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  لخطٌيزًا الخعزيز خطت

 
 

 الكيويبء هعلن إعذاد بزنبهح
 )الخعلين العبم(

 
 

 

 م21/4/2022( بخبريخ 614ًاملعخوذة هن جملس الكليت رقن )
 م  2022/  4/ 22( بخبريخ       2660ًقزار عويذ الكليت رقن )  
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 : هقذهت
الفترة الزمنية، و  التنفيذ وآليات الرئيسة المجاالت من مجموعة خالل من اءيميالكلبرنامج إعداد معمم  والتطوير التعزيز مقترحات الخطة تتناول

 تعزيز نحو والمستمر الدائم والسعي األفضل تحقيق عمى بالقدرة البرنامج أعضاء من اإيمانً  وذلك ،األداء وتقييم ومؤشرات المتابعة التنفيذ، عن المسئولو 
 وأىداف ورسالة رؤية ضوء في العمل، سوق في ممنافسةل مستوى أفضل إلى البرنامج بخريج لو الوص في رغبة الضعف نقاط القوة وتحسين نقاط

 البرنامج.
 أىذاف الخطٌيز ًالخعزيز: -1

 : االتي وتتمثل أهداف خطة التطوير والتعزيز بالبرنامج في
 .رفع كفاءة مستوى خريجي البرنامج -
 البرنامج. فيترسيخ نظام الجودة  -
 من الييئة القومية لضمان االعتماد. ينامجبر الالحصول عمى االعتماد  -
 المقررات الدراسية لتتالءم مع متطمبات الجودة واالعتماد.توصيف تحديث توصيف البرنامج و  -
 .الطالبيتفعيل النظم المختمفة لمدعم  -
 استثمار الموارد المالية بالكمية. -
 .البرنامجمخرجات وقياس ويم تقالتطوير أساليب  -
 ة المجتمع.دمخ فيالبرنامج مساىمة وتعزيز دعم اقتراح آليات ل -
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 البرنامج. منسوبيإعداد منظومة تدريبية مستمرة وفعالة لرفع مستوى األداء لجميع  -
عداد خطة لعالجيا وتحس نقاط الضعفرصد وتشخيص  -  .البرنامج المختمفةمجاالت في  نيايوا 

 حطٌيز الربنبهح: ًخعزيز لالخنفيذيت خطت للاألسبسيت  اجملبالث -2
 األًل: إدارة الربنبهحٌر حملا 

 رسالة وأىداف البرنامج. .1
 .رنامجقيادة وتنظيم الب .2
 .الموارد المالية والتسييالت المادية الداعمة .3

 احملٌر الثبني: الفبعليت الخعليويت
 .المعايير األكاديمية لمبرنامج .4
 .تصميم البرنامج .5
 .الطالب .6
 .أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة .7
 .مموالتعالتعميم  .8
  .تقويم مخرجات التعمم .9

 .التعزيز والتطوير .10
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 .مؤشرات النجاح .11
 

 إدارة الربنبهحاألًل: احملٌر 
 رسبلت ًأىذاف الربنبهح  -1

 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(
 عن هسئٌل

 الخنفيذ
الفرتة 
 الزهنيت

 هؤشزاث املخببعت
 األداءًحقيين 

ميع كة جمشار 
االطراف فى صياغة 
 الرسالة واالهداف

 مشاركة السادة أعضاء ىيئة التدريس -
 برنامج إعداد معمم الكيمياءب ومعاونييم
 بالكمية. 

مشاركة السادة اعضاء ىيئة التدريس  -
 فيالقائمون بالتدريس  العمومة بكمي

 .البرنامج
)عميد  فيمشاركة قيادات الكمية متمثمة  -

وحدة ضمان  رية، ومديالء الكمالكمية، ووك
 عام الكمية (  الجودة، ومدير

 .الكمية اإلداريمشاركة الجياز  -

 نالمصغرة لممختصي ماعاتاالجت -
 الطالب الكترونياً  آراءع استطال -

 ل فورم(ج) عمى جو 
-  

الفريق   -
 التنفيذي

المسئول  -
عن 

 المعيار
منسق   -

 البرنامج
مدير   

 البرنامج

الفصل 
ي الدراس

االول  
لمعام 
 الجامعي
2021/
2022 

مسادة أعضاء ىيئة لوجود استبيانات  -
 تدريس ال

 قيادات الكمية لاستبيانات  اذج منمن -
لطالب من استطالع آراء ا نماذج من -

 .االربعالفرق 
 اإلدارياستبيانات الجياز  نماذج من -
 الكمية ب
سادة اعضاء لماستبيانات من  نماذج -

