
 

 

 

 خطت التحسٍه لكلٍت التربٍت الىىعٍت جبمعت المىٍب

 41/8/7142بىبء على تقرٌر الهٍئت القىمٍت لضمبن الجىدة بتبرٌخ 

 المعٍبر األول : التخطٍط االستراتٍجً

 معٍبر التخطٍط االستراتٍجًالتىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص  –أوال 

 مؤشرات نجاح رئيسيةال األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

 ألنشطة الدورية المتابعة تقارير عمل
 معدالت وتقارير التنفيذية، الخطة

 اإلنجاز، نسب

 الدورية المتابعة دقة تضمن آليات
 من واالستفادة التنفيذية الخطة ألنشطة

 إجراءات اتخاذ في الدورية التقارير
 العممية كفاءة رفع في تسيم ةتصحيحي

 التعميمية،

  تحميل نتائج االستبيانات التي تم
 تنفيذىا من كافة المعايير 

  تحميل بيانات النتائج المعتمدة من
 بالكمية اإلدارات

  وجود تقرير سنوي لمخطة
لمعام  اإلستراتيجية

2017/2018 

100 % 
التقرير  إعدادتم 

السنوي واعتماده 
ومناقشتو في مجالس 

لكمية الرسمية ومع ا
 المعنية األطراف

--- 

 التنفيذية الخطة أنشطة مراجعة
 لتحقيقو المناسب المالي الدعم وتوفير

 تحقيق في تسيم التي األنشطة
 ،الكمية ورسالة اإلستراتيجية األىداف

تحديث البيانات المالية لمخطة 
بما يتوافق مع المستجدات  اإلستراتيجية
 االقتصادية 

 نات المالية لمكمية شاممة تحميل البيا
الموارد الذاتية والمشتريات 

 والمخازن 
 تحميل البيانات المالية 
  وفق  اإلستراتيجيةتحديث الخطة

 البيانات الجديدة

  واقعية  إستراتيجيةخطة
تشتمل عمى بيانات مالية 

 صحيحة

100 % 
تم تحديث البيانات 
المالية لمخطة 
 اإلستراتيجية

واعتمادىا في مجمس 
 الكمية

--- 

 وحدة ضمان الجودة 

   ربية النوعية ـ جامعة المنياكلية الت



 

 لمعٍبر التخطٍط االستراتٍجً خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
في  المجتمعيةاشتراؾ الطبلب واألطراؼ  محدودية
 والرسالة الرؤيةصياغة 

تـ عقد العديػد مػف ورش العمػ  
لمطػػػػػػػػػػػػػبلب واع ػػػػػػػػػػػػػا  ىي ػػػػػػػػػػػػػة 

رالػػػػػيف والجيػػػػػات التػػػػػدرالس واالدا
المجتمعيػػػػػػػة لمتوعيػػػػػػػة  ال طػػػػػػػة 
 االستراتيجية وما تـ تنفيذه منيا

 وحدة  ماف الجودة
فرالق الت طيط االستراتيجي 

  الكمية 
  بلؿ العاـ الدراسي

  وجػػػود ال ػػػاؿ مػػػف منسػػػو ي الكميػػػة
 عمى ح ور الورش

  وجػػػػػػود ردود فعػػػػػػ  ايجا يػػػػػػة مػػػػػػف
  بلؿ تقييـ الح ور لمورش 

2 
اإلداراليف ، األطراؼ ب، الطبل محدودية مشاركة

 في آليات عم  التحمي  ال ي ي المجتمعية

5 
مع الطبلب،  ال ي يمحدودية منالشة نتا ج التحمي  

 المجتمعيةاإلداراليف واألطراؼ 

6 
ىناؾ محدودية في مشاركة المستفيديف واألطراؼ 

مف اإلداراليف، الطبلب، في  الكميةالمعنية دا   
 اؼ اإلستراتيجيةصياغة وو ع واألىد

7 
وجد محدودية في نشر األىداؼ اإلستراتيجية 

  ارجيالمكمية 

تـ رفع ال طة االستراتيجية 
كاممة عمى ال وا ة االلكترونية 

 لمكمية لتكوف متاحة 
 وحدة  ماف الجودة

يتـ متا عة المولع  شك  
مستمر  بلؿ العاـ 

 الدراسي

  وجػػػػػػود  طػػػػػػة اسػػػػػػتراتيجية عمػػػػػػى
نػػػػػػػي يمكػػػػػػػف شػػػػػػػك  ممػػػػػػػ  الكترو 

تحميمػػػػػػػو  ػػػػػػػدوف مشػػػػػػػكبلت مػػػػػػػف 
 ال وا ة االلكترونية لمكمية 

  التنويػػػو لم طػػػة االسػػػتراتيجية فػػػي
الجرو ػػػػات الرسػػػػمية لمكميػػػػة عمػػػػى 

 موالع الش كات االجتماعية

تحمي  ال يانػات الماليػة مػف   التكمفة غير محددة  دلة عمي األنشطة 8
 ػػػػػػبلؿ اسػػػػػػتمارات الشػػػػػػرا  

 الش وف المالية
 2017/اكتو ر فرالق الت طيط االستراتيجي 

  طػػػػة اسػػػػتراتيجية مو ػػػػحة  يػػػػا 
التكمفػػػػػة الماليػػػػػة ،  حيػػػػػث تكػػػػػوف 



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م
واوامػػػر التورالػػػد والعػػػروض 

لتحديػػػػد االسػػػػعار  االسػػػػعار
الفعميػػػة لم امػػػات واالجيػػػزة 

 واالدوات المطمو ة
  تحػػػػػػديث ال يانػػػػػػات الماليػػػػػػة

 لم طة االستراتيجية 
  اعتمػػػػاد التحػػػػديلات الماليػػػػة

لم طػػػػػة االسػػػػػتراتيجية فػػػػػي 
 مجالس الكمية الرسمية

 

  الكمية
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
 

 يانػػػػػات والعيػػػػػة تراعػػػػػي االسػػػػػعار 
 الحالية

 

9 
آليات لمتا عة معدالت إنجاز  الكميةال يوجد لدي 

األنشطة مف جيات التنفيذ الم تمفة والمعولات 
 لمتنفيذ ومقترحات لمتحديث

  اعػػػػػػػػػداد التقرالػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػنوي
 لم طة التنفيذية

 التقرالػر السػنوي فػػي  اعتمػاد
 مجمس الكمية

  عػػرض نتػػا ج التقرالػػر عمػػى
 جميع منسو ي الكمية

 

فرالق الت طيط االستراتيجي 
  الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

 

 نياية العاـ الدراسي
تقرالر سنوي يو ح  شك  وا ح 
 ومو وعي ما تـ تنفيذه لتحقيق

 انشطة ال طة التنفيذية

10 
 حلية ذات طا ع تط يقي  إلامة روا طعدـ وجود 

 لح  مشكبلت الشركات المت صصة

  المػػػػػػػػػؤتمر العممػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػد
 األوؿ لمكمية

  تنفيػػػػػػػػػذ  روتوكػػػػػػػػػوؿ محػػػػػػػػػو
االميػػػػػة مػػػػػع ىي ػػػػػة  تعمػػػػػيـ 

 الك ار

 وحدة  ماف الجودة
 لطاع الدراسات العميا 
 مكتب محو االمية
 مجمس الكمية

 

 7/2017المؤتمر : 
محو االمية : طواؿ 

 العاـ الدراسي

 اليات المؤتمرتنفيذ فع 
  تنفيػػذ  روتوكػػوؿ محػػو االميػػة مػػف

  بلؿ احدث طرؽ التدرالس

 



 

 الثبوً : القٍبدة والحىكمتالمعٍبر 

 التىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر القٍبدة والحىكمت –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
بررات عدم م نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

 اختيار طرق  تطوير
 بالكمية القيادات

اعتماد آلية موضوعية ومعمنة 
 الختيار القيادات 

  تطبيق آلية الشفافية في اختيار القيادات وآلية
تداول السمطة بخصوص المناصب الغير 
خاضعة لمقانون مثل وحدة ضمان الجودة 

عن وجود منصب شاغر  اإلعالنوالتي تشمل 
عام لمتقدم وعمل لجنة لمفحص  نإعال وعمل 
 المرشحين أوراق

  وجود تعيين لمقيادات
 المعتمدة اآللياتوفق 

100 % 
تم تنفيذ آليات اختيار 

القيادة عمى وحدة ضمان 
الجودة وتم عمل تغييرات 
شاممة في فرق ومعايير 

 الجودة

--- 

 عمل تقييم ألمين الكمية
تقييم موضوعي وعادل لمنصب 

قام بتنفيذه أمين الكمية وما 
 خالل العام الدراسي

  استخدام االستمارات القانونية لتقييم أمين
 الكمية

  تقييم أمين الكمية وفق لجنة مخصصة من
 القيادات األكاديمية لمكمية

 تاحةأمين الكمية بنتيجة التقييم  إبالغ  وا 
 الفرصة لمتظمم

  وجود تقييم موضوعي
 ألمين الكمية

100 % 
ية الكم أمين أداءتم تقييم 

من خالل استبيان تقييم 
وجانب  اإلداري لمجانب 

الجودة وتم مناقشة 
االستبيان في مجمس 

 الكمية 

--- 

 

 

 

 

 



 لمعٍبر القٍبدة والحىكمت خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 

مو وعيو  تعتمد عمى معايير آليوال تفع   الكمية
ال تيار القيادات حيث  شفافيةومعمنو واليات ذات 

 الكميةيتـ تعييف الوكبل   ترشيح م اشر مف عميد 
وكذلؾ مديري الوحدات وملاؿ ذلؾ يتـ تعيف مدير 

 وحدة الجودة  قرار م اشر مف العميد

  عم  اعبلف عف التقدـ
 لمنصب مدير وحدة الجودة

  تشكي  لجنة لفحص السيرة
 تقدميفالذاتية لمم

  ا تيار المدير وفقا الليات
 المفا مة  يف القيادات

 8/2018 مجمس الكمية

  تط يق اليات المفا مة  يف
القيادات واليات تداوؿ 

 السمطة
 

2 
است ياف لـ يتـ تقديـ تغذيو راجعو لممشاركيف في 

 تقييـ أسموب القيادة

تـ عم  التغذية الراجعة 
واالعبلف عف نتا ج 

 االست ياف
  بلؿ العاـ الدراسي اف الجودةوحدة  م

االعبلف عف نتا ج االست ياف 
  الوسا   الم تمفة

 ألسموب القيادة ولـ يتـ عم   طو تحسيف 3

  تحديث  طة تدرالب
 القيادات

    تفعي  الية التقدـ لموظا
 القيادية

  بلؿ العاـ الدراسي مجمس الكمية
  طة تدرالب معتمدة 

 ومحدلة ومنفذة
 قياداتتط يق اليو ا تيار ال 

4 
 ألدا فمـ يتـ عم  تقييـ  ةاالداراللمقيادات   النس ة
 الكمية أميف

  تط يق است ياف تقييـ اميف
الكمية مف ل   الجياز 

 االداري 
  االعبلف عف نتا ج

 االست ياف
  منالشة النتا ج في مجمس

 الكمية

 7/2018 وحدة  ماف الجودة

   است ياف تـ تط يقو يقيـ ادا
 أميف الكمية 

 تا ج االست ياف منالشة ن
وات اذ القرارات في  و  

 النتا ج
  االعبلف عف نتا ج

 االست ياف

  داية العاـ الدراسي مجمس الكمية تـ ات اذ مقر دا ـ لموحدة والكوارث ليس ليا مقر  اص  يا األزماتوحده  5
وجود مكاف م صص لوحدة 

 ادارة االزمات والكوارث



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

 معتمده  حةال والكوارث األزماتلوحدة وال  توجد  6
 اعداد ال حة الوحدة 
  اعتماد البل حة في مجمس

 الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

 وجود ال حة معتمدة لموحدة  7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثبلث : إدارة الجىدة والتطىٌرالمعٍبر 

 ٌرالجىدة والتطى إدارةالتىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر  –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

مبررات 
عدم 
 االنجاز

 والمراجعة التحميل نتائج
 والتقويم

 تضمن آليات وضع •
 التحميل نتائج من االستفادة

 اإلجراءات واتخاذ والتقويم والمراجعة
 العممية كفاءة لرفع التصحيحية

 التعميمية

  التقييم أدواتجمع البيانات وفق 
 عن نتائج االستبيانات لمفئات  اإلعالن

 المستفيدة
  مناقشة التقارير في المجالس الرسمية

 المختصة
 اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذىا 
  اإلداريةقياس مردود القرارات 

 وتقارير تقيم كافة  أدوات
 الكمية أنشطة

 عن نتائج استبيانات  اإلعالن 
  تخص نتائج  ريةإداقرارات

 التقارير

100 % 
تم تنفيذ آلية االستفادة 
من نتائج التقييم من 
خالل عرض تقارير 

االستبيانات والخطط عمى 
المجالس الرسمية واتخاذ 

بالغ إداريةقرارات   وا 
المعنية بالقرارات  األطراف

ونتائج الخطط 
 واالستبيانات

--- 

تفعيل دور وحدة ضمان 
 الجودة بالكمية

  السنوي لمكميةالتقرير 
  التقرير السنوي لوحدة ضمان

 الجودة 
  التقرير السنوي لمخطة

 اإلستراتيجية

 جمع البيانات من المصادر المطموبة 
 التقارير إعداد 
 ةالخروج بالنتائج النيائي 
 مناقشة التقارير في المجالس الرسمية 
 عن نتائج التقارير اإلعالن 

