م.م/ مها فودة

 

 م.م/ شيماء أمين

 

 

 د. سميحة حمدى

2018 

األهداف االستراتيجية للمؤسسة -5

معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية 

على التحليل البيئي، وتسهم في 

يق رسالة المؤسسة، وقابلة تحق

للقياس والتحقق في المدى الزمني 

 للخطة.

 

استمرار نشر االهداف االستراتيجية بنفس الية نشر الرؤية  -

 .والرسالة وتوثيق النشر بملف المعيار و نماذج تدل على هذا

 

 وجود خطابات معتمدة -

 بروشور ألهداف الكلية. -

وجود األهداف االستراتيجية على الكتاب  -

 امعى لألقسام العلميةالج

كشوفات توقيعات الحضور ومحتوى  -

 اللقاء

 

 

 م.أحالم على

 م.م/أروى العشرى

 

 م.م/محمد حرفوش

 م.م/ايمان السقا

 

 د. سميحة حمدى

 

 

 

 

2019 



 

 مصرية االقليمية والعالميةبين الجامعات الئده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض ار رؤية كلية التمريض:    كلية      

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةتصله من البرامج التعليميه رساله كلية التمريض:سلسه م

 
 

5  

 

  نقاط تحتاج الى تحسين
 المخرجات األنشطةاليات تنفيذ 

المسئول عن  المسئول عن التنفيذ

 المتابعة

 الفترة الزمنية

طط التنفيذية تتضمن الخ-6

األنشطة التي تحقق األهداف 

االستراتيجية، وتعكس أولويات 

تنفيذ األنشطة وتسلسلها 

المنطقي، ومحدد بها مسئولية 

التنفيذ، والجدول الزمني، 

والتكلفة المالية، ومؤشرات 

 األداء.

 

طة تحديث الخطه التنفيذيه للخطه االستراتيجيه الدراج األنش -

لى يز عيق رؤية الكلية للوصول للريادة و التمالتى من شأنها تحق

 المستوى العالمى  

ة اعتماد النسخة النهائية للخطة االستراتيجية متضمنة الخط -

 التنفيذية

 

تقرير تفصيلى معتمد عن ماتم تحديثة  -

 بالخطة التنفيذية

 خطة تنفيذية معتمدة و موثقة -

 

 

 

 

 

 د.سميحة حمدى

 م.م/ مها فودة

 م.م/ اروى العشرى

دة ضمان وح

 الجودة

 

2018 
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للمؤسسة تقارير دورية -7

لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط 

التنفيذية وفقًا للجدول الزمني 

وتحقق مستويات األداء 

 المستهدفة.

 

تحديث تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  -

 االستراتيجية و اعتمادة

الثالث  تحديث نموذج متابعة تنفيذ الخطة التنفيذيةعلى -

 خدمة المجتمع وتنمية -القطاعات )شئون التعليم و الطالب

 الدراسات العليا( -البيئة

وضع اجراءات تصحيحية فى حالة عدم االنجاز او فى حالة  -

جة لمدرعدم استيفاء االنجاز كامال طبقا لمؤشرات تقييم االداء ا

 بالخطة.

 ةيذيتنفإعتماد وتوثيق تقرير متابعة وتقويم مدى تقدم الخطط ال -

تشكيل معتمد للجنة متابعة تنفيذ الخطة  -

 التنفيذية

 ةنموذج معتمد لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذي -

تقرير متابعة وتقويم مدى تقدم الخطط  -

 التنفيذية موثق ومعتمد 

 

د.سميحة  -

 حمدى

 

لجنة متابعة  -

تنفيذ الخطة 

 التنفيذية

 

وحدة ضمان 

 الجودة

2019 
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  القيادة والحوكمةخطة تحسين معيار 
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نقاط تحتاج الى 
 تحسين

 الفترة الزمنية ن المتابعةالمسئول ع المسئول عن التنفيذ المخرجات  أليات النتفيذ  مقترحات التحسين

تحديث الهيكل 
التنظيمى 
للوحدات 
 المستحدثة

تفعيل  وحدة  تطوير 
 التعليم .

التوعية و األعالن  
 عن  وحدة  تطوير

 التعليم .

 

 

 

 

 

 

تشكيل لجنة لوضع خطة تفعيل  وحدة   -
 تطوير التعليم .

مراجعة و تحديث الهيكل التنظيمي   -
 لوحدة  تطوير التعليم .

وضع نظام وخطة عمل  لوحدة   -

 تطوير التعليم .

المراجعة الدورية لتفعيل خطة عمل  -
 الوحدة.

نشر مطويات بدور وحدة  تطوير  -
اء هيئة التدريس, التعليم على أعض

الطالب , اإلداريين  , المجتمع 
 الخارجى.

 االعالن  على الموقع االلكتروني للكلية-

 عن انشطة وانجازات الوحدة.

وجود خطة  وحدة   -
تطوير التعليم معلنة و 

 مفعلة

اجتماعاااات موثقاااة الدارة   -

 االنشطة الوحدة 

 تقارير المراجعة الداخلية -

توزيااااااع مطويااااااات علااااااى 
تمااع باادور ح ماان المجشاارائ

 وحدة األزمات و الكوارث

مسئول وحدة تطوير 
 التعليم

 

فريق المراجعة 
 الداخلية

 

مسئول وحدة تطوير 
 التعليم

مسئول وحدة 

 تكنولوجيا المعلومات

 عميد الكلية

وكيلة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

مدير وحدة ضمان 
 الجودة

   

 2018/2019 
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نقاط تحتاج الى 

 تحسين
 الفترة الزمنية ن المتابعةالمسئول ع المسئول عن التنفيذ  المخرجات  أليات النتفيذ  مقترحات التحسين

تحديث الهيكل 

التنظيمى 

للوحدات 

 المستحدثة

تفعيل  وحدة إدارة 

األزمات 

 والكوارث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راجعة و تحديث الهيكل م  -

التنظيمى لوحدة األزمات و 

 الكوارث

تشكيل لجنة وحدة ادارة االزمات  

 والكوارث

وضع خطة تفعيل وحدة األزمات - 

 و الكوارث

التنسيق و المشاركة مع الدفاع    -

المدنى لمراجعة الخطة الخاصة 

 بإدارة األزمات و الكوارث 

عقد ندوات مشتركة مع الدفاع -

 المدنى 

تحديث خطة االخالء والتدريب  -

 عليها وتصويرها. 

إعداد سيناريوهات لخطة إخالء 

 المبنى و التدريب عليها.

عقد ندوات لتوعية المجتمع بدور  -

وجااااود خطااااة ألدارة  -

األزمااااات و الكااااوارث 

 معلنة و مفعلة

 

اجتماعااااااات موثقاااااااة  -

الدارة  االنشطة الوحدة 

مااااع الاااادفاع الماااادنى و 

 المستفيدين

 

خطااة االخااالء وفيااديو -

 يوثق التدريب عليها

توزيااع مطويااات علااى  

شاااارائح ماااان المجتمااااع 

بدور وحادة األزماات و 

 الكوارث 

وجاااااود سااااايناريوهات  -

لخطااة إخااالء المبنااى و 

مدير وحدة ادارة 

االزمات 

 والكوارث

  عميد الكلية

 

وكيلة الكلية لشئون 

البيئة و خدمة 

 المجتمع 

 

مدير وحدة ضمان 

 الجودة

 

   

2018/2019 
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التوعية و األعالن  

عن وحدة األزمات 

 و الكوارث 

 

 

 

 

 

 

 الكلية فى ادارة األزمات والكوارث 

نشر مطويات بدور وحدة  -

األزمات و الكوارث على أعضاء 

هيئة التدريس, الطالب , اإلداريين  

 مع الخارجى , المجت

نشر دور وحدة األزمات و  -

الكوارث بالمجتمع من خالل 

 وسائل األعالم 

 التدريب عليها.

وعى المستفيدين  -

بأنشطة وحدة إدارة 

 األزمات والكوارث 

وجود سجالت دورية  -

تعكس تحديث الهيكل 

التنظيمى الخاص 

 بالوحدة

 

 

 

2018/2019 
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نقاط تحتاج الى 

 تحسين
 الفترة الزمنية المتابعة المسئول عن المسئول عن التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة أليات النتفيذ  مقترحات التحسين

تحديث الهيكل 

التنظيمى 

للوحدات 

 المستحدثة

تفعيل  وحدة  

 الخريجين 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوعية  و 

األعالن  عن 

 وحدة  الخريجين 

 

 تشكيل لجنة وحدة الخريجين -

 

 

 وضع خطة عمل وحدة الخريجين -

توعية المجتمع بدور وحدة  -

 الخريجين.

 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين. -

ين مع ل بالخريجفتح قنوات اتصا-

علي  للعملليها المؤسسة التابع إ

مساندتهم ومحاولة مشاركتهم في 

المشاكل التي تواجهم في سوق 

 العمل  .

عمل دراسة عن احتياجات سوق 

العمل واالحتياجات التدريبية 

 للخريجين.

 وضع خطة التدريب.

وجاااااااااااود الهيكااااااااااال  -

التنظيمااااااااااى لوحاااااااااادة 

 الخريجين.

محاضااار اجتماعاااات  -

 موثقة النشطة الوحدة 

 

قاعااااااااااادة بياناااااااااااات  -

 لخريجى الكلية.

النشااار اإلعالماااى فاااى -

وسائل األعاالم المقارؤة 

 و المرئية 

 

توزيع مطوياات علاى  -

امااااكن عمااال خريجاااى 

 الكلية و المستفيدين.