  العمومىيئة التدريس بكمية 
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 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(
 عن هسئٌل

 الخنفيذ
الفرتة 
 الزهنيت

 هؤشزاث املخببعت
 األداءًحقيين 

 األربعاستطالع اراء الطالب من الفرق  -
 صياغة الرسالة واالىداف فيلممشاركة 

 جين من البرنامج.راء الخرياستطالع ا -
 والموجيين. الكيمياء معممياستطالع اراء  -

 الخريجين  اآلراءتطالع اس نماذج من -
 الكيمياء لمعممياستبيانات من نماذج  -

 جيين والمو 

 

زيادة وسائل النشر 
الخاصة بالرسالة 

بصفة  واالهداف
 ستمرة م

موحات والممصقات الخاصة بالرسالة عداد الزيادة أ -
 واألىداف بالكمية.

توزيع الرسالة واالىداف عمى جميع العاممين بالجياز  -
 االداري بالبرنامج

االقسام العممية  داف بسيمناراتالرسالة واألى نشر -
 بالكمية.

الكيمياء والفيزياء قسم  لمسادة رؤساءتسميم نسخة منيا  -
لمسادة و  العموم ميةبك لحيوان والجيولوجياوالنبات وا

 وكيل وعميد الكمية
 المراجع العمميةوضع الرسالة واالىداف عمى اغمفة  -
 تسميم نسخ منيا لبعض المدارس بمحافظة القميوبية -
ل مواقع التواصل داف من خالالة واألىالرسنشر  -

المختمفة مثل: موقع اتحاد الطالب عمى  االجتماعي
مى صفحات الطالب الفيس وع، صفحة الفيس بوك

 .الكيمياءلشعبة  آببوك والواتس 

 ات الخاصةممصقوال وحاتمتصميم ال -
 .واالىداف بالرسالة

 توزيع الرسالة واالىداف عمى الجياز اإلداري -
  .االقسام العمميةسيمنارات  -
لنشرىا  العمومتسميم نسخ منيا لكمية  -

 .اعضاء ىيئة التدريس عميميا عمىوت
طباعة الرسالة واالىداف عمى أغمفة بعض   -

الخاصة بالسادة اعضاء  المراجع العممية
 س بالبرنامج.ىيئة التدري

تسميم نسخ منيا لمعديد من مديرين المدارس  -
 الكيمياءومعممي 

 .البوابة االلكترونية لصفحة الكمية -

الخاصة  االجتماعيصفحات التواصل  -
  .صفحة اتحاد الطالب، و بالسادة االعضاء

 
الفريق  -

 التنفيذي
المسئول  -

عن 
 المعيار

منسق  -
 البرنامج

مدير  -
 البرنامج

 
الفصل 
الدراسي 

لمعام   االول
 عيالجام

2021/
2022 

وجود الموحات والممصقات الخاصة بالرسالة  -
 واالىداف وموزعة داخل اروقة الكمية 

 ف تسميم لمرسالة واألىداف لمجياز االداريشك -
 كل قسم من اقسام الكمية  فيخ منيا وجود نس -
 العمومكمية  فيوجود نسخ منيا  -
وجود نسخ من الرسالة واالىداف عمى اغمفة   -

 الكتببعض 
عمى البوابة االلكترونية خ منيا وجود نس -

 االجتماعيلصفحة الكمية وصفحات التواصل 
ضاء وكذلك صفحو الخاصة بالسادة االع

 الطالب اتحاد
الم من كافة االطراف وجود كشوف توزيع واست -

مدراء  –العمومكمية  -)كمية التربية المعنية
 المعممين(. -مدارسال
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 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(
 عن هسئٌل

 الخنفيذ
الفرتة 
 الزهنيت

 هؤشزاث املخببعت
 األداءًحقيين 

، وكذلك نشر رسالة وأىاف البرنامج عمى موقع الكمية -
 بالكمية.الموجودة  عمى شاشات العرض 

 

 نبهح قيبدة ًحنظين الرب -2
 ائيتاالىذاف االخز

 )نقبط حتخبج إىل حتسني(
 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(

 عن هسئٌل
 الخنفيذ

 الزهنيتالفرتة 
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 األداءقيين حً

تحديث شبكة االنترنت  
 بالكمية  

 تزويد الكمية بخط انترنت فايبر.  -
( 236مية)زيادة عدد نقاط االنترنت بالك -

أكسس ال  10وعدد نقطة انترنت سمكية، 
 سمكي.

