
 

 

امج   رن  ة  ب  ماعي  ت  ة  والاج  صادي  ت  ة   العلوم الاق  راعي    الر 
 

خطة التعزيز والتطوير لبرنامج العلوم 
 االقتصادية واالجتماعية

0202  /0202  

 

 
 إعداد 

 د/ مجدى يحيى
رئيس مجلس إدارة البرنامج



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت التطوير م

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز

مقترحات 

 يرالتطو
 أنشطة وآليات التنفيذ

توقيت 

 التنفيذ

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

. رسالة وأهداف 1

 البرنامج

استمرار  1/1

التوعية برسالة 

 وأهداف البرنامج

نشر  1/1/1

الرسالة من خالل 

 وسائل متنوعة

عمل ورش لطالب البرنامج لعرض 1/1/1/1

 جرسالة وأهداف البرنام

 كل ةدايب

 عام

 دراسى

فريق معيار 

رسالة وأهداف 

 البرنامج

  ياس رضا ق

بصورة  المستفيدين

 . دورية

  فياس نسبة وعي

الة المستفيدين برس

 وأهداف البرنامج.

ج رسالة وأهداف البرنامو نشر رؤية 1/1/1/2

 على الموقع اإللكتروني للبرنامج

خالل العام 

 الدراسي

لة وأهداف رساو اإلعالن عن رؤية 1/1/1/3

 ج بوسائل ورقية متنوعة )دليل البرنامج( البرنام

وضع الرؤية والرسالة في كل  1/1/1/4

 مطبوعات البرنامج

 

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ

 المسئول عن

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

. قيادة 2

وتنظيم 

 البرنامج

تطوير إدارة  2/1

 البرنامج

متابعة أداء  2/1/1

اللجان التنفيذية 

 بالبرنامج

 عمل اجتماعات دورية باللجان2/1/1/1

لمناقشة الموضوعات  التنفيذية بالبرنامج

 .الخاصة بكل لجنة

 شهريا

 

رؤساء اللجان 

 التنفيذية

مدي تنفيذ  متابعة

اإلجراءات 

 .التصحيحية الالزمة

عن عمل  التقارير الدورية عدادإ 2/1/1/2

وعرضها على مجلس إدارة البرنامج  اللجان

المشتركة في  ماقسلس األامجب واعتمادها

 البرنامج

متابعة مدي  2/1/2

التقدم في استيفاء 

 دمعايير االعتما

 قبل من تقارير دورية عدادإ 2/1/2/1

 لمنسقي معايير االعتماد ومتابعة العم

رئيس مجلس إدارة 

البرنامج بالتعاون مع 

 وحدة الجودة 

تقارير تقدم العمل في 

 استيفاء المعايير

تقييم قيادات  2/2

 البرنامج

رؤساء األقسام & 

منسق البرنامج & 

منسقي البرنامج 

  باألقسام المشتركة

تقييم األداء من  2/2/1

 لرأيع اخالل استطال

مايو كل  طبيق استطالع رأى المستفيدينت 2/2/1/1

عام 

 دراسي

  

مناقشة واعتماد النتائج من خالل  2/2/1/2

لس امجب مجلس إدارة البرنامج واعتمادها

 المشتركة في البرنامج  ماقساأل

يونيو كل 

عام 

 دراسي

متابعة وحدة ضمان  

الجودة مدى تنفيذ 

اإلجراءات واعتمادها 

 يةبمجلس الكل



 

 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت التطوير م

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

القيادات األكاديمية  

 بالبرنامج

آراء المستفيدين 

 من البرنامج 
لقيادات بنتائج التقييم عالم اآلية إل  2/2/1/3

 متضمنة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

يوليو 

2221 

 

