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 استراتيجية البرنامج االكاديمي  املعيار األول:

 الرسالة والغايات واألهداف 

 أنشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 المساندة االساسية الى من

 آليات وتطوير لتصميم خطة وضع

 للبرنامج والرسالة الرؤية نشر

لطلبة حول عمل استبانة استطالع اراء ا

 الرسالة
 تحليل اإلستبانات وكتابة تقرير 2022 2021

 القسم  رئيس

منسق لجنة تقييم 

 االداء 

 شعبة ضمان

  بالمعهدالجودة 

عمل ندوات ومنشورات وتوزيعها على 

 جميع منسوبى القسم 

نشر الرؤية والرسالة على موقع الجامعة 

 والقسم االلكترونى  

2021 2022 

رنامج للرؤية معرفة منسوبى الب

 والرسالة ووجود منشورات وملصقات 

 

 

 القسم رئيس

منسقة  لجنة ضمان 

 الجودة بالقسم 

شعبة ضمان 

 الجودة بالمعهد
 

عمل استبانة استطالع اراء جهات سوق 

 العمل حول الرسالة

2021 2022 
 تحليل اإلستبانات وكتابة تقرير

 

اجراء عمليات استشارية لوضع 

مع  جعتها دوريا  اومر القسمرسالة 

تفعيل دور الطلبة وأرباب العمل 

والهيئات المهنية فى المراجعة 

 الدورية 

عمل اجتماعات للتشاور في صيغة 

الرسالة مع اعضاء هيئة التدريس 

 واألداريين 

 محاضر االجتماعات  توثيق 2022 2021

اعضاء هيئة  القسم رئيس

التدريس  

وموظفي 

 البرنامج 

في ضاء هيئة التدريس عمل اجتماعات الع

لوضع الرؤية والرسالة والموائمة  القسم 

 ورسالتها  الجامعةبينها وبين رؤية 

 

 محاضر اإلجتماعات توثيق 2022 2021

 القسم رئيس
اعضاء هيئة 

التدريس  

 وموظفي البرنامج 

مل استبانة استطالع اراء الطلبة حول ع

 الرؤية والرسالة 

 

 وكتابة تقرير تحليل اإلستبانات 2022 2021

اعضاء هيئة  القسم رئيس

التدريس  

وموظفي البرنامج  

 والطالب

عمل استبانة استطالع اراء اإلداريين حول 

 الرؤية والرسالة
 تحليل اإلستبانات وكتابة تقرير 2022 2021

اعضاء هيئة  القسم رئيس

التدريس  

 وموظفي البرنامج 
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 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء فترة التنفيذ أنشطة المبادرات
 المساندة االساسية الى من

اعداد خظة واضحة ومعتمدة لمراجعة 

 ( سنوات3:5وتطويرها  كل ) الرسالة

 

 وجود خطة فعلية 2022 2021

اعضاء هيئة  القسم رئيس

التدريس  

 وموظفي البرنامج 

 
دعوة الخريجين والمستفيدين لحضور -

النوات التى يعقدا القسم  للتحقق من تنفيذ 

 الرسالة وتطويرها 

2021 2022 
 عقد ورش عمل 

 توثيق اللقاءات والندوات 

وحدة التاهيل 

  التوظيفو

لجنة الجودة 

 بالبرنامج 

استخدام الرسالة كأساس لتخطيط 

اإلستراتيجي واتخاذ القرارات 

 بالقسمالمتعلقة 

تفعيل استخدام الرسالة فى التخطيط  

االستراتيجي للقسم ومراجعة الرسالة عند 

 بناء خطط التحسين والمراجعات الداخلية 

2021 

 

2022 

 

ن استخدام تصميم استبانة هادفة للتحقق م

 الرسالة فى التخطيط االستراتيجى 

لجنة القياس مسؤول  

 والتقويم 

 الجودة لجنة

 بالبرنامج
اتساق خطط التحسين مع رؤية ورسالة 

 البرنامج 

اإلتساق بين رسالة البرنامج وغايات 

 القسمواهداف 

 واهدافه دوريا   القسممراجعة غايات  
2021 2022 

البرنامج  واهدافة تقارير مراجعة غايات 

 .دوريا  

 محاضر حلقات النقاش 

 استخدام االستبانات 

لجنة التخطيط  ؤولمس

االستراتيجية ووحدة 

 القياس والتقويم 

منسقة الجودة 

 بالبرنامج 
 عقد حلقات نقاش  

 

 

 

 

 (القسم وقيادة الثاني )إدارة: املعيار التحسين  خطط

 مسئولية التنفيذ رات األداءمؤش فترة التنفيذ أنشطة املبادرات
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 املساندة االساسية الى من

ايجاد أنظمة  ولوائح  للبرنامج محددة 

 القسموواضحة تخدم مصلحة 

وطالبه مشتقة من انظمة و لوائح 

 الجامعة

تكوين لجان من اعضاء هيئة التدريس مهمتها 

 وضع اللوائح واألنظمة املنظمة ألعمال 

 جامعةمشتقة من لوائح الالقسم  

2021 2022 

استطالع رأي منسوبي القسم وطالبه حول 

 مدي وضوح وشمول االنظمة املعمول بها  

اعضاء هيئة  القسم رئيس

 التدريس وموظفي 

 القسم  

تكوين لجان من أعضاء هيئة التدريس 

متابعة لألنشطة  وتعمل على تفعيل االنشطة  

 القسم  

2021 2022 

 م  واملعتمدةالقس  املختلفة اللجان تشكيل

االختصاص خطابات التكليف  جهات من

 ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين

اعضاء هيئة  رئيس القسم

التدريس وموظفي  

 القسم  

 اعداد دليل ملهام منسوبي البرنامج
2021 2022 

شعبة ضمان  القسم  .القسم   وجود دليل متكامل ملهام منسوبي 

  الجودة في املعهد

صيغ واضحة ومحددة  العمل على بناء

 لتفويض السلطات داخل القسم  

اعداد نماذج التفويض والسماح بتفويض 

اعضاء من  القسم  ألداء بعض املهام في حال 

 غياب الرئيس .

2021 2022 

خطابات موجهة لألعضاء بالتفويض 

 والتكليف .

