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 : مقدمة 
 التنفيذ وآليات الرئيسية المجاالت من مجموعة خالل من  المغة العربية والدراسات اإلسالميةلبرنامج إعداد معمم  والتطوير التعزيز مقترحات الخطة تتناول
 البرنامج أعضاء من إيمانا وذلك .لمتنفيذ الالزمة والميزانية اآلداء، وتقييم التنفيذ،ومؤشرات المتابعة عن المسئول جانب إلى التنفيذ في ة المستغرق والفترة الزمنية 

 والمنافسة أفضل مستوى إلى البرنامج بخريج الوصول في رغبة الضعف نقاط القوة وتحسين نقاط تعزيز نحو والمستمر الدائم والسعي األفضل تحقيق عمى بالقدرة
 .البرنامج وأهداف ورسالة رؤية ضوء في العمل، سوق في

 
 وتتمثل أهداف خطة التطوير والتعزيز بالبرنامج فيما يمى: 

 إعداد خريج قادر عمى المنافسة فى سوق العمل. -
 ترسيخ نظام الجودة فى البرنامج. -
 تطوير إدارة البرنامج بما يؤهمه لمحصول عمى االعتماد. -
 .تحديث توصيف البرنامج والمقررات الدراسية لتتالءم مع متطمبات الجودة واالعتماد -
 .تفعيل النظم المختمفة لمدعم الطالبى -
 استثمار الموارد المالية بالكمية. -
 تطوير أساليب تقويم مخرجات التعمم. -
 دعم البرنامج فى المساهمة فى خدمة المجتمع. -
 إعداد منظومة تدريبية مستمرة وفعالة لرفع مستوى األداء لجميع منسوبى البرنامج.  -

 ج: التنفيذية لتطوير وتعزيز البرنامخطة ملالمجاالت األساسية 
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)التعلين  اللغة العزبية والذراسات اإلسالهية هعلن إعذاد بزناهج وتعزيز لتطويز التنفيذية الخطة

 العام(

مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

 إدارة البرنامجالمحور األول: 

رسالة  -1
 هدافأو

 البرنامج

  نشر الوعي المستممر اللرؤةتو والرستللو
 و أىداف الارنلمج

 
 داف اأى الوعي زةلدة علي العمل

 الطالب اةن وؤةمو ورسللمو الارنلمج
 .الوافدةن

 

 موعةو لمخملف الفئتلت اللللةتو ولقلءات  عقد ندوات 
 ارؤةو ورسللو الارنلمج

 - نشر الرسللو على الثر من وسةلو 
 علتتى فتتالف اللمتتب الخل تتو  والرؤةتتو  طاتتا الرستتللو

 اارنلمج اللغو العراةو 
 علتتى اتتلنرات ومعلةقيتتل فتتى  والرؤةتتو  لملاتتو الرستتللو

 امللن محددة
  زمالئيتتم مللتتف امحتتلد الطلاتتو اعقتتد لقتتلءات لموعةتتو

 لرؤةو ورسللو الارنلمج
  عمتتل نتتدوات متتن داتتل وحتتدة اليتتودة اللللةتتو لموعةتتو

 طالب الارنلمج.

ى وحم -9102ساممار 
 9191ولةو ة
 طول العلمسممر وة-

 ا فو دورةو 
 

 

الفرةق - -
المنفةذي لمعةلر 
رسللو و أىداف 

 الارنلمج
 ITوحدة  -
ولللو الللةو  -

لخدمو الميمما 
 و ئومنمةو الاة

 وحدة المدرةب -

زةلدة نساو  -
الوعي اللرؤةو 
والرسللو و 

أىداف الارنلمج 
لمخملف الفئلت 

طالب  اللللةو
واعضلء ىةئو 

 المدرةس
واعضلء 
الميمما 
 الخلريى
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مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

نشر الوعى اويود الارنلمج عار وسلئل إعالمةو -
 مخملفو ليذب الطالب الوافدةن 

الموا ل ما سفلرات الدول المخملفو للموعةو  -
 اللارنلمج .

 
 

زةلدة نساو  -
الملمحقةن 
  اللارنلمج

 

قيادة  -4
وتنظيم 
 البرنامج

مشلةل لينو من دةلدات الللةو لمرايعو معلةةر اخمةلر  - مرايعو معلةةر اخمةلر القةلدات األللدةمةو-
 القةلدات األللدةمةو 

معقد اللينو ايمملعلميل لمرايعو المعلةةر ومنلدشو -
 المعدةالت المقمرحو علةيل .

اللينو مقرةرىل انملئج المرايعو والمقمرحلت مقدم -
 المقدمو للمعدةل إن ويد .

 اعمملد المقرةر وموثةقو-

 من ساممار
 الى ةنلةر9102

 م9191

 ميلس ادارة الارنلمج-
الميلس الحللم -

 للارنلمج
دةلدة ومنظةم فرةق -

 الارنلمج
عمةد الللةو وولةل -

الللةو لشئون الطالب 
 والدراسلت العلةل

 

  ويود وثةقو اللمعلةةر
 محدثو 

  دةلدات مم اخمةلرىل
 حسب المعلةةر

  

 مرايعو و محدةث الئحو الارنلمج   ثللمرايعو والمحدةلقلءات و ايمملعلت عقد 
 م9191ةولةو  

 ميلس ادارة الارنلمج
الميلس الحللم -

 للارنلمج

  القتتتتتتتتتتترار المنفةتتتتتتتتتتتذي
العممتتتتتتتتلد مقمرحتتتتتتتتلت 
مطتتتتتتتتتوةر و محتتتتتتتتتدةث 
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مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

دةلدة ومنظةم فرةق -
 الارنلمج

 رؤسلء االدسلم 
ولةل الللةو لشئون 
 المعلةم والطالب

 

 الالئحو

  الارنلمجالمنظةمى يةلل المرايعو  اللغتتتتو اارنتتتتلمج ختتتتلصال منظةمتتتتي يةلتتتتلال محتتتتدةث 
 العراةو

 م9191ةولةو 

 ميلس ادارة الارنلمج
الميلس الحللم -

 للارنلمج
دةلدة ومنظةم فرةق -

 الارنلمج
 

 منظةمتتتي ىةلتتتل ويتتتود 
 اللغتتو اارنتتلمج ختتلص
 العراةو

 من خالل الوسلئل  للارنلمج النشر  دلعدة موسةا المنظةمي لليةلل النشر طرق معدد- 
 : اآلمةو
 .المنظةمي الليةلل الللةو أدسلم إعالم -
 .الللةو مودا طرةق عن النشر -
 الطالب لمعرةف اسةطو مطوةلت إعداد -

  المنظةمي الليةلل والعلملةن

 م 9102ساممار

 دةلدة معةلر فرةق -
 الارنلمج ومنظةم

وحده ملنولةل المعلوملت -
 اللللةو واليلمعو

 لمعرةتتتتتتتتتف مطوةتتتتتتتتتلت 
 والعتتتتتتتتلملةن الطتتتتتتتتالب
 المنظةمي. الليةلل

  ويتتتتتتتتتتتتتتود اليةلتتتتتتتتتتتتتتل
المنظةمتتتتتتى للارنتتتتتتلمج 
علتتتتتى مودتتتتتا الللةتتتتتو 



 كليــــة التربيــــة
 وحدة ضمان الجودة 

 

7 
 

مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

 واليلمعو . 
 لمشلةل إداري مسئول إلضلفو الللةو عمةد مخلطاو - للارنلمج إداري فرةق ويود -

 العراةو اللغو لارنلمج الحللم الميلس
 9191 ةنلةر

 عمةدة الللةو  -
 معةلر فرةق -

 ومنظةم دةلدة
 الارنلمج

 مدةر الللةو  -

   مشتتلةل فرةتتق اعتتدار
 للارنلمج.

  فرعةتتتو وليتتتلن معلونتتتو ميتتتللسويتتتود 
 للميلس الحللم

 اللغتتو معلتتم إعتتداد ارنتتلمج متتدعم علمتتو ليتتلن وضتتا 
 خل تتو فرعةتتو وليتتلن اإلستتالمةو والدراستتلت العراةتتو

 الرةتتلدة لينتتو: مثتتل( للارنتتلمج المعلونتتو الليتتلن) اتتو
 الممعثرةن. ولينو, الممفودةن ولينو, العلمةو

 ليل محددة وميلم الليلن ليذه منظمو دواعد محدةد. 

 9191ةنلةر 
 
 9191الموار 

 معةلر فرةق  -
 ومنظةم دةلدة

 الارنلمج
 عمةد الللةو  -
 مدةر الللةو  -

 الرةلدة لينو: ويود 
 ولينو, العلمةو

 ولينو, الممفودةن
 .الممعثرةن

  نشتتتتر دواعتتتتد منظمتتتتو
 لعمل الليلن.

