الخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة والتطوير
المستمر
2021-2020
كلية السياحة وإدارة الفنادق
جامعة فاروس

خطة المراجعة الداخلية والخارجية
المسئول عن
المجال
الدارسات العليا

المهام
اعداد الئحة
الدراسات

األنشطة التنفيذية
-

تحديد الكوادر البشرية المؤهلة والدرجات العلمية
الألزمة لتدريس الدراسات العليا.
تشكيل لجنة العداد الئحة الدراسات العليا لبرنامج
السياحة وإدارة الفنادق.

-

تشكيل لجنة لتوصيف الئحة الدراسات العليا .
توصيف المقررات الداسية الدراسات العليا .
وضع مصفوفات البرامج والمقررات

-

التنفيذ

فترة
التنفيذ

لجنة التطوير
للبرامج والمقررات

يناير

عميد الكلية
لجنة التطوير

توصيف البرامج
الجديدة
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للبرامج والمقررات
واألقسام العلمية
الجديدة

فبراير
ومستمر
يونيو

مالحظات

عميد الكلية

مراجعة تطوير وتحديث معايير الجودة طبقا الصدار 2015
(التخطيط اإلستراتيجي -الهيكل التنظيمي – القيادة والحوكمة-

المعايير
األكاديمية

مراجعة استيفاء
المعايير

الهيكل التنظيمي

تحديث الهيكل
التنظيمي

المصداقية واألخالقيات -الموارد المالية والمادية -المشاركة

مسئول معيار

المجتمعية وتنمية البيئة -الطالب -المعايير األكاديمية – البرامج

المعايير

التعليمية/المقررات الدراسية -التعليم والتعلم والتسهيالت المادية-

االكاديمية

مستمر

أعضاء هيئة التدريس -البحث العلمي واألنشطة العلمية  -نظم
إدارة الجودة والتطوير المستمر).
مدير وحدة ضمان
 استحداث مهام جديدة علي اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيميمثل لجنة االجراءات االحترازية
 متابعة أداء اللجان المستحدثة بالهيكل التنظيمي. -متابعة وتقييم أداء كل اللجان.

الجودة والتطوير
يناير-
المستمر  +نائب
فبراير-
مدير وحدة ضمان
مارس
الجودة والتطوير
المستمر
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 لجنةاالستبيانات
 -متابعة توزيع استبيانات المقرر الدراسي بالتنسيق مع وحدة ضمان

أستبيانات تقويم
مقررات
الفصل
الدراسى
االول

الجودة والتطوير المستمر Google form
 كتابة التقرير وإرسالها لالقسام العلمية إرسال التقييمات لالطراف المعنية (اعضاء هيئة التدريس – رؤساءاالقسام – العميد) وتجميع استجاباتهم معتمدة من رئيس مجلس القسم
العلمى

والتغذية الراجعة
 مدير وحدةضمان الجودة

نوفمبر

والتطوير المستمر
 نائب مدير وحدةضمان الجودة
والتطوير المستمر

تقييم البرامج
والمقررات
متابعة اعداد
تقرير مقررات
الفصل الدراسى
االول

-توزيع نموذج تقرير المقررات على أعضاء هيئة التدريس إلستيفائة

 -لجنة

وجمعة واستكمال ملف المقرر

االستبيانات

 -تجميع تقارير المقررات معتمدة من اعضاء هيئة التدريس واعتمادها

والتغذية الراجعة

من المجالس المختصة

-رئيس لجنة

يناير -
يونيو

التقويم

استبيان تقويم
مقررات الفصل
الدراسى الثانى

 -متابعة توزيع استبيانات المقرر الدراسي Google form

 -مدير وحدة

 -كتابة التقرير وإرسالها لالقسام العلمية

ضمان الجودة

رؤساء االقسام – العميد) وتجميع استجاباتهم معتمدة من رئيس

والتطوير المستمر مايو
-نائب مدير وحدة

مجلس القسم العلمى

ضمان الجودة

 -إرسال التقييمات لالطراف المعنية (اعضاء هيئة التدريس –
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والتطوير المستمر
متابعة اعداد
تقرير مقررات
الفصل الدراسى
الثانى