مخاطبة ادارة  -
  الجامعة

 مدير الكمية -
مدير وحدة  -

IT 

 عمى مدار العام 
2021/2022 

 وجود خط انترنت فايبر . 

  وجود عدد نقاط االنترنت
( نقطة انترنت سمكية، 236بالكمية)
 أكسس ال سمكي. 10وعدد 

أعضاء الجهاز تدريب  
 ري اإلدا

ز الجيا حتياجاتلحصر ا إعداد نموذج -
 بالكمية  ارياالد

لتحديد أىم برامج التدريب لمقارنة دراسة  -
 داريالاتجاىات الحديثة في التدريب اال

إعداد خطة لمتدريب والتوعية لمجياز  -

الدورات   -
 تدريبيةال
 ورش العمل -
توزيع استبيان  -

عمى الجياز 

 مدير وحدة -
 الجودة

منسق  -
 البرنامج

أعضاء لجنة  -

 عمى مدار العام 
2021/2022 

تشكيل لجنة التدريب والتوعية لمعام  -
م بالقرار رقم 2021/2022الجامعي 

 م .1/8/2021تاريخ  ( ب2185)
وجود خطة التدريب والتوعية لمعام  -

م والمعتمدة 2021/2022الجامعي 
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 ائيتاالىذاف االخز
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 الزهنيتالفرتة 
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 األداءقيين حً

اإلداري بالكمية لمعام الجامعي 
 م. 2021/2022

 ء الجياز االداري بالكمية.أعضا تدريب -
 عقد ورش عمل لمجياز اإلداري بالكمية. -
 

لتحديد  اإلداري
االحتياجات 

 التدريبية

التدريب 
  والتوعية

 بالقرار رقم 
 م 16/8/2021خ ( بتاري2186) 

 وجود كشوف توقيع لممتدربين.  -
 
 
 

    املٌارد املبليت ًالخسييالث املبديت   -3

 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 الخنفيذ عن هسئٌل يبث الخنفيذلآ )أنشطت حتقيق األىذاف(
الفرتة 
 الزهنيت

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

 

لموارد استثمار ا
أمثل بما بشكل المالية 

يحقق رسالة وأهداف 

تشكيل لجنة لمرقابة والمتابعة  -
الدورية لالستخدام األمثل لمموارد 

 .المالية
  .تحديد ميام ىذه المجنة واعتمادىا -
 ءأدا عمى المجنة أعضاء ريبدت -

 بفعالية مياميم

( 2038قرار رقم ) -
م، 6/12/2020بتاريخ 

 بشأن تشكيل المجنة.
محضر اجتماع المجنة  -

( بتاريخ 1رقم )
 م.6/4/2021

 
المجمس الحاكم  -

 لمبرنامج 
 مدير الكمية -
 الحسابات دةوح -
 وحدة االستحقاقات -

 
 العام الجامعي 

2020/2021
 م

 والعام الجامعي
2021/2022 

 والمتابعة الرقابة لجنة وجود قرار تشكيل -
  الدورية

 المجنة ميامالئحة توصيف  ودجو  -
 ةدعتممو 
ء وجود كشف توقيع لممتدربين من أعضا -

 المجنة.
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إعداد معايير وقواعد لممساءلة  - البرنامج.
 والشفافية

توعية منسوبي الكمية بميام ىذه  -
 مجنةال

محضر اجتماع المجنة  -
( بتاريخ 2رقم )
 م.12/9/2021

قرار المشرف عمى 
 معمل.ال

والشفافية  لممساءلة وقواعد معايير وجود - مدير المخازن -
ية امج، الالئحة المالحة المالية لمبرن)الالئ

، الالئحة المالية لمجمة لمركز المعمومات
( لمتابعة المنصرف 75) الكمية، استمارة

 نياية العام الجامعي.
 .ماع المجنةاجت محضروجود  -

 

تحسين التسهيالت 
المادية الداعمة 

  لمبرنامج.

