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 -1رسبلت و
أهداف
البزًبهج

مقترحات

1/1/1صيبغت الزسبلت
رُ ط١بغخ اٌوٍبٌخثشىً ِجلئٚ ٟرُ
ػوػٙب ػٍٟ
األؽواف
اٌّؼٕ١خ(أػؼبء ٘١ئخ
اٌزله ،ٌ٠اٌطالة،
األؽواف اٌّغزّؼ١خ،
ِلهاء اٌّلاهً،
أ١ٌٚبء األِٛه)

آليا ت التنفيذ

التوقيت

 ػمل ٔلٚاد رٛػ١خٌّقزٍف اٌفئبد
ثبٌىٍ١خ ِغ رظ٠ٛو
 ى٠بكح اٌٛػٟ٘نٖ اٌٍمبءاد .
ثوٍبٌخ
٠زُ ثظفخ
 ٔشو اٌوٍبٌخاٌجؤبِظ ٚ
كٚه٠خ ػٍٝ
ػٍ ٝأوضو ِٓ
األ٘لاف.
ٍ١ٍٚخ غ١و ِٛلغ ِلاه اٌؼبَ
اٌىٍ١خ .
 ؽجغ اٌوٍبٌخ ػٍٝغالف اٌىزت
اٌقبطخ ثجؤبِظ
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مسئولية
التنفيذ

 اٌفو٠كاٌزٕف١نٞ
ٌّؼ١به
هٍبٌخ ٚ
أ٘لاف
اٌجؤبِظ

مؤشرات المتابعة وتقييم
األداء

الميزانية

ى٠بكح َٔجخ اٌٛػ ٟثبٌوإ٠خ
ٚاٌوٍبٌخ  ٚأ٘لاف اٌجؤبِظ
ٌّقزٍف اٌفئبد ثبٌىٍ١خ ثَٕجخ  0888عٕٗ١
% 08
( الثل ِٓ رؾل٠ل إٌَجخ )

رُ االعزّبع ثفو٠كاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف
ألفن هأ ُٙ٠ف ٟهٍبٌخ
ٚأ٘لاف اٌجؤبِظ.
رُ اٍزطالع هأٞاألؽواف اٌّؼٕ١خ
ثبٌجؤبِظ ِٓ
أػؼبء ٘١ئخ
اٌزله ٌ٠ثىٍ١زٟ
ا٢كاة ٚاٌزوث١خ فٟ
ط١بغخ هٍبٌخ
اٌجؤبِظ ٚونٌه
اٌطالة ٚاألؽواف
اٌّغزّؼ١خ ِٚلهاء
اٌّلاهً ٚأ١ٌٚبء
األِٛه.
رُ ػوع اٌوٍبٌخػٍ ٟاألؽواف
اٌقبهع١خ(اٌّؼٍّٓ١
 ،اٌّٛع،ٓ١ٙ
ِٚل٠و ٞاٌّلاهً،
أ١ٌٚبء األِٛه).
رُ ط١بغخ هٍبٌخاٌجؤبِظ ثشىً
ٔٙبئ.ٟ
2/1/1اعخوبد وًشز

ِؼٍُ اٌفٍَفخ.
 وزبثخ اٌوٍبٌخػٍ ٝثبٔواد
ٚرؼٍ١مٙب ف ٝأِبوٓ
ِؾلكح ٚٚاػؾخ
ف ٟاٌمبػبد
ٚاٌّلهعبد
اٌزله١َ٠خ اٌقبطخ
ثبٌجؤبِظ ٚ ،ػٍٝ
علهاْ اٌىٍ١خ فٟ
اٌّلافً اٌّقزٍفخ .
 اػلاك ِط٠ٛبدٌٍوٍبٌخ ٚاٌوإ٠خ
ٚاأل٘لاف ٚاٌَّبد
اٌّّ١يح ثبٌجؤبِظ
ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ
ؽالة اٌجؤبِظ .
 رىٍ١ف ارؾبكاٌطالة ثؼمل
ٌمبءاد ٌزٛػ١خ
ىِالئ ُٙفٟ
اٌجؤبِظ ثوإ٠خ
اٌجؤبِظ ٚهٍبٌزخ
ِغ رلػ ُ١اٌٍمبءاد
ثبٌظٛه ٚػًّ
ٔلٚاد ِٓ لجً
ٚؽلح اٌغٛكح ثبٌىٍ١خ
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اٌوٍبٌخ
رٛافو لواه اػزّبكاٌوٍبٌخ ِٓ ِغٌٍ
اٌىٍ١خ هلُ(.)100
رُ ٔشو هٍبٌخاٌجؤبِظ ػٍٟ
ِٛلغ اٌىٍ١خ ٚونٌه
رؼٍ١ك اٌجٕبهاد
ثبٌوٍبٌخ ثؤِبوٓ
ِزفولخ ثبٌىٍ١خ
وٛؽلح هػب٠خ
اٌٛافلٚ ٓ٠لَُ
اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ
ثبٌىٍ١خ.
3/1/1هزاجعت وححديث
الزسبلت
رُ رشىٌ ً١غٕخٌّواعؼخ ٚرؾل٠ش
اٌجؤبِظ ٚرُ ٚػغ
آٌ١بد ٌّواعؼخ
ٚرؾل٠ش اٌجؤبِظ.
1/2/1صيبغت األهداف
رُ ط١بغخاأل٘لاف ثشىً

ٌزٛػ١خ ؽالة
اٌجؤبِظ ف ٟعّ١غ
اٌفوق ٚرى٘ ْٛنٖ
إٌلٚاد ِلػّخ
ثبٌظٛه ٚوشٛف
ؽؼٛه اٌطالة .
 ػًّ ِظفٛفخٌٍزؾمك ِٓ ارَبق
هٍبٌخ اٌجؤبِظ ِغ
هٍبٌخ اٌىٍ١خ .

 ِواعؼخهٍبٌخ ٚأ٘لاف
اٌجؤبِظ
ٍّٚبد

ػمل ٌمبءاد ٚاعزّبػبد
ٚرطج١ك
اٍزج١بٔبد ػٍٝ

ٍٕ٠ٛب
أ ٚوً
 4أشٙو
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 اٌفو٠كاٌزٕف١نٞ
ٌّؼ١به
هٍبٌخ ٚ

ٚعٛك اٌلهاٍخ ٍّ ٚبد
رّ١ي ِؼزّلح
 هٍبٌخ اٌجؤبِظ ٚأ٘لافِٗؼلٌخ ف ٟػٛء آهاء وً

ِجلئٚ ٟرُ ػوػٙب
ػٍ ٟاألؽواف
اٌّؼٕ١خ(أػؼبء
٘١ئخ اٌزله،ٌ٠
اٌطالة ،األؽواف
اٌّغزّؼ١خِ ،لهاء
اٌّلاهً ،أ١ٌٚبء
األِٛه).
رُ اإلعزّبعثفو٠ك اٌوٍبٌخ
ٚاأل٘لاف ٢فن
هأ ُٙ٠ف ٟأ٘لاف
اٌجؤبِظ.
رُ اٍزطالع هأٞاألؽواف اٌّؼٕ١خ
ثبٌجؤبِظ ِٓ
أػؼبء ٘١ئخ
اٌزله ٌ٠ثىٍ١زٟ
ا٢كاة ٚاٌزوث١خ فٟ
ط١بغخ أ٘لاف
اٌجؤبِظ ٚونٌه
اٌطالة ٚاألؽواف
اٌّغزّؼ١خ ِٚلهاء
اٌّلاهً ٚأ١ٌٚبء
األِٛه.
رُ ػوع اٌوٍبٌخػٍ ٟاألؽواف

