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 2023-2020خطة التعزيز و التطوير 

 جامعة المنيا  -كلية األلسن -برنامج اللغة األلمانية 
 

 
 

 مقدمة 

ي 
ف  المستغرق  والوقت  التنفيذ  وآليات  الرئيسية  المجاالت  من  مجموعة  خالل  من  والتطوير  التعزيز  حات  مقتر الخطة  تتناول 

المسئول عن   جانب  إىل  تحقيق التنفيذ  بالقدرة عىل  القسم  أعضاء  من  إيمانا  وذلك  األداء،  وتقييم  المتابعة  ات  التنفيذ، ومؤشر

ي  
نامج إىل مستوى أفضل ف  ي الوصول بالتر

األفضل والسعي الدائم والمستمر نحو تعزيز نقاط القوة وتحسي   نقاط الضعف، رغبة ف 

نامج.   ضوء رؤية ورسالة وأهداف التر

 
 



 

 

 

German Department قسم اللغة األلمانية   

 جامعة المنيا 

Minia University  كلية األلسن 

Faculty of Al-Alsun 

2 

التطوير مجاالت 
 والتعزيز 

أهداف  
التطوير  
 والتعزيز 

حات   مقتر
 التطوير 

 أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت  
 التنفيذ 

المسؤول  
 عن التنفيذ

آليات المتابعة  
 وقياس األثر 

.رسالة 1

نامج الوأهداف   تر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

استمرار   1/ 1
التوعية برسالة 

وأهداف  
نامج    التر

رسالة  نشر    1/ 1/ 1
نامج   التر من  وأهداف 

وسائل   خالل 
 . متنوعة

وندوات   عمل  ورش   عقد   1/ 1/ 1/ 1
نامج   التر المستفيدين   لطالب  وجميع 

نامج 2020  نوفمتر  . لعرض رسالة وأهداف التر  
2021نوفمتر   
2022نوفمتر   

فريق معيار 
رسالة و  
أهداف 
نامج   التر

قياس رضا   -
المستفيدين بصورة  

 دورية 
وعي   - نسبة  فياس 

برسالة   المستفيدين 
نامج.   و أهداف التر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشر رؤية ورسالة وأهداف  2/ 1/ 1/ 1
الموقع   عىل  نامج  ي التر

ون  اإلليكتر
عىل    للقسم القسم  وصفحة  والكلية 

 . الفيس بوك

 
 
 
و   2020نوفمتر 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورقية    3/ 1/ 1/ 1 بوسائل  اإلعالن 
اللوحات  و  المطويات  مثل    متنوعة، 
نامج.   والبانرات عن رسالة وأهداف التر

 

أهداف    4/ 1/ 1/ 1 و  رسالة  طرح 
جمة   للتر كنشاط   للطالب  نامج  التر

 األلمانية. باللغة 
 

ي كل    5/ 1/ 1/ 1
وضع الرؤية والرسالة ف 
نامج  التر ومنشورات  وعىل    مطبوعات 

الداخلية   المراسلة  أوراق  جميع 
 . والخارجية

 



 

 

 

German Department قسم اللغة األلمانية   

 جامعة المنيا 

Minia University  كلية األلسن 

Faculty of Al-Alsun 

3 

تحقيق     2/ 1
رسالة و أهداف  

نامج   التر

الطالب   متابعة  
والخريجي    

واستقصاء رأي جميع  
 المستفيدين

رأي   1/ 2/ 1 واستطالعات  استبيانات 
نام  ج لجميع المستفيدين من التر

 
 2021مايو 
 2022مايو 
 2023مايو 

تحيق  ياس  ق مدى 
نامج   التر ورسالة  رؤية 
اتخاذ   بهدف 

  تاإلجراءا
 التصحيحية االزمة 

تطبيق الية    3/ 1 
المراجعة  

للرسالة   الدورية 
 و األهداف 

رسالة  مراجعة 
نامج    وأهداف التر

ندوات،   1/ 3/ 1 رأي،  استطالعات 
 ورش عمل 

 2022أكتوبر 
 2023أكتوبر 

استمرار    4/ 1
تنفيذ خطة 
دعم سمات  
نامج ز بالتر    التمت 

تنفيذ  متابعة    1/ 4/ 1
سمات  دعم  خطة 

نامج  . التمت   بالتر
 

سمات   1/ 1/ 4/ 1 دعم  خطة  تنفيذ 
بالخطة   مدرج  هو  لما  وفقا  التمت   

 . المعتمدة

و   2020اكتوبر 
 مستمر

فريق معيار 
رسالة و  
أهداف 
نامج   التر

تنفيذ     - مدي  متابعة 
اإلجراءات  

 التصحيحية الالزمة   

. قيادة وتنظيم  2

نامج   التر

استمرار    1/ 2
إدارة   تطوير 

نامج  أداء    1/ 1/ 2 التر متابعة 
التنفيذية  اللجان 
لمجلس   التابعة 
منسق  و  القسم 

نامج   التر

دورية    1/ 1/ 1/ 2 اجتماعات  عمل 
التنفيذية المنبثقة من مجلس    باللجان
لمناقشة الموضوعات الخاصة   القسم

 بكل لجنة. 
 

