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 مقدمة : 

نفيذ إلى جانب المسئول عن التنفيذ، في التوآليات التنفيذ والوقت المستغرق  من خالل مجموعة من المجاالت الرئيسية لتعزيز والتطويرمقترحات اتتناول الخطة 
تعزيز نقاط القوة بالقدرة على تحقيق األفضل والسعي الدائم والمستمر نحو وذلك إيمانا من أعضاء القسم  ومؤشرات المتابعة وتقييم اآلداء، والميزانية الالزمة للتنفيذ.

 منافسة في سوق العمل، في ضوء رؤية ورسالة وأهداف البرنامج.مستوى أفضل والالضعف رغبة في الوصول بخريج البرنامج إلى  وتحسين نقاط
 

 :وضعت الخطة بناءاً على

 

 تحليل نتائج استبيانات الطالب. .1

 تحليل نتائج استبيانات أعضاء هيئة التدريس. .2

 الئحة البرنامج التعليمي. .3

 الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية. .4

 

 والتعزيز: األطراف المشاركة في إعداد خطة التطوير

 أعضاء هيئة التدريس داخل البرنامج التعليمي وخارجه .1

 الجودة بالبرنامجلجنة  .2



 

 

 

 

[3] 
 

 الطالب .3

 ألطراف المجتمعيةا .4

 

 المجاالت األساسية للتعزيز والتطوير:

 رسالة وأهداف البرنامج .1

 قيادة وتنظيم البرنامج .2

 الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة  .3

 نامجالمعايير األكاديمية للبر .4

 تصميم البرنامج .5

 التعليم والتعلم .6

 الطالب .7

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .8

 تقويم مخرجات التعلم .9

 مؤشرات النجاح .10
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

مج
برنا

ف ال
هدا

 وأ
الة

رس
 

 البيئي للتحليل دراسة
لمجتمع المكتبات 
وتلبية بمحافظة المنوفية 

الحاجة من أخصائي 
 المكتبات والمعلومات

حصر أعداد المكتبات بالمحافظةة  -
 وتوزيع المتخصصين عليها.

 تحليل النتائج -
 واعتمادهاإعداد تقرير الدراسة  -

6/2016 
7/2016 
8/2016 

 

رسالة فريق معيار  -
 وأهداف البرنامج

وسمات  وجود الدراسة -
  ✓ اليوجد تميز معتمدة

 

مستمر بالرؤية التعريف ال
وأهداف والرسالة 

 البرنامج

عقةةةةد نةةةةدوات توعيةةةةة لمختلةةةةف  -
 .بالبرنامجالفئات 

لقاءات رواد الفرق الدراسية مةع  -
 الطالب.

طباعة ونشر ملصقات )رؤية 
 داف البرنامج(ورسالة وأه

3/2017 
الفريق التنفيذي لمعيار 
 رسالة وأهداف البرنامج

لرؤية والرسالة ا نشر
وإعالم  وأهداف البرنامج
بالبرنامج مختلف الفئات 

 بها.
  ✓ ج. م. 900

 

مج
برنا

م ال
نظي

 وت
ادة

قي
 

التحديث الدوري لقواعد 
بيانات البرنامج والموقع 
 اإللكتروني للبرنامج

علومةةةةةةةات التحةةةةةةةديث الةةةةةةةدوري للم -
 المتوفرة عن البرنامج

 تحديث كتيبات أدلة الطالب -
 متخصةةة  عمةةةل فريةةةق تخصةةةي  -

البرنةامج ومواقةةع  موقةةع عةن مسةئول
  التواصل االجتماعي

 الجامعةة بموقةع البرنامج موقع ربط  -
 فعال بشكل

2016/2017 
 لجنة اإلعالم بالبرنامج. 2017/2018

تةةوافر بيانةةات حديلةةة علةةى  -
موقةةةةةةع البرنةةةةةةامج وفةةةةةةى 

 تيبات أدلة الطالبك

زيةةةةةةادة عةةةةةةدد الزائةةةةةةرين  -
 اليومي للموقع

الةةةةةةةةرد علةةةةةةةةى األسةةةةةةةةئلة  -
 واالستفسارات

  ✓  ✓ اليوجد

 اختيةةةارتطبيةةةق معةةةايير  -
 القيادات األكاديمية
 )منسق البرنامج(

منسق  اختيارتطبيق المعايير عند  -
 البرنامج.