توزيع نموذج تقرير المقررات على أعضاء هيئة التدريس إلستيفائةوجمعة واستكمال ملف المقرر

 -لجنة التعليم

 -تجميع تقارير المقررات معتمدة من اعضاء هيئة التدريس واعتمادها

والتعلم

يونيو

من المجالس المختصة

 لجنةتوزيع استبيان تقويم البرنامج األكاديميةتحليل النتائج تقييم الطالب للبرامج األكاديميةتقويم البرامج
االكاديمية من قبل
ارسال التقويمات لالطراف المعنية (اعضاء هيئة التدريس –طالب السنة
النهائية
رؤساء االقسام – العميد) واعتماده
-كتابة التقرير

اتخاذ االجراءات التصحيحية طبقا الراء رجال الصناعة

االستبيانات
والتغذية الراجعة
 -لجنةاالستبيانات

أغسطس

والتغذية الراجعة
 مدير وحدةضمان الجودة
والتطوير المستمر

-توزيع استبيان على الخريجين

 Google formلتقويم

البرنامج األكاديمية
تقويم البرامج
من قبل الخريجين

 لجنةاالستبيانات

-تحليل النتائج تقييم الطالب للبرامج األكاديمية وارسال التقويمات

والتغذية الراجعة.

لالطراف المعنية (اعضاء هيئة التدريس -رؤساء االقسام )

 -لجنة التعليم

لمناقشتها في المجالس الرسمية

والتعلم
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اغسطس

-كتابة التقرير

 -مدير وحدة

 -اتخاذ االجراءات التصحيحية طبقا الراء الخريجيين.

ضمان الجودة
والتطوير المستمر

توزيع استبيان على االطراف ذات الصلة لتقويم البرنامج

تقييم البرامج
األكاديمية من
األطراف ذات
الصلة

األكاديمية Google form

 -لجنة

-تحليل نتائج تقييم الطالب للبرامج األكاديمية وارسال التقويمات

االستبيانات

لالطراف المعنية (اعضاء هيئة التدريس -رؤساء االقسام )

والتغذية الراجعة

لمناقشتها في المجالس الرسمية.

–لجنة التعليم

كتابة التقرير وإرسال التقييمات لألطراف المعنية)أعضاء هيئة التدريس -رؤساء األقسام( لمناقشتها في المجالس

والتعلم

الرسمية.

أبريل -
مايو

مدير وحدة ضمان
الجودة

 اتخاذ االجراءات التصحيحية طبقا الراء رجال الصناعةرتيس مجلس القسم
العلمى

اعداد تقرير
البرامج
األكاديمية

إعداد وكتابة تقرير البرنامج واعتماده من المجالس
المختصة.
وضع خطط التحسين والتعزيز.

المنسق االكاديمى
بالقسم العلمى
مدير وحدة ضمان
الجودة والتطوير
المستمر
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فبراير
يوليو

تقييم البرامج
األكاديمية

إعداد تقرير عن اإلمكانيات المتاحة  ،طرق تقييم الطالب وأساليب
التعليم والتعلم وإحصاءات عن إنجاز الطالب في كل من البرامج
الدراسية.