رئيس مجلس 

إدارة البرنامج 

بالتعاون مع 

مدير وحدة 

 الجودة بالكلية

اإلجراءات 

 .التصحيحية الالزمة

خطارالقيادات بنتائج استطالعات إ 2/2/1/4

وعرضها  متابعة االجراءات التصحيحيةالرأي و

لس امجب ة البرنامج واعتمادهاعلى مجلس إدار

 المشتركة في البرنامج. ماقساأل

 –يوليو 

أكتوبر كل 

 عام دراسي

رفع كفاءة  2/3

 الجهاز اإلداري 

تنفيذ  2/3/1

الخطة التدريبية 

 لإلداريين

حسب التدريبية تنفيذ الخطة  2/3/1/1

 .األولويات التدريبية

متابعة تنفيذ التدريب 

 .وقياس األداء

داريين علي اإل قياس مردود التدريب 2/3/1/2

 .ن خدماتهمعمن خالل قياس رضا المستفيدين 

 مستمر

تطبيق استبيان الرضا الوظيفي  2/3/1/3

 لإلداريين.

 -مايو

يونيوكل 

 عام دراسي

رتفاع مستوي ا

الرضا الوظيفي عند 

 .قياسه
مناقشة واعتماد النتائج من قبل  2/3/1/4

برنامج ورفعها لمجالس األقسام مجلس إدارة ال

 المشتركة العتمادها ورفعها إلى مجلس الكلية.



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت التطوير م

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ

المسئول 

 عن التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

نظام تفعيل  2/4 

تلقي الشكاوي 

 والمقترحات

متابعة تنفيذ  2/4/1

آلية لتلقي الشكاوي 

 والمقترحات

ي التوعية بآلية تلقي الشكاو 2/4/1/1

هيئة  –والمقترحات للمستفيدين )الطالب 

 اإلداريين(.  –الهيئة المعاونة  –التدريس 

 مستمر

 

لجنة النظم 

اإلدارية 

 بالبرنامج

قياس رضا المستفيدين 

التعامل مع عن نظام 

الشكاوي ومدى 

 فاعليته.

إحصائية بعدد 

الشكاوي المطروحة 

وعدد الشكاوي التي تم 

 حلها. 

عمل تصنيف نوعي 

للشكاوي للوقوف على 

نقاط الضعف في 

 المنظومة.

توثيق إجراءات عمل اآللية من  2/4/1/2

خالل إعداد ملف يضم الشكاوي وكيفية 

 التعامل معها.

 –يوليو 

أكتوبر كل 

 ام دراسيع

قياس رضا المستفيدين عن كفاءة  2/4/1/3

 عمل اآللية.

يوليو كل 

 عام دراسي

توفير  5//2

البيانات 

والمعلومات عن 

 البرنامج

تحديث  2/5/1

الموقع اإللكتروني 

 للبرنامج

التنسيق المستمر مع وحدة  2/5/1/1

تكنولوجيا المعلومات بالكلية لتحديث بيانات 

الموقع اإللكتروني للكلية بصفة البرنامج على 

 مستمرة. 

فريق معيار  مستمر

الموارد 

المالية 

والتسهيالت 

المادية 

 الداعمة

 متابعة المعلومات

المنشورة عن البرنامج 

 بالموقع

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ

المسئول عن 

 التنفيذ
 آلية المتابعة وقياس األثر

. الموارد 3

المالية 

والتسهيالت 

المادية 

 الداعمة

زيادة  3/1

 الموارد المالية

تفعيل دور  3/1/1

الوحدات ذات الطابع 

 الخاص بالبرنامج

تسويق خدمات معملي الحاسب  3/1/1/1

اآللي بقسمي البرنامج ، ومعمل اإلعالم 

 يفي بقسم المجتمع الريفي. الر

 مستمر

 

