تقرير مه شهر يناير عه وحدة ضمان الجىدة
بالكلية 2016/2015
 -1تم تشكٌل الفرٌق ثم عمل معاٌٌر للجودة
 -2لدٌنا زٌارات متابعة شهرٌة
 -3تم تحدٌث الدراسة الذاتٌة للمؤسسة
 -4تم تحدٌث الخطة اإلستراتٌجٌة وعمل خطة تنفٌذٌة لها
 -5تم تشكٌل فرٌق الخطة اإلستراتٌجٌة كما تم تحدٌد مسؤلٌاتهم
 -6تم التنبٌه على جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بعمل جدول زمنى للتنفٌذ للخطة االسترانتٌجٌة
 -7تم تسلٌم ال 6خطط ل6معاٌٌر وجارى إستكمال المعاٌٌر الباقٌة
 -8تم مشاركة مختلف االطراف داخل وخارج المؤسسة من(طالب وأعضاء هٌئة تدرٌس ومعاونٌهم واالدارٌٌن)وجارى التواصل مع
االطراف المجتمعٌة الخارجٌة الشراكهم فى فرٌق الجودة وفى التحلٌل البٌئى للكلٌة
 -9تم نشر رؤٌة ورسالة الكلٌة والهٌكل التنظٌمى
 -11تم عمل بنرات لنشر ثقافة الكلٌة و توزٌعها داخل الكلٌة.
 -11تم وضع خطة تنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة
 -12تعمٌم على أعضاء هٌئة التدرٌس ان ٌتم نشر ثقافة الجودة أول أسبوع مع توقٌع الطالب بالعلم على التوصٌف الجدٌد للفصل
الدراسى الثانى
 -13تم عمل ندوة مجمعة لطالب الفرقة األولى والثانٌة والثالثة بالبرامج االربعة لنشر ثقافة الجودة من الفرٌق التالى-:
د/إٌمان محمد وجدى
أ -مدٌر وحدة الجودة
ب -نائب مدٌر وحدة اجودة د/فاطمة حسان
د /رمضان حشمت
ت -عضو هٌئة تدرٌس
 -14تم عمل إستمار تقٌٌم االداء االكادٌمى ألعضاء هٌئة التدرٌس وجارى تقٌٌمها من قبل العمٌد ومدٌر وحدة الجودة
 -15تم إنجاز خطط زمنٌة لكل معٌار على حدة لترتٌب أولوٌات التنفٌذ واإلنجازعلى الفرٌق
 -16تم إقتراح إنشاء وحدة االزمات والكوارث بالكلٌة وجارى إنجاز ورش وندوات للتدرٌب (الطالب واعضاء هٌئة التدرٌس)
 -17تم الموافقة على وحدة تدرٌبٌة وتنمٌة المهارات التكنولوجٌة كوحدة ذات طابع خاص بكلٌة التربٌة النوعٌة .
 -18تم إنجاز دلٌل عن المعاٌٌر االكادٌمٌة األربعة للبرامج االربعة الخاصة بكلٌة التربٌة النوعٌة ورفعه لوحدة المطبعة للطباعة
 -19تم إعالن التوصٌف الوظٌفى لكافة وظائف المؤسسة
 -21تم تصمٌم إستبانة عن رأى أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن والطالب فى إختٌار القٌادات األكادٌمٌة بالكلٌة وجارى إنجازها.
 -21تم عمل قاعدة بٌانات العضاء هٌئة التدرٌس ولالدارٌٌن وجارى عمل قاعدة بٌانات للطالب
 -22تم إنشاء لجنة القٌاس والتقوٌم وإنشاء لجنة التدرٌب واإلعالن وتم تسلٌم خططهم التنفٌذٌة
 -23تم إنشاء موقع الكترونى لشكاوى الطالب وإعالنه لهم – مرفق
ٌ -24وجد صندوق شكاوى متاح للطلبة .
 -25مشاركات مجتمعٌة فى مهرجان الفنون التشكٌلٌة األول للمتخصصٌن
 -26جارى انجاز دلٌل للممارسات االكادٌمٌة.
 -27هناك صفحة للوحدة ٌتفاعل علٌها الجمٌع وتنشر فٌها مدٌر الوحدة ٌومٌا ُ كل ما هو جدٌد فى أعمال الجودة
 -28تم تعٌٌن مرشد أكادٌمً لكل برنامج لٌتواصل مع الطالب لحل مشاكلهم
 -29اشتراك العدٌد من الطالب فى المسابقات الرٌاضٌة-الثقافٌة -الفنٌة
 -31جارى عمل موازنة مالٌة لموارد الكلٌة
 -31تم عمل دورات تدرٌبٌة لالدارٌٌن والعضاء هٌئة التدري لنشر ثقافة الجودة
 -32تم تسلٌم خطة البحث العلمى.
 -33تم عمل توصٌفات البرامج االربعة توصٌفات المقررات للفرقة االولى والثانٌة والثالثة لالقسام االربعة (حٌث اننا كلٌة ناشئة)
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 -34جارى إنجاز تقرٌر المقررات.
