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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      نشر ثقافة الجودة والعمل على تحقيقها وترسيخها - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

 .ة للكلية ومتابعة تحقيق متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادتنفيذ الخطة االستراتيجي - ٤

 
  

  ١من  ١الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة

ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  اديمي.والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األك الجامعة

٢٠١٨/  ٢٠١٧جامعة اإلسكندرية للعام الجامعي  –خطة عمل وحدة ضمان الجودة بكلية التربية   
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 الشهر
 ممارسات انشطة الوحدة الرئيسة

 خطة التدريب نشر ثقافة الجودة التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية

 روبكتأ

استالم فرق المراجعة الداخلية الستمارات التقويم 

الذاتي من كل مسؤول وتنظيمها فى ملفات وفق 

االدلة معايير الهيئة القومية مع ارفاق الشواهد و 

  المقدمة من كل مسئول .

تحليل فرق المراجعة الداخلية الستمارات التقويم  

الذاتى ودارسة الواقع الفعلى بإستخدام ادوات تقويم 

موضوعية لتحديد مدى تحقيق معايير الجودة 

 النشطة الكلية لكل مسؤول .

  

كتابة رؤساء فرق المراجعة الداخلية للتقارير عن 

جودة إلنشطة كل مسؤل  مدى تحقيق معايير ال

 وعرضهاعليه.

  

وضع خطط التحسين (الشهرية) من قبل كل 

مسؤول ومراجعتها مع رئيس فريق المراجعة 

 الداخلية، وتسليمها له 

توصيف البرامج والمقررات للمرحلة الجامعية 

األولى ومرحلة الدراسات العليا ، وتقارير البرامج 

 والمقررات.

 

استكمال وتحديث قاعدة 

يانات النشطة الوحدة الب

المتكاملة ، على الموقع 

االلكتروني للكلية وعلى الفيس 

  بوك.

  

اعداد دليل وحدة الجودة 

 بالكلية .

طباعة دليل وحدة الجودة 

 بالكلية .

 

 عقد ورشة عمل بالكلية بعنوان : 

  ).          ٢توصيف البرامج والمقررات (
  

               .ترشيح اعضاء من الوحدة لحضور دورات الهيئة
 (وفًقا لخطة تدريب الهيئة)

  

  

  

ترشيح ممثلين من الكلية لحضور ورش عمل ودورات مركز 

 الجودة بالجامعة .

 (وفًقا لخطة تدريب مركز الجامعة)

 

  طلب زيارة دعم فني من مركز الجودة بالجامعة.

زيارة فريق من المكتب التنفيذي للوحدة الحد كليات الجامعة 

 المعتمدة.