لجنة الجودة   رئيس القسم

 القسم  

تحديد املهام املختلفة داخل  القسم  

 جميع منسوبى  القسم  ل

التكاليفات الداخلية ملهام منسوبي  القسم  

 2022 2021 من أعضاء واداريات 

 خطابات التكليف 

 تشكليل اللجان معتمد 

منسق الجودة   رئيس القسم

 القسم  

وضع نظام لعمليات التخطيط   

والقيام بمراجعة وتقييم دوري 

لتحسين اداء القسم وتطوير الخدمات 

 دمها .التي يق

تشكيل لجنة   القسم  إلعداد الخطة   

 اإلستراتيجية و اعداد  الخطة التشغيلية 

 
2021 2022 

   االستراتيجي التخطيط لجنة تشكيل خطابات 
 .االختصاص جهات من والمعتمدةالقسم  

  تشغيلية وخطة استراتيجية خطة اعداد
 خالل من التنفيذ وممكنة وواضحة محددة
 . المتاحة الموارد
   تنفيذها ومدي الخطة جودة عن تقارير وجود

 .تنفيذها ومستوي

  

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 للقيم 
ً
االلتزام باملواثيق االخالقية وفقا

 اإلسالمية 

اعداد ميثاق اخالقى  بالبرنامج مستمد من 

قي للجامعة ويشمل الفئات امليثاق االخال
2021 2022 

وثيقة للميثاق االخالقي معتمدة بالقسم 

 وتشمل الفئات املختلفة بالقسم 

اعضاء هيئة  رئيس القسم

 التدريس 
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 التزام منسوبي البرنامج بامليثاق االخالقى املختلفة بالقسم

تفعيل مبدأ مشاركة الطالب في عضوية 

 اللجان الطالبية في القسم 

الطالب املمثلين باللجان  في اشراك 

 اجتماعات اللجان املختلفة.
2021 2022 

محاضر اجتماعات اللجان كشف توقيع 

 كشف توقيع الطالب 

توثيق افكار وآراء الطالب بمحاضر  

 اجتماعات اللجان.

اعضاء هيئة  رئيس القسم

الطالب  –التدريس 

 بالقسم 

تفعيل مشاركة الطلبة وأرباب العمل 

وي العالقة املباشرة وغيرهم من ذ

 بالقسم 

 طالبية أنشطة تنفيذ مع توعوية برامج

 مختلفة

 تعاون  بروتوكوالت

 ولقاءات ندوات عمل

2021 2022 

  الطالبية لألنشطة معارض

  االتفاقيات

 الحاضرين وأسماء الصور 

مسؤول النشاط 

 الالصفي  بالقسم

 رئيس  القسم 

كتب  من التعلم مصادر جميع توفير تم  التعلم مصادر توفير

  ذكية وسبورات محمولة منهجية
2021 2022 

  وجود كتب منهجية

 القسم واحدة ذكية سبورة وجود مع

 للمحاضرات
 شعبة الحسابات

وحدة الخدمات 

والمتابعة 

المرتبطة بمدير 

 اإلدارة 

  عمليات التخطيط  تضمين
 
 إدارة

  بوصفها املخاطر
 
  مكونا

 
 في أساسيا

 وضع مع التخطيط،  استراتيجيات

 املخاطر لتقدير املناسبة اآلليات

 .حدوثها حالة في آثارها من والتقليل

 والسالمة لألمن خطة إعداد

2021 2022 

لجنة األمن والسالمة  الجودة مركز في الخطة مستند

 بالبرنامج 

شعبة ضمان  

 الجودة 

 املستهدفة التعلم نواتج  أهمية توضيح  

 راتاملقر  ومحتويات والطالبات للطالب

 .والتقييم التعليم واستراتيجيات

 تحقيقها املطلوب باألهداف الطالب توعية

 أثناء األكاديمي االرشاد خالل من

 املحاضرات

2021 2022 

 توعوية نشرات وجود

 الطالب رأي استطالعات

اعضاء هيئة التدريس 

 بالبرنامج 

املرشدين 

 االكاديمين 

 

  القواعد بأهم  التوعية لقاءات زيادة

 .الطالب على املطبقة لوائحوال

 العام بداية في للطالب تعريفي لقاء عقد

 الثاني الفصل بداية وفي الدراس ي

 أعضاء مع للتوعية لقاءات عدة عقد

 واملوظفين التدريس

2021 2022 

 محاضر االجتماعات 

كشف حضور الطالب والموظفين 

 وأعضاء التدريس

 رئيس القسم

 االرشاد مسؤول

 األكاديمي

لكلية وكيلة ا

 لشؤون الطالب 
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 املعيار الثالث/) ادارة ضمان الجودة  (

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 بالقسم الجودة عمليات تحسين
 

 القسم موظفي بين الجودة ثقافة نشر
  الجودة تحسين بنتائج وتعريفهم

2021 2022 

 هيئة اعضاء رئيس القسم القسم أعضاء جميع بين  الجودة ثقافة نشر
 التدريس
 وموظفي
  البرنامج

 التدريس هيئة اعضاء مشاركة تفعيل
  الذاتى التقويم عمليات في والموظفين
 األداء وتحسين التقارير اعداد في والتعاون

 .  انشطتهم مجال في وذلك

2021 2022 

 التدريس ةهيئ أعضاء جميع مشاركة
 تحسين عمليات في والموظفين بالقسم
 . الجودة

 هيئة اعضاء رئيس القسم
 التدريس
 وموظفي
  البرنامج

 الجودة بوحدة الكترونية بيانات قاعدة عمل
  بالبرنامج

2021 2022 

 الجودة بوحدة الكترونية بيانات قاعدة عمل
 . بالبرنامج

 هيئة اعضاء رئيس القسم
 التدريس
 وموظفي

  امجالبرن

 السياسات اطار فى واإلبداع االبتكار تشجيع
 . الواضحة واإلرشادات

2021 2022 

 والموظفين التدريس هيئة اعضاء تشجيع
 النواحي مختلف  واإلبداع االبتكار على

 . بالبرنامج

 هيئة اعضاء رئيس القسم
 التدريس
 وموظفي
  البرنامج

 
 
 

