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مجاالت التطوير
والتعزيز

أهداف التطوير و التعزيز

مقترحات التطوير

 : 1/1تحديث رسالة وأهداف

 -1/1/1تحديث رسالة

البرنامج بما يتالءم مع معايير

وأهداف البرنامج باستشارة

الجودة

المستفيدين

أنشطة و آليات التنفيذ
 -1/1/1/1عقد ورش عمل ,و تطبيق
استبانات لتحديث رسالة و أهداف

 .1رؤيـــــــــــــــة ورســـــــالـــــة الـــبرنـــامـــــــــــج

 1/2/1/1نشر إعالنات داخل قاعات

مستمر طوال

 2/2/1/1ادراج رؤية و رسالة و أهداف

مستمر طوال

البرنامج في الكتاب الجامعى أو الملزمة

البرنامج بوسائل مختلفة

األول العام

البرنامج يشارك فيها جميع األطراف
المعنية.

مع توصيف المقرر.

 3/2/1/1تخصيص أول ربع ساعة من
أول كل محاضرة للتوعية برؤية و رسالة

و أهداف البرنامج و طرحها للطالب

2020/2019
العام الجامعي
العام الجامعي
بداية كل فصل
دراسي

لترجمتها.

 4/2/1/1نشر الرؤية والرسالة واألهداف

مستمر

 5 2/1/1ادراج رؤية و رسالة البرنامج

مستمر

على الموقع االليكترونى للقسم.
في الورق الرسمي للقسم.

التنفيذ

قياس االثر

الفصل الدراسي
الجامعى

المحاضرات.

 2/1/1نشر رسالة و أهداف

توقيت التنفيذ

المسؤول عن

آليات المتابعة و

فريق معيار

رسالة وأهداف
البرنامج

قياس رضا

المستفيدين بصورة

دورية
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مجاالت

التطوير

و التعزيز

أهداف التطوير و

مقترحات التطوير

التعزيز

 1/2تطوير إدارة

 -1/1/2متابعة أداء اللجان

البرنامج بما يؤهله

التنفيذية

 2/2تقييم أداء

 1/2/2تقييم األداء باستشارة

القيادات األكاديمية

المستفيدين

لالعتماد

أنشطة و آليات التنفيذ

 -1/1/1/2إعداد تقارير دورية عن أداء اللجان
المختلفة بالبرنامج.

التنفيذ

القسم

مدي تنفيذ اتخاذ

القسم.

 3/1/1/2اتخاذ االجراءات التصحيحية لالزمة في

مستمر

 -1/1/2/2تطبيق استطالع رأى المستفيدين في

ابريل 2020

 .2قيادة وتنظيم البرنامج

القيادات األكاديمية.

 -2/1/2/2مناقشة واعتماد النتائج فى مجلس

مايو 2020

 -3/1/2/2إعالن القيادات االكاديمية بنتائج

مايو 2020

القسم.

التقييم.

 1/3/2قياس الرضا الوظيفى
لإلداريين بالبرنامج

-4/2/2/2متابعة اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

سبتمبر-اكتوبر

 -1/1/3/2قياس الرضا الوظيفى لإلداريين بتطبيق

اكتوبر 2019

استبانة.

 1/1/3/2مناقشة و اعتماد النتائج بمجلس الكلية و
اعالنها.

قياس االثر

شهريا بمجلس

 -2/1/1/2مناقشة التقارير الدورية فى مجلس

تطوير األداء

بالبرنامج

توقيت التنفيذ

المسؤول عن

آليات المتابعة و

اإلجراءات

التصحيحية الالزمة
فريق معيار قيادة
وتنظيم البرنامج

2020

ارتفاع مستوي الرضا
الوظيفي عند قياسه
مرة اخري
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مجاالت

التطوير

أهداف التطوير و

مقترحات التطوير

التعزيز

و التعزيز

 3/2رفع كفاء
الجهاز اإلدارى

 2/3/2إعداد خطة تدريبية للجهاز
اإلداري

أنشطة و آليات التنفيذ

 -1/2/3/2تحديد االحتياجات التدريبية لإلداريين من
خالل استطالع رأى الجهاز اإلدارى و اعتماد الخطة
التدريبية.