أ٘لاف
اٌجؤبِظ

اٌزّ١يثبٌجؤبِظ األؽواف اٌّؼٕ١خ
ثبٌىٍ١خ
ثظفخ كٚه٠خ.
ٌّشبهوز ُٙفٟ
ِواعؼخ هٍبٌخ
اٌجؤبِظ
ٚأ٘لافٗ .
رؾٍٔ ً١زبئظاألٍزج١بٔبد .
اػلاك رمو٠وثٕزبئظ
األٍزج١بٔبد ٚ
اػزّبكٖ .
ػمل ِمبهٔبد
ث ٓ١اٌجؤبِظ
اٌمبئُ ثبٌىٍ١خ ٚ
ٔظوائٙب ٔٚظ١وٖ
ػٍ ٝاٌَّزٜٛ
اٌّؾٌٍ ٝزؾل٠ل
ٍّبد اٌزّ١ي
ثبٌجؤبِظ.
رؼي٠ي ى٠بكح
اٌزؾبق اٌطالة
ثبٌجؤبِظ ػجو
ٍٚبئً اٌغنة
اٌّقزٍفخ ِٕٙٚب :
ة– ػمل ٍِزمٝ
رٛظ١فُ٠ ٟلػ ٝفٗ١
4

األؽواف اٌّؼٕ١خ ِٚؼزّلح
ِٛٚصمخ .

اٌقبهع١خ(اٌّؼٍّٓ١
 ،اٌّٛع،ٓ١ٙ
ِل٠و ٞاٌّلاهً،
أ١ٌٚبء األِٛه).
رُ ط١بغخ أ٘لافاٌجؤبِظ ثشىً
ٔٙبئٟ
3/2/1هزاجعت وححديث
األهداف
رُ رشىٌ ً١غٕخٌّواعؼخ ٚرؾل٠ش
اٌجؤبِظ ٚرُ ٚػغ
آٌ١بد ٌّواعؼخ
ٚرؾل٠ش اٌجؤبِظ.
1/1/3اعداد الطالة
الومبليي علي
البزًبهج
رٛافو ٚص١مخثؤػلاك اٌطالة
اٌّظو ٓ١٠اٌٛافلٓ٠
ِٓ ػبَ -0803
.0802
رٛافو ٚص١مخٌلهاٍخ اؽز١بعبد
ٍٛق اٌؼًّ.

األؽواف اٌّؼٕ١خ
(ِل٠و٠بد اٌزوث١خ
ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ١
اٌقبص) ٌؼمل
ثوٚرٛوٛالد
رٛظ١ف ٌٍطالة
اٌقو٠غ. ٓ١
اػلاك كهاٍخ ٍٕ٠ٛخ
ٌزؾل٠ل اؽز١بعبد
ٍٛق اٌؼًّ ِٓ
فو٠غ ٟاٌجؤبِظ
ثّب ٠زٛافك ِغ
ِزطٍجبرٗ .
رؾل٠ل أٌ١بد هٍّ١خ
ِؾلكح ٚكٚه٠خ
ِٚؼزّلح ٌّواعؼخ
هٍبٌخ اٌجؤبِظ
ٚرؾل٠ضٙب
ٔشو اٌٛػ ٝثٛعٛك
اٌجؤبِظ ػجو
ٍٚبئً اػالِ١خ
ِقزٍفخ ٌغنة
اٌطالة اٌٛافل. ٓ٠
اٌزٛاطً ِغ
ٍفبهاد اٌلٚي
اٌّقزٍفخ ٌٍزٛػ١خ
ثبٌجؤبِظ .
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ٚعٛك طٛهحاٌىزو١ٔٚخ ثبٌّٛلغ
اٌغغواف ٟثبٌىٍ١خ.
للَ اٌجؤبِظ ثملَأشبء اٌىٍ١خ.

 -0ليبدة و
حٌظين
البزًبهج -

1/1/2
هٌسك البزًبهج
رٛافو ِغّٛػخِٓ اٌّؼب١٠و
اٌّؼزّلح إلفز١به
َِٕك اٌجؤبِظ.
-اإلػالْ ػِٓؼب١٠و افز١به
َِٕك اٌجؤبِظ
غ١و وبف.ٟ
2/1/2
الوجبلس واللجبى
الزسويت
ٚعٛك ٚصبئكهٍّ١خ رئول أؼمبك

رمل ُ٠رَ١ٙالد
ٌٍطالة اٌٛافلٓ٠
ٌالٌزؾبق ثبٌجؤبِظ
ِٕٙٚب :
اػلاك كٚهاد فٟ
ثلا٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ
ط-رَ ً١ٙػٍّ١خ
اإللبِخ ٌٍٛافلِٓ ٓ٠
فالي اٌزٛاطً ِغ
اٌَّئٌ ٓ١ػٓ مٌه

ػمل ٌمبءاد ٚ
اعزّبػبد  ٚرطج١ك
اٍزج١بٔبد ػٍٝ
عّ١غ األؽواف
 ِواعؼخ  ٚاٌّؼٕ١خ ٌّواعؼخرؾل٠ش الئؾخ ٚرؾل٠ش الئؾخ
اٌجؤبِظ
اٌجؤبِظ
رملِ ُ٠مزوؽبد
اٌزؾَٚ ٓ١اػزّبك٘ب
ٚرٛص١مٙب .

وً اهثغ
ٍٕٛاد
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اٌمواه اٌزٕف١ن ٞالػزّبك
ِغٌٍ ِمزوؽبد رط٠ٛو  ٚرؾل٠ش
اٌالئؾخ
اكاهح
اٌجؤبِظ الئؾخ اٌجؤبِظ ِطٛهح
ِٚؾلصخ

ِٓ 0888
اٌ0388 ٟ
عٕ١خ

اٌّغبٌٌ ٚاٌٍغبْ
اٌوٍّ١خ ٌٍجؤبِظ
ثظفخ كٚه٠خ.
رٛافو ِؼب١٠وٚاعواءاد ِؼزّلح
إلرقبم اٌمواهاد
اٌّزؼٍمخ ثبٌجؤبِظ.
3/1/2
حميين أداء الميبدةاألكبديويت
ٚعٛك ٔظبَ ِؼزّلٌزم ُ١١أكاء اٌم١بكح
األوبك١ّ٠خ.
ػؼف اإلػالْػٓ ِؼب١٠و رمُ١١
أكاء اٌم١بكح
األوبك١ّ٠خ.

ِواعؼخ
ِؼب١٠و افز١به
اٌم١بكاد
األوبك١ّ٠خ

رشىٌ ً١غٕخ ِٓ
ل١بكاد اٌىٍ١خ
ٌّواعؼخ ِؼب١٠و
افز١به اٌم١بكاد
األوبك١ّ٠خ
رؼمل اٌٍغٕخ
اعزّبػبرٙب
ٌّواعؼخ
اٌّؼب١٠و
ِٕٚبلشخ
اٌزؼل٠الد
اٌّمزوؽخ ػٍٙ١ب
.
رملَ اٌٍغٕخ
رمو٠و٘ب ثٕزبئظ
اٌّواعؼخ
ٚاٌّمزوؽبد
اٌّملِخ ٌٍزؼلً٠

ٍٕ٠ٛب

7

ِغٌٍ
اكاهح
اٌجؤبِظ

ل١بكاد رُ افز١به٘ب ؽَت
اٌّؼب١٠و
 ى٠بكح ػلك اٌؾبطٍٓ١ػٍ٘ ٝنٖ اٌلٚهاد.

