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االت التطوير مج
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز والتعزيز

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

1.
 

ة الـ
ـالـــــ

ســــــ
 ور

ـــــــة
ؤيــــــــ

ر
ــــج

مـــــــ
رنـــا

ــب
 

شر رسالة و أهداف نن: 1/1
  البرنامج

نشر  مواصلة – 1/1/2
 وسائل متنوعة بالرسالة 

عقد ورش عمل للتوعية بأهداف ورسالة  – 1/1/2/1
 البرنامج

 مستمر

 
فريق معيار 

رسالة 
وأهداف 
 البرنامج

قياس نسبة 
األطراف وعي 

المستفيدة من 
رسالة وأهداف 

 البرنامج

 زيادة اإلعالن عن الرسالة فى القاعات والمعامل  -1/1/2/2
 والموقع اإلليكترونى للقسم

 متابعة توزيع المطويات الخاصة بإعالن الرسالة 1/1/2/3
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مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

ل عن المسؤو  توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز
 التنفيذ

آليات المتابعة وقياس 
 األثر

2.
 

امج
البرن

ظيم 
ة وتن

قياد
 

تطوير إدارة البرنامج بما  2/1 
 يؤهله لالعتماد 

متابعة أنشطة  -2/1/1
  وحدة الجودة

 مستمر طوال العام إعداد تقارير دورية عن أداء اللجان المختلفة بالبرنامج -2/1/1/1
2020-2021 

فريق معيار قيادة 
 لبرنامجوتنظيم ا

و لجنة النظم 
 االدارية

اتخاذ اإلجراءات 
 مناقشة تقارير وتوصيات اللجان فى مجلس القسم -2/1/1/2   التنفيذية الالزمة 

 
تقييم أداء القيادات  2/2

 األكاديمية بالبرنامج

 
تقييم األداء من   2/2/1

طرح استبيانات على خالل 
 األطراف المعنية

 2021مايو  الع رأى المستفيدينتطبيق استط -2/2/1/1

 قياس رضا المستفيدين
 مناقشة واعتماد النتائج في المجالس الحاكمة -2/2/1/2

 2021يونيو 
 بنتائج استطالعات الرأي األطراف إطالع  -2/2/1/3
بناء علي نتيجة  اإلجراءات التصحيحية تنفيذ  متابعة -2/2/2/4

 2020-2012استبيان عام  
 2021اكتوبر -يوليو

رفع كفاء الجهاز  2/3
 اإلداري

االستمرار في  2/3/1
قياس الرضا الوظيفي 

 لإلداريين بالبرنامج

ديسمبر -نوفمبر تطبيق استبيان قياس الرضا الوظيفي لإلداريين -2/3/1/1
 قياس مدى الرضا 2020

 اعتماد النتائج بمجلس الكلية وإعالنها 2/3/1/2

خطة تدريب  تنفيذ 2/3/2
 اإلداريين

استكمال الدورات التدريبية لإلداريين التى لم  -2/3/2/1
أبريل -2020نوفمبر  نستطع تنفيذها بسبب جائحة كورونا.

2021 

متابعة التدريب وقياس 
 األداء

 مراعاة أولوية التدريب لمن يتلق تدريبا من قبل  -2/3/2/2

 العام نهاية الفصل  الجهاز اإلدارى قياس مردود تدريب -2/3/2/3
2020-2021 

تحديد االحتياجات التدريبية لالدريين للعام الدراس  2/3/2/4 
 و اعتماد الخطة التدريبية 2021-2022

 -2021يولنيو 
 2021سبتمبر 

تنفيذ الخطة التدريبية و قياس مردود التدريب علي  2/3/2/5 
 جودة الخدمات المقدمة

يوليو  -2021ر اكتوب
2022 

وجود نظام واضح لتلقي  2/4
 الشكاوى والمقترحات

 