سب ومكينات توافر أجيزة الحا -
 يرالتصو 

األنترنت بجميع أجيزة  اتصال -
الحاسب اآللي في المعامل 

 والمكتبة.
 34ربط الكمية بشبكة فيبر بسرعة  -

 ميجا
شبكة بالكمية عمى العاممين  تأىيل -

 ات.المعموم
شادات الخاصة ر اال دليل إعداد -

 المتعمقة والتجييزات بالضوابط
 اإللكترونية. بالشبكة

 المخاطبات   -
 لفريق التدريبية الدورات -

 في البث اإللكتروني
 والبث التسجيل ميارات

 ألنشطة اإللكتروني
  الكمية.

 لتأىيل الدورات التدريبية -
 كمية فيلا في العاممين
 الشبكة مع التعامل مجال

 اإللكترونية. 
 

وحدة نظم  -
 المعمومات.

 عةية بالجاماالدار   -
 بالكمية ITوحدة  -
 ياس والتقويمة القوحد -
أعضاء ىيئة  -

 التدريس ومعاونييم
ين باألجيزة عاممال -

 اإلدارية
فريق معيار الموارد -

 المالية 

 العام الجامعي 
2020/2021

 م
 امعيوالعام الج
2021/2022 

وجود أعداد مناسبة من أجيزة من  -
 حاسب اآللي.لا
 ميجا 34ة وجود شبكة فيبر بسرع -
معمومات وجود تقرير عن تكنولوجيا ال -

 بالكمية. 
لفريق البث  تدريبية دوراتوجود  -

 كتروني.االل
ألعضاء  تدريبيةال دوراتلمبرنامج  وجود -

 ىيئة التدريس خاصة بالتعميم عن بعد.
أعضاء ىيئة وجود استبانة قياس رضا  -

 طالب .التدريس وال
وجود إجراءات لمراعاة واحترام حقوق  -
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يل بحقوق الممكية الفكرية. لد -
 .بالمكتبة

 .مكية الفكرية ونشرىا داخل المكتبةالم

 
 
 
 
 
 
 

 بني: الفبعليت الخعليويتر الثاحملٌ
 اكبديميت  املعبيري األ  -4

 االىذاف االخزائيت
 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(  )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 عن هسئٌل
 فيذالخن

الفرتة 
 الزهنيت

 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

امج البر  تحديث  -1
والمقررات بما يتواكب مع 

 برنامجاعتماد تحديث توصيف  -
بقرار أ.د/  الكيمياءإعداد معمم 

( بتاريخ 6237)عميد الكمية رقم 

 لس االقسام ع مجااجتما -
 اجتماع مجمس الكمية رقم  -

 16/5/2022بتاريخ 415

 أستاذ المقرر -
 القسمرئيس  -
منسق  -

 
العام الجامعي 

0202-

وجود توصيف برنامج  -
 ومقررات محدثة 

اجتماع  محاضر وجود -
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 االىذاف االخزائيت
 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(  )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 عن هسئٌل
 فيذالخن

الفرتة 
 الزهنيت

 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

 ت التغيراتمتطمبا

 

17/5/2022 
اعتماد تحديث توصيف المقررات  -

برنامج والمصفوفات الخاصة ب
بقرار أ.د/  إعداد معمم الكيمياء

بتاريخ ( 2377)عميد الكمية رقم 
17/5/2022 
 

تاريخ ( ب6237) رقم قرار -
17/5/2220 

تاريخ ( ب2377قرار رقم ) -
17/5/2220 

 

 البرنامج
مدير  -

 البرنامج
المشرف  -

عمى القسم 
من كمية 

 العموم

 القساممجالس ا 0200
اجتماع مجمس محضر  -

 415كمية رقم ال
 ( .6237)قرار رقم  -
 ( .2377)قرار رقم  -
القسم  عمى مشرفالقرار  -

 من كمية العموم 
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 االىذاف االخزائيت
 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(  )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 عن هسئٌل
 فيذالخن

الفرتة 
 الزهنيت

 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

 الئحةتحديث وتطوير  -2
ضوء  في رنامج لبا

 .متطمبات سوق العمل

تحديث الالئحة الخاصة  -
  ،برنامجبال

اعتماد الئحة الساعات المعتمدة  -
بالقرار  الكيمياءلطالب برنامج 

خ تاري( ب407رقم ) الوزاري
م، وتم العمل بيا ىذا 8/2/2021

 م.2021/2022العام 
إجراء دراسة عن تطوير برامج  -

ء كمية التربية جامعة بنيا في ضو 
 احتياجات سوق العمل 

 

