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م وحىت مارس 2015خالل الفرتة من أكتوبر للكلية  خطة التحسني والتعزيز
ا ملا ورد بتقرير زيارة االعتمادوذلك  م2016

ً
م22/4/2015 -19بتاريخ  طبق  

مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

التخطيط  -1
 اإلستراتيجي

الخطة  1/1
اإلستراتيجية 

 للمؤسسة

البيانات الوصفية في كتيب  مراجعة -
وفي معيار  الخطة اإلستراتيجية
ب نسك، هادقيقوتالتخطيط اإلستراتيجي 

 أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب.

 مقرر وخبير  - ديسمبر –أكتوبر 

أعضاء معيار   -
التخطيط 
 يجياإلسترات

سيتم مراجعة البيانات واالستفادة من التعديل في  -
تعديل االنحرافات وأخذ التغذية الراجعة في تحقيق 

 التوازن المطلوب

 العميد  - نوفمبر -أكتوبر عرض التحليل البيئي على الطالب. -  

 مقرر المعيار -
سيتم عقد أكثر من ورشة عمل لعرض التحليل  -

 البيئي على الفئات المستهدفة
الرؤية والرسالة على الطالب  عرض -  

 والخريجين.

نشر الرؤية والرسالة بين مجتمع  -
 الطالب والخريجين.

 يناير-أكتوبر
 فبراير-نوفمبر

 مقرر المعيار  -

أعضاء معيار   -
التخطيط 

 اإلستراتيجي

سيتم عقد أكثر من ورشة عمل لعرض الرؤية  -
 والرسالة على الفئات المستهدفة.

على الموقع إعادة نشر الرؤية والرسالة  -
 االلكتروني للكلية والجامعة

 مقرر المعيار  - نوفمبر -أكتوبرطالب نشر الرؤية والرسالة بين  -  

أعضاء معيار   -
سيتم عقد أكثر من ورشة عمل لعرض الرؤية  -

 ةوالرسالة على الفئات المستهدف
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الدراسات العليا والهيئة المعاونة 
 . بالكلية الجهاز اإلداريو 

التخيط 
 اإلستراتيجي

عرض األهداف اإلستراتيجية على  -  
 نيواإلداري  نيالطالب والخريج

 بالكلية.

عادة صياغتها  - أخذ التغذية الراجعة وا 
 واعتمادها. 

 -نوفمبر -أكتوبر
 فبراير -يناير

 عميد الكلية -

إدارة وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -

 أعضاء المعيار -

الطالب والخريجون واإلداريون بالكلية لديهم  -
اإلستراتيجية إال أنه يجب  فة تامة باألهدافمعر 

التذكرة بها على فترات متقاربة من أجل أخذ 
عادة صياغة الخطة واعتمادها.   التغذية الراجعة وا 

تحديد المخاطر الحالية وأساليب  -  
في الخطة التنفيذية، ومد عمل  إدارتها

 م.2016أنشطة الخطة لتشمل 

آلية لمتابعة تنفيذ الخطة  صياغة -
 .لتنفيذيةا

تقارير متابعة دورية لمعرفة ما  إعداد  -
 تم إنجازه من الخطة التنفيذية.

االستفادة بآراء الفئة المستهدفة وأخذ التغذية  -  - 
ة الخطة اإلستراتيجية الراجعة لمد عمل أنشط

 وصياغة آلية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية.

عرض األهداف اإلستراتيجية مرة أخرى بعد  -
تعديلها وتنفيذها واعتمادها على الفئة المستهدفة 
 وعمل تقارير متابعة دورية لمناقشة ما تم تنفيذه.

التواصل مع إدارة الكلية والجامعة إليجاد حلول  -
حول دو تطبيق أنشطة الخطة للمعوقات التي ت

 التنفيذية. 
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مناقشة ما تم تنفيذه من الخطة  -
المعوقات التي تحول دون و التنفيذية 

تطبيق أنشطة الخطة التنفيذية للخطة 
 اإلستراتيجية. 

الوضع  1-2 
 التنافسي للكلية 

زيادة فاعلية جذب الطالب الوافدين  -
ودعم وسائل اإلعالن عنهم بمزيد من 

  المعلومات. 

 إدارة الجامعة - يناير –أكتوبر 
 إدارة الكلية -
وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب
 مقرر المعيار -

سمي للجامعة والكلية، اإلعالن على الموقع الر  -
 ودعم خطة جذب الطالب الوافدين.

الهيكل  -2
 التنظيمي 

الهيكل  2-1
التنظيمي 

 واإلدارات الداعمة

وحدة النشر والملكية تعديل تبعية  -
الهيكل في المجلة العلمية و الفكرية 
 التنظيمي.

 عميد الكلية  - نوفمبر –أكتوبر 
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

الهيكل التنظيمي للوحدة ليتناسب مع تعديل  -
 أهدافها المرجوة وتحقيق الغرض المرجو منها.

تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص،  -  
عداد  لها،  ماليو هيكل إداري وا 

 كان مالئم لطبيعة عملوتخصيص م

 عميد الكلية - نوفمبر –أكتوبر 
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

 ي ومالي للوحدة وتفعيله.إعداد هيكل إدار  -

 تخصيص مكان مالئم لكل وحدة. -

االستعانة بذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس  -
 والمجتمع الخارجي لالستفادة من خبراتهم.
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 كل وحدة.
  عدد طفايات الحريق بالكليةزيادة  -  

صالح المعطل منها.  وا 

الدوري على طفايات الحريق الكشف  -
 . التحديد مدى صالحيته

 عميد الكلية - برنوفم –أكتوبر 
 مقرر المعيار -
مدير وحدة إدارة  -

 األزمات

مخاطبة الدفاع المدني للكشف الدوري على  -
صالح واستبدال المعطل منها  الطفايات وا 

 مخاطبة إدارة الكلية لزيادة عدد هذه الطفايات. -

القيادة  -3
 والحوكمة

تنمية  3-3
 المهارات اإلدارية

ا تنفيذ برامج تدريبية بصفة دائمة وطبق   -
 للخطة التدريبية. 