  تقرير سنوي لمكمية يصف
فة الكمية في كا أنشطة

 القطاعات خالل العام 
  تقرير سنوي يصف نشاط

وحدة ضمان الجودة خالل 
 العام

  تقرير سنوي يصف ما تم
 اإلستراتيجيةتنفيذه من الخطة 

 خالل العام

100 % 
التقرير السنوي  إعدادتم 

لمكمية والتقرير السنوي 
لموحدة ، وتم مناقشة 

التقارير في مجمس الكمية 
وتم اتخاذ قرارات بناء 

تمك التقارير وتم عمى 
عن نتائج  اإلعالن

 اإلداريةالتقارير والقرارات 

--- 



 

 الجىدة والتطىٌر إدارةلمعٍبر  خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
الوحدة في تفعي  اشتراؾ الطبلب في  محدوديةىناؾ 

 مف الوحدةوالمجاف المن لقة 

  اشراؾ الطبلب في المجاف
 وفرؽ المعايير  الوحدة

  اصدار لرارات ادارالة  يذا
 الشأف

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  داية العاـ الدراسي
اشراؾ الطبلب في 
االجتماعات والعمميات 

 ال اصة  أعماؿ الجودة

2 
 في تفعي  اشتراؾ  الجياز اإلداري في محدوديةتوجد 

 الوحدةعف  المن لقة الم تمفةف المجا الوحدة

  اشراؾ االداراليف في المجاف
 وفرؽ المعايير  الوحدة

  اصدار لرارات ادارالة  يذا
 الشأف

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  داية العاـ الدراسي
اشراؾ االداراليف في 
االجتماعات والعمميات 

 ال اصة  أعماؿ الجودة

3 

حيث  لبل حةالوحظ وجود ت ارب في توارالخ اعتماد 
ت يف أف تحديث البل حة كاف معتمدا مف مجمس 

ـ ) طاب موجو 2016/ 4/4 تارالخ ٪٥الكمية  رلـ 
حيف أف لرار مجمس الكمية  فيلمدير وحدة الجودة( 
 ـ18/1/2017 تارالخ ٦٩كاف  رلـ 

  تحديث ال حة وحدة  ماف
 2017/2018الجودة لمعاـ 

لمتناسب مع تقرالر المراجعة 
القومية  ال ارجية لميي ة
 ل ماف الجودة

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

 ال حة معتمدة  ومعمنة 9/2017

4 
يوجد عدد مف ال طط تشم   طة تنمية الموارد 

المالية،  طة التدرالب.لكف لوحظ عدـ وجود ما يفيد 
 تنفيذ ىذه ال طط

  اعداد التقارالر السنوية
لجميع  طط التدرالب 

 وال طط الفرعية
 لتقارالر في منالشة نتا ج ا

 مجمس الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تقارالر فرعية  وتقارالر 
سنوية لجميع  طط التدرالب 

 وال طط الفعرالة

5 
و النس ة لمعيار الطبلب وال رالجوف،توجد  طة 

ودعـ الطبلب  المتعلرالف  األكاديمي لئلشراؼتنفيذية 
وجود  ما يشير إلى والمتفوليف ولكف لوحظ عدـ 

  اعداد التقارالر السنوية
 لبلشراؼ االكاديمي

  منالشة نتا ج التقارالر في

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

7/2018 
وجود تقارالر لبلشراؼ 
االكاديمي تـ منالشتيا في 
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 مجمس الكمية مجمس الكمية تنفيذىا ومتا عتيا

6 

توجد  طة الستق اؿ الطبلب مف ذوى االحتياجات 
اصة، ومع ذلؾ لوحظ افتقار الكمية لآللية ال 

ال اصة  تنفيذ ال طة ومحدودية التجييزات المادية 
 ىذا الصدد في

  تـ عم  مصعد كر ا ي 
  توفير كرسي متحرؾ 
   توفير سطح منزلق في

 السمـ الر يسي 
  توفير حماـ  اص 

 الش وف المالية
 الوحدة العبلجية
 مجمس الكمية

 لتجييزات المطمو ةوجود ا  بلؿ العاـ الدراسي

7 
لمتا عو اإلنجاز  سنويةر ع  أو سنويةال توجد تقارالر 
 الم تمفة الوحدة أنشطوفي 

  تـ اعداد تقرالرالف سنواليف
 لنشاط وحدة  ماف الجودة

  تـ منالشة نتا ج التقارالر في
 مجمس الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

 نياية ك  عاـ دراسي

 وجود تقارالر سنوية لمتا عة
 انجازات الوحدة 

منالشة التقارالر في مجمس 
 الكمية

8 
عرض نتا ج التقرالر عمى  فيتوجد محدودية 

، اإلداري األطراؼ المستفيدة مل : الطبلب، الجياز 
 األطراؼ المجتمعية

تـ عم  التغذية الراجعة 
واالعبلف عف نتا ج 

 االست ياف
  بلؿ العاـ الدراسي وحدة  ماف الجودة

ج االست ياف االعبلف عف نتا 
  الوسا   الم تمفة

 لـ يو ح ما تـ إنجازه مف العاـ السا ق 9

  تـ اعداد التقارالر السنوية
لمكمية ولموحدة  بلؿ 

 العاميف السا قيف
  تـ منالشة نتا ج التقارالر في

 مجمس الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

 نياية ك  عاـ دراسي

وجود تقارالر سنوية لمتا عة 
 لكمية  والوحدة انجازات ا

منالشة التقارالر في مجمس 
 الكمية

10 

لوحظ :  است ياف لياس ر ا أع ا  ىي ة التدرالس
انو لـ يتـ تحمي  نتا ج االست ياف و التالي لـ تعرض 
نتا جو عمي أع ا  ىي و التدرالس و ال توجد  طو 

 تحسيف
 

تـ عم  التغذية الراجعة 
واالعبلف عف نتا ج 

 االست ياف
  بلؿ العاـ الدراسي الجودةوحدة  ماف 

االعبلف عف نتا ج االست ياف 
  الوسا   الم تمفة
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11 
المراجع ال ارجي ل رنامج التر ية الموسيقية  لوحظ أف

مف دا   الجامعة وىو ع و مجمس  ال ارجيمف 
 إدارة وحدة  ماف الجودة  الجامعة

  تـ االستعانة  المراجعيف
ال ارجييف مف الت صص 

 ةومف  ارج الجامع

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

وجود تقارالر مراجعة مف ذوي   بلؿ العاـ الدراسي
 الت صص ومف  ارج الجامعة

12 
مف توصيات  الكمية استفادةفي  محدوديةىناؾ 

 المراجعيف لتحسيف األدا 

  تـ اعداد  طط التحسيف
والتطوالر لبلستفادة مف 

 تقارالر المراجعيف

 لجودةوحدة  ماف ا
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
تنفيذ ماورد في تقارالر 

المراجعة واعداد تقارالر  يذا 
 الشأف

13 
عمي  الذاتيفي  عرض نتا ج التقرالر  محدوديةتوجد 

 نشر التقرالر آلياتالوجد لصور في و  المستفيديف

  منالشة التقرالر الذاتي في
 مجمس الكمية

  عم  ورشة عم  لعرض
 لذاتينتا ج التقرالر ا

  بلؿ العاـ الدراسي وحدة  ماف الجودة
وجود ورش عم  لشرح نتا ج 
التقرالر الذاتي مع وجود ردود 
 فع  ايجا ية مف الح ور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرابع : أعضبء هٍئت التذرٌسالمعٍبر 

 هٍئت التذرٌس أعضبءالتىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر  –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المحددة المخرجات التوصية
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

مبررات 
عدم 
 االنجاز

 ىيئة أعداد في العجزتقميل 
 في المعاونة والييئة التدريس

 .العممية األقسام

 عاجمو خطة وضع •
 ىيئة أعضاء لتعيين معتمدة

 سد بيدف المعاونة والييئة تدريس
 توافقلم العممية األقسام في العجز

 المرجعية، المعدالت مع

  ىيئة التدريس من كميات  أعضاءانتداب
 أخرى 

 الخريجين لمعمل بتدريس  أوائل إشراك
 الجانب العممي كمنتدبين بشكل مؤقت

 تفعيل الخطة الخمسية لتعيين المعيدين 
  استخدام التعميم االلكتروني في التدريس 
  ىيئة التدريس  أعضاءتفعيل خطة تعيين

 بالكمية

 يذ آلية تقميل تنف
 إعدادالعجز في 

ىيئة  أعضاء
 التدريس

  تنفيذ آلية تقميل
العجز في أعداد 

الييئة  أعضاء
 المعاونة

100 % 
حرصت الكمية بشدة عمى تطبيق 

 أعضاء إعدادتقميل العجز في  آلية
ىيئة التدريس من خالل انتداب 

مناظرة لموصول  أقساممن  أعضاء
لممعدالت المرجعية السميمة بقدر 

، وتم اخذ قرار بتقميل  إلمكانا
طالب قسم التربية الموسيقية  إعداد

القسم  إمكانياتليتناسب مع 
 البشرية والمادية

--- 

تحديث طرق تقييم أعضاء ىيئة 
 التدريس والييئة المعاونة

  وجود تقارير موضوعية تقيم
 األكاديميالجياز 

  تحديث خطط التدريب لمتوافق
 مع نتائج التقييم

 األكاديميبيانات تقييم الجياز تطبيق است 
 األكاديميعن نتيجة تقييم الجياز  اإلعالن 

  وجود تقارير
موضوعية لتقييم 

 األكاديميالجياز 
  وجود تحديث لخطط

التدريب تتوافق مع 
 نتائج التقييم

100 % 
ىيئة  أعضاءتم تحديث طرق تقييم 

التدريس واالستفادة منيا في وضع 
 الخطط التدريبية

 
 الكمية

 

 



 

 

 هٍئت التذرٌس أعضبءلمعٍبر  خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
وجود نقص في إجمالي عدد أع ا  التدرالس 
 النس ة لمطبلب حيث ال تتفق ىذه النس ة مع 

 المعدالت المرجعية

   اعداد  طط لتعييف اع ا
وفق ىي ة التدرالس 

 احتياجات الكمية
  االستعانة  اع ا  ىي ة

التدرالس مف الساـ ا رى 
لتدرالس مقررات في غير 

 الت صص

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
توافق النس ة  يف اع ا  ىي ة 
التدرالس و يف الطبلب مع 

 المعدالت المرجعية

2 
 طو لتعييف أع ا   لـ تقدـ الكمية ما يفيد  وجود

 ىي ة تدرالس لسد العجز في الت صصات الم تمفة

 تـ اعداد  طة التعييف 
  تـ منالشتيا في مجمس

 الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود  طة معتمدة لتعييف 

 اع ا  ىي ة التدرالس

3 
درالس. معاوني أع ا  ىي ة الت إعداديوجد عجز في 

-٣١٢٢ لمفترةلتعييف المعيديف  أل مسيو ال طة
 معيديف فقط ٥التصرت عمى طمب عدد  ٣١٢٧

   اعداد  طط لتعييف اع ا
اليي ة المعاونة وفق 

 احتياجات الكمية
  االستعانة  ال  را  المنتد يف

لتدرالس الجانب العممي 
 لممقررات 

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

 عاـ الدراسي بلؿ ال
توافق النس ة  يف اع ا  

اليي ة المعاونة و يف الطبلب 
 مع المعدالت المرجعية

4 
ىي ة التدرالس  أع ا  االطبلع عمى ت صصات 

ت يف عدـ مبل مة ت صصات أع ا  ىي ة التدرالس 
مع  عض المقررات الدراسية في الت صصات التالية 

  تـ مراعاة الت صصات
 في تدرالس المقررات العممية

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
تجنب عدـ مبل مة 

الت صصات مع المقررات 
 الدراسية



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م
ا تكنولوجي –االلتصاد المنزلي  –تر ية موسيقية 

 اإلعبلـ التر وي  -التعميـ 

5 

التدرالسية لمسادة أع ا  ىي ة  األع ا  فييوجد زالادة 
عداد أع ا  ىي ة التدرالس التدرالس نظرًا لنقص أ 

لسـ التر ية الموسيقية ، مما يؤلر  و األ ص الكمية 
عمى المياـ التدرالسية وال حلية ألع ا  ىي ة 

 التدرالس

   تـ اعداد  طة تعييف لتقمي
العجز في اعداد اع ا  

 ىي ة التدرالس
  يتـ االستعانة  اع ا  ىي ة

 تدرالس مف الساـ ا رى 

 وحدة  ماف الجودة
 عمميةااللساـ ال

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

الوصوؿ لعدد ساعات 
التدرالس لموا ح والقوانيف 

 الجامعية

6 

لياـ معاوني أع ا  ىي ة التدرالس  أع ا  تدرالسية 
العميا يعد م الفًا لمقواعد المرجعية  تالدراسالمرحمة 

التي  حيث يقـو  التدرالس لنفس المرحمة المقيد  يا أو
يد ال حث العممي والؤلر عمى تعموىا  ما ال يف

 المواصفات المطمو ة لم رالج

  منع معاوني اع ا  ىي ة
التدرالس مف تدرالس الجانب 
العممي لمقررات الدراسات 

 العميا

 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي

جداوؿ دراسية وتدرالس فعمي 
اليوجد  و معاونيف يقوموف 
 تدرالس مقررات الدراسات 

 العميا

7 

الطبلب في  آرا تشتم  االستمارات عمى استقصا  
االستمارات المط قة عمى  أفحيث  الدراسيةالمقررات 

