
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تمهيد 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Assurance Unit – 

جية خطة اإلستراتيللالخطة التنفيذية 

جامعة فاروس  -لكلية طب األسنان 

7102- 8102  



 
 

 

 

 

 

 

 

الخطة التنفيذية لكلية طب
جامعة فاروس-االسنان 

2017-2018



 

 

3 

 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

التكلفة التقديرية 

 إلي من  باإللف جنيه
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تأهيل الكلية  1/1

للحصول علي 

االعتماد المؤسسي 

من قبل الهيئة 

القومية لضمان 

 الجودة و االعتماد

تشكيل لجنة لمراجعة  1/1/1

وتحديث الهيكل التنظيمي 

 للكلية

 

 وحدة ضمان الجودة مستمر 3112

وثيقة اعتماد تشكيل 

 اللجنة

 

مناقشة الهيكل  1/1/3

التنظيمي الحالي واقتراح 

التعديالت في ضوء رؤية 

ورسالة الكلية وأهدافها 

 اإلستراتيجية 

 وحدة ضمان الجودة مستمر 3112

 مقترح هيكل تنظيمي

محدث وفقا لرؤية 

 ورسالة الكلية

 

اعتماد الهيكل  1/1/2

 التنظيمي وإعالنه 

 

 مستمر 3112
 مجلس الكلية

 وحدة ضمان الجودة

هيكل تنظيمي معتمد 

 ومعلن

 

استكمال التوصيف  1/1/4

الوظيفي لكافة الوظائف 

المستحدثة بالهيكل التنظيمي 

 للكلية . 

 

 وحدة ضمان الجودة مستمر 3112

معتمد ومعلن  كتيب

للتوصيف الوظيفي لكافة 

 الوظائف بالكلية

5 

استكمال الهيكل  1/1/5

التنظيمي لمختلف القطاعات 

األكاديمية واإلدارية وفقًا 

 لرؤية ورسالة الكلية .

 

 مستمر 3112

 رئيس الجامعة

 عميد الكلية

 أمين عام الجامعة

 إعالنات عن الوظائف

 قرارات تعيين / تجديد

مكتمل  هيكل تنظيمي

معتمد ومعلن لمختلف 

القيادات األكاديمية 

 والقيادية

11 

تشككككيل فريكككد إلعكككداد  1/1/6

 معايير الدراسة الذاتية

 
 وحدة ضمان الجودة مستمر 3112

محضر مجلس الكلية 

العتماد فريد إعداد 

 الدراسة الذاتية
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الزمنيةالفترة 
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

  
وضكككككف وتنفيكككككذ نظكككككام  1/1/7

دوري للمتابعككككككككككة لضككككككككككمان 

 استمرارية نظم ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة مستمر 3112

آليات معتمدة لمتابعة 

عمل وحدة ضمان 

الجودة / تقارير معتمدة 

 دوريا

 

اسككككتكمال التجهيكككك ات  1/1/8

 مستمر 3112 المادية بوحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة  

 إدارة المشتريات

بيان معتمد بتجهي ات 

 وحدة ضمان الجودة

58 

مراجعة وتحديث  1/1/9

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان 

 الجودة .

 وحدة ضمان الجودة  مستمر 3112

الئحة معتمدة ومعلنة 

 لوحدة ضمان الجودة  

 

عقد ورش عمل  1/1/11

للتوعية بالمعايير األكاديمية 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

 مستمر 3112
لجنة التدريب 

 والتوعية 

تقارير معتمدة لورش 

العمل / محتوى الورشة / 

 كشف بالحضور / صور

 

مراجعة واعتماد  1/1/11

المقررات الدراسية توصيف 

وكذلك مصفوفة المهارات 

 .الخاصة بالمقررات

األسبوع الثاني من كل 

 فصل دراسي

 رؤساء األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 منسقو األقسام العلمية

وجود توصيفات 

للمقررات ومصفوفة 

مهارات محدثة ومعتمدة 

 سنوياً 

5 

مراجعة وتحديث  1/1/13

توصيف ومصفوفة البرامج 

بداية فتح برنامج تعليمي  ARS  & NARSوفقا ل 

 ثجديد وعند التحدي

 رؤساء األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 منسقو األقسام العلمية

تقارير معتمدة لمراجعة 

البرامج والمقررات 

 الدراسية.