 
 
 
 
 
 
 شهريا

 
رؤساء اللجان 
 التنفيذية

تنفيذ     - مدي  متابعة 
اإلجراءات  

عن    عرض  2/ 1/ 1/ 2 التصحيحية الالزمة    الدورية  التقارير 
اللجان   ي عمل 
القسم  ف   مجلس 

 . ومناقشتها 
 

متابعة مدي   2/ 1/ 2
ي استيفاء  

التقدم ف 
 معايت  االعتماد

إعداد تقارير دورية من قبل   1/ 3/ 1/ 2
متابعة  و  االعتماد  معايت   ي 

منسقر
 العمل. 

نامج   منسق التر
بالتعاون مع 
 وحدة الجودة 

تقارير تقدم العمل   -
ي استيفاء المعايت  

  ف 
 األكاديمية

 
استمرار    2/ 2

األداء    1/ 2/ 2 تقييم 
استطالع   خالل  من 

رأى   1/ 1/ 2/ 2 استطالع  تطبيق 
نامج.  المستفيدين  من التر

 2021مايو 
 2022مايو 

 
 

 
تنفيذ    مدي  متابعة 
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أداء  تقييم 
القيادات 
األكاديمية  
نامج  بالتر

من  المستفيدين  آراء 
نامج  . التر

  2023مايو 
عميد الكلية  
 بالتعاون مع 
فريق معيار 
قيادة و تنظيم  

نامج   التر

  اإلجراءات
اعتماد    2/ 1/ 2/ 2 التصحيحية الالزمة.  و  نتائج  مناقشة  

ي  االستبيانات
 مجلس القسم .  ف 

 2021يونيو 

القيادات  3/ 1/ 2/ 2   األكاديمية   اخطار 
ومتابعة  الرأي  استطالعات  بنتائج 

 االجراءات التصحيحية

اكتوبر  -يوليو
و األعوام   2021

 التالية

رفع كفاء  3/ 2
 اإلداري الجهاز 

الخطة    1/ 3/ 2 تنفيذ 
 لإلداريي   التدريبية 

الخطة    1/ 1/ 3/ 2 التدريبية تنفيذ 
و  2021-2020لعام  حسب األولويات  

تحديد   عىلي  بناء  سنوية  خطة  تنفيذ 
 االحتياجات التدريبية. 

 
-2020نوفمتر 
 2021مايو 
-2021نوفمتر 
 2022مايو 
  -2022نوفمتر 
 2023مايو 

تنفيذ    - متابعة 
قياس   و  التدريب 

 األداء

عىلي    2/ 1/ 3/ 2 التدريب  مردود  قياس 
رضا   قياس  خالل  من  االداريي   

 المستفيدين من خدماتهم. 
 

بيئة   2/ 3/ 2 تحسي   
نامج العمل  داخل التر

االجراءات   1/ 2/ 3/ 2 تنفيذ  متابعة 
قياس   نتائج  عىلي  بناء  التصحيحية 

 2020-2019الرضا للعام 

 2020ديسمتر 

تطبيق استبيان قياس الرضا    2/ 2/ 3/ 2
 . ي لإلداريي  

 الوظيق 
 

يونيو    –مايو 
2021 

يونيو    –مايو 
2022 

يونيو  -مايو
2023 

 
الرضا   مستوي  ارتفاع 
ي عند قياسه  

 الوظيق 

النتائج    3/ 2/ 3/ 2 اعتماد  و  مناقشة 
 بمجلس الكلية و اعالنها. 
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تفعيل    4/ 2
ي  
تلقر نظام 

و   الشكاوي 
حات  المقتر

 

متابعة   1/ 4/ 2
ي  
لتلقر آلية  تطبيق 

و  الشكاوي 
حات   المقتر

ي الشكاوي   1/ 1/ 4/ 2
التوعية بآلية تلقر

حات   المقتر )الطالبو  -للمستفيدين 
التدريس  المعاونة-هيئة  -الهيئة 

 .)  االداريي  
 

سبتمتر من كل  
 عام 

لجنة النظم  
االدارية 
نامج   بالتر

قياس رضا   - 
المستفيدين عن 
نظام التعامل مع  
الشكاوى ومدى  

 فاعليته. 
بعدد  -  احصائية 

المطروحة   الشكاوى 
ي  
التر الشكاوى  وعدد 

بالفعل  حلها  تم 
لعمل   باإلضافة

نوعي   تصنيف 
للوقوف   للشكاوي 
الضعف  نقاط  عىل 

المنظومة ي 
والعمل   ف 

عىل اتخاذ اإلجراء ات  
 التصحيحية الالزمة 

اآللية    2/ 1/ 4/ 2 اجراءات عمل  توثيق 
الشكاوي  يضم  ملف  اعداد  خالل  من 

 وكيفية التعامل معها. 

و   2020نوفمتر 
مستمر كل عام 

 دراسي 

قياس رضا المستفيدين عن    3/ 1/ 4/ 2
 كفاءة عمل اآللية. 

2021يونيو   
2022يونيو   
3202يونيو   

توفت     5/ 2
و   البيانات 
عن   المعلومات 

نامج     التر

تحديث    1/ 5/ 2
ي 
ون  االلكتر  الموقع 

نامج.   للتر

مع وحدة  1/ 1/ 5/ 2 المستمر  التنسيق 
بالكلية   المعلومات  تكنولوجيا 
الموقع   عىلي  نامج  التر بيانات  لتحديث 

ي للكلية بصفة مستمرة 
ون   االلكتر

 مستمر
معيار  فريق 
وتنظيم   قيادة 

نامج   التر

المعلومات  متابعة 
عن  المنشورة 

نامج بالموقع   التر

الموارد  3  .