 القسم  جودة تقويم

 للقسم داخليةال المراجعة تقارير اعداد

2021 2022 

 واستخدمها الداخلية للمراجعة تقارير وجود
 التقويم وعمليات التحسين خطط في

 هيئة اعضاء رئيس القسم
  التدريس

 دوريا والتحسين التقويم عمليات جراءا
 والتخطيط التقويم عمليات ودمج  بالقسم 

 المعتادة التخطيط عمليات في للتحسين
 .  منها جزءا   وتصبح

2021 2022 

وفقا  بالبرنامج واضحة تحسين خطط اعداد  هيئة اعضاء رئيس القسم 
  التدريس

 طريق عن بالقسم الجودة تقويم على العمل 
 مع  مخرجاته ونواتج  عملياته مدخالت تقويم

 . خاص بشكل الطلبة التعلم بنواتج االهتمام
2021 2022 

 وإعداد  بالبرنامج التقويم عمليات اجراء
 السنوية والتقارير  الذاتية يرالتقار

 هيئة اعضاء رئيس القسم
 التدريس
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 تتضمن للقسم مركزية  بيانات قاعدة انشاء
– الطالب تقدم معدالت – الدرجات توزيع
 عند منها االستفادة ويتم  الدراسة اتمام

 . بانتظام المراجعة

2021 2022 

 للبرنامج مركزية  بيانات قاعدة انشاء
 تقدم معدالت – رجاتالد توزيع تتضمن
 االستفادة ويتم  الدراسة اتمام– الطالب
 . بانتظام المراجعة عند منها

 هيئة اعضاء رئيس القسم
  التدريس

 
 
 
 
 

االداء مؤشرات تطبيق  

 لضمان الالزمة والمؤشرات المعايير تحديد
 النواحي من  الجودة

 التدريس هيئة اعضاء اداء  تطوير
 جودة عن بالطال رضا درجة مؤشر تطبيق

 .المقررات
 في المؤشرات تطبيق نتائج من االستفادة

 المقرر تقرير
 في المؤشرات تطبيق نتائج من االستفادة 

 القسم تقرير
 باألداء الحالي األداء مقارنة تقارير اعداد

 السابق

2021 2022 

 التطوير علي التدريس هيئة اعضاء تشجيع
 دوإعدا المختلفة بالدورات وااللتحاق الذاتي

العلمية البحوث  
 المختلفة الوطنية الهيئة مؤشرات تطبيق

 الجودة ضمان في  منها واالستفادة
  لمقررات ا تقارير وإعداد بالبرنامج

البرنامج وتقرير . 

 هيئة اعضاء رئيس القسم
  التدريس

طريق عن للقسم داخلية مراجعة عملية اجراء  

2021 2022 

 ياتبعمل الخبرة ذو باستشاريين االستعانة

البرامج تقويم . 
  

 طريق عن القسم تقويم من المستقل التحقق
 بعمليات خبرة ذو باستشاريين االستعانة

 بالقسم الجودة تقويم
 مستقلة تقويم عمليات اجراء فريق تشكيل
 بالقسم
   الداخلية المراجعة ادوات  تفعيل

2021 2022 

 .القسم تقويم
 

 .بالقسم مستقلة تقويم عمليات فريق تكوين
 ادوات باستخدام التقويم عمليات اجراء

 . الداخلية المراجعة

   

 رئيس القسم

 هيئة اعضاء
 التدريس
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 املعيار الرابع )التعليم والتعلم(

 األنشطة ملبادراتا

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء 

 مسئولية التنفيذ

 املساندة األساسية
 إلى من

ة ا
قب

را
 مل

ية ر
شا

ست
ة ا

جن
 ل

ل
كي

ش
ت

ت 
اال

ج
مل

ذ 
خا

 ات
مع

رة 
تم

س
 م

رة
صو

ة ب
مي

دي
كا

األ

م 
س

لق
ى ا

ة ف
ي ور

ضر
 ال

ت
ال

دي
تع

ال
 

 

تشكيل لجنة من الخبراء األكاديميين من داخل وخارج الجامعة 

 إلبداء رأي مستقل حيال تحديد نواتج التعليم املستهدفة
2021 2022  

 
 مجلس القسم املعهدعمادة  وجود اللجنة فعليا

 توظيف والخريجينعمل استبانات لجهات ال

2021 2022 

أعضاء هيئة  تنفيذ االستبانات    

 التدريس بالقسم

 لجنة الجودة بالقسم 

االستفادة من آراء الطلبة والخريجين وجهات التوظيف في تطوير 

 2022 2021 القسم

أعضاء هيئة  القسمتطوير 

 التدريس بالقسم

 لجنة الجودة بالقسم 

ر 
وي

ط
ت ت

يا
مل

ع
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لق
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نه
سي

ح
وت

 

صميم وتنفيذ دورات تدريبية في توصيف املقررات والبرامج ت

 تكون ملزمة العضاء هيئة التدريس الجدد
2021 2022 

تنفيذ الدورات الخاصة بتوصيف 

 املقررات والبرنامج

الجودة  شعبة

 والتطوير
 مجلس القسم
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تشكيل  لجنة بالقسم ملتابعة اتساق املجاالت االكاديمية 

 الطلبةواملهنية التي يعد لها 
 مجلس القسم وجود اللجنة الفعلية 2022 2021

بعض الطلبة 

والخريجين وأعضاء 

هيئة التدريس 

ومديرات اإلدارات 

 ذات العالقة

وضع آليات استراتيجيات واضحة ومناسبة تكفل ضمان 

املشاورات املتعمقة واملفصلة في قبول أو رفض املقترحات 

 والتعديالت .
2021 2022 

يجيات واالليات تحديد االسترات

املناسبة التي تؤدي إلي ضمان 

 تفعيل املشاورات

 مجلس القسم املعهدعميد 

م 
وي

تق
ت 

يا
مل

ع
سم

لق
ا

 
ته

جع
را

وم
 

 انشطة وتقارير لجنة الجودة 2022 2021 اعتماد توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية
الجودة  شعبة

