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االت التطوير جم
 والتعزيز

املسؤول عن  توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز
 التنفيذ

آليات املتابعة 
 وقياس األثر

1.
 

ـــربن
ة ال

ـالـــــ
ســــــ

 ور
ـــــــة

ؤيــــــــ
ر

ــــج
مـــــــ

ـــا
 

: حتديث رسالة وأهداف 1/1
الربانمج مبا يتالءم مع معايري 

 اجلودة 

االستمرار يف نشر  – 1/1/1
الرسالة من خالل وسائل 

 متنوعة 
 

ختصيص أول ربع ساعة من احملاضرات للتوعية  -1/1/1/1
مبفهوم اجلودة، وأمهية اعتماد الربانمج من اهليئة القومية 

للطالب، وكيفية مشاركة الطالب يف مساعدة للجودة ابلنسبة 
 إدارة الربانمج على احلصول على االعتماد

 2020اكتوبر 

 
فريق معيار 

رسالة 
وأهداف 

 الربانمج

قياس نسبة 
وعي 

املستفيدين 
برسالة وأهداف 

 الربانمج
نشر و اعالن رسالة و اهداف الربانمج علي -1/1/1/2

وعات القسم و من خالل املوقع االلكرتوين للقسم و علي مطب
 املطوايت وورش العمل.

 2020نوفمرب 
 ومستمر

مراجعة أهداف  -1/1/2
 ورسالة الربانمج

عقد جمموعة من ورش العمل من أجل مراجعة  -1/1/1/1
أهداف ورسالة الربانمج مبشاركة عينات ممثلة لألطراف املعنية 

ملعاونة من الطالب واخلرجيني وأعضاء هيئة التدريس واهليئة ا
 وسوق العمل خاصة يف اجملتمع احمللي

 2023ابريل 

قياس رضا 
املستفيدين 
 بصورة دورية

على  الربانمج حتديث رؤية ورسالة وأهداف – 1/1/2/1
املوقع اإلليكرتوين للقسم وفًقا ملا تسفر عنه ورش العمل مع 

 املعنيني
يونيو  -مايو

2023 
انت الثابتة على جدران حتديث أو إصالح اإلعال -1/1/2/2

قاعات التدريس املخصصة للربانمج، وإضافة املزيد منها يف 
 مداخل الكلية

حتديث الرؤية والرسالة يف كل مطبوعات  -1/1/2/34
 ومنشورات الربانمج وفًقا ملا تسفر عنه ورش العمل مع املعنيني
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االت التطوير جم
 والتعزيز

املسؤول عن  توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ رتحات التطويرمق أهداف التطوير والتعزيز
 التنفيذ

آليات املتابعة وقياس 
 األثر

2.
 

انمج
 الرب

ظيم
ة وتن

قياد
 

 

تطوير إدارة الربانمج  2/1
 مبا يؤهله لالعتماد 

االستمرار يف  -2/1/1
 متابعة أداء اللجان التنفيذية 

 إعداد تقارير دورية عن أداء اللجان -2/1/1/1
 املختلفة ابلربانمج

حتديد مدي دورية عقد اجتماعات اللجان  -2/1/1/2
 التنفيذية

يف بداية األعوام شهراًي 
، 2021-2020الدراسية 

، 2022-2021و
 2023-2022و

فريق معيار قيادة 
 وتنظيم الربانمج

متابعة مدي تنفيذ 
اإلجراءات التصحيحية 

 الالزمة  
 ية يف جملس القسممناقشة التقارير الدور  -2/1/1/2

 
تقييم أداء القيادات  2/2

 األكادميية ابلربانمج

 
االستمرار يف تقييم  2/2/1

األداء من خالل استشارة 
 املستفيدين من الربانمج

 تطبيق استطالع رأى املستفيدين -2/2/1/1

-2020يف األعوام مايو 
-2021، و2021
-2022، و2022
2023 

متابعة مدي اختاذ 
التصحيحية اإلجراءات 

الالزمة وقياس رضا 
 املستفيدين

-2020يف األعوام يونيو  مناقشة واعتماد النتائج يف اجملالس احلاكمة -2/2/1/2
-2021، و2021
-2022، و2022
2023 

 تعريف القيادات بنتائج استطالعات الرأي -2/2/1/3

 متابعة اإلجراءات التصحيحية -2/2/1/4

األعوام  يفاكتوبر -يوليو
2020-2021 ،

، 2022-2021و
 2023-2022و

رفع كفاء اجلهاز  2/3
 اإلداري

االستمرار يف قياس  2/3/1
الرضا الوظيفي لإلداريني 

 ابلربانمج

تطبيق استبيان قياس الرضا الوظيفي  -2/3/1/1
 لإلداريني

يف األعوام ديسمرب -نوفمرب
2020-2021 ،

، 2022-2021و

ي الرضا ارتفاع مستو 
الوظيفي عند قياسه مرة 

مناقشة واعتماد النتائج مبجلس الكلية  2/3/1/2 اخري
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 2023-2022و وإعالهنا