و   المالية 
التسهيالت 

 المادية الداعمة 

زيادة  3/1
المالية    الموارد 

نامج   للتر

استحداث    1/ 1/ 3
اللغة  ي 

ف  دبلومة 
 األلمانية. 

ح    تنفيذ   1/ 1/ 1/ 3 دبلومة  ال مقتر
ي اللغة األلمانية

والذي لم يتم    خاصة ف 
التعزيز والتطوير لعام  ي خطة 

تنفيذه ف 
2019-2020 .   

و   2021اكتوبر 
  مستمر 

معيار  منسق 
و   الموارد 

التسهيالت 
المادية  
الداعمة 

مع   بالتعاون 

اللجنة   اجتماعات 
لمناقشة  المختصة 
عىل   الدبلومة  ح  مقتر

 مجلس القسم. 
الخاص - القرار 

 بتفعيل الدبلومة. 
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مراجعة   لجنة 
وتطوير  
نامج   التر

جذب    2/ 1/ 3
الوافدين   الطالب 

نامج   للتر

نامج و تطبيق   1/ 2/ 1/ 3 تسويق التر
يات جذب الطالب الوافدين  أل

   المعتمدة. 
 2022اكتوبر 

نامج   التر ادارة 
مع   بالتعاون 
شئون   وكالة 
الطالب و ادارة  

الوافدين  
 بالجامعة

الطالب   عدد 
نامج   الوافدين بالتر

تحديث    2/ 3
التسهيالت  

 المادية الداعمة 

متابعة كفاءة   1/ 2/ 3
المعامل  ي 

ف  األجهزة 
 والقاعات الدراسية 

متابعة الصيانة الدورية  1/ 1/ 2/ 3
ي المعامل 

و القاعات  لألجهزة ف 
 الدراسية

و  2020ديسمتر 
 مستمر

المعامل   لجنة 
ات   المختتر و 

 بالكلية 

عن  دورية  تقارير 
 مدي كفاءة األجهزة 

متابعة تطبيق قواعد األمن  2/ 1/ 2/ 3
و السالمة بالقاعات الدراسية و 

 المعامل. 
 مستمر

وحدة األزمات  
و الكوارث  
 بالكلية 

عىلي شهادة   الحصول 
ي  
المدن  الدفاع  من 

بتوافر عوامل األمن و  
 السالمة

تجهت   مكاتب    2/ 2/ 3
أعضاء هيئة التدريس  
كمبيوتر   بأجهزة 

نت.   ونقاط إنتر

إضافة أجهزة كمبيوتر  1  / 2/ 2/ 3
نت.   للمكاتب وتوصيل نقاط انتر

  -02021يناير 
 2021يونيو 

 ومستمر 

فريق معيار 
الموارد  

والتسهيالت  
بالتعاون مع 
لجنة األجهزة  
ات   والمختتر
 بالكلية 

تقرير عن تركيب  
االجهزة ونقاط 

نت. االن  تر
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تفعيل    3/ 3
استخدام 

 الطالب للمكتبة
 

تحديث    1/ 3/ 3
و    الدورياتالمراجع و  

المكتبة   استخدام 
 الرقمية. 

االجراءات   1/ 1/ 3/ 3 اتخاذ  متابعة 
رضا   قياس  عىلي  بناء  التصحيحية 

 الطالب عن خدمات المكتبة  

2021مايو   
2022مايو   
2023مايو   

فريق معيار 
الموارد  

والتسهيالت  
 بالتعاون مع
 إدارة المكتبة 

نتيجة قياس رضا  
الطالب للعام  

2020-2021 

الختيار   2/ 1/ 3/ 3 لجنة  تشكيل 
و   اؤها  شر سيم  ي 

التر الجديدة  الكتب 
التخاذ   المكتبة  ادارة  مع  التواصل 

 الالزم. 
 

ديسمتر  -نوفمتر 
2020 
 ومستمر 

فريق معيار 
الموارد المالية  
و التسهيالت  
المادية  
 الداعمة

نتائج قياس رضا  
الطالب عن خدمات  

 المكتبة 

تنظيم ورش عمل لتوعية  3/ 1/ 3/ 3
الطالب بكيفية استخدام المكتبة 

 الرقمية. 

ادارة مكتبة  
 الكلية 

قياس رضا الطالب عن  4  / 1/ 3/ 3
 خدمات المكتبة

 

نهاية العام 
 الدراسي 

فريق معيار 
الموارد المالية  
و التسهيالت  
المادية  
 الداعمة

. المعايت  4

 األكاديمية 

التوعية   1/ 4
بالمعايت   

و   األكاديمية 
مواصفات 

 الخري    ج الحالية

عن   1/ 1/ 4 اإلعالن 
األكاديمية   المعايت  

   للمستفيدين
وإعالن و نشر  متابعة 

األكاديمية   المعايت  
بشكل  للمستفيدين 
وواسع  مستفيض 

 المدى. 

بحضور   1/ 1/ 1/ 4 عمل  ورش  عقد 
التدريس،   المستفيدين)هيئة  جميع 

المعاونة،   ،  الهيئة  الخريجي   الطالب، 
ممثلي   سوق العمل( للتوعية بالمعايت   
ومواصفات   األلسن  لقطاع  األكاديمية 

 الخري    ج 
 

 2020نوفمتر 
اير   2021  فتر

معيار  ومستمر  فريق 
المعايت   
 األكاديمية

وعي  نسبة 
المستفيدين بالمعايت   
و  األكاديمية 

 مواصفات الخري    ج 

المعايت     2/ 1/ 1/ 4 الجودة   األكاديمية  نشر  وحدة 
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ونيا   الكتر و  ورقيا  الخري    ج  ومواصفات 
من خالل أدلة و مطويات و لوحات و  
و   للكلية  ي 

ون  االلكتر الموقع  عىلي   
النشر

 .  مواقع التواصل االجتماعي
 

و   2020اكتوبر 
مستمر كل عام 

 دراسي 

مع   بالتنسيق 
معيار  فريق 

المعايت   
 األكاديمية. 