أع ا  ىي ة التدرالس تعد ىي تقييـ ع و ىي ة 
التدرالس لنفسو حيث يقـو ع و ىي ة التدرالس 

 استيفا  ال يانات الواردة  استمارة التقييـ ، ال توجد 
 ج تقييـ أدا  أع ا  وا حة لكيفية تحمي  نتا آلية

ىي ة التدرالس واليي ة المعاونة وى  توجد مقترحات 
لبلستفادة مف نتا ج تقييـ أدا  أع ا  ىي ة التدرالس 
ومعاونييـ كما انو ال توجد معايير معمنة لمتقييـ أو 

 االستفادة مف نتا ج التقييـ  
 

   تحديث طرؽ تقييـ اع ا
ىي ة التدرالس لتشم  القسـ 

تقييـ االنتاج العممي وتشم  
 العممي

  اعتماد الطرؽ الجديدة في
 مجمس الكمية

  منالشة نتا ج التقارالر في
 مجمس الكمية

 االلساـ العممية
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود تقارالر تقييـ ع و 
ىي ة التدرالس مف القسـ 

العممي وتقييـ االنتاج ال حلي 
تي  اال افة الى التقييـ الذا

وتقييـ الطبلب لممقررات 
 الدراسية
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8 

ألع ا  ىي ة التدرالس  الرأيمف  بلؿ است ياف 
التي تـ  اإلجرا اتلـ يتـ ذكر ما ىي  ومعاونييـ
  صوص تحسيف نقاط ال ع  كما ال  ات اذىا

توجد إجرا ات تصحيحية لبلستفادة مف نتا ج تحمي  
 االست يانات

  تـ تحمي  نتا ج است ياف
ىي ة  الر ا الع ا 

 التدرالس
  تـ منالشة نتا ج االست ياف

 في مجمس الكمية
  تـ تنفيذ لرارات  نا  عمى

 نتا ج االست ياف

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود لرارات تـ تنفيذىا  نا  
عمى تقارالر است ياف ر ا 
 اع ا  ىي ة التدرالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلدارياالخبمس : الجهبز المعٍبر 

 اإلداريالتىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر الجهبز  –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

مبررات 
عدم 
 االنجاز

 برامج وتنفيذ تصميم
 دراسة عمي تبني

 وتعمل االحتياجات
 الميارات تنمية عمي

 لمعاممين اإلدارية
 بالتوصيف والتوعية

 ، الوظيفي

 رفع في تساىم تدريب خطة
 اإلداري  الجياز كفاءة
 ومعمنة معتمدة ، بالكمية
 الجودة ثقافة محاور وتشمل

 ،اإلداري  والعمل الجودة ،
 ، متخصصة إدارية دورات

 اآللي الحاسب

 التدريب خطة مقترح تقديم  
 العتمادىا الكمية مجمس عمى عرضيا 
 الجودة ، الجودة ثقافة وري مح تنفيذ 

 ضمان وحدة خالل من اإلداري  والعمل
  الجودة

 اإلدارية الدورات محور متابعة 
 العامة اإلدارة خالل من المتخصصة

 دورات ومحور ، واإلدارة لمتنظيم
 FLDC خالل من اآللي الحاسب

 ألعضاء تدريب خطة وجود 
  ومعمنة معتمدة اإلداري  الجياز

 لجودةا ثقافة محوري  تنفيذ 
 من اإلداري  والعمل والجودة
 الجودة ضمان وحدة خالل

 خالل من المحاور باقي تنفيذ 
 الصمة ذات الوحدات

100 % 
، وتم  اإلداري تم تحديث خطة تدريب الجياز 

تنفيذ محاور التدريب من خالل مراكز التدريب 
بالجامعة ومن خالل ورش العمل المجانية 

من خالل بالكمية ، تم قياس مردود التدريب 
  اإلدارية األقساممديري 

--- 

 الرضا تحقيق
 لإلداريين الوظيفي

لديو نسبة رضا  إداري جياز 
وظيفي معقولة وواقعية تجاه 
بيئة العمل بالكمية مقارنة 
 بالكميات المناظرة بالجامعة

 الجياز أعضاء عمى االستبيان تطبيق 
ثم  االستبيان نتائج تحميلثم  اإلداري 
 ميةالك مجمس تومناقش

 اإلداري  الجياز أعضاء مع االجتماع 
 االستبيان نتائج ومناقشة

 الرضا لتقييم نتائج وجود 
 الجياز ألعضاء الوظيفي
 وتوضيح تحميميا مع اإلداري 
 وتم ، والضعف القوة نقاط

 ، الكمية مجمس في مناقشتو
 أعضاء مع االجتماع وتم

 نتائجو لمناقشة اإلداري  الجياز
 وبةالمطم المقترحات وتنفيذ

100 % 
، وتم عقد  اإلداري قياس الرضا الوظيفي لمجياز 
الجياز  وأعضاءاجتماع بين عميد الكمية 

لمناقشة الظروف الوظيفية لمجياز  اإلداري 
عن مسابقة الموظف  اإلعالن، تم  اإلداري 

، وتم  اإلداري الجياز  أعضاءالمثالي بين 
يتم  أنعمى  اإلداري عن جائزة لمقسم  اإلعالن

 فز بشكل جيود غير عادية صرف حوا
 
 
 

--- 



 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

مبررات 
عدم 
 االنجاز

تنفيذ آلية الستخدام 
نتائج التقييم في 
 المحاسبة والتطوير

  وجود تقارير موضوعية
 اإلداري تقيم الجياز 

  لمكافأة  إجراءاتوجود
 اإلداريينالمتميزين من 
 ماديا ومعنويا

  توقيع الجزاءات عمى
 المقصرين 

  تحديث خطط التدريب
لمتوافق مع نتائج 

 التقييم

 األطرافاستبيانات التقييم لجميع  تطبيق 
 اإلداري المستفيدة من خدمات الجياز 

  تنفيذ مسابقة الموظف المثالي والقسم
 المثالي اإلداري 

  توقيع الجزاءات عمى المقصرين من
 اإلداريين

  وجود تقارير موضوعية لتقييم
 اإلداري الجياز 

  تنفيذ مسابقة الموظف المثالي
 يالمثال اإلداري والقسم 

  تكريم الموظف المثالي والقسم
 المثالي اإلداري 

  وجود صرف لحوافز جيود غير
 عادية لمفائزين

100 % 
استبيانات التقييم ، تم تنفيذ مسابقة  إعدادتم 

المثالي ، تم  اإلداري الموظف المثالي والقسم 
 مكافأة الفائزين 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلداريلمعٍبر الجهبز  خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
معتمده لمتعام  مع حاالت النقص و  آليةتوجد  ال

 الزالادة في الجياز اإلداري 

  تـ  2016/2017في العاـ
اعداد الية التعام  مع 
العجز في اع ا  الجياز 

 االداري 
  تـ  2017/2018في العاـ

اعداد حصر العجز في 
الجياز االداري واعداد  طة 

 لمتعيف واالنتداب

 ش وف العامميف
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود حصر لمعجز في 
الجياز االداري ومنالشة 
النتا ج ورفع الطم ات في 
 مجمس الكمية والجامعة

2 

يوجد لصور في تفعي  ال طة التدرال ية حيث أف 
شتممت عمييا  طة التدرالب ت تم  المحاور التي ا

عف ال رامج التي تـ التدرالب عمييا  الفع  حيث 
اشتممت ال طة عمى مجموعة مف الدورات التدرال ية 
ال اصة  ميارات الكم يوتر والميارات العامة 

دارة األزمات  والميارات الوظيفية وأعماؿ الجودة وا 
والكوارث وجا ت الدورات التدرال ية ال تغطي جميع 

 ذه المحاورى

  تـ تنفيذ  طة تدرالب الجياز
االداري  شك  كام  ولجميع 

 المحاور
  تـ اعداد تقارالر ل طة

 التدرالب 

  بلؿ العاـ الدراسي وحدة  ماف الجودة

وجود تدرال ات تـ تنفيذىا 
وردود فع  ايجا ية مف 
الح ور  شأف ىذه 

 التدرال ات

3 
لـ يتـ لياس مردود الدورات التدرال ية عمى كفا ة 

 األدا  لمعامميف

  تـ لياس مردود الدورات
التدرال ية مف  بلؿ ش وف 

 العامميف

 وحدة  ماف الجودة
 ش وف العامميف

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تقارالر تشير إلى 
مردود الدورات التدرال ية 

 عمى ادا  العامميف

4 
الست داـ نتا ج التقييـ في  مفعمو آليةتوجد  ال

 لتدرال يةالمحاس ة وتطوالر ال رامج ا

  تـ منالشة نتا ج التقييـ وتـ
ات اذ القرارات  شأف مكافأة 
 االلساـ والموظفيف المجديف

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود فعاليات تشير إلى 
 اللواب والعقاب والمكافأة



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

5 

:  الجياز اإلداري  أع ا  يأاست ياف لقياس ر يوجد 
 ات التصحيحية في  و  ولـ تت ذ الكمية اإلجرا

تحمي  نتا ج االستقصا   صورة كاممة و لـ يتـ تقديـ 
تغذية راجعة لمعامميف  المؤسسة عف نتيجة 

 االست يانات

تـ عم  التغذية الراجعة 
واالعبلف عف نتا ج 

 االست ياف
  بلؿ العاـ الدراسي وحدة  ماف الجودة

االعبلف عف نتا ج االست ياف 
  الوسا   الم تمفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السبدس : المىارد المبلٍت والمبدٌتالمعٍبر 

 التىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر المىارد المبلٍت والمبدٌت –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

 األزمات إلدارة وحدةتفعيل 
 التنظيمي بالييكل تظير والكوارث،

 السياسات ووضع ،لمكمية
 أداء كفاءة تضمن التي واإلجراءات
 بيا، العاممين

 بالكمية البيئة شئون  وكيل تتبع وحدة
 تأمين في سياسات بتنفيذ تقوم

 والموارد المنشآت

  إدارةتوفير مكان مستقل لوحدة 
 األزمات

  والسالمة  األمنالتوسع في ورش
 الكميةب

  بالكمية اإلخالءالتوسع في ورش 
  متابعة كارت صيانة طفايات

 الحريق بالكمية
  القاعات لتفتح  أبوابتعديل

 لمخارج والداخل

  إدارةوجود مكان مستقل لوحدة 
 والكوارث األزمات

  والسالمة  األمنتنفيذ تدريبات
 بالكمية

  بالكمية اإلخالءتنفيذ ورش 
 تنفيذ كروت الصيانة بالكمية 
 القاعات بالكمية أبوابيل تعد 
  الطوارئ بدفاشات أبوابتزويد 

100 % 
  إدارةتم تجييز مكان مستقل لوحدة 

 والكوارث األزمات
  األولية اإلسعافاتتم تنفيذ ورش 

في  واإلخالءواستخدام طفايات الحريق 
 حاالت الطوارئ 

  كروت الصيانة بطفايات الحريق  إعدادتم
 بالكمية

 ت الكمية تم تعديل أبواب بعض قاعا
في حاالت  اإلخالءلمتناسب مع ظروف 

 الطوارئ 

--- 

 لتنمية تقميدية غير حمول وضع 
 العممية ودعم الذاتية الموارد

 التعميمية

خطة لتنمية الموارد الذاتية تشتمل عمى 
 بنود جديدة :

  األولالتسويق لممؤتمر الدولي 
 لمكمية 

  عقد ممتقى لمتوظيف وتطوير
 لممشاركة المجتمعية 

 وحدات خدمية جديدة تدر  نشاءإ
 أنشطةدخال يصب في مصمحة 

 الكمية ، 
 برامج خاصة تدر دخال  إعداد

 عمى الكمية

 ممتقى  –خطط )المؤتمر  إعداد
 –الوحدة الخاصة  –التوظيف 

 البرامج الخاصة الجديدة(
 االعتماد في مجمس الكمية 
  متابعة التنفيذ 
 التقرير النيائي لمخطة بعد  إعداد