مراجعة خطة  2/3/2
 تدريب اإلداريني

اعتماد اخلطة التدريبية لالداريني للعام  2/23/1/1
مع إعطاء أولوية لالحتياجات  2021-2020الدراسي 

 .2020-2019م عااليت مل يتدرب عليها اإلداريون 
 2020نوفمرب -اكتوبر

متابعة التدريب وقياس 
 األداء

حتديد االحتياجات التدريبية لإلداريني  -2/3/2/1
عقب استطالع رأى اجلهاز اإلداري واعتماد اخلطة بناء 

 .،على األولوايت التدريبية

-2020يف األعوام أبريل 
-2021، و2021
-2022، و2022
يذ اخلطة حسب الفئة األكثر احتياجًا تنف -2/3/2/2 2023

 والتنسيق مع املدربني

 قياس مردود التدريب -2/3/2/3

هناية الفصل الدراسي الثاين    
-2020يف األعوام 

-2021، و2021
-2022، و2022
2023 

  
وجود نظام واضح  2/4

 لتلقي الشكاوى واملقرتحات
 

مراجعة آلية تلقي  2/4/1
 اتالشكاوى واملقرتح

مراجعة آلية تلقي متابعة تطبيق اآللية و   3/4/1/1
الشكاوى واملقرتحات وحتديثها جبعلها آلية )من خالل 

 إنشاء بريد إليكرتوين للشكاوى واملقرتحات(
يف األعوام مارس –فرباير

2020-2021 ،
، 2022-2021و
 2023-2022و

جلنة النظم اإلدارية 
ابلقسم ابلتعاون مع 

وجدة اجلودة 
 ابلكلية

املتابعة الدورية لفتح -
صندوق تلقي 

الشكاوى وفحص 
الشكاوى به ومتابعة 

لإلجراءات 
 التصحيحية.

مراجعة مكان صندوق الشكاوى واملقرتحات 3/4/1/1
والتأكد من أنه مكان ابرز ميكن لكل املستفيدين رؤيته 

 بسهولة
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زايدة التوعية آبلية تلقي الشكاوى  3/4/1/3
 -هيئة التدريس  –واملقرتحات للمستفيدين )الطالب 

اإلداريني( والتنويه عنها بكل الوسائل -اهليئة املعاونة
وخاصة اإلليكرتونية )من خالل وسائل التواصل 

 االجتماعي(

قياس رضا  -
املستفيدين عن نظام 

التعامل مع الشكاوى 
 ومدى فاعليته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جماالت 
التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 عزيزوالت

 آليات املتابعة وقياس األثر املسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير

3.
ا  مل و  ا ر  د ا  مل ا ل ي ة و   ا ل ت س ه ي ال ت ا  مل ا د ي ة ا  ل د ا  ع م  ة

التنسيق مع مركز اللغات فريق معيار املوارد املالية ديسمرب -2021ديسمرب  16غة اإلجنليزية تشمل استحداث دبلومة يف الل -3/1/1/1استحداث  3/1/1زايدة املوارد  3/1
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جماالت 
التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 آليات املتابعة وقياس األثر املسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير عزيزوالت

مقررات حديثة  املالية
للرتمجة ومواكبة سوق 

 العمل 

 مستوى )موجهة لغري املتخصصني( مبصروفات خاصة 
استحداث دبلومة يف الرتمجة املرئية وبرجميات  -3/1/1/2

مستوايت )موجهة للمتخصصني( مبصروفات  4الرتمجة تشمل 
 خاصة

والتسهيالت املادية الداعمة  2022
 تصميم الربانمجفريق 

 والرتمجة ابلكلية 

جذب  3/1/2
 الطالب الوافدين

تسويق الربانمج وتطبيق آليات جذب الطالب  3/1/2/1
 الوافدين املعتمدة

 202023يناير 
إدارة الربانمج ابلتعاون مع 

وكالة شئون الطالب وإدارة 
 الوافدين ابجلامعة

عدد الطلبة الوافدين 
 ربانمجابل

حتديث  3/2
التسهيالت املادية 

 الداعمة

حتديث  3/2/1
 املوقع اإلليكرتوين  

التنسيق املستمر مع وحدة تكنولوجيا املعلومات  3/2/1/1
 ابلكلية لتحديث ملوقع 

 مستمر
فريق معيار املوارد 

املالية والتسهيالت 
 املادية الداعمة

املعلومات املنشورة  حتديث
 عن الربانمج ابملوقع

متابعة كفاءة  3/2/2
األجهزة يف املعامل 
 والقاعات الدراسية

متابعة الصيانة الدورية لألجهزة يف املعامل، وعمل  3/2/2/1
 حصر شامل بكل العيوب املوجودة ابملعامل