% من 80مشاركة  -

 عميد الكلية

 

 

 

مسئول وحدة 

 الخريجين

 عميد الكلية 

 

 

وكيلة الكلية لشئون 

البيئة و خدمة 

 المجتمع 

 

 

مدير وحدة ضمان 

 الجودة

 

 

2018/2019 
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نشر دور وحدة الخريجين من  -

خالل وسائل األعالم المقرؤة و 

 المرئية

 

 

 

 

 

 الفئات المعنية

جود سجالت دورية و -

تعكس تحديث الهيكل 

التنظيمى الخاص 

 بالوحدة
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نقاط تحتاج الى 

 تحسين

 مقترحات التحسين

 
 المخرجات ةاالنشط ليات التنفيذأ

المسئول عن  المسئول عن التنفيذ

 الفترة الزمنية المتابعة

تحاااااااااااااااااااااااديث 

التوصاااااااااااااااايف 

الاااااااااااااااااااوظيفى  

 الخاصااااااااااااااااااااة 

بأعضاااااء هيئااااة 

و التاااااااااااااادريس.

اإلدارياااااااااااااااااين   

وألعضاااااااااااااااااء 

مجااااااااالس ادارة 

واللجاااااااااااااااااااااان 

التنفيذياااااااااااااااااااااة 

للوحاااااااااااااااااادات 

واللجاااااااااااااااااااااان 

 المختلفة بالكلية.

 

مراجعاااااااااااااااااااااة 

وتحااااااااااااااااااااديث 

التوصااااااااااااااااايف 

 الوظيفى 

 

 

 

ف نشااار التوصاااي

الاااوظيفى  علاااى 

أعضااااااء هيئاااااة 

التااااااااااااااادريس و 

 اإلداريين   

عمل لجنة لمراجعة التوصيف  -

 االختصاصاتالوظيفى مع  

األكاديمية و المسئوليات الخاصة 

 و اإلداريين  بأعضاء هيئة التدريس

إعداد و طباعة دليل التوصيف  -

الوظيفى العضاء هيئة التدريس و 

  اإلداريين   

التوصيف ث لنشر تحديعقد ندوة  -

يفى  الخاص بأعضاء هيئة الوظ

التدريس واإلداريين   باإلستعانه 

 بخبراء فى هذا المجال. 

ا إعادة هيكلة االقسام االدارية بناء -

على الخبرات والكفاءات 

 والتخصصات.

المراجعة  الدورية للهيكل   -

 . التنظيمى

إعالن التوصيف الوظيفى   -

وجاااااود كتياااااب  عااااان  -

التوصااااااايف الاااااااوظيفى 

العضاااء هيئااة التاادريس 

  و اإلداريين   

 

محضر الندوة وحضور 

% من 80اكثر من 

اعضاء هيئة التدريس 

 واإلداريين.

تغذية راجعة عن 

استيعاب أعضاء هيئة 

داريين التدريس واإل

 للمهام الوظيفية.

   

مسااااائول ولجناااااة  

ملاااااااف الهيكااااااال 

 التنظيمى

 عميد الكلية

مااااااااادير وحااااااااادة 

 ضمان الجودة

 

 

2018/2019 
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 .لألقسام العلمية و اإلدارية

إستخدام التوصيف الوظيفى في  -

التعيين و النقل و الندب للوظائف 

 المختلفة بالكلية.
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 النجاح مؤشرات التنفيذ أليات مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين
 المسئول

 التنفيذ عن

المسئول 

عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

 

 بالكلية  ادةالقي نمط  تطوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة عن انماط  

القيادة و مدى رضا 

العاملين بالكلية عن 

 نمط القيادة

 

 

 

 

عقد ندوات توعية ل 

الوكالء و  -عميد الكلية

رؤساء األقسام 

األكاديمية و اإلدارية 

 عن أنماط القيادة.

 

 من االستبيان مراجعة 
 .االستبيانات لجنة قبل

 .الكلية مجلس واعتماده من
 علي االستبيان وزيعت 

 بالكلية العاملين جميع
 التدريس هيئة أعضاء)

-الطالب-المعاونة والهيئة
 (والعمال اإلداريين  

 االستبيان نتائج تحليل  
 النتائج ومناقشة عرض 
 الكلية قيادة مع
 تغذية على الحصول 

  الكلية قيادة من راجعة
 اجراءات وضع 

 نتيجة على بناء تصحيحية
 .االستبيان

 لتحديد ستبيانا عمل 
 التدريبية االحتياجات

 بناء تدريبية خطة وضع 
 األحتياجات على

 الندوات مواعيد تحديد 
 للعلم خطابات ارسال 
 التدريب مردود قياس 

 .االستبيانات باستخدام
 راجعة تغذية اعطاء 

دراسة موثقة 

ومعتمدة من 

مجلس الكلية 

 ومعلنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء

لجنة معيار 

القيادة 

 والحوكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 وحدةمدير 

 ضمان

 الجودة

  

2018/2019 
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 النجاح مؤشرات التنفيذ أليات مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين
 المسئول

 التنفيذ عن

المسئول 

عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

  تحديث خطة التدريب بناءا
 على نتائج الدراسة

% 80أكثر من 

من الفئة 

المستهدفة على 

دراية ب أنماط 

 القيادة.

 

خطة التدريب 

متضمنة نتائج 

 الدراسة.

 

 

 

مسئول 

 وحدة

 تطوير

  التعليم

 

مسئول 

 وحدة

 التدريب

 

 

 

 

2018/2019 
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 المخرجات االنشطة أليات التنفيذ مقترخات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين

المسئول 

عن 

 التنفيذ

المسئول 

عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

 .تطوير نظام حفظ وتداول واستدعاء الوثائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االكاديمية القيادات كفاءة على التعرف

 

 

 

 

لكلية قاعدة توفر با -

بيانات تضم جميع 

اإلدارات و تعمل 

 على الربط بينها.

توفير نظم -

المعلومات اإلدارية و 

القانونية اإللكترونية 

الالزمة لدعم 

ل اللوائح القرارات مث

و القوانين  ذات 

 الصلة

 كفاءة عن الرضا

 الفئات لجميع القيادة

 هيئة أعضاءمن 

 والهيئة التدريس

    اإلداريينو المعاونة

  مخاطبة مسئول تطبيق نظام

المعلوماتية االدارية الستحداث 

النظام بحيث يوضح االدارات 
منفصلة ويضاف اليه اللوائح 

 والقوانين الخاصة بعمل كل ادارة.

 .متابعة تنفيذ قاعدة البيانات 

  تدريب السادة اعضاء هيئة التدريس

و اإلداريين   عن كيفية استخدام 
 قاعدة البيانات. 

 القيادات كفاءة عن االستبيان  ةمراجع
 .اللجنة أعضاء قبل من

 فحص  لجنة من االستبيان مراجعة-
 االستبيانات

 

 

 

 العاملين جميع علي االستبيان توزيع-
 والهيئة التدريس هيئة أعضاء) بالكلية
 (والعمال اإلداريين  -الطالب-المعاونة

 عرضو االستفتاء نتائج تحليل-
-الكلية دةقيا مع النتائج ومناقشة
 يادةق من راجعة تغذية على لحصول
 الكلية مجلس فى النتائج وثيق- الكلية

وجود قاعدة 

 البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء 

لجنة 

معيار 

القيادة 

 والحوكمة

 

 

 

 

مسئول 

MIS 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

مدير وحدة 

ضمان 

 الجودة

  

2018/2019 
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 المخرجات أليات التنفيذ تحسينمقترحات ال نقاط تحتاج الى تحسين

المسئول 

عن 

 التنفيذ

المسئول 

عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

من  المعنية األطراف مشاركة فى التوسع

 مديرىالمستفيدين من الخدمة 

 فى والمجتمعية الصحية المؤسسات

 اللقاءات و الرسمية المجالس

 واإلداريين  . الطالبو

 

 مشاركة تفعيل

 المعنية االطراف

 

 

 

 

 

 

 

   على المعنية األطراف تشجيع 
 العلمية الملتقيات الحضورفى زيادة

 عن كليةال ومؤتمر األقسام ومؤتمرات
 :طريق

 اإلتصال مع بخطابات رسمية دعوة-

 األطراف  إو بالشخص المباشر

 و المجالس فى للمشاركة المعنية

 الملتقيات

 الملتقى يوم  عن اإلعالن فى التوسع-

 الدورى

 فى واإلداريين   الطالب مشاركة 
 ملتقى-للكلية الرسمية المجالس
 مؤتمر-االمتياز دورة-الخريجيين

 لألقسام. العلمى اليوم-الكلية
 البنااااااءة المقترحاااااات وتنفياااااذ مناقشااااة

 المشاركين قبل من المقدمة

 

 

تشاااااااااااااااااكيل 

المجااااااااااااالس 

وقائماااااااااااااااااة 

حضااااااااااااااور 

اللقااااااااااااااءات 

المنظمة تضم 

المساااااااتفيدين 

 من الخدمة

 

اعتمااااااااااااااااااد 

رات تنفيذ قرا

المقترحاااااااات 

التطويرياااااااااة 

لالعضاااااااااااء 

 .بالمجالس

أعضاء 

لجنة 

معيار 

القيادة 

 والحوكمة

 

 

 

 

رؤساء 

ومنسقى 

االقسام 

 العلمية

 

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

مدير وحدة 

ضمان 

 الجود

  

2018/2019 
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 ادارة الجودة والتطويرخطة تحسين معيار 
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 المسئول المخرجات اليات تنفيذ األنشطة ترحات التحسينمق نقاط تحتاج الى تحسين

 عن 

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، 

 وقواعد بيانات ألنشطتها.

عمل خطط وتقارير 

سنوية عن نشاطها، 

وقواعد بيانات 

 ألنشطتها.

 عمل خطط سنوية لوحدة ضمان الجودة-

ير سنوية عن انجازات عمل تقر-

 ونشاطات وحدة ضمان الجودة

 

 

خطط وتقارير 

سنوية عن 

نشاطها، وقواعد 

بيانات 

 ألنشطتها.

