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  التقييمو القياس الزمنية �نشطة لجنة خطةال: سادساً 
============== 

مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

وحدات ذات  500
طابع خاص 

 بالكلية

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2010نوفمبر 

ا�سبوع الثالث من 
 2010نوفمبر 

عينة من 
ط)ب الكلية 
جميع الفرق 
بحيث يتم 
تقييم كل 

لمقررات ا
وكل أعضاء 

ھيئة 
يس في التدر

مرحلة 
البكالوريوس 
والدراسات 

 العليا

وضع المجالس  تعديل ا3ستبيان وطباعته
واللجان المعنية 

مجالس (
ا�قسام العلمية 

واللجان 
ومجلس الكلية 

آليات لتعديل ) 
 السلبيات 

تقييم تقرير عن 
مقررات 
الفصل 

الدراسي ا�ول 
 –بكالوريوس (

 )دراسات عليا

تحسن مستوى 
 مية الفعالية التعلي

الفاعلية 
 التعليمية

الجھود الذاتية من أعضاء 
 اللجنة التنفيذية للتقييم 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 2010ديسمبر 

ا�سبوع ا�ول من 
 2010ديسمبر 

 جمع بيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 فبراير

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يناير 

بيانات واستخ)ص  تفريغ
 النتائج 

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011فبراير 

ا�سبوع الرابع من 
 2011فبراير 

 كتابة التقرير 

رئيس لجنة التقييم 
ومدير وحدة 

عميد + الجودة 
 الكلية

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مارس 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مارس 

 ھاالإرسكتابة التقارير و
ل<طراف المعنية 

 –أعضاء ھيئة التدريس (
 –رؤساء ا�قسام 

) العميد -الوك)ء
 لمناقشتھا في المجالس 

وحدات ذات  500
طابع خاص 

 بالكلية

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011ابريل 

ا�سبوع الثالث من 
 2011ابريل 

عينة من 
ط)ب الكلية 
جميع الفرق 
بحيث يتم 

كل تقييم 
لمقررات ا

وكل أعضاء 
ھيئة 

التدريس في 

وضع المجالس  طباعة ا3ستبيان 
واللجان المعنية 

مجالس (
ا�قسام العلمية 

واللجان 
ومجلس الكلية 

آليات لتعديل ) 
 السلبيات

تقييم تقرير عن 
مقررات 
الفصل 

الدراسي الثاني 
 –بكالوريوس (

 )دراسات عليا

الجھود الذاتية من أعضاء 
 اللجنة التنفيذية للتقييم 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من مايو 
2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مايو 

 جمع بيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 يوليو

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يونيو 

تفريغ بيانات واستخ)ص 
 النتائج 

رئيس لجنة التقييم  ا�سبوع الرابع من  ا�سبوع الرابع من   ھاإرسالكتابة التقارير و



 جامعة حلوان     
 كلية الخدمة ا�جتماعية 

وحدة الجودة      
 لجنة التقييم والقياس

Page ٧٧٧٧ of ٢٠٢٠٢٠٢٠ 

 

مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

ومدير وحدة 
عميد + الجودة 
 الكلية

مرحلة  2011يوليو  2011يوليو 
البكالوريوس 
والدراسات 

 العليا

ل<طراف المعنية 
 –أعضاء ھيئة التدريس (

 –رؤساء ا�قسام 
) العميد -الوك)ء

 لمناقشتھا في المجالس 
وحدات ذات  500

ص طابع خا
 بالكلية

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011أغسطس 

ا�سبوع الثالث من 
 2011أغسطس 

عينة من 
ط)ب الكلية 
في مرحلة 
والدراسات 
العليا الذين 
يدرسون 
بالفصل 
 الصيفي 

وضع المجالس  طباعة ا3ستبيان
واللجان المعنية 

مجالس (
ا�قسام العلمية 

واللجان 
ومجلس الكلية 

لتعديل آليات ) 
 السلبيات

تقييم تقرير عن 
مقررات 
  الصيفيالفصل 

 دراسات عليا

الجھود الذاتية من أعضاء 
 اللجنة التنفيذية للتقييم 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 2011سبتمبر 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011سبتمبر 

