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 المخرجات األهداف  م
مؤشرات  

 النجاح
 تاريخ التنفيذ  األنشطة 

مسئول  
 التنفيذ 

 مالحظات

استكمال اجراءات  1
التقدم لالعتماد لبرامج  

اللغة اإلسبانية، 
  اإلنجليزية و األلمانية

(The First 
Cluster) 

اجراءات    1-1
التقدم لالعتماد  
للبرامج الثالثة  

 .منتهية

رفع جميع 
المستندات 

المطلوبة للتقدم  
 .لالعتماد

االعالن عن اجراءات التقدم  1.1.1
لالعتماد و المستندات المطلوبة  
بعدة وسائل الكترونية، ورقية، 

 قاءات.

ضمان  وحدة  2020أكتوبر
الجودوة  

بالتنسيق مع 
 منسقي البرامج 

يتم العمل مع البرامج الثالثة  
في المجموعة األولي بشكل 

 متزامن 

تطبيق جدول زمني  1-1-2
لالنتهاء من تسليم المرفقات و  

و تصوير  المستندات المطلوبة
 الفيديو المطلوب.

وحدة ضمان   2020أكتوبر
الجودة  

بالتنسيق مع 
معايير  منسقي 

االعتماد و 
 ادارة الكلية 

اجراء المراجعة الداخلية   1-1-3
التي تم   والمستنداتللمرفقات 
يق التعديالت  و تطب تسليمها

 المطلوبة إن وجدت

–اكتوبر 
 2020نزفمبر

لجنة المراجعة  
الداخلية و  
منسقي  
 المعايير 

زيارة مركز ضمان الجودة  1-1-4
 .و االعتماد بالجامعة

خبراء مركز   2020نزفمبر
ضمان الجودة  
بالتنسيق مع 
وحدة ضمان  
الجودة و إدارة 

 الكلية. 
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 المخرجات األهداف  م
مؤشرات  

 النجاح
 تاريخ التنفيذ  األنشطة 

مسئول  
 التنفيذ 

 مالحظات

التقدم للهيئة القومية   1-1-5
لضمان جودة التعليم و االعتماد 

العتماد الثالثة برامج في المجموعة  
 األولي.

وحدة مدير  2020نوفمبر
 ضمان الجودة. 

اإلعداد لزيارة االعتماد  2
لبرامج المجموعة  

 األولي.

برامج  2-1
معدة لزيارة  

 االعتماد

نسبة رضا 
المراجعين عن  
 إجراءات الزيارة

ورشة عمل   2عقد عدد 2-1-1
إلعداد منسوبي البرنامج للزيارة و 

التعريف باالجراءات المتبعة و نظام 
 المقابالت. 

وحدة ضمان   2020ديسمبر
الجودة بالتعاون 

مع أحد  
المراجعين من 
 الهيئة القومية

يمكن زيادة عدد اللقاءات  
لإلعداد للزيارة حسب 

 الحاجة. 

اإلعالن عن موعد زيارة   2-1-2
االعتماد فوق تحديدها مع اتخاذ ما 

 يلزم من تجهيزات 

  2021يناير
 )تاريخ متوقع( 

وحدة ضمان  
الجودة بالتعاون 

مع منسقي  
البرامج 
المتقدمة 

لالعتماد و 
منسقي معايير  

 االعتماد

يعتمد تاريخ الزيارة علي  
الهيئة القومية لضمان جودة  
التعليم و االعتماد وكذلك 

الحصول علي االعتماد من  
 عدمه 

تفعيل استخدام البرامج  3
التعليمية بالكلية لنظام 

إلدارة جودة الفارابي 

استخدام    3-1
فعال لنظام  

 الفارابي

رفع نسبة 
% علي  80

األقل من  

اعتماد منسق لنظام  3-1-1
الفارابي في كل برنامج من مجلس 

 القسم والكلية. 

رئيس القسم  2020أكتوبر
 العلمي

عضاء  تم تدريب عدد من أ 
هيئة التدريس بالبرامج 
التعليمية و مدير ونائب  
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 المخرجات األهداف  م
مؤشرات  

 النجاح
 تاريخ التنفيذ  األنشطة 

مسئول  
 التنفيذ 

 مالحظات

مخرجات التعلم  التعليم و التعلم
المستهدفة  

لمقررات كل 
برنامج علي  

 الموقع

تدريب جميع أعضاء هيئة  3-1-2
بالبرامج  التدريس و الهيئة المعاونة 
ورشة   2التعليمية من خالل عقد 

عمل علي كيفية رفع مخرجات 
 التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية

نائب مدير   2020نوفمبر
وحدة ضمان  

الجودة بالتعاون 
مع مركز  
تكنولوجيا  
المعلومات  
بالكلية 

بالتنسيق مع 
 األقسام العلمية 

وحدة ضمان الجودة بالكلية  
علي كيفية رفع مخرجات 

العلم علي نظام الفارابي في  
ورشة عمل تابعة لمركز  
تكنولوجيا المعلومات  

بالجامعة بتاريخ  
20/9 /2020 

االنتهاء من رفع مخرجات   3-1-3
الخاصة بجميع البرامج  التعلم 

 التعليمية بالكلية 

–نوفمبر 
 2020ديسمبر

متابعة استعدادات   4
برامج اللغة الفرنسية و  
اإليطالية )المجموعة  
 الثانية( للتقدم لالعتماد