مدير ونواب 

وحدة ضمان 

 الجودة

المجلس -

االدارى 

والتنفيذى 

لوحدة ضمان 

 الجودة

2018/2019 

 

 عدم وجود  مخصصات مالية مناسبة  

 

 

 

 

 

توفير إحتياجا ت مالية 

ن تفى  وحدة ضما

 الجودة

 

 

 

 

 

 

 

عمل دراسة عن مصادر التمويل -

المختلفة لتوفير المخصصات المالية 

 المناسبة للوحدة

عمل خطة مالية سنوية للوحدة يوجد -

بها مصادر التمويل وجهات االنفاق 

 بالوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير إحتياجات 

مالية تفى  وحدة 

 ضمان الجودة

 

 عميد الكلية-

مدير ونواب -

وحدة ضمان 

 جودةال

المجلس -

االدارى 

والتنفيذى 

لوحدة ضمان 

 الجودة

2018/2019 
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تمع محدودية مناقشة نتائج التقويم للعناصر المؤسسية مع المج

 الخارجى واألستفادة منها

ضرورة مناقشة نتائج 

التقويم للعناصر 

المؤسسية مع 

المجتمع الخارجى 

والعمل علي االستفادة 

 من نتائج التقويم

القيادات  عقد لقاءات مع

 المجتمعيةوالمستفيدين من خدمات الكلية

نشر نتائج التقويم علي مستفيدي الخدمة 

 بالطريقة الورقية وااللكترونية

اعداد خطة للتحسين مبنية علي نتائج 

 المناقشات

 

نشر نتائج 

 التقويم

 

 خطط تحسين

 

وحدة التقويم 

 المؤسسي

2018/2019 

 

 ةدعم النظام الدوري للمراجعة الداخلي
نظام الدوري للمراجعة 

 الداخلية

 توثيق واعتماد االجراءات التصحيحية

 اعداد خطة للمراجعة

 اعالن الخطة وتحديد االدوار

تشجيع اعضاء هيئة التدريس علي 

حضور الدورات التدريبية الخاصة 

 بالمراجعة الداخلية

استطالع الراي حول كفاءة االداء 

 باالدارات المختلفة

 كفاءة الكليةنشر اليات تقييم 

 اعداد وثيقة الليات المراجعة الداخلية

 

 

مراجعة داخلية 

 دورية

 

 

مدير وحدة 

 ضمان الجودة

2018/2019 
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  اعضاء هيئة التدريسخطة تحسين معيار 
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المسئول عن  مؤشرات النجاح آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلى تحسين
 التنفيذ

ول مسئ
 المتابعة

 الفترة الزمنية

نسبة أعضاء هيئة  -1 
التددددددددددريس والهيئدددددددددة 
المعاوندددة إلدددى الطدددالب 
على مستوى المؤسسة 

 .واألقسام العلمية
 

مراجعاااااااة نسااااااابة  -
أعضاااااااااااء هيئااااااااااة 
التاااااادريس والهيئااااااة 
المعاوناااااااااااة إلاااااااااااي 
الطااااااااااالب علااااااااااي 
مساااااااااتو  الكلياااااااااة 
واالقسااااااام العلميااااااة 
بصااااااااورة دوريااااااااة 
وتحدياااااااااد العجاااااااااز 

 .والفائض
 

 لكلية بيان بأعداد أعضاء هيئة تعد ا
التدريس والهيئة المعاونة وفقا 
 لتخصصاتهم وتوصيفهم الوظيفي.

  تعد الكلية بيان بأعداد الطالب علي
 مستو  االقسام العلمية.

 -  يتم
نسبة أعضاء هيئة التدريس حساب 

والهيئة المعاونة إلى الطالب على 
 واألقسام العلمية كليةمستوى ال

 لفائض.وتحديد العجز وا

 إحصائية  معتمدة  بنسابة -
أعضااااااء هيئاااااة التااااادريس 

إلااااااي  والهيئااااااة المعاونااااااة
الطاااااالب علااااااي مسااااااتو  

 الكلىة واالقسام العلمية.
 

 
 

المسئول التنفيذى  -
 للمعيار

 
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

 
 
 
 

 2018/2019 

 

 

 العجز والفائض فدى -2
أعضدداء هيئددة التدددريس 
والهيئددة المعاونددة علددى 

ؤسسددددددددة مسددددددددتوى الم

 .واألقسام العلمية
 

تحديااااااااااد العجاااااااااااز 
والفااااااااائض علاااااااااي 
مساااااااااتو  الكلياااااااااة 
 واالقسااااااام العلميااااااة

 .بصورة دورية
 

وضاااااااع وتحاااااااديث 
خطاااااة لساااااد نسااااابة 
العجز علاي مساتو  
الكليااااااااة واألقسااااااااام 

 العلمية

 االقسام التى من الداخلى االنتداب 
عجز مع  به قسم الى بها زيادة

االلتزام بالمنهج المحدد للقسم 
 .األكاديمي

 

 من تدريس هيئة أعضاء انتداب  
 بعض فى العجز لسد أخرى كليات

 . التخصصات

 تعيااين 
 جادد مسااعدين ومدرساين معيادين

 التدريساى العابء ماع يتناساب بماا
 .للقسم

 العماال 
 الزائادة االضاافية السااعات بنظاام
 االجاار مدفوعااة النصاااب عاان

خطاااة معتمااادة لساااد نسااابة  -
وتوزيع الفائض العجز علي 
مساااااتو  الكلىاااااة واالقساااااام 

 العلمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عميد الكلية -
رؤساء األقسام  -

 العلمية
المسئول التنفيذى  -

 للمعيار
 

 2018/2019 
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 .التدريس هيئة العضاء

 أولوياة 
 مبالقسا العلمياة للادرجات التساجيل

 تخصصات فى المعاونة الهيئة من
  .العجز

 من  الصغيرة المجموعات ضم
 كبيرة واحدة مجموعة في الطالب
 التدريس ساعات عدد لتقليل

 بالقسم. 

  عمل خطة ثالثية قصيرة األجل
لتعيين المعيدين الجدد بدال من 

 الخطة الخمسية طويلة األجل

 تنمية قدرات أعضاء  العمل على
يهم من هيئة التدريس ومعاون

مهارات ومعارف واتجاهات لتلبية 
م بما يتماشى مع اقساحتياجات اال

من خالل  أهداف ورسالة الكلية
عمل خطة تدريبية بناءا على تقييم 
اإلحتياجات التدريبية ألعضاء 

  .هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم
  االستعانه بنظام أخصائى

التمريض لمتابعة الطالب أثناء 
لتغلب على التدريب العملى ل

   الزياده فى أعداد الطالب
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التخصددددع العلمدددد   -3
ألعضاء هيئة التددريس 

قدددددددددددررات مالئدددددددددددم للم
الدراسدددددددددددددية التددددددددددددد  
 .يشاركون ف  تدريسها

تحديث قاعدة 
البيانات الخاصه 
باعضاء هيئه 
التدريس و الهيئه 

 المعاونة 
 

عمل ملف انجاز 
العضاء هيئة 
التدريس علي 

 مستو  الكليه.
 
 
 

  مراجعة وتحديث بياناات اعضااء هيئاه

 التدريس و الهيئه المعاونه .

 

وثااائق دالااه علااى تحااديث  -
ضاااااااااء هيئااااااااه بيانااااااااات اع

التااااااااااادريس و مراجعااااااااااااه 
التخصااص الاادقيق و تحديااد 
مااادى مالئمتاااه ماااع الماااواد 
التااااى يقااااوم اعضاااااء هيئااااه 
التاادريس بتدريسااها داخاال و 

 خارج الكليه .

 عميد الكلية
رؤساء األقسام  -

 العلمية
المسئول التنفيذى  -

 للمعيار

 

 2018/2019 

 

العبء التدريسى  -4
ألعضاء هيئة التدريس 

 ونةوالهيئة المعا

مراجعااااااااة  نساااااااابة 
أعضاااااااااااء هيئااااااااااة 
التاااااادريس والهيئااااااة 
المعاوناااااة بصاااااورة 

 مستمرة .
 

حساااااااااااب العاااااااااابء 

التدريساااااى ألعضااااااء 

هيئااة التاادريس والهيئااة 

المعاونااااااااة وتوزيااااااااع 

المهااام بناااء علااى نتااائج 

 التحليل.

 

  توزيع استمارة على أعضاء
القسم لحصر المهام واألنشطة 
المختلفة والساعات المكتبية 

تدريس وهيئة لكل عضو هيئة 
 معاونة.

  تجميع المهام واألنشطة وعدد

ساعات العمل والساعات 

المكتبية التى يقوم بها كل 

عضو هيئة تدريس أو هيئة 

 معاونة بكل قسم.

  مراجعة ماتم تجميعه مع رئيس

القسم للتأكد من مصداقية 

 البيانات التى تم تجميعها.

 

  تحديد السياسة المتبعة للتعامل

سى من خالل مع العبء التدري

 
معايير اختيار اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 
متضمنة اجتياز مصفوفة 

 التدريب
 

خطااة معتماادة لتخفيااف 
العبء التدريسى علاي 
مساااااااااااتو  الكلىاااااااااااة 

 واالقسام العلمية.
 
 
 

 الكليةعميد  -
رؤساء األقسام  -

 العلمية
المسئول التنفيذى -

 للمعيار
 
 
 
 

 2018/2019 
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 رئيس وأعضاء القسم.

 

  انتداب أعضاءهيئة تدريس مان
كليااات أخاارى لتخفيااف العاابء 

 فى بعض األقسام 

تطوير أداء التدريب  -5
اعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعونة 

 باألقسام العلمية.