  المقةتتتتتتتتتتةم التتتتتتتتتتدوري ألداء القةتتتتتتتتتتلدات
 االللدةمةو للارنلمج

 طرح اسماةلنلت لمقةةم االداء 
 محلةل نملئج االسماةلنلت 
 م9191 ةنلةر الىملرس  إرسلل نملئج المقةةم للفئلت المسميدفو 

معةلرأعضلء فرةق  -
 ىةئو المدرةس

 معةلر فرةق -
 ومنظةم دةلدة

 الارنلمج

 مقلرةر مقةةم األداء 

 محدةث الةلت  اخمةلر منسق الارنلمج   الى ةولةو 9191ةنلةر متتتا  لقتتتلءات و ايمملعتتتلتوعقتتتد  استتتمطالعلت را  فرةق معةلر دةلدة  الةلت محدثو معممدة 
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مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

 ومنظةم الارنلمج  9191 للمرايعو والمحدةث أعضلء ىةئو المدرةس
  اتتترامج مدرةاةتتتو لمنمةتتتو دتتتدرات الييتتتلز

ومتتدرةب المتتوظفةن علتتى لةفةتتو االداري 
محتتدةث ورفتتا الاةلنتتلت اشتتلل مستتممر 

 على المودا

  ا تتتتتفو دورةتتتتتو انتتتتتلءا علتتتتتي ح تتتتتر  عقتتتتتد دورات
 االحمةليلت المدرةاةو

  منفةذ الخطو المدرةاةو   
 دةلس أثر المدرةب 

الى 9102ساممار 
 م9191ةولةو

 مدةر علم الللةو 
  وحتتتتتتتتتتتدة المتتتتتتتتتتتدرةب

 اللللةو 
  لينو خدمو الميممتا

فرةتق -ومنمةتو الاةئتو
 القةلدة والمنظةم 

  ويتتتود خطتتتو مدرةاةتتتو
 محدثو

  مقتتتتتتتتلرةر عتتتتتتتتن أثتتتتتتتتر
 المدرةب

 متتتتتتوافر ارشتتتتتتةف اللمرونتتتتتتى للارنتتتتتتلمج 
ملحتتو اةلنتتلت الارنتتلمج علتتى المودتتا إل 

 اإلللمروني للللةو
  المحتتتتتتتدةث التتتتتتتدوري لقواعتتتتتتتد اةلنتتتتتتتلت

 الارنلمج و المودا االللمروني للللةو

 مودتا عتن مستئول ممخ تص عمل فرةق مخ ةص 
 واألرشةف االللمرونى  الللةو

 المحدةث الدوري للمعلوملت المموفرة عن الللةو 
  لطالبامحدةث لمةالت أدلو 
 مودتا عتن مستئول ممخ تص عمل فرةق مخ ةص 

  الللةو
 فعلل اشلل اليلمعو امودا الللةو مودا راط 
 اةلنتتتلت الارنتتتلمج علتتتى المودتتتا اإلللمرونتتتي  إملحتتتو

 للللةو

 وةلرر سنوةل

  لينو محتدةث المودتا
 اإلللمروني

  وحدةIT 
  فرةتتق دةتتلدو ومنظتتةم

 الارنلمج

  متتوافر  اةلنتتلت حدةثتتو
على مودا الللةو وفى 

 لمةالت أدلو الطالب
  زةتتتتلدة عتتتتدد الزائتتتترةن

 الةومي للمودا

  مشتتتتتتتلةل لينتتتتتتتو لمرايعتتتتتتتو و مطتتتتتتتوةر
محتتتتتتتتتتتددة الستتتتتتتتتتتلطلت و الارنتتتتتتتتتتتلمج 

 مشلةل لينو من ذوي الخارة و اللفلءة 
 لدراسو الةو مطوةر الارنلمج 

 ابريل الى يوليومن 
 م4242

  ميلس ادارة
 الارنلمج

 
تشكككككيل معتمككككد للجنككككة و -

محاضككككككر اجتماعككككككات و 
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مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز
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 األداء

مقترحككككككككات تطككككككككوير و   المسئولةلت
 تحديث للبرنامج

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الموارد  -5
المالية 

والتسهيالت 
المادية 
 الداعمة

  اعمملد آلةو معةنو لمحدةد نساو معةنو
معممدة من ميلس الللةو من الموارد 
الذامةو لخدمو العملةو المعلةمةو في 

 الارنلمج . 
 

مخلطاو ميلس الللةو للموافقو على محدةد نساو  -
معةنو معممدة من ميلس الللةو من الموارد الذامةو 

 لخدمو العملةو المعلةمةو في الارنلمج . 
  

ممم المخلطاو من اداةو 
العلم المللى للعلم 

 م 9191ةولةو اليلمعى 
 

ادارة البرنامج وإدارة 
 الكلية

ويود نساو معةنو - 
الللةو  معممدة من ميلس

من الموارد الذامةو لخدمو 
العملةو المعلةمةو في 

 .  الارنلمج
  

  متتتوفةر مانتتتي مستتتمقل لطتتتالب الارنتتتلمج
 لموايو زةلدة عدد طالب الارنلمج

 

  مخلطاتتو اليلمعتتو للموافقتتو علتتي متتن  دطعتتو أرض
ميلورة للللةو إلدلمو مانتي مستمقل لطتالب الارنتلمج 
وملحقلمتتو امتتل فتتى ذلتتك متتن معمتتل ختتلص اللمتتدرةس 

 الم غر وملنولويةل المعلةم 
حتى  4242 سبتمبرمن 

   يتم االنتهاء

 -الكلية عميد ومدير 
فريق معيار الموارد 

 المالية 
اإلدارة -رئيس الجامعة

 الهندسية بالجامعة

  موافقتتتتتتتو اليلمعتتتتتتتو و
ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءات االدارة 
اليندستتتتتتتةو لم تتتتتتتمةم 

 الماني المسمقل
  و معلمتتتتتتل  متتتتتتدريلت

 محدثو
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مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز
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 األداء

   مطوةر مدريلت ومعلمل اسممرار
 االممحلنلت و اللنمرولالللةو ودلعلت 

 اعض المعلمل و محدةث المدريلت  
 وأييزة ملةةف مرلةب و الت إنمرنت 
 - دلعلت اللنمرولإحالل وميدةد 

الى  9102من ساممار 
 9191ةولةو 

  ادارة الارنلمج و
االدارة اليندسةو 
الليلمعو دسم 

 للةوال ةلنو الل
 - امتتتتتتتتتةن الملماتتتتتتتتتو

واعضتتتتتتتتتتلء ىةئتتتتتتتتتتو 
 المدرةس اللارنلمج 

 مدريلت ومعلمل محدثو

  مطوةر امللن مملرسو األنشطو
 الطالاةو 

  اإلنمرنت اللللةو  نقلطزةلدة 

 - يزء من مسلحميل لانلء مالعب مخ ص الللةو
خل و وحيرات لألنشطو ةقضى ايل الطالب 
وأعضلء ىةئو المدرةس أودلت فرافيم في مزاولو 
 األنشطو المخملفو.

  مزود الللةو دلعلت األنشطو اميموعو من األييزة
الرةلضةو وةمم مأيةرىل للطالب والرافاةن في 

 اسمخداميل امقلال رمز . 
  ممعلدد الللةو لشراء أييزة حلسوب ممنلسب ما

 أعداد الطالب في الللةو 
  ممد الللةو الو الت الخل و اشالو اإلنمرنت إلى

 يمةا الحيرات والقلعلت 

 
 
 
 

 الى-9102ساممار 
 م9191ةنلةر 

 
 
 

الى ةولةو  9102ساممار 
9191 

 ادارة الارنلمج  -
دارة الللةو  وا 

 
 عمةد الللةو 

لينو خدمو الميمما 
 ومنمةو الاةئو 

 ITوحدة 
 لينو الشالب والرةلضو 

 
 
 

دلعلت حدةثو للملرسو 
 .  االنشطو

 
 

مملرسو الطالب لألنشطو 
 المخملفو . 

 
 
 

أييزة منلساو أعداد 
ومللةنلت  الحلسب اآللي
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  شراء الللةو لارامج حلسواةو مراط يمةا األييزة
اإلدارةو معًل, عمل ورش عمل للموظفةن اللللةو 

 مرة.على لةفةو محدةث الاةلنلت ا فو مسم

 
الى ةولةو  9102ساممار 
9191 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الم وةر ألعداد الطالب .
لفلةو خدملت اإلنمرنت 

 اللللةو .