آلية تلقي  تحديث 2/4/1
 الشكاوى والمقترحات

 لشكاويل إنشاء صندوق إليكترونى3/3/1/1

– 2021فبراير 
 2021مارس 

لجنة النظم 
اإلدارية بالقسم 

بالتعاون مع وجدة 
 الجودة بالكلية

االهتمام والرد على -
 وحلها الشكاوى 

قياس رضا  -
المستفيدين عن نظام 
التعامل مع الشكاوى 

 ومدى فاعليته 

زيادة التوعية بآلية تلقي الشكاوى والمقترحات للمستفيدين  3/3/1/3
اإلداريين( والتنويه عنها -الهيئة المعاونة -هيئة التدريس  –)الطالب 

 بكل الوسائل وخاصة اإلليكترونية )من خالل وسائل التواصل
 االجتماعي(
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مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 آليات المتابعة وقياس األثر المسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

3.
 

عمة
الدا

دية 
الما

الت 
سهي

 والت
مالية

رد ال
لموا

ا
 

الموارد  تحسين 3/1
 بالبرنامج المالية

تحديث  3/1/1
 لتلبية رر الترجمةمق

سوق  احتياجات
 العمل 

تكثيف الدورات لتعليم اللغة الفرنسية من خالل  -3/1/1/1
  .مركز اللغات والترجمة

بالتنسيق مع المركز الثقاقى   DELFتدريس دبلومة  -3/1/1/2
 2020/2021الفرنسى بداية الفصل الدراسى الثانى من 

خالل الفصل 
من لثانى الدراسى ا
 اسىالعام الدر 

2020/2021 

فريق معيار الموارد المالية والتسهيالت 
 فريق تصميم البرنامج +المادية الداعمة

مركز اللغات والترجمة 
 بالكلية

تحديث  3/2
التسهيالت المادية 

 الداعمة

تحديث  3/2/1
 مستمر البوابة اإلليكترونيةالمستمر مع  التواصل  3/2/1/1 الموقع اإلليكتروني  

المالية لموارد فريق معيار ا
 المادية الداعمةوالتسهيالت 

المعلومات  تحديث
المنشورة عن البرنامج 

 بالموقع

متابعة كفاءة  3/2/2
األجهزة في المعامل 

 والقاعات الدراسية

آلية لتقويم مدي كفاءة وكفاية الموارد  تنفيذ 3/2/2/1
 دوريا والتسهيالت لمتطلبات البرنامج

بالكلية لجنة المعامل والمختبرات 
+منسقي معيار الموارد المالية 

التواصل مع لجنة األجهزة  والتسهيالت 
وعلم ، متابعة الصيانة الدورية لألجهزة في المعامل 3/2/2/2 والمختبرات

 لجنة األجهزة والمختبرات مستمر التقارير لصيانة ما يتطلب الصيانة منها.
فى استخدام الوعى بإرشادات االمن والسالمة  3/2/2/3

 التدريب المستمر وحدة األزمات والكوارث بالكلية مستمر القاعات واألجهزة

تشجيع  3/3/1
الطالب استخدام 
 للمكتبة  

رضا  من خاللة تنفيذ االجراءات التصحيحي 3/3/1/1
 2012/2020من العام   الطالب عن المكتبة

 مستمر
 

لية و فريق معيار الموارد الما
 ة الداعمةالتسهيالت المادي

قياس نسبة رضا الطالب 
 عن خدمات المكتبة

 ث نوعية الكتب والدوريات الحديثة. تحدي/3/3/1
توفير وسائل األمن والسالمة بالمكتبة بصورة أكبر  3/3/1/3

من خالل توفير نظام إطفاء ذاتي داخل المكتبة وتوفير 
 العالمات اإلرشادية التي تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

 2021 ريناي
 
 
 
 
 
 
 
 

كتب وفهرستها بما يسّهل استخدامها من قَبل تصنيف ال 3/3/1/4
 وكيل الكلية للدراسات العليا الطالب
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مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 آليات المتابعة وقياس األثر المسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

 

تنظيم ورش عمل لتوعية الطالب بكيفية استخدام المكتبة  3/3/1/4
 الرقمية وبنك المعرفة 

 
 2020نوفمبر 

 فريق معيار الموارد المادية 2021 مايو كتبةقياس رضا الطالب عن خدمات الم 3/3/1/5
 

 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 آليات المتابعة وقياس األثر المسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

4.
 