 -35جارى إنجاز إستمارة رضا الطالب عن عضو هٌئة التدرٌس فى مقررات الفصل الدراسى الثانى للفرق الثالثة
بالمقررات األربعة
 -36تم إنجاز كل من دلٌل الوحدة -دلٌل الكلٌة – المٌثاق األخالقى
 -37جارى انجاز دلٌل التربٌة المٌدانٌة
 -38تم عمل مطوٌة عن معٌار التعلٌم والتعلم واسالٌبها التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة
 -39جار إنجاز مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسى للفرق الثالثة للبرامج االربعة
 -41لدٌنا موقع تواصل اجتماعى ( )face bookللمتابعة العلمٌة ولتوضٌح وشرح المقررات وعروض األفكار والرحالت العلمٌة
والنماذج العلمٌة وتفعٌل المقررات األلكترونٌة.
 -41لدٌنا برامج تدرٌب مٌدانى للطالب على مستوى البرامج التعلٌمٌة االربعة للفرق الثالثة موزعة على مستوى مدارس أسوان
ٌ -42تم متابعة االختبارات والكتب الدراسٌة والمستفٌد منها الطالب فى العملٌة التعلٌمٌة من قبل لجنة القٌاس والتقوٌم
 -43لدٌنا الئحة للوحدة وللكلٌة والئحة للتعلٌم المفتوح وتم إعتمادها ولم ٌفعل بعد
 -44تم تبنى الئحة الدراسات العلٌا لجامعة بنها وتم إجراءالتعدٌالت الالزمة لتالئم كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة أسوان
 -45لدٌنا الئحة نظام تعلٌم للطالب
 -46لدٌنا موقع الكترونى ٌوضح علٌه مواعٌد االمتحانات والنتائج
 -47لدٌنا الئحة للكنتروالت ونظام الرأفة ونظام التصحٌح
 -48لدٌنا مقترح إنشاء وحدة للخدمات التكنولوجٌة تحت إشراف وحدة  Ictpبمعمل تكنولوجٌا التعلٌم ٌتم من خالله تسهٌل دخول
الطالب على المواقع االلكترونٌة
 -49تم إنشاء  6معامل تخدم األقسام المختلفة بالكلٌة
 -51جارى التوسع وإستالم اربع معامل فى المبنى الجدٌد (تم من خالله مراعاة المساحات واالضاءة والتهوٌة ووسائل األٌضاح
وتكنولوجٌا التدرٌس لتناسب الطالب)
 -51لدٌنا وسائل تكنولوجٌة تخدم الطالب من خال وحدة ال  itبالكلٌة
 -52توجد شبكة انترنت تخدم الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس معلنة وٌوجد معمل كمبٌوتر تخدم الطالب
 -53تم عمل رحالت ثقافٌة -ترفٌهٌة
 -54تم عمل مسابقات رٌاضٌة لتنمٌة مهرات الطالب
 -55تم عمل مسابقات بحثٌة ثقافٌة للطالب
 -56تم عمل ورش عمل لمقررات تخدم الجانب العملى بها
ٌ -57وجد بروتوكوالت تعاون مع قصور الثقافة ووزارة الشباب والرٌاضة (من خالل الساحة)
 -58دٌنا مكتبة تخدم البرامج االربعة بالكلٌة
 -59لدٌنا قوافل للمجتمع الخارجى تخدم ذو االحتٌاجات الخاصة والمراة والطفل
 -61لدٌنا قوافل لمصانع التغذٌة( مصنع المكرونة -مصنع التغذٌة المدرسٌة بكٌما)
 -61لدٌنا معسكرات جوالة تفعل كل ترم
 -62لدٌنا لجنة لمكافحة الفساد
 -63تم إعتماد وحدة ذات طابع خاص.
 -64تم توزٌع المهام على األعضاء ورفع التقارٌر الشهرٌة من منسقى األقسام للجودة وفرٌق العمل لمدٌر الوحدة ألعتمادها من العمٌد
ورفعها الى المركز وتم اإلتفاق على الجتماع الفرٌق كل اول اثنٌن من أول الشهر اساعة العاشرة صباحا بمكتب سٌادة العمٌد
 -65تم تحدٌد مسئول التواصل مع المركز (د /إٌمان وجدى)
 -66وجود الئحة إدارٌة وتم تحدٌد مسؤلٌات اعضاء الوحدة
 -67وجود برامج تدرٌبٌة معلنه وتحدد المسئول عن التدرٌب(د /أٌمن -د /رمضان / -د /رانٌا)
 -68تحدٌد المسئول عن الدعم الفنى(د /إٌمان عبد الحمٌد)
 -69تم تحدٌد المسئول عن الخطة االستراتٌجٌة (د /حلمى -د /رجاء -د /رمضان)
 -71تم تحدٌد المسئول عن الدراسة الذاتٌة (د /حلمى -د /رجاء -د /رمضان)
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