برامج ومقررات موصفة 

األكاديمية وفقا للمعايير 

 المتبناة .

 

مراجعة البرامج  1/1/12

والمقررات الدراسية داخليا 

 وخارجيا

بعد إعداد توصيفات 

ومصفوفات البرامج 

 والمقررات وبعد التحديث

 رؤساء األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 منسقو األقسام العلمية

 تقارير المراجعة
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

اتخاذ اإلجراءات  1/1/14  

التصحيحية في ضوء تقارير 

 المراجعة الداخلية والخارجية

سبتمبر من 

كل عام 

 جامعي

 مستمر

 رؤساء األقسام العلمية

 الجودةوحدة ضمان 

 منسقو األقسام العلمية

تقارير معتمدة وموثقة 

للبرامج والمقررات 

 الدراسية

 

مراجعة تقارير  1/1/15

البرامج السنوية و خطط 

 التع ي 

سبتمبر من 

كل عام 

 جامعي

 مستمر
 األقسام العلمية 

 وحدة ضمان الجودة.

 تقارير البرامج السنوية

خطط معتمدة للتع ي  

 والتطوير

 

قياس مستوى الرضا  1/1/16

 الوظيفي لمختلف الفئات 
 لجنة االستبيانات  مستمر يوليو 

نتائج قياس مستوى 

 الرضا الوظيفي

13 

تنفيذ وسائل للنهوض  1/1/17

 بمستوى الرضا الوظيفي
 عميد الكلية  مستمر يوليو 

 انخفاض معدل الدوران 

إجراءات  تصحيحية 

لتحسين  الرضا الوظيفي 

. 

 

تحديد االحتياجات  1/1/18

العددية من أعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم .

 مستمر  3112

 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية

بيان  معتمد باالحتياجات 

العددية من أعداد أعضاء 

 هيئة التدريس

 

استيفاء نسبة أعضاء  1/1/19

هيئة التدريس و الهيئة 

المعاونة إلى الطالب مف 

 المرجعية المعدالت

 مستمر  3112

 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

المعاونة إلى الطالب 

على مستوى الكلية و 

األقسام العلمية تتفد مف 

 المعدالت المرجعية .

 

آليات للتعامل وضع  1/1/02

 فيمع العجز أو الفائض 
أعضاء هيئة التدريس و الهيئة 

 .المعاونة

 مستمر  3112
 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية
 مسئول إدارة المعامل

ومعلنة  ةآليات معتمد
للتعامل مع العجز 

 والفائض
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

  
التأكد من مالئمة  1/1/31

لعضو هيئة  العلميالتخصص 

التدريس مف المقررات 

 فييشارك  التيالدراسية 

تدريسها عند إعداد الخطة 

و القسم  للكليةالتدريسية 

 .العلمي

 مستمر  3112

 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 

جدول بأسماء أعضاء 

هيئة التدريس ومالئمة 

 تخصصاتهم للمقررات.

نسخة من شهادة 

الدكتوراه والسيرة الذاتية 

وصفحة المقرر من 

الموقف لعضو هيئة 

 تدريس.

 

قياس آراء أعضاء  1/1/33

هيئة التدريس و الهيئة 

 المعاونة عن

) بيئة العمل و العدالة فى  

توزيف العبء التدريسي و 

اإلشراف و غيرها ( وتحليلها 

اإلجراءات  واتخاذ، 

 التصحيحية 

 مستمر  3112

 رؤساء األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة االستبيانات

 

نتائج االستبيانات وتحليها 

وخطة تصحيحية معتمدة 

 . 

1 

مراجعة وتحديث  1/1/32

معايير اختيار القيادات 

 األكاديمية واإلدارية .

 عميد الكلية مستمر  3112

معايير االختيار معتمدة 

 ومعلنة

 

مراجعة وتحديث  1/1/34

 دليل الطالب للكلية
 مستمر  3112

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

 وحدة ضمان الجودة 

دليل الطالب معتمد 

 ومعلن 

6 

وضف آلية للشكاوى  1/1/35

 والمقترحات 
 ومستمر  3112

آلية معتمدة ومعلنة 

 ةومفتعل

آلية معتمدة للشكاوى 

 والمقترحات 

 نماذج من الشكاوى 
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

تقييم أداء القيادات  1/1/06  

وفق معايير و مؤشرات تقييم 
موضوعية و بمشاركة 
األطراف المعنية فى عملية 

 التقييم.