 

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير

 مقرر المعيار -
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

زيادة عدد الدورات التدريبية وتنفيذها وفق خطة  -
 مسبقة ومعلنة ومعتمدة.

دور القيادة  3-4 
في تنمية التمويل 

 الذاتي

تعديل الئحة الوحدات ذات الطابع  -
الخاص، خاصة  النسبة التي تحصل 

 يها.الكلية عل

مركز الدراسات  دعم أنشطة -
 .االجتماعية

تقنين الوضع القانوني واإلداري لمركز  -

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

 عميد الكلية -
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

الوحدات ذات الطابع الخاص  تعديل لوائح -
 واعتمادها من مجلس الكلية.

االستعانة بذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس  -
والمجتمع المحلي للنهوض بمستوى أداء هذه 

 الوحدات ودعم أنشطتها.

عمل هيكل إداري ومالي لمركز الدراسات  -
والبحوث اإلعالمية وتحويله الى وحدة ذات طابع 

 خاص. 
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 الدراسات والبحوث اإلعالمية
قرار باعتباره وحدة ذات  واستصدار

عداد  طابع خاص، هيكل إداري وا 
  له. وتنظيمي

 المصداقية -4
 واألخالقيات

حقوق  4-1
الملكية الفكرية 

 والنشر

عرض دليل الحقوق الملكية الفكرية  -
والنشر على الطالب والخريجين 

 واإلداريين بالكلية.

 أخذ تغذية الرأي الراجعة. -

 تعديل الدليل طبق ا للمقترحات. -

عالنه بكافة السبل  - اعتماد الدليل وا 
  والوسائل. 

 استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس -
 ومعاونيهم.

استطالع رأي الخريجين والطالب  -

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير

مقرر المعيار +  -
 فريق عمل المعيار

الفئة المستهدفة على دراية تامة بحقوق الملكية  -
إعادة عرضه عليها  الفكرية والنشر إال أنه سيتم

وأخذ التغذية الراجعة واالستفادة من ذلك في 
تعديل الدليل طبق ا للمقترحات واعتماده من مجلس 

 الكلية. 
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 والجهاز اإلداري وأصحاب المصلحة.

 عرض النتائج على اإلدارة. -

 تعديل االنحرافات وتصويب األخطاء.  -
الجهاز  -5

 اإلداري
تنمية  5-1

القيادات وتقييم 
 األداء

معايير المفاضلة بين المرشحين تفعيل  -
على لتولي مناصب إدارية قيادية 

اإلدارات  مستوى أمين الكلية ومديري
 والوحدات. 

 أكتوبر 
 نوفمبر

 عميد الكلية -
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

 –نشر هذه المعايير بشتى الوسائل )موقع الكلية  -
ورش العمل( وتفعيلها  –لوحة اإلعالنات 

 وتطبيقها على المرشحين.

تقييم أثر ومردود التدريب على أداء  -  
 الجهاز اإلداري.

 جهات اإلدارة. عرض النتائج على -

 تعديل االنحرافات وتصويب األخطاء. -

 أكتوبر
 نوفمبر

 مقرر المعيار -
أعضاء فريق  -

 المعيار

تصميم استبيان على الجهاز اإلداري وأخذ رأيهم  -
في مردود التدريب واالستفادة من التغذية الراجعة 
في تعديل االنحرافات وتصويب األخطاء وعرض 

 النتائج على إدارة الكلية.

تطالع رأي العاملين في أداء اس -  
مناقشة نتيجة تقييم األداء ، و القيادات

 مع القيادات.

 أكتوبر
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -

عمل استبيان ألخذ آراء العاملين في أداء  -
ديل االنحرافات القيادات واالستفادة بنتائجه في تع

وتصويب األخطاء وعرض النتائج على إدارة 
 الكلية. 
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين
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 عرض النتائج على جهات اإلدارة. -

 تعديل االنحرافات وتصويب األخطاء. -
الرضا  5-2 

 الوظيفي
عرض نتائج استطالعات الرأي على  -

قيادة الكلية ودعم اتخاذ القرارات 
  التصحيحية.

وحدة ضمان  - أكتوبر 
 الجودة 

 مقرر المعيار -

عرض نتائج استبيان الرضا الوظيفي على إدارة  -
نه في إجراء القرارات الكلية لالستفادة م

 التصحيحية.

كفاية  1-6 الموارد -6
الموارد المالية 

 والمادية

تعديل خطة زيادة الموارد المالية  -
  وتحديد أوجه اإلنفاق. 

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

 عميد الكلية -
 مقرر المعيار -
 فريق المعيار -

عمل خطة محدثة ومعدلة لزيادة الموارد المالية  -
 وتفعيلها بعد اعتمادها. وتحديد أوجه اإلنفاق

 –عميد الكلية  - نوفمبر –أكتوبر  دعم مصادر التمويل الذاتي بالكلية. -  
 مقرر المعيار

تفعيل خطة دعم مصادر التمويل الذاتي وتحديثها  -
 واعتمادها.

