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 وحدة الجودة           

 
 

انسُىي نىحذة ضًاٌ انجىدة وانخطىيز انزبع انخقزيز 

 انًسخًز 

 بانكهيت

        

نقددذ تددحج وحددذة انجددىدة                           

وانخطىيز انًسخًز بانكهيت خالل انحاو انًُصزف اتخخذاو 

يع  يت  يت انخحهً يتفي انحًه قاييس انقىي حاييز وانً انً

نذي  يز ا ضائها األ نذي أع بزة  ضيق انخ ياث و هت اإليكاَ ق

كاٌ يٍ انصحىبت بًكاٌ يحه أٌ حقىو إدارة انجىدة بكم 

ب فج  حى يا كه يا  سخحزض  تىف َ حال  هي أي  كٍ ع ه ، ن

 انقياو به خالل انحاو انًُصزف عهي انُحى انخاني :

 اخرٛاس يكاٌ انٕحذج .      .1

 ذشكٛم انٓٛكم اإلداس٘ ٔانرُظًٛٙ نهٕحذج .     .2

 ذأسٛس انٕحذج .     .3

 ششاء األجٓضج ٔانًؼذاخ انالصيح نهٕحذج .     .4

 نهٕحذج ٔكزنك فٗ أَشطح انٕحذج .  انٓٛكم انرُظًٛٙذًثٛم انطالب فٙ      .5

 إَشاء يكرة نًراتؼح انخشٚجٍٛ.     .6

ػًللم ينٛللح نرهمللٙ شللكأٖ انطللالب ٔذٕصٚللغ وللُادٚك انشللكأٖ تأيللاكٍ يخره للح      .7

 تانكهٛح .

 ٔضغ أَشطح انٕحذج ػهٗ انًٕلغ األنكرشَٔٙ نهكهٛح ػهٗ شثكح اإلَرشَد .     .8

اإلداسٚلٍٛ ٔانطلالب  –نجٕدج تٍٛ أػضلاء ْٛةلح انرلذسٚس ٔيؼلأَٛٓى َشش ثمافح ا     .9

 يٍ خالل َذٔاخ ،َششاخ ٔيطٕٚاخ.

 

   انرٕاوم انًسرًش يغ يشكض ضًاٌ انجٕدج  تانجايؼح.  10
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   ٔجٕد خطح ػًم ي ؼهّ نٕحذج ضًاٌ انجٕدج ٔينٛاخ نًراتؼح ذُ ٛزْا. 11

   يراتؼح ذُ ٛز انخطح اإلسرشاذٛجٛح نهكهٛح  . 13

ذمٛٛى اداء ٔحذج ضًاٌ انجٕدج تانكهٛح دٔسٚا فٙ ضٕء يؼاٚٛش انٓٛةح انمٕيٛح  14

   نضًاٌ جٕدج انرؼهٛى ٔاالػرًاد .

ذحهٛم َرائج اسرثٛاَاخ ذمٕٚى انطالب نهًمشساخ ٔانثشايج ٔذمٕٚى األداء نه ةاخ  15

داسج انؼهٛا انًؼُٛح ٔانمٛاداخ تص ح دٔسٚح، ٔسفغ انرٕوٛاخ تٓا إنٗ األلساو انؼهًٛح ٔاإل

   تانكهٛح الذخار اإلجشاءاخ انرصحٛحٛح .

يشاجؼح ذماسٚش ذمٕٚى األداء ٔانرماسٚش انذٔسٚح انٕاسدج يٍ انًصادس انًخره ح  16

   )انذاخهٛح ٔانخاسجٛح( ٔإػذاد ذمشٚش ػُٓا ٚشفغ إنٗ اإلداسج انؼهٛا تانكهٛح.

ٛةح انرذسٚس ذمذٚى أدنح إسشادٚح ٔخذياخ اسرشاسٚح ٔدػى فُٙ ألػضاء ْ 17

   ٔانؼايهٍٛ ٔانطالب تانكهٛح فًٛا ٚرؼهك تضًاٌ انجٕدج ٔانرأْٛم نالػرًاد.

إػذاد انرماسٚش انذٔسٚح ٔانرمشٚش انسُٕ٘ نهكهٛح ، ٔسفؼٓا إنٗ يشكض ضًاٌ  18

   انجٕدج تانجايؼح .

انمٛاو تُشاط إػاليٙ ٔذثمٛ ٙ ٔاسغ داخم انكهٛح نرشسٛخ ي ٕٓو ذمٕٚى األداء  19

   انجٕدج .ٔضًاٌ 

ػمذ دٔساخ ذذسٚثٛح فٙ يجال َظى انجٕدج ٔانرأْٛم نالػرًاد ٔفك خطح يركايهح  20

يؼرًذج نهرذسٚة ذشًم انمٛاداخ ٔ أػضاء ْٛةح ذذسٚس ٔانًؼأٍَٛ ٔاإلداسٍٚٛ ٔانطالب 

   تانكهٛح.