 لمب يدةدة اللملماو مخص الارنلمج 
  محتتتتدةث المودتتتتا االللمرونتتتتى للارنتتتتلمج

 ا فو دورةو 

 شراء لمب يدةدة اللملماو مخص الارنلمج 
 محدةث الاةلنلت على المودا السممرار 

ةنلةر وفاراةر  -
 م9191

 طول العلممسممر -

 
 لينو الملماو 

   فرةق دةلدة ومنظةم
دارة  الارنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلمج وا 
 الللةو

  

  ويتتتتتود لمتتتتتب يدةتتتتتدة
مختتتتتتتتتتص الارنتتتتتتتتتتلمج 
ومودتتتتتتتتتتتتتا محتتتتتتتتتتتتتدث 

 السممرار 

   ادارة االزملت واللوارثإدارة مفعةل  من ساممار الى -  واللوارث ويود خطو إلدارة االزملت  وحتتتدة ادارة االزمتتتلت  ويتتتتود خطتتتتو محدثتتتتو
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  خطو الدارة االزملت ال حةو ويود 
  مرةتتب الطتتالب والعتتلملةن علتتى خطتتو االزمتتلت وعلتتى

 اسمخدام اييزة االمن والسالمو 

 9102الموار
 دورةل طول العلم-

 ومفعلو الدارة االزملت اللللةو 

موفةر المنلخ ال حى للماتلنى المستمخدمو -
فتتتى الارنتتتلمج ونشتتتر الموعةتتتو ال تتتحةو امتتتل 
ةمفتتتق متتتا االزمتتتلت ال تتتحةو الحللةتتتو المتتتى 

  ةعلنى منيل العللم 

  المملاعو الدورةو لموفةر المنلخ ال تحى فتى الماتلنى
والمعلمل المخ  و للارنلمج امل ةمفق ما المعلةةر 

 ال حةو 
  نشر مل قلت للموعةو ال حةو  
  امالع اإليراءات االحمرازةو المنلساو 

 ةومةل

  ادارة الللةو 
  إدارة الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدملت

 اللللةو 
  ولللتتو الللةتتو لخدمتتو

الميممتتتتتتتا ومنمةتتتتتتتتو 
  الاةئو

 الوحدة الطاةو 

  متتتوافر ماتتتلنى  تتتحةو
 نظةفو 

  ويتتتود نشتتترات موعةتتتو
 تتتتتتتحةو اللمتتتتتتتدريلت 

 والمعلمل 

 إنشلء عةلدة طاةو ممللملو -
 اللللةو.

مزوةد اإلدارة الطاةو اأحدث المعدات واألييزة  -
 الطاةو.

/  ساممار 9102  
 إدارة الللةو - ةولةو 9191

ويود إدارة طاةو  -
محدثو ا فو 

 مسممرة.

  إللمرونةو ممخ  و.دورةلت 

  مخلطاتتتتتتو إدارة الللةتتتتتتو لدشتتتتتتمراك فتتتتتتي التتتتتتدورةلت
االشتتتتتمراك فتتتتتى دورةتتتتتلت  اإلللمرونةتتتتو الممخ  تتتتتو

 ممخ  واللمرونةو 
  موافر دلعتدة اةلنتلت عتن يمةتا المرايتا المخ  تو

 لارنلمج اللغو العراةو والدراسلت االسالمةو 

دورةل لل علم ساممار 
 م9102

 معةتتلر المتتوارد  فرةتتق
 الملةو والمسيةالت

  مدةر الللةو 
  وحدةIT 
  وحتتتتتتتتتتتتدة المعلتتتتتتتتتتتتةم

  اإلشتتمراك فتتي دورةتتلت
 إللمرونةو ممخ  و.

  دلعدة اةلنلت الطالب 
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  دعتتم المعلتتةم االللمرونتتى عتتن اعتتد متتن انشتتلء دلعتتدة
اةلنتتتتلت الطتتتتالب ومخ تتتتةص الستتتتورد للتتتتل طللتتتتب 
لالطتتتالع علتتتى التتتدورةلت االللمرونةتتتو المتتتى مختتتص 

 الارنلمج

واالللمرونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 
 الليلمعو 

   مفعةتتتتتتتل دورمرلتتتتتتتز م تتتتتتتلدر التتتتتتتمعلم
 ويود مرلز لم لدر المعلم محدث   المعلةمى 

الى  9102ساممار 
 م9191ةولةو

  مستتتتتتتتتتتؤلى معةتتتتتتتتتتتلر
 المعلةم المعلم 

  ويتتتود مرلتتتز م تتتلدر
معلتتتتةم ومعلتتتتم محتتتتدث 

 السممرار 

 المتتدرةس وىةئتتو اللطلاتتو خل تتو مرافتتق 
 االحمةليتتتتتتتتلت ذو  متتتتتتتتن والمتتتتتتتوظفةن

 الخل و

 المتتتتدرةس وىةئتتتتو اللطلاتتتتو خل تتتتو مرافتتتتق أنشتتتتلء 
 الخل و االحمةليلت ذو  من والموظفةن

الى  9102ساممار 
 م9191ةولةو

  عمةد الللةو 
  مدةر الللةو 
  االدارة اليندستتتتتتتتتتتتتتةو

 الليلمعو 

  9102ويود ستاممار 
م 9191التتتتتتى ةولةتتتتتتتو

التتتتى  9102ستتتتاممار 
 م9191ةولةو
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  مرايعتتتتو الالئحتتتتو المللةتتتتو للارنتتتتلمج و
زةتلدة المموةتتل للارنتلمج لمحقةتتق رستتللو 

 و أىداف الارنلمج 
  مخطتتتةط متتتللي لالستتتمثملر فتتتي مطتتتوةر

 الانةو االسلسةو

  المللةومرايعو الالئحو 
  مخلطاو اليلمعو لزةلدة النساو المحددة متن المتوارد

المللةتتو المملحتتو للارنتتلمج لمحقةتتق رستتللو و أىتتداف 
 الارنلمج و لةس مقلة يل

  وضتتا خطتتو الستتمثملر متتوارد الارنتتلمج فتتي دعتتم و
 مطوةر الانةو االسلسةو

 م9191ملةو الى ةولةو 

 الللةو عمةد   
 الللةو مدةر  

  وحدة الحسلالت  
  ادارة ميلس

 الارنلمج
   مدةر الشئون المللةو 

 
 
 

 والئحو مللةو محدث 
 ة خطتتتتتتتتتتتتتتو معممتتتتتتتتتتتتتتد

الستتتتتتتتتتتمثملر متتتتتتتتتتتوارد 
الارنتتتلمج فتتتي دعتتتم و 
مطتتتتتتتتتتتتتتوةر الانةتتتتتتتتتتتتتتو 

 االسلسةو
 
 

 
 

 المحور الثانى: الفاعلية التعليمية
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 المعايير -1
  

األكاديمية 
 للبرنامج

  عضتتتلء أل االستتممرار فتتي نشتتر التتوعي
 و المعلونتتتتوىةئتتتتو المتتتتدرةس واليةئتتتتو 

 الطالب اليدد اللمعلةةر األللدةمةو

  و ورش عمتتتل عتتتن المعتتتلةةرعقتتتد نتتتدوات ولقتتتلءات 
 و العالملت المريعةو األللدةمةو

الى اارةل  9102ساممار 
9191 
 

 المعتتتتتتتتتلةةر  منستتتتتتتتتق
 األللدةمةو 

  متتوافر دلئمتتو اللنتتدوات
 وأسملء المشلرلةن

  زةتتتتلدة نستتتتاو التتتتوعي
اللعالمتتتتتلت المريعةتتتتتو 

ىةئتتتتتو اتتتتتةن أعضتتتتتلء 
 المدرةس.

موافق المعلةةر األللدةمةو  -
المريعةو ما أىداف الارنلمج 
ولذلك المقررات المي ةدرسيل 

 خرةيي الارنلمج. 
 

عقد ايمملعلت لمرايعو مد  موافق المعلةةر  -
األللدةمةو المريعةو ما أىداف الارنلمج ولذلك 

 المقررات المي ةدرسيل خرةيي الارنلمج. 
 

الى ةنلةر  9102ساممار 
9191 

فرةق معةلر المعلةةر 
 االللدةمةو للارنلمج

معلةةر أللدةمةو  -
مريعةو  ممفق ما 
أىداف الارنلمج 
ولذلك المقررات 

المي ةدرسيل 
 خرةيي الارنلمج. 

