
 خطة وجودة ضمان الجودة لعام 7102 

برنامج زمنى التمام االنشطة والمهام المنوطة بها مع  وضع تحرص وحدة ضمان الجودة بكلية التكنواوجيا الحيوية على

مع األخذ فى االعتبار تحديد األولويات وما يطرأ عليها من  تحديد المسئوليات الفردية والجماعية للتحسين المستمر

  .وذلك خالل فترة زمنية محددة مستجدات

 رؤية وحدة ضمان الجودة 

العمل على تحقيق رؤية ورسالة الكلية من خالل تحقيق مستوي رفيع من األداء والتحقيق والتحقق للمخرجات التعليمية 

حدة إلى بهدف الوصول إلى االعتراف بالكلية واحترامها في مصر والشرق األوسط، وعلى الصعيد الدولى. كما تهدف الو

متابعة عملية توفير البيئة التعليمية للطلبة من خالل اإلدارة المهنية سواءهيئة التدريس أوالموظفين و تحقيق فرص النجاح 

للطلبة مع إختالف قدراتهم وإهتمماتهم المختلفة. بما يجعلها مؤسسة متميزة فى العملية التعليمية والبحثية وخدمة 

 .المجتمع

 رسالة الوحدة

حدة ضمان الجودة بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب على تحقيق ومتابعة نظام جودة تعمل و

متكامل يهدف إلى المساعدة على تحقيق رسالة الكلية والى نشر ثقافة الجودة بين جميع عناصر العمل بالمؤسسة )إدارة 

لعمل على تقييم أداء المؤسسة فى جميع أنشطتها التعليمية والبحثية وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب( وا

والخدمية آخذة فى األعتبار معايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد كمرجعية أساسية لالرتقاء بمستوى الكفاءة 

لمشاكل وإجراء البحوث التى والقدرة التنافسية للمؤسسة. وذلك لتقديم خريجين متميزيين علميا ومهنيا قادرين على حل ا

 تؤهـلهم للخدمة بمختلف تخصصات التكنولوجيا الحيوية، لخلق أنشطة و خـدمات مختلفة سواء محليا أو إقليميا أودوليا

 األهداف :

. تدريب وتنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 0  

. إجراء مراجعات داخلية لضمان جودة العملية التعليمية 7  

اد الدراسة الذاتية للكلية . إعد3  

. إجراء اجتماعات دورية مع رؤساء الللجان 4  

. تقديم الكلية لالعتماد 5  

 

 

 

 

 

 



 

 

  خطة زمنية لعام 7105 / 7102 

عن التنفيذ  المسئول الفترة الزمنية الميزانية  األهداف  

  ال يوجد 

 

 

 

 

 أكتوبر

 مدير وحدة الجودة

 مدير وحدة الجودة

مسئول جودة المقررات    

 مسئول جودة المقررات 

 منسق البرنامج 

  

 مدير وحدة الجودة

 مدير وحدة الجودة

 منسق البرنامج الدراسى 

 مدير وحدة الجودة

 رؤساء اللجان

( مراجعات داخلية1  

a)  مراجعة الالئحة الداخلية من قبل مختص 

b) تقارير المقررات 

c)  تقاريرself-assessment teacher  

d)  تقرير منسق البرنامج 

e)  خطة التنمية الناتجة عنBoard of study 

meetings  

f)  متابعة الخطة االسترتيجية 

g)  خطة التحسين السنوية 

h)  تعديل واعتماد الخطة التنفيذية 

i)  تقارير اللجان 

 

تراجع فى 

الخطة 

 االستراتيجية

 

شهريا" على 

حسب خطة 

 التدريب بالجامعة

 

 

 مدير مركز الجودة بالجامعة

 مدير إدارة التدريب بالجامعة 

برامج التدريب الخاصة بأعضاء  )تدريب وتنمية  (2

 ( هيئة التدريس / الهييئة المعاونة / الجهاز االدارى

  تدريب جودة 

  تدريب مهنى 

 

  ال يوجد 

يونيو    

 

 

 

 

 مسئولى المعايير 

 مسئولى المعايير 

 مدير وحدة الجودة

 

( اعداد دراسة ذاتية3  

a)  تحديث المعايير 

b)  تحديث المرفقات 

c) -  تحديث ومراجعة الدراسة الذاتية 



 

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 ديسمبر

 

 

 

 مدير وحدة الجودة

 

 

 

( تقديم لالعتماد 4  

a)  االنتهاء من الدراسة الذاتية 

b)  االنتهاء من الخطة االسترتيجية 

c)  االنتهاء من الخطة البحثية 

d) الالئحة الداخلية للجودة 

e) للكلية الالئحة الداخلية 

f)  الموارد المالبة 

g) Course specifications  

  ال يوجد 

 شهريا"

أشهر 4كل   

 شهريا"

 

 رؤساء اللجان

 مدير وحدة الجودة

 مدير وحدة الجودة

( االجتماعات الدورية 5  

 اللجان

 مجلس إدارة الوحدة 

 المكتب التنفيذى للوحدة 