توقيت التنفيذ

المسؤول عن
التنفيذ

اكتوبر -2019
مايو 2020

آليات المتابعة و
قياس االثر

تنفيذ ومتابعة التدريب
وقياس األداء

 -2/2/3/2تنفيذ الخطة حسب أولويات الخطة التدريبية

 -3/2/3/2قياس مردود التدريب علي أداء الجهاز
االداري باستطالع آراء المستفيدين من خدماتهم.

الداعمة

 .3الموارد المالية والتسهيالت المادية

 3/3/2تحديث نظم التوثيق بالبرنامج

 -1/3/3/2متابعة تحديث أرشيف البرنامج الورقى

مستمر بصورة

انتظام نظام األرشفة

 4/2توفير كافة

 1/4/2تحديث معلومات البرنامج

 1/1/4/2التعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات

مستمر

استم اررية تحديث

 1/3زيادة الموارد

 1/1/3استحداث مقررات حديثة للترجمة

البيانات عن البرنامج بالموقع اإلليكترونى

المالية

ومواكبة سوق العمل

 1/2/3تحديث وصيانة أجهزة الكمبيوتر

واإلليكترونى

بالكلية من اجل التحديث المستمرللمعلومات و

دورية

البيانات

قواعد البيانات بالبرنامج

 2/1/1/3اعداد مقترح دبلوم  DELFكمقرر داعم

الفصل الدراسي

لتحسين القدرة اللغوية للطالب باستشارة المستفيدين.

الثاني -2019

 1/1/2/3إعداد واعتماد آلية لتقويم الموارد المادية

الفصل الدراسى

والتسهيالت الداعمة

2020

الثانى -2019
2020

لجنة تطوير و

مراجعة البرنامج

النسخة األولية من
الدبلوم المقترح
التحديث و الصيانة
المستمر لالجهزة
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مجاالت

التطوير

و التعزيز

أهداف التطوير و
التعزيز

مقترحات التطوير

 1/2/2/3تحديث خطة وصيانة األجهزة بالقاعات

 2/3تقويم كفاية و

و المعامل

كفاءة األجهزة و

2020-2019

فريق معيار

اآللى بالجامعة لمتابعة الصيانة الدورية لالجهزة

 3/2/3تفعيل قاعات الداتا شو

 1/3/2/3متابعة تنقيذ تركيب وحدة سمعية
وبصرية بإحدة قاعات البرنامج

 1/1/3/3توفير كتب ومراجع حديثة من خالل

 3/3تحديث الكتب

لجنة لتحديد الكتب و المراجع المطلوبة.

 1/3/3تطوير المكتبة

 2/1/3/3عقد ورش عمل للطالب للتدريب علي
كيفية استخدام المكتبة الرقمية
 3/1/3/3قياس رضا المستفيدين من المكتبة
(الطالب-هيئة التدريس)

التنفيذ

قياس االثر

الفصل الدراسي الثاني

 2/2/2/3توقيع عقد صيانة مع كلية الحاسب

التجهيزات

والدوريات

أنشطة و آليات التنفيذ

توقيت التنفيذ

المسؤول عن

آليات المتابعة و

الفصل الدراسي

الموارد المالية

2020-2019

المادية الداعمة

الثاني العام

الفصل الدراسي
األول -2019
2020

الفصل الدراسي األول

2020-2019
ابريل 2020

والتسهيالت

نتائج

قياس

رضا

المستفيدين من المكتبة
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مجاالت التطوير و التعزيز

أهداف التطوير و التعزيز

مقترحات التطوير

 1/4التوعية بالمعايير 1/1/4اإلعالن عن
األكاديمية و مواصفات المعايير األكاديمية

الخريج الحالية

للمستفيدين

 .4المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج

 2/4مراجععة مواصفات  1/1/4وجود نظام واضح
الخريج

لتحديث مواصفات

الخريج
 3/4تحـديث توصيــــف  1/2/4تحديث توصيف
البرنامج والمقررات
والمقــــررات
البرنامج
الدراسية
متطلبـــــات
لتناسب
الجــــــودة واالعتمـــاد

أنشطة و آليات التنفيذ

توقيت التنفيذ

 1/1/1/4عقد ورش عمل بحضور جميع
المستفيدين(هيئة التدريس ،الهيئة المعاونة،
نوفمبر 2019
الطالب ،الخريجين ،ممثلين سوق العمل)
للتوعية بالمعايير األكاديمية لقطاع األلسن فبراير 2020
ومواصفات الخريج
 2/1/1/4نشر المعايير األكاديمية
مستمر
ومواصفات الخريج بعدة و سائل ورقيا
والكترونيا من خالل أدلة و مطويات و
لوحات و النشر علي الموقع االلكتروني
للكلية و مواقع التواصل االجتماعي.
 1/1/1/4اعداد و اعتماد الية للمراجعة
اكتوبر 2019
الدورية لمواصفات الخريج.
 1/1/2/4توزيع مهام التوصيفات على
جميع أعضاء القسم كل فيما يخصه
 2/1/2/4االستعانة بالمراجعة الداخلية
والخارجية الستطالع الرأى فى تحديث
التوصيفات و رأي خبراء الجودة.