 
مفعةل دور لينو المرايعو الدورةو 

 المسمقالةو لموا فلت خرةج
االسممرار فى محدةث موا فلت الخرةج امل  -

 ةنلسب سوق العمل 

المرايعو الدورةو المسمقالةو عقد ايمملعلت ألعضلء  -
  لموا فلت خرةج

المقلرةر وعرض النملئج ومنلدشميل في ميلس  إعداد  -
 الللةو وامخلذ اإليراءات الم حةحةو الالزمو

المعلةمةو من الموا ل الميممعى ما أطراف العملةو  -
 خالل عقد الندوات واللقلءات حول ملك الموا فلت.

الى  9102ساممار  -
 9191ةولةو 

المرايعو الدورةو لينو 
المسمقالةو لموا فلت 

 خرةج
منسق المعلةةر  -

 األللدةمةو 
 القةلادات االدارةو اللللةو -

 محلضر ايمملع اللينو  -
اعمملد منلدشو مقلرةر  -

نملئج المرايعو اميلس 
الللةو وامخلذ اإليراءات 

 الم حةحةو الالزمو
ويود دوائم اللندوات  -
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 واللقلءات ذات  لو  أطراف ميممعةو اسمخدام موادا الموا ل االيمملعى لخدمو ىذا الغرض. -
اةلن اموا فلت ممنلسب  -

 ما سوق العمل
فم  دنوات ممنوعو ما األطراف  -

 الميممعةو وسوق العمل.
مفعةل شراللت اةن الللةو والمدارس الخل و  -

 واالدارات المعلةمةو 
 

الى ةولةو 9191ملةو
9191 

 

الفرةق المنفةذي للمعلةةر 
ولةل  األللدةمةو للارنلمج

الللةو لخدمو الميمما 
 ومنمةو الاةو 

 عقد شراللت -

   موافتتق مفعةتتل عمتتل لينتتو مملاعتتو متتد
المعتتتتتلةةر األللدةمةتتتتتو المريعةتتتتتو متتتتتا 
أىتداف الارنتلمج ولتذلك المقتررات المتي 

 ةدرسيل خرةيي الارنلمج. 
  

  عقتتد  ورش عمتتتل لمتتدرةب أعضتتتلء ىةئتتو المتتتدرةس
علتتى لةفةتتو مطاةتتق ودةتتلس متتد  محقتتق مخريتتلت 

 المعلم المسميدفو على مسمو  المقررات.
  فتتتتيالنمتتتلئج ومنلدشتتتميل  المقتتتلرةر وعتتتترض إعتتتداد 

الى ةولةو  9102ملةو  اإليراءات الم حةحةو الالزمو وامخلذميلس الللةو 
9191 
 

  أعضلء لينو مملاعتو
مد  مطاةق المعلةةر 

 األللدةمةو
  لينو المتدرةب اوحتدة

مقوةم األداء وضتملن 
 اليودة

  أعضلء لينو مملاعتو
مد  مطاةق المعلةةر 

 األللدةمةو

 سيالت الحضور 
 المواد المدرةاةو 

المقلرةر منلدشو اعمملد 
 وامخلذاميلس الللةو 

 الم حةحةواإليراءات 
 الالزمو

معلةةر  -
أللدةمةو مريعةو  
ممفق ما أىداف 
الارنلمج ولذلك 
المقررات المي 
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ةدرسيل خرةيي 
 الارنلمج. 

 

 على مو ةف ومقرةر  المسممر المدرةب
 الارنلمج والمقررات الدراسةو

 دورةل طول ةمم المدرةب  عقد دورات مدرةاةو وورش عمل
 العلم

  لينو المدرةب اوحتدة
 ادارة اليودة

  ليتتتتتتتتتتتتلن مرايعتتتتتتتتتتتتو
 المو ةفلت 

  متتوافر دلئمتتو اللتتدورات
وأسملء أعضتلء ىةئتو 
المتتتتتتتتتدرةس واليةئتتتتتتتتتو 
المعلونتتتتو المشتتتتلرلةن 
ومتتتتتتتتتتوافر شتتتتتتتتتتيلدات 

 المدرةب
  المقلرةر االةيلاةو عتن

يتتتتتتتتتتودة المو تتتتتتتتتتةف 
 للارامج و المقررات
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 الخلريةو  الداخلةو و المرايعو
 للمقررات والارامج الدراسةو

 و الخلريةةن للارامج الداخلةةن و  المرايعةن  اخمةلر
 اخمةلرلمقررات القسم الدراسةو حسب معلةةر 

 الخلرييالمرايا 
 لمرايعتتتتتو ةو للمقتتتتتررات الدراستتتتتإرستتتتتلل الارنتتتتتلمج وا

 الخلريةو 
  للمقتتررات  التتداخلى والختتلرييدراستتو مقرةتتر المرايتتا

الواردة امقرةتر المرايتا و المالحظلت  اميلس القسم
 للارنلمج الخلريي

  مرايعتتتتتو م تتتتتفوفو مخريتتتتتلت التتتتتمعلم المستتتتتميدفو
 للارنلمج ما المعلةةر األللدةمةو الممانله.

  

نيلةو لل ف ل دراسى 
الى ةنلةر 9102دةسمار 

 م9191
نيلةو لل ف ل دراسى 

الى ةولةو 9191ملةو
 م9191

 ميللس األدسلم 
  ولةتتل الللةتتو لشتتئون

 المعلةم والطالب
  رؤسلء األدسلم 
  ولةتتل الللةتتو لشتتئون

المعلتتتتتتتتةم والطتتتتتتتتالب 
 )مرايا الارامج(

 رؤسلء األدسلم 
 

 اخمةتتتتتتتتتتتتلر اعممتتتتتتتتتتتتلد 
الختتتتتتتتلريي المرايتتتتتتتتا 
اميلتتتتتتتتس  للمقتتتتتتتررات
 وللارنتتتتتتتتتلمج القستتتتتتتتتم

 اميلس الللةو
  ويتتتتتتتتتتتتتتود مقتتتتتتتتتتتتتتلرةر

 المرايعةن الخلريةةن 
عتتتتتترض مقرةتتتتتتر المرايتتتتتتا 

 وامختلذ واعممتلدهومنلدشمو 
إيراءات م حةحةو إن لتزم 
األمتتتتتتتر اميلتتتتتتتس القستتتتتتتم 
محضر لينو المعلةةر ةفةتد 
عتتتتترض ومنلدشتتتتتو مقرةتتتتتر 
المرايتتتتتتتتتتتتا واإليتتتتتتتتتتتتراءات 

 الم حةحةو

 - االسمفلدة من نملئج المرايعو 
في محدةث ومطوةر  الدورةو للارنلمج

 الارنلمج.

 
ويود إيراءات رسمةو ةمم امالعيل عند القةلم اعملةو 

 مطوةر الارنلمج

نيلةو الف ل الدراسى -
  9191ةنلةر  االول

ونيلةو الف ل الثلنى 

والمطوةر لينو المرايعو 
 للارنلمج

 فرةق م مةم الارنلمج

اعمملد منلدشو المقلرةر 
اميلس الللةو وامخلذ 
اإليراءات الم حةحةو 
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 إعداد مخطط زمني لمرايعو الارنلمج -
المقلرةر وعرض النملئج ومنلدشميل في ميلس  إعداد -

 الللةو وامخلذ اإليراءات الم حةحةو الالزمو
 -  االستتتتمعلنو اتتتتلألطراف المعنةتتتتو فتتتتي عملةتتتتو

 مطوةر الارنلمج
 إيراء المو ةف الددةق للارنلمج.   
 إعداد م فوفو المعلرف والميلرات للارنلمج.   
 متتن موافتتق مخريتلت التتمعلم المستتميدفو  المحقتق

 ه.للارنلمج ما المعلةةر األللدةمةو الممانل
  ويود آلةلت رسمةو للمألد من محقةتق مخريتلت

 .المعلم المسميدفو للارنلمج
  مشلرلو األدسلم العلمةو ذات ال لو فى م مةم

 .الارنلمج
 أخذ آراء الطالب فى ملونلت الارنلمج. 
  ت ال لو للمشتلرلو األطراف الميممعةو ذا ةدعو

 .فى م مةم الارنلمج من خالل اسماةلن
  محدةد ميلالت االستمفلدة متن مشتلرلو األطتراف

 .المخملفو السلاقو فى م مةم الارنلمج

 الالزمو 9191ملةو 
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  للمقررات الدراسةو.ويود مو ةف معممد  
 

 مرايعو  الالئحو الحللةو للارنلمج 

 عمتتل لقتتلءات متتا رؤستتلء األدستتلم ألختتذ مقمرحتتلميم 
 الالئحو حدةث لم

  عترض الالئحتتو المقمرحتتو علتى ولةتتل الللةتتو لشتتئون
 المعلةم و الطالب  

 
 سنوات4لل 

  ولةتتل الللةتتو لشتتئون
 المعلةم والطالب  

  منسق معةلر الارامج
 المعلةمةو

  رؤستتتتتتتتتلء األدستتتتتتتتتلم
 العلمةو

 

  اعممتتتتتتتتتتتلد الالئحتتتتتتتتتتتو
 المحدثو

 الطالب -5

 
مفعةل نظلم الرةلدة العلمةو الل إيراءامو -

 وخطوامو وألةلمو 

االعالن عن نظلم الرةلدة العلمةو للطالب المسيلةن -
 اللارنلمج على مودا الللةو لمحفةز الطالب المالعو . 