تحديث خطة 
تدريبية قائمة على 
االحتياجات الفعلية 
والتى تخدم تطوير 

اعضاء هيئة أداء 
التدريس والهيئة 

 المعونة
 

 جعااااة وتحااااديث إسااااتمارة إسااااتبيان مرا
التااااادريب الخاصاااااه باعضااااااء هيئااااااة 

 التدريس والهيئة المعونة .
  اعتماااااااااد االساااااااااتمارة مااااااااان لجناااااااااة

 االستبيانات.
 توزيع االستبيان وتحليله 
  االسااتعانة بااالخبراء المتخصصااين ماان

داخل الجامعة وخارجها وذلا  لمعرفاة  
االحتياجااااات اعضاااااء هيئااااة التاااادريس 

 والهيئة المعونة
 عيل خطة التدريب  بناء على نتائج تف

 االستبيان وأراء الخبراء

 تحديد المسئول التنفيذى 
  القيااام باادورات تدريبيااة متنوعااة بناااءا

 علي الخطة الموضوعة 
  علااى اعضاااء  مااردود التاادريبمتابعااة

باألقساام  هيئة التدريس والهيئة المعونة
 .العلمية

  اعتباااار اجتيااااز الااادورات مااان معاااايير
هيئاة التاادريس والهيئااة  اختياار اعضاااء

المعونة واستخدامها في التقيايم النهاائي 
 لألداء.

 خطة معتمدة للتدريب -
 

قااااااااااااوائم حضااااااااااااور  -
 المتدريبن

 
وثااااااائق دالااااااة علااااااى  -

 مردود التدريب
 
وثيقة معايير اختيار  -

اعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعونة متضمنة 
 اجتياز مصفوفة التدريب

 عميد الكلية -
رؤساء األقسام  -

 العلمية
المسئول التنفيذى  -

 للمعيار
 

 2018/2019 
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معايير تقييم  اداء   -6
اعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

تحديث استبيان 
لقياس اداء اعضاء 

هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة 

  مراجعااة وتحااديث االسااتمارة الخاصااة
لقياااااس اداء اعضاااااء هيئااااة التاااادريس 

 والهيئة المعاونة
 ساااااااااتمارة مااااااااان لجناااااااااة اعتماااااااااد اال

 االستبيانات.
  توزيااع االساااتبيان علاااى اعضااااء هيئاااة

 التدريس والهيئة المعاونة
  القيام بعمل تحليل ا لنتائج 
  

 إحصائية  معتمدة  باداء
أعضاء هيئة التدريس 

إلي  والهيئة المعاونة
الطالب علي مستو  

 الكلىة.
 

 

المسئول التنفيذى -
 للمعيار

 
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

 
عميد الكلية -

 ورؤساء االقسام

 2018/2019 

 

للمؤسسة وسائل  -7
مناسبة لقياس اراء 
اعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة 
واتخاذ االجراءات 
الالزمة لدراستها 
واالستفادة من النتائج 
فى اتخاذ االجراءات 

 التصحيحية 

تحديث االستبيان  -
 بصورة دورية 

 
 

 اعضاااء  يااتم توزيااع االسااتبيانات علااى
 هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

  قياس االراء 
تحليل االستبيان واالساتفادة مان النتاائج 

 فى االجراءات التصحيحية

القيااام بعماال احصااائية  -
معتماده بااراء اعضاااء 
هيئة التادريس والهيئاة 

 المعاونة 

المسئول التنفيذى -
 للمعيار

 
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

 

 2018/2019 
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 االداراى الجهازة تحسين خط
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 نقاط تحتاج الى تحسين

 المخرجات اليات تنفيذ االنشطة
 المسئول عن التنفيذ

 المسئول عن المتابعة
 الفترة الزمنية

الجهاز اإلدارى مالئم  لحجم  .1

 وطبيعة أنشطة المؤسسة

والعاملون موزعون وفقا 

لمؤهالتهم وقدراتهم على 

الوظائف المختلفة وبما 

سب مع مهام الوظيفة يتنا

وتوجد أليات للتعامل مع 

 النقص والزياده فى افراده

 ام مخاطبة أمين الكلية للحصول علي بيان بأعداد الجهاز اإلدارى للع

 2019- 2018الجامعى 

 مخاطبة رؤساء االقسام اإلدارية بالكليه للحصول على بيان بتوزيع 

 .2109-2018العامليين والفنيين على األقسام اإلداريه لعام 

  فائض لموافاتنا بوجود عجز او رؤساء االقسام اإلدارية بالكليهمخاطبة 

  2019-2018باالقسام اإلدارية لعام 

يوجد ألية  لسد العجز  -

 والفائض بالجهاز اإلدارى

  مدى مالئمة وجود دراسة (

اعداد الجهاز اإلدارى لحجم 

المؤسسة( للعام الجامعى 

2018-2019 Norms )) 

-  

 

 اديه وحيد م.م/ ن 

 أ/ عزيزه صالح  

 

 م.م/ اسماء محمد  

 م/ أميمة محمد 

 

 م.م/ اسماء محمد   

 م.م/ ناديه وحيد  

 وحده ضمان الجوده

2018/2019 
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المسئول عن  المخرجات األنشطةاليات تنفيذ  نقاط تحتاج الى تحسين

 التنفيذ

المسئول عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

ة االحتياجات التدريبي .2

تحدد بصورة  للعاملين

دورية وتتخذ اإلجراءات 

المالئمة لتنفيذ البرامج التى 

تلبى االحتياجات التدريبية 

 لكل فئة

 مخاطبة خبراء الجوده و القيادات اإلدارية ورؤساء االقسام -

 .اإلدارية عن األحتياجات التدريبيه ألعضاء الجهاز اإلدارى

 هم التدريبيةاستطالع أراء الجهاز اإلدارى عن احتياجت -

 عمل دورات تدريبية العضاء الجهاز اإلدارى -

 

اعتماد خطة تدريبية للجهاز اإلداراى  -

 2019-2018للعام 

كشوفات توقيعات حضور اللقاءات  -

 ومحتوى اللقاء. مردود الدورة

 وجود تقارير عن الدوارات التدربية  -

 م/ أميمه    

 م/ مها عبد الهادى 

 أ/ عزيزه صالح 

 يدم.م/ ناديه وح

م.م/ اسماء  

 محمد

2018-2109 

تقييم اداء اعضاء الجهاز  .3
اإلدارى يتضمن معايير 
موضوعية ومعلنة 
وتخطرهم القيادة بنتائج 
التقييم وتناقشهم فيها عند 
الضرورة وتحرص على 
استخدام نتائج التقييم 

 للمحاسبة
 
 
 
 

 مخاطبة وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب للحصول على -
ام للع صة بالطالب تجاه اإلداريين العاملين بالكليةالشكاوى الخا

  2019-2018الجامعى 
 لكليةرى باتقييم الجهاز االدامخاطبة أمين الكلية لموافتنا بمعايير  -

 .2019-2018وشواهد على نتائج التقييم للعام الجامعى 
 استطالع مدى رضاء الجهاز اإلدارى عن بنود تقييم األداء -
ات تقييم اداء الجهاز اإلدارى والقياد تحديث وثيقة معايير   -

 2109-2018اإلدارية للعام الجامعى 

-  
 حصر كل الشكاوى  تجاه الجهاز اإلدارى   -
الحصول على شواهد عن نتائج التقييم  -

 .2019-2018للعام الجامعى 
وجود صور من تكريمات فى حفالت.  -

 تقارير الثواب والعقاب
-  
ز وثيقة معايير تقييم اداء الجهااعتماد -

 اإلدارى والقيادات اإلدارية للعام الجامعى

2018-2109  

 م.م / ناديه وحيد

 م.م/ اسماء محمد

 أ/ عزيزه صالح 

 

م.م/ اسماء  

 محمد

 م.م/ اسماء محمد

وحده ضمان 

 الجوده

2018-2019 



 

 مصرية االقليمية والعالميةبين الجامعات الئده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض ار رؤية كلية التمريض:    كلية      

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةتصله من البرامج التعليميه رساله كلية التمريض:سلسه م

 
 

31  

 

المسئول عن  المسئول عن التنفيذ مؤشرات النجاح األنشطةاليات تنفيذ  نقاط تحتاج الى تحسين

 عةالمتاب

 الفترة الزمنية

للمؤسسة وسائل مناسبة  .4
لقياس اراء اعضاء الجهاز 
اإلدارى واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لدراستها واالستفادة 
من النتائج فى اتخاذ 

 اإلجراءات التصحيحية
 

 

استطالع اراء الجهاز اإلدارى لرصد مدى تحقيق الرضا 

أليات)  ,لتقييم الوظيفى  معايير اختيار القيادات اإلداريه , نظم ا

,  الثواب والعقاب, اليه المساواه وعدم التمييز, بيئة العمل

 2019 -2018-األمكانيات المتاحة (  للعام الجامعى 

تقرير تفصيلى عن اإلجراءات 

 لمعايير اختيار القيادات اإلداريه ,التصحيحيه

نظم التقييم , أليات) الثواب والعقاب, اليه 

يات بيئة العمل , األمكانالمساواه وعدم التمييز, 

 بناء على اراء الجهاز اإلدارى المتاحة

 أ/كريمه فوزى 

 م.م/ ناديه وحيد 

 م.م/ اسماء مجمد

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ اسماء محمد

وحده ضمان 

 الجوده

2018/2019 

 

 

  

 

 
 
 

 



 

 مصرية االقليمية والعالميةبين الجامعات الئده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض ار رؤية كلية التمريض:    كلية      

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةتصله من البرامج التعليميه رساله كلية التمريض:سلسه م

 
 

32  

 

 

 

 

 

 

 

 االجراءات التحسينية لمعيار الموارد المالية والمالية         
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 نقاط تحتاج الى تحسين

 مؤشرات النجاح  األنشطةاليات تنفيذ 
 المسئول عن التنفيذ

 المسئول عن المتابعة
الفترة 

 الزمنية

الموارد المالية للمؤسسة  .1

كافية لطبيعة نشاطها ويتم 

توزيعها وفقا  لالحتيجات 

الفعلية بما يمكن المؤسسة 

من تحقيق رسالتها 

 وأهدافها.