 واالعتماد االكاديمي
 اعضاء القسم

لبرنامج  خاص بحفظ ملفات البرنامج تحديد مقر ثابت ل

 واملقررات وتحديثها 
 عميد الكلية توقير املقر املناسب 2022 2021

وحدة الجودة 

 واالعتماد االكاديمي

 مقاييس لنواتج التعلم البرنامج  تحديد مؤشرات للجودة تتضمن

 
 تحديد مؤشرات 2022 2021

لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

ية للتقارير عن البرنامج من قبل كبار املسؤولين املراجعة السنو 

 في االدارة العليا ولجان الجودة 
 املراجعة الفعلية 2022 2021

عمادة الجودة 

 واالعتماد
 املعهدعميد 

تحديد اإلجراءات املناسبة لعمل التحسينات الالزمة عند 

 الكشف عن اي مشكالت خالل عمليات التقويم 
 ءات املناسبةتحديد االجرا 2022 2021

لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

اجراء التقويم الشامل على االقل كل خمس سنوات ، اضافة الى 

 عمليات التقويم السنوية 

 

 اجراء التقويم السنوي الشامل 2022 2021
لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

االستعانة بخبراء من القطاعات  املهنية ذات العالقة،  أضافة 

ي اعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة من مؤسسات تعليمية ال

 اخرى 

 

 مجلس القسم املعهدعميد  تشكيل اللجنة 2022 2021

قي
ت

م 
ي

ط
ال بة
ل

 

 سماعضاء القوحدة الجودة  وضع اآلليات املناسبة 2022 2021تحديد اليات مناسبة وصادقة يمكن االعتماد عليها للتحقق من 
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 أنماط التعلم املطلوبة.

 

 والتطوير

تحديد املصفوفات أو وسائل اخرى حديثة يتم االستعانة بها 

 عند تصحيح اختبارات الطلبة وواجباتهم ومشاريعهم 
 وضع املصفوفات املناسبة 2022 2021

لجنة الجودة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

وضع سياسات واجراءات يمكن اتباعها لتعامل مع الحاالت التي 

 ل الطلبة غير مالئمة يكون فيها مستويات تحصي
 وضع االاسيات واالجراءات املطلوبة 2022 2021

لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

 وضع إجراءات واليات 

 لتقييم أعمال الطلبة بعدالة وموضوعية

   

 وضع االجراءات واآلليات املطلوبة 2022 2021
لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

ة 
مي

لي
تع

 ال
ت

دا
اع

س
امل

ل
بة

طل
ل

 

فعيل االرشاد االكاديمي ووسائل االتصال االلكتروني بين كل ت

عضو يطبع من البوابة االرشاد االكاديمي له املرشد االكاديمي 

 والطلبة 

2021 2022 
تحديد وسائل االتصال بين املرشد 

 االكاديمي والطلبة

وحدة الجودة 

 واالعتماد
 مجلس القسم

املناسبة ملساعدة  تحديد برنامج للدروس    اإلضافية )خاصة (

 املتعثرين من الطلبة.
 مجلس القسم املعهدعمادة  تنفيذ البرنامج 2022 2021

توفير مرافق مناسبة للدراسة الفردية بشكل يسمح بالخصوصية 

 مع توفير املعامل الالزمة.
 املعهدعمادة  توافر املرافق 2022 2021

 

 مجلس القسم

 

 

س
ي در

لت
ة ا

ود
ج

 

 العضاء هيئة التدريس الجددتنفيذ دورات تدريبية 

 
 لجنة الجودة بالقسم املعهدعمادة  تنفيذ الدورات املطلوبة 2022 2021

 2022 2021 تحديث الكتب املقررة واملراجع للطلبة وتوفيرها.
املطالبة بتوفير الكتب واملراجع 

 الحديثة.
 مجلس القسم املعهدعمادة 

يات التعليم وضع اليات مناسبة ملراجعة فعالية استراتيج

 املختلفة املستخدمة 

 

 وجود اآلليات املناسبة 2022 2021
لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم
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 ث تسمح بوضع التعديالت املناسبة املرونة في الخطط الدراسية بحي

2021 2022 

مدى قابلية الخطة الدراسية 

 للتعديل والتحسين
لجنه الخطط 

 بالقسم

 اعضاء القسم

 

 

ود 
جه

م 
دع

 

ح
ت

ة 
ود

ج
ن 

سي

س
ي در

الت
 

تشجيع اعضاء هيئة التدريس على تطوير االستراتيجيات املناسبة 

 ادائهم التدريس يلتحسين 
2021 2022 

وجود جوائز التميز والتشجيع 

 لالعضاء
 املعهدعميد 

 لجنة الجودة بالقسم

 

 

 

ة 
يئ

 ه
ت

ال
ؤه

م

س 
ي در

الت

هم
رات

خب
و

 

     

هم بصفة مستمرة في توفير اليات ملشاركة اعضاء هيئة التدريس وطالب

 شطة العلمية واملؤتمرات املختلفةاالن
2021 2022 

مشاركة اعضاء هيئة التدريس 

وطالبهم في االنشطة العلمية  

 واملؤتمرات

 مجلس القسم املعهدعميد 

ة 
ص

فر
 ال

حة
اتا

ت
دوا

اال
و

ة  
طلب

 ال
كة

ار
ش

 مل
بة

س
ملنا

ا

ة 
اني

يد
امل

رة 
خب

ال
م 

يي
تق

ى 
ف

 

 لجنة الجودة بالقسم قسم ال وجود التصنيف املعتمد 2022 2021 املستهدفة للخبرة امليدانية علموجود توصيف معتمد لنواتج الت

 هدليل للخبرة امليدانيوجود 
 وجود الدليل 2022 2021

 قسم ال
 لجنة الجودة بالقسم

 دة بالقسملجنة الجو  قسم ال تحديد املحكات 2022 2021 تحديد محكات لتقييم أداء الطلبة في التدريب امليداني 

تهيئة الطلبة بصورة كاملة للمشاركة في أنشطة الخبرة امليدانية من 

 خالل اللقاءات التعريفية واملواد التوضيحية 
 تهيئة الطلبة فعليا 2022 2021

 قسم ال
 لجنة الجودة بالقسم

اطالع املشرفين امليدانيين في املواقع على طبيعة املهام املوكلة إليهم وعلى  

 2022 2021 ككل . بالقسمشطة الخبرة امليدانية عالقة أن
االجتماع باملشرفات في املواقع 

 فعليا
 لجنة الجودة بالقسم القسم

ى 
م ف

سا
الق

ن ا
 بي

ن و
عا

الت
ل 

عي
تف

ة 
ود

ج
ت 

شرا
ملؤ

ة 
ن ار

ملق
ت ا

ليا
عم

ن 
 م

دة
فا

ست
اال

 و
فة

ختل
امل

م 
س

لق
ا

ة 
دل

تبا
امل

ت 
برا

لخ
ا

 

 .هالتتوافق البرنامج مع متطلبات االطار الوطني للمؤ 
2021 2022 

االتساقات بين البرنامج واإلطار 

 الوطني

لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

 املراجعة الدورية  والتطوير املستمر 2022 2021 تطوير املقررات والبرنامج بشكل مستمر ملواكبة التطورات
لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وبرامج أخرى مماثلة.