إعطلء نملذج لحلالت عملةو مثل )دةلم أحد أعضلء -
ىةئو المدرةس المشلرلةن في الارنلمج اللموا ل ما 
 الطالب ومعرفو مشللليم والعمل على حليل , .....(

ةو اللارنلمج لللفو العلمةوعةو اللرةلدة عقد ندوات للمو  -

 االطراف المعنةو. 

اداةو لل ف ل دراسى 
 9191-9102للعلم 

ادارة الللةو وادارة 
 الارنلمج

زةلدة وعي الطالب  -
 انظلم الرةلدة العلمةو 

 
ويود حلالت عملةو  -

لمطاةق نظلم الرةلدة 
 العلمةو .

 

دارة الللةو  -امالع للفو االيراءات لمفعةل الةلت دعم  محسن النسب المئوةو  لينو الطالب المممةزةن  مشلةل لينو من أعضلء ىةئو المدرةس وا 
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 لمملاعو مفعةل الةلت دعم الطالب المممةزةن دراسةل . الطالب المممةزةن دراسةل
  محدةد العبء الدراسي المنلسب للل طللب طاقًل لمل

 حققو الطللب من مقدةر مرالمي 
  طرح االممحلنلت الدورةو لاللمشلف المالرل عوالت

 معلليمو المعلم وسيولو
  مفعةل عمل المرشد االللدةمي لمسلعده الطللب في

 محدةد العبء الدراسي المنلسب
  دعم أعضلء ىةئو المدرةس للطالب الموىواةن

 للطالب
محلضرات مرايعو عملةو لدعم للفو الطالب خل و  -

 المممةزةنمدريو الليدول الدراسي

 
 
 

الى فى شير ساممار 
 9102م 9102دةسمار 

وفى اداةو الف ل الثلنى 
الى ةولةو 9191فاراةر 
9191  

 للنيلح

امالع للفو االيراءات لمفعةل الةلت دعم 
 الطالب الممعثرةن دراسةل.

دارة الللةو  - مشلةل لينو من أعضلء ىةئو المدرةس وا 
 دراسةل .لمملاعو مفعةل الةلت دعم الطالب الممعثرةن 

االعالن عن لينو رعلةو الطالب الممعثرةن امخملف  -
الطرق االخري مثل االعالنلت الوردةو, و مودا امحلد 

 الطالب, و عن طرةق الطالب الممفودةن الل فردو.
العمل علي نشر ثقلفو الليوء الي الرائد العلمي وعضو  -

لينو رعلةو الممعثرةن اةن الطالب احةث ةميو الطللب 

فى شير ساممار الى 
 9102م 9102دةسمار 

وفى اداةو الف ل الثلنى 
الى ةولةو 9191فاراةر 
9191 

انخفلض نساو الطالب  لينو الطالب الممعثرةن
 الممعثرةن
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مالشرة عند شعوره النو ممعثر في اي من المقررات 
الدراسةو و ال ةنمظر حمي ةرسب او ةملخر في اممحلنو 

 ايل
ادء الموا ل ما السلدة اعضلء ىةئو المدرةس  -

 لمحلولو اةيلد حلول ليؤالء الطالب الممعثرةن.
سمفلدة من للفو نملئج المقوةم المي مم اال -

لقةلس رضلىم  رنلمجايراؤه علي طالب الا
 عن مخملف عنل ر الارنلمج.

 

وضا خطو م حة  للل مملرسو من المملرسلت الفعلةو 
رضلء الطالب للارنلمج في ضوء نملئج دةلس ومقةةم 

 .عن ىذه المملرسلت
عمل مقرةر شلمل لللفو نملئج اسمالنلت رضل الطالب  -

ورفعيل لميلس الللةو لالسمفلدة من مو ةلت ملك 
 النملئج

الى 9102دةسامار 
 9191ةولةو 

أعضلء ىةئو المدرةس 
 المشلرلةن في  الارنلمج

اعمملد نملئج مقلةةس  -
رضل الطالب عن الارنلمج 

حةحةو ليذه والخطو الم 
 النملئج 

  موافر معلةةر وايراءات معممدة للمحوةل
 من والى الارنلمج

  االعالن عن مواعةد االخمالرات المن وص علةيل
 فى نظلم القاول 

  مشلةل ليلن اليراء ىذه االخمالرات 

الى ساممار  9191ةولةو 
 م9191

 فرةق معةلر الطالب 
رئةس القسم وولةل 
 الللةو لشئون اللالب 
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  االرشلد االللدةميمفعةل  لطالب   نايمملعلت دورةو ما المرشدةن األللدةمةة
 ارنلمج اعداد معلم اللغو العراةو

  للموعةو اللميلم  نورش عمل للمرشدةن األللدةمةة
الخل و اللطالب ونظلم الدراسو اللسلعلت المعممدة 

 و ايراءات المسيةل االللمرونةو للطالب 
 االنيلز وملفلت المرشد و  مرايعو لملفلت الطالب و

 دورةو عقد اللقلءات ما الطالب
 دةلس رضل الطالب عن اداء المرشد االللدةمي 

الى ةولةو 9102ساممار 
 م9191

  لينو االرشلد
 االللدةمى 

  اوحدة وحدة المدرةب 
 اليودةادارة 

منسق  ارنلمج اعداد 
 معلم اللغو العراةو

 منسق اليودة اللارنلمج
  منسق اليودة

 اللارنلمج

اإلعالن عن أسملء 
المشرفةن وأمللن وأودلت 
موايدىم على مودا الللةو 

 وفى لوحلت الطالب
  سيالت حضور

 الطالب
  النملئج االةيلاةو

لزةلدة الوعي و 
الرضل و االسمفلدة 
من نظلم اإلشراف 

 األللدةمي
  موافر المقلرةر الدورةو

ومحلضر االيمملعلت 
واإليراءات 
 الم حةحةو

 لمئوةو لرضل النساو ا
الطالب عن االرشلد 

 االللدةمي
  آلةو ليذب و  مشيةا أعضلء ىةئو عمةد الللةو   إعالن أسملء و ور الطالب المممةزةن الألنشطو   ويود إعالن اأسملء
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المدرةس والطالب على مملرسو 
 األنشطو 

  وةولةو  9191فاراةر  األنشطو فيملرةم الطالب المممةزةن
 م9191

ولةل الللةو لشئون 
 والطالبالمعلةم 

  منسق األنشطو
 الطالاةو

 و ور الطالب
  فعللةلتحفل خملم 

 األنشطو

 وةلرر  9102ساممار  زةلدة األييزة والمعدات الخلص    اللنشلط الطالاي
 لل علم

 إدارة رعلةو الشالب   زةلدة عدد الطالب
المشلرلةن في   

 األنشطو
  الةو ليذب و االىمملم اللطالب

 الوافدةن
  االعالن عن  ارنلمج اعداد معلم اللغو العراةو

 اللمودا اإلللمرونةو 
  ادارج منسق لشئون الوافدةن الليةلل المنظةمي

 للارنلمج
 مفعةل عمل المرشد االللدةمي للطالب الوافدةن 
  يذب الطالب الوافدةن و اندملييم ما للفو الطالب

 لمملرسو االنشطو الطالاةو
 فدةن لحضور المؤممرات العلمةو دعوة الطالب الوا

الألدسلم و مسيةل مقمرحلميم و امخلذ ايراءات 
 م حةحةو

  دعوة الطالب الوافدةن لحضور المؤممر العلمي

 9102ةولةو الى ساممار
 م9191ةنلةر الى فاراةر 

 

  عمةد الللةو 
  ولةل الللةو لشئون

 المعلةم والطالب
  منسق  ارنلمج

اعداد معلم اللغو 
 العراةو

 المرشد االللدةمي 
  منسق األنشطو

 الطالاةو
  أعضلء ىةئو

 المدرةس
 األدسلم العلمةو 
 العلمو العالدلت 

  خطو معممدة ليذب و
االىمملم اللطالب 

 الوافدةن
  المطور االةيلاي

لزةلدة عدد الطالب 
 الوافدةن
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للللةو و دعم مشلرلميم اعروض مقدةمةو لدعم 
 الموا ل االةيلاي ما أعضلء ىةئو المدرةس