( 407رقم ) الوزاريالقرار  -
 م،  8/2/2021بتاريخ 

موافقة مجمس الكمية رقم  -
( بتاريخ 411)

م عمى نتائج 21/2/2022
 الدراسة

اريخ ( بت2228) القرار رقم -
 م.   23/2/2022

 
مجمس  -

 الكمية
مجمس  -

 الجامعة
وزير التعميم  -

العالي طبقا 
لقانون تنظيم 

  الجامعات

امعي العام الج
0202/0202 

العام الجامعي 
0202/0200 

( 407رقم ) الوزاريالقرار  -
 .م8/2/2021تاريخ ب
 الالئحة الداخمية لمبرنامج. -
 دراسة تقرير بنتائج وجود  -

ج كمية تطوير برامعن 
ات تربية في ضوء احتياجال

 سوق العمل
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 حصوين الربنبهح   -5
 

 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ ذاف()أنشطت حتقيق األى 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 هنيتالفرتة الز
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

مراجعة  -1
التوصيفات والتقارير 

 ضوء فيلممقررات 
ات تغير ال تطمباتم

 بصفة مستمرة .

 

إعداد توصيف المقررات  من قبل استاذ المقرر في  -
امعي ( لمعام الج10ضوء نموذج الييئة رقم )

 م.2020/2021
خاصة بتوصيف التأكد من استيفاء جميع البيانات ال -

 المقررات.
توصيفات المقررات من مجالس االقسام اعتماد  -

 المختصة.
مس إدارة وحدة ت المقررات من مجفااعتماد توصي  -

 م.5/11/2022( بتاريخ 21الجودة رقم )
اعتماد توصيفات المقررات من مجمس الكمية   -

 م 16/5/2202( بتاريخ 415رقم ) بجمستو
 
 

  اجتماع مجالس
 .االقسام 

  اجتماع مجمس إدارة
الجودة رقم وحدة 

( بتاريخ 21)
 م11/5/2220

  اجتماع مجمس الكمية
 اريخبت( 415رقم )
16/5/2022. 

 ( 2377قرار رقم )
بتاريخ 

 م.17/5/2220
 

  الفريق
 التنفيذي
المسئول 

 عن المعيار 
  منسق

 البرنامج 
  مدير

 .امجالبرن

 الدراسيالفصل 
األول لمعام 

 الجامعي
 م2021/2022

  وصيف مقررات د توجو
 برنامج إعداد معمم الكيمياء
معد من قبل أستاذ المقرر 
ومعتمدة من مجمس القسم 

 دارة البرنامج.وا  
  اجتماع محاضر وجود

 مجالس االقسام 
  اجتماع ضر محوجود

 مجمس إدارة وحدة الجودة.
  اجتماع مجمس محضر

 ( بتاريخ415الكمية رقم )
16/5/2020. 
 ( بتاريخ 2377قرار رقم )

 م17/5/2020
  مقررات توصيفات وجود

محدثة تتواكب مع 
 متطمبات التغيرات
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 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ ذاف()أنشطت حتقيق األى 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 هنيتالفرتة الز
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

تحديث وتطوير  -2
ضوء فى  البرنامج

متطمبات سوق 
 مرةمست بصفةالعمل 

إعداد خطة لتطوير  - تفعيل دور لجنة المراجعة والتطوير لمبرنامج . -
البرنامج والمراجعة 

 مستمرة.ال

إعداد مخطط زمني  -
 لمراجعة البرنامج

تقارير وعرض ال د إعدا-
النتائج ومناقشتيا في 
مجمس الكمية واتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية 
 الالزمة

األطراف ب اركةشم -
عنية في عممية تطوير الم

 البرنامج

لجنة  -
المراجعة 
والتطوير 
 لمبرنامج

كل فصل نياية 
دراسي من كل 

 عام  

 ير قشة التقار اعتماد منا
بمجمس الكمية واتخاذ 

يحية اإلجراءات التصح
 الالزمة
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 الطالة   -6
 

 االىذاف االخزائيت
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 ث الخنفيذيبآل ذاف()أنشطت حتقيق األى 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 الفرتة الزهنيت
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

ان يتم زيادة مشاركة  -1
إعداد معمم برنامج  طالب

ول سياسات ح الكيمياء
 القبول. 

