
  
Pharos University  Alexandria  

   باإلسكندرية جامعــــة فاروس
 Faculty of Mass Communication كليــة اإلعـالم وفنون االتصال      

 

1 | P a g e 
 

 9201 /2018لعام االكاديمي لجودة واالعتماد ضمان الخطة عمل وحدة تقارير متابعة 

 ماتم إنجازه مؤشرات األداء األدوات  مسئول التنفيذ النشاط  م

1 
ضمان تشكيل وحدة اعادة 

 بالكليةالجودة واالعتماد 

  العميد 

  المدير التنفيذي للوحدة 

   المدير التنفيذي للوحدة نائب 

  الوحدةعمل قرار تشكيل 

  تجهيز الوحدة بما يلزم من أجهزة

 وأدوات 

  قرار تشكيل معتمد 

 مكان الوحدة المجهز 

 تم إنجازه

 

2 

 
اعتماد رؤية ورسالة  -

 وأهداف الوحدة  

   العميد 

 للوحدة المديرالتنفيذي 

   التنفيذي للوحدةالمدير نائب 

عمل استبيان لرؤية ورسالة وأهداف 

 الوحدة

 واألهدافوجود الرؤية والرسالة 

متوافق عليها ومعتمدة من عميد 

 الكلية .

 تم إنجازه

 

 

  تم إنجازة
الطريقة االحصائية  -

 لتحليل االستبيانات

 للوحدة المديرالتنفيذي 

 لمدير التنفيذي  ا احد نواب

 للوحدة

 عمل  ةورش 
 

  نسب األداء المختلفة.تحسن 

 

3 

 نشر ثقافة الجودة 

 للوحدة المديرالتنفيذي 

 

 شة عمل تحت عنوان عقد ور

يمية والتقويم المعايير االكاد

 المؤسسى 

  توضيح مفهوم الجودة ومدى

حاجة الكلية لالعتماد وماهى 

معايير اعتماد مؤسسات التعليم 

 الجامعى 

  العمل على زيادة وعى

اعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المعاونة فيما يتعلق بنظم 

 الجودة 

 

 تم إنجازه 

 

4 

 

 

التدريب على كيفية اعداد 

 االسئلة االمتحانية 
 للوحدة المديرالتنفيذي 

 معيار التدريس والتعلم  منسق 

 

عقد ورشة عمل حول انواع االسئلة 

 االمتحانية ومعايير صياغتها 
  تنفيذ قرار عميد الكلية فى هذا

 الصدد

  توضيح الطريقة المثلى لكيفية

اعداد وصياغة االسئلة 

 

 تم إنجازه
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 االمتحانية 

توصيف المقررات  -1  5

  الدراسية 

 

 

 

الهيكل  تحديث تشكيل -2

 التنظيمى للكلية

 

حة الداخلية تحديث الالئ -3

 لوحدة  ضمان الجودة

 

 

 للوحدة المديرالتنفيذي 

  منسقى البرامج الثالث 

 جميع اعضاء هيئة التدريس  

 
 

 المدير التنفيذى للوحدة -
 ادارى الوحدة -

 
 

 المدير التنفيذى للوحدة -
 

 ادارى الوحدة -
 

  نموذج توصيف المقرر الدراسى

المعتمد من الهيئة القومية لضمان 

 جودة التعليم واالعتماد

 

 

عمل رسم تخطيطى للهيكل  -

 التنظيمى للكلية

 

نسخة مطبوعة من االئحة  -

 الداخلية بوحدة الجودة بالكلية 
 

نسخة الكترونية تم إرسالها  -
الى مركز ضمان الجودة 
لمراجعتها وذلك تمهيدا 
 العتمادها بمجلس الكلية

  وجود نسخة ورقية من

 توصيف المقررات الدراسية 

  بملفات مقرر كل عضو هيئة

 تدريس بالكلية
 
 

 قرار تشكيل معتمد -

 

 ه تم إنجاز

 

 

 

 

 تم إنجازه

 

 

 

 تم انجازه

 

 

 