قرار تحديد المنسق ممن  مجلس ادارة البرنامج 5/2017
 رتنطبق عليه المعايي

 اليوجد
✓   

مراجعة وتحديث الئحة  -
 البرنامج

 واجتماعات لقاءات  -
 مقترحات التحسين -
 اعتماد مقترحات التحسين -

7  /2017 
8/2017 
9/2017 

 مجلس إدارة البرنامج
القرار التنفيذي العتماد 
مقترحات تطوير وتحديث 

 الالئحة

 اليوجد
✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

10/2017 
12/2017 

تشكيل لجنة لمراجعة 
 البرنامج وتطوير 

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة مةةةةةن ذوي الخبةةةةةرة  -
والكفةةةةةةاءة لدراسةةةةةةة  ليةةةةةةة تطةةةةةةوير 

 البرنامج.

 مجلس ادارة البرنامج 11/2017

تشكيل معتمد للجنة 
ومحاضر اجتماعات 
ومقترحات تطوير وتحديث 

 للبرنامج

  ✓ اليوجد
 

التقييم الدوري ألداء 
القيادات األكاديمية 
 للبرنامج

 طرح استبيانات لتقييم األداء -
 تحليل نتائج االستبيانات -
إرسال نتائج التقييم للفئات  -

 المستهدفة
معيار قيادة  فريق 2017

 تقارير تقييم األداء - وتنظيم البرنامج

 اليوجد
✓  

 

مراجعة وتحديث الهيكل 
 التنظيمي للبرنامج

العمل على وجود هيكل  -
 تنظيمي للبرنامج

معيار قيادة  فريق 2017
 وتنظيم البرنامج

 تنظيمي وجود هيكل
 محدث.

 
  ✓ اليوجد

 

برامج تدريبية لتنمية 
 قدرات الجهاز االداري

 لتحديث بصفة دورية سنويا بنةاءً ا -
 علي حصر االحتياجات التدريبية

   تنفيذ الخطة التدريبية  -

 قياس ألر التدريب  -
2018/2019 

 المعيار فريق -
 إدارة البرنامج -
 إدارة الكلية -

وجود خطة تدريبية  -
 محدلة

 عن ألر التدريبتقارير  -

  ✓  اليوجد

رد 
موا

ال
ية 

مال
ال

ت 
هيال

تس
وال

ية 
ماد

ال
مة

داع
ال

 

تطوير  في ستمراراال
 القسممدرجات ومعامل 

 معاملو تحديث المدرجات -
 الحاسب اآللي والببليوجرافي.

وأجهزة  تركيب وصالت إنترنت -
 بمعامل الحاسب اآللي تكييف

تركيب ستائر وأجهزة داتا شو  -
أنظمة بالمدرجات والمعامل و

 صوت.

1/2016 
4/2016 
5/2016 
12/2016 

 ادارة البرنامج  -

االدارة الهندسية  -
 بالكلية

توافر الوسائل التعليمية -

بالمعامل والمدرجات 
تنسيق الداخلي وال

 للبرنامج

38000 
 ج. م.

✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

 شاشات تلفزيونية.تركيب  -

 يب فلتر مياهترك -

طرقات القسم بنباتات تنسيق  -
الزينة وأوراق الحائط لبعض 

 المكاتب
 شاشات إلكترونية للنداء اآللي

مراجعة الالئحة المالية 
للبرنامج وزيادة التمويل 
للبرنامج لتحقيق رسالة 
 وأهداف البرنامج

 مراجعة الالئحة المالية -

تحديةةةةةد بنةةةةةود أوجةةةةةه الصةةةةةرف  -
 واالنفاق

 تحديد مصادر التمويل  -

9/2017 

 لجنة الموارد المالية
 بالبرنامج

 ةالئحة مالية محدل -

لتقةةارير الدوريةةة للجنةةة ا -
 الموارد المالية

  ✓ اليوجد
 

مية
ادي

ألك
ر ا

عايي
الم

 

االستمرار في نشر 
عضاء هيئة أل الوعي

 التدريس والهيئة المعاونة
بالمعايير  والطالب الجدد
 األكاديمية

وورش عمل عقد ندوات ولقاءات 
 2017/2018 األكاديمية عن المعايير

المعايير  فريق  -
 األكاديمية

 
قائمةةةة بالنةةةدوات تةةةوافر  -

 .وأسماء المشاركين
 اليوجد

✓   

متابعة تطبيق المعايير  
 األكاديمية

تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير برنامج 
المكتبات والمعلومات تلتزم بتطبيق 
المعايير االكاديمية في توصيف 