 
. تصميم 5

نامج   التر
 
ام    1/ 5 ز االلتر

بتوصي    ف  
نامج   التر

والمق    ررات  
 الدراسية

 
 
 

متابعة   1/ 1/ 5
توصيف   ام  االلتر 
والمقررات  نامج  التر

 الدراسية الحالية 

امج و    1/ 1/ 1/ 5 التر بتوصيف  التوعية 
المقررات الدراسية للطالب من خالل  
و   ونية  االلكتر ات  بالمحاض  ادراجها 

ي أول 
ة. عرضها ف   محاض 

 
بداية كل فصل  

 الدراسي 
 

فريق معيار 
تصميم  
نامج   التر

بالتعاون مع 
 وحدة الجودة 

تقارير المتابعة من  
قبل لجنة المعايت   
االكاديمية و 

 المقررات الدراسية

ام   2/ 1/ 1/ 5 متابعة مدي االلتر 
نامج و المقررات من  بتوصيف التر
خالل تقارير متابعة دورية و خاصة 

ي تدرس من خارج  
المقررات التر

نامج    التر
 

 
 مستمر

تطبيق عمليات المراجعة  3/ 1/ 1/ 5
الداخلية والخارجية لتوصيفات 
نامج والمقررات الدراسية.   التر

سنوات  3كل   
 

تطبيق    2/ 5
واضح   نظام 
نامج   لتقويم التر

تقويم    1/ 2/ 5
نامج بصورة دورية   التر

تنفيذ    1/ 1/ 2/ 5 االجراءات متابعة 
لعام   التقويم  نتائج  فق  و  التصحيحية 

2019-2020 

2021يونيو   
2022يونيو   
2023يونيو   

نامج   ادارة التر
بالتعاون مع 
الطالب   2/ 1/ 2/ 5 المعنيي    تقييم  تطبيق 

ي نهاية كل فصل 
الدراسية ف  للمقررات 

الفصل نهاية 
  الدراسي األول
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النتائج و اخطار هيئة   دراسي و اعتماد 
 التدريس المعنية. 

 

ونهاية الفصل 
ي  
الدراسي الثان 
من كل عام 
 دراسي 

فريق تصميم  
نامج    التر

تقارير تحليل  نتائج  
 تقييم المقررات 

تقارير   3/ 1/ 2/ 5 واعتماد  اعداد 
 .  المقررات الدراسية لكل فصل دراسي

 

بعد اعالن 
مدي تنفيذ خطط   النتائج 

تطوير المقررات و  
نامج   التر

التقرير   4/ 1/ 2/ 5 اعتماد  و  إعداد 
نامج.   السنوي للتر

 

سبتمتر  -يوليو
 من كل عام

نامج  منسق التر

   تطوير   3/ 5
المحتوى العلمي  

بمقررات  
 الالئحة الحالية

  تحديث   1/ 3/ 5
المقررات  توصيف 

بالالئحة    دراسيةال
نامج  للتر   الحالية 
إضافة   بهدف 

علمي  جديد    محتوي 
القدرات  لتنمية 
التطبيق   ي 

ف  االبتكارية 
يتناسب   العمىلي   بما 

سوق    مع متطلبات 
 العمل

استشارة فئات المستفيدين   1/ 1/ 3/ 5
)الطالب التدريس  -المختلفة  هيئة 
المعاونة سوق  -الخريجي     -والهيئة 

ي  -العمل
ف  ذلك  و  الجودة(  اء  ختر

الالئحة   نامجمقررات  للتر و   الحالية 
حاتهم   ي   للمقرراتمقتر

إىل    التر تحتاج 
 . تحديث

2023يونيو    
 

لجنة تطوير  
ومراجعة 
نامج   التر

بالتعاون مع 
منسق معيار  
تصميم  
نامج   التر

اللجنة    - اجتماعات 
لالنتهاء   المختصة 

وتطوير  تحديث  من  
المقررات  محتوى 

 الدراسية. 

تطوير    1/ 6  . الطالب6
القبول   منظومة 

 و التحويل 

استمرار   1/ 1/ 6
اإلعالن عن سياسات  

 القبول و التجويل

عن ا  1/ 1/ 1/ 6 اإلعالن  ستمرار 
نامج   التر إىلي  و  من  التحويل  اجراءات 

ونية.   بعدة وسائل ورقية و الكتر
 

2020 نوفمتر   
 ومستمر 

فريق معيار 
الطالب و ادارة  
 شئون الطالب 

طرق ووسائل  
 اإلعالن 

الطالب    2/ 1/ 1/ 6  بإجراءاتتوعية 
من  التحويل  أو  القبول  من  التظلمات 
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 خالل عقد ورش العمل
 

تفعيل نظم    2/ 6
ي   الدعم الطالبر

 

آليات    1/ 2/ 6 تفعيل 
الطالب   دعم 

 المتفوقي    

بوجود    1/ 1/ 2/ 6 الطالب  توعية 
االلية واستمرار تطبيق اآللية المعتمدة 
تقدير،  )شهادات  المتفوقي    لدعم 

ف  جوائز  -األوائلحفل تكريم  -لوحة شر
ي  
ف  المتفوقي    مشاركة  عينية، 

نهاية كل فصل  السيمنارات العلمية(. 
 دراسي 

فريق معيار 
الطالب  

بالتعاون مع 
هيئة التدريس  
المعنية و ادارة  
 شئون الطالب 

 
 
 

تكريم   أدلة  فحص 
 المتفوقي   

برامج    2/ 2/ 6 تفعيل 
الطالب   رعاية 
من   دراسيا  ين  المتعتر

نظام   الريادة  خالل 
 الطالبية. 

