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 الخطة السنوٌة لوحدة ضمان الجودة

  2022/2021 العام األكادٌمً

 التدرٌب و نشر ثقافة الجودةأوالً: 

 المسئول عن التنفٌذ مؤشر اإلنجاز اإلطار الزمنى النشاط 

التعرٌف والتأكٌد على مبادئ ومفاهٌم الجودة  -
 ألعضاء هٌئة التدرٌس واالدارة المعنٌة

بأنشطة وحدة ضمان نشر ثمافة الجودة و التوعٌة  -
الجودة  ألعضاء هٌئة التدرٌس باأللسام و 

 الوحدات المختلفة.

الخطة السنوٌة للمراجعة وتشكٌل فرٌك المراجعٌن  - شهرٌا
 الداخلٌٌن

 التمرٌر السنوي ألنشطة وحدة ضمان الجودة -
تمارٌر زٌارات المراجعة لأللسام بواسطة أعضاء المجلس  -

 التنفٌذي للوحدة .

التنفٌذي لوحدة فرٌك المجلس  -
 ضمان بكلٌة طب اإلسكندرٌة

 منسمى معاٌٌر االعتماد -
 مركز ضمان الجودة بالجامعة -

الطالب فً المراحل المختلفة بمعٌار توعٌة  -
الجودة فً البحث العلمً و طرق تطبٌمه و 

 تشجٌعهم على االشتران فً المشروعات البحثٌة.

 .حث العلمً للطالبتمارٌر برنامج جودة الب - 0202نوفمبر  -0202ابرٌل 
المادة العلمٌة لبرنامج جودة البحث العلمً على منصة  -

.google classroom 

فرٌك المجلس التنفٌذي لوحدة  -
 ضمان بكلٌة طب اإلسكندرٌة

 منسك معٌار البحث العلمً  -

عمل ورش عمل ومؤتمرات عن الجودة فً  -
 .التعلٌم

الدورات التدرٌبٌة و ورش وثٌمة و محتوٌات مصفوفة  - 0200دٌسمبر - 0202ٌناٌر
 العمل.

 بٌان عن أسماء و مواعٌد الدورات التدرٌبٌة. -
 بٌان إحصائى بالمشاركٌن بالدورات التدرٌبٌة. -

فرٌك المجلس التنفٌذي لوحدة  -
 ضمان بكلٌة طب اإلسكندرٌة

-  

توصٌف مهام منسمى الممررات و البرامج   -
 بشكل واضح سنوٌا.

 النوصٌفنص  - 0200دٌسمبر  -0202ٌناٌر 
 النسخة المحدثة سنوٌا -
 تعرٌف المنسمٌن بها -

 أعضاء وحدة ضمان الجودة -
 منسك محور التدرٌس و التعلم -
 منسك الدراسات العلٌا -

 ثانٌاً: المراجعة الداخلٌة

 المسئول عن التنفٌذ مؤشر اإلنجاز اإلطار الزمنى القائم بالمراجعة عةمحور المراج

 للتقٌٌم المستمر الستٌفاء معاٌٌر القدرة المؤسسٌةأوالً: المراجعة الداخلٌة 

لتنفٌذ نجاز لاالمتابعة  -
للخطة االستراتٌجٌة 

0222-0202 

لجنة المدرة المؤسسٌة  -
 بوحدة ضمان الجودة

تمرٌر إحصائً عن مدى اإلنجاز فً   0200ٌونٌو  –2021مارس 
الخطة التنفٌذٌة للخطة االستراتٌجٌة 

 معتمد من مجلس الكلٌة 

ر التخطٌط ٌامعمنسك  -
 االستراتٌجٌى

متابعة كتابة المحاور  -
المختلفة للخطة 

االستراتٌجٌة الجدٌدة 
2021-0202 

لجنة التخطٌط االستراتٌجً  -
 بوحدة ضمان الجودة

منسك معٌار التخطٌط  - تمارٌر اجتماعات المحاور المختلفة 0200دٌسمبر  -0202ٌناٌر 
 االستراتٌجٌى

             منسك معٌار ادارة الجودة -
 التطوٌر المستمرو 

 اعضاء المحاور باأللسام -
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 عمالأاالشراف على  -
جودة باأللسام العلمٌة ال