امج
البرن

ميم 
وتص

مية 
كادي

ر األ
معايي

ال
 

التوعية بالمعايير  4/1
 ومواصفاتمية األكادي

 الخريج الحالية

عن اإلعالن 4/1/1
األكاديمية  المعايير

 للمستفيدين

فريق معيار المعايير  خالل العام الدراسى  مواصفات الخريجبللتوعية ب المعنية للألطرافعقد ورشة عمل  4/1/1/1
 األكاديمية

قياس نسبة وعي المستفيدين 
وحدة الجودة بالتنسيق مع  مستمر بمواصفات الخريج والمعايير الكاديمية المقرٍّرة لذلك نشر الوعى 4/1/1/2 بالمعايير األكاديمية

فريق معيار المعايير 
 األكاديمية

توصيــــف ب االلتزام 4/3
البرنامج والمقــــررات 

لتناسب متطلبـــــات 
الجــــــودة واالعتمـــاد 
وبما يحقـــق رســـــالة 

 وأهداف البرنامج 

 متابعة االلتزام 4/3/1
توصيف البرنامج 

والمقررات الدراسية 
 الحالية

التوعية بتوصيف البرامج و المقررات الدراسية للطالب من خالل ادراجها  4/3/1/1
العام الدراسي  بالمحاضرات االلكترونية و عرضها في أول محاضرة

2020-2021 
و العام الدراسي 

2021-2022 
فريق معيار تصميم 

تعاون مع البرنامج بال
 وحدة الجودة

 .نقارير المتابعة
نسبة رضا أرباب العمل -

عن مهارات الخريج و مدي 
تحقق مواصفات الخريج 

 المستهدفة.

 متابعة تقرير المقررات للوقوف على تطبيق توصيفات المقررات   4/3/1/2
وكذلك األساتذة  عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس بالبرنامجاالستمرار في  4/3/1/3

الشروط الالزمة للتحقق من أنهم راعوا من كلية اآلداب المنوط بهم تدريس اللغة العربية 
 لتطوير مقررات اللغة الثانية واللغة العربية لتلبية احتياجات سوق العمل

 20201يوليو  متابعة مدي تحقق مواصفات الخريج من خالل قياس رضا أرباب العمل 4/3/1/4
 2021ليو يو 

 2021يناير  جراء التعديالت المطلوبةإالتوصيفات المحدثة بعد  عالنإو اعتماد 4/3/1/2
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تقويم البرنامج  4/4
 بصورة دورية

تقييم  4/4/1
من المستهدف 

 البرنامج مخرجات

 مدي تطبيق اآللية المعتمدة معيار تصميم البرنامج  فريق 2021 يناير للبرنامج من جميع الفئات المنتسبينبين  الموضوعي نشر ثقافة التقييم /4/4/1
 واعتمادتطبيق تقييم الطالب للمقررات الدراسية في نهاية كل فصل دراسي  4/4/1/2

 هيئة التدريس المعنية خطارإو النتائج 
 2021 يناير
 2021 يونيو

فريق تصميم البرنامج 
بالتعاون مع أعضاء هيئة 
التدريس المسئولين عن 

 المعاونة والهيئةس التدري
 ووحدة تكنولوجيا المعلومات

 تقييم المقررات تحليل نتائجتقارير 

 2021 مارس عداد واعتماد تقارير المقررات الدراسية لكل فصل دراسيإ 4/4/1/3
 2021يوليو 

مدي تنفيذ خطط تطوير المقررات 
 والبرنامجالدراسية 

 لبرنامجالتقرير السنوي ل واعتمادإعداد  4/4/1/4
سبتمبر  -أغسطس
2021 

سبتمبر –اغسطس 
2022 

 منسق البرنامج

 