منسق معيار 

الموارد المالية 

والتسهيالت 

المادية الداعمة 

مع الفنيين 

 بمعامل البرنامج 

التدريبية دورات العدد 

الوحدات  التي تقدمها 

ذات الطابع الخاص 

 بالبرنامج

تحديث   3/2

التسهيالت المادية 

 الداعمة

متابعة كفاءة  3/2/1

معامل األجهزة في ال

 والقاعات الدراسية

متابعة الصيانة الدورية  3/2/1/1

من خالل تفعيل آلية  لألجهزة في المعامل

التأكد من مدي توافق الموارد والتسهيالت 

 .مع متطلبات البرنامج

 مستمر

 

ممثلي البرنامج 

بلجنة المعامل 

 بالكلية

تقارير دورية عن مدى 

 كفاءة األجهزة

قواعد األمن متابعة تطبيق  3/2/1/2

 ل.والسالمة بالقاعات الدراسية والمعام

 مستمر

 

ممثلي البرنامج 

بلجنة األزمات 

 والكوارث بالكلية

لحصول علي شهادة من ا

الدفاع المدني بتوافر 

 والسالمة عوامل األمن

تفعيل  3/3

استخدام الطالب 

لمكتبتي البرنامج 

 والمكتبة الرقمية

تحديث المراجع  3/3/1

وريات والكتب والد

 بمكتبتي البرنامج

اتخاذ اإلجراءات  متابعة 3/3/1/1

التصحيحية بناء على قياس رضا الطالب 

 عن خدمات مكتبتي البرنامج.

 مستمر

 

مسئولي المكتبة 

 بأقسام البرنامج

نتيجة قياس رضا أعضاء 

هيئة التدريس / الهيئة 

المعاونة / الطالب عام 

2222/2221 

 



 معيــار التعزيز والتطوير  

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ

المسئول عن 

 التنفيذ
 آلية المتابعة وقياس األثر

تشكيل لجنة الختيار الكتب  3/3/1/2   

الجديدة التي سيتم شراؤها والتواصل مع 

 إدارة المكتبة بالكلية التخاذ الالزم.

 –وفمبر ن

ديسمبر 

كل عام 

 دراسي

 

فريق معيار 

الموارد المالية 

والتسهيالت 

 المادية الداعمة

نتيجة قياس رضا الطالب 

 عن خدمات المكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

لمسئول عن ا

 التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

. المعايير 4

األكاديمية 

 للبرنامج

التوعية  4/1

بالمعايير األكاديمية 

ومواصفات الخريج 

 الحالية

اإلعالن عن  4/1/1

المعايير األكاديمية 

 للمستفيدين

عمل بحضور  قد ورشع 4/1/1/1

)هيئة التدريس،  جميع المستفيدين

الطالب، الخريجين، الهيئة المعاونة، 

للتوعية  العمل(وق ممثلي س

للبرنامج بالمعايير األكاديمية 

 ومواصفات الخريج.

نوفمبر كل عام 

 دراسي

 

فريق معيار 

المعايير 

األكاديمية 

 بالبرنامج

نسبة وعي 

المستفيدين بالمعايير 

نشر المعايير األكاديمية  4/1/1/2 األكاديمية للبرنامج.

رقياً ومواصفات الخريج و

ً من خالل دليل البرنامج  وإلكترونيا

والموقع اإللكتروني للبرنامج 

والموقع اإللكتروني للكلية ومواقع 

 .التواصل االجتماعي

منسق البرنامج  مستمر

بالنسيق مع 

فريق معيار 

المعايير 

 األكاديمية

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 زيزوالتع
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

. تصميم 5

 البرنامج

االلتزام  5/1

بتوصيف البرنامج 

 والمقررات

متابعة االلتزام  5/1/1

بتوصيف البرنامج 

والمقررات الدراسية 

 الحالية

امج نالتوعية بتوصيف البر 5/1/1/1

المقررات الدراسية للطالب من خالل و

لكترونية دراجها بالمحاضرات اإلإ

 األولي. محاضرةالوعرضها في 

بداية كل فصل 

 دراسي

 

فريق معيار 

تصميم البرنامج 

بالتنسيق مع 

 منسق البرنامج

المتابعة من  تقارير

البرامج قبل لجنة 

 المعاييرالتعليمية و

 .كاديميةاأل

لتزام بتوصيف متابعة مدى اال 5/1/1/2

البرنامج والمقررات الدراسية من خالل 

تقارير متابعة دورية للمقررات التي 

تدرس بالبرنامج بصفة عامة ، والمقررات 

التي تدرس من خارج البرنامج بصفة 

 خاصة.