تخصيص مكان الئق بالكنترول  -  
وتكريس وسائل الحماية والحراسة 
واألمان، وكذلك مخازن إيداع أوراق 

  بة القديمة.اإلجا

 أكتوبر 
 نوفمبر

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب

تخصيص أماكن ثابتة ودائمة للكنترول وتوفير  -
 وسائل الحماية واألمان.

 عمل مخازن ثابتة وتأمينها ألوراق اإلجابة. -

 توجد بالكلية عيادة ثابتة وبها طبيب مقيم. - إدارة الجامعة - أكتوبرمخاطبة جهات صنع القرار  -  
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 عميد الكلية - بتخصيص طبيب دائم.

التسهيالت  6-2 
المادية وتكنولوجيا 

 المعلومات

دعم معامل الحاسب اآللي بمزيد من  -
األجهزة لتسهيل عمليات البحث 
والدخول على شبكة المعلومات 

  والمكتبات الرقمية. 

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير

 عميد الكلية -
 إدارة الجامعة -

 الحاسب اآللي.زيادة عدد معامل  -

االستفادة من وحدة الصيانة بالجامعة والكلية من  -
 أجل الحفاظ على هذه األجهزة واستمراريتها. 

اإلمكانات  6-3 
المتاحة للتعليم 

 والتعلم

 3توزيع العمل في المكتبة على  -
ورديات للتوسع الرأسي في عدد 
تاحة مساحة من الوقت  المترددين وا 

 ب.والمكان لتناسب أعداد الطال

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير
 فبراير

 عميد الكلية -
 مدير المكتبة -
 مقرر المعيار -

عمل خطة زمنية لتوزيع العمل بالمكتبة على  -
 ثالث فترات لتتناسب مع أعداد المترددين.

تحديث أجهزة الحاسب اآللي بالمكتبة  -  
 وصيانتها.

تحديث ماكينات التصوير المودعة  -
 بالمكتبة وصيانتها.

حاسب اآللي بالمواقع ربط أجهزة ال -

 أكتوبر 
 نوفمبر

 عميد الكلية -
وحدة الصيانة  -

 بالكلية والجامعة
 مدير المكتبة -

المتابعة الدورية لصالحية أجهزة الحاسب اآللي  -
 عليها. والبرامج األصلية المثبتة

االشتراك في الدوريات الحديثة والمكتبات الرقمية  -
 التي تناسب جميع التخصصات.
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البحثية والمكتبات الرقمية وشبكات 
 المعلومات.

االشتراك في دوريات حديثة تخص  -
  كافة التخصصات بالكلية. 

دعم قاعات الدرس بالتجهيزات  -  
  الخاصة لتتناسب مع أعداد الطالب.

 أكتوبر
 نوفمبر

 عميد الكلية -
 إدارة الجامعة -

قاعات الدرس مجهزة لتتناسب مع أعداد الطالب  -
دة بالتجهيزات ويتم تزويدها وفق خطة زمنية محد

 سبورات ذكية تفاعلية(. –الخاصة )داتا شو 
المشاركة  -7

المجتمعية 
 وتنمية البيئة

خطة خدمة  7-1
المجتمع وتنمية 

 البيئة

قياس مدى فاعلية أنشطة خطة خدمة  -
المجتمع لدى األطراف المعنية وجهات 

 التوظيف.

تصويب االنحرافات واتخاذ اإلجراءات  -
 التصحيحية.

 لى األطراف المعنية.عرض الخطة ع -

  اعتماد الخطة.  -

 إعالن الخطة وتطبيقها. -

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير 
 فبراير

وكيل الكلية لشئون  -
خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة
 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

تعميم استبيان بصورة دورية كل فصل دراسي  -
على الفئات المستهدفة وقياس مدى رضاهم وأخذ 

دة من التغذية الراجعة في تصويب رأيهم واالستفا
 االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

عالنها وتطبيقها.  -  عمل خطة محدثة واعتمادها وا 
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تفاعل  7-2 
المؤسسة مع 

 المجتمع

أطراف  –زيادة مشاركة الطالب  -
الخريجين في فعاليات  –المجتمع 

 الكلية ومجالسها الحاكمة.

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير
 فبراير

 ميد الكليةع -
وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

عقد مزيد من ورش العمل واللقاءات مع الفئات  -
 المستهدفة.

زيادة عدد المشاركين في الجالس الحاكمة من  -
 الفئة المستهدفة.

استطالع رأي الطالب والخريجين  -  
وأطراف المجتمع في المواصفات 

لكلية كل والمهارات المطلوبة لخريجي ا
 قسم على حدة.

تعديل اللوائح وتوصيف المقررات طبق ا  -
 لآلراء وكذلك التدريب الميداني.

اعتماد اللوائح وتوصيفات المقررات  -
 والتدريب الميداني.

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير
 فبراير

وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

توزيع استبيان بصفة دورية على الفئات  -
هدفة وأخذ رأيهم وآرائهم واالستفادة من ذلك المست

في تعديل اللوائح وتوصيفات المقررات والتدريب 
 الميداني واعتماد هذه اللوائح بعد تعديلها.

الطالب  -8
 والخريجون

سياسات  8-1
قبول وتحويل 

إعداد جدول بنسب المحولين من  -
ليها في الخمس سنوات  الكلية وا 

 أكتوبر
 نوفمبر

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب

إدارة شئون  -

عمل جدول بنسب المحولين خالل الخمس  -
سنوات السابقة ودراسة أسباب التحويل وعالج 
 أوجه القصور ومحاولة دعم زيادة الفرص المتاحة
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 السابقة. الطالب

التحويل من الكلية  دراسة أسباب -
 وعالجها.

دعم أسباب التحويل إلى الكلية وزيادة  -
 فرصها. 