تطوير  4/5
الالئحة الدراسية 

 للبرنامج

إعداد  4/5/1
الئحة دراسية 

جديدة بما 
يتناسب مع 

متطلبات سوق 
 العمل

هيئة التدريس  -الطالب االستمرار في استشارة فئات المستفيدين المختلفة )4/5/1/1
خبراء الجودة( من خالل عدة وسائل وذلك في  -سوق العمل -الخريجين -والهيئة المعاونة

 مقررات الالئحة الحالية ومقترحاتهم لالئحة الجديدة
-2020ديسمبر 

 2021فبراير 

 متابعة تحديث الئحة البرنامج لجنة تطوير ومراجعة البرنامج
  داء الرأيالالئحة الجديدة وعرضها على المستفيدين إلب مناقشة مشروع 4/5/1/2

 

  
و اتخاذ باقي  والكليةالقسم  ياعتماد الالئحة الدراسية الجديدة من مجلس 4/5/1/3

 االجراءات الرسمية
ديسمبر  -2021مارس 

2021 
مجاالت التطوير 

 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز والتعزيز
المسؤول عن 

 لتنفيذا
آليات المتابعة وقياس 

 األثر

 
 

5.
 

الب
ـــــــــــ

طــــــــــ
ال

 

تفعيل النظم المختلفة  5/1
 للدعم الطالبي

 

ليات دعم آتفعيل  5/1/1
 الطالب المتفوقين 

فريق معيار  الفصل الدراسي الثاني  تنظيم حفل تكريم لألوائل والمتميزين   5/1/1/1
الطالب بالتعاون 
مع هيئة التدريس 

لمعنية وادارة ا
 شئون الطالب

 فحص أدلة تكريم المتفوقين

بداية الفصل الدراسي  عمل لوحة شرف ألوائل الطالب من كل فرقة دراسية. 5/1/1/2
 األول من كل عام

تفعيل برامج رعاية  5/1/2
 المتعثرين

متابعة نتائج الطالب  مستمر  الريادة الطالبية  نظامتفعيل  5/1/2/1
من خالل  وتطورهاالمتعثرين 

 مقرري الفرق
عثرين أو إرشادهم لدورات مركز تنظيم مجموعات تقوية للطالب المت 5/1/2/2

 اشهري   للغات والترجمة بالكلية
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توعية الطالب بكيفية  5/1/3
 عمل اليات الدعم الطالبي

ة الفرقة األولي بنظام الريادة ورش عمل لتوعية الطالب و خاص إقامة 5/1/3/1
 2020نوفمبر  الطالبية و اليات الدعم الطالبي المختلفة

متابعة تطبيق اآللية المعتمدة 
في حال وجود الفئة 

 المستهدفة

 زيادة األنشطة الطالبية 5/4/1
  

بداية الفصل الدراسي  .ن عن األنشطة الطالبية المختلفةاإلعال 5/4/1/1
2020-2021 

ة األنشطة حسب خط
 الطالبية

متابعة نسبة مشاركة طالب  شؤون الطالب 
 وتنظيمفنية( -رياضية –اجتماعية  –تنظيم أنشطة طالبية )ثقافية  5/4/1/2 البرنامج في األنشطة الطالبية

 االحتفاالت الثقافية الخاصة بالبرنامج بمشاركة الطالب
 ة الطالبية في حفل الكليةتكريم الطالب المشاركين في األنشط 5/4/1/3

منظومة تدريبية فعالة  5/2
 لتنمية مهارات الطالب

التعاون مع مركز التطوير  5/3/1
 المهني بالجامعة

ترشيح عدد من طالب البرنامج لحضور الدورا ت التدريبية المختلفة 5/3/1/1
 ي بالجامعة لمركز التطوير المهن

الفصل الدراسي األول 
2020-2021 

خطة المركز وحسب 
 الزمنية

القسم العلمي 
ن مع مركز و بالتعا

 التطوير المهني

كشوف حضور طالب 
البرنامج للدورات التدريبية 

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

 المركز

التواصل المستمر  5/3
 والفعال مع الخريجين

بيانات عن القاعدة  تحديث 5/3/1
 خريجي البرنامج

 قواعد بيانات خريجي البرنامج  تحديث 5/3/1/1

 مستمر

وحدة الخريجين 
 مع ادارةبالتعاون 

شئون الطالب 
معيار  وفريق

 الطالب بالبرنامج
 ووحدة الخريجين

متابعة تفاعل الخريجين مع 
 علىأنشطة الكلية المختلفة 

 مواقع التواصل االجتماعي.

