الخطة السنوية للمتابعة الداخلية لوحدة التطوير والجودة بكلية الصيدلة
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مراجعة واعتماد البرنامج لتوصيفات المقررات.
تقارير منسقو األقسام حول االستفادة من األبحاث في تطوير المقررات.
تقارير متابعة منسقو األقسام لتنفيذ خطط تطوير المقررات.
تقارير منسقو األقسام حول تفعيل آليات البحث العلمي والمشاركات البحثية لألعضاء.
تقارير منسقو األقسام حول تفعيل آليات المشاركة المجتمعية لألعضاء.
تقارير منسقو البرنامج حول تفعيل آليات التوظيف والتعيين.
التقرير المجمع لمنسقي األقسام حول تقييم المقررات وأداء أعضاء هيئة التدريس.
تقارير منسقو األقسام لرصد مؤشرات أداء البرنامج.
تقارير وحدة اإلرشاد األكاديمي حول تفعيل آليات اإلرشاد األكاديمي.
تقارير وحدة التعلم اإللكتروني حول تفعيل اآللية  -ومتابعة تفعيل الموقع اإللكتروني
للكلية.
تقارير وحدة الخريجين.
تقارير المكتبة حول إمكانات المكتبة ورضا المستخدمين.
تقارير وحدة شئون الطالب.
تقارير وحدة أو لجنة التوعية والنشر.
تقارير لجنة األمن والسالمة حول تفعيل اآللية.
تقارير لجنة المرافق والتجهيزات حول الكفاية والكفاءة.
تقارير منسقوا األقسام والوحدات بالكلية حول تفعيل الرسالة.
تقارير رؤساء لجان وحدة الجودة إلنجاز مهام الخطة السنوية.
تقارير مشرفي وحدة التطوير والجودة حول إنجازات الوحدة.
تقارير مشرفي الوحدة لعمادة التطوير والجودة.
تقرير لجنة تقييم الورقة االختبارية.
تقارير البرنامج
عدد المهام المطلوب متابعتها أسبوعيا
عدد المهام المطلوب متابعتها شهريا
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أسابيع الفصل الدراسي األول

المهمة

الشهر األول

الشهر الثاني

الشهر الثالث

أسابيع الفصل الدراسي الثاني
الشهر الرابع

الشهر األول
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البرنامج

واعتماد
مراجعة
لتوصيفات المقررات.
تقارير منسق البرنامج حول
االستفادة من األبحاث في تطوير
المقررات.
تقارير متابعة منسقو األقسام لتنفيذ
خطط تطوير المقررات
تقارير منسقو األقسام حول تفعيل
آليات البحث العلمي والمشاركات
البحثية لألعضاء.
تقارير منسقو األقسام حول تفعيل
المجتمعية
المشاركة
آليات
لألعضاء.
تقارير منسقي البرنامج حول تفعيل
آليات التوظيف والتعيين.
التقرير المجمع لمنسقي األقسام
حول تقييم المقررات وأداء أعضاء
هيئة التدريس.
تقارير منسقي البرنامج لرصد
مؤشرات أداء البرنامج.
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تقارير وحدة اإلرشاد األكاديمي حول
تفعيل آليات اإلرشاد األكاديمي.
تقارير وحدة التعلم اإللكتروني حول
تفعيل اآللية -ومتابعة تفعيل الموقع
اإللكتروني للكلية.
تقارير وحدة الخريجين.
تقارير أمين المكتبة حول إمكانات
المكتبة ورضا المستخدمين.
تقارير وحدة شئون الطالب.
تقارير وحدة أو لجنة التوعية
والنشر
تقارير لجنة األمن والسالمة حول
تفعيل اآللية.

المهمة

أسابيع الفصل الدراسي الثاني
أسابيع الفصل الدراسي األول
الشهر الرابع
الشهر الثالث
الشهر الرابع الشهر األول الشهر الثاني
الشهر الثالث
الشهر األول الشهر الثاني
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

تقارير لجنة المرافق
والتجهيزات حول الكفاية
والكفاءة.
تقارير منسقوا األقسام
والوحدات واللجان بالكلية
حول تفعيل الرسالة.
تقارير رؤساء لجان وحدة
الجودة إلنجاز مهام الخطة
السنوية.
تقارير مشرفي وحدة
التطوير والجودة بنين
وبنات حول إنجازات
الوحدة.
تقارير مشرفي الوحدة
لعمادة التطوير والجودة
تقرير لجنة تقييم الورقة
االختبارية.
تقرير البرنامج
عدد المهام
متابعتها أسبوعيا

المطلوب

عدد المهام
متابعتها شهريا

المطلوب
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يضم ملف تقارير وحدة اإلرشاد األكاديمي
تقارير حول:
 .1تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي
وكفاءته.
 .2نظام دعم الطالب المتفوقين
وكفاءته.
 .3نظام الكشف عن الطالب المتعثرين
ودعمهم.
 .4تطبيق آلية التعامل مع شكاوى
ومقترحات الطالب ومدى كفاءتها.

يضم ملف تقارير وحدة الخريجين تقارير
حول:
 .1تفعيل التواصل مع الخريجين وأرباب
العمل.
 .2تحديث قاعدة بيانات الخريجين
والتوظيف.
 .3تفعيل حفل الخريجين واللقاء
التوظيفي.
 .4متابعة رضا الخريجين ,وأرباب
العمل.

يشمل ملف تقارير وحدة شئون الطالب
تقارير حول:
 .1رضا الطالب عن الخدمات التي
تقدمها الكلية.
 .2رضا الطالبب عن المصادر المتاحة.
 .3متابعة رضا طالب السنة النهائية
(خبرة طالبة -تقويم البرنامج).
 .4تفعيل األنشطة الطالبية ومتابعة
مشاركة الطالب ورضاهم عنها.

يشمل ملف تقارير لجنة التوعية والنشر
تقارير حول:
 .1الدورات وورش العمل التي تعقد بالكلية,
ودراسة األثر التدريبي.
 .2معدالت تدريب أعضاء هيئة التدريس
والفريق اإلداري.
 .3اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة
التدريس والفريق اإلداري.
 .4متابعة وحصر جميع أنشطة رفع الوعي
التي يقوم بها برنامج ووحدات الكلية.

آلية المتابعة الداخلية
إبالغ المنسقين واإلدارات والوحدات
واللجان بقرارات مجلس الكلية

تقارير المتابعة الدورية ألداء اللجان
والوحدات واألقسام

مجلس الكلية
تقرير وحدة التطوير والجودة الربع سنوي
المجمع للمتابعة الداخلية لألداء.