 لتحويل الطالب إلى الكلية ال للتحويل منها.  الطالب

تحديث دليل الطالب وتعميمه على جميع الطالب  -
ونشره على الموقع اإللكتروني للكلية بحيث 

 يتضمن بيانات الطالب والخريجين.

تضمين بيانات الطالب والخريجين  -  
 بدليل الكلية.

تحديث خطة موثقة ومعلنة ومعتمدة وتفعيلها  -  - 
ب الوافدين بحيث تكون هذه الخطة لجذب الطال

 مرتبطة بخطة الجامعة.
دراسة أسباب تعثر جذب طالب  -  

 وافدين طبق ا لخطة الجامعة والكلية.
 -  -  

الدعم  8-2 
 الطالبي

مخاطبة جهات صنع القرار بتكليف  -
 طبيب مقيم بعيادة كلية اآلداب.

 إدارة الجامعة - أكتوبر
 عميد الكلية -

وبها طبيب مقيم وبصفة  توجد بالكلية عيادة ثابتة -
 دورية.

إعداد آلية لتقييم الطالب المتعثرين  -  
 ودعمهم.

إعداد آلية لتقييم الطالب المتفوقين  -

 أكتوبر 
 نوفمبر

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب

 مقرر المعيار -

تحديث خطة تقييم الطالب المتعثرين ودعمهم  -
 وتقييم الطالب المتفوقين وتشجيعهم.
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 وتشجيعهم.
األنشطة  8-3 

 الطالبية
تخصيص يوم لتكريم المتفوقين  -

والموهوبين علمي ا وثقافي ا ورياضي ا 
 واجتماعي ا وفني ا.

 أكتوبر
 مارس

 إدارة الجامعة -
 إدارة الكلية -
 إدارة رعاية الشباب -

مع بداية العام الدراسي يخصص يوم الستقبال  -
 الطالب الجدد والقدامى وتكريم المتفوقين منهم.

ة العام الدراسي يخصص يوم لختام في نهاي -
األنشطة الطالبية وتكريم المتفوقين من الطالب 

 في كافة األنشطة. 
الخريجون  8-4 

)خدمات 
 الخريجين(

إعداد برامج تدريب تحويلي للخريجين  -
 لمواجهة احتياجات سوق العمل.

عرض البرامج على الخريجين وأرباب  -
 العمل.

اعتماد برامج التدريب التحويلي  -
 وتطبيقها.

 أكتوبر
 نوفمبر

 عميد الكلية -
وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

تفعيل خطة برامج التدريب التحويلي للخريجين  -
وزيادة عدد الدورات وفق خطة زمنية معلنة 

 ومعتمدة. 

استطالع رأي الطالب والخريجين  -  
وأرباب العمل في البرامج التعليمية 

 والمقررات.

تصميم استبيان بصفة دورية في نهاية كل فصل  -  - 
دراسي على الفئات المستهدفة واالستفادة من 
آرائهم في التغذية الراجعة لتصحيح جواب الخطة 

 واعتمادها. 
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االستبيانات وعرض النتائج  تحليل -
 على القيادة بالكلية.

تطبيق التوصيات واعتماد التصويبات  -
 بالبرامج والمقررات.

المعايير  -9
كاديمية األ

والبرامج 
 التعليمية

المعايير  9-1
األكاديمية 
 المرجعية

نشر التوعية بالمعايير األكاديمية بين  -
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 والطالب وأصحاب العمل. 

 أكتوبر
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

 عقد ورش عمل للفئات المستهدفة. -

يير األكاديمية على موقع الجامعة نشر المعا -
 والكلية اإللكتروني.

توافق  9-2 
البرامج التعليمية 
مع المعايير 

 األكاديمية

دعم وحفز الطالب على التسجيل  -
 بالمقررات االختيارية.

تطبيق ساعات التدريب الواردة  -
 بالالئحة.

تطبيق االختبارات الموضوعية  -
 والشفوية.

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير
 فبراير

إدارة شئون  -
 الطالب

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب

 مقرر المعيار -
أعضاء فريق  -

 المعيار 

عمل لقاءات مع الطالب لدعمهم وحفزهم  -
 للتسجيل بالمقررات االختيارية.

عقد ورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس على  -
ة في التدريس وتطبيق استخدام وسائل التقني

ساعات التدريب وتطبيق االختبارات الموضوعية 
 والشفوية طبق ا لما هو بالئحة الكلية.
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التقنية التدريب على استخدام وسائل  -
 في التدريس. 

مراجعة توصيف البرامج والمقررات  -  
والمصفوفات لتتوافق مع المعايير 
 األكاديمية التي تم تبنيها من األقسام.

اعتماد التوصيفات والمصفوفات  -
 والتقارير. 

 أكتوبر
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 االستعانة بالخبراء -
 مقرر المعيار -

تحديث التوصيفات والمصفوفات لكل من البرامج  -
 والمقررات واعتمادها.

البرامج  9-3 
التعليمية 

واحتياجات 
 المجتمع

ضم أطراف مجتمعية وجهات  -
 التوظيف لمجالس األقسام.

استطالع رأي جهات التوظيف  -
واألطراف المجتمعية في البرامج 

 والمقررات التعليمية.

 عرض نتائج التحليل على القيادات. -

 تصحيح األخطاء وتعديل االنحرافات. -

 أكتوبر
 نوفمبر

 عميد الكلية -
 رؤساء األقسام -
وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

بالفعل يوجد ممثل لألطراف المجتمعية وجهات  -
التوظيف بمجلس الكلية وجاري تطبيق ذلك على 

 مجالس األقسام.