 
 تبادل الخبرات فعليا 2022 2021

لجنة الجودة 

 بالقسم
 مجلس القسم

تفعيل التعاون بين بعض االقسام العلمية ملقارنة مؤشرات الجودة بين 

 البرامج .
2021 2022    
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 طلبة والخدمات املساندةإدارة شؤون ال :خامساملعيار ال

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

  للقسماعداد دليل 

عقد برنامج للتعريف باللوائح املنظمة للقبول 

والتسجيل  ونشرها على مواقع التواصل 

االجتماعي و توزيع النشرات والكتيبات 

 التعريفية 

 ضع دليل تعريفى للقسم و 

2021 2022 

توفر هذه املعلومات على موقع الجامعة و 

مواقع التواصل االجتماعي ووجود املنشورات 

 والكتيبات ونشرها فترة التسجيل

 شؤون الطالب
بعض اعضاء هيئة 

 التدريس

 الطلبةاعداد سجالت  

انشاء قاعدة بيانات ورقية والكترونية  -1

 بالقسمللطالب خاصة 
2021 2022 

توفر قاعدة بيانات الكترونية للطالب على 

 بوابة النظام االكاديمي
 شؤون الطالب

بعض اعضاء هيئة 

 التدريس

االستفادة من اإلحصاءات الطالبية في  -2

 للقسمالتخطيط 
   خطة تحسين البرنامج 2022 2021

 2022 2021 وضع قاعدة بيانات ألعمال الطالبات -3
كات باألنشطة بيان بأسماء الطالبات املشار 

 الطالبية
 وحدة النشاط الطالبي

بعض اعضاء هيئة 

 التدريس

باللوائح التأديبية والقواعد  الطلبةاعالم 

 املنظمه للسلوك واألنشطة 

وضع إعالن بالقواعد واللوائح للطالب  -1

ومواقع  املعهدعلى املوقع ولوحة اعالنات 

التواصل االجتماعي و توزيع النشرات 

 فيةوالكتيبات التعري

2021 2022 
 توفر هذه املعلومات على املوقع والكلية

 ووجود املنشورات والكتبيات  ونشرها
 شؤون الطالب

بعض اعضاء هيئة 

 التدريس

 لجنة الحاالت الطالبية اجتماعات لجنة الحاالت الطالبية 2022 2021 تشكيل لجان محايدة الستئناف التظلم   -2
بعض اعضاء هيئة 

 التدريس

 

     الحكم ضد قرارات تأديبيةاستئناف  -1 
بعض اعضاء هيئة 

 التدريس
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 الطلبةوضع استبانات الستطالع اراء  -2

 بالقسمحول نظام القبول والتسجيل 
2021 2022 

وجود استبيانات الستطالع اراء الطالبات 

 حول  اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج
 لجنة اإلرشاد األكاديمي

بعض اعضاء هيئة 

 التدريس

 الرعاية جودة لتقويم عالةف نظم وضع

 الطالبية

 نموذج انجازات النشاط الطالبي بالبرنامج 2022 2021 توفير الخدمات الالزمة لألنشطة الطالبية -1

 وحدة النشاط الطالبي
منسقة النشاط 

 الطالبي

ستطالع الرأ  حول وضع استبانات ال  -2

 جودة األنشطة الطالبية
2021 2022 

ة الطالبية استبيانات تقييم جودة األنشط

 بكلية التربية بالزلفي

حساب النسبة املئوية للطالبات  -3

 املشاركات في االنشطة الطالبية
2021 2022 

نسبة الطالبات املشاركات باألنشطة الطالبية 

بكلية التربية بالزلفي الى نسبة الطالبات 

 املشاركات من قسم الكيمياء

التوعية والتدريب على نظم االرشاد 

 يمي األكاد

عمل دورات للتوعية بمعايير االعتماد االكاديمى 

 وطرق  االرشاد
2021 2022    
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 مصادر التعلم :السادساملعيار 

 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

توفير سياسات واضحة  لضمان كفاية 

 برنامجمصادر التعلم بال

وضع خطة للبرنامج لالستفادة من مصادر  -1

 التعلم.
 اعضاء القسم فب القسموجود خطة ملصادر التعلم  2022 2021

 رئيس اللجنة

 العلمية

 الطلبةاستطالع اراء  2022 2021 تطوير  املصادر والخادمات املوجودة  -2
عضو االرتباط مع شعبة 

 ضمان الجودة

 رئيس اللجنة

 ميةالعل

ة الكترونية تساعد الباحثيين توفير أنظم

 والطالب فى الوصول على املعلومات 

وضع قاعدة بيانات إلكترونية للمراجع  -1

 والكتب واملجالت العلمية 
 توفر املعلومات علي موقع البرنامج 2022 2021

البوابة  مسؤول

 االلكترونية بالقسم
 البرنامج مشرفة

دورات للطلبة الجدد في االماكن  -2

 والخدمات 
 املكتبة امين الطلبةرضا  2022 2021

 رئيس اللجنة

 ميةالعل

 التعلم ملصادر الفعال االستخدام ضمان

 خدمات مكتبية علي مستو  من الدقة 2022 2021 التأكيد علي ضرورة تأهيل امناء املكتبة -1
وكيلة الشؤون 

 التعليمية

 رئيس اللجنة

 العلمية

االعالن عن  التغيرات التي تحدث في  -2

 للطلبة املكتبة 
 امين املكتبة  رضا وتفاعل الطلبة 2022 2021

 رئيس اللجنة

 العلمية

دورات عن كيفية استخدام املكتبة  -3

 والساعات املتاحة للطلبة ونظام االستعارة
 املكتبة امين استطالع را  الطلبة 2022 2021