 مراجعة تقارير البرامج والمقررات.متابعة تحديث
توصيف البرامج  -مراجعة تقارير رجال الصناعة في البرامج األكاديمية
والمقررات وفقا ً
 مراجعة األقسام العلمية في تحديث توصيفات البرامجوالمقررات.
للمعايير
األكاديمية المتبناه  -وضع مقترحات للتحسين والتعزيز

رئيس مجلس
القسم العلمى

مايو :
يونيو

مدير وحدة ضمان
الجودة والتطوير
المستمر

يوليو
اغسطس

والتطوير المستمر

مقارنة ال  ILOsومطابقتها مع محتوى المقرر مع اسئلةاالمتحان.
التاكد من تحقيق
البرامج
االكاديميه من
خالل المقررات
الدراسية

منسقي الجودة

-استيفاء  ILOsلمحتويات المقرر

باالقسام العلمية

 -استيفاء اسئلة االمتحان مع ILOs

مع مدير وحدة

 -مراجعة نتائج االمتحانات سنويا

ضمان الجودة

-اعداد مقارنات نتائج االمتحانات خالل ثالث سنوات

والتطوير

 -اتخاذ االجراءات التصحيحية تجاه أوجه عدم استيفاء ILOs.

المستمر.

سواء في المقررات أو األمتحانات
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نوفمبر
 2017الي
أبريل
2018

النظام الداخلي
لوحدة ضمان الجودة
والتطوير المستمر

متابعة أداء وحدة
ضمان الجودة
والتطوير المستمر

والتطوير
المستمر

االستفادة من
نتائج التقويم

المتابعة
والمراجعة
الداخلية

التحسين والتعزيز

بناء وتصميم
خطط التحسين
والمتابعة في
ضوء نتائج

 تصميم أدوات لقياس رضا األطراف ذات الصلة عن أداء وحدةضمان الجودة والتطوير المستمر والتطوير المستمر.
 تطبيق وتوزيع أدوات القياس لرضا األطراف ذات الصلة عنأداء وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والتطوير المستمر
(استبيانات –مقابالت ورش عمل -مقابالت جماعية -مجموعات
بؤرية).
 تحليل النتائج واعمل تقرير عنها. وضع خطط التحسين لعالج اوجه القصور في أداء وحدة ضمانالجودة والتطوير المستمر والتطوير المستمر.
 وضع مقترح باألجراءات التصحيحية وضع خطط للتحسين والتعزيزمراجعة واعتماد توصيف المقررات الدراسيه وكذلك مصفوفةالمهارات الخاصه بالمقررات.
مراجعة واعتماد تقارير المقررات الدراسيهوضع واعتماد تقرير البرنامج.التاكد من ان المخرجات التعليميه تحقق رسالة الكليه والتي بالتالي
تحقق وتوائم رسالة الجامعه واهدافها االستراتيجيه
متابعة ومراجعة التقرير السنوي للتقييم الذاتي للكليه للعامالدراسي  2020/2019والتزامه بالنماذج المطلوبه والتوقيت
الزمني المحدد لها
متابعة نظم تقييم الطالب وتطويرها والتاكد من نوعية وتدريباعضاء هيئة التدريس على طرق التقييم المستجده والحديثه(.ورش
عمل)
دعم ومتابعة رؤساء االقسام العلمية واعضاء هيئة التدريس فياستكمال متطلبات المراجعة الداخليه لملفات المقررات.
تشكيل فرق التحسين والتطويردراسة كيفية بناء خطة للتحسين والتطويرتنفيذ استراتيجيات التحسين والمتابعةإجراء تقارير لتقييم االداء بصفة دورية8

االقسام العلمية
+وحدة ضمان
الجودة والتطوير
المستمر والتطوير
المستمر

يوليو
2018

االقسام العلمية
+وحدة ضمان
الجودة والتطوير
المستمر

أغسطس

االقسام العلمية
+وحدة ضمان
الجودة والتطوير
المستمر والتطوير
المستمر

يونيو

مجلس ادارة وحدة

أغسطس

ضمان الجوده +
مدير وحدة

التقييم الذاتي

تحليل تقارير تقييم االداء المتابعة الدورية الدورية لخطة تحسيناالداء.