الدعم  و تمدٌم واإلدارٌة 
 الالزم

فرٌك المراجعة الداخلٌة  -
 لأللسام العلمٌة واإلدارٌة  

      تمارٌر المراجعة الداخلٌة لأللسام - 0200 ٌناٌر -0202سمبتمبر 
 و التمرٌر المجمع 

متابعة أنشطة النظام الداخلى  -
   للجودة باأللسام العلمٌة واإلدارٌة

و تعزٌز مشاركة األطراف المعنٌة 
 فً النظام الداخلى للجودة 

تمارٌر الممررات و تمرٌر  -
 البرنامج للعام االكادٌمى

2021/2022 

لجنة التمٌٌم المستمر  -
للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 

 ضمان الجودة

تمارٌر الممررات لمرحلة  - 2022ٌونٌو -2021سبتمبر 
 البكالورٌوس و البرنامج معتمد 

منسمى الممررات لمرحلة  -
 البكالورٌوس 

منسك معٌار التعلٌم والتعلم  -
 والتسهٌالت المتاحة

 منسك معٌار البرامج التعلٌمٌة  -
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و  -

 الطالب 

متابعة استٌفاء معاٌٌر  -
االعتماد وأنشطة وحدة 

 الجودةضمان 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  -
 استشارى الوحدة 

وحدة أعضاء المجلس التنفٌذي ل - تمرٌر المراجعة الداخلٌة  - 2022دٌسمبر  -2021ٌناٌر 
 ضمان الجودة بكلٌة طب اإلسكندرٌة

 منسمً معاٌٌر االعتماد -
 

متابعة تنفٌذ أنشطة خطة  -
 التحسٌن والتعزٌز السنوٌة

 منسمى معاٌٌر االعتماد -
بناءا على خطة التحسٌن 
والتعزٌز مستنبطة من 

 .الدراسة الذاتٌة
المجلس التنفٌذي ومنسمى  -

اللجان بوحدة ضمان 
الجودة بكلٌة طب 

 اإلسكندرٌة.

 اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة  - 2022ٌونٌو  – ٌناٌر
تمٌٌم مدى تحمك المخرجات و تنفٌذ  -

 خطة التحسٌن احصائٌا 

 منسمى معاٌٌر االعتماد -

متابعة استٌفاء المعاٌٌر  -
ة للبنٌة شادٌاالستر

األساسٌة للموارد التعلٌمٌة 
NORMS 

منسك معٌار الموارد  -
 المالٌة والمادٌة

منسك معٌار التعلٌم والتعلم  -
 والتسهٌالت المتاحة

ر تحلٌل نتائج الموائم رٌتم - 2021دٌسمبر  – اكتوبر
 جعٌة للموارد التعلٌمٌةالمر

و لائمة بالمشروعات 
  الجدٌدة 

لجنة التمٌٌم المستمر  -
للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 

 ضمان الجودة

خاصة متابعة البرامج ال -
 )الدولى /الفرنسً(

لجنة التمٌٌم المستمر  -
للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 

 ضمان الجودة

تمرٌر المراجعة الداخلٌة  - 2022ماٌو  –ابرٌل 
 لمتابعة البرامج الجدٌدة 

المدٌر التنفٌذي للبرنامج  -
 الدولى و الشعبة الفرنسٌة 

 وحدة ضمان الجودة  -
 لسم التعلٌم الطبً  -

تمارٌر برامج الدراسات  -
العلٌا للعام االكادٌمى 

لجنة التمٌٌم المستمر  -
للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 

تمارٌر برامج لمرحلة  - 2022ابرٌل  -مارس
الدراسات العلٌا معتمدة من 

منسمى البرامج لمرحلة  -
 الدراسات العلٌا
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المجلس التنفٌذي لوحدة  ضمان الجودة 2021/2022
ضمان الجودة و لجنة 