يع أكثر من استبيان الستطالع رأي جهات توز  -
التوظيف واألطراف المجتمعية وأخذ آرائهم 
واالستفادة من التغذية الراجعة في تحديث البرامج 

 والمقررات التعليمية واعتمادها.
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إعداد دراسة وافية عن متطلبات سوق  -  
العمل وأرباب العمل وجهات 

 التوظيف. 

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وكيل الكلية لشئون  -
خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة.
 مقرر المعيار -

عقد أكثر من ورشة عمل مع الفئات المستهدفة  -
 لتحديد احتياجات سوق العمل.

إعداد برامج تدريب ميداني وساعات  -  
 عملية.

 توصيف هذه البرامج. -

استطالع رأي سوق العمل وجهات  -
 التوظيف.

تحليل نتائج االستبيانات وعرض  -
 نتائج على القيادات.ال

تعديل االنحرافات واتخاذ إجراءات  -
 تصحيحية.

 
 

 أكتوبر
 نوفمبر
 يناير
 فبراير

 مقرر المعيار -
وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب
وحدة ضمان  -

 الجودة

بالفعل توجد بالئحة الكلية األقسام المختلفة  -
اآلثار  –اآلثار المصرية  -اإلعالم –)االجتماع 
م النفس( برامج تدريب ميداني عل –اإلسالمية 

وساعات عملية مطبقة بالفعل ويوجد توصيف 
 لها.

عقد أكثر من ورشة عمل مع ممثلي سوق العمل  -
وجهات التوظيف الستطالع آرائهم واالستفادة من 
ذلك في تطوير برامج التدريب الميداني والساعات 
 العملية واعتماد ذلك من المجالس المتخصصة. 
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تصميم  9-4 
طوير البرامج وت

 التعليمية

مراجعة توصيف البرامج والمقررات  -
التعليمية في مرحلة الليسانس 

 والدراسات العليا.
كودية لمخرجات التعلم  تحديد أرقام -

ج التعليمي المستهدفة في البرنام
 .اراتمصفوفة المهو 

 أكتوبر 
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة 

 خبير المعيار -
 مقرر المعيار -

اجعة بصفة دورية مع أعضاء هيئة تتم المر  -
التدريس باألقسام، وتصحيح االنحرافات لتتطابق 
مع المعايير األكاديمية ومخرجات التعلم 

 المستهدفة والمصفوفة. 

فاعلية  9-5 
 البرامج التعليمية

 وضع آلية لجذب الطالب وتفعيلها. -

التوسع في الدعاية واإلعالن عن  -
ع في البرامج الجديدة بالكلية والتوس

 فتح برامج أخرى.

 أكتوبر
 نوفمبر

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب 

وحدة النشر  -
 اإللكتروني

توجد خطة موثقة ومعلنة ومعتمدة ومفعلة لجذب  -
الطالب الوافدين، والخطة مرتبطة بخطة 

 الجامعة.

 نشر هذه الخطة على موقع الكلية. -

دراسة النتائج النهائية للطالب في كل  -  
مل معدل نسبي للنجاح قسم، وع

ومناقشة أسباب انحداره، ودعم أسباب 
 تميزه. 

 فبراير
 مارس

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب

 مقرر المعيار -

اإلعالن عن البرامج الجديدة على موقعي الكلية  -
 والجامعة.

 نشرها بدليل الطالب. -

تشكيل فريق لدراسة النتائج النهائية للطالب  -
ة لذلك واالستفادة من ووضع إجراءات تصحيحي

 أسباب التميز. 
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إعداد دراسة إحصائية إلعداد  -  
عادة تأهيلهم  الخريجين وتوجهاتهم وا 

 لسوق العمل.

 أكتوبر
 نوفمبر

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب 

 مقرر المعيار -

 تشكل فريق إلعداد دراسة إحصائية. -

عادة  - عمل استبيان لتحديد توجهات الخريجين وا 
 لسوق العمل.تأهيلهم 

عقد أكثر من ورشة عمل مع الفئات المستهدفة  -
عادة  واالستفادة من نتائجها في التغذية الراجعة وا 

 تصحيح بعض اإلجراءات واعتمادها.
التعليم  -10

والتعلم 
والتسهيالت 

 الداعمة

10-1 
إستراتيجيات 
 التعليم والتعلم

تطبيق إستراتيجية التعليم والتعلم  -
لدراسات العليا في بمرحلة الليسانس وا

التعليمية والتدريبات  تدريس المقررات
 والساعات العملية والميدانية. 

 أكتوبر 
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 خبير المعيار -
 مقرر المعيار -

ا بتطبيق استراتيجية  - جميع األقسام ملتزمة تمام 
التعليم والتعلم بمرحلتي الليسانس والدراسات 

 العليا.

لتعليم والتعلم المناسبة مراجعة أساليب ا -  
لكل مقرر في توصيف المقرر 

 التعليمي.

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 خبير المعيار -
 مقرر المعيار -

تشكيل لجنة لمراجعة أساليب التعليم والتعلم  -
المناسبة لكل مقرر في توصيف المقررات واتخاذ 

 اإلجراءات التصحيحية واعتمادها.

لم عية التعليم والتتضمين إستراتيج -  
نتائج استطالعات الرأي للجهات 

 أكتوبر
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة 

 مقرر المعيار -

عقد أكثر من ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس  -
لزامهم بتضمين إستراتيجية التعليم  لتوعيتهم وا 
والتعلم نتائج استطالعات لرأي للجهات المعنية 
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اجعة في إجراء واالستفادة من التغذية الر  المعنية.
 التصحيحات واعتمادها. 