ضمان الجودة
والتطوير المستمر

وضع خطط
لتحسين االداء
بالكلية

إجراء تقارير لتقييم االداء بصفة دوريةتحليل تقارير تقييم االداء المتابعة الدورية الدورية لخطة تحسيناالداء

مدير وحدة
ضمان الجودة
والتطوير المستمر

الخريجيين

دعم الخريجيين

اعداد دليل
الخريجين

عقد ملتقي التوظيف والتدريب افتراضيا دعوة ممثلي الصناعة اعداد تقارير عن فعاليات الملتقي التدريب المستمرللخريجين بهدف تحسين مستواهم وتنميةمهاراتهم لمواكبة متطلبات و تطورات سوق العمل عن طريق
الندوات والدورات التدريبية و المؤتمرات.
 دعوة الخريجين في كل مناسبات الكلية ( مؤتمر – ندوة )-

تحديث دليل الخريجين
مناقشة الدليل واجراء التعديالت المطلوبة.
اعتماد الدليل المحدث بالمجالس الرسمية.
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أغسطس

مسئول معيار
الطالب مع لجنة
المناسبات

مارس -
أبريل -
مايو

والمؤتمرات
مسئول معيار
الطالب والخريجين

أغسطس

خطة القياس والتقييم
مسئول التنفيذ

المجال

المهام

االنشطة التنفيذية

الدعم الطالبي

رضا الطالب عن
الخدمات
والدعم الطالبي

 استبيانات عن رضا الطالب عن خدمات االرشاد الطالبيGoogle form
عقد يوم التوعية بالطالب Virtual تقييم يوم التوعية للطالب Google form متابعة تقارير لجنة الشكاوي والطالب Google form متابعة توزيع طالب علي المرشدين األكاديميين. متابعة تقرير المرشد األكاديمي العام علي أداء المرشديناألكاديميين .
 اتخاذ االجراءات التصحيحية تجاه أوجه القصور فياألرشاد األكاديمي.
 متابعة اعداد ونشر خطط األنشطة الطالبية في بداية كلفصل دراسي.

رضا أعضاء هيئة التدريس

قياس رضا أعضاء
هيئة التدريس

توزيع استبيانات علي السادة اعضاء التدريس والهيئة المعاونة
تحليل النتائج واالستفادة منها في التحسين والتعزيز
كتابة تقرير واعتماده من المجالس المختصة
والتطوير المستمر

الموارد (المرافق والمباني)
البيئة التكنولولجية

تقييم كفاءة المرافق
والمباني

كتابة تقرير عن المباني والمرافق والقاعات والفصول
الدراسية ومدى مناسبتها وصالحيتها وتحديد األعداد المناسبة
لها واعتماده من المجالس المختصة
عقد يوم عمل تطوعي في الجامعة بمشاركة الموظفين
والطلبة.
تجهيز الكلية بالتجهيزات المادية للبرامج الجديدة.
اجراءات فحص دورية للبيئة الجامعيه (التهوية واالضاءة
االزمه ومالئمة المياه ..الخ)
اجراء الجوالت الميدانيه لمالحظة امكانية التطوير في البيئةالجامعيه

وقت التنفيذ
مايو

مسئول معيار الطالب
والخريجيين

مدير وحدة ضمان الجودة

يونيو

والتطوير المستمر
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لجنة الموارد والتجهيزات
مدير وحدة ضمان الجودة
والتطوير المستمر
والتطوير المستمر

يونيو

مالحظات

 تحديث دليل االبنية والمنشأتالتقييم المستمر
للبيئة التكنولولجية
(البرامج المحسوبة)
والبيئة الداخلية
(االمن والسالمه
والبيئة الصحية
ومالئمة الخدمات)
قياس رضا العاملين
الجهاز اإلداري

تقييم أداء العاملين

 تحديد قائمة بأولويات البرامج الحديثه المطلوبه وتحميلهاعلى اجهزة الجامعه
تقييم مالئمة االجهزه التكنولوجية الموجودة في الجامعهومدى مالئمتها للعملية التعليميه (دراسة نقاط القوة والضعف
واولويات التطوير )
جمع البيانات تفريغ البيانات واستخالص النتائج كتابة تقرير واعتماده من المجالس المختصة كتابة تقرير من مديري اإلدارات ورؤساء األقسامعن العاملين وفقا لمعايير تقييم الجهاز اإلداري مع
التدعيم باألدلة والشواهد واعتماده من المجالس
المختصة
 وضع مقترح باألجراءات التصحيحية -وضع خطط للتحسين والتطوير
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مسئول معيار الموارد