مرة في نهاية كل عام 
 جامعي

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة االستبيانات  

نتائج االستبيانات 

وتحليلها والخطة 

 التصحيحية 

1 

آليات فاعلة وضع  1/1/07

التعليم  للتعامل مع مشكالت
 والتعلم 

 عميد الكلية  مستمر 3112

 رؤساء األقسام العلمية 

 وحدة ضمان الجودة

وفعالة  ةمعتمدآليات 

للتعامل مف مشكالت 

 التعليم والتعلم 

 

تطوير الموقع  1/1/02

 االلكتروني للكلية

عمداء الكلية / وحدة  مستمر 3112

 ضمان الجودة

منسد الموقف 

/ إدارة  االلكتروني

 نظم المعلومات 

 موقف الكتروني محدث

زيادة عدد ال ائرين 

 للموقف

 

تطوير مهارات  1/3

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

المعاونة لمواكبة 

التطورات في وسائل 

وطرق التعليم و 

 التعلم.

حصر وتحديد  1/3/1

االحتياجات التدريبية لمختلف 

 الفئات سنويا

 مستمر 3112

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة االستبيانات

لجنة التدريب 

 والتوعية
 

بيان سنوي معتمد 

 باالحتياجات التدريبية

 

وضف خطة تدريب  1/3/3

سنوية لتنمية القدرات لمختلف 

 الفئات  .

 مستمر 3112

خطة تدريب سنوية 

 معتمدة ومعلنة

 

تنفيذ خطة التدريب   1/3/2

ألعضاء هيئة التدريس و 

 المعاونة و اإلداريين . الهيئة

 مستمر 3112

بيان ببرامج التدريب 

المنفذة / محتوى الدورات 

 / نسب الحضور إفادات/ 

 

 

5 

 مستمر 3112 قياس مردود التدريب 1/3/4
دراسات/تقاريرتقييم 

 مردود التدريب
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

  
مراجعة وتحديث  1/3/5

 إستراتيجية التدريس والتعلم 
 أكتوبر من كل عام جامعي

األقسام العلمية / وكيل 
الكلية لشؤون التعليم 

والطالب / وحدة ضمان 
 الجودة

للتدريس  إستراتيجية

 والتعلم معتمدة ومعلنة

 

وضف آلية متابعة  1/3/6

 إستراتجية التعليم والتعلم.
 مستمر 3112

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام

 أعضاء هيئة التدريس
مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة

  آلية معتمدة ومعلنة 

مدى تطبيد  متابعة 1/3/7

 إستراتيجية التدريس والتعلم 

 مستمر 3112

توافر أمثلة تظهر التفاعل 

بين الطالب و هيئة 

التدريس و الطالب و 

بعضهم و التعلم المختلط 

 ريادةو  التعاونيو التعلم 

 األعمال و غيرها(

 

آليات محددة وضف  1/3/8

للتأكد من عدالة نظام 

 والتقويم االمتحانات

 مستمر 3112

 عميد الكلية

 األقسامرؤساء 

 وحدة ضمان الجودة

خطاب يمرر بعدم وجود 

أقارب حتى الدرجة 

الرابعة .آلية معتمدة 

لمراجعة وتحليل نتائج 

 االمتحان

 

وضف آلية فعالة لتوثيد  1/3/9

 . االمتحاناتنتائج 
 مستمر 3112

 عميد الكلية

 األقسامرؤساء 

 وحدة ضمان الجودة

  آلية معتمدة ومعلنة 

وضف قواعد موثقة  1/3/11

للتعامل مف تظلمات الطالب 

،  االمتحاناتمن نتائج 

 ومتابعة تطبيقها وإعالنها

 مستمر 3112

 عميد الكلية

 لشؤونوكيل الكلية 

التعليم والطالب 

 األقسامرؤساء 

 

آلية معتمدة ومعلنة 

إعادة رصد  اللتماسات

الدرجات / نماذج من 

تظلمات الطلبة / نماذج 

من نتائج االلتماسات بعد 

 فحصها.
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من 

  