بوجود    2/ 2/ 2/ 6 الطالب  توعية 
االلية واستمرار تطبيق اآللية المعتمدة 
ين المتعتر )حرص  ين  المتعتر -لدعم 

التقوية المتقدمي   -مجموعات  تكريم 
 منهم دراسيا(. 

 مستمر

 
الطالب   نتائج  متابعة 
تطورها   و  ين  المتعتر
مقرري   خالل  من 

 الفرق
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للتعامل   3/ 2/ 6 آلية 
االحتياجات  مع   ذوي 

ودعم عملية   الخاصة
لديهم   التعلم 
مجتمع   ي 

ف  ودمجهم 
 الكلية 

اآللية    1/ 3/ 2/ 6 ي    المعتمدةتطبيق 
ف 

و  ح المستهدفة  الفئة  وجود  ال 
 التوعية بها. 

اير  2021فتر  

معيار  منسق 
الطالب  

مع   بالتعاون 
شئون   ادارة 

 الطالب 

الفئة  رضا  قياس 
حال   ي 

ف  المستهدفة 
 وجودها. 

تشجيع    4/ 2/ 6
عىلي   الطالب 
األنشطة  ي 

ف  المشاركة 
 الطالبية 

األنشطة   1/ 4/ 2/ 6 عن  اإلعالن 
وسائل  بعدة  المختلفة  الطالبية 

ونية وورقية.   الكتر
 
 

الفصل  بداية 
-2020الدراسي  
حسب    2021

األنشطة  خطة 
  الطالبية
 ومستمر 

رعاية   ادارة 
 الطالب 

مشاركة  نسبة  متابعة 
ي  
ف  نامج  التر طالب 

 الطالبية األنشطة 

طالبية   2/ 4/ 2/ 6 أنشطة  تنظيم 
فنية( و -رياضية  –اجتماعية    –)ثقافية  

الخاصة  الثقافية  االحتفاالت  تنظيم 
نامج بمشاركة الطالب.   بالتر

 

المشاركي     3/ 4/ 2/ 6 الطالب  تكريم 
ي حفل الكلية. 

ي األنشطة الطالبية ف 
 ف 
 

منظومة    3/ 6
فعالة   تدريبية 

مهارات  لتنمية  
 الطالب. 

مع   1/ 3/ 6 التعاون 
ي  
المهت  التطوير  مركز 

 بالجامعة

طالب 1/ 1/ 3/ 6 من  عدد  ترشيح 
التدريبية  الدورات  لحضور  نامج  التر

 . ي
 المختلفة لمركز التطوير المهت 

الدراسي  الفصل 
-2020األول  
وحسب    2021

المركز   خطة 
  التدريبية

 
 
 ومستمر سنويا

العلمي   القسم 
مع   بالتعاون 

التطوير  مركز  
ي 
 المهت 

تدريب   متابعة 
مركز   ي 

ف  الطالب 
ي  
المهت  التطوير 

شهادات بالجامعة  
طالب  حضور 
للدورات  نامج  التر

 التدريبية  

الطالب   2/ 1/ 3/ 6 حضور  متابعة 
خالل   من  دورية  بصورة  للدورات 

 التواصل مع المركز. 
 

طالب   3/ 1/ 3/ 6 من  عدد  ترشيح 
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التدريبية  الدورات  لحضور  نامج  التر
 . ي
 المختلفة لمركز التطوير المهت 

 

التواصل    4/ 6
المستمر  

مع   والفعال 
ز   الخريجي 

قاعدة 1/ 4/ 6 إنشاء 
عن  محدثة  بيانات 

نامج  ي التر  خريجر

بيانات   1/ 1/ 4/ 6 قواعد  انشاء 
وسائل  تشمل  نامج  التر ي  لخريجر

 التواصل معهم. 
 

 مستمر
وحدة  

الخريجي    
مع   بالتعاون 
شئون   ادارة 

 الطالب 

 
متابعة تفاعل  

الخريجي   مع أنشطة  
 الكلية المختلفة عىلي 

ي    2/ 1/ 4/ 6
ف  بفاعلية  المشاركة 

أرباب   ودعوة  للكلية  ي 
التوظيق  الملتقر 

 العمل. 