استطالع اراء اعضاء هيئة  6

التدريس حول استراتيجيات 

التدريس والتعلم والتقويم 

 المستخدمة من قبلهم 

 للوحدة المديرالتنفيذي   اعداد استبيان وتطبيقه على

 اعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 

  نسخة ورقية من وجود

االستبيانات التى تم تطبيقها 

على اعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية 

  تحليل نتائج االستبيان

التوصية بعمل محاضرة فى و

 هذا الصدد

 نم إنجازه
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نشر ثقافة الجودة من  - 7

خالل عمل محاضرة 

تحت مسمى " رسالة 

 الجودة" 

 للوحدة المديرالتنفيذي  وتجهيز المادة  ىعمل عرض تقديم

 العلمية

  توضيح رسالة الجودة

والمردود الفعلى من وراء 

الحصول على االعتماد بالنسبة 

 لخريجى الكلية 

 تم إنجازه

 

 

 

 

 

 تم إنجازه

تطبيق استبيان خاص  -

باستطالع اراء الطالب 

حول اداء اعضاء 

 الهيئة المعاونة بالكلية 

 للوحدة المديرالتنفيذي 

  ادارى وحدة ضمان الجودة 

  اعضاء لجنة االستبيانات

 بالكلية 

  طبع االستبيان الخاص بهذا

الغرض وتوزيعه على الهيئة 

 المعاونة بالكلية وتحليله احصائيا 

 

  تحسين نسب االداء المختلفة 

نشر ثقافة الجودة من خالل  8

محاضرة حول استراتيجيات 

 التدريس الجامعى 

 للوحدة المديرالتنفيذي 

 منسق معيار التدريس والتعلم 

 وتجهيز المادة  ىعمل عرض تقديم

 العلمية

 

 

 

  توضيح اهمية تطبيق

لتدريس والتعلم  ا استراتيجيات

 المختلفة فى العملية التعليمية 

 

 تم إنجازه 

 

 

 

9 

 

نشر ثقافة الجودة من  -

خالل عمل محاضرة 

حول كيفية كتابة 

 الدراسة الذاتية  

  المدير التنفيذى للوحدة 

  منسق معيار البحث العلمى

 واالنشطة العلمية 

 وتجهيز المادة  ىعمل عرض تقديم

 العلمية

 تحسين نسب االداء المختلفة  

 تم إنجازه

 

 

اليوجد توصيف 

معتمد للبرامج 

وقدتم ارسال و

توصيف للبرامج 

الى  مركز 

ضمان الجودة 

بالجامعة وتم 

 مراجع من كل قسم  تقييم البرامج الدراسية -

 مراجع خارجى 

نسخة ورقية من البرنامج لكل مراجع 

 للتقييم 
 تقرير المراجع الداخلي 

 تقرير المراجع الخارجي 
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مراجعته 

وإرساله الى 

الكلية مرة اخرى 

وجارى االن من 

جانب منسقى 

معيار البرامج 

االكاديمية تطبيق 

التعليمات الواردة 

  به  

10 

 تقرير المقررات الدراسية

 للوحدة المديرالتنفيذي 

 منسقي البرامج الثالث 

  جميع أعضاء هيئة التدريس 

  نموذج تقرير المقرر الدراسي

القومية لضمان المعتمد من الهيئة 

 جودة التعليم واالعتماد

  وجود نسخة ورقية ونسخة

الكترونية من تقرير المقررات 

 لكل األقسام ومعتمدة.

 إنجازهتم 

11 
قاعدة بيانات بأبحاث أعضاء 

 هيئة التدريس

   منسقي األقسام 

  منسق معيار البحث العلمي 

  مراجعة البيانات المتوفرة لدى

 القسم

  معدل االستشهادات

(citations)  البحثية الواردة

 هيئة التدريسلكل 

 مستمر

 توصيف المقررات الدراسية  12

 
 للوحدة المديرالتنفيذي 

  منسقى البرامج الثالث 

 جميع اعضاء هيئة التدريس 

  نموذج توصيف المقرر الدراسى

المعتمد من الهيئة القومية لضمان 

 جودة التعليم واالعتماد

 

  وجود نسخة ورقية من

 توصيف المقررات الدراسية 

 مستمر

 دة وعميد الكلية ة ضمان الجوارة وحدالمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                              رئيس مجلس اد             

 زة عثمانأ.د / عد. خالد الزهوينى                                                                                  

 

 