 ام الدراسينياية الع

  زيادة في الموارد الذاتية لمكمية عن
 السابقة األعوام

  وجود رعاة رسميين لممؤتمر الدولي
 يدعموا البحث العممي لمكمية 

  وجود ممتقى لمتوظيف يدعم الكمية
 في مجال الطالب

  اعتماد الئحة البرنامج الخاص
رسالو  لمجامعات األعمىلممجمس  وا 

 وجود وحدة خدمية جديدة تدر دخال 
 لمكمية

80% 
  األعوامتوجد زيادة في الموارد الذاتية بالكمية عن 

 السابقة
  أولنجحت الكمية في توفير رعاة رسميين لعقد 

مؤتمر عممي لمكمية يصب في مصمحة البحث 
 العممي بالكمية

  خطة لعقد ممتقى التوظيف  بإعدادقامت الكمية
 وجاري قياس نتائج الممتقى 

  ص لمعمم الكمبيوتر الئحة برنامج خا إعدادتم
 بالمغة االنجميزي وجاري اعتمادىا

  الوحدة الخدمية وجاري  إنشاءتم الموافقة عمى
 التنفيذ

مخاطبة جيات 
التوظيف مازالت في 

 البداية 
، جاري اعتماد 

البرنامج الخاص ، 
 الوحدة إنشاءجاري 



 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

 مصادر وتوفير المكتبة كفاءة رفع
 والتعمم، لمتعميم

ميا تكون دراسات العمكتبة تتبع وكيل ال
 تخدم أغراض البحث العممي بالكمية

 زيادة أوعية المعمومات بالمكتبة 
  المادية لممكتبة اإلمكانياتتطوير 

  المستفيدين من الخدمة  إعدادتزايد
 المكتبية

 ماكينة تصوير تزيد من  إضافة
 كفاءة المكتبة

100% 
  المستفيدين  إعدادتدل التقارير عمى زيادة في

 المكتبيةمن الخدمة 
  ماكينة تصوير بالمكتبة إضافةتم 

--- 

 لتتوافق الطبية العيادة كفاءة رفع
 المرجعية، المعدالت مع

الطبية تقدم  اإلدارةعيادة طبية تتبع 
 الخدمات الطبية لمنسوبي الكمية

  زيادة الموارد والتجييزات الطبية
بالعيادة خصوصا لذوي الفئات 

 الخاصة 
 العيادة  تطبيق معايير السالمة في

 الطبية

 شراء كرسي متحرك 
 تجييز حمام لذوي الفئات الخاصة 

 تزويد باب العيادة بدفاشة

100 % 
 تم توفير كرسي متحرك بالوحدة العالجية 

 تم تجييز حمام لذوي الفئات الخاصة 
 

--- 

الوصول بنصيب الطالب من 
مساحات الكمية ومساحات قاعات 
 التدريس إلى المعدالت المرجعية 

في مساحات الكمية من خالل  زيادة
 إعدادمبنى جديد مع تقميل  إنشاء

الطالب المقبولين بالكمية خصوصا قسم 
 التربية الموسيقية

  اتخاذ قرار بمجمس الكمية ينص
عمى المواصفات الفنية لممبنى 
الجديد المطموب تنفيذه ورفع 

 الموضوع لمجمس الجامعة 
  اتخاذ قرار بمجمس الكمية

الطالب  دإعدابخصوص تقميل 
المقبولين بالكمية خصوصا قسم 
التربية الموسيقية مع التشديد 
عمى وضع معايير عالية 
المستوى لقبول الطالب 
الموىوبين فقط في قسم التربية 

 الموسيقية

  مناقشة الموضوع في مجمس الكمية
 ورفعو في مجمس الجامعة

  طالب الكمية  إعدادوجود قمة في
 خصوص قسم التربية الموسيقية

50 % 
 تم اتخاذ قرار بالمبنى الجديد في مجمس الجامعة 
  طالب التربية  إعدادتم اتخاذ قرار بتقميل

 الموسيقية بالكمية

  ميزانية الجامعة
بتنفيذ  ال تسمح

المبنى الجديد 
 بشكل فوري 

  تنسيق الثانوية
العامة مازال 
يأتي بالمزيد 
 من الطالب

 

 

 

 

 



 لمىارد المبلٍت والمبدٌتلمعٍبر ا خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 

مف  يزالد نصيب الطالب  مف ال ا يف اللاني والرا ع ال
جنيو سنويا و الرغـ مف ٣٦( عف ٩٢٤٦٦)  الميزانية

تطور الميزانية السنوية لمكمية عمى مدار األعواـ 
 إلى 2013عاـ  4233200ال مس األ يرة )

 2015عاـ 6484800و 2014عاـ  6526800
ىذه    أفالعاـ ( إال ا ىذ 8132500أف وص   إلى

الكمية و طتيا  أىداؼتكفي لتحقيق  الم مغ مازالت ال
 التنفيذية 

 –و مراجعة ميزانية األنشطة الطبل ية ) رالا ية  
الجوالة  –ورحبلت  اجتماعية –أسر  –فنية  –لقافية 

(  وجد أف أجمالي تكمفتيا في ىذا العاـ  والمرشدات
وكاف نصيب ٩٨٣جنيو ، حيث شارؾ فييا ٣٩٦١١

جنيو  سنويا  لذا  ٤٣.70الطالب المشارؾ  فقط 
 تعت ر الميزانية غير كافيو

  تـ تحديث  طة تنمية
الموارد الذاتية لتشم   نود 
جديدة مل  التسوالق لمؤتمر 
 الكمية وتفعي  ال روتوكوالت

 لجودةوحدة  ماف ا
 الش وف المالية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود موارد ذاتية لمكمية غير 
الموارد الرسمية تـ استغبلليا 

 لتطوالر المعام  

2 

يوجد  الكمية مركز الت صصات النوعية والذي يمل  
مف  بلؿ مجموعة مف  مصدر التموال  الذاتي

ولكف صافي الد   لمكمية مف ىذه األنشطة ، 
وحصتي وزارة المالية   المكافآتشطة  عض  صـ األن

 األنشطةوالجامعة  غير كافي لمصرؼ عمي 
  الكمية وال حلية التعميمية

 

  يتـ االعبلف  شك  دوري
عف  دمات المركز لزالادة 

 الموارد
   لمكمية موارد أ رى مل

فا ض لدرات التر ية 
 الموسيقية ومحو االمية

 الش وف المالية
 وحدة  ماف الجودة

 ركز الت صصات النوعيةم
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود زالادة في الموارد 

 الذاتية لمكمية



3 

متر وعدد الطبلب ٢٢٤١١المساحة الكمية لمكمية 
ـ وىذا ٤.1الطالب بيجع  نصيطال ا مما ٤٧٦٤

 لؤللساـأل  مف المعايير القياسية لكميات التر ية 
 ـ (،  ٩العممية ) 

 افة م نى تـ اعداد  طة ال 
جديد لمكمية  اال افة إلى 
استغبلؿ لاعات 
المحا رات مف كميات 

 ا رى 

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود  طة لزالادة المساحات 
ورفع المو وع لمجمس 

 الجامعة
4 

مدرج  ولاعة درس ت مغ ٣٥تحتوي الكمية عمى  
الب و ذلؾ ي مغ نصيب الط مترمر ع،٣٢٢٣مساحتو 

مترمر ع وىذا أل  مف ١،٧في المدرجات والقاعات  
المعايير القياسية لممساحات والمواصفات العامة 

 لمم اني

تـ اعداد حماـ  و تجييزات   ال اصةحماـ  و تجييزات لمحاالت ال يوجد  5
 لمحاالت ال اصة

  بلؿ العاـ الدراسي الش وف المالية
وجود حماـ  و تجييزات 

 ةلمحاالت ال اص

يتـ تنفيذ تجر ة اال بل    الزالارةتارالخ  حتىولكنيا  إ بل تجر و لـ تتـ  6
  شك  دوري 

وحدة ادارة االزمات 
 والكوارث

 تنفيذ تجر ة اال بل   بلؿ العاـ الدراسي

7 

طفاية حرالق مو وعة في  ٢٧ الم نى القديـ يوجد  و
صناديق حديدية  معدؿ أر عة في ك  دور   وىذه 

وتداوليا  السيولة الكافية عند  است داميايصعب 
 حدوث حرالق

   تـ تحديد مس وؿ اطفا
ومس وؿ ا بلؽ  ك  طا ق 
مف طوا ق الكمية لديو ال  رة 

 لتنفيذ المطموب

وحدة ادارة االزمات 
 والكوارث

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

لرارات ادارالة تشير إلى 
 مس ولي االزمات

 تدرال ات لمس ولي االزمات

8 
عمي الطفايات يو ح مدي  صيانةجد كارت ال يو 

 الصبلحية
 تـ اعداد كارت الصيانة 

 شركة  افارالا
وحدة ادارة االزمات 

 والكوارث
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود كروت صيانة 
 لطفايات الحرالق

9 
األ واب  أفأ واب الم اني والمرافق تفتح لمدا   كما 

  مفو واحده.
  تـ تجييز ا واب القاعات

 ل ارجلتفتح مف ا
 وجود لاعات تفتح لم ارج  بلؿ العاـ الدراسي الش وف المالية

 



 السببع : المعبٌٍر األكبدٌمٍت والبرامج التعلٍمٍتالمعٍبر 

 والبرامج التعلٍمٍت األكبدٌمٍتالتىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر المعبٌٍر  –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

مبررات 
عدم 
 االنجاز

توعية الطالب والجيات 
المجتمعية وسوق 
العمل بالمعايير 

وتوصيف  األكاديمية
 البرامج والمقررات 

  ندوات وورش عمل لمتوعية بالمعايير
 وتوصيفات البرامج والمقررات األكاديمية

  األكاديميةلممعايير  إرشاديةلوحات 
 لبرامج والمقرراتوا

 

  عقد ورش العمل لمتوعية لعينة ممثمة من
 الطالب ولعينة من الجيات المجتمعية

  آماكنتصميم وطباعة وتعميق الالفتات في 
 بالكمية إستراتيجية

  عمى حضور الورش  إقبالوجود
وتغطيتيا لقطاع كبير من الطالب 

 والجيات المجتمعية المطموبة
 ت المالحظة الميدانية التي تثب

الطالب عمى قراءة المعمومات  إقبال
 الموجودة بالبانرات

100 % 
  تم تطبيق آلية

استقراء متطمبات 
 سوق العمل

  تم تحديث الئحة
رسالياالكمية   وا 

 األعمىلممجمس 
 لمجامعات

--- 

 تحسين خطط تفعيل
 والبرامج المقررات

 جيات بآراء واألخذ
 والطالب التوظيف

 بونتائج الطال
 خميينالدا والمراجعين

 يف والخارجيين
 االعتبار

 سوق  متطمبات يقيم صادق استبيان 
 تحديق في منيا االستفادة ويتم العمل
 والمقررات البرامج

 وآراء التدريسي  االداء تصف تقارير 
 في التدريس ىيئة وأعضاء الطالب
 لمقررات وذلك النجاح ونسب المقرر
 البكالوريوس مرحمة

 ت تحديث توصيفات البرامج والمقررا
 الدراسية وفق االستبيانات والتقارير

 برامج جديدة لمكمية بناء عمى  إضافة
 استقراء متطمبات سوق العمل

 مقترح استقراء متطمبات سوق العمل  إعداد
واعتمادىا وتطبيقيا ومناقشة النتائج 

 وتفعيل القرارات
 تقارير البرامج والمقررات ومناقشة  إعداد

 ة والكمي األقسامنتائجيا في مجالس 
 تحديث لتوصيفات البرامج والمقررات  إجراء

 الدراسية 
  اعتماد تحديثات البرامج والمقررات في

 مجمس الكمية
 الئحة البرامج الجديدة المطموبة إعداد 
  اعتماد الالئحة الجديدة في مجالس الكمية

 الرسمية

  وجود آلية معتمدة ومطبقة
 الستقراء متطمبات سوق العمل

 قررات تقارير سنوية تقيم الم
والبرامج األكاديمية تم مناقشتيا 

عالنياواعتماد نتائجيا  عمى  وا 
 البوابة االلكترونية

  برامج ومقررات محدثة وفق
 التقارير واالستبيانات 

 جديدة لمكمية  أكاديميةبرامج  إضافة
بناء عمى استقراء متطمبات سوق 

 العمل

100% 
تم تحديث البرامج 

 آراءوالمقررات وفق 
قارير سوق العمل وت
 المراجعة
 

وتم اعتماد برنامج 
جديد نتيجة  أكاديمي

مقترحات التطوير 
 الواردة في التقارير

 الكمية



 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

مبررات 
عدم 
 االنجاز

تحديث توصيفات 
البرامج والمقررات وذلك 
لتنفيذ تعديالت تقرير 
المراجعة الخارجية 
لمييئة القومية 
ولضمان جودة 
توصيف البرامج 

 والمقررات

  توصيفات برامج ومقررات دراسية تم
تحديثيا وفق تقرير لجنة المراجعة 
 الخارجية لمييئة القومية لضمان الجودة 

  تحميل تقرير المراجعة الخارجية لمييئة
 القومية لضمان جودة التعميم

 تنفيذ التعديالت المطموبة 
  وفي  األقساماعتماد التحديثات في مجالس

 مجمس الكمية

  برامج تعميمية ومقررات دراسية تم
موصول لجودة تعديل توصيفيا ل

 تدريس عالية

100% 
تم تحديث البرامج 
والمقررات وفق 
مالحظات تقرير 
المراجعة الخارجية 
لمييئة القومية 

لضمان جودة التعميم  
 واالعتماد

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والبرامج التعلٍمٍت األكبدٌمٍتلمعٍبر المعبٌٍر  خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن ئولية التنفيذمس التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
يوجد لصور في توعية طبلب مرحمتي ال كالورالوس 

 والدراسات العميا وجيات التوظي   المعايير
  تـ عم  ورش عم  متعددة

 لشرح المعايير 
  بلؿ العاـ الدراسي وحدة  ماف الجودة

وجود وعي  المعايير 
 االكاديمية

2 

ية و عض جيات انو  مقا  األطراؼ المجتمع إال
التوظي  لرر  ع يـ المشاركة في ىذه االست يانات 

 اإلجرا اتلـ ي مغوا  نتيجة االست يانات وال  أنيـ إال
ات ذتيا الكمية لتصوالب نقاط ال ع  وتفعي   التي

 أفطم ت  بلؿ االست ياف . كما  التيالتوصيات 
الكمية لـ تقدـ  طة تطوالر لا مة عمى نتيجة ىذه 

 االست يانات.