  يوجد بيان بمصروفات الكلية عن الثالث اعوام السابقة 

 ووجود مبرر لذلك

 يوجد اعتماد على مذكرة الميزانية الخاصة بالكلية 

  وضع ميزانية للخطة االستراتيجية توضح توزيع المؤسسة

 نشطةلمواردها المالية على األنشطة التعليمية والبحثية وأ

 خدمة المجتمع وفق االحتياجات الفعلية

جد بيان يوضح مدى تخصيص كل بند مالى الى من يو -

 االنشطة المختلفة للكلية  وفق الخطة االستراتيجية

عمل مصفوفة توضح مدى تناسب الموارد المالية  -

 المخصصة لالنشطة المختلفة للكلية.

 

 ا.انور صبحي 

 

 ا.م.د/ سحر يونس  

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 

 

 التمويل مصادر .2

 على أدلة وجود مع متنوعة

 الموارد تنمية زيادة معدل

 للمؤسسة الذاتية

 تحديث  خطة وحدة التدريب والخدمات التمريضية. 

 تية اقتراح وضع  خطة  تنفيذية محدثة لتنمية الموارد الذا 

للكلية موضح بها االهداف  والمخطط الزمنى ومسئول 

 التنفيذ والمتابعة.

 

 دىدريب  ومبيان بما تم تنفيذه فعليا من خطة وحدة الت -

 مردوده المالى. 

 التقارير المالية الخاصة بوحدة التدريب معتمده  -

 2018وجود بروتوكوالت تعاون للعام  -

 توجد آلية لتسويق البحوث العلمية التطبيقية. -

وجود تشكيل العضاء لجنة تسويق البحوث العلمية  -

 التطبيقية

ليه الك بين المشترك المفعلة بروتوكوالت التعاون زيادة -

 عن رضا المجتمع الخاص وزيادة القطاعو

 الكليه -

 الكليه عميد-

 وكيل-

لشئون  الكليه

 العليا الدراسات

وحدة التدريب -

 والخدمات التمريضية

لجنة تسويق البحوث  -

 العلمية

 ا.م.د/ سحر يونس  

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 

 

 



 

 مصرية االقليمية والعالميةبين الجامعات الئده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض ار رؤية كلية التمريض:    كلية      

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةتصله من البرامج التعليميه رساله كلية التمريض:سلسه م

 
 

34  

 

 نقاط تحتاج الى تحسين

 مؤشرات النجاح  األنشطةاليات تنفيذ 
 لمسئول عن التنفيذا

 المسئول عن المتابعة
 الفترة الزمنية

 وقاعات المؤسسة مباني .3

والفصول  المحاضرات

 والورش والمعامل الدراسية

 وتجهيزاتها مالئمة وخالفة

 المؤسسة نشاط لطبيعة

 الطالب ويتوافر وألعداد

 بالمباني الصحي المناخ

 مليةهم فى دعم العبيان باالجهزة والمعدات الموجودة بالكلية والتى تس 

 التعليمية.

 ساحةمدى مالئمة المبنى الجديد )القاعات والمعامل( لعدد الطالب مع م 

 normsملف ال  القاعات والمعامل.

 امين الكلية - القومية الهيئة معايير تبنى

لجنة ملف ال -

NORM  

ا.م.د/ سحر يونس  

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 

 

 والمعامل القاعات صيانة .4

والبنية  والمعدات آلالتوا

 بصورة يتم والمرافق التحتية

 دورية

   تفعيل خطة الصيانة 

 .وضع  آلية توضح اجراءات تنفيذ الصيانة الدورية 

 

وجود سجل مفصل بمواعيد  -

الفحص والصيانة السابقة 

 والتالية 

 صور من تعاقدات الصيانة. -

تحديااد موعااد الصاايانة الدوريااة   -

 ومتابعة مسئول التنفيذ. 

ل يوضاااح باااه حصااار بعااادد ساااج -

 ساعات تشغيل المعدات

تشاااااكيل للجناااااة الجااااارد للعاااااام   -

 أو تقرير اللجنة. 2018

عمل سجل بعدد تشغيل األجهزة  -

والمانيكان, مع وضع كارت 

 امين الكلية

 ا/ محمد حافظ  

 ا.م.د/ سحر يونس  

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 
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 نقاط تحتاج الى تحسين

 مؤشرات النجاح  األنشطةاليات تنفيذ 
 لمسئول عن التنفيذا

 المسئول عن المتابعة
 الفترة الزمنية

على األلة موضح بها تاريخ 

 الصيانة.

 

 مناأل ءاتراإج .5

المؤسسة  في المتبعة والسالمة

: اللوحات االرشادية مناسبة

الخاصة باالخالء بكل االدوار 

 ونقطة التجمع

  تحديث تشكيل الفريق المسئول عن تنفيذ االخالء 

  .وضع آلية الختيار األشخاص المسئولين عن خطة االخالء 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ خطة اخالء عملية للمبنى  -

 الجديد

حية وجود ارشادات توضي -

لمخارج الطوارىء ولوحات 

ارشادية خاصة باالخالء فى كل 

 دور ونقطة التجمع 

-  

وحدة االزمات  -

 والكوارث 

لجنه الصحة  -

 والسالمة المهنية 

 

 شئونا الكلية وكيل

 خدمة المجتمع

 ا.م.د/ سحر يونس  

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 

 

 االتصال وسائل .6

التكنولوجية  والنظم والموارد

 ومالئمة حديثه المستخدمة

 األكاديمي للمؤسسة للنشاط

 بها اإلدارية وللعمليات

 فاعل موقع إلكتروني وللمؤسسة

 . دوريا ويحدث

 .تفعيل ال مكتبة الكترونية ونظم ميكنة المعلومات االدارة 

  تفعيل وحدةIT  . بالكلية 

 .تحديث موقع الكلية على شبكة االنترنت 

 

 

حصر باعداد الحاسب االلى  -

 .  ITلوحدة ال المخصصة 

عمل سجل بجداول التواجد  -

 .  ITبوحدة ال 

 

وحدة تكنولوجيا -

 المعلومات 

 ا.م.د/ سحر يونس  

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 
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 نقاط تحتاج الى تحسين

 مؤشرات النجاح  األنشطةاليات تنفيذ 
 لمسئول عن التنفيذا

 المسئول عن المتابعة
 الفترة الزمنية

 لنشاط مالئمة المكتبة .7

 توافر الكتب حيث من المؤسسة

 والتجهيزات والمراجع

 تلبي احتياجات التي والخدمات

 والمكتبة والباحثين الطالب

 متاحة للمعنيين ةالرقمي

  سجل يوضج تواجد مسئولى المكتبة فى مواعيد مختلفة تالئم الجدول

 الدراسى.

 .تقرير عن تدريب مسئولى المكتبة عن اعمال الفهرسة والمكتبة 

 كتبةبيان بالمخصصات المالية للمكتبة أو فواتير الكتب الموجودة بالم. 

 ئل مكتبة أو لرسامحاضر للجنة فحص للتقدير المادى للكتب المهداة لل

 الماجستير والدكتوراه.

  تحديث سجل المترددين على المكتبة وتشيجيع الطالب على الدخول

 للمكتبة.

 .تفعيل ساعات العمل الخاصة بالمكتبة طبقا للوائح والقوانين 

 أت فحص احتياجات األقسام من الكتب والمراجع العلمية وخاصة التى بد

 الدراسات العليا.

 ارة المعرفة طبقا للجداول مثل العام الماضى.تفعيل زيارة سف 

 كون بيان مدى تخصيص جزء من المكتبة كقاعة للدراسات العليا على أن ي

 موثق ) كشوف توقيع منفصلة(.

 

القومية  الهيئة معايير تبنى -

 الخاصة بالمكتبات.

تجهيز المكتبة بآليات البحث  -

 العلمي.

وضع أدلة إرشادية متطورة  -

 للخدمات المكتبية

-  

 ا.م.د/ سحر يونس   مسؤل المكتبة -

 م.م. بسمة شداد

 

 

2018/2019 
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المعايير االكاديمية والبرامج خطة تحسين 

  التعليمية
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 عن المسئول المخرجات األنشطة تنفيذ آليات التحسين مقترحات تحسين إلي تحتاج نقاط

 التنفيذ

 الموارد

 المطلوبة

عليمية يوجد بالمصفوفة توصيف البرامج الت -1

 الخاصة بها اخطاء 

* مراجعةمصفوفة توافق 

البرنامج التعليمى مع 
 المعايير

 

 

 *تشكيل لجنة لعمل مراجعة المصفوفة 

 

وجود مصفوفة توافق 

للبرنامج التعليمى مع 
 المعايير

 

وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب
2018/2019 

 

رجية تحديث تقارير مراجعة داخلية وخا -2

 لالقسام 

 

 

* توافر تقارير مراجعة 

 داخلية وخارجية لالقسام 

 

خطااااة المراجعااااة الداخليااااة والخارجياااااة  -
 واعتمادها

مراجعااة تقااارير المااراجعين و الممتحنااين  -

الداخليين و االستفادة منها لعمل االجراءات 

 التصحيحية.

وضااع خطااة للتحسااين بناااءا علااى تقااارير  -
العلمياااة المراجعاااة و موافااااة كااال األقساااام 

 باالجراءات التصحيحية  وتطبيقها 

متابعة تنفيذ  الخطة من قبل وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  والمسئول التنفيذى

 للجنة البرامج والمقررات.

وجود تقارير مراجعة 

 داخلية وخارجية لالقسام 

المقررات تم تحديثها 

وتطويرها وفقا 
لإلجراءات التصحيحية 

 المطبقة

لكلية لشئون وكيل ا

 الطالب

 وحدة ضمان الجودة

 مجالس األقسام العلمية.
المسئول التنفيذي للمعيار  

 واعضاء لجنة المعيار 

 

2018/2019 

 

 تحديث يوجد استقراء لسوق العمل-3

 
 

استقراء لسوق العمل خاصة 

بالجهات التى يتم بها تدريب 
 الطالب

 * عمل استبيان الستقراء سوق العمل

ى المستشفيات ورؤساء هيئة *مقابلة مدير
 التمريض 

وجود تقارير الستقراء 

 سوق العمل

وكيل الكلية لشئون 

 الطالب
 وحدة ضمان الجودة

 مجالس األقسام العلمية.