 الدراسات العلٌا و البحوث 

منسك معٌار الدراسات  -
 العلٌا

منسك معٌار البرامج  -
 التعلٌمٌة

وكٌل الكلٌة للدراسات  -
 العلٌا و البحوث

 لطبىلسم التعلٌم ا -

تمٌٌم االمتحانات  -
 البكالورٌوس

للجنة المركزٌة لالمتحانات  -
 بكلٌة طب اإلسكندرٌة

جنة التمٌٌم المستمر ل -
للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 

 ضمان الجودة

بالنسبة المتحانات المرحلة لبل 
االكلٌنٌكٌة ) الفرق من األولى الى 

 الرابعة(:
بالنسبة  2021ٌولٌو و أكتوبر 

 المتحانات الفرلالخامسة و السادسة:
 2020ٌناٌر

تمارٌر تمٌٌم االمتحانات  -
للممررات المختلفة معتمدة 
من وكٌل الكلٌة للتعلٌم و 

 شؤون الطالب

منسك معٌار التعلٌم و التلم  -
 و االمكاننت المتاحة

وكٌل الكلٌة للتعلٌم و  -
 شؤون الطالب

 لسم التعلٌم االلكترونى -
 

نات الدراسات تمٌٌم امتحا -
 العلٌا

تشكٌل لجنة تمٌٌم  -
االمتحانات لمرحلة 

 الدراسات العلٌا 
اعداد استمارات الموائم  -

 المرجعٌة
تدرٌب أعضاء لجان  -

االمتحانات على أسالٌب 
 التمٌٌم 

اعداد تمارٌر عن تمٌٌم  -
 االمتحانات 

التغذٌة الراجعة لاللسام  -
العلمٌة و لجنة شؤون 

 التعلٌم و الطالب

 تمرٌر تحلٌل نتائج االستبٌان 2022مارس 
 ارسال التغذٌة الراجعة 

وكٌل الكلٌة للدراسات  -
العلٌا و البحوث و لسم 

 التعلٌم الطبً

إجراء التحلٌل  االحصائً  -
األستمارات  و تحلٌل نتائج 
تمٌٌم رضاء ل االستمصائٌة

 أعضاء هٌئة التدرٌس

منسك معٌار أعضاء هٌئة  -
 التدرٌس

لجنة االستبٌانات بوحدة  -
 ضمان الجودة

 

تمرٌر تحلٌل نتائج االستبٌان  - 2021ودٌسمبر سبتمبر 
رضاء أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل كلٌة طب اإلسكندرٌة  -

 للدراسات العلٌا والبحوث
لجنة التمٌٌم المستمر  -

للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 
 ضمان الجودة
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إجراء التحلٌل  االحصائً  -
األستمارات و تحلٌل نتائج 
تمٌٌم رضاء ل االستمصائٌة

 طالب الدارسات العلٌا 

منسك معٌار الدراسات  -
 العلٌا 

لجنة االستبٌانات بوحدة  -
 ضمان الجودة 

وفصل   2021بعد فصل الخرٌف

 2022الربٌع 

تمرٌر تحلٌل نتائج االستبٌان  -
 رضا طالب الدراسات العلٌا 

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل كلٌة طب اإلسكندرٌة  -

 والبحوثللدراسات العلٌا 
لجنة التمٌٌم المستمر  -

للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 
 ضمان الجودة

تمٌٌم طالب مرحلة  -
البكالورٌوس للفاعلٌة 

 التعلٌمٌة 

منسك معٌار التعلٌم والتعلم  -
 واإلمكانات المتاحة 

منسك معٌار الطالب  -
 والخرٌجٌن

لجنة االستبٌانات بوحدة  -
 ضمان الجودة  

تمرٌر تحلٌل نتائج استبٌان  - سٌة بعد ظهور النتٌجة لكل سنة درا
تمٌٌم طالب مرحلة 

البكالورٌوس الفعالٌة 
 التعلٌمٌة 

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل كلٌة طب لشئون  -

 التعلٌم والطالب 
لجنة التمٌٌم المستمر  -

للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 
 ضمان الجودة

إجراء التحلٌل  االحصائً  -
و تحلٌل نتائج األستمارات 

 لمٌاس مدى االستمصائٌة
الرضا عن المٌادات 
االكادٌمٌة وو ضع 

و  االجراءات التصحٌحة
و  الرضا عن الخرٌجٌن

التى  رضا عن الموافلال
 تنظمها الكلٌة و كذلن مدى
 .رضا الخربجٌن عن الكلٌة

منسك معٌار خدمة المجتمع  -
 و البٌئة

منسك معٌار التعلٌم والتعلم  -
 واإلمكانات المتاحة 

منسك معٌار الطالب  -
 والخرٌجٌن

لجنة االستبٌانات بوحدة  -
 ضمان الجودة  

 عمٌد الكلٌة - تمرٌر تحلٌل نتائج استبٌان - 
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة  -

 وتنمٌة البٌئةالمجتمع 
وكٌل كلٌة طب اإلسكندرٌة  -

 للدراسات العلٌا والبحوث
لجنة التمٌٌم المستمر  -

للفاعلٌة التعلٌمٌة بوحدة 
 ضمان الجودة

 الخارجٌة المراجعةثالثا: 

 المسئول عن التنفٌذ مؤشر اإلنجاز اإلطار الزمنى القائم بالمراجعة محور المراجعة

مجموعةةةة مةةةن الزٌةةةارات الدورٌةةةة  -
مةةةن لبةةةل مركةةةز ضةةةمان الجةةةودة 

 بالجامعة لمتابعة األداء بالوحدة.

