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 في مجال الجودة  7102-6102 كاديمينجاسات كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي للعام األإب قائمة

 التنفٌذ المهام

 اإلستبٌانات

توزٌع االستبٌانات الكترونٌاً  تمٌو التابعة للوحده تفعٌل لجنة االستبٌانات الخاصة بالكلٌة لقد تم

الصفحة  علىستبٌا  الرابط الخاص باال( وانزال google formsبرنامج ) بأستخدام

بالمقررات او على البرٌد االلكترونى ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة االلكترونٌة الخاصة 

مما ادى الى توفٌر الكثٌر م  الوقت والمجهود واالمكانات  ملٌ  والخرٌجٌٌ لمعاونة والعا

 المبذولة فى عملٌات التوزٌع ورصد النتائج.

 ملف المقرر
م  خالل منسقى  تهاومراجعتها م  خالل لجنة متابع تحدٌث ملفات المقرراتنتهاء م  تم اإل

 واللجا  المركزٌة التابعة لمركز ضما  الجودة بالجامعة. العلمٌة الجودة باالقسام

  كلٌة.وحده ضما  الجودة ومجلس ال برنامج وتم إعتماده فى مجلستم عمل تقرٌر ال تقرٌر البرنامج

ات ومصفوفات المعارف توصٌف
 للمقررات 

 تحدٌثها  بعد وكذلك المصفوفات الخاصة بها نتهاء م  توصٌف جمٌع المقرراتتم اإل

)إعتماد  فى بداٌة كل فصل دراسىلس الكلٌة ومج قسام عتمادها فى مجالس األإو

واإلعتماد لفصل الربٌع بتارٌخ )، ( 7/11/6116فصل الخرٌف بتارٌخ مجلس كلٌة 

  ومرجعتها م  خالل منسقى االقسام بالكلٌة .(9/4/6117مجلس كلٌة 

  التى سٌتم العمل بها اعداد توصٌفات ومصفوفات المقررات طبقاً لألئحة الجدٌدة وتم

القادم وتم  مرجعتها م  خالل منسقى  6117/6112 الجامعى بداٌة م  العام

 .االقسام بالكلٌة

 تقرٌر المقررات

المجمعة لكل  الخطة التصحٌحٌة كذلكو  تم عمل تقارٌر المقررات فى نهاٌة كل فصل دراسى

فى فصل  و مجلس الكلٌةفى مجالس االقسام  والخطط التقارٌر هعتماد هذإمناقشة و تمتو قسم

 6117مجلس كلٌة سبتمبر  وفصل الربٌع( 9/4/6117الخرٌف )مجلس كلٌة 

وأسالٌب  سٌاسات تقوٌم الطالب
 التعلٌم والتعلم

  المتبعة فى األقسام وكذلك أسالٌب التعلٌم والتعلم  سٌاسات تقوٌم الطالبمتابعة تطبٌق تم

 9/11/6115المختلفة لكلٌة الصٌدلة فى مجلس الكلٌة المنعقد فى 

 التعلٌم والتعلم إستراتٌجٌة 9/11/6115 مجلس الكلٌة فى المعتمدة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم ومتابعة تطبٌق 

خطة القسم األكادٌمً )النظام الداخلى 
 للجودة فى األقسام(

للفصلٌ  وتم إعتماده فى مجالس األكادٌمٌة )النظام الداخلى للجودة(  خطط األقسام  وضعتم 

 7/11/6116فى مجلس الكلٌة بتارٌخ  6116/6117خرٌف لاالقسام ومجلس الكلٌة 

  9/4/6117 فى مجلس الكلٌة بتارٌخ 6116/6117فصل الربٌع األقسام لخطط وإعتماد 
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 7/1/1027   تحزيزاً في 

 

 

    المديز التنفيذى لوحدة ضمان الجودة                                              رئيس وحدة ضمان الجودة          

وعميد الكلية                                                                                                                  

 

 
 

 د. ماجد الغشوليأ.                                                                         حنان سميزد.                 

 التقرٌر السنوي
  طبقاً  6116/6117التقرٌر السنوى للكلٌة للعام الجامعى  م  عمل تهاءناإلتم

 .6117اعتماده فى مجلس الكلٌة سبتمبر وتم للنموذج المرسل م  المركز 

 الدراسة الذاتٌة
ومراجعتها م  قبل مدٌر الوحدة والنواب  6116/6117اإلنتهاء م  الدراسة الذاتٌة  تم

 واعتمادها فى مجلس الوحده

 التصحٌحٌةجراءات اإل

 –المبنٌة على تقارٌر المراجعات الداخلٌة ) للكنترول ٌتم متابعة تنفٌذ االجراءات التصحٌحٌة 

 تقارٌر المقررات (  –نسب النجاح للمقررات  –معاٌٌر الدراسة الذاتٌة  –ملفات المقررات 

 لضما  جودة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.

ستٌفاء االمتحانات إمصفوفة 
  ةللمخرجات التعلٌمٌة المستهدف

حتفاظ بها فى اإلو ٌتم  ةنات للمخرجات التعلٌمٌة المستهدفستٌفاء االمتحاإعمل مصفوفة  ٌتم 

ألمتحانات الفصلٌة والنهائٌة  واعداد الفحص الفنى والشكلى للورقة االمتحانٌة ملف المقرر

 للمقررات فى نهاٌة كل فصل دراسى.

 أنشطة أخرى

 الدائمة ل :المتابعة  -1

  لجنة مستشارى الدراسة الذاتٌة. 

  رؤساء المعاٌٌر 

 منسقى الجودة 

 .لجنة االستبٌانات 

 لجنة المراجعات الداخلٌة 

 

 تشكٌل اللجا  المختلفة: -6

 . لجا  الدراسة الذاتٌة 

 .مجلس الوحدة 

 .لجنة متابعة أعمال الكنترول 

 

 اعمال الجودة للكلٌة. جمٌع الدعم الدورى ل -3

 