 البرنامج  
2018 

عضاء لجنة مراجعة أ
وتطوير برنامج 
 المكتبات والمعلومات

لجنة اعتماد محاضر ال
 اليوجد بمجلس القسم 

✓   

مج
برنا

م ال
صمي

ت
 

على  المستمر التدريب -
توصيف وتقرير البرنامج 
 والمقررات الدراسية

 

 عقد دورات تدريبية وورش عمل -

إعداد برنامج إلكتروني لكتابة  -
التوصيفات وتقارير المقررات 

 الدراسة.

2017/2018 
2018/2019 

متابعة التوصيفات  فريق
 بالبرنامج

وصةةةةةةةةةةةةيفات تتةةةةةةةةةةةةوافر  -
 المقررات الدراسية

المقةةةررات تقةةةارير تةةةوافر  -
 الدراسية

المقةررات مصفوفة توافر  -
 الدراسية

 اليوجد
✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

المراجعة الخارجية 
للمقررات والبرامج 
 الدراسية

لمقررات إرسال البرنامج وا
 2017/ 7 لمراجعة الخارجيةية لالدراس

 رئيس مجلس القسم -

رئةةةيس لجنةةةة الجةةةودة  -
 بالبرنامج

ر المراجعين وجود تقاري
 اليوجد الخارجيين

✓   

دراسة تقرير المراجع  -
للمقررات بمجلس  الخارجي
 والمالحظات الواردة القسم

 الخارجيبتقرير المراجع 
 للبرنامج

2017 
 رئيس مجلس القسم -

رئةةةيس لجنةةةة الجةةةودة  -
 بالبرنامج

 

عرض تقرير المراجع 
 واتخاذ واعتمادهومناقشته 

إجراءات تصحيحية إن 
 مجلس القسم لزم األمر ب

 اليوجد
✓   

 الحالية الالئحةمراجعة 
 أعضاء القسمعمل لقاءات مع  -
عرض الالئحة المقترحة على  -

   مجلس القسم
12/2017 

تنظةةةيم معيةةةار  فريةةةق -
 البرنامج

مراجعةةةةةةةةةة فريةةةةةةةةةق  -
الالئحةةةةةةةةةة الحاليةةةةةةةةةة 

 ومقترحاتها
أعضاء ورئيس مجلس 

 القسم

 اليوجد الالئحة المحدلةاعتماد 

✓   

لتع
 وا

ليم
لتع

ا
 لم

مراجعةةةةة اسةةةةتراتيجية  -

التعلةةةةةيم والةةةةةتعلم  ةةةةة  

ضةةةةةةةةةةةةةةوء نتةةةةةةةةةةةةةةا ج 

 االمتحانات

مراجعة سياسيات التعليم  -
والتعلم في ضوء نتائج 

 .بعض امتحانات
تحليل نتائج استبيانات  -

تقييم المقررات الدراسية 
وبناًء عليه يتم مراجعة 
 سياسات التعلم والتعلم.

 عقد لقاءات واجتماعات -

4/2017 
11/2018 

معيار التعليم  فريق
 والتعلم

 اإلجراءات التصحيحية-
استراتيجية التعليم لتطوير 
 والتعلم
تعليم لل ةاعتماد استراتيجي-

 والتعلم بالبرنامج

 اليوجد

✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

دورية ألعضاء هيئة 
 س والهيئة المعاونة التدري

التعليم لمراجعة سياسيات 
 والتعلم 

تحليل استطالعات رأي  -
أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة  حول 
 سياسات التعليم والتعلم

 

تطوير طرق التدريس 
 والتعلم

تدريب أعضاء عقد ورش عمل ل
أنماط  استخدامهيئة التدريس على 

وتشجيع  التعليم والتعلم فيحديلة 
والمقررات  الذاتيالتعلم 

 االلكترونية
4/2017 

التعليم والتعلم  فريق 
 والمعايير األكاديمية
 والتعليمية

سجالت حضور  -

 ورش العمل التدريبية

توافر قوائم بأنماط  -

 تقليديغير التعلم 

(kwl-flipped 

classroom) 