اْ ٚعل .
اػزّبك اٌزمو٠و
ٚرٛصمٗ .
ػمل ٌمبء ثٓ١
اٌم١بكاد اٌؾبٌ١خ.
ِٕبلشخ رطٛه
اٌّؼب١٠و
اٌقبطخ ثبفز١به
اٌم١بكاد
األوبك١ّ٠خ.
رؾل٠ل ٔمبؽ
اٌزطٛه ٌٍؼب١٠و.
3/1/2
حميين أداء الميبدةاألكبديويت
ٚعٛك ٔظبَ ِؼزّلٌزم ُ١١أكاء اٌم١بكح
األوبك١ّ٠خ.
ػؼف اإلػالْػٓ ِؼب١٠و رمُ١١
أكاء اٌم١بكح
األوبك١ّ٠خ.

 اٌزمُ١١اٌلٚه ٞألكاء
اٌم١بكاد
االوبك١ّ٠خ
ٌٍجؤبِظ.

ؽوػ اٍزج١بٔبد
ٌزم ُ١١االكاء
رؾٍٔ ً١زبئظ
االٍزج١بٔبد
 اهٍبي ٔزبئظاٌزمٌٍ ُ١١فئبد
اٌَّزٙلفخ

أػؼبء
٘١ئخ
اٌزلهٌ٠
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رمبه٠و رم ُ١١األكاء

ِٓ 0088
اٌ0888 ٝ
عٕٗ١

1/2/2
الهيكل الخٌظيوي
ٚعٛك ٘١ىًرٕظِ ّٟ١ؼزّل
إلكاهح اٌجؤبِظ.
ػؼف اإلػالْػٓ اٌ١ٙىً
اٌزٕظ ّٟ١إلكاهح
اٌجؤبِظ.
2/2/2
الجهبس اإلداري.
رٛافو اعواءادهٍّ١خ ٌزؾَٓ١
وفب٠خ ٚوفبءح
اٌغٙبى اإلكها.ٞ
ػمل كٚهادرله٠ج١خ ألػؼبء
اٌغٙبى اإلكاهٞ
ثبٌىٍ١خ ثظفخ
كٚه٠خ َِٚزّوح.
3/2/2
اإلداراث الداعوت
للبزًبهج
رمل ُ٠اٌلػٌٍُجؤبِظ ِٓ فالي
ػلك ِٓ اٌّغبٌٌ

ِواعؼخ اٌ١ٙىً
اٌزٕظّٟ١
ٌٍجؤبِظ.

ػمل ثواِظ
رله٠ج١خ ٌزّٕ١خ
للهاد اٌغٙبى
االكاه.ٞ

رىٍ١ف فو٠ك
ػًّ ٌٍزؾل٠ش
ثظفخ كٚه٠خ
ٍٕ٠ٛب.

 ِغٌٍاكاهح
اٌجؤبِظ
.

ٌٍزؾل٠ش ثظفخ
كٚه٠خ ٍٕ٠ٛب
ثٕبءا ػٍٟ
ؽظو
االؽز١بعبد
اٌزله٠ج١خ.
رٕف١ن اٌقطخ
اٌزله٠ج١خ
ل١بً أصو
اٌزله٠ت

َِٕك
ِؼ١به
اٌغٙبى
اإلكاه.ٞ
ِل٠وػبَ
اٌىٍ١خ.

اٌزؾل٠ش اٌلٚهٞ
اٌزؾل٠ش
ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفوح
اٌلٚهٌ ٞمٛاػل
ػٓ اٌىٍ١خ.
ث١بٔبد
رؾل٠ش وز١جبد أكٌخ
اٌجؤبِظ ٚ
ٌطالة.
ٌّٛلغ اٌىٍ١خ.
رقظ١ض فو٠ك

كٚه٠ب
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 ٚعٛك ٘١ىً رٕظّٟ١ِؾلس.

ٚعٛك فطخ رله٠ج١خ
ِؾلصخ
رمبه٠و ػٓ أصو اٌزله٠ت

رٛافو ث١بٔبد ؽل٠ضخ ػٍٝ
ٌغٕخ رؾل٠ش ِٛلغ اٌىٍ١خ ٚف ٝوز١جبد أكٌخ ِٓ 0888
اٌ0388 ٝ
اٌطالة
اٌّٛلغ
عٕٗ١
اإلٌىزو ٟٔٚى٠بكح ػلك اٌيائو ٓ٠اٌِٟٛ١
ٌٍّٛلغ

ٚاٌٍغبْ اٌوٍّ١خ.

1/3/2
لىاعد البيبًبث.
رٛافو لٛاػلث١بٔبد ٚهل١خ
ٌٍجؤبِظ رؼُ(
لٛائُ ثؤٍّبء
اٌطالة-وشٛف
ٚهل١خ ثٕزبئظ
اٌطبة-اٌّموهاد
اٌلهاٍ١خ-ث١بْ
ثؤٍّبء أػؼبء
٘١ئخ اٌزله.ٌ٠
رٛافو لٛاػلث١بٔبد اٌىزو١ٔٚخ
ثؤٍّبء اٌطالة.
ٚعٛك ٚصبئكهٍّ١خ ٌمٛاػل
اٌج١بٔبد.
ػؼف اإلػالْػٓ ثؼغ اٌٛصبئك

ػًّ ِزقظض
َِئٛي ػٓ ِٛلغ
اٌىٍ١خ .
 هثؾ ِٛلغ اٌىٍ١خثّٛلغ اٌغبِؼخ
ثشىً فؼبي.

رٕف١ن ِٙبَ ٌغٕخ
ٌّواعؼخ ٚ
رط٠ٛو
اٌجؤبِظ
ِؾلكح
اٌٍَطبد ٚ
اٌَّئ١ٌٛبد.

رشىٌ ً١غٕخ ِٓ
م ٞٚاٌقجوح ٚ
اٌىفبءح ٌلهاٍخ
اٌ١خ رط٠ٛو
اٌجؤبِظ.
رؾل٠لاٌٍَطبد ٚ
اٌَّئ١ٌٛبد
اٌّقٌٛخ ٌٍغٕخ.

 ِغرقوط وً
كفؼخ.
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ِغٌٍ
اكاهح
اٌجؤبِظ

رشىِ ً١ؼزّل ٌٍغٕخ ٚ
ِؾبػو اعزّبػبد ٚ
ِمزوؽبد رط٠ٛو ٚ
رؾل٠ش ٌٍجؤبِظ

اٌوٍّ١خ ٌمٛاػل
ث١بٔبد
اٌجؤبِظ(اٌ١ٙىً
اٌزٕظِ-ّٟ١ؼب١٠و
افز١به َِٕك
اٌجؤبِظ).
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هجبالث
الخطىيز
والخعشيش

ًمبط المىة والضعف
آليب ث الخٌفيذ

همخزحبث الخطىيز والخعشيش

 1/1/3 هصبدر وحجن
 اٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌّبٌ١خ
الخوىيل.
ٚاٌزَ١ٙالد اٌّبٌ١خ
- رٛافو ِظبكه رًّ٠ٛ
 اٌلاػّخ ٌزقظ١ض لبػبد
ِزؼلكح :ؽىٚ ،ِٟٛمارٟ
كهاٍ١خ فبطخ ثطالة
 -1الوىارد (ِظبكه فبطخ ثبٌلٌٚخ
ثؤبِظ ِؼٍُ اٌفٍَفخ.
الوبليت
ٚاٌغبِؼخِ ،ظبكه
ٚ - عٛك ٚؽلاد ماد ؽبثغ
والخسهيالث فبطخ ثبٌىٍ١خِ ،ظبكه
فبص ِٕٙب ِووي اٌّؼٍِٛبد
الوبديت
فبطخ ثبٌّشبهوخ
ِٚغٍخ اٌىٍ١خ .
الداعوت.
اٌّغزّؼ١خِ ،ظبكه
 - رؾل٠ل عيء ِٓ ِ١يأ١خ
فبطخ ثبٌطالة.
اٌىٍ١خ ٌإلٔفبق ػٍ ٝأٔشطخ
- ػلَ ٚعٛك آٌ١خ ٌزٛى٠غ
اٌجؤبِظ ِغ اػزّبكٖ ِٓ
اٌّٛاهك اٌّبٌ١خ ػٍٟ
ِغٌٍ اٌىٍ١خ .
ثواِظ اٌىٍ١خ ٚفمب