-2020يف األعوام مارس 
، 2022-2021، و2021

 ومستمر2023-2022و
 جلنة املعامل ابلكلية

 مدةمتابعة تنفيذ اآللية املعت
مراجعة آلية لتقومي مدي كفاءة وكفاية املوارد  3/2/2/2

 2021اكتوبر  والتسهيالت ملتطلبات الربانمج

جلنة املعامل واملختربات 
ابلكلية +منسقي معيار 

املوارد املالية 
 والتسهيالت 

متابعة تطبيق قواعد األمن والسالمة ابلقاعات  3/2/2/3
 بشكل نص سنوي مستمرعلى إاتحة خرائط داخل القاعات الدراسية واملعامل، والعمل 

وحدة األزمات 
 والكوارث ابلكلية

احلصول على شهادة الدفاع 
املدين بتوافر عوامل األمن 
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جماالت 
التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 آليات املتابعة وقياس األثر املسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير عزيزوالت

 والسالمة لتوضيح مداخل وخمارج الطوارئ

تفعيل  3/3/1
استخدام الطالب 

 للمكتبة  

توفري مزيد من الكتب واملراجع الالزمة لطالب  3/3/1/1
 الربانمج، وخاصة تلك اليت ال يستطيع الطالب اشرتاؤها

توفري وسائل األمن والسالمة ابملكتبة بصورة أكرب  3/3/1/2
من خالل توفري نظام إطفاء ذايت داخل املكتبة وتوفري 
يف األعوام ديسمرب -نوفمرب  العالمات اإلرشادية اليت حتدد االجتاه ملخرج الطوارئ

-2021، و2020-2021
 2023-2022و، 2022

فريق معيار املوارد 
 املادية

قياس نسبة رضا الطالب 
 عن خدمات املكتبة

توفري ابركود للكتب واملراجع وحتديث أجهزة  33/3/1/3
الكمبيوتر املوجودة ابملكتبة وزايدة عددها مبا حيقق تقدمي 

 خدمة أفضل
تنظيم ورش عمل لتوعية الطالب بكيفية استخدام  3/1/4/

 رقمية وبنك املعرفة املكتبة ال

 إدارة مكتبة الكلية

 قياس رضا الطالب عن خدمات املكتبة 3/3/1/5
-2020يف األعوام مايو 

، 2022-2021، و2021
 2023-2022و

فريق معيار املوارد 
 املادية
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جماالت التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 آليات املتابعة وقياس األثر املسؤول عن التنفيذ يت التنفيذتوق أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير والتعزيز

4.
 

انمج
 الرب

ميم
وتص

ميية 
كاد

ري األ
ملعاي

ا
 

التوعية ابملعايري  4/1
 ومواصفاتاألكادميية 

 اخلريج احلالية

عن اإلعالن 4/1/1
األكادميية  املعايري

 للمستفيدين

ري األكادميية لقطاع عقد ورشة عمل حبضور مجيع املستفيدين للتوعية ابملعاي 4/1/1/1
 األلسن ومواصفات اخلريج

األعوام  يف  يففرباير نوفمرب و  -
، 2021-2020األعوام 

-2022، و2022-2021و
2023 

فريق معيار املعايري 
 األكادميية

قياس نسبة وعي املستفيدين 
 ابملعايري األكادميية

 لكرتونًياإو ا ريج ورقيً نشر املعايري األكادميية ومواصفات اخلاالستمرار يف  4/1/1/2
 لضمان معرفة املستفيدين هبا

وحدة اجلودة ابلتنسيق مع  مستمر
فريق معيار املعايري 

 األكادميية
مواصفات  مراجعة 4/2

 اخلريج
حتديث  4/2/1

 مواصفات اخلريج
ودة ابلتنسيق مع وحدة اجل 2023مارس –فرباير  اخلريج ملواصفات  اخلمسية ملراجعة الدوريةالية آ مراجعة 4/2/1/1 

فريق معيار املعايري 
 األكادميية

بعد  اآللية املطلوبة واعالناعتماد 
 املراجعة

 
 