 جمع بيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 رأكتوب

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011أكتوبر 

تفريغ بيانات واستخ)ص 
 النتائج 

رئيس لجنة التقييم 
ومدير وحدة 

عميد + الجودة 
 الكلية

ا�سبوع الرابع من 
 2011أكتوبر 

ا�سبوع الرابع من 
 2011أكتوبر 

 ھاإرسالكتابة التقارير و
ل<طراف المعنية 

 –أعضاء ھيئة التدريس (
 –قسام رؤساء ا�
) العميد -الوك)ء

 لمناقشتھا في المجالس 
وحدات ذات  500

طابع خاص 
 بالكلية

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011ابريل 

ا�سبوع الثالث من 
 2011ابريل 

عينة من 
ط) بالفرقة 

الثالثة 
والرابعة 

استبعاد  طباعة ا3ستبيان
المؤسسات 

ر الصالحة غي
للتدريب 

تقييم تقرير 
مؤسسات 
التدريب 
 الميداني 
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مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

الجھود الذاتية من أعضاء 
 اللجنة التنفيذية للتقييم 

مشرفي التدريب 
 الميداني

ا�سبوع الثالث من مايو 
2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مايو 

ومشرفي 
التدريب 
 الميداني 

 الميداني  جمع بيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 ويولي

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يونيو 

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011يوليو 

ا�سبوع الرابع من 
 2011يوليو 

ل<طراف التقارير إرسال 
رؤساء ا�قسام (المعنية 

وكيل الكلية للتعليم  –
والط)ب والمشرف العام 

 ميدانيعلى التدريب ال
 ) العميد

وحدات ذات  500
طابع خاص 

 بالكلية

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011ابريل 

ا�سبوع الثالث من 
 2011ابريل 

عينة من 
 ط)ب

الفرقة الثالثة 
 والرابعة

وضع المجالس  طباعة ا3ستبيان 
واللجان المعنية 

مجالس (
ا�قسام العلمية 

آليات ) واللجان
لتعديل 

لسلبيات في ا
نظام اBشراف 

ا�كاديمي 
للتدريب 
 الميداني  

تقييم تقرير عن 
مشرفي 
التدريب 
 الميداني 

الجھود الذاتية من أعضاء 
 اللجنة التنفيذية للتقييم 

أعضاء وحدة 
 التدريب الميداني

ا�سبوع الثالث من مايو 
2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مايو 

 جمع بيانات 

ة أعضاء لجن
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 يوليو

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يونيو 

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج
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مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

رئيس لجنة التقييم 
ومدير وحدة 

عميد + الجودة 
 الكلية

ا�سبوع الرابع من 
 2011يوليو 

ا�سبوع الرابع من 
 2011يوليو 

كتابة التقارير وإرسالھا 
ل<طراف المعنية 

 -المشرفين ا�كاديميين(
وكيل  –رؤساء ا�قسام 

الكلية للتعليم والط)ب 
والمشرف العام على 

 -التدريب الميداني
 لمناقشتھا ) العميد

وحدات ذات  500
طابع خاص 

 بالكلية

ا�سبوع الرابع من  رئيس لجنة التقييم
 2011ابريل 

ا�سبوع الثالث من 
 2011ابريل 

عينة من 
ط)ب 
الفرقة 

 رابعةال
وعينة من 
ط)ب كل 
برنامج 

دراسي في 
الدراسات 

 العليا

وضع المجالس  طباعة ا3ستبيان
واللجان المعنية 

اللجان (
) ومجلس الكلية
آليات لتعديل 
السلبيات في 

البرنامج 
 ا�كاديمي

تقرير عن تقييم 
 برنامجال
البكالوريوس (
الدراسات  –

 )العليا
أعضاء لجنة  الجھود الذاتية

 مالتقيي

ا�سبوع الثالث من مايو 
2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مايو 

 جمع بيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 يوليو

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يونيو 

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج

رئيس لجنة التقييم 
ومدير وحدة 

عميد + الجودة 
 الكلية

من  ا�سبوع الرابع
 2011يوليو 

ا�سبوع الرابع من 
 2011يوليو 

إرسال كتابة التقارير و
 (ل<طراف المعنية 

 ) العميد -وك)ء الكلية 
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مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

مشروع  10000
التطوير 
المستمر 
والتأھيل 
 ل)عتماد

لجنة من أعضاء 
ھيئة التدريس 

رئيس + بالكلية 
 لجنة التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 نوفمبر