 طالبتطالع آراء ق استطبي -
حول  برنامج إعداد معمم الكيمياء
 .سياسات القبول بالبرنامج

سعة مع طالب عقد ندوات مو  -
 برنامج إعداد معمم الكيمياء

سياسات  لمعرفة آرائيم  حول
 القبول.

( 411قرار مجمس الكمية رقم ) -
 م.21/2/2022بتاريخ 

( 2234قرار عميد الكمية رقم ) -
 م.22/2/2022بتاريخ 

 يرمد -
 رنامج الب

منسق  -
 البرنامج

 من:    -
25/12/2021  

الى: 
 م15/1/2022

 723استطالع آراء  -
حول  من الطالب

سياسات القبول 
 ل بالبرنامجوالتحوي

نموذج تحميل نتائجو  -
واتخاذ االجراءات 

تصحيحية في ضوء ال
 النتائج.تمك 

 طالب تحفيز ممارسة -2
إعداد معمم برنامج 
ألنشطة ل الكيمياء

 . صفة مستمرةالطالبية ب

نشطة الطالبية األة م خطتصمي -
. 

إعداد آليات لتنفيذ خطة   -
 االنشطة الطالبية.

 ة األنشطة الطالبيةذ خطتنفي -

الرحالت والمسابقات  -
 -المعسكرات-الترفييية
 -مة الحائطجم -حفالت

 .وتنظيم المباريات

منسق  -
 البرنامج

مدير إدارة  -
رعاية 
 الشباب

عمى مدار العام 
 الجامعي
 م2021/2022

تنفيذ ممفات خطط و  -
 طة الطالبية .االنش

عند  صور الطالب -
 ممارسة األنشطة.

 تقرير عن إنجازات -
ة األنشطة الطالبي
لمعام الجامعي 

2021/2022 
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 أعضبء ىيئت الخذريس  -7
 

 االىذاف االخزائيت
 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(  )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 عن هسئٌل
 الخنفيذ

 فرتة الزهنيتلا
 

 شزاث املخببعتؤه
 ًحقيين األداء

أعضاء  مشاركة  -1
هيئة التدريس في 

محمية المؤتمرات ال
والدولية واالنشطة 

 .المجتمعية

ة تثقيفية حول أىميندوات اقامة  -
مؤتمرات من أجل المشاركة في ال

التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس 
 ومعاونييم.

تدريس تشجيع وتحفيز  أعضاء ىيئة ال -
 برنامج إعداد معمم الكيمياءعاونييم بوم

مستوى المشاركة في زيادة عمى 
 ة داخل وخارج مصر.المؤتمرات العممي

المشاركين تخصيص جائزة )رمزية(  -
 .في المؤتمرات

فير كافة أشكال الدعم و ت -
ألعضاء ىيئة التدريس 

 ومعاونييم لممشاركة.
تسييل اجراءات المشاركة في  -

دارة الكمية و المؤتمرات من قبل  ا 
 البرنامج.

عميد  -
 الكمية

وكيل  -
الكمية 
لشئون 

الدراسات 
العميا 

 والبحوث
مدير  -

وحدة 
الجودة 

 كميةبال

 
 

طوال العام 
 الجامعي 

بأعداد  احصائيةوجود  -
ئة التدريس أعضاء ىي

اركين في ومعاونييم  المش
مؤتمرات محمية داخل مصر 

أو اقميمية أو عالمية 
 خارجيا.

ى وجود تقرير عن مد -
المشاركة في  ة  مناالستفاد

 .مجال التخصص
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ساليب أ تزويد  -2
عضاء هيئة أتقييم 

 التدريس والهيئة
 .المعاونة

إعداد استمارة تقييم أداء أعضاء ىيئة  -
 اونييم بالبرنامج.التدريس ومع

تقييم أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  -
من خالل المالحظة والمقابالت 

 وجمسات نقاشية.
 

( 415رقم ) ميةالكقرار مجمس  -
 م.16/1/2022بتاريخ 

( 2322قرار عميد الكمية رقم ) -
 م.17/5/2022بتاريخ 

 عمى  تقييم رةتمااس تطبيق -
  أعضاء ىيئة التدريس

 ومعاونييم
اعتماده ج التقييم و تحميل نتائ  -

 وتقديم التوصيات.
تفعيل اليات التحفيز والمحاسبة  -

بصورة دورية يحددىا مجمس 
نتائج  عمىبناء  البرنامج إدارة
 تقييمال

عميد  -
 الكمية

رؤساء  -
االقسام 
 العممية

مدير  -
وحدة 

الجودة 
 بالكمية

ل نياية كل فص
  دراسي.