التنفيذ

فريق معيار
المعايير
األكاديمية
بالتعاون مع

المستفيدين
بالمعايير
األكاديمية و

مواصفات الخريج

وحدة الجودة
اعتماد آلية
المراجعة
تقارير

الداخلية

يناير 2020

بالبرنامج وكذلك األساتذة القائمين علي تدريس مقررات 2020-2019

قياس االثر
نسبة وعي

اكتوبر 2019

 3/1/2/4عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي األول

البرنامج باألقسام و الكليات األخري واطالعهم على

المسؤول عن

آليات المتابعة و

الخارجية
فريق وتصميم
البرنامج

المراجعة
و
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الشروط الالزمة لتطوير مقررات اللغة الثانية واللغة
العربية لتلبية احتياجات سوق العمل و طبيعة البرنامج.
4/1//2/4اعتماد واعالن توصيف البرنامج و
 2/4وضع نظام واضح
لتقويم البرنامج

 1/2/4تقويم البرنامج
بصورة دورية

فبراير 2020

المقررات بعد التحديث
1/1/2/4إعداد واعتماد آلية لتقويم البرنامج الفصل الدراسي األول
20-2019
بصورة دورية.

لجنة تطوير و مدي
مراجعة البرنامج
المعتمدة
بالتعاون مع فريق
معيار التعزيز و
التطوير

تطبيق

اآللية

فريق تصميم
البرنامج

 2/1/2/4تطبيق تقييم الطالب للمقررات

ديسمبر 2019
الدراسية في نهاية كل فصل دراسي و اعتماد
ابريل 2020

النتائج و اخطار هيئة التدريس المعنية.

 3/4تطوير الالئحة
الدراسية للبرنامج

 1/3/4إعداد الئحة
دراسية جديدة بما
يتناسب مع متطلبات
سوق العمل

هيئة التدريس

و الهيئة

 3/1/2/4اعداد واعتماد تقارير المقررات مارس 2020
يوليو 2020
الدراسية لكل فصل دراسي.

 4/1/2/5إعداد و اعتماد التقرير السنوي
للبرنامج.

بالتعاون مع

تقارير تحليل نتائج
تقييم المقررات

يوليو-سبتمبر
2020

المعاونة
مدي تنفيذ خطط

منسق
البرنامج

تطوير المقررات
و البرنامج

 1/1/3/4استشارة فئات المستفيدين المختلفة نوفمبر  -2019لجنة تطوير و -مسودات الالئحة
(الطالب-هيئة التدريس والهيئة المعاونة -مايو 2020
الجديدة محتوية
مراجعة
الخريجين-سوق العمل-خبراء الجودة) من
مقترحات
علي
البرنامج
خالل عدة وسائل.
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فئات المستفيدين
المختلفة.
 2/1/1/3/54إعداد النسخة األولية من
الالئحة الجديدة وعرضها علي المستفيدين
البداء الرأي.

متابعة مجلسالقسم الجراءات
وضع الالئحة و

مناقشة النسخة
 3/1/3/5اعتماد الالئحة الدراسية الجديدة
من مجلس القسم و الكلية استعدادا
العتمادها من الجهات األعلي (مجلس
الجامعة-لجنة القطاع).

النهائية.
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مجاالت التطوير و التعزيز

أهداف التطوير و التعزيز

مقترحات التطوير

أنشطة و آليات التنفيذ

 1/5تطوير منظومة

 1/1/5تحديث آليات
التحويل

 2/5تفعيل النظم المختلفة

 1/2/5تفعيل آليات دعم
الطالب المتفوقين

 1/1/2/5تخصيص شهادات تقدير
للحاصلين على تقدير امتياز فى كافة
المقررات
 2/1/2/5تنظيم حفل تكريم لألوائل
والمتميزين
 3/1/2/5اعداد لوحة شرف ألوائل الفرق
بالبرنامج

 2/2/5تفعيل برامج رعاية
المتعثرين

 1/2/2/5تفعيل دور مقررى الفرق ونظام
الريادة الطالبية في متابعة المتعثرين دراسيا
 2/2/2/5تنظيم مجموعات للتقوية للطالب
المتعثرين دراسيا.