دراسة معدل تطور  1/3/11

نسب النجاح للمستويات 

المختلفة للمرحلة الجامعية 

 األولى

 مستمر 3112

 لشؤونوكيل الكلية 

التعليم والطالب 

 األقسامرؤساء 

 وحدة ضمان الجودة

بنسب النجاح إحصائية 

للمستويات المختلفة 

للمرحلة الجامعية األولى 

نتائج  نتقرير ع/ 

/ اعتماد االمتحانات 

 التقرير من مجلس الكلية

 

االستفادة من نتائج  1/3/13

االمتحانات فى تطوير البرامج 

و المقررات الدراسية و 

إستراتيجية التدريس التعلم و 

 التقويم

 مستمر 3112
 األقسامرؤساء 

 وحدة ضمان الجودة

تقرير المقرر / الخطة 

 التصحيحية
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االهتمام 3/1

البحث بمجاالت 

العلمي و تحفي  

أعضاء هيئة 

التدريس إلجراء 

البحوث العلمية 

ونشرها و تنظيم 

المؤتمرات و 

 الندوات العلمية.

دراسةةةةةةةةةةةة لتحديةةةةةةةةةةةد  0/1/1

احتياجةةةةةةةات المجتمةةةةةةةع مةةةةةةةن 
 البحوث التطبيقية.

 أكتوبر من كل عام جامعي
 رؤساء األقسام

 وحدة ضمان الجودة

بيان بالبحوث التطبيقية 
 المجتمعتبًعا الحتياجات 

 

تحةةةديث  طةةةة البحةةةث  0/1/0

لمواكبةةةة المسةةةتجدات  يالعلمةةة
 العالمية ومتابعة تنفيذها.

 يناير ومستمر
 العلمية مرؤساء األقسا

 وحدة ضمان الجودة

 العلمي طة البحث 
/ ال طط معتمدة ومعلنة 

 .البحثية لألقسام العلمية 
تقارير سنوية لمتابعة 

 تنفيذ ال طة.

 

أعضةةةاء هيئةةةة تحفيةةةز  0/1/3

التةةةةةةةدريس للمشةةةةةةةاركة فةةةةةةةي 
المةةةؤتمرات الدوليةةةة و النشةةةر 

 في دوريات عالمية

 سبتمبر من كل عام
 رئيس الجامعة
 عميد الكلية

 رؤساء األقسام العلمية

صور كشوف المكافآت 

والمشاركة في  المؤتمرات  

العلمية / قرار مجلس 

 ألجامعه لصرف المكافآت

بيان باألبحاث المنشورة 

 محليادوليا و 

41 
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

  

تنظكككيم مككككؤتمر علمككككي  3/1/4

 سنويا

أكتوبر 

 ونوفمبر
 مستمر

 عميد الكلية 
وكيل الكلية ل دمة 
 المجتمع وتنمية البيئة 
وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحوث
 رؤساء األقسام العلمية

تقارير ووثائد معتمدة 

للمؤتمرات العملية التي 

 تنظمها الكلية .

51 

دراسككككككككككككة لتحديككككككككككككد  3/1/5

االحتياجكككات الفعليكككة للمعامكككل 

البحثيككككككة فككككككي التخصصككككككات 

 المختلفة

 مستمر 3116

 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية
باالحتياجات معتمد بيان 

 الفعلية للمعامل البحثية

 

وضكككف خطكككة لتحكككديث  3/1/6

وإمكككككككداد المعامكككككككل البحثيكككككككة 

باإلمكانككككات الداعمككككة للبحككككث 

 . التخصصاتالعلمي لمختلف 

 مستمر 3116

 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية

 خطة معتمدة ومعلنة

باألجه ة والمعامل بيان 

 التي تم تطويرها

341 

وضكككف وتفعيكككل ميثكككاق  3/1/7

 العلمكككككيألخالقيكككككات البحكككككث 

 الفكرية الملكيةوحماية حقوق 

 وحدة ضمان الجودة مستمر فبراير

ميثاق معتمد ومعلن 

 العلميألخالقيات البحث 

 الملكيةوحماية حقوق 

 الفكرية

- 

بيانككككات  إنشككككاء قاعككككدة 3/1/8

 البحثي بالكليةلإلنتاج 
 يوليو من كل عام

 وحدة ضمان الجودة

 إدارة نظم المعلومات 

 قاعدة بيانات محدثة 
 

تطككككككور دراسكككككة معكككككدل  3/1/9

للمؤسسة )لألعوام  البحثي اإلنتاج

الثالثككككككة الماضككككككية( و متوسككككككط 

ألعضاء هيئة التكدريس و  اإلنتاج

 . الدوليمتوسط النشر 

 