 

خريجي البرنامج من األعوام لمجموعات التواصل االجتماعي  تحديث 5/3/1/2
 مع أرباب العمل والتواصل، المختلفة

االهتمام بيوم الخريج  5/3/2
خالل الفصل الثانى  مؤسسات التوظيفة التقى توظيفي للكلية ودعو  تنظيم 5/3/2/1 والملتقى التوظيفي

20-21 
نسبة مشاركة خريجي 

 التوظيف  ىنامج في ملتقالبر 

قياس رضا الطالب  5/4
 عن خدمات البرنامج

استطالع آراء الطالب  5/4/1
بصورة دورية عن الخدمات المقدمة 

 لهم

شخصية الستطالع رأي الطالب عن  مقابالتعقد و استبانات  طرح 5/4/1/1
 2021يونيو  –مايو  الخدمات المقدمة 

فريق معيار 
 الطالب

جراءات فيذ اإلتقارير متابعة تن
الجهات المعنية  خطارإو مناقشة نتائج قياس رضا الطالب بمجلس القسم  5/4/1/2 التصحيحية

 التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة
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مجاالت التطوير 
 والتعزيز

 تنفيذالمسؤول عن ال توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز
آليات المتابعة 

 وقياس األثر

6.
 

العل
ث 

لبح
س وا

دري
 الت

هيئة
اء 

عض
أ

 يم

 
 
رفع كفاءة أعضاء هيئة  6/1

 التدريس والهيئة المعاونة 

 
خطة  تفعيل 6/1/1

تدريبية فعالة ألعضاء 
 هيئة التدريس ومعاونيهم 

تنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة للعام الدراسي  6/1/1/1
2020/2021  

- 2020نوفمبر 
 2021 مايو

فريق معيار أعضاء هيئة التدريس 
بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية 

ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 التدريس بالجامعة

تقارير متابعة التدريب 
 ونتائج التقييم

عقد ورش وندوات متخصصة في مجاالت  6/1/1/2
 اللغويات واألدب والترجمة 

عقد دورات تدريبية لتنمية  االستمرار في 6/1/1/3
 المهارات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 قياس أثر ومردود التدريب   6/1/1/4

تفعيل آليات  6/1/2
 التحفيز والمحاسبة 

اختيار عضو هيئة التدريس االستمرار في  6/1/2/1
 المثالي حسب الية تقييم األداء المعتمدة

نهاية كل فصل 
نتائج قياس الرضا  مجلس القسم راسيد

عضاء هيئة التدريس ومناقشة النتائج أقياس رضا  6/1/2/2 الوظيفي
 فريق معيار أعضاء هيئة التدريس 2021مايو  جراءات التصحيحية الالزمةبمجلس القسم التخاذ اإل

منظومة متطورة للبحث  ٍّ 6/2
 العلمي 

تشجيع النشر  6/2/1
الدولي واإلقليمي 

 المحلى لألبحاث و 
  

تكريم هيئة التدريس عند النشر  6/2/1/1
 2021 مارس   الدولي لألبحاث

فريق معيار هيئة التدريس  ومستمر
 ومجلس القسم

نسبة نشر األبحاث 
 الدولية

عقد سيمنار علمي للقسم لعرض أبحاث أعضاء  6/2/2/1
  هيئة التدريس ومعاونيهم

أبحاث  بعض سم لعرضللق يوم بحثيعقد  6/2/2/2
، خاصة المقبلين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

  مناقشة أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه
 2021أبريل 
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 المسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير أهداف التطوير والتعزيز مجاالت التطوير والتعزيز
عة آليات المتاب
 وقياس األثر

 
 

7.
 