المسئول التنفيذي للمعيار  
 واعضاء لجنة المعيار 

2018/2019 

 

ال يوجد اجراءات لالستفادة من نتائج  -4

  االمتحانات

علمية مخاطبة االقسام ال

التخاذ االجراءات الالزمة 

لالستفادة من نتائج 
 االمتحانات

تحديث المقررات الدراسية بناءا على نتائج 

 االمتحانات

وكيل الكلية لشئون  وجود مقررات محدثة

 الطالب

 وحدة ضمان الجودة
 مجالس األقسام العلمية.

المسئول التنفيذي للمعيار  

 واعضاء لجنة المعيار

2018/2019 
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  معيار التدريس والتعلمخطة تحسين 
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 المخرجات األنشطة تنفيذ آليات التحسين مقترحات تحسين إلي تحتاج نقاط
 عن المسئول

 التنفيذ
 الفترة الزمنية

ال يتم تطوير استراتيجية التدريس والتعلم  -1

 توالتقويم بناءا على المراجعة لنتائج االمتحانا

االمتحانات  * مراجعة نتائج
 لتطوير االستراتيجية

 

 

 *تشكيل لجنة لمراجعة االمتحانات
 *مراجعة عمل اللجنة

 *االستفادة من نتائج المراجعة

تطوير مستمر فى 
 استراتيجية التدريس

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطالب

2018/2019 

 

وثائق تدل على مشاركة االطراف  توافر عدم -2

د من خارج الكلية فى اعدا المعنية باالستراتيجية

 االستراتيجية

 

 

*ارفاق الوثائق الدالة على 
 مشاركة االطراف المعنية

* مراجعة الخطط المراجعة من قبل 
 االطراف المعنية

*كتابة تقرير واف عن اهم نقاط تحسين 

 االستراتيجية

وجود وجود تقرير واف 
يدل على مشاركة 

 االطراف المعنية

مسئول معيار التدريس 
 التعلمو

2018/2019 

 

ال يوجد ملخص لخطوات اعداد االستراتيجية  -3

االستراتيجية معلنة  كما اليوجد ما يدل على ان

االطراف  وما هى  على الموقع اإللكتروني للكلية

المشاركة فى داخل وخارج الكلية من المعنية 

 . االستراتيجية  اعداد

 

 

 

تلخيص خطوات اعداد 

االستراتيجية واعالن 

ستراتيجية على موقع اال
 الكلية

وجود ملخص لخطوات    ITال *التواصل مع وحدة 

 اعداد االستراتيجة 

االستراتيجية معلنة وجود 
على موقع الكلية 

وصفحات التواصل 

االجتماعى لالربع فرق 
 الدراسية

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم
2018/2019 

 

ع ال يوجد ادلة من االقسام العلمية على توزي -4

المهام على الطالب وامثلة من بعض المهام 

 المكلف بها الطالب

توثيق عملية توزيع المهام 

 على الطالب

مخاطبة  ومتابعة االقسام العلمية لتوثيق 

 توزيع المهام على الطالب
 

توافر امثلة من بعض 

 المهام المكلف بها الطالب

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم
2018/2019 
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 المخرجات األنشطة تنفيذ آليات التحسين مقترحات تحسين إلي جتحتا نقاط

 عن المسئول

 التنفيذ
 

 الفترة الزمنية

ال يوجد بيان باالليات والموارد التى  -5

توافرها الكلية لتنفيذ التدريب العملي و 

الميداني بالرغم من توافرها مثل الية 

االشراف والمتابعة ,الالئحة,دليل التدريب 

 عملى ,  االجهزة الطبية وامثلة من مخاطباتال

 لضمان كفاءة التدريب. االقسام للمستشفيات

بيان باالليات وضع 

والموارد التى توافرها الكلية 
لتنفيذ التدريب العملي و 

 الميداني

توافر مخاطبات االقسام 

 للمستشفيات 

* مخاطبة ومتابعة االقسام العلمية 

 لتوفير بيان االليات 

يان باالليات المطلوبة توافر ب

وموافقات المستشفيات 
وجهات التدريب على 

 التدريب العملى والميدانى 

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم

 

2018/2019 

 

ت ال يوجد الية للتأكد من استيفاء  االمتحانا -6

لمخرجات التعلم المستهدفة ووجود أنماط من 

 األسئلة تقيس مستويات مختلفة من نواتج التعلم

 المستهدفة وتقيس مستويات التفكير العليا 

إيجاد آلية للتأكد من استيفاء  

االمتحانات لمخرجات 

 التعلم.

مخاطبة وحدة القياس والتقويم لوضع 

آلية للتأكد من استيفاء  االمتحانات 

 لمخرجات التعلم

اعتماد آلية للتأكد من استيفاء  

 االمتحانات لمخرجات التعلم

توفر مصفوفة ربط  

المتحانات بنواتج التعلم ا
 المستهدفة 

 2018/2019 وحدة القياس والتقويم

 

إيجاد الية للحفاظ على  الية للحفاظ على اوراق االمتحانات وجود عدم -7

 .اوراق االمتحانات

مخاطبة وحدة القياس والتقويم لوضع 

 آلية للحفاظ على اوراق االمتحانات

اعتماد الية للحفاظ على  

 ناتاوراق االمتحا

 2018/2019 وحدة القياس والتقويم

 

أعضاء هيئة التدريس  تدريب -8

عن اساليب التقويم مثل 

portfolio, log book , 
rubric and OSCE  

عقد دورات تدريبية عن 

 اساليب التقويم

مخاطبة وحدة القياس والتقويم ووحدة 

 تطوير التعليم لعقد عدد من الدورات 

 قسامتطوير اساليب التقويم باال

تطبيق بعض االقسام العلمية 

الساليب التقويم غير التقليدية 

الشفافية لضمان 

والموضوعية مثل 

portfolio, log book , 

rubric and OSCE 
 

 وحدة القياس والتقويم

 وحدة تطوير التعليم
2018/2019 

 

عمل موقع الكترونى موقع الكترونى محمل عدم وجود  -9

محمل عليه جميع 

 بالكلية   ITوحدة ال  وجود استبيانات الكترونية  بالكلية   ITمخاطبة وحدة ال 

 
2018/2019 
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عليه جميع االستبيانات التى يتم 
 لطالب تجميعها من ا

االستبيانات التى يتم 

تجميعها من الطالب 

لتسهيل عملية  جمع 

 االستبيانات

 

محدودية دور الممتحن الخارجى وعدم  -10

 ررات تفعيله فى كثير من المق

تفعيل دور الممتحن 

 الخارجى باالقسام العلمية

عمل آلية عن معايير اختيار الممتحن 

 الخارجى ومسئولياته
 موافاة االقسام العلمية باآللية

عقد دورة تدريبية عن كيفية تفعيل 

اآللية والوصول الى اقصى درجة من 
 االستفادة

اعتماد آلية معايير اختيار 

 اتهالممتحن الخارجى ومسئولي
 تفعيل اآللية باالقسام العلمية

 

 

 وحدة التقويم

 وحدة ضمان الجودة 
مسئول معيار التدريس 

 والتعلم

2018/2019 

 

عدم وجود تحليل نتائج االمتحانات ومقارنة  -11

 المنحنى التكرارى لمدة ثالث سنوات

وجود تحليل لنتائج 

االمتحانات ومقارنة 

المنحنى التكرارى الخاص 
 ث سنواتبها لمدة ثال

 

 
 

 

 

 

عمل تقرير بعد تحليل نتائج االمتحانات 

 ومقارنة نتائج المنحنى التكرارى لها

 مخاطبة االقسام العلمية بنتيجة التحليل
 ومرفق به صورة من التقرير

 

اتخاذ االجراءات التصحيحية 

 باالقسام العلمية

وجود تقرير لالستفادة من 
نتيجة المنحنى التكرارى 

 يحى لهواتخاذ اجراء تصح

 وحدة التقويم 

 االقسام العلمية

مسئول معيار التدريس  
 والتعلم

 وحدة ضمان الجودة 

وكيل الكلية لشئون تعليم 
 وطالب

 

2018/2019 

 

وجود آليات لتصحيح  عدم وجود آليات لتصحيح ورصد االمتحانات -12

 ورصد االمتحانات

 عمل آلية لتصحيح ورصد االمتحانات 

روالت الفرق توزيع اآللية على كنت

 المختلفة
 

 

 

 
 

 اعتماد االلية 

 تفعيل اآللية بالكنتروالت

 وحدة التقويم 

مسئول معيار التدريس  

 والتعلم
 وحدة ضمان الجودة 

وكيل الكلية لشئون تعليم 

 وطالب

 

2018/2019 

 

عدم وجود نظام لمراجعة االمتحانات وعدم  -13

 االلتزام بالتوقيع على كراسات االجابة

ية لتفعيل نظام وجود آل

مراجعة االمتحان لضمان 

عمل آلية لضمان نظام مراجعة 

 االمتحانات 

اعتماد آلية مراجعة 

 االمتحانات

 وحدة التقويم 

مسئول معيار التدريس  
2018/2019 
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التزام المصححين 

والمراجعين بالتوقيع على 
 الكراسات

توزيع اآللية على كنتروالت الفرق 

 المختلفة

 والتعلم تفعيل اآللية بالكنتروالت

 وحدة ضمان الجودة 
وكيل الكلية لشئون تعليم 

 وطالب
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  معيار الطالب والخريجينخطة تحسين 
 

 

 



 

 مصرية االقليمية والعالميةبين الجامعات الئده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض ار رؤية كلية التمريض:    كلية      

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةتصله من البرامج التعليميه رساله كلية التمريض:سلسه م

 
 

45  

 

 المسئول المخرجات اليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين

 عن 

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

 تفعيل خطة 

 بوبرامج لجذ

 الطالب الوافدين. 