   ذٕجذ الئحح إداسٚح ٔيانٛح يؼرًذج نهٕحذج.   21

همح تاسرٛ اء يؼاٚٛش االػرًاد انرٙ ذؼذْا يشاجؼح انًسرُذاخ ٔانٕثائك انًرؼ  22

   انكهٛاخ سُٕٚا ٔإسسانٓا نهًشاجؼح إنٗ يشكض ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح.

اذخار اإلجشاءاخ انالصيح اسرؼذادا نضٚاسج انًحاكاج )نضٚاسج انٓٛةح انمٕيٛح نضًاٌ  23

   جٕدج انرؼهٛى ٔاالػرًاد( يٍ لثم يشكض ضًاٌ انجٕدج  لثم صٚاسج االػرًاد.
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حضٕس يذٚش ٔحذج ضًاٌ انجٕدج اجرًاػاخ انًجانس انحاكًح تانكهٛح نؼشض  24

   ٔيُالشح لضاٚا انجٕدج .

حضٕس يذٚش ٔحذج ضًاٌ انجٕدج تاَرظاو االجرًاػاخ انذٔسٚح نًذٚش٘ انٕحذاخ   25

   انز٘ ٚؼمذْا يشكض ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح.

   ذُ ٛز خطح انؼًم يٍ خالل انهجاٌ انًشكهح . 26

   ذٕجذ ينٛاخ ٔذماسٚش دٔسٚح نًراتؼح ذُ ٛز انخطظ انرُ ٛزٚح  27

   ذؼمذ يجانس اإلداسج انذٔسٚح نهٕحذج. 28

ذمٕٚى األداء نه ةاخ انًؼُٛح )إداسٍٚٛ ٔأكادًٍٚٛٛ ٔانمٛاداخ ( تص ح دٔسٚح ، ٔسفغ  29

رصحٛحٛح انرٕوٛاخ تٓا إنٗ األلساو انؼهًٛح ٔاإلداسج انؼهٛا تانكهٛح الذخار اإلجشاءاخ ان

   فٗ ضٕء انرغزٚح انشاجؼح . 

ذمذٚى أدنح إسشادٚح ٔخذياخ اسرشاسٚح ٔدػى نألطشاف انًجرًؼٛح راخ انؼاللح  30

  . تانكهٛح فًٛا ٚرؼهك تضًاٌ انجٕدج ٔانرأْٛم نالػرًاد

 

 يمسًح تانشٕٓس ضمان الجودة  خطة العمل السنوية لوحدة

=========================== 

 : 2015أكرٕتششٓش  خالل

اجرًاع نًجهس إداسج انٕحذج فٗ أٔل أسثٕع يٍ انشٓش نرحذٚذ انًٓاو انًطهٕب إَجاصْا ·

 خالل ْزا انشٓش ٔ ذحذٚذ ٔ ذكهٛف يٍ سٛمٕو تٓزِ انًٓاو.

ذٕوٛف انثشايج تاإلسرؼاَح تانًؼاٚٛش األكادًٚٛح فٙ ذهثٛح إحرٛاجاخ انسٕق سٕق انؼًم ·

 هٛح انرؼهًٛٛح.ٔدٔس األتحاز فٙ سفغ يسرٕ٘ انؼً

 اإلَرٓاء يٍ ذجًٛغ ٔ يشاجؼح ذٕوٛف انًمشساخ انذساسٛح نه صم انذساسٗ األٔل.·

)انًٕاسد  MISإػذاد لاػذج تٛاَاخ إنكرشَٔٛح ٔذ ؼٛم َظاو اإلداسج اإلنكرشَٔٙ     ·

 تٛاَاخ انًؤسسح انرؼهًٛٛح(. –انًانٛح ٔانًادٚح  –انًٕاسد  –انثششٚح 

 طانثاخ ان شلح األٔنٗ نرؼشفٛٓى تانكهٛح. ػًم أسثٕع ذٕػٛح نطالب ٔ·
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 إػذاد ينٛح يؼهُح ٔيؼرًذج نهرؼايم يغ شكأ٘ ٔ يمرشحاخ انطالب.·

 ػًم انرحذٚثاخ انالصيح نهًٕلغ اإلنكرشَٔٙ نهكهٛح.·

 ػًم ذحهٛم ألسرثٛاٌ اإلحرٛاجاخ انرذستٛح.·

ٚس ٔ إسسال ػًم ذمشٚش نًا ذى إَجاصِ خالل انشٓش ٔ يُالشرّ يغ أػضاء ْٛةح انرذس·

 َسخح يُّ إنٗ يشكض ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح.