الدراسي  الفصل 
ي  

-2020الثان 
 ومستمر  2021

ي  نسبة مشاركة خريجر
ي  
ملتقر ي 

ف  نامج  التر
 التوظيف 

 
 
 

رضا    5/ 6 قياس 
عن   الطالب 
نامج  خدمات التر

آراء    1/ 5/ 6 استطالع 
الطالب بصورة دورية  
الخدمات  عن 

 المقدمة لهم 

االجراءات 1/ 1/ 5/ 6 تنفيذ  متابعة 
ق نتائج استبيان قياس  التصحيحية وف

 2020-2019 0برضا الطال 
 2020نوفمتر 

معيار  فريق 
الطالب  

مع   بالتعاون 
كل   المعنيي   

 فيما يخصه 

رضا   نسبة  ارتفاع 
عام  ي 

ف  الطالب 
2020-2021 

تطبيق استبانات الستطالع    2/ 1/ 5/ 6
المقدمة  الخدمات  عن  الطالب  رأي 
التحويل و  القبول  )سياسات  -لهم 

ي  الطالنر الطالبية-الدعم  -األنشطة 

  يونيو -مايو
نفس  و   2021

عام  كل  الموعد 
 دراسي 

معيار  فريق 
 الطالب 
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ي  الطالنر الريادة  الخدمات -نظام 
الداعمة، -الطبية التسهيالت  و  الموارد 

 . التعلم(التعليم و 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

متابعة طلبات 

الوافدين المقدمة  

نامج   لاللتحاق بالتر

رضا    3/ 1/ 5/ 6 قياس  نتائج  مناقشة 
اخطار  و  القسم  بمجلس  الطالب 
االجراءات  التخاذ  المعنية  الجهات 

 التصحيحية الالزمة. 

  2021يونيو  
عام   ومستمر كل 

 دراسي 

عىل    6/ 6 العمل 
طالب   وجود 
للدراسة   وافدين 

نامج  بالتر
 

 

 

 

 

 

 

خطة    1/ 6/ 6 وضع 
عىل   والعمل  معتمدة 
لجذب   تفعيلها 

 الوافدين. الطالب 

طريق   1/ 1/ 6/ 6 عن  نامج  التر تسويق 
عىلي   نامج  التر معلومات  تحديث 
لجذب  للكلية  ي 

ون  االلكتر الموقع 
 الطالب الوافدين. 

 
 2021مارس 

 ومستمر 

معيار  منسق 
الطالب  

مع   بالتعاون 
معيار  منسق 

تصميم  
نامج   التر
ووحدة  

تكنولوجيا  
المعلومات  

 بالكلية 
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هيئة  7 اعضاء   .

 التدريس 

كفاءة   1/ 7 رفع 
هيئة  أعضاء 
التدريس والهيئة  

 المعاونة  

  تطبيق   1/ 1/ 7
تدريبية الخطة  ال

هيئة  ألعضاء 
 التدريس ومعاونيهم  

ورش عمل وندوات لتدريب   1/ 1/ 1/ 7
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 
 
 

-2020  ديسمتر 
 2021 يونيو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

معيار  فريق 
هيئة  أعضاء 

 التدريس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة  تقارير 
نتائج   و  التدريب 

 التقييم

االحتياجات   تحديد   2/ 1/ 1/ 7
الدراسي  للعام  الجديدة  التدريبية 

والهيئة    2021-2022 التدريس  لهيئة 
 وقياس مردود التدريب.  المعاونة

 

 
  –2021  أكتوبر 
 2022يونيو 

 

االحتياجات   تحديد   3/ 1/ 1/ 7
الدراسي  للعام  الجديدة  التدريبية 

والهيئة    2022-2023 التدريس  لهيئة 
 التدريب وقياس مردود  المعاونة

 

  -2022أكتوبر  
 2023يونيو 

آليات    2/ 1/ 7 تفعيل 
 المساءلة و المحاسبة 

هيئة   1/ 2/ 1/ 7 أعضاء  تكريم 
التقييم   آللية  وفقا  ين  المتمت   التدريس 

 المعتمدة. 

العام   نهاية 
  الدراسي 

 رئيس القسم و
معيار  فريق 
هيئة  أعضاء 

 التدريس 

الرضا   قياس  نتائج 
ي 
االجراءات 2/ 2/ 1/ 7 الوظيق  تنفيذ  متابعة 

للعام   الرضا  قياس  وفق  التصحيحية 
2019-2020 

 مستمر
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هيئة   3/ 2/ 1/ 7 أعضاء  رضا  قياس 
 التدريس 

القسم   مجلس  عىلي  النتائج  وعرض 
  التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة. 

 

العام   نهاية 
 الدراسي 

جود  و   2/ 7
منظومة  

للبحث   متطورة 
 العلمي  

تشجيع النشر    1/ 2/ 7
واإلقليمي   الدوىلي 
لألبحاث   والمحىل 

لتحفت      وتنفيذ   آلية 
والهيئة   األعضاء 
النشر و   المعاونة عىل 
المؤتمرات   حضور 
لتطوير   العلمية 
البحث   منظومة 

نامج  . العلمي بالتر
  

األبحاث 1/ 1/ 2/ 7 نشر  نسبة  متابعة 
وكذلك  الدولية   نامج  بالتر والمحلية 

 حضور المؤتمرات . 
 