الخىليج

 ِقبؽجخ اٌىٍ١خٌٍّٛافمخ ػٍٟ
رقظ١ض ِجٕٝ
فبص ثطالة
ثؤبِظ ِؼٍُ
اٌفٍَفخ ٍِٚؾمبرٗ
ثّب ف ٟمٌه ِؼًّ 0808 -0802
ٌٍزله ٌ٠اٌّظغو
ِ ٚؼًّ فبص
ثزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
ثّجٕ ٝوٍ١خ اٌزوث١خ
ثبٌّجٕ ٝاٌغل٠ل اٌنٞ
٠زُ أشبإٖ.
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هسئىليت
الخٌفيذ

هؤشزاث
الوخببعت
وحميين األداء

الويشاًيت

ٚعٛك ِجٕٝ
فبص ثطالة
ِٓ
ثؤبِظ ِؼٍُ
188,888
اٌفٍَفخ ثّجٕٝ
اٌٝ
اكاهح اٌىٍ١خ
وٍ١خ اٌزوث١خ
138,888
ثبٌّجٕ ٝاٌغل٠ل
عٕٗ١
اٌن١ٍ ٞزُ
أشبإٖ





الؽز١بعبرٙب اٌفؼٍ١خ.
ػلَ وفب٠خ ؽغُ اٌزًّ٠ٛاٌّقظض ٌٍّئٍَخ
ٌزؾم١ك هٍبٌزٙب
ٚأ٘لافٙب.
- ػلَ ٚعٛك كهاٍخ
ٌزؾل٠ل اٌفغٛح ثٓ١
أ٘لاف اٌىٍ١خ ٚهٍبٌزٙب
ٚث ٓ١اٌّٛاهك اٌّزبؽخ.

 2/1/3بٌىد اإلًفبق.
- رٛافو اعواءاد
هٍّ١خ ٌزؾل٠ل ثٕٛك
اإلٔفبق(اٌالئؾخ اٌّبٌ١خ
ٌّووي اٌّؼٍِٛبد،
اٌالئؾخ اٌّبٌ١خ ٌّغٍخ
اٌىٍ١خ).
- رؾم١ك اٌزطبثك ثٓ١
ثٕٛك اإلٔفبق اٌفؼٍِٚ ٟب
رُ رقظ١ظٗ ِٓ ثٕٛك
اٌّ١يأ١خ اٌّؼزّلح.
- ػلَ رٛافو ؽوق ِٓ
عبٔت اٌّئٍَخ ٌزمُ١١
ػٛائل اإلٔفبق.
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 1/2/3لبعبث
الخدريس

ٚ- عٛك ٚص١مخ كًٌ١
األثٕ١خ ٚإٌّبشآد
ٌٍّئٍَخ ّٔٛمط(.)0
ٚ- عٛك لبئّخ ثمبػبد
اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّغٙيح ثبٌزمٕ١بد
اٌؾل٠ضخ.
ٚ عٛك كهاٍخ ػٓ
اٌَؼخ اإلٍز١ؼبث١خ
ٌمبػبد اٌّؾبػواد.
- ػلَ وفب٠خ لبػبد
اٌزله ٌ٠إلؽز١بعبد
اٌىٍ١خ.
- ػلَ وفب٠خ األِبوٓ
ٚاٌزَ١ٙالد اٌّبك٠خ
اٌّزبؽخ ٌّّبهٍخ
األٔشطخ األوبك١ّ٠خ
ٌطالة اٌىٍ١خ.



 2/2/3الوعبهل
والخسهيالث الفٌيت



 اٍزّواه رط٠ٛو ِلهعبد  - رؾل٠شِٚؼبًِ اٌىٍ١خ ٚلبػبد اٌّلهعبد  ٚثؼغ
14

اكاهح
اٌجؤبِظ

ِٓ
ِلهعبد ٚ
ِؼبًِ ِؾلصخ 38,888

الداعوت.
ٚ- عٛك ٚص١مخ كًٌ١
األثٕ١خ ٚإٌّشآد
ٌٍّئٍَخ
ّٔٛمط(.)3/2/0
- رٛافو رمو٠و ػٓ رٕبٍت
أػلاك اٌطالة ِغ
َِبؽبد اٌّؼبًِ.
- رٛافو ث١بْ ثبألعٙيح
اٌّؼٍّ١خ ٚاإلفزجبهاد
اٌّزٛفوح ثبٌّؼبًِ.
- رٛافو ث١بْ ثؼلك أعٙيح
ِؼًّ اٌؾبٍت ا.ٌٟ٢
- رٛافو اٌٍٛبئً إٌّبٍجخ
ٌزؾم١ك األِٓ
ٚاٌَالِخ(اٌؼالِبد
اإلهشبك٠خ -أعٙيح اؽفبء
اٌؾو٠ك).
ٚ- عٛك فطخ اإلفالء
ٚاكهاح األىِبد
ٚاٌىٛاهس.
- ػمٛك ط١بٔخ األعٙيح
ٚاٌّؼلاد ٚاٌّؼبًِ

اٌّؼبًِ
االِزؾبٔبد  ٚاٌىٕزوٚي .
ٚ - ػغ الفزبد
- 
ػٍٙ١ب اٍُ اٌّلهط
ٚهلّٗ ٌغّ١غ
اٌفوق اٌقبطخ
ثبٌجؤبِظ ٚال
رَزغً اٌّلهعبد
ٌجؤبِظ أفو اال فٟ
ؽبٌخ ٚعٛك
فواغبد ف ٟعلٚي
ثؤبِظ ِؼٍُ
اٌفٍَفخ.
 - اؽالي ٚرغل٠ل
لبػبد اٌىٕزوٚي
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ٚاكاهح
اٌىٍ١خ

اٌٝ
33,888
عٕٗ١



ٚغ١و٘ب.
- فطخ ٌظ١بٔخ اٌجٕ١خ
اٌزؾز١خ ٌٍىٍ١خ.
 ؽظو ث١بٔبد األِٓ
ٚاٌَالِخ.
 - ػلَ وفب٠خ اٌّؼبًِ
ٚاٌزَٙالد اٌفٕ١خ
اٌلاػّخ ٌزؾم١ك أ٘لاف
اٌّئٍَخ.
لظٛه رله٠ت اٌؼبٍِٓ١ػٍ ٟاٍزقلاَ أعٙيح
األِبْ ٚاٌَالِخ.
ٔ- مض اٌٍٛؽبد
اٌزٛػ١ؾ١خ ٚاإلهشبك٠خ
ٌٍَّبهاد اٌظؾ١ؾخ فٟ
ؽبي اٌطٛاهئ ثبٌىٍ١خ.