 :2015شٓش َٕفًثش  خالل

اجرًاع نًجهس إداسج انٕحذج فٗ أٔل أسثٕع يٍ انشٓش نرحذٚذ انًٓاو انًطهٕب إَجاصْا ·

 خالل ْزا انشٓش ٔ ذحذٚذ ٔ ذكهٛف يٍ سٛمٕو تٓزِ انًٓاو.

داسٍٚٛ تانكهٛح طثما ػًم انخطح انرذسٚثٛح نهسادج أػضاء ْٛةح انرذسٚس ٔ اإل·

 إلحرٛاجاذٓى انرذسٚثٛح.

 اسرثٛاٌ يساء انطالب فٙ انًمشساخ انرٙ ٚمٕيٌٕ تذساسرٓا.·

 اسرثٛاٌ ذمٕٚى أػضاء ْٛةح انرذسٚس نهًمشساخ انذساسٛح انرٙ ٚمٕيٌٕ ترذسٚسٓا.·

 إػذاد َششاخ ٔ يطٕٚاخ تُشاط انٕحذج.·

 انذساسٛح.ٔسشح ػًم حٕل كٛ ٛح ػًم ذمشٚش انًمشساخ ·

 ػمذ ٔسشح ػًم حٕل إػذاد يص ٕفح انًمشساخ انذساسٛح·

ػًم ذمشٚش نًا ذى إَجاصِ خالل انشٓش ٔ يُالشرّ يغ أػضاء ْٛةح انرذسٚس ٔ إسسال ·

 َسخح يُّ إنٗ يشكض ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح.

 :2015شٓش دٚسًثش  خالل

انًٓاو انًطهٕب إَجاصْا اجرًاع نًجهس إداسج انٕحذج فٗ أٔل أسثٕع يٍ انشٓش نرحذٚذ ·

 خالل ْزا انشٓش ٔ ذحذٚذ ٔ ذكهٛف يٍ سٛمٕو تٓزِ انًٓاو.

 ذمشٚش انًمشساخ نه صم انذساسٗ األٔل.·

نماءاخ ي رٕحح تشأٌ َرائج االسرثٛاَاخ يغ انطالب ٔأػضاء ْٛةح انرذسٚس ٔيؼأَٛٓى ·

 ٔاإلداسٍٚٛ ٔانًسر ٛذٍٚ )انطالب ٔجٓاخ انؼًم(.
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 فٙ ذشذٛة انًٕاد فٙ جذأل االيرحاَاخ. اسرثٛاٌ أساء انطالب·

( ألػًال ٔ أَشطح انٕحذج ٔ يُالشرّ 12ٔ  11ٔ 10إػذاد ذمشٚش ػٍ ستغ انسُح )    ·

يغ أػضاء ْٛةح انرذسٚس ٔ إسسال َسخح يُّ إنٗ يشكض ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح ٔ 

 َسخح إنٗ إداسج انًششٔػاخ تانماْشج

 :2016شٓش ُٚاٚش  خالل

اسج انٕحذج فٗ أٔل أسثٕع يٍ انشٓش نرحذٚذ انًٓاو انًطهٕب إَجاصْا اجرًاع نًجهس إد·

 خالل ْزا انشٓش ٔ ذحذٚذ ٔ ذكهٛف يٍ سٛمٕو تٓزِ انًٓاو.

 ػمذ ٔسشح ػًم حٕل ذطٕٚش طشق ذمٛٛى انطالب ٔ جٕدج انٕسلح اإليرحاَٛح.·

 (.E-Learningػمذ ٔسشح ػًم حٕل أَظًح انرؼهى غٛش انرمهٛذٚح )انرؼهى راذٙ ·

حذٚذ االٔنٕٚاخ انثحثٛح فٙ ضٕء انًششٔػاخ انمٕيٛح ٔخطح انجايؼح انثحثٛح ذ·

 ٔيصادس انرًٕٚم انذاخهٛح ٔانخاسجٛح.

 2015-2010إػذاد خطح تحثٛح نهكهٛح خالل انخًس سُٕاخ انماديح ·

ػًم ذمشٚش نًا ذى إَجاصِ خالل انشٓش ٔ يُالشرّ يغ أػضاء ْٛةح انرذسٚس ٔ إسسال ·

 ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح. َسخح يُّ إنٗ يشكض

 

  

   

 

 يذٚش ٔحذج انجٕدج ٔانرطٕٚش انًسرًش                                                                 

 

 د / دمحم جالل انؼٛسٕ٘


