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 باإلسكندرية فــاروس جامـــعة

 

 سبتمبر أغسطس يوليو  يونيو  مايو إبريل مارس فبراير  يناير  ديسمبر نوفمبر  أكتوبر النشاط  م

1 

 :  مراجعة واعتماد كل من

 .توصيف المقررات الدراسية  -
 مصفوفة المهارات الخاصة بالمقررات الدراسية -
 .تعليم والتعلم للمقررات الدراسيةمصفوفة أساليب ال -
 أساليب التقييم للمقررات الدراسية.مصفوفة  -

 

           

2 
تنميةة الييةةة المينيةة لح ياتيةا ةات  وخطةة خةدمةة المعتم   

 وأولويات المعت  المحيط والمهنح
            

             خطة األنشطة الطالبية 3

             الخطة التدرييية لوادة ضمان العودة 4
 دوريا خالل العام العامعح  اإللكترونح للكلية.تحديث الموق   5
             تشكيل فريق المراجعة الداخلية 6

             المراجعة الداخلية لتشمل مراجعة كل من: 7

A 
دراسةةةح   توافر ملفات المقررات الدراسةةةية لكص فصةةةص

  ومطابقته بتوصيف المقرر
            

B  التعليميةمتابعة العلسات             

C الخطط اليحثية لألقسام العلمية             
D  للكلياتدراسة الوض  الراهن             

E   كلية( -متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيعية ) امعة             

F 
  -   المعةامةص  -  خطةة الصةةةةيةانةة )القةا ةاتمتةابعةة تننفيةذ  

 التحتية والمرافق(الينية   -  اآلالت - المعدات
 

 

           

G قيص ي الن النتيعة(  الكنترول واألرشيف(             

H 
تقارير تنفيذ خطط التحسةةةةين الموضةةةةو ة ف  ضةةةةو   

 والمرا عة . الدراسة الذاتية وأ مال التقويم
            

8 
تقرير  ن نتةاج  يمتحةانةات الطالل  لح المسةةةةتويةات  

 الدراسية/المقررات(.المختلفة )الفرق 
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9 

 تحديث قواعد البيانات الخاصة بوحدة ضمان الجودة:

التةةدري   ا - اليحثح أل ءةةةةةا  هيةةةة  المحلح  )إلنتةةاا 

 (والدولح
 الدورات التدرييية -
 العلمية. أ ءا  هيةة التدري  وتخصاصتهم -
 أ داد الطالل المقيولين والمحولين والعدول -
 الخريعين -
 المتعثرينالطالل  -
 أخصاجح المعامص -

 اإلداريين

 

           

10 
التجتتامتعتيتتة  طتب   لتاتتا ات    /استتتتتتبتيتتانتتات   التمترحتتة 

 وتشمل :األولى/دراسات عليا  
            

A 
أ ءةةا  هيةة  يسةةتييانات لتقييم المقررات الدراسةةية و -

 .والهيةة المعاونة التدري 
            

B -   نمط القيادةرضا الطالل  ن أستييانات             

C 
 رشةةةةاداإلالخةدمةات المقةدمةة )قيةا  رضةةةةا الطالل  ن  

 –المكتيةة    –العيةادة    –  األنشةةةةطةة الطالبيةة  -األكةاديمح  

 اإلدارات المختلفة ......( -الخدمات األمنية  

            

D - رضا  ن سياسات القيول والتحويصال استييانات             

11 
يسةةةةتييان أل ءةةةةا  هيةة التدري  والهيةة المعاونة  ن 

 الموارد المتااة ألنشطة اليحث العلمح بالكلية.
            

12 
  نمط اسةةتييانات أ ءةةا  هيةة التدري  ومعاونيهم لتقييم  

 رؤسا  األقسام (  -الوكال   -القيادات األكاديمية ) العميد 
            

 مرة سنويا فى نهاية كل فصل دراسى   .معاونة الهيةة التقييم أدا   14

16 
أ ءةةا  هيةة   رضةةا العاملينقيا   لقا ات ل / اسةةتييانات

 ن بيةة العمص والعدالة فح توزي   هيةة معاونة   -تدري   

 التدريسح واإلشراف وغيره.العب  

            

17 
العهاز اإلدارى والفنح  رضةا قيا  لقا ات ل - اسةتييانات

  ن بيةة العمص والعدالة فح توزي   ب  العمص وغيره.  
            

18 
،  وضةة  نسةة  من اإلمتحانات الدورية و نماإلا اإل ابة 

 رراتقالم ملفات حف نماإلا األنشطة الطالبية الفعلية
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19 
تحليةص الورقة اإلمتحةانيةة من خالل لعةان متخصةةةةصةةةةة 

باألقسةةةام العلمية و  رل التةذية الرا عة  لح معال  

 األقسام إلتخاإل اإل را ات التصحيحية

            

 المعتمدة بكل كلية قبل إعتمادهم وعند التحديث وفقا لآللية  يستييانات/لقا ات  الرؤية والرسالة للكلية 20

21 
يسةةةةتييانات/لقا ات الرسةةةةالة واألهداف اإلسةةةةتراتيعية  

 لليرام 
 قبل إعتمادهم وعند التحديث وفقا لآللية المعتمدة بكل كلية 

22 
يسةتقصةا  رأى الطالل والمشةرفين و هات التدريب  ن 

 التدريب الميدانح
            

23 

 ينعازات الوادة -
 )المؤسسح(التقرير السنوى  -
 لليرنام   التقرير السنوى -
 تقرير اليرنام  -
 تقرير متابعة الخطة اإلستراتيعية -

            

24 
تحليص  مي  اإلسةةتييانات/اللقا ات  السةةابقة وكتابة   -

تقارير م  تحديد نقاط القوة والنقلط التح تحتاا يلح  

 تحسين  

 فور تجميع المعلومات من الفئات المستهدفة 

25 
ي داد خطط تحسةةةين لنتاج  اإلسةةةتييانات/اللقا ات   -

 السابقة
 فور تحليل المعلومات

26 
 نةد المرا عةة الخةار يةة لليرام  والمقررات الدراسةةةةيةة  

 الحا ة . 
            

 

 


