’

تقرير بملخص إنجازات الوحدة منذ نشأتها

لجنة التخطيط االستراتيجية :
 تم اعداد خطة استراتيجية معتمدة وتتوافق مع استراتيجية الجامعة
 تم تحديث رؤية ورسالة للكلية واعتمادها بتاريخ 1122/8/21
 تم عمل مطويات ونشرات ولوح اعالنية بنص رسالة ورؤية الكلية
 تم اعداد نسخة نهائية من التحليل البيئى للمؤسسة معتمدة وموثقة
 تم اعداد غايات استراتيجية واهداف استراتيجية محدثة ومعتمدة
 صياغة السياسات الخاصة بالكلية فى مجاالت التعليم والتعلم والدراسات العليا والبحث العلمى
وخدمة المجتمع وتنمية البيئة محدثة ومعتمدة
 تم اعداد خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادها
لجنة الهيكل التنظيمى :
 هيكل تنظيمى جديد موثق ومعتمد
 تم اعداد دليل للتوصيف الوظيفى لكل الفئات االكاديمية واالدارية المختلفة بالكلية موثق ومعتمد
وتم توزيعه على كل افراد المؤسسة.
 انشاء وحدة االزمات والكوارث
لجنة القيادة والحوكمة :
 معايير معتمدة ومعلنة الختيار القيادات االكاديمية
 استبيان تحديد النمط القيادى وتحليل نتائجها
 خطة لتدريب القيادات االكاديمية
 قاعد بيانات تشمل مختلف االدارات بالكلية
 خطة موثق ومعتمدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية

’

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
لجنة المصداقية واألخالقيات :
استخدام البرامج االصلية للحاسب االلى وتطبيق اجراءات االمن
توفير ارشادات بالمكتبة عن حقوق الملكية الفكرية
وجود نظام للتعامل مع الشكاوى والمقترحات
اعداد دليل لالخالقيات المهنية
تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمى
موقع الكلية االلكترونى محدث بكل ما يخص المؤسسة وانشطتها
لجنة الجهاز االدارى :
وجود معايير اختيار وتعيين وترقية للقيادات االدارية
استبيان االحتياجات التدريبية للعاملين بالكلية وتحليلها
خطة لتدريب العاملين
قواعد بيانات عن العاملين واعضاء هيئة التدريس بالكلية
وثيقة لربط الحوافز باالنتاج
استقصاء رضاء العاملين والقيادات االدارية وتحليل نتائجها
لجنة الموارد المالية والمادية :
وجود عدد 4مدرج سعة  211طالب يستخدم فى المحاضرات واالمتحانات النظرية
واالجتماعات
وجود عدد  7معامل مجهز باالالت والنماذج التعليمة الخاصة بالتدريب المهارى للطالب
وجود قاعة لالجتماعات والمؤتمرات
وجود عدد  1غرفة كنترول
إنشاء شبكة اتصاالت داخلية بين االقسام المختلفة
خطة للطوارئ لمبنى الكلية موثقة ومعتمدة
وجود اجهزة لتامين سالمة المبانى

’

عدد من العاملين مدربين على مواجهة الكوارث
توفير اماكن لممارسة االنشطة الطالبية المختلفة
وجود قاعدة بيانات متكاملة للمعامل المتاحة وتجهيزاتها ومعداتها وصالحيتها لالستخدام
لجنة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة





انشاء مركز الخدمة العامة
تفعيل مشاركة االطراف المجتمعية والطالب واعضاء هيئة التدريس فى انشطة الكلية ( يوم
الخريجين  -قوافل الطالب )
دراسة احتياجات المجتمع واستخالص نتائج التحاليل
استبيان لتقييم مستوى رضاء األطراف المجتمعية وتحليلها

لجنة التقويم المؤسسى وادراة الجودة
تحديد موعد ثابت لبدء التقويم الذاتى للكلية
وجود استبيانات الستطالع اراء الطالب فى جودة العملية التعليمية
وجود تقارير سنوية لالقسام
وجود تقارير للمراجعة الداخلية والخارجية
تقرير ذاتى معتمد من مجلس الكلية
قاعدة بيانات عن خريجات كلية التمريض
لجنة الطالب والخريجون :
وجود سياسات محددة لقبول الطالب والتحويالت بما يحقق معايير جودة معلنة
وجود الية للدعم الطالبى
وجود اليات لدعم ورعاية المتفوقين والمبدعين والمتعثرين دراسيا
وجود انشطة مشتركة مع جامعات محلية
وجود الية لجذب الطالب الوافدين
انشاء وحدة متابعة الخريجين
كتاب سنوى للخريجين
وجود الئحة حديثة لالمتياز

’