تقويم  10-4 
 الطالب

التنبيه على ضرورة وضع درجة لكل  -
سؤال وتصحيح الورقة من اللجنة 

 كاملة.

 أكتوبر
 نوفمبر

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب

 مقرر المعيار -

عقد ورشة عن مواصفات الورقة االمتحانية  -
 ال.والتأكيد على ضرورة وضع درجة لكل سؤ 

تفعيل تصحيح ورقة اإلجابة من لجنة التصحيح  -
 كاملة.

استبيان يوزع على الطالب لبيان  -  
 عدالة التقويم أو مقترحات بديلة.

 تحليل االستبيان. -

تطبيق النتائج بعد عرضها على  -
 القيادات بالكلية. 

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة 

 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

استبيان على الطالب ألخذ آرائهم في توزيع  -
عدالة التقويم واالستفادة من نتائجه في وضع 

 اإلجراءات التصحيحية واعتمادها. 

مناقشة نتائج الطالب في كافة  -  
المقررات والبرامج التعليمية، وتحديد 
نقاط القوة والضعف في كل مقرر وكل 
برنامج تعليمي، وتوظيفها لتحسين 

 أكتوبر
 نوفمبر
 فبراير
 مارس

وكيل الكلية لشئون  -
 التعليم والطالب.

وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -

تشكيل لجنة لمناقشة نتائج الطالب واالستفادة من  -
 نتائجها واألخذ اإلجراءات التصحيحية واعتمادها.
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

 لتقويم. أساليب التعليم وا
رضا  10-5 

 الطالب
 توزيع استبيانات رضا الطالب. -

 تحليل النتائج. -

النتائج على أعضاء هيئة  عرض -
 التدريس.

 أخذ تغذية راجعة عن مضمون التقويم. -

إجراءات تصحيحية وتعديل  -
 االنحرافات.

 أكتوبر
 نوفمبر
 فبراير
 مارس

وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

توزيع استبيانات رضا الطالب وتحليلها وعرض  -
الراجعة نتائجها على الفئات المعنية وأخذ التغذية 
 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية واعتمادها.

أعضاء  -11
 هيئة التدريس

كفاية  11-1
أعضاء هيئة 
التدريس/ الهيئة 

 المعاونة

حث األقسام العلمية على تطبيق  -
إستراتيجياتها في زيادة أعداد أعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم لتصل 

 للمستويات القياسية والمرجعية.

 أكتوبر
 نوفمبر

 د الكلية عمي -
وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

عقد أكثر من ورشة عمل لحث األقسام العلمية  -
على تطبيق إستراتيجياتها في تحقيق التوازن بين 
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعداد 

 الطالب.

العمل على زيادة أعداد أعضاء الهيئة  -  
 المعاونة.

م لمعرفة احتياجاتها من الهيئة مخاطبة األقسا - عميد الكلية - أكتوبر
 المعاونة.
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

تنمية  11-2 
قدرات ومهارات 
أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

 المعاونة

تفعيل خطة تدريب أعضاء هيئة  -
 التدريس والهيئة المعاونة.

 قياس مردود التدريب. -

 أخذ التغذية الراجعة. -

 طرح برامج تدريبية جديدة. -

 طبق ا لالحتياجات. -

 أكتوبر
 نوفمبر

 سمبردي

وحدة ضمان  -
 الجودة

 مقرر المعيار -

توجد خطة مفعلة ومعلنة ويتم تحديثها للتدريب  -
ويتم قياس مردود التدريب من خالل تعميم 
استبيان وعقد ورش عمل ألخذ التغذية الراجعة 
واالستفادة من ذلك في إجراء واتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية واعتمادها. 

 ريبية.استبيان لبيان االحتياجات التد -  

 تحليل نتائج االستبيان. -

 عمل برامج تدريبية جديدة. -

قياس مدى الرضا عن البرامج  -
 التدريبية وتطويرها.

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 خبير المعيار -
 مقرر المعيار -

تعميم أكثر من استبيان لقياس مدى االحتياجات  -
التدريبية واقتراح برامج جديدة ومعرفة مدى رضا 

تدربين عن البرامج وأخذ التغذية الراجعة الم
 لتطوير البرامج التدريبية. 

تقييم أداء  11-3 
ورضا أعضاء 
هيئة التدريس 

األقسام على تقويم حث السادة رؤساء  -
السادة أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بصفة دورية.

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

 عميد الكلية -
وحدة ضمان  -

 الجودة
 خبير المعيار -

تعميم استبيان لتقويم السادة أعضاء هيئة التدريس  -
ومعاونيهم واالستفادة من نتائجه في إجراء 

 التصويبات واإلجراءات التصحيحية واعتمادها.
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

 مناقشة نتائج التقويم مع المعنيين. - والهيئة المعاونة

 .إجراء التصويبات -

 تعديل االنحرافات. -

 مقرر المعيار -

الرضا  11-4 
الوظيفي ألعضاء 

ة التدريس/ هيئ
 الهيئة المعاونة

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس  -
 ومعاونيهم.

 تحليل نتائج االستبيان. -

عرض النتائج ومناقشتها في مجلس  -
 الكلية.

 إجراءات تصحيحية. -

 أكتوبر 
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 فريق عمل المعيار -

تعميم استبيان بصفة دورية لقياس رضا أعضاء  -
وتحليل نتائجه لالستفادة  هيئة التدريس ومعاونيهم

من التغذية الراجعة في إجراء التصحيحات 
 الالزمة واعتمادها. 

البحث  -12
العلمي 

واألنشطة 
 التعليمية

خطة  12-1
 البحث العلمي

عالن الخطة البحثية بين  - نشر وا 
معاوني أعضاء هيئة التدريس وطالب 

 الدراسات العليا.