 
حتـديث توصيــــف  4/3

الربانمج واملقــــررات 
لتناسب متطلبـــــات 

اجلــــــودة واالعتمـــاد ومبا 
حيقـــق رســـــالة وأهداف 

 الربانمج 

 مراجعة 4/3/1
توصيف الربانمج 

ملقررات الدراسية وا
 احلالية

من قبل خرباء اجلودة مبركز  واملقرراتمراجعة توصيفات الربانمج االستمرار يف 4/3/1/1
 جأعضاء هيئة التدريس ابلربانم ومراجعةجبامعة املنيا  واالعتماداجلودة 

فريق معيار تصميم  2023ديسمرب 
الربانمج ابلتعاون مع 

 وحدة اجلودة

لية تقارير املراجعة الداخ
 واخلارجية

االستعانة ابملراجعة الداخلية واخلارجية الستطالع الرأي يف  االستمرار يف 4/3/1/2
 حتديث التوصيفات

عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس ابلربانمج وكذلك االستمرار يف  4/3/1/3
الشروط أهنم راعوا للتحقق من األساتذة من كلية اآلداب املنوط هبم تدريس اللغة العربية 

 الالزمة لتطوير مقررات اللغة الثانية واللغة العربية لتلبية احتياجات سوق العمل

 2023مارس  جراء التعديالت املطلوبةإالتوصيفات احملدثة بعد  عالنإو اعتماد 4/3/1/2
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تقومي الربانمج  4/4
 بصورة دورية

تقييم  4/4/1
 من خمرجاتاملستهدف 

 الربانمج

وخاصة فيما  مبا يتناسب و املستجدات يف التطوير مجلية تقومي الربانحتديث آ4/4/1/1
 2022سبتمرب  للربانمج من مجيع الفئات املنتسبنيبني  املوضوعي نشر ثقافة التقييمخيص 

فريق معيار تصميم 
الربانمج ابلتعاون مع فريق 

 والتطويرمعيار التعزيز 
 وتطويرمراجعة  وجلنة

 الربانمج

 تطبيق اآللية املعتمدة مدي

 واعتمادتطبيق تقييم الطالب للمقررات الدراسية يف هناية كل فصل دراسي  4/4/1/2
 هيئة التدريس املعنية خطارإو النتائج 

-2020األعوام  يفويونيو  يناير
، 2022-2021، و2021

 2023-2022و

فريق تصميم الربانمج 
ابلتعاون مع أعضاء هيئة 

عن  التدريس املسئولني
 املعاونة واهليئةالتدريس 

ووحدة تكنولوجيا 
 املعلومات

 تقييم املقررات حتليل نتائجتقارير 

 عداد واعتماد تقارير املقررات الدراسية لكل فصل دراسيإ 4/4/1/3
-2020األعوام  يفويوليو  مارس

، 2022-2021، و2021
مدي تنفيذ خطط تطوير املقررات  2023-2022و

 مجوالربانالدراسية 

 التقرير السنوي للربانمج واعتمادإعداد  4/4/1/4
األعوام  يفسبتمرب  -أغسطس
-2021، و2020-2021
 2023-2022، و2022

 منسق الربانمج

 

تطوير  4/5
الالئحة الدراسية 

 للربانمج

إعداد  4/5/1
الئحة دراسية 

جديدة مبا يتناسب 
مع متطلبات سوق 

 العمل

هيئة التدريس  -الطالب فئات املستفيدين املختلفة ) االستمرار يف استشارة4/5/1/1
يف  وذلكخرباء اجلودة( من خالل عدة وسائل  -سوق العمل -اخلرجيني -واهليئة املعاونة

 مقررات الالئحة احلالية ومقرتحاهتم لالئحة اجلديدة

)اتريخ  2022يناير -2021يناير 
 متوقع العتماد الالئحة

 ومراجعةجلنة تطوير 
 الربانمج

اجتماعات اللجنة املختصة -
لالنتهاء من الالئحة الدراسية 

 اجلديدة
مسودات الالئحة اجلديدة حمتوية -

مقرتحات فئات املستفيدين  على
 املختلفة

 إلجراءاتالقسم  متابعة جملس-
 وضع الالئحة

 إلبداءاملستفيدين  علىإعداد النسخة األولية من الالئحة اجلديدة وعرضها  4/5/1/2
 الرأي

 والكليةالقسم  ياعتماد الالئحة الدراسية اجلديدة من جملس 4/5/1/3



 
 

10 
 

 

 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز جماالت التطوير والتعزيز
املسؤول عن 

 التنفيذ
آليات املتابعة وقياس 

 األثر

 
 

5.
 