القبول و التحويل

 1/1/1/5تحديث اجراءات تحويل
الطالب من و إلي البرنامج و اعداد
استمارات جديدة تشمل جميع البيانات
المطلوبة.
 2/1/1/6اإلعالن عن اجراءات
التحويل من و إلي البرنامج بعدة وسائل
ورقية و الكترونية.

توقيت التنفيذ

التنفيذ

فريق معيار
الطالب
بالتعاون مع
أكتوبر 2019

قياس االثر

اعتماد االجراءات
المحدثة للتحويل

ادارة شئون
الطالب و

اشراف وكيل

 3/1//1/6توعية الطالب باجراءات
التظلمات من القبول أو التحويل.

 .5الطـــــــــــــــــــــالب

للدعم الطالبى

المسؤول عن

آليات المتابعة و

الكلية لشئون

وسائل اإلعالن

الطالب
نهاية كل فصل
دراسي

فريق معيار
الطالب

بالتنسيق مع

هيئة التدريس و

بداية العام

متابعة رضا

الطالب عن

الخدمات المقدمة

مجلس القسم

الدراسي
مستمر

محاضر الريادة
الطالبية
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 3/2/5وضع آلية للتعامل
مع ذوي االحتياجات
الخاصة.

1/3/2/5اعداد و اعتماد واعالن الية
للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة
و دعم عملية التعلم لديهم.
 2/3/2/5تطبيق اآللية المعتممدة في
خال وجود الفئة المستهدفة

 4/2/5تشجيع الطالب علي
المشاركة في األنشطة
الطالبية

فبراير 2020

 1/4/2/5اإلعالن عن األنشطة
الطالبية المختلفة بعدة وسائل الكترونية
الدراسي
وورقية.

بداية الفصل

 2/4/2/5تكريم الطالب المتميزين في
األنشطة الطالبية من طالب البرنامج
 5/2/5تنمية مهارات الطالب
الشخصية و المهنية.

 1/5/2/5تنظيم ورشتين عمل لكل فصل
دراسى فى بعض مقررات التخصص المراد
صقلها.
 2/4/2/5التعاون مع مركز التطوير
المهني بالجامعة لتقديم ورش عمل تدريبية
لطالب البرنامج.

 1/3/5قاعدة بيانات محدثة مع
الخريجين وسوق العمل.

 1/1/3/5تفعيل المراسالت اإلليكترونية
مع الخريجين وتحديث بياناتهم بصورة
دورية

قياس رضا الفئة
المستهدفة في
حال وجودها.
ادارة رعاية

نسبة طالب

بالتعاون مع

المشاركين في

فريق معيار

األنشطة

الطالب

الطالب
مرة كل فصل

فريق معيار

نسبة حضور

حسب الخطة

القسم العلمي

المقدمة.

التدريبية لمركز

بالتعاون مع

دراسي

التطوير المهني

الطالب

مركز التطوير
المهني

 3/5التواصل المستمر
والفعال مع الخريجين
وسوق العمل

البرنامج

مستمر

وحدة
الخريجين

الطالب للورش

شهاداتالطالب بحضور
دورات مركز

التطوير المهني
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 2/3/5تفعيل التواصل مع
سوق العمل

 4/5قياس رضا الطالب
عن خدمات البرنامج

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

 2/1/4/6انشاء مجموعات علي وسائل
التواصل االجتماعي تشمل خريجي
البرنامج من األعوام المختلفة.و
التواصل مع أرباب العمل
 1/2/3/5المشاركة بفاعلية في
الملتقى التوظيفي للكلية ودعوة أرباب
العمل.

نسبة مشاركة
الخريجين في
أنشطة الكلية

ابريل-مايو
2020

 2/2/34/5قياس مهارات خريجي البرنامج
من خالل استطالع آراء أرباب العمل

مستمر

 1/1/4/5تطبيق استبانات و مقابالت
شخصية الستطالع رأي الطالب عن
الخدمات المقدمة لهم (سياسات القبول
و التحويل-الدعم الطالبي-األنشطة
الطالبية-نظام الريادة الطالبية -التعليم
و التعلم)
 2/1/4/5مناقشة نتائج قياس رضا
الطالب بمجلس القسم و اخطار
الجهات المعنية التخاذ االجراءات
التصحيحية الالزمة.