 - ػوٚهح رؾل٠ل
اٌ١بد ٌزٕف١ن فطخ
اإلفالء .
 ٚعٛك فطخ اإلفالء ٚاكاهح - ؽبالد اعوائ١خ
األىِبد ٚاٌىٛاهس
ٌزٕف١ن ػمٛك
اٌظ١بٔخ ٌألعٙيح
 - ؽبالد اعوائ١خ
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 ري٠ٚل اإلكاهح
اٌطج١خ ثؤؽلس
أشبء ػ١بكح ؽج١خ ِزىبٍِخ
اٌّؼلاد ٚاألعٙيح
ثبٌىٍ١خ.
اٌطج١خ.

ِٓ
ٚعٛك اكاهح 08,888
اٌٝ
اكاهح اٌىٍ١خ ؽج١خ ِؾلصخ
ثظفخ َِزّوح03,888 .
عٕٗ١

 - اإلشزوان ف ٟكٚه٠بد
اٌىزو١ٔٚخ ِزقظظخ .
 - ػوٚهح رٛافو لبػلح ِ - قبؽجخ اكاهح
ث١بٔبد ػٓ عّ١غ اٌّواعغ اٌىٍ١خ ٌإلشزوان فٟ
اٌلٚه٠بد
ِٚظبكه اٌزؼٍُ اٌّقظظخ
اإلٌىزو١ٔٚخ
ٌجؤبِظ اٌفٍَفخ ٚاالعزّبع
اٌّزقظظخ.
ٚرؾل٠ضٙب ثشىً كٚه. ٜ
 - كلخ فٙوٍخ اٌّظبكه
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّقزٍفخ ثّب ًَٙ٠

ِٓ
0888
اٌٝ
0388
عٕٗ١






 2/3/3 وسبئل
اإلحصبالث وحكٌىلىجيب
الوعلىهبث.
 رٛافو فلِخ اإلٔزؤذثبٌىٍ١خ.
- رغط ٟاٌّؼٍِٛبد
إٌّشٛهح ػٍِٛ ٟلغ
اٌىٍ١خ ِؼظُ أٔشطخ
اٌىٍ١خ ِٚزبؽخ ٌٍغّ١غ.

ٌزٕف١ن ػمٛك
اٌظ١بٔخ ٌٍجٕ١خ
اٌزؾز١خ .
 ػمل كٚهادرله٠ج١خ ٌٍؼبٍِٓ١
ػٍ ٝاٍزقلاَ
أعٙيح األِٓ
ٚاٌَالِخ ثظفخ
كٚه٠خ .

17

ٚعٛك كٚه٠بد
اكاهح اٌىٍ١خ اٌىزو١ٔٚخ
ِزقظظخ.

ٚ - عٛك فطخ ٌزؾل٠ش ػٍ ٝؽالة اٌفٍَفخ االٍزفبكح
ِٓ اٌجواِظ اٌّزبؽخ .
ِٛلغ اٌىٍ١خ.
اٌّؼٍّ١خ  -اٍزقلاَ اٌّىزجخ اإلٌىزو١ٔٚخ

- رٛافو األعٙيح
ٚاإلفزجبهاد اٌّزٛفوح وّظله رؼٍُ ثشىً رؼ٠ٛؼٟ
ٌؾ ٓ١رٛافو ِؼًّ اٌظٛر١بد
ثبٌّؼبًِ.
.
ٚ - عٛك أعٙيح اٌؼوع
 ري٠ٚل ٔمبؽ اإلٔزؤذ ثبٌّىزجخ
(كاربش.)ٛ
اإلٌىزو١ٔٚخ ٚاٌمبػبد
اٌزله١َ٠خ .
 - كػُ اٌّىزجخ اإلٌىزو١ٔٚخ
ثبٌّموهاد اإلٌىزو١ٔٚخ
اٌّفؼٍخ ثّقزٍف اٌّٛاك
اٌلهاٍ١خ ٌٍجؤبِظ .
أشبء ا٠مٔٛخ فبطخ ثطالة
اٌجؤبِظ ػٍِٛ ٝلغ اٌىٍ١خ
 أشبء لبػلح ث١بٔبد ٌطالة
اٌجؤبِظ ٚرقظ١ض
ثبٍٚٛهك ٌ passwordىً
ؽبٌت
 - اٌّزبثؼخ اٌلٚه٠خ
 3/2/3 - الوٌبخ
ٌزٛف١و إٌّبؿ
الصحي.
 - رٛف١و إٌّبؿ اٌظؾٝ
اٌظؾ ٝف ٟاٌّجبٔٝ
ٚ - عٛك ٚص١مخ كًٌ١
ٚاٌّؼبًِ
األثٕ١خ ٚإٌّشآد
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١ِٛ٠ب

اكاهح اٌىٍ١خ

ٌٍّئٍَخ ّٔٛمط(-0-0
.)3-2-1

اٌّقظظخ
ٌٍجؤبِظ ثّب فٟ
مٌه إٌظبفخ
ٚاٌز٠ٛٙخ .......اٌـ
ثّب ٠زفك ِغ ِؼب١٠و
اٌ١ٙئخ .


 1/3/3 الحبسببث
 - رؾل٠ش اٌؾبٍجبد
األٌ١خ ٚط١بٔزٙب
اآلليت.
كٚه٠ب
 - رٛافو أعٙيح اٌؾبٍٛة
 - رٛف١و اٌؾبٍجبد
ثغّ١غ األلَبَ اإلكها٠خ  - رٛف١و اٌؾبٍجبد األٌ١خ
األٌ١خ ثّؼبًِ ػٍُ
ٚاألوبك١ّ٠خ.
اٌلاػّخ ٌزله ٌ٠اٌّٛاك
إٌفٌ .
ٚ - عٛك ؽبٍت آٌ ٟأ ٚاٌّقزٍفخ ٌٍجؤبِظ اٌىزو١ٔٚب
 رؾل٠ش اٌؾبٍجبد
أوضو ف ٟوً لَُ ِٓ ٚمٌه ٌز١َ١و ِّٙخ أػؼبء
األٌ١خ اٌّقظظخ
األلَبَ اإلكها٠خ.
٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٌّؼبًِ رىٌٕٛٛع١ب
- ػلَ رٕبٍت ػلك أعٙيح
اٌزؼٍُ١
اٌؾبٍت ا ٌٟ٢ثبٌّؼًّ
ٚاٌّقظظخ
ِغ اٌطالة.
ٌطالة اٌجؤبِظ .
 - لظٛه ف ٟرله٠ت
 - رٛف١و أعٙيح
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاأللَبَ
ػوع اٌج١بٔبد فٟ
اإلكها٠خ ػٍ ٟو١ف١خ
عّ١غ اٌمبػبد
اٍزقلاَ اٌؾبٍت ا.ٌٟ٢
ٚاٌّلهعبد
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شٙو٠ب

ٚاٌّؼبًِ اٌقبطخ
ثبٌجؤبِظ .
 - رؾل٠ش وبفخ
اٌج١بٔبد اٌقبطخ
ثبٌطالة ٌٕشو
وبفخ أٔشطخ ؽالة
اٌجؤبِظ ِغ
رؾل٠ضٙب ثظفخ
كٚه٠خ .
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مجال التعزيز
والتطوير

 - 4المعايير
األكاديمية
للبرنامج

مقترحات التعزيز
والتطوير

 االٍزّواه فٟرّٕ١خ اٌٛػٟ
ألػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اٌ١ٙئخ
اٌّؼبٔٚخ ٚ
اٌطالة اٌغلك
ثبٌّؼب١٠و
األوبك١ّ٠خ
ِٕٚبلشخ عٛأت
اٌزؾل٠ش ثٙب

 رم ُ٠ٛػًّ ٌغٕخِزبثؼخ ِلٜ
اإلٌزياَ ثزطج١ك
اٌّؼب١٠و
األوبك١ّ٠خ.

