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 خطه عمل وحدة ضمان الجودة
 

 مسؤولية المستهدف االنشطة المبادرات م

 التنفيذ
 الجهة

 المساندة
 الميزانية

 المقترحة

 للتنفيذ
 الثاني الفصل األول الفصل

 فً المتقن والعمل الجودة ثقافة نشر 1

 الكلٌة

 ضوبى وحذة وسشت 2  عذد وسشت 2  عذد الجىدة فً عول وسش

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 واحذ عذد واحذ عذد الجىدة عي هجلت إعذاد

 هطىٌه 2  هطىٌه 2 الجىدة عي هطىٌبث إعذاد

2  
 
 
 

   كلٌةال و للبرامج األداء تقوٌم

 

 األداء تقىٌن استببًت تطبٍق

 

 

 كله للعبم

 ضوبى وحذة

 الجىدة

 األكبدٌوٍت األقسبم

 

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 للكلٍت األداء هؤششاث تطبٍق

 هؤششاث هي % 77 )والبشاهج

 ( الهٍئت

 ضوبى وحذة هؤشش 34 عذد تطبٍق هؤشش 34 عذد تطبٍق

 الجىدة

 األكبدٌوٍت األقسبم

 

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 داخل الجودة عملٌات وتطوٌر تحسٌن 3

 الكلٌة

 ضوبى وحذة الحبلً للعبم خطت للكلٍت الجىدة تحسٍي خطت إعذاد

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 

 الجىدة تحسٍي  خطظ  هشاجعت

 للبشاهج

 األكبدٌوٍت األقسبم بشاهج 5 خطظ هشاجعت

 الرأي استطالعات استبانات تطوٌر 4
 

 الطبلب خبشة استببًه.3 الكتشوًٍب االستببًبث جوٍع تصوٍن

 البشًبهج تقٍٍن.2

 هخشجبث تقٍٍن استببًه.1

 للبشاهج التعلن

 الخشٌجٍي .4

 استببًه .3

 اإلسشبد

 الوستفٍذ سضب .2

 جهبث .1

 التىظٍف

 

 ضوبى وحذة

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 ضوبى وحذة كله العبم هذاس علً التعلن هخشجبث تقٍٍن استببًت تطبٍق  والمقررات البرامج جودة تقٌٌم 5

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 

 الوقشس تقٍٍن استببًت تطبٍق

 األكبدٌوٍت األقسبم البشًبهج تقٍٍن استببًت تطبٍق

 الطبلب خبشة  استببًت تطبٍق

 الخشٌج  استببًت تطبٍق

 جهبث سأي استطالع استببًت تطبٍق الكلٌة خرٌجً جودة تقٌٌم 6

 التىظٍف

 ضوبى وحذة كله العبم هذاس علً

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 الخشٌجٍي وحذة

 هٍئت عضى طبلب طبلب الوستفٍذ سضب استببًت تطبٍق طالب من  المستفٌدٌن  رضا استطالع 7

 تذسٌس

 ضوبى وحذة

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة
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 موظفٌن – تدرٌس هٌئة أعضاء –

 بالكلٌة

 عضى الوستفٍذ سضب استببًت تطبٍق

 تذسٌس هٍئت

  األكبدٌوٍت األقسبم وهىظف

 القٌادٌٌن لألفراد بٌانات قاعدة إعداد 8

 القٌادٌة ومستوٌاتهم

 قٍبدي لعضى بٍبًبث ًوىرج إعذاد

 ببلكلٍت

 ضوبى وحذة البٍبًبث قبعذة

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 المهنً اإلنجاز ملف وفق األداء تقوٌم 9

 التدرٌس هٌئة ألعضاء

 هلف وفق األداء تقىٌن ًوبرج إعذاد

 هٍئت ألعضبء الوهًٌ اإلًجبص

 ًوبرج إلى وتحىٌلهب التذسٌس

 إلكتشوًٍت

 ضوبى وحذة التذسٌس هٍئت أعضبء كل

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 ما كل تتضمن بٌانات قاعدة إعداد 11

 الكلى لألداء الذاتً التقٌٌم ٌخص

 للمؤسسة

 هب كل تتضوي بٍبًبث قبعذة إعذاد

 الكلى لألداء الزاتً التقٍٍن ٌخص

 للوؤسست

 ضوبى وحذة بٍبًبث قبعذة

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

  هي الىحذة ٌخص هب كل سفع  الوحدة ٌخص فٌما الكلٌة موقع تحدٌث 33

 العول خطت-الوهبم-التشكٍل -الهذف

 الىحذة اًجبصاث – هستٌذاث–

 ضوبى وحذة كله العبم هذاس علً

 الجىدة

 التطىٌش وكبله

 والجىدة

 

 التعلن وحذة

 اإللكتشوًً

 