3112 

 مستمر ومستمر
 الجودةوحدة ضمان 

 إدارة نظم المعلومات

نمو  في البحثي اإلنتاج

مستمر, و يتناسب مف عدد 

 أعضاء هيئة التدريس.
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من 

العمل علي  3/3 

تفعيل الشراكات 

وتطوير العالقات مف 

كليات طب األسنان 

و مؤسسات البحث 

العلمي محليا و 

 إقليميا ودوليا

إقامكككة شكككراكات بحثيكككة  3/3/1

 .ااودوليً محليً  مفعلة
 مستمر 3112

 عميد الكلية

 إدارة العالقات الدولية

ا اتفاقيات مفعلة محليً 

 اودوليً 

 

 تفاقيكككككككككاتاالتفعيكككككككككل  3/3/3

دوليكككة مكككف جامعكككات  المبرمككة 

لتبادل الطالب و أعضاء هيئكة 

 التدريس

 مستمر 3112

  اتفاقيات مفعلة

تأهيل الطالب  3/2

علي مستوي 

البكالوريوس و 

الدراسات العليا في 

مجال علوم طب الفم 

 و األسنان

وضف آليات الكتشاف  3/2/1

الطالب المتعثرين 

 والموهوبين والمتمي ين

 مستمر  3112

 عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

 وحدة ضمان الجودة

  آليات معتمدة ومعلنة

مكافآت للطلبة   3/2/3

المتفوقين و تشجيف الطالب 

على حضور دورات بمرك  

اإلعداد المهني و ريادة 

 األعمال 

 مستمر 3112
 CDECمنسد 

 بالكلية

بيان بأسماء الطالب 

 المتفوقين 

بيان بأسماء الطالب  

 المشاركة في الدورات 

5 

خطط سنوية مجدولة  3/2/2

لألنشطة الطالبية في 

المجاالت الرياضية والثقافية 

 واالجتماعية .

سبتمبر 

وفبراير من 

 كل عام 

 مستمر
وكيل شؤون خدمة 

 المجتمف و تنمية البيئة

خطط سنوية مجدولة 

لألنشطة الطالبية /تقارير 

خطط متابعة تنفيذ 

 األنشطة

111 

وضف آلية لمشاركة  3/2/4

الطالب في مختلف األنشطة 

 الطالبية.

 مستمر 3112

وكيل شؤون خدمة 

 المجتمف و تنمية البيئة

 رائد األنشطة الطالبية

وجود آلية معتمدة ومعلنة 

لتحفي  الطالب على 

االشتراك في مختلف 

األنشطة / زيادة نسبة 

مشاركة الطالب فى 

 .األنشطة

111 
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من

  

تع ي  الدعم المادي  3/2/5

 واالجتماعي للطالب

 

 مستمر   3112

نائب رئيس الجامعة 

 لشؤون خدمة المجتمف

 عميد الكلية

وكيل شؤون خدمة 

 المجتمف و تنمية البيئة

بيان بالمنح المقدمة 

 للطالب

قواعد للمنح الطالبية 

 معتمدة ومعلنة

بيان بأنشطة الدعم 

 االجتماعي التي نُفذت

مستوى الرضا عن الدعم 

 االجتماعي المقدم للطالب

111 

قياس آراء الطالب  3/2/6

باستخدام الوسائل المناسبة 

ولقاءات )مثل استبيانات 

وغيرها( واتخاذ ما يل م من 

 إجراءات تصحيحية .

نهاية كل 

 ترم دراسي 
 مستمر 

مرك  ضمان الجودة 

 بالجامعة 

وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية

نتائج االستبيانات 

وتحليلها والخطة 

 التصحيحية

11 

تشكككككيل لجنككككة لوضككككف  3/2/7

الئحة لبرامج الدراسكات العليكا 

 العمل.وفقا الحتياجات سوق 

 عميد الكلية - 3115

 قرار تشكيل اللجنة

 محاضر اجتماعها

 

دراسككككككة االحتياجككككككات  3/2/8

المجتمعيككككككة وسككككككوق العمككككككل 

 الختيار برامج للدراسات العليا

3115 - 
 لجنة االستبيانات

 وحدة ضمان الجودة

بيان ببرامج الدراسات 

العليا طبقا لالحتياجات 

 المجتمعية .