آليات التنفيذ

مسئولية التنفيذ

التوقيت

الفصل الدراسى  -منسق المعايير األكاديمية.

 ػمل ٔلٚادٌٚمبءاد ٚ ٚهُ
الثانى
ػًّ ػٓ اٌّؼب١٠و
األوبك١ّ٠خ ٚ
9191/9109
اٌؼالِبد اٌّوعؼ١خ.

مؤشرات المتابعة وتقييم
األداء

 توافر قائمة بالندواتوأسماء المشاركين.

الميزانية
-0111
0911

 زيادة نسبة الوعيبالعالمات المرجعية بين
أعضاء ىيئة التدريس.

 ؽوػ اٍزج١بٔبدٌم١بً ِل ٜأزشبه
اٌٛػ ٟثبٌّؼب١٠و
األوبك١ّ٠خ.

الفصل الدراسى َِٕ -ك اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ.

الثانى

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ الٔزشبهاٌٛػ ٟثبٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ

0011-0111

9191/9109
الفصل الدراسى

 ػمل ٚهُ ػًٌّزله٠ت أػؼبء ٘١ئخ
اٌزله ٌ٠ػٍ ٝو١ف١خ الثانى
رطج١ك ٚل١بً ِل9191/9109 ٜ
رؾمك ِقوعبد
اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ
ػٍَِ ٝزٜٛ
اٌّموهاد.
 -اػلاك اٌزمبه٠و نياية الفصل
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 أػؼبء ٌغٕخ ِزبثؼخ ِلٜرطج١ك اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ.

ٍ -غالد اٌؾؼٛه.

0011-0111

-اٌّٛاك اٌزله٠ج١خ.

 ٌغٕخ اٌزله٠ت ثٛؽلح رمُ٠ٛاألكاء ٚػّبْ اٌغٛكح.

 -أػؼبء ٌغٕخ ِزبثؼخ ِلٜ

 -اػزّبك ِٕبلشخ اٌزمبه٠و

0011-0111

الدراسى الثانى

ٚػوع إٌزبئظ
ِٕٚبلشزٙب فِ ٟغٌٍ
9191/9109
اٌىٍ١خ ٚارقبم
اإلعواءاد
اٌزظؾ١ؾ١خ اٌالىِخ.
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رطج١ك اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ.

ثّغٌٍ اٌىٍ١خ ٚارقبم
اإلعواءاد اٌزظؾ١ؾ١خ
اٌالىِخ.

مجاالت التطوير
والتعزيز

مقترحات التطوير

آليات التنفيذ

والتعزيز

التوقيت

مؤشرات المتابعة وتقييم

مسئولية التنفيذ

األداء

توافر قائمة بالدورات



وأسماء أعضاء ىيئة

متابعة التدريب المستمر
عمى توصيف وتقرير



البرنامج والمقررات

عقد دورات تدريبية

وورش عمل

الدراسية واعداد

من شير يوليو من



التدريس والييئة

لجنة التدريب

المعاونة المشاركين

بوحدة ضمان

كل عام.

الجودة

المصفوفات

 -5تصميم

الميزانية

من  0911الى

وتوافر شيادات التدريب  0011جنيو

التقارير االيجابية عن



جودة التوصيف لمبرامج

و المقررات

البرامج

اختيار المراجعين





تنفيذ المراجعة الداخمية
والخارجية لمقرارت
البرنامج .

الداخميين و الخارجيين

لمبرامج و لمقررات القسم



فى نياية الفصل



الدراسى

الدراسية حسب معايير


إرسال البرنامج
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الخارجي والداخمى لممقررات

وكيل الكمية

لشئون التعميم

بمجمس القسم ولمبرنامج

والطالب

اختيار المراجع الخارجي
فى نياية كل عام

مجالس األقسام





رؤساء األقسام

اعتماد تقرير المراجع
 0111جنيو

بمجمس الكمية



وجود تقارير المراجعين

من  0111الى

دراسى

والمقررات الدراسية

لممراجعة الخارجية



وكيل الكمية

لشئون التعميم

الخارجيين

والطالب (مراجع
البرامج)




عرض تقرير المراجع
ومناقشتو واعتماده

دراسة تقرير المراجع

واتخاذ إجراءات

الداخمي و الخارجي
لممقررات بمجمس القسم فى نياية كل عام
دراسى.

و المالحظات الواردة
بتقرير المراجع

الخارجي لمبرنامج





رؤساء األقسام

وكيل الكمية لشئون
التعميم والطالب

تصحيحية إن لزم األمر

بمجمس القسم محضر
لجنة المعايير يفيد

عرض ومناقشة تقرير

المراجع واإلجراءات
التصحيحية
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 9111جنيو

مجاالت التحسين

مقترحات
التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
والتقييم

نقاط القوة والضعف
-توافر معايير واجراءات معتمدة

تطبيق سياسات

-اإلعالن عن

9190-9191

-فريق إعداد

-تنفيذ السياسات

لمتحويالت من والي البرنامج.

القبول والتحويل

مواعيد

وبصفة مستمرة

معيار الطالب

المحدثة.

-توافر المرونة الكافية لكل من

المحدثة

سياسات واجراءات القبول.

اإلختبارات
المنصوص

-يوجد بالكمية قواعد تحويل من والي

البرنامج لكن اإلعالن عنيا غير كافي.

القسم+عميد

عمييا في نظام

الكمية +وكيل

-تشكيل لجان

التعميم

اإلختبارات

شئون الطالب.

القبول.

الكمية لشئون

إلجراء ىذه

-6الطالب
-وجود نظام الريادة العممية لمطالب

المسجمين بالبرنامج بديالً عن اإلرشاد

األكاديمي نظ اًر لعدم العمل بالساعات
المعتمدة في الكمية.

تفعيل نظام

جمسات نقاش

الطالبي.

اإلرشاد
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الفصل الدراسى المرشد الطالبي

إنتظام إجتماعات

جماعية وفردية

الثانى

 +لجنة الطالب

بين الطالب

9191/9109

والخريجين.

بنسبة  %80عمي

األكاديميين

العممية واإلعالن غير كافي عن

والطالب+

اإلرشاد الطالبي

والمرشدين

-عدم وجود مكان مخصص لمريادة

-رئيس

األقل واتخاذ

إجراءات تصحيحية
بناء عمي تقرير
ً

المشرف الطالبي.

خدمات الريادة العميمة.
-تطبيق استبيان عمي طالب البرنامج

تفعيل مشاركة

عن الخدمات المقدمة.

في األنشطة

في الفرقة الرابعة لقياس رضا الطالب

أنشطة طالبية

طالب البرنامج متميزة ومستمرة.

الفصل الدراسى
الثانى

9191/9109

لجنة الطالب
والخريجين

إرتفاع نسبة مشاركة
طالب البرنامج في
األنشطة الطالبية.

الطالبية.
-تحميل النتائج كمياً وكيفياً.

وضع خطة تحسينية لنقاط الضعفوتفعيل نقاط القوة.

دورية قياس

استطالعات

الفصل الدراسى

رضا الطالب

رأي –

الثانى

الخدمات

اجتماعات-

عن كافة
المقدمة

استبيانات-

تقارير مقرري
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9191/9109

لجنة الطالب- -تقارير نتائج القياس
المرشد

الطالبي-

مقرري الدفع-
رئيس مجمس

الدفع والمرشدين

القسم -خبير

األكاديميين.