التوعية بدور الخطة البحثية في  -
ل لدرجتي الماجستير والدكتوراه التسجي

 أكتوبر
 نوفمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

وحدة النشر  -
 اإللكتروني بالكلية.

 مقرر المعيار -
 خبير المعيار -

خطة بحثية موثقة ومعتمدة ومعلنة  بالفعل توجد -
 على موقع الكلية والجامعة.

عقد أكثر من ورشة عمل لطالب الدراسات العليا  -
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتوعية بالخطة 

 البحثية.

 متابعة مدى التزام األقسام بالخطة البحثية.  -
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

وذلك بتنفيذ ما ورد فيها خاص بكل 
 قسم.

مراجعة مدى التزام األقسام العلمية  -
بالخطة البحثية في الماجستير 

 والدكتوراه وأبحاث الترقية. 
كفاءة  12-2 

 العملية البحثية
بحوث إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها ب -

 السادة أعضاء هيئة التدريس.
وحدة النشر  - أكتوبر

 اإللكتروني بالكلية
بالفعل توجد قاعدة بيانات محدثة خاصة ببحوث  -

 أعضاء هيئة التدريس.

قياس معدالت الزيادة أو النقص في  -  
 نشر البحوث.

إعداد تقرير من قبل وكيل الدراسات  -
العليا عن النشر العلمي ألعضاء هيئة 

 التدريس. 

إعداد تقرير عن مشاركة أعضاء هيئة  -
 التدريس في النشر العلمي المشترك.

 أكتوبر
 نوفمبر

 مقرر المعيار -
وكيل الكلية  -

 للدراسات العليا

تشكيل لجنة برئاسة وكيل الكلية للدراسات العليا  -
لقياس معدالت الزيادة أو النقص في  والبحوث

عداد تقرير عن النشر العلمي  نشر البحوث وا 
والمشاركة في المؤتمرات العلمية والمشروعات 
البحثية وعرضه على المجالس المتخصصة 

 لالستفادة من نتائجه واعتماده. 
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

إعداد تقرير عن مشاركة أعضاء هيئة 
التدريس في المؤتمرات العلمية 

 والمشروعات البحثية.
تضمين نتائج أبحاث أعضاء هيئة  -  

 التدريس في مقرراتهم لتطويرها.
 أكتوبر
 رنوفمب

وكيل الكلية  -
 للدراسات العليا 

 مقرر المعيار -

بالغهم  - عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس وا 
 عن تضمين نتائج أبحاثهم في مقرراتهم لتطويرها.

مشاركة الطالب في البحث العلمي  -  
 والمؤتمرات العلمية.

وكيل الكلية  - نوفمبر -أكتوبر
 للدراسات العليا

 مقرر المعيار -

عمل لطالب الدراسات العليا  عقد أكثر من ورشة -
 لتوعيتهم بالمشاركة في المؤتمرات.

تمويل  12-3 
 البحث العلمي

تفعيل خطة زيادة الموارد الذاتية  -
للكلية، وتخصيص ما يفي بحاجة 

 البحث العلمي للعملية البحثية. 

 أكتوبر
 نوفمبر

 عميد الكلية -
 مقرر المعيار -

تها توجد خطة موثقة ومعلنة ومعتمدة وتوجه أنشط -
 والعائد منها ألنشطة البحث العلمي.

13- 
الدراسات 

 العليا

الدرجات  13-1
 الممنوحة

مراجعة مصفوفات البرامج والمقررات  -
والمعايير األكاديمية والنواتج التعليمية 

 في كافة البرامج بمرحلة الليسانس.

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

 وحدة ضمانا لجودة -
 خبير المعيار -
 مقرر المعيار -
 فريق عمل المعيار -

ث المصفوفات تشكل لجنة لمراجعة وتحدي -
ئج التعليمية في كافة والمعايير األكاديمية والنوات

البرامج والمقررات وتحديثها واالستفادة من نتائج 
هذه المراجعة في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

مراجعة مصفوفات البرامج والمقررات  -
مية والمعايير األكاديمية والنواتج التعلي

في كافة البرامج بمرحلة الدراسات 
 العليا. 

اعتماد المراجعين الخارجيين من لجنة 
  الدراسات العليا ومجلس الكلية. 

 واعتمادها. 

بالفعل تم عرض جميع المصفوفات والمعايير  -
األكاديمية والنواتج التعليمية على المراجعين 

 الخارجيين وتم اعتمادها. 

العملية  13-2 
ي التعليمية ف
 الدراسات العليا

عمل قواعد بيانات للدراسات  -
مرحلة  -العليا)مرحلة الدبلوم

 مرحلة الدكتوراه(. –الماجستير 

 أكتوبر
 نوفمبر

وكيل الكلية  -
 للدراسات العليا.

إدارة الدراسات  -
 العليا.

وحدة النشر  -
 اإللكتروني

بالفعل توجد قاعدة بيانات للدراسات العليا وهي  -
 والجامعة وجاري تحديثها. معلنة على موقع الكلية

مناقشة عدد مرات التسجيل، ومحاولة  -  
 تالفي ذلك. 

 

وكيل الكلية  - أكتوبر
 للدراسات العليا

 مقرر المعيار -

 يتم التسجيل مرتين خالل العام الدراسي. -
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

تفعيل عمل سيمينارات علمية قبل  -  
التسجيل والقيد لتقييم الطالب قبل 

 قيدهم. 

وكيل الكلية  - أكتوبر
 راسات العلياللد

 مقرر المعيار -

بالفعل يعتبر السيمنار شرط ا للقيد والتسجيل قبل  -
 قيد الطالب، وال يتم التسجيل بدونه.