 مستمر

معيار  فريق 
هيئة  أعضاء 

التدريس  
مع   بالتعاون 
 رئيس القسم

نشر   نسبة  زيادة 
نامج  األبحاث بالتر

هيئة   2/ 1/ 2/ 7 أعضاء  تكريم 
 الدوىلي لألبحاث 

 التدريس عند النشر
 

 مستمر

هيئة    3/ 1/ 2/ 7 أعضاء  تشجيع 
عضوية  ي 

ف  المشاركة  عىل  التدريس 
المختلفة  الدولية  البحثية  المؤسسات 
العلمية  المجالت  تحرير  هيئات  مثل 
 . ي الدوىلي

ي التخصص والتمثيل الثقاف 
 ف 
 

 مستمر

ومشاركة     4/ 1/ 2/ 7 أنشطة  حرص 
نامج   بالتر التدريس  أعضاء هيئة  جميع 

الهيئات والمنظمات   ي 
ي  ف 

التر المختلفة 
والمجتمع   والجامعة  الكلية  تخدم 

 المحىلي والدوىلي 

  -2020ديسمتر 
 2021يونيو 
  -2021يونيو 
 2022يونيو 
  -2022يونيو 
 2023يونيو 
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ألحسن   4/ 1/ 2/ 7 مسابقات  تنظيم 
ماجستت   رسالة  من  مستخلص  بحث 

نامج.   أو دكتوراه عىل مستوى التر
   

و  8 التعليم   .

 التعلم 

وجود    1/ 8
سياسات 

للتعليم   واضحة 
 و التعلم 

 
 
 
 
 
 

تشجيع التعلم  1/ 2/ 8
أساليب   و  ي 

الذانر
 التعلم الحديثة. 

نامج           1/ 1/ 2/ 8 التر توصيف  تحديث 
يخص   فيما  الدراسية  والمقررات 

 أساليب التعليم والتعلم 

العام   بداية 
 الدراسي 

 
 
 
  

تنفيذ  متابعة 
ي  
التدريب و مردوده ف 

هيئة   2/ 1/ 2/ 8 الطالب. التطبيق مع  ألعضاء  عمل    ورش 
للتدريب   المعاونة  الهيئة  و  التدريس 

 . ي
 عىلي التعلم الذانر

 
 

العام   بداية 
 الدراسي 

التعلم    3/ 1/ 2/ 8 أساليب  متابعة 
ملفات  فحص  خالل  من  ي 

الذانر
 المقررات. 

الفصل  نهاية 
 الدراسي 

  

أساليب    4/ 1/ 2/ 8 تطبيق  متابعة 
عىلي   الطالب  وتحفت    ي 

الذانر التعلم 
 المشاركة. 

 2021مارس 

القسم   مجلس 
مع   بالتعاون 
التعلم   مركز 

ي 
ون  االلكتر
 بالجامعة

اجراءات  متابعة 
إىلي   المقررات  تحويل 

ونية.   مقررات الكتر
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  تحديث2/ 8
التعليم   اساليب 

 و التعلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحو  1/ 2/ 8 التوجه   /

التكنولوجيا   استخدام 
التعليم   ي 

ف  الحديثة 
 والتعلم 

نسبة    1/ 1/ 2/ 8   % 10تحويل 
ونية   للمقررات االلكتر

العام    بداية
معيا الدراسي  ر فريق 

و   التعليم 
 التعلم 

ملفات  متابعة 
ما   و  المقررات 
عىلي  أدلة  من  تحتويه 
أساليب   تطبيق 

 التعلم الحديثة. 
رضا  قياس  - نسبة 

أساليب   عن  الطالب 
و   ي  التعليم 

ف  التعلم 
 المقررات الدراسية. 

الهجي      2/ 1/ 2/ 8 التعليم  ثقافة  نشر 
والهيئة   التدريس  هيئة  أعضاء  بي   

 المعاونة والطالب 

العام    بداية
 الدراسي 

عن   3/ 1/ 2/ 8 الطالب  رضا  قياس 
 أساليب التعليم و التعلم المستخدمة. 

العام   نهاية 
 الدراسي 

معيار  فريق 
و   التعليم 

 التعلم 

رضا   قياس  نسبة 
 الطالب 

تعظيم دور    3/ 8
العمىلي   التدريب 
اكساب  ي 

ز
ف

الطالب  
مخرجات التعلم  

 المستهدفة 

متابعة تفعيل   1/ 3/ 8
التدريب   نظام 

ي المعتمد 
 الميدان 

ي    1/ 1/ 3/ 8
ف  العمىلي  التدريب  متابعة 

األساليب   تنوي    ع  الدراسية و  المقررات 
 المستخدمة. 

 مستمر

هيئة  أعضاء 
التدريس  

و   المعنيي   
 مجلس القسم

مهارات  ارتفاع 
 الطالب العملية

مع    2/ 3/ 8 التواصل 
المجتمع   مؤسسات 

ي 
 المدن 

مع    1/ 2/ 3/ 8 اتفاقيات  عقد 
المختلفة  مؤسساتال  والهيئات 

 . الفرقة النهائيةلتدريب طالب 
 مستمر

معيار  فريق 
و   التعليم 

التعلم  
مع   بالتعاون 
 وحدة الجودة 

و  اعتماد عرض 
ح المستهدف   المقتر
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تقويم 9  .

 مخرجات التعلم 

تطوير    1/ 9
تقويم  آليات 
مخرجات التعلم  

المستهدفة  
نامج   للتر

نظام   1/ 1/ 9 تفعيل 
مخرجات   تقويم 

 التعلم 

النظام    1/ 1/ 1/ 9 تطبيق  متابعة 
التعلم    المعتمد مخرجات  لتقويم 

نامج    المستهدفة بالتر

العام الدراسي  
2020-2021 
 ومستمر 

 
 
 
 
 
 

معيار فريق  
تقويم  

مخرجات 
هيئة   و  التعلم 

التدريس  
مع   بالتعاون 

وحدة  
فيما   الخريجي   

 يخصها. 