 مستمر

تطبيق نظام  5/2

واضح لتقويم 

 البرنامج

تقويم البرنامج  5/2/1

 بصورة دورية

يذ اإلجراءات متابعة تنف 5/2/1/1

التصحيحية وفق نتائج التقويم العام 

 الدراسي.

مجلس إدارة  مستمر

البرنامج بالتعاون 

 مع المعنيين

تقارير تحليل نتائج 

 تقييم المقررات.

تطبيق تقييم الطالب للمقررات   5/2/1/2

الدراسية في نهاية كل فصل دراسي 

واعتماد النتائج وإخطار أعضاء هيئة 

 نيين.التدريس المع

نهاية كل فصل 

دراسي بعد 

إعالن النتائج 

 النهائية



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

المقررات  عداد واعتماد تقاريرإ 5/2/1/3   

 .الدراسية لكل فصل دراسي

نهاية كل فصل 

دراسي بعد 

إعالن النتائج 

 النهائية 

فريق تصميم 

 البرنامج 

 مدى تنفيذ خطط

تطوير المقررات 

 والبرنامج.

إعداد واعتماد التقرير السنوي  5/2/1/4

للبرنامج والمقررات الدراسية من خالل 

تقارير متابعة دورية للمقررات التي 

س بالبرنامج بصفة عامة ، والمقررات تدر

التي تدرس من خارج البرنامج بصفة 

 خاصة.

سبتمبر كل 

 عام دراسي

 منسق البرنامج

نطوير الالئحة  5/3

 الدراسية

إعداد الئحة  5/3/1

دراسية جديدة بما 

يتناسب مع متطلبات  

 سوق العمل

ستشارة فئات المستفيدين ا 5/3/1/1

التدريس والهيئة / هيئة  المختلفة )الطالب

المعاونة / الخريجين/ المجلس 

 االستشاري/ ممثلي سوق العمل (.

يوليو  –يناير 

 كل عام دراسي

مجلس إدارة 

البرنامج بالتعاون 

مع لجنة مراجعة 

 وتطوير البرنامج

مسودات الالئحة 

الجديدة متضمنة 

مقترحات فئات 

المستفيدين 

 المختلفة
الئحة تشكيل لجنة إلعاد ال  5/3/1/2

 الجديدة وفق آلية ومعايير محددة.

 



 

 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

عداد النسخة األولية من إ 5/3/1/3   

الجديدة وعرضها علي المستفيدين الالئحة 

 أي.بداء الرإل

مجلس إدارة متابعة  -  

جراءات إلالبرنامج 

وضع الالئحة 

ومناقشة النسخة 

وعرضها  النهائية

على مجالس األقسام 

 المشتركة.

اد الالئحة الدراسية اعتم  5/3/1/4

 مجالس األقسام المشتركةالجديدة من 

ا من الكلية استعدادا العتماده مجلسو

/ لجنة  الجهات األعلي )مجلس الجامعة

 القطاع(.

 

 

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

تطوير  6/1 . الطالب6

منظومة القبول 

 والتحويل

استمرار اإلعالن  6/1/1

عن سياسات القبول 

 والتحويل

جراءات إاستمرار اإلعالن عن  6/1/1/1

التحويل من وإلي البرنامج بعدة وسائل 

 .لكترونيةإو ورقية 

أكتوبر كل عام 

 دراسي

 

فريق معيار 

الطالب وإدارة 

 شئون الطالب

طرق ووسائل 

 اإلعالن.