حوافز معنوية لمن  -
قاموا بطرق 
 مستحدلة

 اليوجد

✓   

توصةةةةةةةيي للتةةةةةةةدري   -

الميةةةةةةةةةةةةدان  و قةةةةةةةةةةةةا  

لمخرجةةةةةةةةات الةةةةةةةةتعلم 

تفعيةةةةةةةل و المسةةةةةةةتهد ة
 ليةةةةةات تقةةةةةويم نتةةةةةائج 

التدري  الميدان   توصيفمراجعة 

 2/2017 و قا  لمخرجات التعلم المستهد ة
معيارالتعليم  فريق

 والتعلم

وجود توصيف مولق -
   ✓ اليوجد ومعتمد للتدريب الميداني.

تحليل استبيان االحتياجات التدريبية 
 العملية والمهنية والمهارية للطالب 

11/2018 
وجود خطة تدريبية  -

ة معتمدة للبرامج التدريبي
المهنية والمهارية 

   ✓ اليوجد
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

التةةةةةةةدريب الميةةةةةةةداني 
 للطالب

 

 والعملية للطالب

تطبيق  ليات متابعة التدريب الميداني 
 للطالب بمؤسسات ومراكز المعلومات

2016/2017 

 أعضاء هيئة التدريس -

 والهيئةةةةةةةةة المعاونةةةةةةةةة

المشةةةةةةةةةرفين علةةةةةةةةةى 

 التدريب

جهةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةدريب  -

 الخارجية

 الطالب-

التقةةةةارير الةةةةواردة مةةةةن  -

المشرفين على التةدريب 

هةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةدريب وج

 الخارجية

 تقارير الطالب  -

احتياجات جهات متابعة -
 التدريب للطالب

   ✓ اليوجد
التقييم المستمر لكفاءة التدريب 
وتحقيقه ألهداف البرنامج وصقل 
لمهارات الطالب من قبل المشرفين 
على التدريب واألطراف المشاركة 

 والطالب
 اليوجد

✓   

طالب عقد وتفعيل اتفاقيات لتدريب 
   ✓ اليوجد البرنامج من قبل جهات التدريب

 فيتطوير وتحسين األداء 
 مجال التعليم والتعلم

اآلراء وقيةةةةةةاس رضةةةةةةا  استقصةةةةةةاء -

 الطالب

 الستمرارإجراءات تصحيحية  اتخاذ -

 تطوير وتحسين األداء

2016/2017 
2017/2018 

معيةةةار التعلةةةيم  فريةةةق -

 والتعلم

 

نتائج تحليل  -
االستبيانات 
ت واإلجراءا

 .التصحيحية المتخذة
 اليوجد

✓   

 لية التعامل مع المشاكل  
 المؤلرة في فاعلية التعلم

 معايير اختيار الطالب بالبرنامج -

 الدعم المقدم للطالبتقارير  -

 وتظلمات الطالبشكاوى  -

2016/2017 
2017/2018 

فريةةق معيةةار )التعلةةيم  -

 والتعلم(

تقةةةةةةةارير رواد الفةةةةةةةرق  -

 الدراسية

 ةاإلجةةراءات التصةةحيحي -

المتخةةذة لحةةل مشةةكالت 

 الطالب

نتائج استبيانات رضا -
 الطالب

 اليوجد

✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

الب
الط

 

ريادة الفرق تفعيل  -
 الدراسية

اجتماعات دورية مع رواد الفرق 
 2017/2018  والطالب بالبرنامجالدراسية 

 رئيس مجلس البرنامج -

الجودة لجنة رئيس  -
 بالبرنامج

اإلعالن عن أسماء -
المشرفين وأماكن وأوقات 

 دهمتواج
   ✓ اليوجد

الدورية التقارير توافر فريق معيار الطالب  2018/2019 واالنجاز الطالب لملفات مراجعة  
االجتماعات ومحاضر  
 التصحيحية واإلجراءات

  ✓  اليوجد

رعاية الطالب  -
 المتعلرين

 