ابريل-مايو
2020

يونيو 2020

وحدة

نسبة مشاركة

الخريجين

أرباب العمل

فريق معيار

متابعة تنفيذ

الطالب

االجراءات

التصحيحية
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جاالت التطوير و التعزيز

أهداف التطوير
والتعزيز

 1/6رفع كفاءة أعضاء
هيئة التدريس والهيئة
المعاونة

مقترحات التطوير

 1/1/6تدريب أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم

 .6أعضاء هيئة التدريس والبحث العملى

 2/1/6تفعيل آليات التحفيز
والمحاسبة

 2/6منظومة متطورة
للبحث العلمى بالبرنامج

 1/2/6تشجيع النشر الدولى
واإلقليمى والمحلى لألبحاث

أنشطة و آليات التنفيذ

توقيت التنفيذ

 1/1/1/6تحديد االحتياجات التدريبية
ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
و اعتماد خطة التدريب
 2/1/1/6عقد ورش عمل ودورات تدريبية
حسب األةلويات المحددة
 3/1/1/6قياس مردود التدريب باستطالع
آراء المستفيدين
 1/2/1/6قياس رضا أعضاء هيئة
التدريس من خالل طرح استبيانات
وتحليلها وتبنى خطة تحسين
 1/2/1/6اختيار عضو هيئة التدريس
المثالى

نوفمبر -2019

 1/1/2/6تخصيص مكافأة للنشر الدولى
لألبحاث
 2/1/2/6عقد سيمنارعلمى لعرض أبحاث
أعضاء هيئة التدريس.
 3/1/2/6تشجيع أعضاء هيئة التدريس
علي المشاركة في األنشطة البحثية
المحلية و الدولية بحضور المؤتمرات و
تحكيم األبحاث.

ابريل2020

المسؤول عن
التنفيذ

قياس االثر

فريق معيار

تقارير متابعة

أعضاء هيئة

التدريس

نوفمبر 2019
مايو 2020

عقب نشر البحث
ابريل 2020
مستمر

آليات المتابعة و

التدريب و نتائج
التقييم

نتائج القياس
مجلس القسم

فريق معيار

أعضاء هيئة

التدريس

نسبة نشر األبحاث

العلمية
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 1/7دعم وتحديث

 1/1/7تشجيع التعلم الذاتى

أساليب التعليم والتعلم

 1/1/1/7إقامة ورشة عمل لتدريب هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة علي استخدام
أساليب التعليم والتعلم الحديثة ودعم التعلم
الذاتى للطالب.

 .7أساليب التعليم والتعلم

 3/1/1/7تحفيز الطالب على تقديم
فقرات غير عادية فى مجال الترجمة
الفورية والتتبعية.
 3/1/1/7قياس رضا الطالب عن
أساليب التعليم و التعلم

 2/1/7تفعيل التدريب العملي

 1/2/1/7عقد بروتوكووالت مع أرباب
العمل لفتج باب التدريب الصيفى لطالب
الفرقة الثالثة (دور الترجمة والنشر – الفنادق
المنشآت السياحية – متحف المنيا)
 2/2/1/7اعداد مقترح الضافة التدريب
الميداني كمكون في البرنامج.

الفصل الدراسي
األول العام

2020-2019
مستمر

فريق معيار

أساليب التعليم
والتعلم

 نتائج رضاالطالب.

-ملفات المقررات

ابريل 2020

الفصل الدراسي
الثاني

مجلس القسم

فريق معيار

ديسمبر 2019

التعليم و التعلم

بالتعاون مع

وحدة الجودة

تنفيذ البرتوكوالت
التي تم عقدها

اعتماد المقترح

المستهدف
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مجاالت التطوير و التعزيز

أهداف التطوير و التعزيز

مقترحات التطوير

أنشطة و آليات التنفيذ

 1/1/8وضع نظام واضح لتقويم  1/1/1/8إعداد و اعتماد نظام تقويم
مخرجات التعلم للبرنامج

 1/8تطوير آليات تقويم
مخرجات البرنامج

مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج

 2/1/8تطوير طرق األسئلة فى  1/1/2/8إعداد بنوك أسئلة.