علم
والت

يم 
لتعل

ية ا
عمل

 

 تطوير استراتيجيات 7/1
لتعليم ا استراتيجيات

 والتعلم

تطبيق نظاام  7/1/1
 التعليم الهجين

توعية الطالب و هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  7/1/1/1
 بنظام التعليم الهجين وأسليبه المختلفة.

 ديسمبر-نوفمبر
2020 

لتعلم فريق معيار التعليم وا
بالتعاون مع وحدة 

ومركز تكنولوجيا  الجودة
المعلومات بالجامعة و 
مؤكز التعلم االلكتروني 

 بالجامعة

متابعة ملفات -
 .المقررات

نشر المقررات -
االلكترونية علي 

 منصة الجامعة.

 مستمر والتعلم. لتعليم اتفعيل دور لجنة   7/1/1/2
يب التعليم و التعلم قياس رضا الطالب عن أسال 7/1/2/3

المطبقة و اعتماد و اعالن النتائج و اتخاذ االجراءات 
 التصحيحية المالئمة

 2021مايو 

 من المقررات بنظام المقررات االلكترونية %20اعداد نسبة 

الفصل الدراسي األول 
2021-2022 

الفصل الدراسي الثاني 
2021-2022 

 
 
دعم وتحديث  7/2

  والتعلم أساليب التعليم

 
 
تشجيع التعلم  7/2/1

 الذاتي 

عمل لتحديث أساليب التعليم والتعلم  ورش تنظيم 7/1/1/1
 مرة كل فصل دراسي ودعم التعلم الذاتي 

تحفيز الطالب على تقديم فقرات االستمرار في  7/1/1/2
في مجال الترجمة التتبعية وتمثيل بعض المسرحيات التي 

 يدرسونها
 الدراسيأثناء العام 

تفعيل التدريب  7/1/2
   الميداني

عقد بروتوكوالت مع أرباب العمل لفتح باب  7/1/2/1
 2021مارس  والرابعة.الثالثة  تينالتدريب لطالب الفرق

عدد الطالب الذين 
 تم تدريبهم

معيار التعليم  لجنة
والتعلم بالتعاون مع وحدة 

ووكالة الكلية  الخريجين
 لشئون الطالب

 
متابعة تالطالب في مؤسسات التدريب من خالل  7/1/2/2

 الية واضحة.
 2021اغسطس 
 2022اغسطس 

مشرف التدريب الميداني 
بالتعاون مع مجلس 
القسم ووكالة شئون 

 الطالب
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مجاالت التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 لمسؤول عن التنفيذا توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير
آليات المتابعة 

 وقياس األثر

 
 

8.
 

رنام
 الب

ات
خرج

م م
قوي

ت
 

 
 
تطوير آليات  8/1

تقويم مخرجات التعلم 
 المستهدفة للبرنامج 

نظام لتقويم مخرجات  8/1/1
 التعلم

  تطبيق النظام 8/1/1/1
يونيو –2020اكتوبر 
فريق معيار تقويم  2021

مخرجات التعلم وهيئة 
 التدريس

 عالن النظامإعادة إ
بالوسائل اإلليكترونية 

استمرار االعالن عن نظام تقويم مخرجات  8/1/1/2 وتطبيقه والورقية
 التعلم

 مستمر

تطوير طرق األسئلة  8/1/2
 في االختبارات الشفوية

بنوك أسئلة عادلة وموزعة في بطاقات  عمل 8/2/1/1
 لدعم الحيادية والشفافية في االختبارات الشفوية

 2021بريل أ

فريق معيار تقويم 
مخرجات التعلم 

بالتعاون مع وحدة 
متابعة رئيس القسم  القياس والتقويم

 الدورية
تطبيق نظام الممتحنين الخارجيين لمزيد  8/1/2/2

 من الموضوعية والشفافية

اختبارات الفصل الدراسي 
-2020االول و الثاني 

2021 
 مجلس القسم

دريس تشجيع هيئة الت 8/1/3
على إعداد اختبارات 

 لكترونيالتصحيح اإل

التعاون مع وحدة القياس والتقويم بالكلية  8/1/3/1
لتدريب هيئة التدريس على كيفية تصميم اختبارات 