الب
ــــــــــــ

طـــــــــ
ال

 

فعيل النظم املختلفة ت 5/1
 للدعم الطاليب

 

ليات دعم الطالب آتفعيل  5/1/1
 املتفوقني 

 منح شهادات تقدير للحاصلني على تقدير امتياز يف مجيع املقررات 5/1/1/1

 هناية كل فصل دراسي
-2020يف األعوام 

-2021، و2021
-2022، و2022
2023 

فريق معيار 
الطالب ابلتعاون 

يئة التدريس مع ه
 وادارةاملعنية 

 شئون الطالب

 فحص أدلة تكرمي املتفوقني

 تنظيم حفل تكرمي لألوائل واملتميزين   5/1/1/2

هناية الفصل الدراسي 
يف األعوام  الثاين

2020-2021 ،
، 2022-2021و
 2023-2022و

 عمل لوحة شرف ألوائل الطالب من كل فرقة دراسية. 5/1/1/3

الدراسي  بداية الفصل
يف األعوام األول 

2020-2021 ،
، 2022-2021و
 2023-2022و

 تفعيل برامج رعاية املتعثرين 5/1/2

الرايدة الطالبية يف متابعة الطالب  الفرق ونظامتفعيل دور مقرري  5/1/2/1
 املتعثرين

عوام مستمر طوال األ
-2020الدراسية 

-2021، و2021
-2022، و2022
لطالب املتعثرين متابعة نتائج ا 2023

من خالل مقرري  وتطورها
 الفرق

عثرين أو إرشادهم لدورات مركز تنظيم جمموعات تقوية للطالب املت 5/1/2/2
 للغات والرتمجة ابلكلية

يف األعوام  شهرايً 
2020-2021 ،

، 2022-2021و
 2023-2022و
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 متابعة تطبيق آلية ذوي  5/3/1
االحتياجات اخلاصة )يف حال 

االحتياجات  م ابلربانمجوجوده
 اخلاصة.

 مستمر ال وجود الفئة املستهدفةحتطبيق اآللية املعتمدة يف  5/3/1/2
متابعة تطبيق اآللية تقارير 

املعتمدة يف حال وجود الفئة 
  املستهدفة

تشجيع الطالب على  5/4/1
 املشاركة يف األنشطة الطالبية

  

بداية الفصل الدراسي   لكرتونية وورقيةإبية املختلفة بعدة وسائل اإلعالن عن األنشطة الطال 5/4/1/1
يف األعوام األول 

2020-2021 ،
، 2022-2021و
 2023-2022و
حسب خطة األنشطة و 

 الطالبية

رعاية إدارة 
 الطالب

متابعة نسبة مشاركة طالب 
فنية( وتنظيم -رايضية –ماعية اجت –تنظيم أنشطة طالبية )ثقافية  5/4/1/2 الربانمج يف األنشطة الطالبية

 االحتفاالت الثقافية اخلاصة ابلربانمج مبشاركة الطالب

 تكرمي الطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية يف حفل الكلية 5/4/1/3

منظومة تدريبية فعالة  5/2
 لتنمية مهارات الطالب

التعاون مع مركز التطوير  5/3/1
 املهين ابجلامعة

ترشيح عدد من طالب الربانمج حلضور الدورا ت التدريبية املختلفة 5/3/1/1
  ابجلامعة ملركز التطوير املهين

الفصل الدراسي األول 
-2020يف األعوام 

-2021، و2021
-2022، و2022
وحسب خطة 2023

 املركز الزمنية

القسم العلمي 
ن مع مركز و ابلتعا

 التطوير املهين

كشوف حضور طالب 
التدريبية  الربانمج للدورات

 والشهادات املمنوحة هلم
متابعة حضور الطالب للدورات بصورة دورية من خالل التواصل مع  5/3/1/2

 املركز

التواصل املستمر  5/3
 والفعال مع اخلرجيني

بياانت عن القاعدة  حتديث 5/3/1
 خرجيي الربانمج

 قواعد بياانت خرجيي الربانمج  حتديث 5/3/1/1

 مستمر

خلرجيني وحدة ا
ابلتعاون مع ادارة 

شئون الطالب 
وفريق معيار 

متابعة تفاعل اخلرجيني مع 
 علىأنشطة الكلية املختلفة 

 مواقع التواصل االجتماعي.