 رئيس اللجنة

 العلمية
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 : املرافق والتجهيزات السابعاملعيار 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 ة التنفيذمسئولي

 املساندة االساسية الى من

مناسبة املصادر واملرافق والتجهيزات 

 الحتياجات  البرنامج 

دعم مكتبة القسم باملراجع والكتب  -1

واملجالت العلمية و تطوير نظم الحصر 

 فيها

 زيادة عدد الكتب 2022 2021
 الشؤون وكيلة

 التعليمية

 رئيس اللجنة

 العلمية

زات واملرافق الخاصة توفير التجهي  - 2

 بالبحث العلمي
 التأهيل لفتح مسار للدراسات العليا بالبرنامج 2022 2021

 الشؤون وكيلة

 التعليمية

 رئيس اللجنة

 العلمية
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

العمل على تزويد القسم باحدث 

التجهيزات التي تساعد منسوبي البرنامج 

 على تحقيق اهدافه 

 تزويد ادارة الجامعة ببيان باحتياجات البرنامج  

 تعبئة نماذج طلبات الصيانة  

 نماذج شراء مواد كيميائية

2021 2022 

 توفر االجهزة واملرافق -

استبانات رضا االعضاء والطالب  -

 ملنتسبين للبرنامجا

  

مديرة الشؤون االدارية 

 واملالية

 لجنة الجودة

 لجنة املعامل

لجنة االمن 

 والسالمة 

  

تشكيل لجان للمشتريات قبل شراء 

التجهيزات األساسية لضمان مناسبتها 

 لالحتياجات 

عقد اجتماعات متعددة بين أعضاء هيئة 

 التدريس  لحصر االحتياجات الخاصة بالبرنامج 

الخطط والجداول بناء  و اللجانكيل تش

والصيانة لألجهزة  الزمنية لعمليات الشراء

 والتجهيزات.
 

2021 2022 
 توفر احتياجات البرنامج

 وجود لجان للمشتريا وقيامها بمسؤولياتهم 

 مدير االدارة 

 ومشرفة البرنامج 
 مركز الجودة

وجود تخطيط لعمليات الشراء والصيانة و 

 اوضع جدول زمني له

عقد اجتماعات متعددة بين أعضاء هيئة 

التدريس  لوضع الجدول الزمني لعمليات 

 الشراء والصيانة

 رئيس القسم تطبيق الخطة الزمنية التي تم وضعها 2022 2021
االعضاء املنتسبين 

 للبرنامج

تقييم جودة التغذية الراجعة  من 

املستخدمين االساسيين حول كفاية 

 املرافق وجودتها

ستبانات عن رضا االعضاء عمل اال 

والطالب املنتسبين واملتخرجين من 

البرنامج حول كفاية املرافق وجودتها و 

استخدام البيانات االحصائية في عملية 

 التحسين

2021 2022 

وجود تغذية راجعة من املستخدمين  -

 االساسيين

استبانات  رضا االعضاء والطالب  -

املنتسبين للبرنامج حول كفاية املرافق 

 جودتهاو 

 اعضاء القسم

وكالة الكلية 

للشؤون االدارية 

 واملالية



 
 
 

18 
 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

االلتزام بتوفير املعايير املناسبة فى املرافق 

الخاصة بالتدريس واملعامل مع عمل  

 املقارنة املرجعية 

عمل مقارنة مرجعية للمرافق والتجهيزات 

 مع مالدى املؤسسات االخرى املماثلة 

 التدريس تحقيق معايير الجودة فى قاعات 

2021 2022 

املقارنات املرجعية لقسم الكيمياء مع 

الجامعات االخرى واالستفادة منها في عملية 

 التحسين

  لجنة الجودة

زيادة سعة الكلية بحيث تتوافر أماكن 

كافية تتيح للطلبة الحصول على 

 االستشارات 

 تزويد الجامعة ببيان باملرافق املطلوبة 

2021 

 

2022 

 

 ق املطلوبةتوفر املراف
مديرة الشؤون االدارية 

 واملالية
 لجنة الجودة 

 تزويد الجامعة ببيان باملرافق املطلوبة
 توفر املرافق املطلوبة -

 استبانات رضا االعضاء والطالب -

مديرة الشؤون االدارية 

 واملالية
 لجنة الجودة

توفير مكاتب العضاء هيئة التدريس 

 التاحة الفرصة لالستشارات الخاصة

 للطالبات 

-    

االلتزام بمتطلبات الصحة والسالمة 

،املرافق والتجهيزات مع توفير التدريب 

 املناسب للمستخدمين 

القيام بعملية الصيانة الدورية للتجهيزات 

 واملرافقز

عمل دورات تدريبية على استخدام 

 طفايات الحريق 

 وتطبيق خطة األمن  والسالمة 

2021 2022 
 ن والسالمة بالقسمتقارير لجنة االم -

 توفر ادوات االمن والسالمة بالقسم -

مديرة الشؤون  -

 االدارية واملالية

لجنة االمن  -

 والسالمة

 لجنة املعامل -

اتباع اجراءات محددة لتقييم حالة 

االجهزة بشكل دور  مع االستبدال ان لزم 

 االمر

 تقييم حالة االجهزة بشكل دور 

رافق تزويد الجامعة ببيان عن االجهزة وامل

 التي تحتاج الى صيانة او استبدال

 تحقيق التقييم الدور  لالجهزة واملرافق - 2022 2021
مديرة الشؤون االدارية 

 واملالية

لجنة االمن  -

 والسالمة

 لجنة املعامل -

 لجنة الجودة -

تناسب  معدل اجهزة الحاسب االلي مع  

 أعداد املنتسبين للبرنامج

امج تزويد الجامعة ببيان  باحتياج البرن

 ألجهزة الحاسب االلي 
2021 2022 

تزويد البرنامج بأحدث اجهزة الحاسب االلي 

 املطلوبة

استبانة رضا املنتسبين للبرنامج عن الخدمات 

 االلكترونية

مديرة الشؤون االدارية 

 واملالية
 لجنة الجودة

 قسم الحاسب وحدة التعليم  -شهادات حضور الدورات التدريبية املتعلقة  2022 2021عقد الدورات التدريبية عن الحاسب االلي تقديم الدعم الفني والدورات التدريبية 
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

