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 ازـــــــــر إنجـــــــريــــقــــــت

 

 2017/2018للعام الدراسى عن الفترة من فبراير حتى  مايو   مقدم من وحدة ضمان الجودة بكلية األلسن 

 والتقرير يشير إلى التقدم فى العمل على ثالث محاور: 

 الوثائق الخاصة بتمثيل األقسام فى وحدة ضمان الجودة (1

 تقدم سير العمل فى معايير االعتماد المؤسسى (2

 حدة ضمان الجودةأعمال أخرى تتعلق بو (3

 (الوثائق الخاصة بتمثيل األقسام العلمية فى وحدة ضمان الجودة1

 *فيما يتعلق بقسم اللغة األسبانية:

  2017/2018جار حاليا االنتهاء من كتابة توصيف البرنامج للفترة الزمنية  

 .جار كتابة الخطة البحثية لذات القسم 

 *فيما يتعلق بقسم اللغة اإليطالية 

  2020-2016اإلنتهاء من كتابة توصيف البرنامج والمقررات  للفترة الزمنية  تم 

   2020-2016تم اإلنتهاء من كتابة توصيف مقررات البرنامج للفترة الزمنية 

 .وجار حاليا االنتهاء من مراجعة هذه  التوصيفات داخليا وخارجيا تمهيدا إلعتمادها فى مجلس الكلية لشهر يونيو 

 ن إعداد الخطة البحثية لذات القسم. تم اإلنتهاء م 

 *فيما يتعلق بقسم اللغة الصينية

  2019/2020إلى  2016/2017تم االنتهاء من توصيفات البرنامج والمقررات الخاصة باألعوام من 

 تم تشكيل لجان المراجعة الداخلية والخارجية لقسم اللغة الصينية  تمهيدا إلعتمادها فى مجلس الكلية.  
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 *فيما يتعلق بقسم اللغة اإلنجليزية :

 تم إعتماد الخطة البحثية للقسم وجار رفعها إلعتمادها فى مجلس الكلية. 

  2020-2016جار كتابة ومراجعة توصيف البرنامج  للفترة الزمنية 

   2020-2016تم اإلنتهاء من توصيف مقررات البرنامج  للفترة الزمنية 

  والخارجية تمهيد إلعتمادها فى مجلس الكلية.تم تشكيل لجان المراجعة الداخلية 

 *فيما يتعلق بقسم اللغة الفرنسية:

  2020-2016جار كتابة توصيف البرنامج للفترة الزمنية 

 *فيما يتعلق بقسم اللغة اإللمانية

 جار العمل الستكمال المستندات المطلوبة

 بسير العمل فى معايير االعتماد المؤسسى : فيما يتعلق

 معيار التخطيط اإلستراتيجى

  .تم اإلنتهاء من تحديث الهيكل التنظيمى للكلية بعد إضافىة الوحدات المستحدثة تمهيدا إلعتماده (1

 معيار الطالب والخريجين:

 سام العلميةتم اإلنتهاء من إعداد دليل اإلرشاد األكاديمى بالكلية  تمهيدا لطرحه على األق (1

 معيار الدراسات العليا

 .تمادهاتم اإلنتهاء من صياغة المعايير المرجعية للدراسات العليا بالكلية وطرحها على األقسام تمهيدا إلع (1
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 عيارأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةم

تم تصميم استبيان الستقصاء االحتياجات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتم طرحه على أعضاء هيئة  (1

 التدريس عبر االنترنت.

 اعداد مسودة آلية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تمهيدا العتمادها. جار (2

اعداد االستبيان الخاص بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس تمهيدا لطرحه على الفئات المستهدفة قبيل  جار (3

 نهاية العام الدراسي الحالي.

 عيار القيادة والحوكمةم

 تم إعتماد الوثائق التالية: (1

 سياسة الكلية فى توزيع أعباء العمل على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

 سياسة النشر على الموقع اإللكترونى للكلية. 

 آلية عدم تضارب المصالح بالكلية. 

 آلية ضمان العدالة والحيادية وعدم التمييز بين الطالب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.  

 معيار البرامج األكاديمية

لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية  من حيث تقييم البرامج والمقررات وآداء أعضاء  حزمة إستبيانات شاملةتم إعداد  (1

 .هيئة التدريس

تم عقد ثالث ورش تدريبية للسادة  أعضاء المعيار وألعضاء هيئة التدريس باألقسام وذلك على كيفية رفع وإجراء  (2

 .اإلستبيانات إلكترونيا

ذلك عن ولجميع الفرق بجميع األقسام بالكلية مج األكاديميةإلكترونيا  تم إجراء اإلستبيانات الخاصة بمعيار البرا (3

 .الفصلين الدراسى األول والثانى

جار طباعة نتائج اإلستبيانات تمهيدا لعرضها على السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وعلى المجالس  (4

 .العلمية
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 معيار الموارد المالية

تم اإلنتهاء من وضع التخطيط الهندسى للمبنى الرئيسى للكلية مع وضع مسميات  بالتعاون  مع اإلدارة الهندسية (1

  .والفتات الغرف والقاعات تمهيدا لطبعها وتضمينها فى خطة محاكاة اإلخالء بالكلية

تم إعداد بيان وحصر بطفايات الحريق الموجودة فى الكلية ومدى صالحيتها لإلستخدام فى سبيل إحاللها وإستبدالها  (2

 ء.محاكاة اإلخالهيدا للقيام بتم

 عيار إدارة الجودة والتطوير:م

تم اإلنتهاء من تفعيل البريد اإللكترونى لجميع الطالب بالكلية و بدء نشر مواد تعريفية وتوضيحية عن مفهوم  (1

 الجودة فى التعليم وآلياتها بين طالب الكلية.

 

 تم إنشاء أربع وحدات بالكلية : (2

  تم إنشاء الوحدة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يتفق ومعايير القيادة  وحدة إدارة األزمات والكوارث (

 .والحوكمة(

  )وحدة التدريب ) تم إنشاء الوحدة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يتفق ومعايير القيادة والحوكمة. 

   )وحدة القياس والتقويم  ) تم إنشاء الوحدة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يتفق ومعايير القيادة والحوكمة. 

 )وحدة متابعة الخريجين )تم تحديث الوحدة وإعادة هيكلتها بما يتفق ومعايير القيادة والحوكمة.                               

 دير وحدة ضمان الجودةم

 .إيمان محمود العيسوىد

 