 

رجيي الربانمج من األعوام خلجمموعات التواصل االجتماعي  حتديث 5/3/1/2
 ب العملوالتواصل مع أراب، املختلفة
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االهتمام بيوم اخلريج وامللتقى  5/3/2
 امللتقى التوظيفي للكلية ودعوة أرابب العمل االستمرار يف تنظيم 5/3/2/1 التوظيفي

الفصل الدراسي الثاين 
-2020يف األعوام 

-2021، و2021
-2022، و2022
2023 

 الطالب ابلربانمج
نسبة مشاركة خرجيي الربانمج  ووحدة اخلرجيني

 التوظيف  ىيف ملتق

لطالب قياس رضا ا 5/4
 عن خدمات الربانمج

استطالع آراء الطالب بصورة  5/4/1
 دورية عن اخلدمات املقدمة هلم

مقابالت شخصية الستطالع رأي الطالب عن عقد استباانت و  طرح 5/4/1/1
األنشطة -الدعم الطاليب-اخلدمات املقدمة هلم )سياسات القبول والتحويل

املوارد والتسهيالت الداعمة، -يةاخلدمات الطب-نظام الرايدة الطاليب-الطالبية
 ....(والتعلمالتعليم 

يف األعوام يونيو  –مايو 
2020-2021 ،

، 2022-2021و
 2023-2022و

فريق معيار 
 الطالب

جراءات تقارير متابعة تنفيذ اإل
 التصحيحية

خطار اجلهات املعنية إمناقشة نتائج قياس رضا الطالب مبجلس القسم و  5/4/1/2
 ءات التصحيحية الالزمةالختاذ االجرا

 

جذب الطالب الوافدين  6/6
 للربانمج

 تطبيق آلية جذب الطالب 6/6/1
 الوافدين

ادارة الربانمج  2020ديسمرب -نوفمرب وضع واعتماد آلية جلذب الطالب الوافدين ابلربانمج.6/6/1/1
ابلتعاون مع وكالة 
شئون الطالب 
ابلكلية و ادارة 

 الوافدين ابجلامعة

لطالب الوافدين عدد ا
 ابلربانمج

 2021اكتوبر  تسويق الربانمج من خالل برانمج واضح6/6/1/2

اكتوبر –سبتمبر  انضمام الطالب الوافدين يف الدراسة ابلربانمج 6/6/1/3
2022 
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جماالت التطوير 
 والتعزيز

آليات املتابعة وقياس  املسؤول عن التنفيذ يت التنفيذتوق أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز
 األثر

6.
 

العل
ث 

لبح
س وا

دري
 الت

هيئة
اء 

عض
أ

 يم

 
 
رفع كفاءة أعضاء هيئة  6/1

 التدريس واهليئة املعاونة 

 
وضع خطة  6/1/1

تدريبية فعالة ألعضاء 
 هيئة التدريس ومعاونيهم 

 االحتياجات التدريبية ووضع اخلطة بناءً  حتديث 6/1/1/1
  على األولوايت

يف األعوام نوفمرب  -
2020-2021 ،

، 2022-2021و
 2023-2022و
يف األعوام بريل أ -

2020-2021 ،
، 2022-2021و
 2023-2022و

فريق معيار أعضاء هيئة التدريس 
ابلتعاون مع وحدة التدريب ابلكلية 

ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 التدريس ابجلامعة

تقارير متابعة التدريب 
 ائج التقييمونت

عقد ورش وندوات متخصصة يف جماالت  6/1/1/2
 اللغوايت واألدب والرتمجة 

عقد دورات تدريبية لتنمية املهارات االستمرار يف  6/1/1/3
 الشخصية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 قياس أثر ومردود التدريب   6/1/1/4

تفعيل آليات  6/1/2
 واحملاسبة التحفيز 

اختيار عضو هيئة التدريس املثايل االستمرار يف  6/1/2/1
 حسب الية تقييم األداء املعتمدة

هناية كل فصل 
يف األعوام  دراسي

2020-2021 ،
، 2022-2021و
 2023-2022و

 جملس القسم

نتائج قياس الرضا 
 الوظيفي

عضاء هيئة التدريس ومناقشة النتائج أقياس رضا  6/1/2/2
 جراءات التصحيحية الالزمةالقسم الختاذ اإل مبجلس

يف األعوام مايو 
2020-2021 ،

، 2022-2021و
 2023-2022و

 فريق معيار أعضاء هيئة التدريس

منظومة متطورة للبحث    6/2
 العلمي 

تشجيع النشر  6/2/1
الدويل واإلقليمي واحمللى 

 لألحباث 
تكرمي هيئة التدريس عند النشر  6/2/1/1

   لألحباثالدويل 
يف األعوام  مارس

2020-2021 ،
فريق معيار هيئة التدريس 

 وجملس القسم
نسبة نشر األحباث 

 الدولية
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عقد سيمنار علمي للقسم لعرض أحباث أعضاء  6/2/2/1

  هيئة التدريس ومعاونيهم

، 2022-2021و
 2023 -2022و

 ومستمر

اء أحباث أعض بعض للقسم لعرض يوم حبثيعقد  6/2/2/2
، خاصة املقبلني على مناقشة هيئة التدريس ومعاونيهم

  أطروحاهتم للماجستري والدكتوراه

يف األعوام أبريل 
2020-2021 ،

، 2022-2021و
 2023-2022و
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 ن التنفيذاملسؤول ع توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز جماالت التطوير والتعزيز
آليات املتابعة وقياس 

 األثر

 
 

7.
 