11 

بككرامج  الئحككةمراجعككة  3/2/9

ا الدراسكككككككات العليكككككككا داخليًككككككك

 ا.وخارجيً 

 عميد الكلية - 3115

تقارير المراجعة الداخلية 

 والخارجية

 

مكككن  الالئحكككةاعتمكككاد  3/2/11

 .المجلس األعلى للجامعات
3116 - 

 رئيس الجامعة

 عميد الكلية

الئحة معتمدة من المجلس 

 األعلى للجامعات
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من 

  
عكككككككككداد المعكككككككككايير إ 3/2/11

 ARSاألكاديميككككة المرجعيكككككة 

 .واعتمادها

3116 - 
 األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

أكاديمية مرجعية معايير 

ARS الهيئة معتمدة من

القومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد

 

توصككككككيف البككككككرامج  3/2/13

والمقككررات الدراسككية لبككرامج 

 الدراسات العليا.

3116 

- 
 األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 /توصيف البرامج

 المقررات الدراسية

 

وضككف خطككة لتسككويد  3/2/12

ا برامج الدراسكات العليكا داخليًك

 ا . وخارجيً 

 مستمر 3116

 األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

 ادارة التسويد

 الخطة معتمدة ومعلنة

تطور تدريجي في أعداد 

الطالب الملحقين 

 بالدراسات العليا

31 

تقككككككككارير البككككككككرامج  3/2/14

 والمقررات الدراسية 
 مستمر 3116

 األقسام العلمية

 وحدة ضمان الجودة

  تقارير معتمدة 

3
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تعظيم دور  2/1

الكلية في الخدمة 

المجتمعية و تنمية 

 البيئة

دراسة لتحديد  2/1/1

 االحتياجات المجتمعية
 مستمر 3112

لجنة خدمة المجتمف 

 وتنمية البيئة

بيان معتمد باالحتياجات 

 المجتمعية
- 

وضف وتنفيذ خطة  2/1/3

سنوية لتنمية البيئة وخدمة 

المجتمف تلبي احتياجاته 

 مستمر 3112 وأولوياته

لجنة خدمة المجتمف 

 وتنمية البيئة

 وحدة ضمان الجودة

 ومعلنةخطة معتمدة  -

 لخدمة المجتمف

 تقارير متابعة تنفيذها -

خدمات مجتمعية  -

متنوعة منفذة )قوافل 

رعاية   –طبية 

 ( مدارس....الخ

11 

خدمة  بأنشطةالتوعية  2/1/2

المجتمف وتنمية البيئة داخليا 

 وخارجيا

 مستمر 3112
لجنة التدريب 

 والتوعية

دورات تدريبية،  -

 -ندوات، ورش عمل 

 ملصقات

 االلكترونيالموقف  -

11 
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي من 

  

تفعيل المشاركة  2/1/4

صنف القرار  فيالمجتمعية 

 وتنفيذ برامجها

 مستمر 3112

 عميد الكلية

 فوكيل لشؤون المجتم

 وتنمية البيئة

لجنة خدمة المجتمف 

 وتنمية البيئة

قرار تشكيل مجلس 

 المجتمف لممثلوالمجالس 

اجتماعات محاضر  -

 المجالس واللجان

نماذج من المشاركة  -

 المجتمعية

وثائد، اتفاقيات التعاون 

والشراكة مف مؤسسات 

 المجتمف

- 

قياس مدى رضا  2/1/5

المجتمف ومنظمات سوق 

 .العمل على الخدمات المقدمة

 مستمر 3112
 لجنة الستبيانات

 وحدة ضمان الجودة

، لقاءات، تاستبيانا -

 مقابالت

11 

تحليل نتائج رضا  2/1/6

 اإلجراءاتالمجتمف واتخاذ 

 المناسبة   ةالتصحيحي

  مستمر 3112

نسبة الرضا عن الخدمات 

 المجتمعية المقدمة

التصحيحية  اإلجراءات -

 المفعلة.