  تـ االعبلف عف نتا ج جميع
االست يانات  الوسا   

 الم تمفة
  تـ اعداد  طط التحسيف

والتطوالر وتنفيذىا ومنالشتيا 
 في مجمس الكمية

 وحدة  ماف الجودة
 ال وا ة االلكترونية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود اعبلف عف نتا ج 

االست يانات ، وجود تقارالر 
 ل طط التحسيف والتطوالر

3 

عدـ توافق الوزف النس ي لممقررات في  رنامج 
 األساسيةمقررات العمـو  أفااللتصاد المنزلي حيث 

% ، ٣١-٢٦وىي ال  مما جا   المعايير  %(7.٨)
% ال  مف ٥٢.8مقررات العمـو الت صصية 

% تتوافق ٤.3% ، العمـو اللقافية ٨١-٦٦المعايير 
% ٤.3% ، عمـو الحاسب ال  ٦-٤مع المعايير 
% ال  مف ٤.4% ، تدرالب عممي ٨-٦مف المعايير 

% ، عمـو مت صصة تميزالة ال توجد ٨-٦المعايير 
 . ٢١-٧وىي في المعايير 

  تـ تنفيذ جميع مبلحظات
تقرالر المراجعة ال ارجية 

  شأف ال رامج والمقررات 
  اعتماد التحديلات في مجمس

 الكمية
  العم   يا في تدرالس

 المقررات

 وحدة  ماف الجودة
 اللساـ العمميةا

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تحديلات لمتوصيفات 
تتوافق مع تقارالر المراجعة 

 ال ارجية

4 
  رنامج اإلعبلـ التر وي 

توصي   فيالم رجات التعميمية المستيدفة  أف
ففي ميارات  التدليقال رنامج تحتاج إلى 



 مؤشرات النجاح الزمن ئولية التنفيذمس التحسين إجراءات نقاط الضعف م
 معرفيوليس  وجدانيا ىدؼ ٣٦المعرفةوالفيـ: 5

ة العر ية و صا صيا المميزة"، "يشعر  أىمية المغ
-٢٣-٢٢-ج٢١وفى  الميارات المينية والعممية: 

ىى ميارات ذىنية،  كما وجد اتساؽ نواتج التعمـ ٣٢
مع نواتج تعمـ ال رنامج: تطا ق القومية لممعايير 

المعرفة والفيـ، وكذلؾ الميارات الذىنية ، أما 
 عيةالمرج القوميةالميارات العممية نجد أف المعايير 

ميارة ) ٣٥فى حيف أف  رنامج اإلعبلـ لو ٪ليا عدد 
الميارات لـ  و اليفقط ٪يتطا ق  رنامج اإلعبلـ مع 

توصي   فييظير ليا أي تطا ق ولـ تذكر 
 ال رنامج(.

5 

  رنامج التر ية الموسيقية
مصفوفة ال رنامج لممواصفات العامة لم رالج غير 

المستيدفة  الم رجات التعميمية أفموجودة.  كما 
التدليق وا عادة  إلىتحتاج  توصي  ال رنامج( في)

صياغة الميارات الذىنية لتتوافق مع الم رجات 
 المستيدفة

6 
يوجد توصيفات ل رنامج االلتصاد المنزلي وك  

ما عدا مقرر مد   وتارالخ  األر عالمقررات لمفرؽ 
 االلتصاد المنزلي.

7 
التغذية  أسسيعدد ا ونصو: ٥م رج المعارؼ رلـ  

السميمة والعمميات الفسيولوجية المرت طة  العناصر 
 ألنا الغذا ية والتغيرات الكيميا ية التي لد تحدث 



 مؤشرات النجاح الزمن ئولية التنفيذمس التحسين إجراءات نقاط الضعف م
الطعاـ، ووفقا لمصفوفة ال رنامج  صص ليذا  إعداد

مقرر،  وت يف أنيا تتحقق ٧١مقررات مف ٨الم رج 
 مقررات فقط . ٧في

8 

ونصو: يستن ط  ب ٢٤م رج الميارات الذىنية رلـ 
المعمومات والمعارؼ العممية  مجاالت االلتصاد 

، ووفقا واإلدارةالمنزلي مف المبل س والنسيج والتغذية 
مقررات ٪لمصفوفة ال رنامج  صص ليذا الم رج 

مقرر مف مقررات ال رنامج ووجد أنو يتحقق ٧١مف 
 مقررات فقط.٦في 

9 

تدرب عمي ج ونصو: ي٥م رج الميارات المينية رلـ 
الموازنة  يف احتياجات الجسـ لمتغذية السميمة 

، ووفقا لمصفوفة ال رنامج لؤلسرةوالموارد المتاحة 
مقرر مف ٧١مقررات مف ٤ صص ليذا الم رج 

 مقرر فقط.٣مقررات ال رنامج،  ووجد أنو يتحقق في 

10 

 رنامج التر ية الموسيقية لامت الكمية  و ع رلميف 
األوؿ وكود لمفص   الدراسيفص  كودييف ) كود لم

(  لممقرر الواحد الممتد ولـ تقـ  اللانيالدراسي 
)  اللانيلمفص  الدراسي  العممي توصي  المحتوى 

–٢٣٣، ت ـ٢٢٢تدرالب سمع الفرلة األولى ت ـ 
 (٢٣٥، ت ـ٢٢٤ت ـ  عر يصولفيج 

 

11 
ال يوجد فروؽ محددة  يف توصي  مقررالف تدرالب 

س في الفرلة اللانية وتدرالب سمع الذي يدر ٣٢٢سمع 



 مؤشرات النجاح الزمن ئولية التنفيذمس التحسين إجراءات نقاط الضعف م
الذي يدرس في الفرلة اللاللة ، كذلؾ تارالخ ٤٢٢

وتحمي  الموسيقى العر ية في الفرلتيف اللاللة ت ـ 
 ٥٢٥، ت ـ ٤٢٦

12 

و عت الكمية مجموعة مف االستراتيجيات وطرؽ 
التعميمية وطرؽ التقييـ  وأصدرت  واألنشطةالتدرالس 

كما و عتيا  مف   جياتاالستراتدلي  مت مف ىذه 
محددة  آلياتتوجد  مصفوفات ال رامج إال انو ال

و أتسـ األمر  االستراتجياتلمتا عة مستوى أدا  ىذه 
 الصورالة حيث جا ت أساليب التعميـ والتقويـ في 
غال ية المقررات واحدة ومكررة   صرؼ النظر عف 
ط يعة المقرر ) أساليب التعميـ : محا رة تفاعمية  

ال ياف  -نالشة والحوار المنظـ المتفاع   الم -
التعميـ التعاوني لممجموعات الك يرة (  -العممي 

وما وعمى الرغـ مف الط يعة التط يقية لمدراسة  الكمية 
ت عممية فقد جا ت اميار  إكسابذلؾ مف  ويتطم 

 المعمميةمف التدرال ات  أساليب التدرالس   اليو
التقويـ  جيةإستراتأف  االميارة كمىذه  إلكساب
عمى ما ت منتو ال حة الكمية للبللة أنواع  اشتممت

أعماؿ سنة  –تط يقي  -)تحرالري   لبلمتحاناتفقط 
شفيية ولصور في  ا ت ارات( وىذا يعني عدـ وجود 

تقييـ الميارات العامة والقا مة لمنق   ولما كانت 
أعماؿ السنة ع ارة عف مجموعة مف التكميفات 

سنة أو الفص  الدراسي إال أف لمطبلب عمى مدار ال



 مؤشرات النجاح الزمن ئولية التنفيذمس التحسين إجراءات نقاط الضعف م
تقييميا ورد في توصي  كلير مف المقررات عمى 
ىي ة ا ت ار في نياية الفص  الدراسي "األس وع 

 الرا ع عشر " .

13 

في ٣١٢٧-٣١٢٦ دأت الكمية في العاـ الجامعي 
تط يق سياسات لممراجعة الدورالة لم رامج والمقررات 

عات لم رامج والمقررات وتحديليا و التالي دورالة المراج
مازالت في  دايتيا )المراجعة األولى لم رامج األر ع( 

تصحيحية  أو تحديث لم رامج  إجرا اتولـ تت ذ أي 
والمقررات  نا ا عمى ىذه المراجعة ،  ولد الحظ 

الكمية   عض األساتذة الغير  استعانةالفرالق 
مت صصيف في المراجعة الدا مية ل عض ال رامج ) 

 رنامج التر ية الموسيقية دا ميا  معرفة  مراجعة
مدرس لغة عر ية  كمية اآلداب جامعة المنيا  ( كما 
الحظ الفرالق أف المراجعة شممت عدد لمي  مف 

مقررات مف ك   رنامج و مت  عض ٦المقررات،
التقارالر مف أي مبلحظات سم ية  )  رنامج 

 المنزلي(. وااللتصاد -التكنولوجيا  

  جعة ال ارجية تنفيذ المراتـ
وات اذ االجرا ات 

 التصحيحية

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تقارالر مراجعة 

وتحديلات  نا  عمى تمؾ 
 التقارالر

 

 

 

 



 الثبمه : التذرٌس والتعلمالمعٍبر 

 التىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر التذرٌس والتعلم –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة ةالتوصي
 مبررات عدم االنجاز نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 كفاءة تضمن آليات وضع
 التربية وتقييم تطبيق

  العممية

  برنامج لمتدريب
الميداني محدد 
األدوار يسيم في 
تنمية الميارات 
المينية لطالب 

 الكمية
  تقييم موضوعي

 الطالب من ألداء
المشرفين وتقييم 
لفعالية التدريب 
الميداني نفسو من 

 الطالب

  تطوير برنامج التدريب الميداني
بزيادة وعي مديرين المدارس 

التدريب الميداني  بأىداف
جراءاتو  وا 

  المساىمة في تخفيض أعداد
مدارس التدريب الميداني لعضو 

 ىيئة التدريس
 تقارير تقييم الطالب في  إعداد

ي وتقارير تقييم التدريب الميدان
الطالب لفاعمية التدريب الميداني 
ومناقشة النتاج في المجالس 

 الرسمية وتفعيل القرارات

  تحديث برنامج التدريب
 األطرافالميداني وزيادة وعي 

مدارس  إعدادالمعنية وتقميل 
 التدريب لعضو ىيئة التدريس

  تقييم موضوعي لفاعمية
 التدريب الميداني 

100 % 
 يري المدارس تم توعية مد

التدريب الميداني من  بأىداف
 خالل المراسالت والكتيبات

  اتخذت الكمية قرار بضم
الييئة المعاونة لتقميل  أعضاء

عدد المدارس لعضو ىيئة 
 التدريس 

  اتخذت الكمية قرار بتوزيع
الطالب عمى يومين لمتدريب 
الميداني بدال من يوم واحد 

 إعدادلتقميل التكدس في 
المدرسة في يوم  الطالب داخل

 التدريب الميداني
 

--- 

 قاعاتتناسب  .12
لتطبيق  األقسام وتجييزات
التدريس والتعمم  إستراتيجية

والتقويم بشكل كامل 
 التربية قسمخصوصا في 

  الموسيقية

  تطوير قاعات
 األقساموتجييزات 

 العممية
  تطوير قاعات

وتجييزات قسم 
 التربية الموسيقية 

  األقسامتطوير قاعات وتجييزات 
  األقسامالعممية وفق حاجة 

  وموارد الكمية  إمكانياتتوجيو
بغرض زيادة قاعات وتجييزات 

 قسم التربية الموسيقية
  تقنين قبول طالب قسم التربية

  األقسامتطوير معامل وقاعات 
 العممية

  قرار مجمس الكمية الخاص
وموارد الكمية  إمكانياتبتوجيو 

بغرض زيادة قاعات وتجييزات 
 وسيقيةقسم التربية الم

50% 
 اإلداريةتم اتخاذ جميع القرارات 

ومخاطبة جميع الجيات المسئولة 
طالب التربية  إعدادبشأن تقميل 

 أجيزةالموسيقية ، وتم توفير 
في ورش التربية  إلكتريكالبيانو 

  مازال تنسيق الثانوية
العامة يرسل طالب 
لمكمية تطبيقات لموائح 
تقميل االغتراب والتحويل 

 بين الكميات
  ال ميزانية الجامعة حاليا



 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة ةالتوصي
 مبررات عدم االنجاز نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

  طالب  إعدادتقميل
سم التربية ق

 الموسيقية 
  زيادة المساحات

 المتوفرة بالكمية

 الموسيقية في امتحان القدرات
  ب التربية طال إعدادتقميل

الموسيقية في تنسيق الثانوية 
مع  األعدادالعامة حتى تتناسب 

 القسم إمكانيات
  مخاطبة الجامعة بخصوص

 توفير مبنى جديد لمكمية

  زيادة قاعات وتجييزات قسم
 التربية الموسيقية

  قرار مجمس الكمية بخصوص
تقنين قبول الطالب في 

 امتحان القدرات
  إعدادقرار مجمس الكمية تقميل 

الطالب المقبولين في الثانوية 
 العامة

  طالب التربية  إعدادتقميل
 الموسيقية بشكل فعمي

  قرار مجمس الكمية الخاص
ة بخصوص بمخاطبة الجامع
 توفير مبنى جديد

  توفير مبنى  جديد لمكمية من
 ميزانية الجامعة

الكمبيوتر  أجيزةالموسيقية، وتوفير 
 ي معامل تكنولوجيا التعميمف

 
 