إحصائي.

واتخاذ إجراءات

تصحيحية بناء عمي
التقارير.
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مجال التعزيز
والتطوير

 -8التعليم والتعلم

مقترحات التعزيز
والتطوير

آليات التنفيذ

 ػمل ٌمبءاد ِواعؼخاٍزوار١غ١خ اٌزؼٍٚ ُ١اعزّبػبد
ٚاٌزؼٍُ ف ٟػٛء ٌلهاٍخ رط٠ٛو
ٔزبئظ االِزؾبٔبد .اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ١
ٚاٌزؼٍُ ف ٟػٛء
ٔزبئظ االِزؾبٔبد
ٚاٍزج١بٔبد
اٌطالة ٚأػؼبء
٘١ئئخ اٌزلهٌ٠
ٚاألؽواف
اٌّغزّؼ١خ.
 ِواعؼخ ٚرط٠ٛو  -ػمل ٚهُ ػًٌّزله٠ت أػؼبء
أٍبٌ١ت اٌزلهٌ٠
٘١ئئخ اٌزلهٌ٠
ٚاٌزؼٍُ.
ػٍ ٝاٍزقلاَ
أّٔبؽ ؽل٠ضخ فٟ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ٚرشغ١غ اٌزؼٍُ
اٌنارٚ ٟاٌّموهاد
االٌىزو١ٔٚخ.

مسئولية التنفيذ

التوقيت
نياية الفصل

 ٚو ً١اٌىٍ١خٌشئ ْٛاٌزؼٍُ١
ٚاٌطالة.
 َِٕك اٌجواِظاٌزؼٍ١ّ١خ.

الدراسى الثانى

9191/9109

نياية الفصل

 ٚو ً١اٌىٍ١خٌشئ ْٛاٌزؼٍُ١
ٚاٌطالة.
 َِٕك اٌزؼٍُ١ٚاٌزؼٍُ ٚاٌّؼب١٠و
األوبك١ّ٠خ
ٚاٌجواِظ
اٌزؼٍ١ّ١خ.

الدراسى الثانى
9191/9109
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مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 اإلعواءاد اٌزظؾ١ؾ١خ ٌزط٠ٛواٍزوار١غ١خ اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ.

 ٍغالد ؽؼٛه ٚهُ اٌؼًّاٌزله٠ج١خ.
 رٛافو لٛائُ ثؤّٔبؽ اٌزؼٍُ اٌغ١ورمٍ١ل.ٞ
 ؽٛافي ِؼٕ٠ٛخ (شٙبكاد) ٌّٓ لبِٛاثطوق َِزؾلصخ.

الميزانية
0011-0111

0011-0111

نياية الفصل

 ٚو ً١اٌىٍ١خٌشئ ْٛاٌزؼٍُ١
ٚاٌطالة َِٕٚك
اٌجواِظ اٌزؼٍ١ّ١خ.

 ِواعؼخرٛط١ف ٌٍزله٠ت
اٌّ١لأٚ ٟفمب
ٌّقوعبد اٌزؼٍُ
اٌَّزٙلفخ ٚرفؼً١
آٌ١بد رمٔ ُ٠ٛزبئظ
اٌزله٠ت اٌّ١لأٟ
ٌٍطالة.

 ِواعؼخرٛط١ف اٌزله٠ت
اٌّ١لأٚ ٟفمب
ٌّقوعبد اٌزؼٍُ
اٌَّزٙلفخ.
 رطج١ك آٌ١بدِزبثؼخ اٌزله٠ت
اٌّ١لأٌٍ ٟطالة
ثبٌّلاهً
ٚاٌّئٍَبد
اٌزؼٍ١ّ١خ.

 رط٠ٛو ٚرؾَٓ١هػب اٌطالة فٟ
ِغبي اٌزؼٍُ١
ٚاٌزؼٍُ.

 اٍزمظبء ا٢هاء 9191-9109ٚل١بً هػب
وبصفة مستمرة
اٌطالة.
 ارقبم اعواءادرظؾ١ؾ١خ
الٍزّواه رط٠ٛو
ٚرؾَ ٓ١األكاء.

الدراسى الثانى

9191/9109

9191-9109
وبصفة مستمرة

29

 أػؼبء ٘١ئخاٌزلهٌ٠
اٌّشوف ٓ١ػٍٝ
اٌزله٠ت.
 عٙبد اٌزله٠تاٌقبهع١خ.
 اٌطالة. اإلكاهح اٌؼٍ١ب. ٚو ً١اٌىٍ١خٌشئ ْٛاٌزؼٍُ١
ٚاٌطالة.
 َِٕك ِؼ١بهاٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ.

 ٚعٛك رٛط١ف ِٛصك ِٚؼزّلٌٍزله٠ت اٌّ١لأ.ٟ

 اٌزمبه٠و اٌٛاهكح ِٓ اٌّشوف ٓ١ػٍٝاٌزله٠ت ٚعٙبد اٌزله٠ت اٌقبهع١خ.
 إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌوػب اٌطالة ػٓاٌزله٠ت اٌّ١لأ.ٟ

 ٔزبئظ رؾٍ ً١االٍزج١بٔبد ٚاإلعواءاداٌزظؾ١ؾ١خ اٌّزقنح.

0011-0111

0011-0111

0011-0111

مجاالت التحسين

نقاط القوة و الضعف

مقترحات التحسين
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آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات
المتابعة

والتقييم
 0/0/6نظام التقويم
نقاط القوة

-يوجد نظام معتمد ومعمن لتقويم

 -8تقويم مخرجات
التعلم

عمل نظام لتقويم

ورشة عمل-

-9109

عميد الكمية

نظام معتمد

مخرجات التعمم

عصف ذىنى-

9191

باعتباره مشرفا

ومعمن لقياس

المستيدفة

مخرجات التعمم

-عرض نظام التقويم عمى الطالب فى

جمسات عمل

عاما عمى

االمتحانات +
وحدة القياس
والتقويم

أول يوم دراسى من خالل أستاذ كل

مقرر.

-تعديالت جدول االمتحانات وفق آراء

الطالب.

نقاط الضعف

عدم استغالل المستحدثاتالتكنولوجيةفى عرض نظام التقويم كتفعيل موقع

الكمية أو اإليميل األكاديمى لكل طالب.
 9/0/6أساليب التقويم
نقاط القوة

وجود أساليب موضوعية لقياس الميارات

المختمفة المستيدفة من البرنامج
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مخرجات
التنعمم

(األنشطة والتكميفات – امتحانات
األعمال الفصمية – واالمتحانات

النيائى).

-وجود ممف لمتابعة أداء الطالب بصفة

دورية عمى مدار العام الدراسى ولكل

مقرر دراسى بالبرنامج.

-يوجد نسخ معتمدة من النتائج النيائية

لبرنامج الفمسفة تحتوى عمى نسب نجاح

الطالب وتقديراتيا المختمفة.

-وجود وثائق تفيد استطالع آراء

واتجاىات المستفيدين ذوى العالقة
بالبرنامج ،واالستفادة من نتائج ذلك.

-يوجد تسجيل فى الدرسات العميا من

خريجى البرنامج بأقسام الكمية المختمفة.
وجود دليل التربية الميدانية لمطالب بونماذج خاصة بتقويم الطالب فى التربية

الميدانية من قبل (المدرسة  -المشرف)

فضالً عن بطاقات التقويم العامة،
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ومقياس متدرج لتقييم األداء التدريسى
كنظام.

-وجود مقرر التدريس المصغر لتنمية

القدرات االبتكارية لمطالب فى التطبيق

العممى.