 
 
 
 
 

و   النظام  اعالن 
 تطبيقه

هيئة    2/ 9 تشجيع 
إعداد   عىلي  التدريس 
التصحيح   اختبارات 

ي 
ون   االلكتر

لتدريب    1/ 1/ 2/ 9 عمل  ورشة  عقد 
تصميم   كيفية  عىلي  التدريس  هيئة 

. اختبارات التصحيح  ي
ون   االلكتر

 2020ديسمتر 

معيار  فريق 
تقويم  

مخرجات 
التعلم  

مع   بالتعاون 
القياس   وحدة 

والتقويم  
 بالكلية 

ي  
نسبة االختبارات التر
تمت بالتصحيح  

ي 
ون   االلكتر

المقررات   2/ 1/ 2/ 9 من  نسبة  تحديد 
التصحيح   اختبارات  لتطبيق  الدراسية 
مجلس   من  اعتمادها  و  ي 

ون  االلكتر
 القسم. 

لتدريب    3/ 1/ 2/ 9 عمل  ورشة  عقد 
هيئة التدريس عىلي كيفية اعداد بنوك  

 األسئلة. 
  2020ديسمتر 
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القياس          4/ 1/ 2/ 9 وحدة  مع  التعاون 
هيئة  لتدريب  بالكلية  والتقويم 
التدريس عىل كيفية تصميم اختبارات 

 . ي
ون   التصحيح االلكتر

 2020 ديسمتر 
 ومستمر 

تطوير نظم    2/ 9
التقويم 

 واالمتحانات

تقويم    1/ 2/ 9
 االختبارات

االجراءات    1/ 1/ 2/ 9 تنفيذ  متابعة 
األدوات   عىلي  بناء  التصحيحية 
الطالب  تقويم  لتقييم عملية  المطبقة 

 2020-2019للعام 

 2021 يناير 
 2021يونيو 

 ومستمر 
التقويم   لجنة 
االمتحانات   و 

التابعة 
لمجلس  
القسم 

مع   بالتعاون 
 فريق 

تقويم معيار  
مخرجات 

 التعلم 

 

الورقة    2/ 1/ 2/ 9 معايت   فحص 
االمتحانية وعرض النتائج عىلي مجلس  
التصحيحية  االجراءات  التخاذ  القسم 

 الالزمة. 
 

اختبارات   عقب 
 كل فصل دراسي 

هيئة  - أعضاء  اخطار 
 .  التدريس المعنيي  

متابعة - تقارير 
االجراءات  
 التصحيحية 

االمتحانات   3/ 1/ 2/ 9 نتائج  تحليل 
القسم   النتائج وعرض   مجلس  عىلي 

 التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة. 
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عن   4/ 1/ 2/ 9  الطالب  رضا  قياس 
 عملية التقويم. 

القياس   وحدة 
التقويم   و 

بالكلية  
مع   بالتعاون 
التقويم   لجنة 
االمتحانات   و 

نامج.   بالتر

رضا   قياس  نتائج 
عن  الطالب 

 االختبارات

ادارة  10 نظم   .

ي  
ز
ف الجودة 

نامج   التر

االستمرار    1/ 10
ي 
ز
نشر ثقافة ف

نامج     الجودة بالتر

توعية    1/ 1/ 10
أعضاء هيئة التدريس  

والجهاز اإلداري    
والطالب بنظم  

 الجودة 

ي    1/ 1/ 1/ 10
ف  توفت   االستمرار 

والكتيبات  واألدلة  المعلومات، 
الجودة   بنظام  للتعريف  اإلرشادية 

 واالعتماد األكاديمي 

و    2020نوفمتر  
طوال   مستمر 

 العام الدراسي 

الجودة   وحدة 
مع   بالتعاون 
معيار  فريق 
و   التعزيز 

 التطوير 

الفئات   وعي  نسبة 
نامج   بالتر المختلفة 
وممارسات  بأنشطة 

 الجودة 

ولقاءات 2/ 1/ 1/ 10 عمل  ورش  عقد 
و   التدريس  هيئة  أعضاء  مع  تعريفية 

بأنشطة وممارسات الطالب للتعريف   
 الجودة. 
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تعزيز    2/ 10
إجراءات 

عىل   الحفاظ 
الجودة   عنارص 

نامج   تطبيق نظم    1/ 2/ 10 بالتر
نامج    إدارة الجودة بالتر

ممارسات   1/ 1/ 2/ 10 تطبيق  متابعة 
تقارير  خالل  من  الجودة  ومعايت  

 شهرية لتقدم العمل. 

و   2020 نوفمتر 
 مستمر كل شهر 

الجودة   وحدة 
مع   بالتعاون 
معيار  فريق 
و   التعزيز 

 التطوير 

الجودة   وحدة  تقارير 
تنفيذ   متابعة  عن 

 النظام

ادارة    2/ 1/ 2/ 10 نظام  تطبيق  متابعة 
مجاالت  جميع  ي 

ف  الجودة  تعزيز  و 
نامج.   التر

 

 مستمر
تنفيذ  متابعة 

االجراءات  
 التصحيحية 

 

 

من    3/ 1/ 2/ 10 األداء  مردود  متابعة 
المعنية  األطراف  آراء  استطالع  خالل 
االجراءات  اتخاذ  و  نامج  التر ي 

ف 
 التصحيحية الالزمة   

 

2021مايو   
 ومستمر 

الجودة   وحدة 
مع   بالتعاون 
معيار  فريق 
و   التعزيز 

 التطوير 

تنفيذ  متابعة  تقارير 
اإلجراءات  
 التصحيحية 