نماذج من استمارات التقييم  -
 بصفة دورية ومنتظمة عمى

جميع اعضاء ىيئة التدريس 
 ومعاونييم ببرنامج اعداد

 الكيمياءمعمم 
وجود شيادات تقدير  

نة  لألعضاء والييئة المعاو 
اصمين عمى يزين والحمتمال

 تقييم جيد.
لممحاسبة  وجود آليات -

 .زالتحفيو 
وجود تقارير عن نتائج  -

حظات والمقابالت حول المال
 أعضاء ىيئة التدريس. أداء
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  ًالخعلن  الخعلين  -8
 االىذاف االخزائيت

 )نقبط حتخبج إىل حتسني(
 

 )أنشطت حتقيق األىذاف(
 آليبث الخنفيذ

 عن هسئٌل
 الخنفيذ

ة الفرت
 الزهنيت

 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

االستفادة من  -1
مراجعة سياسات 

 التعمم. التعميم و 

توجيو السادة أعضاء ىيئة التدريس  -
المقرر في  فيقوة والضعف لنقاط ال

ضوء المراجعة الدورية لسياسات 
 التعميم والتعمم

 فيتوظيف التقنيات الحديثة  -
 ومنصة التدريس مثل الزووم

 مز وغيرىا.سوفت تيميكرو 
االىتمام بالطالب المتعثرين من  -

خالل فتح قنوات جديدة لمتواصل 
 معيم

التواصل اإللكتروني كالواتس آب   -
 مز وغيرىا،ومنصة ميكروسوفت تي

ستفادة من نتائج الطالب وتحميل اال -
المفردات االختبارية لكل مقرر 

والتي تم الحصول عمييا من وحدة 
 تقويمالقياس وال

االجتماع بأعضاء ىيئة  -
التدريس والييئة المعاونة 

 بالبرنامج 
اجتماع مجمس ادارة وحدة  -

( بتاريخ 21قم )الجودة ر 
 م.11/5/2022

الحصول عمى التحميل  -
اختبار  حصائي لمفرداتاإل

مقررات البرنامج من وحدة 
 القياس والتقويم.

التدريب عمى استخدام  -
 التكنولوجيا الحديثة.

 

منسق  -
 نامج.البر 

مدير  -
 البرنامج

وحدة  -
القياس 
 والتقويم

الفصل 
الدراسي االول 
لمعام الجامعي 

2021  /
 م2022

اعات االجتممحاضر  -
أعضاء ىيئة التدريس 

 والييئة المعاونة.
التحميل ود جو  -

 اإلحصائي.
نتائج الطالب وتحميل  -

المفردات االختبارية 
 .لكل مقرر

تقارير حول مدى  -
توظيف التقنيات 

 س.التدريالحديثة في 
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 حقٌين خمزخبث الخعلن  -9

 االىذاف االخزائيت 
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ ألىذاف()أنشطت حتقيق ا 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 تهنيالزالفرتة 
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

أسعععععععععععععععئمة  تنويعععععععععععععععع -1
 ات وشععععمولهااالختبععععار 

أنمععععاط متعععععددة شععععكال  
اس ومضععععععععمون ا لقيعععععععع

لعععععععععععتعمم مخرجعععععععععععات ا
 هدفةالمست

 ن تتضمممممممممممممممممممن أوراق األسممممممممممممممممممئمة إ
عناصممر الورقممة النموذجيممة، وذلممك 

لورقمة عمى ضموء معمايير فحمص ا
االمتحانية من حيث الشمكل العمام 

 المضمون. لمورقة و 
  تحديممد عناصممر الورقممة االمتحانيممة

 .النموذجية
 ( مممممن القواعممممد 10مراعمممماة مممممادة )

العاممممممممممممممممة المنظممممممممممممممممة ألعممممممممممممممممال 
والصادرة الكنتروالت االمتحانات و 

بنيممما لمعمممام الجمممامعي  جامعمممة ممممن
 .م2021/2022

 ( عمممممملBlue Print لكممممممل )
من االمتحانممممممممممممات حيممممممممممممث تتضمممممممممممم