تخصيص بعض الموارد لطالب  -  
 البحث العلمي.

 وكيل الكلية  - أكتوبر
 مقرر المعيار -

زيادة الميزانية المخصصة لشراء الكتب بالمكتبة  -
 .والخاصة بطالب الدراسات العليا

 قياس رضا طالب الدراسات العليا. -  

 تحليل النتائج وعرضها على القيادات. -

جراء التصويبات. -  مناقشة النتائج وا 

 أكتوبر 
 نوفمبر

 وكيل الكلية  -
وحدة ضمان  -

 الجودة
 مقرر المعيار -

يتم توزيع استبيان بصفة دورية على طالب  -
لدراسات العليا وأخذ آرائهم واالستفادة من نتائجه 

جراء التصحيحات الالزمة في التغذ ية الراجعة وا 
 واعتمادها.

طالب  13-3 
 الدراسات العليا

تخصيص غرفة لكنترول الدراسات  -
العليا وتأمينها بكافة وسائل التأمين 

 المتاحة. 

 أكتوبر 
 نوفمبر

 عميد الكلية  -
وكيل الكلية  -

 للدراسات العليا
 مقرر المعيار -

بالفعل تم تخصيص غرفة لكنترول الدراسات  -
ا يوجد مخزن لالحتفاظ  العليا وهي مؤمنة وأيض 

 بأوراق اإلجابة القديمة. 

استبيان لقياس رضا طالب الدراسات  -  
العليا عن نتائج االمتحانات ونتائج 

 التقويم.

يتم توزيع استبيان في نهاية العام الدراسي لقياس  -  - 
طالب الدراسات العليا عن نتائج  رضا

االمتحانات ونتائج التقويم ويتم تحليله واالستفادة 
من نتائجه واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة 
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

تحليل االستبيان وعرض النتائج على  -
 القيادات.

 تصويب األخطاء. -

 واعتمادها. 

عمل مصفوفة لنواتج التعلم مع طرق  -  
 التقويم المقترحة للمقرر. 

 خبير المعيار - أكتوبر
 مقرر المعيار -
 األقسام العلمية -

قسام العلمية لتحديث المصفوفة، مخاطبة األ -
 وارتباط نواتج التعلم فيها مع طرق التقويم

إدارة  -14
 نظم الجودة

عقد ورش عمل وندوات للتعريف  - 14-1
 بالجودة الشاملة واالعتماد.

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

الخبراء في مجال  -
 الجودة

ا عقد أكثر من ورشة عمل وجاري حالي  بالفعل تم  -
 عقد المزيد منها. 

عقد لقاءات واجتماعات بفرق الزيارة  -  
الداخلية من الكلية ومركز الجودة 
بالجامعة للمراجعة على األقسام 

 العلمية.

 
 

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

 عميد الكلية -
وحدة ضمان  -

 الجودة

بالفعل تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع األقسام  -
يد منها التخاذ العلمية وجاري حالي ا عقد المز 

 اإلجراءات التصحيحية وتفعيلها واعتمادها. 
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

 
التقويم  14-2 

المستمر للقدرة 
 المؤسسية

عرض نتائج التحليل ومناقشة  -
االستبيانات في المجالس الحاكمة 

 بالكلية.

متابعة تنفيذ خطط التقويم المؤسسي  -
  بالكلية.

متابعة عملية التقويم المؤسسي لرصد  -
 الضعف.مدى التحسن ومواطن 

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

بالفعل تم عرض نتائج تحليل جميع االستبيانات  -
في مجلس وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية 
وتم االستفادة من نتائجها واتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية وتفعيلها واعتمادها.

توجد خطة للتقويم المؤسسي موثقة ومعتمدة  -
 ا وفق خطة زمنية معلنة. ومعلنة ويتم متابعته

يتم متابعة عملية التقويم المؤسسي لزيادة فرص  -
التحسين واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة 

 لمعالجة مواطن الضعف.
التقويم  14-3 

المستمر للفاعلية 
 التعليمية

االستعانة بعناصر إستراتيجية التعليم  -
 والتعلم في تقويم المقررات والبرامج.

من آراء المراجعين االستفادة  -
الخارجيين في المقررات والبرامج 

 التعليمية.

 دعم إنتاج وطرح مقررات إلكترونية. -

 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

وحدة ضمان  -
 الجودة

 خبراء الجودة -
مدير مركز ضمان  -

 الجودة بالجامعة

يتم االستعانة بالخبراء في مجال الجودة بالكليات  -
الجودة في المناظرة والجامعة ومدير مركز ضمان 

عقد أكثر من ورشة عمل لتوعية أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم في االستعانة بعناصر 
إستراتيجية التعليم والتعلم في تقويم المقررات 

 والبرامج.

تم تفعيل أكثر من مقرر إلكتروني وجاري حالي ا  -
 تفعيل المزيد منها. 
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مجاالت 
التطوير 
 والتنفيذ

مقترحات التطوير 
 والتحسين

 عة وتقييم األداءمؤشرات المتاب مسئولية التنفيذ تــــالتوقي يذــــــــــات التنفـــــــآلي

المساءلة  14-4 
 والمحاسبة

الكلية استبيان قياس رضا منسوبي  -
عن المساءلة والمحاسبية والثواب 

 والعقاب داخل الكلية. 

 أكتوبر
 نوفمبر

 عميد الكلية -
مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

تم تعميم أكثر من استبيان على منسوبي الكلية  -
عن المساءلة والمحاسبية، وتم االستفادة من 
نتائجه في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 واعتمادها. 

 