  مجـــــرابوة طــــــختفعيل 

 نيدفوالب االطلذب الج
  التسويق الجيد

للكلية عن طريق تحديث وتغذية المواقع االلكترونية للكلية 

جذب بااالمكانيات وتوصيىف البرامج والميزات التنافسية كوسيلة ل

 الطالب الوافدين

  مراسلة جميع

 األقليمى  المؤسسات التعليمية على المستوى

 

    اقبال الطالب الوافدين

 على الكلية

 عميدالكلية -

 - وكيل الكلية

 لشئون الطالب

 -وكيل الكلية

للدرسات العليا   

 - لجنة التعليم

 والطالب

 - رعاية الشباب

 - فريق الطالب

 والخريجون

2018/2019 

 

 برامج عدم توفر 

 للتنمية المهنية

 والتعليم المستمر  

وتطورات  وفقًا الحتياجات

 .سوق العمل

 

 

 

 

 

مقترح لتشكيل وحدة التوجيه 

 المهنى وريادة األعمال.

 تشكيل وحدة التوجيه المهنى وريادة االعمال .1

 –م )تليفون 2018البدء في جمع بيانات دفعة خريجي  .2

 بريد إلكتروني(.  
التواصل معهم عبر البريد اإللكتروني و إعالمهم  .3

ي الكلية بعد بالدورات والمؤتمرات التي تجرى ف

 إلتحاقهم بسوق العمل
متابعتهم عن طريق إستبيان سنوي لقياس مستوى  .4

 الرضاء عن أداء الكلية بعد إنخراطهم في سوق العمل.
 دعوتهم للمؤتمر السنوي للكلية. .5
 تنظيم ملتقى سنوى للخريجين .6

 
 
 
 
 

 خطة لتوفر برامج -

 للتنمية المهنية

والتعليم المستمر وفقًا  

ورات الحتياجات وتط

 سوق العمل.

 زيادة التنمية المهنية-

والتعليم المستمر وفقًا  

الحتياجات وتطورات 

 سوق العمل

 

 

وكيلة الكلية 

لشئون التعليم 

 والطالب

 ولجنة شئون  

 التعليم والطالب

 

 

2018/2019 
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ال توجد قواعد لتحديد الطالب 

 المبدعين

 

 وضع قواعد لتحديد الطالب

 المبدعين

المنظمة لتحديد الطالب المبدعين و عمل  القواعد  .1

 نشرها على الموقع الرسمي للكلية.

 اعتماد خطة لدعم الطالب المبدعين. .2
 

 

 

 

 

تفعيل قواعد لتحديد 

 الطالب

 المبدعين

وكيلة الكلية 

 لشئون

 التعليم والطالب 

 ولجنة شئون  

 التعليم والطالب

2018/2019 

 

عدم الوعى الكافى بنظام 

لساعات الريادة العلمية وا

 المكتبية

تشكيل وحدة االرشاد 

االكاديمى والريادة 

 العلمية  

 تشكيل وحدة االرشاد االكاديمى والريادة العلمية   .1

 توعية الطالب بمفهوم الريادة العلمية وكذلك الساعات .2

المكتبية عن طريق مقابالت مع الطالب والتوعية عن 

 طريق لقاءات في مدرجات الطلبة.
 ة العلميةتبني مفهوم الرياد .3

تشكيل الوحدة زيادة 

 الوعى بنظام 

 الريادة العلمية 

   والساعات المكتبية

وكيلة الكلية 

 لشئون

 التعليم والطالب 

 ولجنة شئون  

 التعليم والطالب

2018/2019 

 

 

عدم وجود خطة سنوية 

 للرعاية النفسية للطالب

 للرعايةخطة سنوية 

 للطالب النفسية 

  الوحدة وانشطتيتا عن ليةالك لطالب التوعية عمل- 

 الطالب رضا زيادة-

 النفسى الدعم فى

مدير وحدة 

   األرشاد

 النفسى

قسم التمريض 

 النفسى

2018/2019 

 

 عدم وجود

 مؤتمر طالبى  

ة مخاطبة ادارة الكلية للموافقة على عمل المؤتمر وتشكيل لجن مقترح لعمل مؤتمر طالبى 

 لالعداد للمؤتمر

 ميدالكليةع وجود مؤتمر طالبى 

 - وكيل الكلية

 لشئون الطالب

 -وكيل الكلية

للدرسات  

 العليا

وحدة ضمان 

 الجودة

2018/2019 
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 البحث العلمي واالنشطة العلميةخطة تحسين 
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 عن المسئول المخرجات األنشطة تنفيذ آليات التحسين مقترحات تحسين إلي تحتاج نقاط

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 الزمنية الفترة

 التمويل لمشاريع للتقدم الباحثين حث عدم-1

 الدولية والمنح

 للتقدم الباحثين حث* 

 والمنح التمويل لمشاريع
 الدولية

 

 

علي  التدريس هيئة أعضاء تشجيع*

 للمشروعات التقدم
التدريبية  والدوارت للندوات ترشيح*

 واألبحاث المشاريع لكتابة

 اريعالمش في للمشاركة الطالب تشجيع*

 البحثية

 العليا الدراسات لجنة الممولة المشاريع زيادة

 والبحوث
 2018/2019 

 

 في لتسويق األبحاث آلية توافر عدم -2

 المؤسسات الخدمية

 

 

 *توافر آلية لتسويق

األبحاث في المؤسسات 

 الخدمية

 *إلى جانب اللوائح المنظمة لتمويل

 األبحاث يتم دراسه خطة أوآلية

تعزيز وتمويل البحث إليجاد مصادر ل

 العلمي
*التواصل مع قطاعات العمل 

 والتوظيف المختلفة لمعرفة

 االحتياجات البحثية وٕابرام االتفاقيات
 *وضع نظام لتسويق نتائج األبحاث

 واإلعالن عنها خاصة األبحاث ذات

 الجانب التطبيقي الذي يساهم في
 خدمة المجتمع

 *تشجيع وتدريب الكوادرعلى كتابة

م بالمشروعات الممولة محليا أو والتقد

 دوليا

 وجود اتفاقيات بحثية مع

مؤسسات علمية 

 بالمجتمع وخدمية

 عميدالكلية

+ 

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحث العلمي

 2018/2019 

 

 العلمية األبحاث لدعم آليات وجود عدم-3

 الدولية

 
 

 إتباع االجراءات

الرسمية في دعم األبحاث 

 العلمية

 النشر الدولي في مجاالت تشجيع

ذات مردود علمي عالي بتخصيص 

 مكافآت مالية

زيادة األبحاث العلمية 

 المنشورة دوليا

 
 

 

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحث العلمي
 2018/2019 

 



 

 مصرية االقليمية والعالميةبين الجامعات الئده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض ار رؤية كلية التمريض:    كلية      

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةتصله من البرامج التعليميه رساله كلية التمريض:سلسه م

 
 

49  

 

 المسئول التنفيذى المخرجات األنشطة تنفيذ آليات التحسين مقترحات تحسين إلي تحتاج نقاط
 

مسئول 

 ةالمتابع

 الفترة الزمنية

 بوجود تفيد وثائق توافر محدودية -4

 االتفاقيات وتفعيل 

 

 

 

 

 

 

 إيجاد آليات إلبرام

 االتفاقيات الثقافية مع
مؤسسات علمية ودولية 

 وتفعيلها

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس

 الذين درسوا بالخارج للتواصل مع
 المؤسسات الدولية لعقد اتفاقيات

 ثقافية 

 ات الدولية لتسويقمراسله المؤسس
 الكلية وبرامجها

وكيل الكلية للدراسات  وجود اتفاقيات دولية

 العليا والبحث العلمي

 2018/2019 

 

 داخلي للمكافآت نظام وضع عدم -5

 والجوائز

 .المتميزة للبحوث

 وضع نظام داخلي
للمكافآت والجوائز 

 .للبحوث المتميزة

 وضع خطة لتمويل البحث العلمي
 ث المتميزة والمنشورةمكافأة البحو

 دوليا

تحفيز أعضاء هيئة 
 التدريس

مكافأة أعضاء هيئة 

 التدريس

لجنة الدراسات العليا 
 بالجامعة والبحوث

 2018/2019 

 

 

 البحث نتائج من االستفادة محدودية-6

 في العلمي

 الدراسيه. المقررات تطوير

 إيجاد آلية لالستفادة

من نتائج البحث العلمي 

ررات في تطوير المق

 الدراسيه.

 تكريم الباحثين التي سيتم تطبيق

 أو مساهمة نتائج أبحاثهم في

 تطوير المقررات الدراسيه وخدمة

 المجتمع

وجود أبحاث تطبيقية 

 تفيد

 العملية التعليمية

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحث العلمي
 2018/2019 

 

 أخالقيات للجنة مالي دعم وجود عدم -7

 .البحث العلمي

 إيجاد دعم لجنة

 .أخالقيات البحث العلمي

 تدريب فريق لجنةأخالقيات البحث

 العلمي

 نشر آليات عمل اللجنة بدليل طالب
 الدراسات العليا والصفحة

 .االلكترونية
 وضع آلية لعمل اللجنة

 اعتماد نتائج مراجعة األبحاث
 

 

 
 

أبحاث علمية مقبولة 

 للنشر

 الدولي ويحقق معايير
 حثأخالقيات الب

رئيس لجنة أخالقيات 

 العلمي البحث
 2018/2019 
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زيادة موارد للكليه وميزانيه البحث  -8

 العلمى

ايجاد أليه لزياده موارد 

الكليه لرفع كفاءه البحث 
 العلمى

توفير قاعه لمناقشات الرسائل العلميه -

 بمقابل مادى
 انشاء مجله عمليه بالكليه لنشر االبحاث-

 العلميه 

تعاون مع وحدة ذات الطابع الخاص ال-
لعمل دورات تدريبيه العضاء هيئه  

التدريس والهيئه المعاونه من داخل 

 وخارج الكليه

زياده موارد الكليه 

وبالتالى زياده ميزانيه 
 البحث العلمى

 عميدالكلية

+ 
وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحث العلمي

+ مدير وحدات ذات 
 الطابع الخاص

 2018/2019 
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 معيار الدراسات العلياخطة تحسين 
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نقاط تحتاج الى 