علم
والت

يم 
لتعل

ية ا
عمل

 

وجود سياسات  7/1
 واضحة للتعليم والتعلم

وضع سياسات  7/1/1
 للتعليم والتعلم ابلربانمج

)وحاصة  سياسات واضحة للتعليم والتعلم مراجعة 7/1/1/1
 2021ر اكتوب عالهنا للمستفيدينإابلربانمج و  فيم خيص التعلم اإللكرتوين(

فريق معيار التعليم 
والتعلم ابلتعاون مع 

 وحدة اجلودة

متابعة ملفات 
 املقررات

 
 
دعم وحتديث  7/2

 أساليب التعليم والتعلم 

 
 
تشجيع التعلم  7/2/1

 الذايت 

أساليب التعليم والتعلم  عالنإقامة ورشة عمل ال 7/2/1/1
 ودعم التعلم الذايت 

 بداية العام الدراسي يف
، 2021-2020األعوام 

، 2022-2021و
 2023-2022و

متابعة تطبيق أساليب التعلم الذايت من خالل  7/2/1/2
 مستمر ملفات املقررات

حتفيز الطالب على تقدمي فقرات يف االستمرار يف  7/2/1/3
 جمال الرتمجة التتبعية ومتثيل بعض املسرحيات اليت يدرسوهنا

-2020األعوام أثناء 
-2021، و2021
-2022، و2022
2023 

قياس رضا الطالب عن اساليب التعليم و التعلم  7/2/1/4
جلنة التعليم و التعلم  مايو كل عام دراسي املطبقة ابلربانمج و متلبعة االجراءات التصحيحية االزمة

 ابلربانمج
 نسبة رضا الطالب

تفعيل التدريب  7/2/2
  امليداين

رابب العمل لفتح ابب عقد بروتوكوالت مع أ 7/1/2/1
يف بعض دور الرتمجة والرابعة الثالثة  تنيالتدريب لطالب الفرق

 ولفنادق واملنشآت السياحية
فريق معيار التعليم  بداية كل عام دراسي

والتعلم ابلتعاون مع 
 وحدة اخلرجيني

توقيع اتفاقيات 
 التعاون
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جماالت التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقرتحات التطوير يزوالتعز 

املسؤول عن 
 التنفيذ

آليات املتابعة وقياس 
 األثر

 
 

8.
 

مج
ربان

ت ال
رجا

مي خم
تقو

  
 
تطوير آليات  8/1

تقومي خمرجات التعلم 
 املستهدفة للربانمج 

وضع نظام لتقومي  8/1/1
 خمرجات التعلم

م تقومي خمرجات التعلنظام  حتديث 8/1/1/1
 املستفيديناملستهدفة ابلربانمج بعد استشارة 

-2020يف األعوام فرباير 
، 2022-2021، و2021

فريق معيار تقومي  2023-2022و
خمرجات التعلم 

 التدريس وهيئة

 عالن النظامإعادة إ
ابلوسائل اإلليكرتونية 

 وتطبيقه والورقية
 تطبيق النظام 8/1/1/2

-2020يف األعوام يونيو -مايو
، 2022-2021، و2021

 2023-2022و

تطوير طرق األسئلة  8/1/2
 يف االختبارات الشفوية

إعداد بنوك أسئلة عادلة وموزعة يف  8/2/1/1
بطاقات لدعم احليادية والشفافية يف االختبارات 

 الشفوية
 2021نوفمرب –اكتوب 

فريق معيار تقومي 
خمرجات التعلم 

ابلتعاون مع وحدة 
 والتقوميالقياس 

بعة رئيس القسم متا
 الدورية

تطبيق نظام املمتحنني اخلارجيني ملزيد من  8/1/2/2
 والشفافيةاملوضوعية 

يف اختبارات هناية العام الشوية و 
 جملس القسم التحريرية

تشجيع هيئة التدريس  8/1/3
إعداد اختبارات  على

 لكرتوينالتصحيح اإل

ابلكلية  والتقومي القياسالتعاون مع وحدة  8/1/3/1
كيفية تصميم اختبارات   علىلتدريب هيئة التدريس 