يوليو

رتيس مجلس القسم العلمى
مدير وحدة ضمان الجودة
والتطوير المستمر

مسئول معيار الجهاز
االداري  +مدير وحدة
ضمان الجودة والتطوير
المستمر
االدارة المركزية
بالجامعة  +عميد الكلية

دوري

مايو

تتبع الموظفين بالكلية
االدارة المركزية
بالجامعة

المجال
النظام الداخلي لوحدة ضمان
الجودة والتطوير المستمر

التدريب العضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة
واالداريين

المهام
نشر ثقافة الجودة

تحديد االحتياجات
التدريبيه

خطة التدريب والنشر واالعالم
االنشطة التنفيذية
تنفيذ ورش عمل لنشر الوعي بالمعايير األكاديمية Zoom
meeting
عقد عدد من ورش العمل و الندوات بمختلف كليات
الجامعة للتعريف بثقافة الجودة و دور كل فرد داخل
الكلية.
تحديث دليل لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر .
توزيع عدد من المطبوعات و المطويات و االدلة
االرشادية.

تحديد االحتياجات التدريبية من خالل استبيانات ومقابالت
المشاركة في تنظيم عدد من الدورات وورش العمل
zoom meetingوالندوات لسد االحتياجات التدريبية و
التعريف بثقافة الجودة
تدريب مجموعة مختارة من الجهاز االداري للقيام بدور
المراجع الداخلى على ادارات الجامعة
تحليل نتائج االستبيانات
كتابة التقارير عن النتائج
وضع مقترح باألجراءات التصحيحية
وضع خطط لتحسين والتطوير
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مسئول التنفيذ
مدير وحدة الجودة
نائب مدير وحدة
ضمان الجودة
والتطوير المستمر
مجلس ادارة وحدة
الجودة

مدير وحدة ضمان
الجودة والتطوير
المستمر والتطوير
المستمر

وقت التنفيذ
ابريل

اكتوبر

سبتمبر -أكتوبر
(الكودار االدارية)

نوفمبر ديسمبر
للكودار االدارية
(قيادات –
موظفين)

مالحظات

تخطيط واعدادمحتوى البرامج
التدريبيه للفئات
المستهدفه .

اعداد محتوى البرامج التدريبيه المستهدفه
اختيار المدربين
تحديد مواعيد الدورات

مدير مركز
ضمان
الجودة
 +لجنة التدريب

ديسمبر للكودار
االكاديمية
يناير للكودار
االدارية

االعالن عن مواعيد البرامج التدريبيه Zoom Meeting
تنفيذ البرامج في موعدها ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة.
تنفيذ البرامج في موعدها للقيادات االكاديمية (مهارات
تنفيذ البرامج حسب
الخطط الموضوعه.

القائد –-اتخاذ القرار وحل المشكالت

وحدة ضمان الجودة

تنفيذ البرامج في موعدها للقيادات االدارية (بناء فريق

والتطوير المستمر

العمل -مهارة االتصال الفعال -القائد الفعال -تحفيز
الموظفين والعاملين)
تنفيذ البرامج في موعدها لالداريين (السالمة والصحة
المهنية (أطفاء – أسعافات أولية) -مهارة إدارة الوقت-
التفكير األبداعي -إدارة االجتماعات.-
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نوفمبر – ديسمبر
للكوادر االكاديمية