جراءات إلطالب با وعيةت 6/1/1/2

خالل  من القبول أو التحويل من التظلمات

 .عقد ورش العمل

تفعيل نظم  6/2

 الدعم الطالبي

تفعيل آليات دعم  6/2/1

 الطالب المتفوقين

لية توعية الطالب بوجود اآل 6/2/1/1

واستمرار تطبيق اآللية المعتمدة لدعم 

 - لوحة شرف - المتفوقين )شهادات تقدير

 - جوائز عينية - حفل تكريم األوائل

مشاركة المتفوقين في السيمنارات 

 .العلمية

نهاية كل فصل 

 دراسي

فريق معيار 

الطالب ومجلس 

إدارة البرنامج 

وإدارة شئون 

 الطالب

فحص أدلة تكريم 

الطالب 

 المتفوقين.

برامج تفعيل  6/2/2

 رعاية الطالب المتعثرين

من خالل نظام  دراسيا

 دة الطالبيةالريا

لية وعية الطالب بوجود اآلت  6/2/2/1

لية المعتمدة لدعم تطبيق اآل واستمرار

مجموعات  - المتعثرين )حصر المتعثرين

 تكريم المتقدمين منهم دراسيا(. - التقوية

متابعة نتائج  مستمر

الطالب المتعثرين 

من وتطورها 

خالل مقرري 

 الفرق.



 معيــار التعزيز والتطوير

 جاالتم

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

آلية التعامل مع  6/2/3  

 ذوي االحتياجات الخاصة
تطبيق اآللية المعتمدة في حال  6/2/3/1

 وجود الفئة المستهدفة والتوعية بها.

بداية كل عام 

 دراسي

منسق معيار 

الطالب بالتعاون 

مع إدارة شئون 

 الطالب

قياس رضا الفئة 

المستهدفة في حال 

 وجودها.

تشجيع الطالب  6/2/4

على المشاركة في 

 األنشطة الطالبية

اإلعالن عن األنشطة الطالبية  6/2/4/1

 لكترونية وورقية.إالمختلفة بعدة وسائل 

الفصل 

الدراسي األول 

حسب خطة 

األنشطة 

 الطالبية

إدارة رعاية 

 الشباب

متابعة نسبة 

مشاركة طالب 

البرنامج في 

 األنشطة الطالبية.
 –تنظيم أنشطة طالبية )ثقافية   6/2/4/2

فنية( وتنظيم  –رياضية  –اجتماعية 

االحتفاالت الخاصة بالبرنامج بمشاركة 

 الطالب.

في تكريم الطالب المشاركين   6/2/4/3

 األنشطة الطالبية

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير 

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

 أهداف

التطوير 

 والتعزيز

مقترحات 

 التطوير
 أنشطة وآليات التنفيذ

توقيت 

 التنفيذ
 المسئول عن التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

التواصل  6/3 

المستمر 

والفعال مع 

 الخريجين

إنشاء  6/3/1

بيانات  قاعدة

محدثة عن 

خريجي 

 البرنامج

إنشاء قواعد بيانات لخريجي البرنامج تشمل  6/3/1/1

 وسائل التواصل معهم.

منسق لجنة الطالب  مستمر

والخريجين بالتعاون 

مع إدارة شئون 

 الطالب

متابعة تفاعل  

الخريجين مع 

أنشطة البرنامج 

 والكلية.

لمي للبرنامج المشاركة بفاعلية في المؤتمر الع 6/3/1/2

 .بحضور المجلس االستشاري ودعوة أرباب العمل

الفصل 

الدراسي 

الثاني كل 

 عام

نسبة مشاركة 

خريجي البرنامج 

في المؤتمر العلمي 

 للبرنامج.