 بأي مباني جديدة تسمح
  تسعى الكمية جاىدة في

العام الدراسي 
لزيادة  2018/2019
وتجييزات قسم  إمكانيات

 أنسيقية إال التربية المو 
الكمية نجحت في 
استحداث استخدام 

وتوفيره  إلكتريكالبيانو 
في ورش التربية 

 الموسيقية

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمعٍبر التذرٌس والتعلم خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 

ة أعداد يواجو  مجموعة مف الصعو ات منيا زالاد
لممعام  والمدرجات  االستيعا يةالطبلب  ولمة القدرة 

عدد طبلب المجموعة الطبل ية في  أففقد لوحظ 
طالب  ينما عدد أجيزة ٤١الدروس التط يقية 

جياز في ٢٨الحاسب في معام  الحاسب ال يتعدى 
القاعة الواحدة، مما ي طر المحا رالف لمجو  

 ألسموب ال ياف العممي وليس المعم 

  يتـ  شك  دوري تطوالر
 المعام  وزالادة عدد االجيزة 

  تـ اعداد  طة لزالادة
 مساحات الكمية

 الش وف المالية
 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي

وجود زالادة في امكانيات 
 المعام 

وجود  طة لزالادة مساحات 
 الكمية

2 

در عدد الطبلب وفي  رنامج التر ية الموسيقية يق
طالب  ينما عدد لاعات ٩١٣الممتحقيف  ال رنامج 

العزؼ محدودة جدا كما أف عدد آالت  العزؼ لمي  
مع عدد الساعات التط يقية فعمى س ي   بوال يتناس

 يانو ،ساعتيف لك   أساسيةالملاؿ مقرر األدا  ؛ آلة 
 ساعة أس وعيا  ينما ال٢٧١٥طالب أي المطموب 

و موجودة في لاعتيف ولبللة ك ا ف  يان٢٢يوجد سوى 
يمكف مف  ) وجود أكلر مف  يانو في نفس الغرفة  ال

األحد  اآلالتالعزؼ عمييـ في نفس الولت ( ىذه 
ك  الولت وعمى مدار  است داميـعشر و فرض 

ساعة ٣٪٨أياـ = ٧×ساعة يوميا ٢٣× ٢٢األس وع 
ساعة أس وعيا وىذا ٩١١يكوف ىناؾ عجز أكلر 

لانية ساعة لك  طالب  آلة" اآلالتلي ينط ق عمى  ا
 -ك ا ف٥م صص ليا فقط   أس وعياساعة ٩١١ أي

ساعة ٤٣١أي 3طبلب ٦تر وية ساعتيف لك   آلة

   ات اذ لرارات  شأف تقمي
اعداد طبلب التر ية 
الموسيقية لتتناسب مع 

 امكانيات الكمية
  يتـ  شك  دوري زالادة عدد

 االالت الموسيقية 

 الش وف المالية
 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية
 مجمس الكمية

 اسي بلؿ العاـ الدر 

وجود زالادة في امكانيات 
 معام  لسـ التر ية الموسيقية
وجود تقمي  العداد الطبلب 
 المتقدميف لمتر ية الموسيقية



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م
ك ينة   ولمتقمي  مف ٣أس وعيا م صص ليا  فقط 

حجـ المشكمة  الفت الكمية البل حة و جعمت ال يانو 
طبلب ساعة و التالي أص ح نصيب الطالب في ٦

دليقة  دال مف ساعتيف أي ٢٣ال يانو  العزؼ عمى
 % مما يجب أف يكوف ٢١فقط 

4 

السنة في  أعماؿتقييـ  أف النس ة لمتقييـ فقد وجد 
لمطبلب  تحرالري كلير مف المقررات يتـ  عم  ا ت ار 

 يقيس ميارات المعرفة والفيـ و التاليفي نياية العاـ 
والميارات الذىنية فقط ولما كاف ال حة الكمية 

واستراتيجيات التقييـ ال تت مف ا ت ارات شفيية فاف 
الميارات العامة والقا مة لمنق  ال يتـ تقييميا  شك  
كاؼ ، كما أف نقص أعداد أع ا  ىي ة التدرالس 
وأع ا  اليي ة المعاونة  النس ة لعدد الطبلب يمل  

 ستراتيجيةاإلعا قا في تط يق ىذه 

  التوجد في ال حة الكمية
ا ت ار شفيي لكف تـ 
الحرص عمى  منالشة 
الطبلب في المشارالع 

 وال حوث  شك  شفيي

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

  بلؿ العاـ الدراسي
ممفات المقررات ت ـ طرؽ 
 مناس ة وصحيحة لمتقييـ

5 

 التيالكمية لـ تستطع التغمب عمى كلرة المدارس 
ىناؾ  أفؼ عمييا ع و ىي ة التدرالس كما يشر 

 عض المجموعات الك يرة في  عض الت صصات في 
 طالب٣٣مجموعة  منزليمدرسة واحدة ) التصاد 

  توجد  طة لزالادة اعداد
 اع ا  ىي ة التدرالس

   االستعانة  ال  را
الحاصميف عمى الدكتوراه في 

 التر ية العممي

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

 س الكميةمجم
  بلؿ العاـ الدراسي

تقمي  اعداد المدارس لع و 
 ىي ة التدرالس

6 

التدرالب   أىداؼالمدارس غير مممة  إدارات عض 
 الميداني
 
 

  تـ ارساؿ  طا ات توعية
 لجميع المدارس

  بلؿ العاـ الدراسي مكتب التدرالب الميداني
وجود وعي  أىداؼ التدرالب 

 الميداني



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

7 
 بلؿ اليـو  الميدانيدرالب عدـ تفرغ ك  طبلب الت

المحدد مف التدرالب مف المحا رات دا   الكمية مما 
 تقـو الكمية  تنفيذ البل حة الرسمية لمتدرالب الميداني كامبل  المدرسة الدراسيال يمكنيـ مف ح ور اليـو 

8 
 موجييمف  فني إشراؼوجود  إلىحاجة الطبلب 

 الت صص وذلؾ لصق    راتيـ  

9 
ت يتـ تقييـ أعماؿ السنة وكذا الجانب  عض المقررا

" والوجد لصور  ةأمتحانيالتط يقي مف  بلؿ ورلة 
 في تقييـ الميارات العامة والقا مة لمنق 

  تـ ات اذ اجرا  تصحيحي
 شأف ذلؾ ماعدا المقررات 
التي تتطمب ط يعتيا التع ير 

 الكتا ة

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

  بلؿ العاـ الدراسي
ات المقررات ت ـ طرؽ ممف

 مناس ة وصحيحة لمتقييـ

 توجد الكشوؼ كاممة في مكتب عميد الكمية غياب  عض كشوفات رصد النتا ج دا   الكنتروؿ 10

11 
 عمى عدالة تقويـ الطبلب لمتأكيدآلية   الكميةتوجد 

 ىذه اآللية غير مفعمة   شك  كام 

   تـ تنفيذ االلية  شك  كام
يـ مف في جميع مراح  التقو 

 بلؿ االمتحانات 
المو وعية  التصحيح 
االلكتروني و طالات التقييـ 
المعمنة وسيولة التظممات 

 مف نتا ج االمتحانات

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

  بلؿ العاـ الدراسي

ممفات المقررات ت ـ نماذج 
 االمتحانات

وجود تظممات لمطبلب تـ 
 ال ت فييا

12 
ات  عض المقررات حظ  أ طا  في رصد درج

 كنتروؿ الفرلة اللاللة نتيجة تط يقات  اط ة  
 ومت اينة  لي ج ر كسور الدرجات وجمعيا .

  تـ ات اذ االجرا ات
التصحيحة وتجنب ذلؾ في 

 جميع الكنتروالت

 الكنتروالت
وكي  الكمية لش وف التعميـ 

 والطبلب
  بلؿ العاـ الدراسي

عدـ وجود ا طا  رصد في 
 الكنتروالت

13 
 رورة النظر في نتيجة الطبلب لتحسيف 

الكمية  أفالتدرالس والتعمـ والتقويـ،  إال  استراتيجيات
 تمتلـ تقدـ أي مقترحات أو تحدد أي أنشطة 

  وات اذ  المقترحاتتـ تنفيذ
 االجرا ات التصحيحية

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تقارالر لتحسيف 

 ت التدرالساستراتيجيا



 التبسع : الطالة والخرٌجٍهالمعٍبر 

 التىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر الطالة والخرٌجٍه –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

 لجذب التوعية أنشطةإعداد 
 ين،الوافد الطالب

 العمل لسوق  متكاممة دراسة عمل •
 البرامج ووضع واإلقميمي المحمي
 الوافدين، الطالب لجذب المناسبة

  جمع البيانات عن الوافدين من
 الجيات الرسمية

  الكمية الستقبال  إمكانياتتحديد
 الطالب الوافدين

  دراسة الكميات المناظرة والتي
يوجد بيا وافدين وتحديد 

ة لدييم وال الموجود اإلمكانيات
 تتوفر ليدنا

  آلية وخطة
متكاممة لجذب 

 الطالب الوافدين
  وجود طالب

 وافدين بالكمية

50 % 
تم تنفيذ خطة جذب الطالب الوافدين ، 
وتم عمل دراسة متكاممة لتوضيح 

 عدم وجود الوافدين بالكمية أسباب
طالب وافدين بالكمية  ال يوجد، ولكن 

 حتى تاريخو

محافظة المنيا 
 إقميميةمحافظة 

 ال تجذب
 الوافدين

 لمتنمية برامج تصميم •
 تبني المستمر، والتعميم المينية

 وتطورات االحتياجات دراسة عمي
 العمل، سوق 

التنمية  رفع في تساىم تدريب خطة
المينية والتعميم المستمر موجية 

 معتمدة ، لطالب وخريجين الكمية
 ، الجودة ثقافة محاور وتشمل ومعمنة

ميارات  ،شرية والمينية التنمية الب
 الكمبيوتر

 التدريب خطة مقترح تقديم  
 الكمية مجمس عمى عرضيا 

 العتمادىا
 محاور الخطة التدريبية تنفيذ 
  مناقشة نتائج تقرير الخطة

التدريبية في مجمس الكمية واتخاذ 
 القرارات المناسبة

 خطة وجود 
معتمدة لمتنمية 
مينية لمطالب 

 والخريجين
 محاور  تنفيذ

 ة التدريبيةالخط
  وجود ردود فعل

ايجابية تجاه 
 التدريبات المنفذة

100% 
تم تحديث خطة التنمية المينية 

لمطالب والخريجين وتنفيذ محاورىا ، 
وقد حرصت الكمية أن تكون جميع 
الورش والدورات مجانية أو بمقابل 

 رمزي 

--- 

 متابعة وحدة أداء تطوير
 بيانات قواعد وعمل الخريجين

 معيم التواصل اراستمر  تضمن
 آرائيم، من واالستفادة ودعميم

عقد ممتقى توظيف لمخريجين يضمن 
التواصل بين جيات التوظيف المحتممة 
 لمتخصصات النوعية مع خريجي الكمية

 خطة الممتقى لتشمل تحديد  إعداد
جيات التوظيف المحتممة وميام 

 الممتقى إعدادلجنة 
  الموافقة عمى الممتقى في مجمس

  عقد ممتقى
توظيف يضم 
الجيات المجتمعية 
ذات الصمة 

80% 
قامت وحدة بالتوسع في مراسمة 

الخريجين ودعوتيم لحضور الدورات 
والورش المختمفة ، كما قامت الكمية 

الكمية تراسل 
جيات التوظيف 
 لممرة األولى



 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز
 الكمية

 ممتقى التوظيف فعالياتنفيذ ت 
 ويجمعيم بالطالب

  وجود مردود
ايجابي من جيات 

 التوظيف 

خطة عمل ممتقى التوظيف  بإعداد
 التنفيذ الفعمي وجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمعٍبر الطالة والخرٌجٍه خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
سياسة  في سؤاؿ الطبلب عما إذا كاف تـ أ ذ آرا يـ 

أف  اإلجا ة  مف  بلؿ است ياف كانت الق وؿ والتحوال
 آرا يـ تـ أ ذىا شفويا وليس عف طرالق است ياف

  تـ ا افة سياسات الق وؿ
والتحوال  في است يانات 

 الطبلب الورلية

 وحدة  ماف الجودة
 ش وف الطبلب

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود است يانات تشير الى 
 سياسة الق وؿ والتحوال 

2 
آلية جذب الطبلب ىذه في تفعي   محدوديةيوجد 

 حتى  الكميةطبلب وافدوف  دوال يوج الوافديف ، 
 تارال و

  تـ اعداد دراسة عف الطبلب
الوافديف وتـ م اط ة 

 السفارات العر ية

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي

وجود دراسة وافية عف 
الطبلب الوافديف ووجود 
دعاية ل دمات الكمية 

 العممية

3 
وحظ أف ال دمات العبلجية غير معمنة عمى المولع ل

 لمكمية اإللكتروني
  تـ ا افة ال دمات العبلجية

 في مولع الكمية االلكتروني
 وحدة  ماف الجودة
 ال وا ة االلكترونية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود اعبلف عف ال دمات 

 العبلجية لمكمية

4 
لـ يتـ لياس فاعمية  رامج دعـ ورعاية الطبلب 

 لمتعلرالف دراسيًا سنوياً ا
  تـ لياس فاعمية ال رامج

 واعداد التقارالر السنوية

 وحدة  ماف الجودة
 رعاية الطبلب
 ش وف الطبلب

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تقرالر لقياس فاعمية 

  رامج الدعـ

5 
الكمية تفتقر إلى  م انيوتبلحظ ألنا  الزالارة أف 

 تجييزات ت ص ذوى االحتياجات ال اصة.