 2017/2018 تحديد الطالب المتعلرين -
 رواد الفرق الدراسية -

وكيل الكلية لشئون  -
 بالتعليم والطال

 منسق البرنامج-
خطة معتمدة لمعالجة  -

 التعلر األكاديمي

انخفاض نسبة الطالب  -
 المتعلرين

تحسن النسب المئوية  -
 للنجاح

 اليوجد
 ✓  

طرح االمتحانات الدورية لالكتشاف 
 المبكر للتعلر وسهولة معالجته

2017/2018 
أعضاء هيئة التدريس 
  ✓  اليوجد المشاركين بالبرنامج

ئة التدريس للطالب دعم أعضاء هي
المتعلرين من خالل الساعات المكتبية 

 المتاحة للطالب
أعضاء هيئة التدريس 
   ✓ اليوجد المشاركين بالبرنامج

وتشجيع  لية لجذب 
هيئة التدريس  أعضاء

والطالب على ممارسة 
 األنشطة

إعالن أسماء وصور الطالب  -
 المتميزين باألنشطة

 فيتكريم الطالب المتميزين  -
 شطةاألن

 معيار الطالب فريق  2017/2018
وجود إعالن بأسماء  -

 وصور الطالب

العام حفل ختام  -
 الدراسي

 اليوجد
 ✓  

تحديث نظام التعامل مع 
 التظلمات والشكاوى

ألية للتظلم الطالب  -
 في مرحلة الليسانس

ممارسة أعمال لجنة الشكاوى 
 والمقترحات

2017/2018 
2/2018 

 رئيس لجنة الشكاوى
 والتظلمات.

 رئيس مجلس القسم -

تقارير المتابعة عن  -
فتح صناديق 
الشكاوى وفح  
الشكاوى الموجودة 
بها واتخاذ 

 اليوجد
 ✓  
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

اإلجراءات 
 التصحيحية

ونة
معا

ة ال
هيئ

 وال
س

دري
 الت

يئة
ء ه

ضا
أع

 

 الوظيفيقياس الرضا 
 ألعضاء هيئة التدريس

 طرح االستبيانات -

 واتخاذعرض ومناقشة النتائج 
 لمناسبةاإلجراءات التصحيحية ا

5/2017 
6/2017 

أعضاء  معيار فريق
 هيئة التدريس

 االستبياننتائج تحليل 
وزيادة رضا أعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة

   ✓ اليوجد

تقييم أداء أعضاء هيئة 
 التدريس

طرح نماذج تقييم األداء الذاتي  -

 ألعضاء هيئة التدريس.

طرح نماذج تقييم األداء من قبل  -

 سم.رئيس مجلس الق

طرح نماذج تقييم الطالب  -

 للمحاضرين

أعضاء  معيار فريق 2017/2018
 اليوجد تقارير تقييم األداء هيئة التدريس

✓   

مراجعة  ليات المحاسبة 
 والمساءلة

ولقاءات مع أعضاء  اجتماعات
 والهيئة المعاونة هيئة التدريس

 للتعريف المستمر بهذه اآلليات
2017/2018 

 رئيس مجلس القسم -

 معيار فريق -
أعضاء هيئة 
 التدريس

لدى أعضاء  لوعىزيادة 
والهيئة  هيئة التدريس
 بهذه اآلليات المعاونة

 اليوجد
✓   

تنمية قدرات ومهارات 
أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

تحةديث ومراجعةة خطةة التةةدريب  -

علةةةى حصةةةر االحتياجةةةات  ءً بنةةةا

 التدريبية

 عمل دورات تدريبية -

 ية التدريبلتقييم فاع -

أعضةةاء  معيةةار فريةةق - 2018

 هيئة التدريس

 خطة تدريبية معتمدة -

كشةةةةةةةةةةةوف حضةةةةةةةةةةةور  -

الةةةدورات ونمةةةاذج مةةةن 

 تالشهادا

 االسةتبيانات نتائج تحليل -

 وتحليلها

 اليوجد

✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

 لية لتعزيز إعداد 
المشاركة في اللجان 
 النوعية بالكلية

تحديد الفئات المشاركة في  -

والترتيب  اللجان النوعية

 الزمني لالشتراك

 رئيس مجلس القسم - 2018
وجود ألية معتمدة  -

للمشاركة في اللجان 
 النوعية

 اليوجد
✓   

علم
 الت

ات
خرج

م م
قوي

ت
 

معتمده  تفعيل الية
 والعدالة الشفافية لتحقيق
 في الطالب بين

 الشفهية االمتحانات

توزيةةةةع لجةةةةان الشةةةةفوي علةةةةى  -

أعضاء هيئة التةدريس باألرقةام 

و بةةدون معرفةةة مسةةبقة لقةةوائم 

 الطالب

كةروت االسةئلة المتكافئةة  اعداد -

(Viva carts لكل مقرر من )