  دةلس رضل الطالب الوافدةن عن العملةو المعلةمةو
مدرةب  –خدملت و مسيةالت  –ارنلمج  –)مقررات 
 مةداني(

 

النساو المئوةو لرضل 
الطالب الوافدةن عن 
الخدملت المقدمو و 
 عن العملةو المعلةمةو

محدةد ألةلت واضحو العمملد  -
ايراءات المظلم من دواعد القاول 

 اللارنلمجوالمحوةل 
  محدةث نظلم المعلمل ما المظلملت

 والشللو 

مشلةل لينو من أعضلء ىةئو المدرةس وادارة الللةو  -
اعمملد ايراءات المظلم من دواعد القاول والمحوةل 

 اللارنلمج 
إيراء مقلاالت شخ ةو ما الطالب الممقدمةن  -

 للارنلمج لمحدةد مسمو  الميلرات اللغوةو لدةيم . 
محدةد خطوات إيرائةو موض  لةفةو داول وفحص  -

 مظلملت الطالب فةمل ةخص دواعد القاول والمحوةالت . 
االعالن على مودا الللةو عن الخطوات اإليرائةو  -

المى موض  لةفةو داول وفحص مظلملت الطالب فةمل 
 ةخص دواعد القاول والمحوةالت

 مملرسو أعملل لينو الشللو  والمقمرحلت 

 م9102 ساممار
 

دورةل طول العلم وةلرر 
 الدراسى 

ادارة الللةو وادارة 
 الارنلمج 

 
 فرةق معةلر الطالب

ولةل الللةو لشئون 
 المعلةم والطالب

رئةس لينو المعلمل ما 
 الشللو 

ويود وثةقو رسمةو -
ةملن الريوع الةيل أثنلء 
المظلم من دواعد القاول 

 والمحوةل اللارنلمج
فم  مقلرةر المملاعو عن 

 نلدةق الشللو  وفحص 
الشللو  المويودة ايل 

وامخلذ اإليراءات 
 الم حةحةو
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  اسململل المسيةالت الملدةو الخل و
اللحلالت الطلرئو لذو  االحمةليلت 

 الخل و.

 الاةنو الالزمو  موفةر

 الحلالت الطلرئو لدعم 

 من ذوي االحمةليلت الخل و.

 

اداةو لل ف ل دراسى 
وفاراةر  9102ساممار 

9191   
 

دعم الحلالت الطلرئو من 
ذوي االحمةليلت 

 الخل و.

 ادارة الللةو وادارة الارنلمج
 فرةق معةلر الطالب -
ولةل الللةو لشئون -

 المعلةم والطالب
رئةس لينو المعلمل ما -

 الشللو 

  دةلس رضل الطالب   اسماةلنلت لقةلس رضل الطالب عن سةلسلت القاول
االرشلد االللدةمي وأسللةب المعلةم و و المحوةل و 

المعلم و المسيةالت الملدةو الداعمو و المدرةب 
 المةداني و طرق المقوةم

 نيلةو لل ف ل دراسى 

  منسقي اليودة
 اللارنلمج

 فرةق معةلر الطالب
  

  االيراءات الم حةحةو
 لنملئج االسماةلنلت

 
أعضاء  -6

هيئة 
التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

  ددرات وميلرات أعضلء ىةئو منمةو
على المعلةم  المدرةس واليةئو المعلونو

 عن اعد واالسمرامةيةلت الحدةثو 

 ح ر االحمةليلت المدرةاةو 
  محدةث و مرايعو خطو المدرةب انلءًا على ح ر

 االحمةليلت المدرةاةو
  عمل دورات مدرةاةو 
 ةو المدرةبلمقةةم فلع 

ساممار الى دةسمار 
 م وةلرر دورةل9102

 منسق معةلر 
أعضلء ىةئو 

 المدرةس
  لينو المدرةب اوحدة

 ادارة اليودة

 خطو مدرةاةو معممدة 
  لشوف حضور

الدورات ونملذج من 
 الشيلدات

 نملئج محلةل 
 ومحلةليل االسماةلنلت

 خطو مدرةاةو معممدة -معةلر  فرةق -  .             االسممرار في منمةو ددرات وميلرات                                                                                              -
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أعضلء ىةئو المدرةس واليةئو المعلونو . -
على اسمخدام المن لت المعلةمةو فىظل 

 االزمو الحللةو )ازمو لرونل(
 

عقد ندوات وورش عمل ما ايراء مطاةقلت عملةو  -
ليذه الندوات لمنمةو ددرات وميلرات أعضلء ىةئو 
المدرةس واليةئو المعلونو المشلرلةن في مدرةس 

 الارنلمج . 
إعطلء نملذج مطاةقةو ) فةدةوىلت ,  ور ,....( مم  -

منفةذىل من دال أعضلء ىةئو المدرةس واليةئو المعلونو 
 ما طالايم

مطاةق اسماةلنلت لمقةةم اداء العضو خالل الندوات -
 وورش العمل

ولةل الللةو لشئون -
 المعلةم والطالب

رئةس لينو المعلمل ما -
 الشللو 

 
 
 

 ل طول العلم دورة

أعضلء ىةئو 
 المدرةس

وحدات المعلم  -
اإلللمرونى 

اللللةو 
 والليلمعو

 

رضل اعضلء ىةئو  -
المدرةس واليةئو المعلونو 

 عن خطو المدرةب

مفعةل االلةلت  لمسلئلو ومحفةز أعضلء 
ىةئو المدرةس واليةئو المعلونو المشلرلةن 

 في مدرةس الارنلمج

مشلةل لينو من إدارة الللةو لالشراف على منفةذ الةلت -
المسلئلو والمحفةز ألعضلء ىةئو المدرةس واليةئو 

 المعلونو المشلرلةن في مدرةس الارنلمج 

 
ساممار الى الموار 

 اإلدارة العلةل - 9102
 رؤسلء األدسلم-

 ويود آلةلت محدثو-
زةلدة لوعى لد  أعضلء -

ىةئو المدرةس و اليةئو 
 المعلونو ايذه اآللةلت
لينو لمملاعو الةلت 
 المسلءلو والمحفةز

ىةئو  ء عضلم أداء أمقةةت  لةلمطاةق  آ
المشلرلةن في نو ولمعلاليةئو  س/ اةدرلما

 اشلل دور  . مدرةس الارنلمج

مشلةل لينو من إدارة الللةو لالشراف على منفةذ الةلت -
المسلئلو والمحفةز ألعضلء ىةئو المدرةس واليةئو 

 واعمملدىلالمعلونو المشلرلةن في مدرةس الارنلمج 

في نيلةو لل ف ل 
 دراسي.

وملةو 9191ةنلةر 

 أعضلء  فرةق معةلر
 ىةئو المدرةس

  لينو المسلئلو
 مقلرةر مقةةم االداء 
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 زةلدة االىمملم امفعةل آلةلت المحفةز والمحلساو-
 .ومحدةثيل دورةًل 

 
د  مطاةق اسماةلنلت على طالب الارانلمج لمقةةم م - -

رضلىم عن أداء أعضلء ىةئو المدرةس واليةئو 
 المعلونو المشلرلةن في مدرةس الارنلمج .

مطاةق اسماةلنلت على أعضلء ىةئو المدرةس من  - -
دال رؤسلء االدسلم لمقةةم أداء أعضلء ىةئو المدرةس 

 واليةئو المعلونو المشلرلةن في مدرةس الارنلمج .
 ةلنلتاالسمفلدة من نملئج مطاةق االسما -

 والمحفةز 9191

وضا آلةلت للقضلء على عيز أعداد 
 اليةئو المعلونو .