المجال

خطة التواصل المجتمعي والبيئي
االنشطة التنفيذية

المهام

الدور المجتمعي للكلية
رضا المجتمع عن
خدمات الكلية والخريج

-

اعداد استبيان عن رضا المجمتع عن خدمات
الكلية والخريج Google form
تحليل النتائج وكتابة تقرير واعتماده من
المجالس المختصة.
وضع مقترح باألجراءات التصحيحية.
وضع خطط للتحسين والتطوير.
اللقاءات المباشرة من خالل ورش العمل و
الندوات و جلسات االستماع Zoom
meeting
الزيارات الميدانية لمواقع المؤسسات
المجتمعية.
استطالع االراء و استخدام االستبانات
Google form

-

متابعة تحديد احتياجات األطراف ذات الصلة
من خالل استبيانات Google form
والمقابالت.
تحليل نتائج األستبيان ومراجعة تقارير النتائج
وضع مقترح باألجراءات التصحيحية
وضع خطط للتحسين والتطوير

-

آلية لتحديد رضا
األطراف المجتمعية عن
جودة الخدمات

متابعة لجنة خدمة
المجمتع وتنمية البيئة

-

-

-

عقد شراكة مع منشأت
سياحية وفندقية

-

عقد اتفاقيات مع مؤسسات سياحية وفندقية
ولتدريب الطالب اثناء التدريس واجراء الزيارات
الميدانية افتراضية
االتفاق مع منشأت سياحية وفندقية علي تطبيق
المحاضرات التطبيقية بها
تحديد اهداف الشراكة واالتفاقيات.
تحديد بنود مذكرات التفاهم والشراكات.
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مسئول التنفيذ

وقت التنفيذ

مسئول معيار المشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة
ورئيس لجنة المشاركة

اكتوبر

المجتمعية وتنمية البيئة
رئيس لجنة المشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة

رئيس لجنة المشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة

رئيس لجنة المشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة

يناير  -ابريل

سبتمبر  :اكتوبر

سبتمبر ومستمر

مالحظات

األزمات والكوارث
اعداد لدليل لجنة
االزمات والكوارث

-

تحديث دليل لالزمات والكوارث.
مناقشة المقترح وادخال التعديالت المقترحة.
الدليل يشتمل علس كافة الخطط.
والسيناريوهات لمواجهة األومات والكوارث.
تحديد واجبات فريق إدارة األخالء.
تحديد واجبات المدربين والمتدربين والموظفين
في حاالت الطوارئ.
إعداد سيناريو لالزمة والبدء في تنفيذها
باستخدام نقاط اإلنذار المبكر ومراقبة ردة
الفعل للفرق المشاركة إلدارة األزمة وسلوك
وتصرفات شاغلى المبنى وذلك من خالل
التنسيق المباشر بين الجهات المختصة والمعنية
بالدولة مثل الدفاع المدني والهالل األحمر.
توريد خدمة الكوفي بريك يوم التوعية لكافة
كليات الجامعة.
زيادة أصناف الوحدة االنتاجية.
عقد حفالت ومناسبات غداء بالكلية.
اقامة حفالت غداء للممتحنيين الزائرون
للكليات المختلفة بالجامعة.
عقد حفالت غداء بمناسبة مناقشة رسائل
الماجستير والدكتوراة
اعداد خطة تسويق للوحدة االنتاجية.
انتاج منتجات متميزة للوحدة االنتاجية.

-

اعداد برامج سياحية لتسويقها داخل الجامعة
وخارجها.
التسويق لهذه البرامج من لجنة التسويق

اعداد خطة األخالء

خطة الموارد المادية بالكلية

تشغيل الوحدة االنتاجية

-

تشغيل شركة السياحة

-
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رئيس لجنة األزمات
والكوارث

رئيس لجنة األزمات
والكوارث .

مدير الوحدة االنتاجية

مدير الوحدة االنتاجية +
رئيس لجنة المشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة
االقسام العلمية ووحدات
الطابع الخاص ولجنة
التسويق

سبتمبر ومستمر

سبتمبر ومستمر

سبتمبر ومستمر

ابتداء من مارس
ومستمر
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