نقاط الضعف

ال يوجد لجان ممتحنين من الخارج فىمرحمة البكالوريوس والميسانس.

ال يوجد تحميل لنسخ امتحانات الميدترمواالختبارات النيائية لمفرق األربع

لمبرنامج وفقاً لنواتج تعمم المقرر من قبل
وحدة القياس والتقويم بالكمية واالستفادة

من نتائج التحميل فى تطوير االمتحانات
وفق نواتج التعمم المقررة.

ال يوجد تحميل بيانات ممف الطالببصفة دورية واالستفادة من نتائج التحميل

فى توجيو وتطوير أدائو األكاديمى.
-ا يوجد وثائق تشير إلى معدالت
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التوظيف من خريجى البرنامج ،وال
حصر وتصنيف لممؤسسات التىتقبل
عمى توظيف خريجى البرنامج.

ال يوجد متابعة دورية لمستوى كفاءةخريجى البرنامج فى المنظمات التى
يعممون بيا بشكل دورى.

-ال يوجد حاصمين عمى شيادات

الممارسة المينية من خريجى البرنامج

(مثال ذلك )CPA-PE-RN-MBA
 0/9/6المراجعة المستمرة

القوة

-تحميل النتائج النيائية لطالب الفرق

االستفادة من نتائج

تقارير سنوية

نياية كل

عميد الكمية +

امتحانات

تحميل االمتحانات فى

لتحميل

عام دراسى

وحدة القياس

موضوعة وفق

تطوير نظم التقويم

األربع لمبرنامج فى جميع المقررات

واالستفادة من نتائج التقييم فى تطوير

االمتحانات

والتقويم

التوصيفات
واجراءات

تصحيحية
بناء عمى
ً
التقرير

المقررات

-تحميل نتائج االستبيانات المطبقة

السنوى لتحميل

بخصوص تقييم الطالب (لمبرنامج
34

االمتحانات

والمقرر واالمتحانات والتربية العممية)
واالستفادة من نتائج التقييم فى تطوير

البرنامج.

-ارتفاع النسبة الكمية تريجياً الستجابة

طالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة

بالنسيبة لمفردات استبانة تقييم البرنامج

حيث كانت بترتيب الفرق المذكورة

كالتالى( )76,9 -76,7 -75,07مما
يقسر زيادة تضاعف عدد الطالب

البرنامج فى الفرقة الثالثة والرابعة مقارنةً
بالفرقة األولى والثانية.

-ارتفاع النسبة الكمية تدريجياً الستجابة

طالب الفرقة الثالثة والرابعة بالنسبة

لمفردات استبانة تقييم التدريب الميدانى
حيث كانت بترتيب الفرق المذكورة

كالتالى (.) 77,0 -75,96

ارتفاع النسبة الكمية تدريجياً الستجابةطالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة
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بالنسبة لمفردات استبانة تقييم
االمتحانات بالكمية حيث كانت بترتيب

الفرق المذكورة كالتالى (-70,9

. )70,0 -70,07

-وجود استطالع رأى الموجيين

والمعممين بخصوص التربية العممية من

أجل تطويرىا.

-وجود نظام موضوعى ومعمن لمتعامل

مع تظممات الطالب.
الضعف

-انخفاض النسبة الكمية تدريجياً

الستجابة طالب الفرقة الثانية والثالثة
والرابعة بالنسبة لمفردات استبانة تقييم

المقرر حيث كانت بترتيب الفرق

المذكورة كالتالى (-60,10 -67,78
 )67,96مما يستدعى تحديث توصيف

المقرر وأساليب التعميم التعمم والتقويم
المستخدمة.
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وضع إجابات نموذجية لكل
االمتحانات و االلتزام
بمعايير الورقة االمتحانية

التوعية والتنبيه من
خالل مجلس القسم

قبل بداية
االمتحانات

رئيس القسم

-وجود خطة تدريبية لتنمية ميارات

أعضاء ىيئة التدريس عمى (تصميم

امتحانات
موضوعة وفق
معايير الورقة
االمتحانية
وإجابات نموذجية
تم تسليمها
للكنترول

الورقة االمتحانية).

مجال التعزيز
والتطوير

مقترحات التعزيز

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

الميزانية

ِزبثؼخ ِؼلالداٌزؾٚ ِٓ ً٠ٛاٌٟ

-اؽظبئ١بد

9191-9109

ٌغٕخ اٌطالةٚاٌقو٠غ+ ٓ١

ِ-ؼلي رؾ ً٠ٛصبثذ اٌ ٟؽل ِب.

0011-0111

والتطوير
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اٌجؤبِظ.

 -01مؤشرات
نجاح البرنامج

رّٕ١خ اٌؼاللخ ِغٍٛق اٌؼًّ ِٓ
فالي ل١بً هػب
اٌَّزف١لِٓ ٓ٠
اٌقو٠غ.ٓ١
ِزبثؼخ ِؼلياٌزٛظ١ف ٌقو٠ظ
اٌجؤبِظ.

اٍزطالػبدهأ.ٞ

وبصفة مستمرة

شئ ْٛاٌطالة.

9191-9109

ٌغٕخ اٌطالةٚاٌقو٠غ+ ٓ١
ِغٌٍ اٌمَُ
ٚاٌىٍ١خ.

ٚعٛك ػاللخ ِغ ٍٛق اٌؼًّ ف ٟاؽبهِٕظٚ ِٟٛهػب اٌَّزف١ل ٓ٠ػٓ
اٌقو٠غٓ١

9191-9109

ٌغٕخ اٌطالةٚاٌقو٠غ+ ٓ١
ِغٌٍ اٌمَُ
ٚاٌىٍ١خ.

ٚعٛك َِزٕلاد رٛػؼ ِؼلي اٌزٛظ١ف.

وبصفة مستمرة

أشبء لبػلحث١بٔبد ٌٍقو٠غٓ١
وبصفة مستمرة
ٚرؾل٠ضٙب
ثبٍزّواه.
ِقبؽجخ عٙبداٌزٛظ١ف ِجبشوح.
اؽظبئ١بد ِٓ 9191-9109ٔمبثخ اٌّؼٍّ.ٓ١
وبصفة مستمرة

ٚػغ ٔظبٌَزؾل٠ل ػلك
اٌؾبطٍ ٓ١ػٍٟ
شٙبكح اٌّّبهٍخ
اٌّ١ٕٙخ.
ِزبثؼخ ػلالدى٠بكح أػلاكاٌزَغٌٍ ً١لهاٍبد
اٌَّغٍٓ١
اٌؼٍ١ب.
ٌٍلاهاٍبد اٌؼٍ١ب.
ِىبفآد ٌٍٕشوى٠بكح أػلاكاألثؾبس إٌّشٛهح اٌلٚٚ ٌٟٚهُ
ػًّ ػٓ إٌشو
ك١ٌٚب
اٌلٌٟٚ

0101-0102
وبصفة مستمرة
0101-0102
وبصفة مستمرة
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0011-0111

0011-0111

ٌغٕخ اٌطالةٚاٌقو٠غٓ١

ٚعٛك َِزٕلاد ِٛصمخ رٛػؼ ػلكاٌؾبطٍ ٓ١ػٍ ٟروف١ض ِياٌٚخ ِٕٙخ
اٌزؼٍ.ُ١

0011-0111

ٌغٕخ أػؼبء٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٚاٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
ٌغٕخ أػؼبء٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٚاٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ

-اؽظبئ١بد.

0011-0111

اؽظبئ١بد ػٓ ِؼلي األثؾبسإٌّشٛهح ك١ٌٚب

0011-0111