اجراءات    4-1
التقدم لالعتماد  

لبرامج 
المجموعة  

 .منتهية الثانية

رفع جميع 
المستندات 

المطلوبة للتقدم  
 .لالعتماد

االنتهاء من إعداد و   4-1-1
مراجعة الدراسة الذاتية الخاصة  

االعالن عن  1و .بالبرنامجين
اجراءات التقدم لالعتماد و  

 .المستندات المطلوبة

وحدة ضمان   2020أكتوبر
الجودوة  

بالتنسيق مع 
 منسقي البرامج 

البرنامجين يتم العمل مع ا
بشكل  في المجموعة  الثانية

 متزامن 

تطبيق جدول زمني  4-1-2
لالنتهاء من تسليم المرفقات و  

و تصوير  المستندات المطلوبة
 الفيديو المطلوب.

–اكتوبر 
 2020نوفمبر

وحدة ضمان  
الجودة  

بالتنسيق مع 
منسقي معايير  
االعتماد و 
 ادارة الكلية 

 

اجراء المراجعة الداخلية   4-1-3
للمرفقات و المستندات التي تم  

لجنة المراجعة   2020نوفمبر
الداخلية و  
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 المخرجات األهداف  م
مؤشرات  

 النجاح
 تاريخ التنفيذ  األنشطة 

مسئول  
 التنفيذ 

 مالحظات

و تطبيق التعديالت   تسليمها
 المطلوبة إن وجدت

منسقي  
 المعايير 

زيارة مركز ضمان الجودة  4-1-4
 .و االعتماد بالجامعة

-نوفمبر
 2020ديسمبر

خبراء مركز  
ضمان الجودة  
بالتنسيق مع 
وحدة ضمان  
الجودة و إدارة 

 الكلية. 

 

التقدم للهيئة القومية   4-1-5
لضمان جودة التعليم و االعتماد 

العتماد الثالثة برامج في المجموعة  
 األولي.

مدير وحدة  2020ديسمبر
 ضمان الجودة. 

 

اإلعداد لزيارة االعتماد  5
المجموعة  لبرامج 

 الثانية.

برامج  5-1
معدة لزيارة  

 االعتماد

نسبة رضا 
المراجعين عن  
 إجراءات الزيارة

عقد ورشة عمل إلعداد  5-1-1
منسوبي البرنامج للزيارة و التعريف 

باالجراءات المتبعة و نظام 
 المقابالت. 

وحدة ضمان   2021يناير
الجودة بالتعاون 

مع أحد  
المراجعين من 

 القوميةالهيئة 

يمكن زيادة عدد اللقاءات  
لإلعداد للزيارة حسب 

 الحاجة. 

اإلعالن عن موعد زيارة   5-1-2
االعتماد فوق تحديدها مع اتخاذ ما 

 يلزم من تجهيزات 

ر )تاريخ فبراي
 متوقع( 

وحدة ضمان  
الجودة بالتعاون 

مع منسقي  
البرامج 
المتقدمة 

يعتمد تاريخ الزيارة علي  
الهيئة القومية لضمان جودة  
التعليم و االعتماد وكذلك 

الحصول علي االعتماد من  
 عدمه 
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 المخرجات األهداف  م
مؤشرات  

 النجاح
 تاريخ التنفيذ  األنشطة 

مسئول  
 التنفيذ 

 مالحظات

لالعتماد و 
منسقي معايير  

 االعتماد
متابعة أنشطة و   6

ممارسات الجودة 
 .بالبرامج التعليمية

متابعة   6-1
فعالة ألنشطة و  

ممارسات  
 الجودة 

نسبة رضا 
المستفيدين عن  

أداء وحدة  
 ضمان الجودة 

عقد االجتماعات الدورية    6-1-1
لمجلس إدارة الوحدة و اللجان  
التنفيذية و عالرض النتائج و  

 اعتمادها بمجلس الكلية.

مجلس إدارة  دوريأ
الوحدة و  

مقرري اللجان  
 التنفيذية 

االجتماعات في يتم زيادة 
 حال تطلب األمر ذلك 

عقد االحتماعات الدورية    6-1-2
مع منسقي البرامج و تلقي ومناقشة  
تقارير تقدم العمل الشهرية مع تقديم 

 الدعم الفني 

مدير و نائب   دوريا
وحدة ضمان  

الجودة بالتعاون 
مع لجنة 
المراجعة 
 الداخلية 

 

اإلعالن عن أنشطة    6-1-2
الجودة بالبرامج التعليمية و الوحدة 
من خالل الموقع االلكتروني و 

 النشرة الدورية للوحدة. 

هيئة تحرير   2020ديسمبر 
مجلة الجودة و  
لجنة نشرثقافة 
 الجودة بالوحدة 

تصدر المجلة بشكل ربع 
 سنوي 

 

 