 لكترونيالتصحيح اإل
 2020 ديسمبر

فريق معيار تقويم 
مخرجات التعلم 

بالتعاون مع وحدة 
القياس والتقويم 
 ومجلس القسم

ات نسبة االختبار 
التي تمت بالتصحيح 

تحديد نسبة من المقررات الدراسية لتطبيق  8/1/3/2 لكترونياإل
اختبارات التصحيح االلكتروني واعتمادها من مجلس 

 القسم
خطار أعضاء هيئة إ-لجنة التقويم صل عقب اختبارات كل ف الورقة االمتحانية  مراجعة مواصفات 8/2/1/1 تقويم االختبارات 8/2/1تطوير نظم  8/2



11 
 

 التقويم واالمتحانات
تحليل نتائج االمتحانات وعرض النتائج  8/2/1/2

 جراءات التصحيحيةعلى مجلس القسم التخاذ اإل
 الالزمة

واالمتحانات التابعة  دراسي
لمجلس القسم 

 بالتعاون مع فريق
معيار تقويم مخرجات 

 التعلم

 التدريس المعنيين

تقارير متابعة -
جراءات اإل

 التصحيحية

وحدة القياس والتقويم  عملية التقويمقياس رضا الطالب عن  8/2/1/3
 بالكلية

نتائج قياس رضا 
 الطالب

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 المسؤول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير
آليات المتابعة 

 وقياس األثر

 
 

2.
 

مج
برنا

ي ال
ة ف

جود
م ال

نظ
 

 
نشر ثقافة  2/1

 الجودة بالبرنامج  

توعية أعضاء هيئة  2/1/1
التدريس والجهاز اإلداري   

 والطالب بنظم الجودة

توفير المعلومات، واألدلة والكتيبات اإلرشادية للتعريف االستمرار في  2/1/1/1
 بنظام الجودة واالعتماد األكاديمي

 مستمر طول العام
لجودة بالتعاون مع وحدة ا

فريق معيار التعزيز 
 والتطوير

اصدار األدلة المطلوبة 
عقد ورش عمل ولقاءات تعريفية مع أعضاء هيئة االستمرار في  2/1/1/2 ورش العمل وعقد

 وممارسات الجودة للتعريف بأنشطة والطالب والجهاز اإلدارىالتدريس 

اعة من كل محاضرة للطالب تخصيص أول ربع ساالستمرار في  2/1/1/3
 بداية الفصل الدراسي لتوعيتهم بمفهوم ومبادئ الجودة

نسبة وعي الطالب 
في أنشطة  ومشاركتهم

 الجودة

تعزيز إجراءات  2/2
الحفاظ على عناصر 

 الجودة بالبرنامج 

تطبيق نظم إدارة  2/2/1
 الجودة بالبرنامج 

لجودة من خالل تقارير شهرية تطبيق ممارسات ومعايير ااالستمرار في  2/2/1/1
 كل شهر  ومستمر 2020كتوبر أ لتقدم العمل

منسق البرنامج بالتعاون 
 مع وحدة الجودة

التقارير الشهرية لتقدم 
العمل معتمدة من مجلس 

 القسم
دارة وتعزيز الجودة في جميع مجاالت إتطبيق نظام االستمرار في  2/2/1/3

 البرنامج
اون مع وحدة الجودة بالتع مستمر

فريق معيار التعزيز 
 والتطوير

تقارير وحدة الجودة عن 
 متابعة تنفيذ النظام

ادارة الجودة بالبرنامج استطالع آراء األطراف المعنية في  متابعة 2/2/1/4
 جراءات التصحيحية الالزمة  اإل واتخاذ

 2021مايو 
جراءات متابعة تنفيذ اإل

 التصحيحية
 