مركز إدارة وتوكٌد الجودة  -
 بجامعة اإلسكندرٌة

بناء على  2022-2021خالل العام  -

جةةةدول أعمةةةال مركةةةز إدارة وتوكٌةةةد 
 الجودة بجامعة اإلسكندرٌة

الخطةةة السةةنوٌة للمراجعةةة وتشةةكٌل فرٌةةك  -
 .المراجعٌن الداخلٌٌن

انجةةةةةةازات ومؤشةةةةةةرات األداء ألنشةةةةةةطة  -
 الوحدة

التمرٌةةةر السةةةنوي ألنشةةةطة وحةةةدة ضةةةمان  -
 الجودة.

تمرٌر زٌةارات المتابعةة لفةرق المةراجعٌن  -
الجةةودة بجامعةةة  مةةن مركةةز إدارة وتوكٌةةد

 اإلسكندرٌة

 مركز ضمان الجودة بالجامعة -
فرٌةةةك المجلةةةس التنفٌةةةذي لوحةةةدة  -

 ضمان بكلٌة طب اإلسكندرٌة
 منسمى معاٌٌر االعتماد -
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 رابعا: دعم الجهاز االداري بالكلٌة

 المسئول عن التنفٌذ مؤشر اإلنجاز اإلطار الزمنى النشاط 

 المةةةدراتوضةةةع وتنفٌةةةذ برنةةةامج سةةةنوي لتنمٌةةةة  -
دارٌةة للمٌةادات الحالٌةة والمسةتمبلٌة الوالمهارات ا

 على أساس علمً و تمنً سلٌم.

 خطة تنمٌة المدرات  - 0202دٌسمبر  -0202ٌناٌر 
 المادة التدرٌبٌة -
 (فٌدٌو –صور )توثٌك التدرٌب  -
 التدرٌبنسخة مفعلة من استبٌان مردود  -

 عمٌد كلٌة الطب -
 وحدة ضمان الجودة -

الموارد ً تنمٌة ف و االدارٌٌنتفعٌل دور المٌادات  -
الكلٌةةة بمةةا ٌحمةةك زٌةةادة و ادارات الذاتٌةةة أللسةةام 

 الدخل من المصادر المتنوعة .

لى عو جمٌع االدارٌٌن  اداتتدرٌب المٌخطة  - 0202دٌسمبر  -0202ٌناٌر 
 .الموارد الذاتٌة  تنمٌةل طوخط اعداداستراتٌجٌات

 تنفٌذ الربامج التدرٌبٌة  -
          إجراء التحلٌل  االحصائًتمٌٌم البرامج عن طرٌك  -

 و تحلٌل نتائج األستمارات االستمصائٌة

 عمٌد كلٌة الطب -
 وحدة ضمان الجودة -

إختٌةةار المٌةةادات  ٌرالخةةاص بمعةةاٌ تةةر تفعٌةةل المم -
 لةةى التأهٌةةةلبنةةاء ع داراتإلمةةدٌرى او دارٌةةة الا

األداء والتخصص والكفاءة فةً العلمً والخبرات 
والتعةةةةاون مةةةةع الرؤسةةةةاء والمةةةةرؤوس والتةةةةارٌ  

 ً.الوظٌف

وثٌمة و محتوٌات مصفوفة الدورات التدرٌبٌة و ورش  - 0202دٌسمبر  -0202ٌناٌر 
 العمل.

 بٌان عن أسماء و مواعٌد الدورات التدرٌبٌة. -
 بٌان إحصائى بالمشاركٌن بالدورات التدرٌبٌة. -

 عمٌد الكلٌة  -
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة  -

 وتنمٌة البٌئةالمجتمع 
 وحدة ضمان الجودة -

تنفٌةةةةذ مصةةةةفوفة الةةةةدورات التدرٌبٌةةةةة لالدارٌةةةةٌن  -
دورة  - المٌثةةةةاق األخاللةةةةى الجةةةةامعى)  بالكلٌةةةةة

دور إدارة اإلتصةةةةةاالت و  - الهٌكةةةةةل التنظٌمةةةةةى 
تكنولوجٌةةا المعلومةةات فةةى تجدٌةةد اعتمةةاد الكلٌةةة 

ت و تكنولوجٌةا )دورة مخصصة إلدارة اإلتصةاال
 (التوصٌف الوظٌفى -المعلومات(.

وثٌمة و محتوٌات مصفوفة الدورات التدرٌبٌة و ورش  - 0202دٌسمبر  -0202ٌناٌر 
 العمل.

 بٌان عن أسماء و مواعٌد الدورات التدرٌبٌة. -
 بٌان إحصائى بالمشاركٌن بالدورات التدرٌبٌة. -

 وحدة ضمان الجودة -
 عمٌد الكلٌة  -
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة  -

 وتنمٌة البٌئةالمجتمع 

 