لجنة المعايير االكاديمية و البرامج التعليمية ::
تبنى الكلية ( المعايير االكاديمية القومية المرجعية ) للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
لبرنامج البكالوريوس واشتق منها المعايير االكاديمية المرجعية لمرحلة الدراسات العليا
دليل الطالب للدراسات العليا
توصيف لبرامج ( الدراسات العليا بما يتوافق مع المعايير االكاديمية )
 Program matrixخريطة البرامج وخرائط المقررات.
التقييم الدورى للمناهج من خالل التقارير السنوية للمقررات والبرامج
اهداف تعليمية لبرامج ومناهج ومقررات مرحلة البكالوريوس متوافقة مع احتياجات المجتمع
االنتهاء من توصيف وتقارير المقررات الدراسية لبرنامجى البكالوريوس والدراسات العليا وفقا
لنماذج الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
اعداد الئحة موثقة لنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الدراسات العليا
وجود مصفوفة للمخرجات التعليمية
استخدام طرق متطورة للتدريس
لجنة التعليم والتعلم :
وجود وثيقة استرالتيجية للتعليم والتعلم
قائمة باساليب التعليم والتعلم موثقة ومعتمدة
استطالع اراء الطالب حول برامج التدريب الميدانى
تدريب نسبة من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على كيفية وضع اسئلة االمتحانات وطرق
التقييم
وجود مكتبة لطالب مرحلة البكالوريوس ومكتبة لطالب مرحلة الدراسات العليا وفقا لمتطلبات
الجودة
وجود عدد من المقررات تم تحويلها الكترونيا .
الية تلقى شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت فيها

’

لجنة اعضاء هيئة التدريس :
قاعدة بيانات العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
سياسات معلنة بقواعد تعيين اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (قانون تنظيم الجامعات )
مشاركة اعضاء هيئة التدريس فى مشاريع بحثية مختلفة
خطة الكلية لتدريب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
قائمة تحديد االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
اعدا الية لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
اعداد استمارة استبيان لقياس الرضاء الوظيفى العضاء هيئة التدريس
مساهمة اعضاء هيئة التدريس فى انشطة الكلية المختلفة
لجنة البحث العلمى واالنشطة العلمية :
وجود خطة بحثية للكلية معتمدة
وجود خطة بحثية لالقسام العلمية
تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمى
اعداد قائمة بالمشروعات البحثية وبروتوكوالت التعاون البحثى للكلية مع المؤسسات المحلية
واالقليمية والعالمية
قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة
وجود ابحاث تخدم العملية التعليمية
مشاركة الطالب فى مشروعات بحثية ومؤتمرات وندوات علمية
وجود قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراه لجميع اعضاء هيئة التدريس
زيادة عدد االبحاث المنشورة فى المجالت والمؤتمرات المحلية والعالمية
لجنة الدراسات العليا :
وجود الئحة للدراسات العليا لعام  1124م موثقة ومعتمدة

’

اعداد توصيف وتقرير البرامج والمقررات الدراسية لبرامج الماجستير وبرامج الدكتوراة وفقا
لنماذج الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .
اعداد مصفوفة البرامج التعليمية
االستعانة بمراجع خارجى لمراجعة برامج الدراسات العليا
اعداد المعايير االكاديمية لبرامج الدراسات العليا بالكلية طبقا للمعايير العامة المعدة من قبل
الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد لبرامج الدارسات العليا
االستعانة باساتذة من كليات التمريض لتدريس الدراسات العليا بكفاءة عالية لتحقق االهداف
التعليمية ilos
زيادة اعداد الكتب الخاصة بالدراسات العليا
تقييم الطالب للعملية التعليمية وتقييم طالب الدراسات العليا للمقررات وتقييم عضو هيئة
التدريس
التقويم المستمر للفاعلية التعليمية :
وجود تقارير شاملة على اداء الكلية
وحدة ضمان جودة متطورة مجهزة بكافة االحتياجات الالزمة لتحقيق اهدافها
وجود الئحة تنفيذية وهيكل تنظيمى معتمدة ومحاضر اجتماعات لوحدة ضمان الجودة
اعداد ندوات لنشر ثقافة الجودة
وجود دليل ونشرات عن الجودة بالكلية

ما تم انجازه بالنسبة للمعايير

تم عمل توصيف مقررات وبرامج لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
 تم عمل تقارير مقررات وبرامج لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
 تم عنل تقرير سنوى ودراسة ذاتية للكلية
 تم القيام بعد كبير من ورش العمل العضاء هيئة التدريس واالداريين والطالب
 تم تحديث الرؤية والرسالة
 تم اعتماد العديد من االليات لحل مشاكل التعليم
 تم اصدار عدد من الكتيبات واعتمادها من مجلس الكلية.

’

تم تهيئة وحدة الجودة وتجهيزها بالتجهيزات الالزمة من نسبة ال- : %4
 مكتبة ترابيزة اجتماعات ملفاتكما تم دعم الكلية فى اماكن عدة من نسبة ال  %4وهى كالتالى :
 -2شراء كراسى لالمتحانات
 -1شراء عدد  1كونتر لالمن
 -3شراء ماليات للمعامل
 -4تصليح زجاج المدرجات والمعامل بالمبنى القديم
 -2عمل بعض الدهانات بالكلية
 -6بنرات برؤية ورسالة الكلية فى انماء المبنى القديم والحديث
 -7بوسترات لطفايات الحريق بكيفية االستخدام
 -8بوسترات باسم مشروع السيكاب
 -9تصليح اوكر عدد من الشبابيك بالمبنى الجديد
 -21الفتات باماكن الكلية باسهم وعدد كبير من الالفتات الماكن الكلية المختلفة ( معامل ومدرجات
وقاعات درس )
 -22المساهمة فى عمل بردورات امام الكلية بالمبنى الجديد لتحسين صورة الكلية

مدير وحدة الجودة
د/صباح محمد السيد

عميد الكلية
اد/اقبال الشافعى