لهيئة التدريس واملوظفين بما يضمن 

تخدام الفعال للحاسوب والبرمجيات  االس

املؤسسة دورات تدريبية الستخدام 

 الحاسوب والبرمجيات

 االلكتروني  باستخدام الحاسب االلي وبرمجياته وبرمجياته

بسياسة املؤسسات التي تنظم  التقيد

 استخدام الطالب للحاسبات الشخصية

عقد اجتماعات متعددة بين أعضاء هيئة 

التدريس  لتنظيم استخدام الطالب للحاسبات 

 الشخصية

2021 2022 
تطبيق سياسة استخدام الحاسبات 

 الشخصية
 مدير االدارة 

وحدة الخدمات 

 واملتابعة بالكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 ن : التخطيط واإلدارة املاليةالثاماملعيار 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

الشؤون املالية  عمادة الكلية  توفير امليزانية املطلوبة 2022 2021عقد اجتماعات ومناقشات مع الهيئة العليا توفير  ميزانية خاصة بالبرنامج لتغطية 
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 إلقرار ميزانية القسم . النقص في أدوات التعلم والبرنامج .

 

 بالكلية 

وضع خطط للميزانية تخدم احتياجات 

 البرنامج .

عقد اجتماعات بين أعضاء القسم لالتفاق 

 على بنود امليزانية ومجاالت الصرف .
 عمادة الكلية  تطبيق خطة امليزانية 2022 2021

الشؤون املالية 

 بالكلية

مقارنة مرجعية مع برامج مناظرة  عمل

فيما يخص املوارد املالية املتاحة للبرنامج 

 والئحة أوجه اإلنفاق .

عقد اجتماعات ومقارنات مع أقسام مناظرة في 

 جامعات أخرى ملناقشة املوارد وأوجه اإلنفاق .
 تطبيق املقارنة املرجعية 2022 2021

 رئيس القسم
الشؤون املالية 

 بالكلية

حيات إنفاق مالي ولو جزئية منح صال 

للقائم بإدارة البرنامج واملشاركة في عملية 

 تخطيط امليزانية .

اجتماعات موثقة حسب الئحة أوجه اإلنفاق 

 املقبولة .

مشاركة رؤساء االقسام فى وضع ميزانية الكلية 

 ومناقشتها .

 الئحة أوجه اإلنفاق 2022 2021

 رئيس القسم

والشؤون املالية 

 بالكلية

 

 

 

 

 

 التاسع : عمليات التوظيفاملعيار 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

تعريف أعضاء هيئة التدريس واملوظفين 

بمحكات تقويم األداء واجراءاته بشكل 

 مسبق 

 2022 2021 اعالم االعضاء بهذه املحكات 
 ز تطبيق جائزة التمي

 خطة التحسين بالقسم والجامعة 

 رئيس القسم
عميد الكلية 

 والشؤون التعليمية

 عمليات تقييم أعضاء هيئة التدريس .

 أكاديمي أداء أفضل لتحديد لجنة تشكيل

 املتميزين اإلداريين وكذلك القسم ألعضاء

  لهم مكافأة وتقديم

 تشكيل لجنة لتحديد آليات واضحة للتقييم .

2021 2022 
ع كل عضو على نتائج تقييمه بأدلة اطال 

 واضحة .

 رئيس القسم

عميد الكلية 

 والشؤون التعليمية

وضع مواصفات الوظائف والبيانات 

الكاملة عن الوظيفة عند االعالن عن 

 الوظائف.

يتم وضع المواصفات الخاصة بالوظيفة 

 بشكل كامل

 اإلعالن عن الوظائف

2021 2022 
 ىعللزلفي كلية التربية با وجود إعالنات

 مواقع امللحقية الثقافية املصرية
 المعهدعمادة 

لجان التعاقدات 

 والتعيينات

توفير العدد الكافي من الهيئة التدريسة 

من أصحاب الخبرة وبما يالئم 

 تخصصات العمل.

توفير أعضاء هيئة التدريس األكفاء في 

 المختلفة التخصصات

 توفير الحوافز المادية والمعنوية

 سد العجز في األقسام  2022 2021

 وجود أعضاء هيئة تدريس متميزين

لجان التعيين 

 والتعاقدات
 عمادة كلية التربية

 

 البحث العلمي :العاشراملعيار 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

سياسات واضحة  في  البرنامج تحدد ما يعترف 

 به كبحث علمي 

االجتماع مع اعضاء القسم  وتوضيح  -3

الئحة البحث العلمي  الخاصة بالجامعة 

 لهم 

 

  قسم مجلس وحدة البحث العلمي التوقيع على محضر االجتماع  2022 2021

طباعة الئحة البحث العلمي بالجامعة  -4

 وتوزيعها على هيئة التدريس
2021 2022 

م  توقيع اعضاء هيئة التدريس باستال 

 الالئحة
  قسم مجلس وحدة البحث العلمي
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 نسبة االنفاق على االبحاث من االنفاق الكلي 
رفع خطاب لرئيس قسم الكيمياء بتخصيص -1

 ميزانية للبحث العلمي 
2021 2022 

 استالم الخطاب بواسطة رئيس القسم 

 
 رئيس قسم  وحدة البحث العلمي

تقديم دعم فني ألعضاء هيئة التدريس الجدد 

 ساعدتهم في تطوير برامجهم البحثمل

عمل ورشة عمل عن تطوير البحث -1

 العلمي  بالقسم 
 وحدة البحث العلمي قيام الورشة وتوقيع الحضور  2022 2021

اعضاء هيئة 

 التدريس

عمل مطوية عن االولويات البحثية -2

 املطروحة بالجامعة 
 رئيس قسم  علميوحدة البحث ال استالم املطوية من االعضاء  2022 2021