ساممار من لل علم   معةةن معةدةن يدد .  - -
 إدارة الللةو  دراسى 

منلسب نساو أعداد 
الطالب إلى  اليةئو 

 المعلونو

 مرايعو آلةلت المحلساو والمسلءلو 

  اةن اإلدارة العلةل ورؤسلء  وايمملعلتلقلءات
 األدسلم لمرايعو آلةلت المسلئلو والمحلساو

 و ولقلءات ما أعضلء ىةئو المدرةس ايمملعلت 
 اليةئو المعلونو للمعرةف المسممر ايذه اآللةلت

الى ةولةو 9102ساممار 
 م9191

 اإلدارة العلةل 
 رؤسلء األدسلم 
  لينو مملاعو

 المسلءلو والمحفةز

 ويود آلةلت محدثو 
  لد   لوعىزةلدة

أعضلء ىةئو 
اليةئو  و المدرةس

 المعلونو ايذه اآللةلت
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  ألعضلء ىةئو  الوظةفيدةلس الرضل
 المدرةس واليةئو المعلونو

 طرح االسماةلنلت 
  اإليراءات  وامخلذعرض ومنلدشو النملئج

 الم حةحةو المنلساو

 
 م9191ةولةو 

 الفرةق المنفةذي 
معةلر أعضلء ىةئو ل

 المدرةس

 االسماةلننملئج محلةل 
وزةلدة رضل أعضلء ىةئو 
 المدرةس واليةئو المعلونو

التعليم  -7
 والتعلم

وضا آلةو لمملاعو مطاةق اسمرامةيةلت  -
 المحدثو  اللارنلمج .  المعلةم والمعلم

 

  لقلءات و ايمملعلت لدراسو مطوةر اسمرامةيةو عقد
المعلةم و المعلم في ضوء نملئج االممحلنلت و 

و  أعضلء ىةئو المدرةس اسماةلنلت الطالب و
 األطراف الميممعةو 

 
خالل لل شير للعلم 

 9191 9102اليلمعى 

  ولةل الللةو لشئون
 المعلةم والطالب

  فرةق معةلر المعلةم
 والمعلم

  الم حةحةواإليراءات 
لمطوةر اسمرامةيةو 

 المعلةم و المعلم

  المعلماسللةب مطوةر طرق المدرةس و  مدرةب أعضلء ىةئو المدرةس عقد ورش عمل ل
 أنملط حدةثو فى المعلةم والمعلم اسمخدامعلى 

 الذامي و المقررات االللمرونةوومشيةا المعلم 

ساممار الى دةسمار 
 م9102

 م9191فاراةر 

  لشئون ولةل الللةو
 المعلةم والطالب

  فرةق معةلر  المعلةم
المعلةةر  و المعلم و

األللدةمةو والارامج 
 المعلةمةو

  سيالت حضور ورش
 العمل المدرةاةو

  موافر دوائم اأنملط
  مقلةديالمعلم الغةر 

  حوافز معنوةو
)شيلدات( لمن دلموا 

 اطرق مسمحدثو
  محدةث مو ةف للمدرةب المةداني وفقًل

المعلم المسميدفو و مفعةل لمخريلت 
آلةلت مقوةم نملئج المدرةب المةداني 

 للطالب
 

  مرايعو مو ةف المدرةب المةداني  وفقًل لمخريلت
الى 9102ساممار المعلم المسميدفو 

م وةلرر 9102الموار
 دورةل فى اداةو لل علم

 

  ولةل الللةو لشئون
المعلةم والطالب  

الارامج ومنسق 
 المعلةمةو

  موثق ويود مو ةف
ومعممد للمدرةب 

 المةداني.
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  مطوةر ومحسةن رضل الطالب فى ميلل
 المعلةم والمعلم

  مطاةق آلةلت مملاعو المدرةب المةداني للطالب 
  المقةةم المسممر للفلءة المدرةب ومحقةقو ألىداف

الارنلمج و قل لميلرات الطالب من دال المشرفةن 
 علي المدرةب و االطراف المشلرلو والطالب

 
طول فمرة المدرةب 

 المةدانى 

 وةسممر لل علم

  أعضلء ىةئو
المشرفةن  المدرةس

 على المدرةب
  ييلت المدرةب

 الخلريةو
 الطالب 

  المقلرةر الواردة من
المشرفةن على 
المدرةب وييلت 
 المدرةب الخلريةو

  النسب المئوةو لرضل
الطالب عن المدرةب 

 المةلني

نمط زةلدة عدد المقررات المعممدة على  -
 المعلم اإلللمروني اللنساو . اللنساو

 إليمللي عدد المقررات .

موفةر الدعم المنلسب ألعضلء ىةئو المدرةس  -
 لمسلعدميم على محوةل مقرراميم إلى مقررات اللمرونةو 

وفاراةر  9102ساممار 
 م 9191

 الفرةق المنفةذي للمعةلر
 ITوحدة 

زةلدة عدد المقررات 
المعلم المعممدة على نمط 
 اإلللمروني اللنساو .

 الشفلفةو معممده لمحقةق مفعةل الةو 
 االممحلنلت في الطالب اةن والعدالو
  الشفيةو

  موزةا ليلن الشفوي علي أعضلء ىةئو المدرةس
 الألردلم و ادون معرفو مساقو لقوائم الطالب

  اعداد انك اسئلو للل مقرر من دال أسلمذة
 المقررات

  الممخ  و و الميلرةو ومقةةم مشمل  االسئلو
 مخريلت المعلم المسميدفو من المقرر

 للطالب اللدخول في فةر الليلن المحددة   ال ةسم
عن اآللةو  اآلراء ودةلس رضل الطالب اسمق لء

 نيلةو لل ف ل دراسى
م وملةو 9102دةسمار 

 م 9191

  ولةل الللةو لشئون
 المعلةم والطالب

  رضل الطالب عن
 المقةةم اليدةدة معلةةر
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 اليدةدة 
  ميلل  فيمطوةر ومحسةن األداء

 المعلةم والمعلم
 اآلراء ودةلس رضل الطالب اسمق لء 
 مطوةر ومحسةن  السممرارإيراءات م حةحةو  امخلذ

 األداء

نيلةو لل ف ل دراسى 
م وملةو 9102دةسمار 

 م9191

  ولةل الللةو لشئون
 المعلةم والطالب

  منسق معةلر المعلةم
 و المعلم

  نملئج محلةل
االسماةلنلت و 

 اإليراءات الم حةحةو
 الممخذة

تقويم  -8
 مخرجات التعلم

االرمقلء اللمسمو  المينى واالللدةمي 
 للطالب

اعداد   العدةد من الدورات وورش العمل لالرمقلء  -
 اللمسمو  المينى واالللدةمي للطالب  

الى  9102من ساممةر
 9191ملةو

معةلر مقوةم مخريلت -
 المعلم

مسمو  مينى واللدةمي 
 مممةز

  دةلس مخريلت المعلم المسميدفو
 لمقررات الارنلمج 

  ورش عمل مدرةاةو ألعضلء ىةئو المدرةس علي
الةو  دةلس محقةق  مخريلت المعلم المسميدفو 

 لمقررات الارنلمج
 

 نيلةو لل ف ل دراسى
وملةو  9102دةسمار

 م 9191

  لينو المدرةب اوحدة
 ادارة اليودة

  فرةق معةلر مقوةم
 مخريلت المعلم

  نملذج مطاةقةو من
نسب محقق مخريلت 

المعلم المسميدفو 
 للمقررات 

 

 
 مرايعو واسمثملر نملئج نظلم المقوةم

اعداد خطو م حة  واالسمفلدة من نملئج مقوةم  -
الطالب ومظلملميم لالرمقلء اللمسمو  المينى 

 واالللدةمي للارنلمج .
إعداد ليلن مسؤلو عن محلةل نملئج الطالب للخروج  -

امو ةلت مسلعد في مطوةر مقررات الارنلمج ولذلك 
مطوةر أداء أعضلء ىةئو المدرةس المشلرلةن في 

سى نيلةو لل ف ل درا
 ةنلةراالول والثلنى 

 م9191وةونةو 9191

اعضلء معةلر مقوةم -
 مخريلت المعلم

اعمملد خطو الم حة  
واالسمفلدة من نملئج مقوةم 
الطالب ومظلملميم لالرمقلء 

اللمسمو  المينى 
 واالللدةمي للارنلمج 
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 الارنلمج 
إعداد مقرةر عن المشلرلو الفعلةو لألطراف ذات  -

 العالدو في مطوةر الارنلمج ومفعةل دور ىذه األطراف . 
 

وضا ايلالت نموذيةو للل االممحلنتلت  -
اإللمتتتزام امعتتتلةةر الوردتتتو االممحلنةتتتو متتتن ختتتالل ميلتتتس  وااللمزام امعلةةر الوردو االممحلنةو

 القسم وضا إيلالت نموذيةو للل االممحلنلت.

نيلةتتتو لتتتل ف تتتل دراستتتى 
ومتتتتتتتتلةو 9102دةستتتتتتتتمار
 م9191وةونةو 

 
 
 
 

أعضتتتتتتتتتتتتلء ىةئتتتتتتتتتتتتو  -
 المدرةس اللارنلمج.

 ميلس القسم. -
 ميلس إدارة الللةو. -
-  

اممحلنتتتتتتتتتتلت وضتتتتتتتتتتا  -
موضوعو وفق معتلةةر 
الوردتتتتتتتو االممحلنةتتتتتتتو 
يلاتتلت نموذيةتتو متتم  وا 

 مسلةميل لللنمرول.