قياس  6/4

رضا الطالب 

عن أداء 

 البرنامج

6/4/1 

استطالع آراء 

الطالب بصورة 

دورية عن 

الخدمات 

 المقدمة لهم

فيذ اإلجراءات التصحيحية وفق نتائج متابعة تن 6/4/1/1

 استبيان قياس رضا الطالب للعام الدراسي.

فريق معيار الطالب  مستمر

بالتعاون مع مجلس 

 إدارة البرنامج

ارتفاع نسبة رضا 

الطالب في عام 

2222/2221 

تطبيق استبيانات الستطالع رأي الطالب عن  6/4/1/2

الدعم  –التحويل الخدمات المقدمة لهم )سياسات القبول و

 –نظام الرييادة الطالبي –األنشطة الطالبية  –الطالبي 

 التعليم والتعلم ..(. –الموارد والتسهيالت الداعمة 

 –مايو 

يونيه كل 

 عام دراسي

متابعة تنفيذ  فريق معيار الطالب

اإلجراءات 

 التصحيحية

مناقشة نتائج رضا الطالب بمجالس األقسام  6/4/1/3

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةالمشتركة و



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

. أعضاء 7

هيئة 

 التدريس

رفع كفاءة  7/1

أعضاء هيئة 

الهيئة التدريس و

 المعاونة

وضع خطة  7/1/1

تدريبية فعالة ألعضاء 

هيئة التدريس 

 ومعاونيهم

تحديد االحتياجات التدريبية  7/1/1/1

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يناير كل عام 

 دراسي

 

فريق معيار 

أعضاء هيئة 

 التدريس

تقرير متابعة 

التدريب ونتائج 

 التقييم.

ة التدريبية ألعضاء تنفيذ الخط 7/1/1/2

هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقياس 

 مردود التدريب.

 مستمر

عقد ورش عمل ألعضاء هيئة  7/1/1/3

التدريس لرفع قدراتهم ومهاراتهم على 

استخدام التطبيقات اإللكترونية المختلفة 

لرفع محاضراتهم والتواصل اإللكتروني 

 الفعال مع الطالب.

بداية كل عام 

 اسيدر

تفعيل آليات  7/1/2

 المساءلة والمحاسبة

تكريم أعضاء هيئة التدريس  7/1/2/1

 المتميزين وفقا آللية التقييم المعتمدة.

نهاية كل فصل 

 دراسي

مجلس إدارة 

 البرنامج

نتائج قياس 

 الرضا الوظيفي

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة 

 وقياس األثر

 

  

متابعة تنفيذ اإلجراءات  7/1/2/2

التصحيحية وفق قياس الرضا الوظيفي 

 للعام الدراسي.

 مستمر

 

فريق معيار 

أعضاء هيئة 

التدريس ورؤساء 

 األقسام المشتركة

نتائج قياس 

 ا الوظيفيالرض

قياس رضا أعضاء هيئة  7/1/2/3

التدريس. وعرض النتائج على مجالس 

األقسام المشتركة التخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية.

نهاية العام 

 الدراسي

وجود منظومة  7/2

متطورة للبحث 

 العلمي

تشجيع النشر  7/2/1

الدولي واإلقليمي 

 والمحلي لألبحاث

بحاث متابعة نسبة نشر األ 7/2/1/1

الدولية والمحلية بالبرنامج وكذلك حضور 

 المؤتمرات.

نهاية كل عام 

زيادة نسبة نشر  دراسي

األبحاث 

تكريم أعضاء هيئة التدريس  7/2/1/2 بالبرنامج.

 عند النشر الدولي لألبحاث.
 مستمر

مجلس إدارة 

 البرنامج

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت التطوير م

 والتعزيز

التطوير  افأهد

 والتعزيز

مقترحات 

 التطوير
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ

المسئول عن 

 التنفيذ
 آلية المتابعة وقياس األثر

. التعليم 8

 والتعلم

وجود  8/1

سياسات واضحة 

 للتعليم والتعلم

     

تحديث  8/2

أساليب التعليم 

 والتعلم

تشجيع  8/2/1

التعلم الذاتي 

وأساليب التعلم 

 لحديثةا

إقامة ورشة عمل ألعضاء هيئة  8/2/1/1

التدريس والهيئة المعاونة للتدريب على 

 التعلم الذاتي.