 تحسين

مسئول  مسئول التنفيذ المخرجات االنشطةآليات التنفيذ  مقترحات التحسين

 المتابعة

 الفترة الزمنية

اإلعالن عن برامج  -

 الدراسات العليا

رفع وعى طالب 

الدراسات العليا عن 

 لفةالبرامج المخت

عقد ندوة تعريفية للطالب 

 عن برامج الدراسات العليا

% من طالب 80

الدراسات العليا 

بالكلية لديهم وعى 

عن البرامج 

 الدراسية

o  وكيل الكلية

لشئون الدراسات 

 العليا و البحوث

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

 2018/2019 

خدمات تحسين  -

 اإلنترنت بالكلية 

توفير خدمة اإلنترنت 

ب  بمركز للطال

تكنولوجيا المعلومات 

مقابل بالكلية مجانا أو

 اشتراك  رمزي

مخاطبة وكيل الكلية 

للدراسات العليا و عميد 

الكلية  لتوفير خدمة اإلنترنت  

 بالكلية

% من 80رضا 

الطالب عن خدمات 

 اإلنترنت بالكلية

o عميد الكلية 

o  وكيل الكلية

لشئون الدراسات 

 العليا و البحوث

 2018/2019 

تحسين استكمال  -

الخدمة بالمكتبة 

وتوفير الدوريات 

 و المجالت

العلمية  والرسائل

 الحديثة

 

تحسين الخدمة بالمكتبة 

وتوفير الدوريات و 

 والرسائل المجالت

 العلمية الحديثة

مخاطبة ووكيل الكلية 

للدراسات العليا  لتوفير 

الدوريات العلمية  و الرسائل 

 بالمكتبة

 

رضا ما يزيد عن 

من الطالب  % 70

عن خدمات المكتبة 

 بالكلية

 

 

 

o  عميد الكلية 

o  وكيل الكلية

 للدراسات العليا

 

 2018/2019 
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مسئول  مسئول التنفيذ المخرجات آليات التنفيذ  مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين

 المتابعة

 الفترة الزمنية

دعم تطبيق طرق  -

التعلم الذاتى لطالب 

 الدراسات العليا.

طرق التعلم تطبيق 

الذاتى لطالب 

 الدراسات العليا.

مخاطبة رؤساء األقسام 

 العلمية بالكلية

وجود دالئل 

الستخدام اليات 

التعلم الذاتى موثقة 

 بالمجالس الرسمية 

تطبيق  -

استراتيجيات 

التدريس 

الخاصة 

بالدراسات 

 العليا

رؤساء األقسام 

 العلمية بالكلية

 2018/2019 

تحديث توصيف  -

البرامج و 

المقررات بناءا 

على التوصيات 

التى تمت اإلشارة 

إليها من خالل 

ورشة العمل 

الخاصة بتوصيفات 

و تقارير  البرامج 

تحديث توصيف 

 البرامج و المقررات

مخاطبة رؤساء األقسام 

 العلمية للتحديث

وجود توصيفات 

محدثة و موثقة و 

 عتمدةم

رؤساء األقسام 

 العلمية بالكلية

 2018/2019 
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و المقررات 

الدراسية و التى تم 

-13انعقادها فى 

11-2018 

 

سياسة لتقويم  -

الطالب 

خاصة 

بالدراسات 

 العليا 

سياسة لتقويم  -

الطالب 

خاصة 

بالدراسات 

 العليا 

إعداد  سياسة لتقويم  -

الطالب خاصة 

 بالدراسات العليا 

 

وجود سياسة 

معتمدة وموثقة و 

 دالئل تطبيقها

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

 2018/2019 

المراجعات  -

الداخلية و 

الخارجية لبرامج  

ومقررات 

الدراسات العليا 

لألقسام العلمية 

التى لم يتم فتح 

باب التسجيل بها 

و ذلك استعدادا 

لفتح البرامج. 

ق المراجعات تطبي

الداخلية و الخارجية 

لبرامج  ومقررات 

 الدراسات العليا

مخاطبة رؤساء األقسام 

العلمية لتطبيق المراجعات 

الداخلية و الخارجية لبرامج  

ومقررات الدراسات العليا 

 بناءا على معايير المراجعة

وجود توصيفات 

 محدثة

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

 2018/2019 
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ايضا تحديث 

االمراجعات 

لألقسام العلمية 

التى تم التسجيلبها 

بناء على معايير 

المراجعة الداخلية 

 و الخارجية.

اء أراء دعم استقر -

سوق العمل فى 

برامج الدراسات 

 العليا بالكلية 

توسيع عينة اإلستقراء 

 و مجاالت اإلستقراء 

تحديث اإلستبيان الخاص 

بسوق العمل و توزيعة على 

المستهدفين من المنتفعين 

 بالخدمة 

عقد نوات و مقابالت 

شخصية مع المنتفعين 

 بالخدمة

وجود تقارير لنتائج 

األستقراء و خطط 

 ينتحس

o  وكيل الكلية

لشئون الدراسات 

 العليا و البحوث

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

 2018/2019 

أنماط األسئلة  -

للدراسات العليا ال 

تتنتاسب مع 

مستوي طالب 

 الدراسات العليا

مخاطبة رؤساء األقسام  تحسين أنماط األسئلة 

العلميةلتغيير أنماط األسئلة 

وعمل دورات تدريبية عن 

 إعداد اإلمتحاناتتقنيات 

 

عمل دورات 

تدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس عن 

كيفية إعداد بنك 

 األسئلة

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

 2018/2019 
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 خطة تحسين معيار المشاركة  المجتمعية  
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 نقاط تحتاج الى تحسين

 المخرجات األنشطةاليات تنفيذ 
 المسئول عن التنفيذ

 عةالمسئول عن المتاب
 الفترة الزمنية

للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة  -1

 .المجتمع وتنمية البيئة

عدم  من الخطة وما لم يتم واسبابتقرير تفصيلى معتمد عن ماتم تحديثة  -

 التنفيذ من قبل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

مخاطبة وكيل الكلية بخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام  -

مبنية على المرصد البيئى للمجتمع البحراوى واشترا   2018/2019

 االطراف المجتمعية ذات الصلة  

 بثقةمخاطبة األقسام العلمية بخطة خدمة المجتمع الخاصة بكل قسم المن -

 من خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمؤسسة 

 -تى:استمرار تفعيل أليات نشر خطة خدمة المجتمع  للكلية من خالل األ -

 موقع االلكترونى للكلية ال -

 عمل كتيب مجمع بأنشطة الكلية على مدار ثالث سنوات ماضية  -

 

استيفاء بعض االنشطة التى لم 
دراسة أشكال العنف  تنفذ مثل 

المجتمعي وطرق الوقاية منها 
من خالل عقد الندوات  وهذا 

مثل العنف ضد المرأة والعنف 
 ضد االطفال والتنمر 

القسام وجود خطط معتمدة من ا -

 العلمية 

 

 

 تفعيل الموقع االلكترونى للكلية

 جارى اعتماد الكتيب بمجلس الكلية  

 

 م.سارة رضا 

 م /هدير حسن 

 

 

 

 

 

 م والء وجية 

 م بسمة نصر 

 

 

 

 د. سعده راضى  

 

 

 

 

2018/2019 
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 نقاط تحتاج الى تحسين
 المخرجات األنشطةاليات تنفيذ 

المسئول عن  المسئول عن التنفيذ

 متابعةال

 الفترة الزمنية

للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة  3

لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة 

 المجتمع تلبي احتياجاته واولوياته

 تقديم العديد من االستشارات والبرامج التدريبية والقوافل -

 العالجية والتثقيفية وحل مشكالت مجتمعية.

ث ثال ية على مدارتقرير ببروتوكوالت التعاون التعليمية والتدريب -

 سنوات 

 بيان شامل بالقوافل على مدار ثالث سنوات  -

 عمل برشور بأأشطة الكلية  المختلفة  -

 عمل بانر عن أوجة المشاركة المجتمعية  -

القيام بعدد من القوافل الطبية علي  -

 مستوى الجامعة وعلى مستوى الكلية 

 جاري اعتمادة بمجلس الكلية  -

العلمية توزيع البرشور علي االقسام  -

 والطالب واالطراف المجتمعية 

-  

 م.م/منار رشوان 

 د/ عزه ابراهيم 

 

 م / هبه جادو

 

 

 د. سعده راضى 

2018/2019 

للمؤسسة اّليات لتمثيل فاعل  4

لألطراف المجتمعية في صنع القرار 

ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ 

 برامجها

وجود أطراف مجتمعية فى اللجان ذات  - ة كليل الداخ تمثيل لألطراف المجتمعية  فى جميع اللجان المشكلة -

 الصلة معتمدة من مجلس الكلية 

-  

 د والء الشحات 

 م.م/ شيماء ناصر 

 م.م/ شيماء عبد القوى 

 2018/2019 د سعدة راضى 
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للمؤسسة وسائل مناسبة  5

لقياس اّراء المجتمع 

واالستفادة من النتائج في 

  اتخاذ االجراءات التصحيحية

لقى لمراجعة وتحديث االستبيانات الخاصة بمتل لجنة تحديث تشكي -

رأى  ,مثل استبيان عن رأى الخريج فى العملية التعليمية الخدمة 

 ى  يدانمستفدى الخدمة عن أداء الطالب أثناء التدريب العملى والم

 تشكيل لجنة لعمل االستبيانات االلكترونية  -

 عقد لقاء مع مستفيدى الخدمة  -

 

ة االستبيانات تشكيل معتمد للجن -

 االلكترونية 

 تفعيل بعض االستبيانات الكترونى  -

 

 

 

 د/ فاطمة ابو العال 

 م.م /ماجدة فكرى 

 م/ سماح شكري 

 

وحدة ضمان 

 الجودة  
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