  اعداد تجييزات تشم  تـ
المصعد الكر ا ي والسطمح 
المنزلق والحماـ ال اص 

 والكرسي المتحرؾ

  بلؿ العاـ الدراسي الش وف المالية
وجود تجييزات لذوي الف ات 

 ال اصة

6 
األماكف الم صصة لممارسة  فييوجد لصور 

 األنشطة الم تمفة  كافة صورىا

  تـ التوسع في االماكف
ممارسة الموجود  الجامعة لم

 االنشطة

 رعاية الطبلب  الكمية
 رعاية الطبلب المركزالة

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود مساحات كافية 
 لممارسة االنشطة

7 
لوحظ عدـ وجود مقر لموحدة وال يوجد ال حة تنظيمية 
لموحدة و مقا مة ال رالجيف لـ يت يف معرفتيـ  وجود 

 ة تـ اعداد مقر لوحدة متا ع
 ال رالجية

وجود مقر لوحدة متا عة   بلؿ العاـ الدراسي مجمس الكمية



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م
 ال رالجيف وحدة لمتا عة ال رالجيف

8 
لدى ال رالج  الوظيفيتـ عم  است ياف لقياس التوجو 

 ند ولكف لوحظ عدـ معرفة ال رالجيف  19مكوف مف 
  يذا االست ياف

  تـ التوسع في لاعدة
ال رالجيف الذيف ط قو 

 االست ياف
 العاـ الدراسي  بلؿ وحدة متا عة ال رالجيف

اتساع نطاؽ تط يق 
 االست ياف الموجو لم رالجيف

9 
المجتمعية األطراؼ  رأيفي ا ذ  محدوديةتوجد 

   صوص ال رالج

   تـ التوسع في ات اذ ارا
االطراؼ المجتمعية 

   صوص ال رالج
  بلؿ العاـ الدراسي وحدة متا عة ال رالجيف

اتساع نطاؽ تط يق 
االست ياف الموجو لبلطراؼ 

 جتمعيةالم

10 
 أيعدـ وجود  اإللكترونيلوحظ مف فحص المولع 

  يانات عف ال رالجيف وأف را ط الوحدة تحت اإلنشا 
  تـ اعداد الرا ط االلكتروني 

 ال وا ة االلكترونية
 وحدة متا عة ال رالجيف

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود را ط عف وحدة 

 ال رالجيف

11 
مية أو ح ال رالجيف عدـ م اط تيـ مف ل   الك

 دورات مت صصة  الكمية أي فيلبلشتراؾ 

  يتـ التوسع في الدعاية
لمدورات التدرال ية الموجية 
لمطبلب وال رالجيف في 
الجرو ات الرسمية 

 االلكترونية لمكمية

 ش وف الطبلب 
 وحدة متا عة ال رالجيف

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود ال اؿ مف ال رالجيف 
عمى ح ور الورش 

 التدرال ية  الكمية

تـ اعداد محا ر اجتماعات   محا ر اجتماعات  اصة  الوحدة أيال يوجد  12
 وحدة متا عة ال رالجية

  بلؿ العاـ الدراسي وحدة متا عة ال رالجيف
وجود محا ر اجتماعات 
 لوحدة متا عة ال رالجيف

13 
في إجرا ات التحسيف التي ات ذتيا  محدوديةتوجد 

 يفالتوجو الوظيفي لم رالجتحمي   نتيجة الكمية

  تـ ات اذ العديد مف القرارات
لصالح الطبلب وال رالجيف 

 في مجمس الكمية

 وحدة متا عة ال رالجيف
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود اجرا ات تحسيف  نا  
عمى نتا ج التحمي  الوظيفي 

 لم رالجيف

 

 



 العبشر : البحث العلمًالمعٍبر 

 ٌخص معٍبر البحث العلمً التىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

لمكمية من  العممي البحثتطوير 
 خطة وضعخالل وضع خطة 

 وحدات بين التواصل تحقق
 مع البحثية الكمية ومعامل
 المجتمع مؤسسات من نظرائيا

مؤتمر الدولي األول لمكمية عقد ال
لتحقيق التواصل بين الكمية مع 
 نظرائيا من مؤسسات المجتمع

  المؤتمر لتشمل  إعدادتجييز خطة
المحاور البحثية ولجان المؤتمر والرعاة 

 الرسميين
 اعتماد خطة المؤتمر في مجمس الكمية 
 الدعاية لممؤتمر عبر الوسائل المختمفة 
 ال كافة التجييزات الستقب إعداد

 المشتركين في المؤتمر
  تنفيذ فعاليات المؤتمر وفق الجدول

 الزمني المعتمد

  مؤتمر دولي لمكمية
يجذب الجيات 
المختمفة والباحثين 
في مجال 
 التخصصات النوعية

  وجود زيادة في
البحثي  اإلنتاج
 لمكمية

100% 
تم عقد المؤتمر الدولي ، وقد القى 

وترحيب من الباحثين من مختمف  إقبال
الجميورية ، وتسبب في  زيادة  حاءأن

 البحثي السنوي  لإلنتاجمطردة 

--- 

 الالزم المالي الدعم توفير
 البحثية الخطة أنشطة لتحقيق

  تحديث خطة لتنمية الموارد
الذاتية تشتمل عمى بنود 
جديدة تصب في مصمحة 

 الكمية والبحث العممي

 تقييم ميزانية الكمية لمبحث العممي 
 لتشمل موارد خاصة  تحديث خطة الكمية

 بالبحث العممي لمكمية 
  اعتماد الخطة في مجمس الكمية 
  متابعة تنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية

 فيما يخص البحث العممي

  اإلنتاجتطور في 
 البحثي لمكمية

  وجود دعم من
الجيات المجتمعية 

 لمؤتمر 
  وجود موارد ذاتية

 جديدة بالكمية

100% 
م لعقد نجحت الكمية في توفير دع

البحثي  اإلنتاجالمؤتمر ،وقد تضاعف 
 لمكمية بسبب عقد المؤتمر

 
تم استحداث بنود جديدة لمموارد الذاتية 
من خالل تفعيل مركز الخدمة العامة 

عدادووجود دعم لمؤتمر الكمية   وا 
عدادخطة لتنفيذ الممتقى  الئحة  وا 

 البرنامج الخاص

--- 

 



 البحث العلمًلمعٍبر  خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 
لتنفيذ ال طة ال حلية ال  المو وعة المالية الميزانية
حيث مقدر ليا في ال طة  الكمية أنشطوتبل ـ 

 جنيو 35000م مغ  التنفيذية

  تـ االستعانة   دمات
الجامعة المجانية مل   نؾ 

 ري المعرفة المص
  تـ انشا  معم  ا حاث

 عممية  الكمية
  تـ تحديث  طة تنمية

الموارد الذاتية واالستعانة 
  الموارد في تطوالر الكمية

 الش وف المالية
 مركز الت صصات النوعية

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود زالادة في الموارد 
المالية تست دـ في تطوالر 

 2 الكمية

 العمميال حث  ألنشطةكافيو ميزانية   الكميةتوجد  ال
 ٨٢٦والم مغ الم صص لع و ىي و التدرالس ىو 
 واليي ةجنيو سنويا، كما أفاد أع ا  ىي و التدرالس 

ومنسقي المعيار  انو  يوجد محدودية في  المعاونة
 دعـ ال حث العممي

3 
لمجنة أ بلليات ال توجد محا ر اجتماع دورالو 
 ال حث العممي

 معاـ تـ عم  اجتماعات ل
 2017/2018الجامعي 

لجنة ا بلليات ال حث 
 العممي

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود محا ر تولق 
 اجتماعات المجنة

4 
لـ يتـ لياس وتقييـ مردود الم صصات المالية 

 المنفقة عمى ال حث العممي  المؤسسة

  تـ لياس وتقييـ المردود مف
 بلؿ تقارالر مف الدراسات 

 العميا

 ت العمياوكي  الكمية لمدراسا
 وحدة  ماف الجودة

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تقارالر لقياس  وتقييـ 
 مردود الم صصات المالية

5 
 التكامميةو  التط يقيةيوجد لصور في عدد األ حاث 

 األلساـ يف 

  تـ ات اذ اجرا ات تشجيعية
 شأف ال حوث التكاممية  يف 

 االلساـ العممية

 االلساـ العممية
 وحدة  ماف الجودة 

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود اجرا ات تشجيعية 
 لم حوث التكاممية

6 

لعدد أع ا  ىي و   النس ة ع  معدؿ النشر 
كانت  ٣١٢٥\٣١٢٤التدرالس حيث انو عاـ 

% وعاـ ٤٣.٨كانت  ٣١٢٦\٣١٢٥% وعاـ ٣٣.٧
% . كذلؾ فاف معدؿ ٧٥.٢٦كانت  ٣١٢٧\٣١٢٦

( يتراوح الدوليةر النشر الدولي )المولق في لواعد النش

  زاد معدؿ النشر الدولي
 شك  ك ير في العاـ 

2017/2018 
  بلؿ العاـ الدراسي االلساـ العممية

تقارالر تشير لزالادة معدؿ 
 النشر لم حوث 



 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م
 ٫. 4.8مف صفر إلي 

 ةال حلي ةال توجد مشاركو مف الطبلب في االنشط 7

  يتـ اشراؾ الطبلب في
جميع الفعاليات  الكمية مل  

ماؿ الجودة ومحو االمية اع
 والمؤتمر العممي

 وحدة  ماف الجودة
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود مشاركة لمطبلب في 
 جميع االعماؿ دا   الكمية

8 
 مؤتمر عممي دوري  لمكميةال يوجد 

  تـ عقد المؤتمر العممي
 االوؿ لمكمية

  بلؿ العاـ الدراسي جميع االدارات  الكمية
ممي ناجح وجود مؤتمر ع

واالستعداد لعقد المؤتمر 
 العممي اللاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحبدي عشر : الذراسبث العلٍبالمعٍبر 

 التىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر الذراسبث العلٍب –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة اليدف
 نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 مبررات
عدم 
 االنجاز

 تقارير دورية .14
 والبرامج المقررات

 األداء تصف تقارير •
 وأعضاء الطالب وآراء التدريسي

 ونسب المقرر في التدريس ىيئة
 النجاح

 والمقررات البرامج تقارير إعداد 
 مجالس في التقارير نتائج مناقشة 

  العممية األقسام
 مجمس في التقارير نتائج مناقشة 

  الكمية
 البرامج تقارير نتائج إعالن 

 المعنية األطراف عمى والمقررات

 والبرامج المقررات تقيم سنوية تقارير 
 األكاديمية

 في التقارير نتائج واعتماد مناقشة قرار 
 العممية األقسام مجالس

 في التقارير نتائج واعتماد مناقشة قرار 
 الكمية مجمس

 االلكترونية البوابة عمى التقارير رفع 

100% 
تقارير البرامج  ادإعدتم 

والمقررات لمرحمة الدراسات 
العميا لجميع البرامج وذلك 

 الثالثة السابقة األعوامعن 

--- 

تحديث توصيفات البرامج 
والمقررات وذلك لتنفيذ 
تعديالت تقرير المراجعة 
الخارجية لمييئة القومية 
ولضمان جودة توصيف 

 البرامج والمقررات

  توصيفات برامج ومقررات
ة تم تحديثيا وفق تقرير دراسي

لجنة المراجعة الخارجية لمييئة 
 القومية لضمان الجودة 

  تحميل تقرير المراجعة الخارجية
 لمييئة القومية لضمان جودة التعميم

 تنفيذ التعديالت المطموبة 
  اعتماد التحديثات في مجالس

 وفي مجمس الكمية األقسام

  برامج تعميمية ومقررات دراسية تم تعديل
 فيا لموصول لجودة تدريس عاليةتوصي

100% 
تم تحديث البرامج والمقررات 

وفق مالحظات تقرير 
المراجعة الخارجية لمييئة 
القومية لضمان جودة 

 التعميم  واالعتماد
 

--- 

 

 

 

 



 

 لمعٍبر الذراسبث العلٍب خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 ؤشرات النجاحم الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

1 

لوحظ أف المعايير ال اصة  ال رالج تتسق  صورة 
جز ية مع المعايير القياسية الصادرة عف اليي ة حيث 

أىداؼ والمواصفات ٢١أف األىداؼ العامة لم رنامج 
)فحص توصي   رنامج ٣٤العامة لم رالج عددىا 
 اإلذاعة والتميفزالوف  فيالد مـو ال اص 

  تـ تنفيذ جميع مبلحظات
الر المراجعة ال ارجية تقر 

  شأف ال رامج والمقررات 
  اعتماد التحديلات في مجمس

 الكمية
  العم   يا في تدرالس

 المقررات

 وحدة  ماف الجودة
 االلساـ العممية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود تحديلات لمتوصيفات 
تتوافق مع تقارالر المراجعة 

 ال ارجية
2 

 رنامج  مصفوفة ال رنامج لممواصفات العامة ل رالج
الصحافة تتسق  صورة جز ية مع  فيالد مـو ال اص 

األىداؼ العامة لم رنامج حيث أف األىداؼ العامة 
وفى  ٢١توصي  ال رنامج عددىا  فيلم رنامج 

األىداؼ العامة  أففى حيف ٨المصفوفة عددىا 
 في ٣٤عددىا القياسية القوميةلم رنامج في المعايير 

وفة توافق ال رنامج المصفوفة. كما ت يف غياب مصف
 فيلممواصفات العامة ل رالج  رنامج الد مـو ال اص 
 اإلذاعة والتميفزالوف مع األىداؼ العامة لم رنامج.