بداية العام 

 الدراسي

متابعة تنفيذ التدريب  - 

ومردوده في التطبيق 

 مع الطالب.

% من 25تحويل نسبة  8/2/1/2

المقررات الدراسية إلى مقررات 

 إلكترونية.

فريق  مستمر

تعليم معيارال

 والتعلم

متابعة إجراءات تحويل  -

المقررات إلى مقررات 

 إلكترونية.

متابعة تطبيق أساليب التعلم  8/2/1/3

 الذاتي وتحفيز الطالب على المشاركة.

فريق  مستمر

معيارالتعليم 

 والتعلم

متابعة ملفات المقررات  -

وما تحتويه من أدلة 

على تطبيق أساليب 

 التعلم الحديثة.

الطالب عن تنمية رضا  -

أساليب التعليم والتعلم 

 في المقررات الدراسية.

قياس رضا الطالب عن أساليب  8/2/1/4

 التعليم والتعلم المستخدمة.

نهاية الفصل 

 الدراسي

فريق 

معيارالتعليم 

 والتعلم

قياس نسبة رضا  -

 الطالب.

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 تعزيزوال
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ
 المسئول عن التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

تعظيم دور  8/3 

التدريب العملي 

في إكساب 

الطالب مخرجات 

 التعلم المستهدفة

زيادة  8/3/1

االستفادة من 

 التدريب العملي

متابعة التدريب العملي في  8/3/1/1

لدراسية وتنويع األساليب المقررات ا

 المستخدمة.

أعضاء هيئة التدريس  مستمر

المعنين ومجالس 

 األقسام المشتركة

ارتفاع مهارات  -

 الطالب العملية.

تفعيل دور  8/3/2

 التدريب الميداني

عقد اتفاقيات مع مؤسسات  8/3/2/1

 لتدريب طالب المستوى الثالث.

فريق معيارالتعليم  مستمر

 اون معوالتعلم بالتع

لجنة التدريب 

الميداني والتنمية 

 المهنية

اعتماد المقترح  -

 المستهدف.

 

 

 

 

 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

المسئول عن 

 التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

م . تقوي9

 مخرجات التعلم

تطوير آليات  9/1

تقويم مخرجات 

التعلم المستهدفة 

 للبرنامج

تفعيل نظام  9/1/1

واضح لتقويم 

 مخرجات التعلم

متابعة تنفيذ النظام المعتمد  9/1/1/1

لتقويم مخرجات التعلم المستهدفة 

 بالبرنامج. 

فريق معيارتقويم  مستمر

مخرجات التعلم 

وأعضاء هيئة 

 التدريس

النظام  إعالن -

 وتطبيقه.

تطوير نظم  9/2

التقويم 

 واالمتحانات.

تشجيع  9/2/1

أعضاء هيئة 

التدريس على إعداد 

اختبارات التصحيح 

 اإللكتروني

عقد ورشة عمل لتدريب  9/2/1/1

أعضاء هيئة التدريس على كيفية 

 إعداد االختبار اإللكتروني.

فريق معيارتقويم  كل عام دراسي

مخرجات التعلم 

ة القياس مع وحد

 والتقويم بالكلية

نسبة االختبارات  -

التي تمت 

بالتصحيح 

 اإللكتروني.
تحديد نسبة من المقررات  9/2/1/2

الدراسية لتطبيق اختبارات التصحيح 

اإللكترونية واعتمادها من مجالس 

 األقسام المشتركة.

عقد ورشة عمل لتدريب  9/2/1/3

نوك هيئة التدريس على كيفية إعداد ب

 األسئلة.