 لكرتوينالتصحيح اإل

-2020يف األعوام  ديسمرب
، 2022-2021، و2021

 2023-2022و

فريق معيار تقومي 
خمرجات التعلم 

ابلتعاون مع وحدة 

نسبة االختبارات اليت 
متت ابلتصحيح 

 لكرتويناإل
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حتديد نسبة من املقررات الدراسية لتطبيق  8/1/3/2
من جملس  واعتمادهااختبارات التصحيح االلكرتوين 

 القسم

 والتقوميالقياس 
 القسم وجملس

تطوير نظم  8/2
 تقومي االختبارات 8/2/1 التقومي واالمتحاانت

فحص معايري الورقة االمتحانية وعرض  8/2/1/1
جملس القسم الختاذ االجراءات  علىالنتائج 

 التصحيحية الالزمة
ب اختبارات كل فصل عق

-2020يف األعوام  دراسي
، 2022-2021، و2021

 2023-2022و

جلنة التقومي 
 واالمتحاانت

التابعة جمللس 
القسم ابلتعاون مع 

 فريق
معيار تقومي 

 خمرجات التعلم

خطار أعضاء هيئة إ-
 التدريس املعنيني

تقارير متابعة -
جراءات اإل

 التصحيحية

 النتائجحاانت وعرض حتليل نتائج االمت 8/2/1/2
جراءات التصحيحية جملس القسم الختاذ اإل على

 الالزمة

وحدة القياس  قياس رضا الطالب عن االختبارات 8/2/1/3
 ابلكلية والتقومي

نتائج قياس رضا 
 الطالب
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جماالت التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 توقيت التنفيذ فيذأنشطة وآليات التن مقرتحات التطوير والتعزيز

املسؤول عن 
 التنفيذ

آليات املتابعة وقياس 
 األثر

 
 

9.
 

مج
ربان

يف ال
دة 

جلو
م ا

نظ
 

 
نشر ثقافة  9/1

 اجلودة ابلربانمج  

توعية أعضاء هيئة  9/1/1
التدريس واجلهاز اإلداري   

 والطالب بنظم اجلودة

ية للتعريف توفري املعلومات، واألدلة والكتيبات اإلرشاداالستمرار يف  9/1/1/1
، 2021-2020يف األعوام نوفمرب  بنظام اجلودة واالعتماد األكادميي

-2022، و2022-2021و
وحدة اجلودة ابلتعاون  األعوام الدراسيةطوال  ومستمر2023

مع فريق معيار التعزيز 
 والتطوير

اصدار األدلة املطلوبة 
ت تعريفية مع أعضاء هيئة عقد ورش عمل ولقاءااالستمرار يف  9/1/1/2 ورش العمل وعقد

 وممارسات اجلودة للتعريف أبنشطة والطالبالتدريس ومنسويب اإلدارات املختلفة 

ختصيص أول ربع ساعة من كل حماضرة للطالب لتوعيتهم االستمرار يف  9/1/1/3
 مبفهوم ومبادئ اجلودة

يف األعوام  فصل دراسيكل بداية  
، 2022-2021، و2020-2021

  2023-2022و

نسبة وعي الطالب 
يف أنشطة  ومشاركتهم

 اجلودة

تعزيز إجراءات  9/2
احلفاظ على عناصر اجلودة 

 ابلربانمج 

تطبيق نظم إدارة  9/2/1
 اجلودة ابلربانمج 

تطبيق ممارسات ومعايري اجلودة من خالل تقارير شهرية االستمرار يف  9/2/1/1
 لتقدم العمل

، 2021-2020يف األعوام كتوبر أ
 2023-2022، و2022-2021و

 كل شهر  ومستمر

منسق الربانمج ابلتعاون 
 مع وحدة اجلودة

التقارير الشهرية لتقدم 
العمل معتمدة من جملس 

 القسم

 دارة اجلودة يف الربانمجإنظام تعزيز و  مراجعة 9/2/1/2
، 2021-2020يف األعوام يناير 

وحدة اجلودة ابلتعاون  2023-2022، و2022-2021و
ق معيار التعزيز مع فري

 والتطوير

تقارير وحدة اجلودة عن 
 متابعة تنفيذ النظام

 مستمر اجلودة يف مجيع جماالت الربانمج وتعزيزدارة إتطبيق نظام االستمرار يف  9/2/1/3
 واختاذاستطالع آراء األطراف املعنية يف الربانمج االستمرار يف  9/2/1/4
  جراءات التصحيحية الالزمة اإل

، 2021-2020يف األعوام مايو 
 2023-2022، و2022-2021و

جراءات متابعة تنفيذ اإل
 التصحيحية

 