 

 

التواصل مف  2/3

خريجي الكلية 

وإتاحة فرص 

التعليم المستمر من 

اجل تطوير 

خبراتهم المهنية و 

 .البحثية

 

 لجنة / وحدة تشكيل  2/3/1

 لمتابعة الخريجين  
 عميد الكلية مستمر 3112

قرار تشكيل وحدة/ لجنة 

 لمتابعة الخريجين

محاضر اجتماعات  -

 دورية

 

 

قاعدة بيانات  إنشاء 2/3/3

 الكلية  لخريجي
 مستمر 3112

 وحدة ضمان الجودة

 إدارة نظم المعلومات

 إدارة شئون الطالب

 

محدثة قاعدة بيانات 

 للخريجين.
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 المتابعة و تقييم األداء

 

 إلي  من 

  

تنظيم ملتقي توظيفي  2/3/2

 للخريجين
 مستمر 3115

 عميد الكلية

 فوكيل لشؤون المجتم

 وتنمية البيئة

وكيل لشؤون التعليم 

 والطالب

لجنة خدمة المجتمف 

 وتنمية البيئة

 الملتقى إعالن

 منشورات الدعاية

 للملتقىتقرير معتمد 

11 

 ةتدريبيتنظيم دورات  2/3/4

كلية طب  بخريجيلالرتقاء 

 األسنان 

 مستمر 3115

 .الخريجينلجنة 

مرك  تنمية المهارات 

 األعمال وريادة

المعتمدة  ةالتدريبيالخطة 

 للخريجين

 

11 
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التحديث  4/1

المستمر للبنية 

التحتية من اجل 

توفير البيئة 

المناسبة  للعملية 

التعليمية و 

 التدريسية.

معككككككككككايير اسككككككككككتيفاء  4/1/1

المسكككككككككاحات والتجهيككككككككك ات 

والمواصكككفات العامكككة للمبكككاني 

والمرافكككد وقاعكككات التكككدريس 

لطبيعككة نشككاط وفقككا والمعامككل 

 .و ألعداد الطالب  الكلية

 مستمر 3112
 رئيس الجامعة 

 عميد الكلية

 رؤساء األقسام العلمية 

زيادة أعداد العيادات 

لتتناسب مف زيادة أعداد 

 الطلبة

بعدد من تجهي  العيادات 

 CADجهاز مثل  األجه ة

CAM  جهاز وCONE 

BEAM CT 

1611 

وضككككف وتنفيككككذ خطككككة  4/1/3

المرافكد يككتم المبككاني وصكيانة ل

 بصورة دورية

 إدارة الصيانة  مستمر 3112
 خطة معتمدة للصيانة 

 عقود الصيانة 

91 

وضكككككف خطكككككة إلدارة  4/1/2

 األزمات والكوارث بالكلية 
 مستمر 3112

إدارة األزمات 

 والكوارث  

 بالكلية

خطة معتمدة إلدارة 

 األزمات والكوارث

سيناريوهات للتعامل مف 

 مختلف األزمات 

 تنفيذ خطة إخالء للمبنى 

11 
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 الغايات  النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 األنشطة التنفيذية

 الفترة الزمنية
 مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات 

 األداءالمتابعة و تقييم 

 

 إلي من

تطوير خدمة المكتبات  4/1/4  

وإدخكككككككال خدمكككككككة المكتبكككككككة 

 االلكترونية

 مستمر 3112
 إدارة نظم المعلومات

 إدارة المكتبة

عمل إحصائيات لمعرفة 

 نسب المستفيدين سنويا

- 

ت ويككد المكتبككة بالكتككب  4/1/5

العلمية  و المراجف و الدوريات

 الحديثة 

 مستمر 3112

 األقسام العلمية

 إدارة المكتبة

 إدارة المشتريات

بالكتب و المراجف و بيان 

 العلمية الدوريات

15 

وضككف واعتمككاد ميثككاق  4/1/6

أخالقي يحكم جميكف ممارسكات 

 داخل الكلية

 وحدة ضمان الجودة مستمر 3112

ميثاق أخالقي معتمد 

 ومعلن 

- 

نشككككر مبككككادق الميثككككاق  4/1/7

 األخالقكككككككي بكككككككين الطككككككككالب

وأعضكككككاء هيئكككككة التكككككدريس و 

 الهيئة المعاونة

 مستمر 3112
لجنة التدريب 

 والتوعية

/ملصقات / ندوات 

 كتيبات الميثاق األخالقي

3 

 