  كل عام دراسي 

 

 

 



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز

مقترحات 

 التطوير
 آلية المتابعة وقياس األثر المسئول عن التنفيذ توقيت التنفيذ أنشطة وآليات التنفيذ

تقويم  9/2/2  

 االختبارات

ت متابعة تنفيذ اإلجراءا 9/2/2/1

التصحيحية بناًء على األدوات 

المطبقة لتقييم عملية تقويم الطالب 

 للعام الدراسي.

 –ديسمبر 

يونيه كل عام  

 دراسي

 لجنة االمتحانات

وتقويم مخرجات التعلم 

بالتعاون مع فريق 

 معيارمخرجات التعلم

إخطار أعضاء هيئة  -
 التدريس المعنيين..

تقارير متابعة  -
 اإلجراءات التصحيحية.

فحص معايير الورقة  9/2/2/2

االمتحانية وعرض النتائج على 

مجالس األقسام المشتركة التخاذ 

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

عقب 

اختبارات كل 

 فصل دراسي

 لجنة االمتحانات

وتقويم مخرجات التعلم 

بالتعاون مع فريق 

 معيارمخرجات التعلم

إخطار أعضاء هيئة  -
 التدريس المعنيين..

متابعة تقارير  -
 اإلجراءات التصحيحية.

تحليل نتائج االمتحانات  9/2/2/3

وعرض النتائج على مجالس 

األقسام المشتركة التخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية المناسبة.

قياس رضا الطالب عن  9/2/2/4

 عملية التقويم.
وحدة القياس والتقويم 

بالكلية بالتعاون مع 

 لجنة االمتحانات

رجات التعلم وتقويم مخ  

نتائج قياس رضا الطالب 

 عن االختبارات.



 معيــار التعزيز والتطوير

جاالت م

التطوير 

 والتعزيز

التطوير  أهداف

 والتعزيز
 أنشطة وآليات التنفيذ مقترحات التطوير

توقيت 

 التنفيذ
 المسئول عن التنفيذ

آلية المتابعة وقياس 

 األثر

. نظم إدارة 12

الجودة في 

 البرنامج

نشر  12/1

ثقافة الجودة  

 بالبرنامج.

توعية  12/1/1

أعضاء هيئة 

التدريس والجهاز 

اإلداري والطالب 

 بنظام الجودة.

توفير المعلومات واألدلة  12/1/1/1

والكتيبات اإلرشادية للتعريف بنظام الجودة 

 واالعتماد األكاديمي. 

أكتوبر كل 

عام دراسي 

 ومستمر

وحدة الجودة بالتعاون 

يارالتعزيز مع فريق مع

 والتطوير

نسبة وعي الفئات  -

المختلفة بالبرنامج 

بأنشطة وممارسات 

 الجودة.

 
عقد ورش عمل ولقاءات  12/1/1/2

تعريفية مع أعضاء هيئة التدريس والطالب 

 للتعريف بأنشطة وممارسات الجودة. 

تعزيز  12/2

إجراءات 

الحفاظ على 

عناصر الجودة  

 بللبرنامج.

 تطبيق 12/2/1

نظام الجودة 

 بالبرنامج.

متابعة تطبيق ممارسات  12/2/1/1

ومعايير الجودة من خالل تقارير شهرية 

 لتقدم العمل.

وحدة الجودة بالتعاون  مستمر

مع فريق معيارالتعزيز 

 والتطوير

تقارير وحدة  -

الجودة عن متابعة 

 تنفيذ النظام.

 

متابعة تنفيذ نظام إدارة وتعزيز  12/2/1/2

 الجودة في جميع مجاالت البرنامج.

كل عام 

 دراسي 

متابعة تنفيذ  -

اإلجراءات 

 التصحيحية. 

متابعة مردود األداء من خالل  12/2/1/3

استطالع آراء األطراف المعنية في البرنامج 

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.  

 



 