تشجيع اعضاء هيئة التدريس على ان  تضمن 

مقرراتهم املعلومات املتعلقة بأبحاثهم و 

 أنشطتهم العلمية  

سمنار يعرض فيه عضو هيئة التدريس 

للطلبة نشاطه العلمي الذ  له عالقة 

 باملقرر 

خالل الفصل الدراس ي االول  و 

 الثاني  

 اعالن السمنار 

 ر محضر التوقيع للسمنا

اعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم 
  قسم مجلس

اتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا 

 للمشاركة في املشروعات البحثية 

عمل ورشة عمل عن تطوير البحث العلمي  

 بالقسم 
 وحدة البحث العلمي قيام الورشة وتوقيع الحضور  2022 2021

اعضاء هيئة 

 التدريس

بادل ضاء لتعقد لقاءات علمية تجمع بين األع

  الخبرات وعرض اإلنتاج العلمي

عمل ورشة عمل عن تطوير البحث العلمي  

تنظيم العمل لتحقيق بعض و بالقسم 

 اللقاءات العلمية 

 وحدة البحث العلمي املادة التدريبية وتوقيع الحضور  2022 2021
اعضاء هيئة 

 التدريس

 

 تقديم ميزانية كافية و مناسبة إلجراء االبحاث  
خطاب لرئيس قسم الكيمياء بتخصيص رفع 

 ميزانية للبحث العلمي 
2021 2022 

 استالم الخطاب بواسطة رئيس القسم 

 
 مشرفة قسم  وحدة البحث العلمي

 زيادة البنية التحتية من مكتبات و 

تقييم الوضع الحالي للمعامل و االجهزة من قبل 

 اعضاء هيئة التدريس 
 وحدة البحث العلمي جهزة عمل استبانة لتقييم اال  2022 2021

اعضاء هيئة 

 التدريس  بقسم 

رفع خطاب للجهات العليا بعمل معمل ابحاث 

حديث يحتو  على كل االجهزة التي يحتاجها 

 الباحث

2021 2022 

 وجود خطة ومراكز واجهزة بحثية 

 

 

 مشرفة قسم  ادارة املعهد و الجامعة 
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ة تقليل األعباء اإلدارية والتدريسية الملقا

على عاتق أعضاء هيئة التدريس بما 

يوفر لهم الجهد للعمل في األبحاث 

 العلمية. 

 توفير أوقات للبحث العلمي

 تخفيف األعباء اإلدارية
2021 2022 

 عدد األبحاث

 استطالعات رأي الباحثين

 تخفيف األعباء اإلدارية

 الشؤون اإلدارية المعهدعمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قات مع املجتمع: العال عشر  الحادياملعيار 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 عمل خطة لخدمة املجتمع 
االجتماع مع اعضاء القسم لعمل خطة  -1

 لخدمة املجتمع 
 تم عمل الخطة   2022 2021

  هيئة اعضاء

 التدريس

  خدمة لجنة

  املجتمع

 بالبرنامج

 ارير السنوية لخدمة املجتمع التق
متابعة تنفيذ خطة املجتمع  وعمل تقرير لكل 

 برنامج بعد تنفيذه 
 استالم التقارير 2022 2021

  هيئة اعضاء

 التدريس

  خدمة لجنة

  املجتمع

 بالبرنامج
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

التنسيق مع الكلية بشأن مبادرات  خدمة 

 املجتمع 

اقتراح بخصوص عمل لجنة لخدمة 

  باملعهداملجتمع 
 رفع االقتراح  الى شعبة ضمان الجودة 2022 2021

شعبة ضمان 

 الجودة 

  خدمة لجنة

  املجتمع

 بالبرنامج

طلب لالجتماع اول العام الدراس ي لعرض 

خطة املجتمع لكل قسم  لتفاد  تكرار 

 البرامج

 رفع طلب  الى شعبة ضمان الجودة 2022 2021
شعبة ضمان 

 الجودة

  خدمة لجنة

  املجتمع

 امجبالبرن

 عدد البرامج املقدمة لخدمة املجتمع
تنويع البرامج كما هو موضح بخطة خدمة 

 املجتمع 
2021 2022 

عمل رسم بياني لعدد البرامج املقدمة 

 لخدمة املجتمع 

  هيئة اعضاء

 التدريس

  خدمة لجنة

  املجتمع

 مشاركة اعضاء املجتمع في انشطة البرنامج 
ة في دعوة الخريجين  واملدارس للمشارك

 البرامج املقدمة لخدمة املجتمع 
2021 2022 

عمل استبانات ملعرفة اراء اعضاء املجتمع 

 في البرامج املقدمة 

  هيئة اعضاء

 التدريس

  خدمة لجنة

  املجتمع

 

 

 

 : العالقات مع املجتمععشر الحادي املعيار 

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية لىا من

تشجيع اعضاء هيئة التدريس على 

املشاركة في الندوات  التي تناقش القضايا 

 املهمة باملجتمع  

عمل شهادات ألعضاء هيئة التدريس املشتركين 

  في خدمة املجتمع
 تسليم الشهادات ألعضاء هيئة التدريس    26/7/1436 1/1/1436

  خدمة لجنة

  املجتمع

  بالبرنامج

 رئيس ا لقسم

 اعضاء هيئة التدريس    خدمة لجنةعمل رسم بياني يوضح نسبة اعضاء هيئة  26/7/1436 1/1/1436حصر اعضاء هيئة التدريس املشاركين في  نسبة اعضاء هيئة املشاركين في خدمة  
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية لىا من

التدريس املشاركين في خدمة املجتمع الى  خدمة املجتمع  املجتمع 

 العدد  الكلي  لهم بالبرنامج 

  املجتمع

  مجبالبرنا

اقامة عالقات مع القطاع الصناعي و ارباب 

 العمل  

دعوة ارباب العمل لالنضمام للجان 

  االستشارية بالبرنامج 
10/2/1436 17/27/1436 

عمل خطاب  لرئيس القسم بخصوص 

دعوة ارباب العمل لالنضمام للجان 

 االستشارية بالبرنامج لرفعه للجهات العليا

  دمةخ لجنة

  املجتمع

  بالبرنامج

 رئيس ا لقسم

اقامات عالقات مع وزارة التربية و التعليم 

 و املدارس و املصانع 
10/2/1436 17/27/1436 

عمل استبانات ملعرفة اراء ارباب العمل  

 في نوع خريجي البرنامج 

  خدمة لجنة

  املجتمع

  بالبرنامج

 قسم ل ا رئيس

 

 