 2010 

ا�سبوع ا�ول من 
 2010أكتوبر 

عينة من 
ط)ب الكلية 

بالفرق 
الدراسية 
ا�ربعة 

والدراسات 
 العليا

تصميم ا3ستبيان 
 وطباعته 

وضع المجالس 
اللجان (المعنية 

) ومجلس الكلية
آليات لرفع 

مستوى رضا 
ط)ب مرحلة 
البكالوريوس 
والدراسات 

 العليا 

تقرير عن 
رضا مستوى 

الط)ب عن 
الخدمات 
 والدعم

بكالوريوس (
ودراسات 

 )عليا

أعضاء لجنة 
 التقييم

 ا�سبوع الرابع من يناير
 2011 

ا�سبوع الثالث من 
 2011يناير 

 جمع البيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الرابع من 
 فبراير

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011فبراير 

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج

ا�سبوع ا�ول من  رئيس لجنة التقييم
 مارس

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مارس 

 ھاإرسالكتابة التقارير و
ل<طراف المعنية 

وكيل  –رؤساء ا�قسام (
 -الكلية للتعليم والط)ب 

  ومناقشتھا) العميد
مشروع  8000

التطوير 
المستمر 
والتأھيل 
 ل)عتماد

لجنة من أعضاء 
 ھيئة التدريس

رئيس + بالكلية 
 لجنة التقييم

ا�سبوع الثالث من 
 أكتوبر

 2010 

ا�سبوع ا�ول من 
 2010أكتوبر 

أعضاء ھيئة 
التدريس 
 بالكلية 

تصميم ا3ستبيان 
 وطباعته

وضع المجالس 
المعنية 

مجالس (
ا�قسام العلمية 
) ومجلس الكلية
آليات لرفع 

مستوى رضا 
أعضاء ھيئة 

التدريس 

ن تقرير ع
رضا  مستوى

أعضاء ھيئة 
التدريس 

 ومعاونيھم 
أعضاء لجنة 

 التقييم

ا�سبوع الرابع من 
 ديسمبر

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2010ديسمبر 

 جمع بيانات 
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مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

أعضاء لجنة 
 التقييم

 ا�سبوع الرابع من يناير
 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يناير 

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج

 ومعاونيھم 

رئيس لجنة التقييم 
ومدير وحدة 

عميد + الجودة 
 الكلية

ا�سبوع ا�ول من 
 فبراير

 2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011فبراير 

 ھاإرسالكتابة التقارير و
ل<طراف المعنية 

 -رؤساء ا�قسام (
  ومناقشتھا) العميد

مشروع  1000
التطوير 
المستمر 
والتأھيل 
 ل)عتماد

 لجنة من أعضاء
ھيئة التدريس 

وموظفي شئون 
+ الط)ب بالكلية 

 رئيس لجنة التقييم

ا�سبوع الرابع من 
 2011أكتوبر 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011أكتوبر  

الط)ب 
المحولين 
من وإلى 

 الكلية

 

تصميم ا3ستبيان 
 وطباعته

تحديد عناصر 
الجذب والطرد 
بالكلية واتخاذ 

المجالس 
المختصة آليات 

لزيادة جذب 
  الط)ب

تقرير عن 
أسباب تحويل 
الط)ب من 
 وغلى الكلية 

تحسين القدرة 
 المؤسسية بالكلية 

تقييم القدرة 
 المؤسسية

 

الموظفين بشئون 
 الط)ب

ا�سبوع ا�ول من 
 2011أكتوبر 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011أغسطس  

 جمع البيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الرابع من 
 2011أكتوبر 

سبوع الثاني من ا�
 2011أكتوبر 

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج

ا�سبوع ا�ول من  رئيس لجنة التقييم
 2011نوفمبر 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011نوفمبر  

كتابة التقرير عن أسباب  
التحويل من وإلى الكلية 
واعتماده من المجالس 

 المختصة



 جامعة حلوان     
 كلية الخدمة ا�جتماعية 

وحدة الجودة      
 لجنة التقييم والقياس

Page ١٢١٢١٢١٢ of ٢٠٢٠٢٠٢٠ 

 

مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

مشروع  2050
التطوير 
المستمر 

أھيل والت
 ل)عتماد

لجنة تنفيذية من 
أعضاء ھيئة 

رئيس + التدريس 
 لجنة التقييم

ا�سبوع ا�ول من يناير 
2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2010ديسمبر 