محلةتتتتتتل لنستتتتتتل اممحلنتتتتتتلت المةتتتتتتدمرم 
 ت النيلئةو  اواالخمالر 

ت النيلئةتتو  امحلةتتل لنستتل اممحلنتتلت المةتتدمرم واالخماتتلر -
راتتا للارنتتلمج وفقتتل معلتتم المقتترر متتن للفتترق   لنتتوامج  األ 

 دال وحدة القةلس والمقوةم اللللةو 
المحلةتتل فتتي مطتتوةر االممحلنتتلت ستتمفلدة متتن نمتتلئج واال-

 وفق  نوامج المعلم المقررة

 نيلةو لل ف ل دراسى
نيلةتتتو لتتتل ف تتتل دراستتتى 

 ةونةتتتتتتتتو و  9102ةنتتتتتتتتلةر 
 م 9191

اعضلء معةتلر مقتوةم  -
 مخريلت المعلم

لتتتتتتل عضتتتتتتو ىةئتتتتتتو  -
متتتتتتتتتدرةس روستتتتتتتتتلء 

 االدسلم

اةتتتتتلن امحلةتتتتتل نستتتتتل  -
 االممحلنلت

ليلن مممحنتةن متن الختلرج فتي مرحلتو  
 واللةسلنسالالللورةوس 

ليتتتتلن مممحنتتتتةن متتتتن الموافقتتتتو علتتتتى مشتتتتلةل  -
 الخلرج في مرحلو  الالللورةوس واللةسلنس

نيلةتتتو لتتتل ف تتتل دراستتتى 
ومتتتتتتلةو  9102 دةستتتتتتمار
 م9191

عمةتتتتد الللةتتتتو ولةتتتتل  -
الللةو لشئون المعلةم 

 والطالب

ويتتود ليتتلن مممحنتتةن  -
 من الخلرج
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  مملاعو مسموي لفلءة خرةيي الارنلمج
 ةعملون ايلفي المنظملت المي 

  مفعةل وحدة الخرةيةن لمملاعو مسمو  لفلءة
 خرةيي الارنلمج في المؤسسلت المى ةعملون ايل . 

 المؤسسلت عن لالسمق لء لينو مشلةل ضرورة 
 ح ر وعمل العراةو اللغو ارنلمج خرةيي مقال المي
 من الملمحقةن عدد لمعرفو معيل والموا ل ايل,

 لفلءة مسمو  مملاعو وأةًضل ايل, الارنلمج خرةيي
 من ايل, ةعمل المي المؤسسو داخل الخرةج ىذا

 .اللمؤسسو المويودة الخل و المقلرةر خالل
 

  إعداد إيمملعلت دورةو لمدةر  المؤسسلت المى
ةعمل ايل خرةيي الارنلمج ما وحدة الخرةيةن 

المقرر اعدادىل اللللةو من أيل معرفو أرائيم في 
لمحسةن أداء العملةو أداء خرةيي الارنلمج 

 المعلةمةو اللللةو .
  دعوة خرةيي الارنلمج الذةن ةعملون في

المؤسسلت المخملفو أثنلء ملمقى الموظةف إليراء 
محلضرات وورش عمل لنقل خاراميم في ميلل 

 العمل لطالب الارنلمج الحللةةن  .

 
الى 9102فاراةر
 م9191ةولو

اعضلء معةلر مقوةم 
 مخريلت المعلم
 وحدة الخرةيةن

اعضلء معةلر مقوةم 
 مخريلت المعلم

 
محسن مسمو  لفلءة 

 الخرةيةن



 كليــــة التربيــــة
 وحدة ضمان الجودة 

 

34 
 

مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

  إعداد دورات مدرةاةو اللللةو لخرةيي الارنلمج
 . لمحسةن أدائيم المينى

  دةلم وحدة الخرةيةن امملاعو الخرةيةن ومعرفو
 المشللل المى ةواييونيل والعمل على حليل .

احمةليلت سوق العمل اللنساو  منلسب -
 للخرةج 

ضرورة عمل دراسو اسمطالعةو لسوق العمل,  -
ومعرفو احمةليلت سوق العمل اللنساو للخرةج, 
حمى ةمم الوفلء املك الممطلالت في إعداد معلم 

, واللمللي ةلون للارنلمج ددرة العراةواللغو 
 منلفسةو.

االعالن عن ممةزات الارنلمج عار الوسلئل  -
.....(   -مودا اليلمعو  –لفو ) مودا الللةو المخم

 لدعم القدرة المنلفسةو للارنلمج . 
  مطاةق اسماةلنلت للل طرف من األطراف المعنةو

اللارنلمج لمعرفو أرائيم في مطوةر الارنلمج ما 
 محلةل النملئج ووضا خطو م حة  ليل . 

  فم  دنوات موظةف لخرةيي الارنلمج من خالل
ن ما مؤسسلت الموظةف المخملفو ارومولوالت معلو

اعضلء معةلر مقوةم  م9191ةونةو الى ةولةو 
 مخريلت المعلم

زةلدة القدرة المنلفسةو 
 للارنلمج.
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  . 
  ضرورة معرف شروط ح ول الخرةج على

المملرسو المينةو, ومقدةم ورش العمل ليم, 
 ومدرةايم على اسمةفلء ملك الشروط.

 

  

 
 
 

مؤشرات  7-
 نجاح البرنامج

 
زةلدة المؤسسلت المي مقال علي موظةف 

 خرةيي الارنلمج

 
مطاةق اسماةلنلت لمعرفو أراء طالب الدراسلت العلةل  -

اللارنلمج حول  نقلط القوة والضعف في الارنلمج للعمل 
على محسةن ومطوةر الدراسلت العلةل وذلك للعمل  على 

 زةلدة معدالت المسيةل اللدراسلت العلةل .   
إعداد ندوات وورش عمل للالحثةن لمعرةفيم اللارنلمج -

ولمعرفو احمةليلميم من الارنلمج والعمل على موفةر 
ىذه االحمةليلت وذلك للعمل على زةلدة معدالت 

 المسيةل اللدراسلت العلةل 
 
فم  ارومولوالت معلون وشرالو ما المؤسسلت -

 المخملفو لمزوةد فرص معةةن خرةيي الارنلمج .   

 
 م9191ملةو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الى ةولةو 9102ساممار

 
 عمةد الللةو 

 مدةر الللةو -
فرةق معةلر مؤشرات 

 نيلح الارنلمج

 
 

زةلدة معدالت 
 الموظةف
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اإلعالن عن الارنلمج والمعرةف او في للفو -
 -المؤسسلت المي ةملن أن ةعمل ايل خرةيي الارنلمج.

 
إعداد النلرات للدعلةو واإلعالن عن المزاةل  -

والخدملت المى ةقدميل الارنلمج في الدراسلت العلةل 
وذلك للعمل على زةلدة معدالت المسيةل اللدراسلت 

 العلةل .  
-  

 م9191
 
 

 الى9102ساممار
 م9191 افسطس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دلعتتتتتتدة اةلنتتتتتتلت للختتتتتترةيةن  ومحتتتتتتدةثيل  مطتتتتتتوةر  - مملاعو معدل موظةف خرةيي الارنلمج.
 السممرار

م التتتتتى 9191ةولةتتتتو -
افستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطس 

مستتتتتتتتئول معةتتتتتتتتلر  -
 النيلح.مؤشرات 

دلعتتتتتتتتتتتتتدة اةلنتتتتتتتتتتتتتتلت  -
 للخرةيةن محدثو.



 كليــــة التربيــــة
 وحدة ضمان الجودة 

 

37 
 

مجاالت 
 التطوير
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم  مسئولية التنفيذ التوقيت التنفيذآليا ت  مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

  ح ر معدالت المخرج 
  مطوةر دلعدة اةلنلت للخريةن 
  عقد ملمقى موظةفى لل علم 
معتتدالت المستتيةل فتتي الدراستتلت العلةتتل متتن ح تترر  -

 خرةج الارنلمج             ) المليسمةر والدلموراه
 مخلطاو ييلت الموظةف اوسلئل ممعددة.

 إدارة الارنلمج. وةلرر سنوةل 9191
  ادارة الللةو 
  ميللس االدسلم 

ولللو الللةو لخدمو 
 الميمما

وثلئق الموا ل ما ييلت 
 الموظةف.
 موظةف ملمقى -

 ارومولوالت
 ما وشرالو معلون- 

  المخملفو المؤسسلت
 - عمل وورش

إح لئةو معدالت -
المخرج سنوةل من 
 الارنلمج

االلمحلق إح لئةو -
اللدراسلت العلةل 

 للارنلمجا
 