 قبل أساتذة المقررات

تشةةةةةةةةمل الكةةةةةةةةروت االسةةةةةةةةئلة  -

االسةةةةتهاللية والمتخصصةةةةة  و 

المهاريةةةةةة وتقيةةةةةيم مخرجةةةةةات 

 التعلم المستهدفة من المقرر

اآلراء وقيةةةةاس رضةةةةا  استقصةةةاء -

 عن اآللية الجديدة  الطالب

 وإعالن اآللية نشر  -

م معيار تقوي فريق 9/2017
 مخرجات التعلم

رضةةةةةا الطةةةةةالب عةةةةةن  -

 الجديدة ييممعايير التق

 
 اليوجد

✓   

قياس مخرجات التعلم 
المستهدفة لمقررات 

ورش عمل تدريبية ألعضاء هيئة 
التدريس على الية قياس تحقيق 

فريق معيار تقويم  2017/2018
 مخرجات التعليم

تطبيقية من نسب نماذج 
تحقق مخرجات التعلم 

  ✓  اليوجد
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

مخرجات التعلم المستهدفة  البرنامج
 لمقررات البرنامج

 المستهدفة للمقررات

مج
برنا

ح ال
نجا

ت 
شرا

مؤ
 

معةةةةدالت التخةةةةرج مةةةةن 
 1990/2017 حصر معدالت التخرج  البرنامج

ق
ري
ف

 
ح
جا
الن
ت 
را
ش
مؤ
ر 
يا
مع

 
 

إحصةةةةةةةةائية معةةةةةةةةدالت 
التخةةةةةرج سةةةةةنويا مةةةةةن 

 البرنامج

   ✓ اليوجد

معةةةةدالت التسةةةةجيل فةةةةي  -

الدراسةةةةةات العليةةةةةا مةةةةةن 

جةةةةةةةةةةي البرنةةةةةةةةةةامج خري

 الدكتوراه( –)الماجستير 

احصةائيات التسةجيل فةي الدراسةةات  -

 1990/2017 العليا من خريجي البرنامج

مؤشرات معدل زيادة  -

التسجيل في الدراسات 

العليا من خريجي 

 البرنامج

 اليوجد
✓   

 
معةةةةةدالت التحويةةةةةل مةةةةةن 

 البرنامج
 حصر عدد المحولين من البرنامج

2016/2017 
2017/2018 

ائية أعةةةةةةةةداد إحصةةةةةةةة -
الطالب المحولين من 

 البرنامج

   ✓ اليوجد

توافرالمقررات المهارية 
 والقدرات االبتكارية للطالب

تحديث المقررات الدراسية التي تدعم 
المهارات االبتكارية واالبداعية 

 مشروع التخرج( –)التدريب الميداني 
2016/2017 

توصيف المقررات -

الدراسية )مشروع التخرج 

 يب الميداني(التدر –

المشاريع المقدمة من  -

 الطالب

جهات التدريب تقارير  -

 وتنفيذ المشروعات

المعتمدة الخطة  -

للتدريب وتنفيذ 

 اليوجد

✓   
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مجال التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ والتعزيز

 الميزانية األداء
 مالحظات

 تم 
 التنفيذ

جاري 
 التنفيذ

 مشروعات التخرج.

رأي اتجاهات و راء 
المستفيدين ذوي العالقة 

 بالبرنامج
استطالع رأي واتجاهات   
 2017/2018 المستفيدين ذوي العالقة بالبرنامج

معيار مؤشرات  فريق
 النجاح

 نتائج استطالع الرأي -
   ✓ اليوجد

مستوى كفاءة الخريجين 
في المنظمات 

والمؤسسات التي يعملون 
 بها

استقصاء مستوى كفاءة الخريجين 
 2017/2018 في المؤسسات التي يعملون بها

تحليل نتائج  -

 اليوجد االستقصاء
 ✓  

معدالت التوظيف من 
 خريجي البرنامج

الخريجين لبرنامج  قاعدة بيانات
 -2018 المكتبات والمعلومات

معدالت النمو في التوظيف -

 لخريجين البرنامج

واحتياجات جهات  طلبات-

 التدريب لخريجي البرنامج

تنوع أماكن وجهات 
 التوظيف محليا ودوليا.

 اليوجد

 ✓  
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