وضع المجالس  تصميم استبيان وطباعته  
المعنية 

مجالس (
ا�قسام 
اBدارية 

) ومجلس الكلية
آليات لرفع 

مستوى رضا 
 العاملين

تقرير عن 
 رضامستوى 
 العاملين

الجھود الذاتية من أعضاء 
 اللجنة التنفيذية للتقييم 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثاني من 
 2011فبراير 

ا�سبوع الثاني من 
 2011يناير 

أعضاء 
الجھاز 
اBداري 
 بالكلية

 جمع بيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الرابع من 
 2011مارس 

ا�سبوع الثالث من 
 2011ريرفبا

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج

ا�سبوع ا�ول من  رئيس لجنة التقييم
 2011فبراير 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011أبريل 

 ھاإرسالكتابة التقارير و
ل<طراف المعنية 

 -رؤساء ا�قسام (
  ومناقشته بال) العميد

مشروع  1000
التطوير 
المستمر 
والتأھيل 
 ل)عتماد

تنفيذية من  لجنة
أعضاء ھيئة 

التدريس عضو 
من التنظيم 

واBدارة بالجامعة 
رئيس لجنة + 

 التقييم

ا�سبوع ا�ول من شھر 
 2010نوفمبر 

ا�سبوع ا�ول من 
شھر أكتوبر 

2010 

مديري 
اBدارات 
وا�قسام 
 العلمية

تصميم استمارة تقييم 
 العاملين

اتخاذ مجلس 
الكلية إجراءات 

تصحيحية 
لرفع كفاءة 
العاملين 

منخفضي 
 التقييم 

تقييم أداء 
 العاملين 
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مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

الجھود الذاتية من مديري 
 اBدارات ومدير عام الكلية

مدير عام الكلية 
ومديري 
 اBدارات 

ا�سبوع الرابع من شھر 
 2011يناير 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011شھر يناير 

 جمع البيانات

أعضاء لجنة 
 التقييم

 ا�سبوع ا�ول من شھر
 2011فبراير 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011شھر فبراير 

من مديري كتابة تقرير 
اBدارات ورؤساء 

ا�قسام عن العاملين وفقاً 
لمعايير تقييم الجھاز 
اBداري مع التدعيم 
با�دلة والشواھد 

واعتماده من المجالس 
 المختصة

مشروع  10000
التطوير 
المستمر 
والتأھيل 
 ل)عتماد

لرابع من يناير ا�سبوع ا 
2011 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011يناير 

عينة من 
مؤسسات 
المجتمع 

ذات الصلة 
 بالكلية 

تصميم ا3ستبيان 
 وطباعته

رضا المجتمع  
عن خدمات 

 الكلية والخريج

أعضاء لجنة 
التقييم ومشرفي 
 التدريب الميداني

ا�سبوع ا�ول من 
 2011مارس 

ا�سبوع ا�ول من 
 2011فبراير 

 جمع البيانات 

أعضاء لجنة 
 التقييم

ا�سبوع الثاني من 
 2011مارس 

ا�سبوع الثاني من 
 2011فبرير

تفريغ البيانات 
 واستخ)ص النتائج
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مصادر  التكلفة
 التمويل

المسئول عن 
 التنفيذ

 مدة التنفيذ
 إلى             من

العينة 
المطبق 
عليھا 
 ا�ستبيان

مؤشرات  ا'نشطة
مجا�ت  الھدف المخرجات النجاح

 التقييم

كتابة تقرير واعتماده من  نوفمبر ديسمبر رئيس لجنة التقييم
 المجالس المختصة

الجھود الذاتية من أعضاء 
 لتقييم اللجنة التنفيذية ل

أعضاء لجنة 
التقييم ورئيس 
لجنة التقييم 
ومدير وحدة 

 الجودة

ا�سبوع الثاني من  
 2010أغسطس 

ا�سبوع ا�ول من  
 2010أغسطس 

مبنى الكلية 
والقاعات 
 الدراسية

جمع بيانات وكتابة تقرير 
عن المباني والمرافق 
والقاعات والفصول 

الدراسية ومدى مناسبتھا 
وص)حيتھا وتحديد 

عداد المناسبة لھا ا�
والصيانة ال)زمة 

واعتماده من المجالس 
 المختصة

تقييم كفاءة  
المرافق 
 والمباني 

  

  

 مدير وحدة الجودة لجنة التقييم منسق
 يعتمد

 عميد الكلية

 د ھشام سيد عبد المجيد.أ يحي محمد عبده جاد. د 
 

  أحمد محمد يوسف عليقد .أ
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