3 
تحقق المقررات نواتج التعمـ المستيدفة  صورة جز ية 

 و عض المقررات ال تحققيا

4 
التر ية  فياألىداؼ العامة ل رنامج الد موـ ال اص 

تتسق  صورة جز ية مع المعايير القومية  النوعية
األكاديمية المرجعية ل رامج الدراسات العميا 



 ؤشرات النجاحم الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م
(سوا  مف حيث المواصفات العامة أو مف  )الد مـو
 حيث الم رجات التعميمية المستيدفة مف المقرر

5 

ل رامج الدراسات العميا في لسـ تكنولوجيا   النس ة
و تحقق أي مف متا ع يمكفالتعميـ فقد وجد انو ال 

مواصفات ال رالج  أولم رنامج  المستيدفةالميارات 
مع  المستيدفةلم رجات التعمـ  مصفوفةلعدـ وجود 

م رجات التعمـ لممقرر  مصفوفةالمقررات. و مراجعو 
 تمقرر التط يقافي  أفوالمحتوي العممي فقد لوحظ 

، ٥م رجات المقررات ا أفلتكنولوجيا التعميـ  الحديلة
مو وع  أفلـ تتحقق. كما  ٤، د٢، د٩، ب٤ب

لـ يحقق أي  التكنولوجيةطرؽ توظي  المستحدلات 
في  أي الممقرر.  المستيدفةمف م رجات التعمـ 

المو وعات  أفتؾ التعميـ، تبلحظ  تمقرر مجاال
 أفال تت مف أي ميارات ذىنيو، كما األولى  األر ع 

ال تحتوي عمي أي  ٤،٥،٦،٧المو وعات رلـ 
 عامو أوو ميارات ميني

6 

ل رامج الدراسات العميا  قسـ االلتصاد  و النس ة
لم رنامج مع  العامةالمنزلي، فتتوافق األىداؼ 
التوافق  يف  مصفوفةمواصفات ال رالج، كما توجد 

ونواتج التعمـ في  القياسيةنواتج التعمـ لممعايير 
معايير ال رنامج. كما يوجد مراجع دا مي و ارجي 

فيما ي ص مصفوفات المقررات، يوجد  اأملم رنامج. 
 عدد مصفوفتاف فقط لممقررات.



 ؤشرات النجاحم الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

7 

، فبل توجد تقارالر الموسيقية التر يةلقسـ   النس ة
. مكتممةلم رامج وال لممقررات وممفات المقررات غير 

و فحص توصي  المقررات وجد انو في مقرر عزؼ 
ماجستير  يانو فبل توجد  المصاح ةالو ال يانو و 

 المقرر، مقرر  مرت طةدورالات عمميو  أوعمميو كتب 
 /دكتوراه  يانو/صولفيج/الموسيقي العر يوإليحاسب 

 مرت طةمراجع  أودورالات  أوفبل توجد كتب مقترحو 
  المقرر

8 

 رنامج الد مـو ال اص  في جز يلوحظ وجود اتساؽ 
 إعدادفقط وعدـ  التر وي  اإلعبلـالصحافة لقسـ  في

 اإلعبلـ رامج الدراسات العميا لقسـ  يل الالمصفوفة 
 التر وي 

9 

 البلزمة اإلمكاناتفي  محدوديةىناؾ  أفت يف 
 الدراسات العميا وال حث العممي مف  التعميمية لمعممية

لتحقيق  مبل مةالمعام  والتجييزات مما يجعميا غير 
 المستيدفةنواتج التعمـ 

10 
،  التر وي  عبلـاإلتـ عم  مراجعة  ارجية ل رنامج 

 انو تبلحظ انو لـ يتـ عم  مراجعو دا ميو إال
تـ تنفيذ المراجعات الدا مية   ماجستيرل رنامج 

 وال ارجية لجميع ال رامج
 االلساـ العممية

 وحدة  ماف الجودة
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود تقارالر مراجعة  ارجية 
 ودا مية

11 
مج في المراجعات الدا مية ل را محدوديةتوجد 

 .التر وي  اإلعبلـ رامج لسـ  الدراسات العميا مل 

12 
عدـ وجود تقارالر لممقررات ال اصة   رامج الدراسات 

 .التر وي  اإلعبلـالعميا لقسـ 
  تـ اعداد تقارالر المقررات

وال رامج لجميع ال رامج 
تقارالر لممقررات  وجود  بلؿ العاـ الدراسي االلساـ العممية



 ؤشرات النجاحم الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

13 
و  الدراسيةلممقررات  رتقارالفي عم   محدوديةتوجد 

تعذر  إلي أدي الدراسات العميا مما  ال اصةال رامج 
 منالشات  يدؼ التحسيف و التطوالر إجرا 

 وال رامج  الكمية وحدة  ماف الجودة والقررات  الكمية

14 

نشر  تفعي عدـ  اإللكترونيلوحظ  فحص المولع 
  نواتج التعمـآلية التحقق مف ر ط امتحانات الطبلب 

مف  بللو، أو إعبلـ أع ا  ىي ة التدرالس  آلية 
 التحقق

  تـ ات اذ العديد مف القرارات
لصالح الطبلب وال رالجيف 

 في مجمس الكمية

 وحدة متا عة ال رالجيف
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود اجرا ات تحسيف  نا  
عمى نتا ج التحمي  الوظيفي 

 لم رالجيف

15 

أف  التر وي عة الكنتروؿ ل رنامج اإلعبلـ لوحظ  مراج
لعدد مف  اإلجا ةعدد المصححيف عمي كراسات 
التشكي  المعتمد  فيالمقررات أل  مف عدد المقيميف 

 جمقرر مناىمل : ٦ دال مف ٤مل  عدد المصححيف 
الت صص  في حث ماجستير صحافة، مقرر 

 دال ٣الجديد. وعدد المصححيف  اإلعبلـدكتوراه ٣
د مـو  تر وي مقررات مل : مقرر إحصا  فى ٦مف 

جميع الشعب، مقرر المغة العر ية  األولىالفرلة 
أولى  العمميوآدا يا د مـو  اص، مناىج ال حث 

 دال مف ٥د مـو موسيقى. ومقررات عدد المصححيف 
مل : مقرر أصوؿ التر ية الفرلة اللانية د مـو ٦

  اص. أي ا مقررات 

 ت تـ ات اذ العديد مف القرارا
لصالح الطبلب وال رالجيف 

 في مجمس الكمية

 وحدة متا عة ال رالجيف
 مجمس الكمية

  بلؿ العاـ الدراسي
وجود اجرا ات تحسيف  نا  
عمى نتا ج التحمي  الوظيفي 

 لم رالجيف

 

 

 



 الثبوً عشر : المشبركت المجتمعٍتالمعٍبر 

 ت المجتمعٍتالتىصٍبث لتحسٍه الجىدة ببلمؤسست فٍمب ٌخص معٍبر المشبرك –أوال 

 مؤشرات نجاح الرئيسية األنشطة المخرجات المحددة التوصية
مبررات عدم  نسبة االنجاز )قابمة لمقياس(

 االنجاز

 وتوفير آليات وضع
 أنشطة لتطبيق الدعم
 المجتمع خدمة خطة

 وحل البيئة وتنمية
 .المشكالت

  خطة لتنمية الموارد الذاتية تشتمل
عمى بنود جديدة مثل التسويق 

لمكمية وعقد  األولممؤتمر الدولي ل
ممتقى لمتوظيف وتطوير لممشاركة 

نشاءالمجتمعية  وحدات خاصة  وا 
جديدة تدر موارد ذاتية تصب في 

 صالح المشاركة المجتمعية

  تحديث خطة تنمية الموارد
 الذاتية واعتمادىا

  مساعدة مركز الخدمة العامة
من خالل التواصل المجتمعي 

 مع الجيات المستفيدة
 الوحدات الخاصة بالكمية  إنشاء 

  وجود خطة لتنمية الموارد
 األىدافالذاتية محدثة 

  مركز  أنشطةزيادة في
الخدمة العامة مع الجيات 

 المجتمعية
  اعتماد الئحة لموحدة

الخاصة الجديدة بالكمية 
 وتسويق خدماتيا

100% 
تم تحديث خطة تنمية الموارد 

الذاتية ، وزاد بالفعل نشاط مركز 
مة العامة وبالتالي الموارد الخد

الذاتية لمكمية ، وتم الموافقة عمى 
الوحدة الجديدة وجاري  إنشاء

 الالئحة  إعداد

--- 

جديدة  إجراءاتتنفيذ 
 لمتواصل المجتمعي

 عقد المؤتمر الدولي لمكمية 
 عقد ممتقى التوظيف األول لمكمية 

  اعتماد خطة المؤتمر وتنفيذه 
  اعتماد الموافقة عمى ممتقى

 التوظيف وتنفيذه
  اعتماد الموافقة عمى الوحدة

 الجديدة وتنفيذىا

  عمى حضور  إقبالوجود
المؤتمر من الجيات 

 المجتمعية
  من حضور  إقبالوجود

ممتقى التوظيف من الجيات 
 المجتمعية

70 % 
والقى  األولتم عقد المؤتمر الدول 
 نجاحا كبير

تم الحصول عمى رعاة رسميين 
 لمؤتمرات الكمية

 خطة ممتقى التوظيف عدادإتم 

جاري التواصل مع 
 جيات التوظيف

 

 

 

 

 

 



 لمعٍبر المشبركت المجتمعٍت خطت التحسٍه المفصلت –ثبوٍب 

 مؤشرات النجاح الزمن مسئولية التنفيذ التحسين إجراءات نقاط الضعف م

 لـ يتـ تنفيذ األنشطة كما جا ت  ال طة 1

  تـ تنفيذ جميع االنشطة
المشاركة المطمو ة في  طة 

المجتمعية وتوليقيا في 
 التقرالر السنوي لمكمية

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود تقارالر سنوية تولق 
ادا  لطاع  دمة المجتمع 

 وش وف ال ي ة

2 
لممجتمع  الموجيةفي االنشطو  محدوديةىناؾ 

 ال ارجي

  تـ التوسع في االنشطة
ة لممجتمع ال ارجي الموجي

لتشم  محو االمية والتدرالب 
الميداني والمؤتمر العممي 
والفعاليات التي تشارؾ فييا 

 الكمية دا   الجامعة

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود فعاليات موجية 
 لممجتمع ال ارجي

 تمعيةلمتوعية  المشاركة المج آلياتال توجد  3

  يتـ التوعية  المشاركة
المجتمعية مف  بلؿ الدعاية 
لمفعاليات في جميع الوسا   

 الم تمفة

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود ال اؿ مف جميع 
منسو ي الكمية عمى 
المشاركة في الفعاليات 

 المجتمعية

 ال طةولـ يت يف وجود تقرالر عف أدا   4

  اعداد التقرالر السنوي تـ
لم طة التنفيذية والتقرالر 
السنوي لمكمية ومنالشتيـ في 

 مجمس الكمية

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود تقارالر تولق االنشطة 
 المجتمعية  الكمية

 ال يوجد تقييـ ألنشطة ال طة 5
  ارات تـ ات اذ العديد مف القر

لصالح الطبلب وال رالجيف 
 في مجمس الكمية

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود اجرا ات تحسيف  نا  
عمى نتا ج التحمي  الوظيفي 

 لم رالجيف
6 

لـ يتـ لياس ر ا األطراؼ المجتمعية عف  كذلؾ
لياس  يوجد ، و التالي الالكميةمف  ألمقدموال دمات 

لتحديد مواطف القوة ونقاط ال ع   إحصا يات أو



 وال توجد  طط تحسيف

7 
في كافو  المجتمعيةمشاركو األطراؼ  محدوديةت يف 

 وفي صنع القرار  الكمية الكمية أنشطو

  تقـو الكمية ووفق الموا ح
والقوانيف  تملي  اليي ات 
المجتمعية في المجالس 

 الرسمية

 وحدة  دمة المجتمع
 دة  ماف الجودةوح

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود تملي  لبلطراؼ 
المجتمعية في مجالس الكمية 

 الرسمية

8 
مف  المؤسسةلـ يت يف وجود دعـ مادي لموارد 

 المجتمعيةاألطراؼ 
  تـ الحصوؿ عمى دعـ مادي

 لتنفيذ اعماؿ مؤتمر الكمية

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

وجود دعـ مادي مف الرعاة 
الرسمييف لتنفيذ اعماؿ 

 وانشطة الكمية

9 
انو لـ يتـ  إالالمجتمعية(.  األطراؼاست ياف ر ا 

مف النتا ج في ات اذ  لبلستفادةعم   طو تحسيف 
 التصحيحية اإلجرا ات

  تـ تحمي  نتا ج جميع
است ياف ر ا االطراؼ 
ؾ المجتمعية و نا  عمى ذل

تـ ات اذ اجرا ات التحسيف 
والتطوالر ، وتمل  ذلؾ في 
ا افة لوا ح دراسية جديدة 

  الكمية 

 وحدة  دمة المجتمع
 وحدة  ماف الجودة

 مجمس الكمية
  بلؿ العاـ الدراسي

تـ اعداد لوا ح دراسية جديدة 
لمتوافق مع احتياجات 

 المجتمع المحمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهبٌت المستىذ
 

 

 

 

 

 

 

 


