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 Pharos University in Alexandria باإلسكندرية   فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

 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 -
 مصفوفة أساليب التقييم للمقررات الدراسية. -
مصفففففوفة ارتطاق قرت التدريل والتبلم طمتر ات  -

 (ILOs/LOsالتبلم )

 

           

2 
  احتيةااةات   ىالمينيةة للتنميةة الييةةة وخطةة خةدمةة المعتم   

 والمهنيالمحيط    المعتموأولويات  
            

             خطة األنشطة الطالبية 3
             الخطة التدرييية لوحدة ضمان العودة 4

 العامعي دوريا خالل العام  تحديث الموق  اإللكترونى للكلية. 5
 أكاديمي سيتمير من كل لام  فريق المراجعة الداخليةتشكيل  6
             المراجعة الداخلية لتشمل مراجعة كل من: 7

A 
 دراسةةةي  توافر ملفات المقررات الدراسةةةية لكل فصةةةل

  ومطابقته بتوصيف المقرر
            

B العامعي دوريا خالل العام  متابعة العلسات التعليمية 
C  العلميةالخطط اليحثية لألقسام             

D  للكلياتدراسة الوض  الراهن             
E   كلية( -متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيعية )اامعة             

F 
 -  المعةامةل  -  خطةة الصةةةةيةانةة )القةالةات  تنفيةذمتةابعةة  

 الينية التحتية والمرافق( -  اآلالت - المعدات
 

 

           

G  قيل إلالن النتيعة(  واألرشيفالكنترول(             
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H 
تقارير تنفيذ خطط التحسةةةةين الموضةةةةولة في ضةةةةو   

 والمرااعة . الدراسة الذاتية وألمال التقويم
            

             Blueprintالتحصيلي   االختيارادول مواصفات  8

9 
الطالب للى المسةةةةتويةات    امتحةانةاتتقرير لن نتةاج   

 المختلفة )الفرق الدراسية/المقررات(.
            

10 
 امتحانلنتيعة   اإلحصةةاجي لمن التحلي  االسةةتفادةنموذج  

 دراسيمقرر 
            

11 

 تحديث قواعد البيانات الخاصة بوحدة ضمان الجودة:

التةةدري     اليحثيإلنتةةاج  ا - المحلى  )أللضةةةةةا  هيةةةة 

 (والدولي
 الدورات التدرييية -
 العلمية. وتخصصاتهمألضا  هيةة التدري   -
 ألداد الطالب المقيولين والمحولين والعدول -
 الخريعين -
 الطالب المتعثرين -
 اإلداريين/  المعامل أخصاجي -

 

           

12 
التجتتامتعتيتتة  طتب   لتاتتا ات    /استتتتتتبتيتتانتتات   التمترحتتة 

 وتشمل :األولى/دراسات عليا  
            

A 
ألضةةا  هيةة  لتقييم المقررات الدراسةةية و  اسةةتييانات -

 .والهيةة المعاونة التدري 
            

B - نمط القيادةرضا الطالب لن   استييانات             

C 
 رشةةةةاداإلالخةدمةات المقةدمةة )قيةا  رضةةةةا الطالب لن  

 –المكتيةة    –العيةادة    –  األنشةةةةطةة الطالبيةة  -  األكةاديمي

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

            

D - رضا لن سياسات القيول والتحويلال استييانات             

31 
أللضةةةةا  هيةة التدري  والهيةة المعاونة لن   اسةةةةتييان

 بالكلية. العلميالموارد المتاحة ألنشطة اليحث 
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14 
  نمط اسةةتييانات ألضةةا  هيةة التدري  ومعاونيهم لتقييم  

 رؤسا  األقسام (  -الوكال   -القيادات األكاديمية ) العميد 
            

 فى نهاية كل فصل دراسى  .معاونة الهيةة التقييم أدا   15

16 
ألضةةا  هيةة   رضةةا العاملينقيا   لقا ات ل / اسةةتييانات

لن بيةة العمل والعدالة فى توزي   هيةة معاونة   -تدري   

 واإلشراف وغيره. التدريسيالعب  

            

17 
  والفني   اإلداريالعهاز  رضةا قيا  لقا ات ل - اسةتييانات

 لن بيةة العمل والعدالة فى توزي  لب  العمل وغيره.  
            

18 
،  الدورية ونماذج اإلاابة   االمتحاناتوضةةة  نسةةة  من 

 رراتقالم ملفات ىف نماذج األنشطة الطالبية الفعلية
            

19 
من خالل لعةان متخصةةةةصةةةةة   االمتحةانيةةتحليةل الورقة  

باألقسةةةةام العلمية ولرت الت ذية الرااعة للى معال  

 اإلارا ات التصحيحية التخاذاألقسام 

            

 وعند التحديث وفقا لآللية المعتمدة بكل كلية  اعتمادهم قبل  لقا ات الرؤية والرسالة للكلية/استييانات 20

21 
لقا ات الرسةةةةالة واألهداف اإلسةةةةتراتيعية  /اسةةةةتييانات

 لليرام 
 وعند التحديث وفقا لآللية المعتمدة بكل كلية  اعتمادهم قبل 

22 
رأى الطالب والمشةرفين واهات التدريب لن  اسةتقصةا 

 الميداني .التدريب 
            

23 

 إنعازات الوحدة -
 (المؤسسي) السنويالتقرير  -
 لليرنام   السنويالتقرير  -
 تقرير اليرنام  -
 تقرير متابعة الخطة اإلستراتيعية -

            

24 
اللقا ات السةةةابقة وكتابة  /االسةةةتيياناتتحليل امي    -

تحتةاج    التيق  اتقةارير م  تحةديةد نقةاق القوة والنقة 

 إلى تحسين  
 المعلومات من الفئات المستهدفة فور تجميع 

25 
اللقا ات  /االسةةةتيياناتإلداد خطط تحسةةةين لنتاج   -

 السابقة
 فور تحليل المعلومات
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26 
لنةد المرااعةة الخةارايةة لليرام  والمقررات الدراسةةةةيةة  

 الحااة . 
            

 