 .8تقويم مخرجات التعلم للبرنامج

االختبارات الشفوية

 2/2/1/8االستعانة بالممتحنين الخارجيين

 1/2/8تدريب أعضاء هيئة

 1/1/2/8إقامة ورش عمل لتدريب أعضاء

المستهدفة لمقررات

التدريس علي القياس

البرنامج

فبراير 2020

باستشارة المستفيدين.

لمزيد من الموضوعية و الشفافية.

 2/8قياس مخرجات التعلم

توقيت التنفيذ

هيئة التدريس على آلية قياس تحقيق مخرجات
التعلم المستهدفة لمقررات البرنامج والتعاون مع

المسؤول عن
التنفيذ

فريق معيار

تقويم مخرجات
التعلم بالتعاون

علي مدار العام

الدراسي -2019

مع وحدة
الجودة

2020

الفصل الدراسي
األول

القياس و التقويم.

آليات المتابعة و
قياس االثر

اعتماد و تطبيق

النظام

نتائج قياس رضا
المستفيدين

فريق معيار

تقويم مخرجات
التعلم بالتعاون

مع وحدة

القياس و
التقويم

 2/2/8زيادة نسبة اختبارات  1/2/2/8تدريب هيئة التدريس علي
التصحيح االلكتروني

كيفية تصميم اختبارات التصحيح
االلكتروني.

 2/2/2/8تدريب الطالب علي كيفية
االجابة علي أسئلة التصحيح
االلكتروني.

نوفمبر 2019
ابريل 2020

فريق معيار

تقوييم

مخرجات
التعلم بالتعاون
مع وحدة

نسبة االختبارات
التي تمت

بالتصحيح
االلكتروني
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 3/2/2/8تحديد نسبة من المقررات

القياس

الدراسية لتطبيق اختبارات التصحيح

والتقويم بالكلية

االلكتروني و اعتمادها من مجلس
القسم.
1/1/3/8

فحص

معايير

الورقة

االمتحانية وعرض النتائج علي مجلس

عقي اختبارات

كل فصل دراسي

القسم التخاذ االجراءات التصحيحية
 3/8تطوير نظم التقويم
واالمتحانات

القسم بالتعاون
مع فريق

 2/1/3/8تحليل نتائج االمتحانات

معيار تقويم

وعرض الناائج علي مجلس القسم التخاذ

مخرجات

االجراءات التصحيحية الالزمة.

وحدة القياس و
التقويم

االختبارات.

البرنامج

 .9نظم الجودة فى

1/1/9
 1/9نشر ثقافة الجودة
بالبرنامج

التدريس

تقارير متابعةاالجراءات
التصحيحية

التعلم

 3/1/3/8قياس رضا الطالب عن

توعية

االمتحانات

هيئة

التابعة لمجلس المعنيين.

الالزمة.
 1/3/8تقويم االختبارات

لجنة التقويم و -اخطار أعضاء

نتائج قياس رضا
الطالب عن
االختبارات

جميع  1/1/1/9عقد ورش عمل للمستفيدين

المستفيدين بالبرنامج بأنشطة (هيئة التدريس-الطالب -االداريين-
وممارسات الجودة

الخريجين-سوق العمل) من البرنامج
تخص مفاهيم الجودة و معايير االعتماد

كل فيما يخصه

مستمر

وحدة الجودة

نسبة وعي

بالتعاون مع

المستفيدين

منسقي
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 2/1/1/9تشكيل فريق للجودة من

المعايير

بأنشطة

الطالب.

المعنية

وممارسات الجودة

 3/1/1/9نشر و توزيع األدلة و
اللوحات و المطويات التي تخص
أنشطة و ممارسات الجودة
 2/9تعزيز إجراءات

الحفاظ على عناصر
الجودة بالبرنامج

 1/2/9استمرار العمل على  1/1/2/9اعداد واعتماد نظام إدارة و
تحسين األداء

يناير 2020

تعزيز الجودة.
2/1/2/9

عقد

اجتماعات

دورية

وشهرية بين مدير وحدة الجودة ومنسقي

وحدة الجودة

انتظام األداء من
خالل التقارير

شهريا

الدورية

معايير االعتماد لمتابعة العمل
 3/1/2/9متابعة التقارير الشهرية مع
منسق البرنامج لمدي تقدم العمل في
المعايير.
 4/1/2/9متابعة مردود األداء في نظم
الجودة من خالل استطالع آراء الفئات

المعنية.

مايو 2020

نتائج استطالع
الرأي