  مخاطبمممممة رؤسممممماء األقسمممممام
 ة.العممي

  مخاطبمممممممممة عميمممممممممد الكميمممممممممة
 م.5/1/2022بتاريخ 

  القواعممممممد العامممممممة المنظمممممممة
ألعممممممممممممممممال االمتحانممممممممممممممممات 

 والكنتروالت 
 م قممممرار مجمممممس الوحممممدة رقمممم

يخ ( بتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار 16)
 م.9/1/2022
  قمممممرار مجممممممس الكميمممممة رقمممممم

( بتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريخ 410)
 م.18/1/2022

  ممممممدير وحمممممدة
ضمممممممممممممممممممممممممممممان 

 الجودة
  مسمممممممممممممممممممممممممممئول

  .الكنتروالت
  وكيمممل الكميمممة

لشمممممممممممممممممممممممممممممئون 
تعممممممممممممممممممممممممممممممميم ال

 ب.والطال

  ديسمممممممممممممممممممممممممممممبر
 -م2021

ينممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماير 
 م2022

 .المخاطبات 
  وجمود نمماذج(Blue Print)  فمي

 الكنترول.
  العاممممممممة ة القواعمممممممد وجمممممممود الئحممممممم

المنظمممممممممة ألعمممممممممال االمتحانممممممممات 
الكنتمممممممممممروالت لمعمممممممممممام الجمممممممممممامعي و 

 م.2022/ 2021
  ،نماذج من االمتحانمات التحريريمة

واالمتحانممممممممممممممممممممات اإللكترونيممممممممممممممممممممة، 
الخاصمممممة  والمطابقمممممة لممواصمممممفات

 ة االمتحانية.ورقبال
  أوراق األسمئمة تحتموي عممى أنممماط

متعممممددة شممممكال ومضمممممونا لقيمممماس 
 مخرجات التعمم.
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 االىذاف االخزائيت 
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ ألىذاف()أنشطت حتقيق ا 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 تهنيالزالفرتة 
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

فة وممممما مخرجممممات الممممتعمم المسممممتيد
 األسئمة.تم تغطيتو في 

  نشمممممممر نمممممممواتج المممممممتعمم المسمممممممتيدفة
عمى  الكيمياءلبرنامج إعداد معمم 

 موقع الكمية.
  عقمممد ورش عممممل لمسمممادة أعضممماء

 حميمل الورقمةتدريس حمول تىيئة ال
 االمتحانية.

  عقمممد ورش عممممل لمسمممادة أعضممماء
ىيئة التدريس وتدريبيم عمى نظمم 

 .ت وتقويم الطالباالمتحانا

  قمممممممرار عميمممممممد الكميمممممممة رقمممممممم
بتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريخ ( 2217)

 م.20/1/2022
  تصمممممممممميم أيقونمممممممممة لنمممممممممواتج

م المسمممممممتيدفة عممممممممى المممممممتعم
 ية. موقع الكم

 التدريبات.  
 ورش عمل. 
 

  الميثمممماق األخالقممممي لممممنظم التقممممويم
 الب كمية التربية.واالمتحانات لط

  خطممممممة التمممممممدريب والتوعيمممممممة لمعمممممممام
 م.2021/2022الجامعي 

  دليل القواعد المنظمة لالمتحانات
س ة التممممممدريلمسممممممادة أعضمممممماء ىيئمممممم

 يئة المعاونة.اليو 
  وجممممممود نممممممواتج الممممممتعمم المسممممممتيدفة

عممى  الكيمياءلبرنامج إعداد معمم 
 .موقع الكمية

اتبععععععععععععععاع سياسععععععععععععععة  -2
ن في افية واالعال الشف

 طععالبممععات تظدراسععة 
إعععععداد معمععععم برنععععامج 

عمل آلية واضحة ومعمنة لمتعاممل  -
 مع تظممات الطالب من التقويم.

م عممممممممى موقمممممممع يمممممممة المممممممتظمنشمممممممر آل -
 كمية.لا
نشمممممممر القواعمممممممد العاممممممممة المنظممممممممة  -

قمممرار مجممممس الكميمممة رقمممم   -
( بتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريخ 410)

 م.18/1/2022
 عميممممممد الكميممممممة رقممممممم رارقمممممم -
( بتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماريخ 2119)

وكيمممممممممممممممممممممممممممل  -
الكميممممممممممممممممممممممممممة 
لشممممممممممممممممممممممئون 
التعمممممممممممممممممممممممميم 

 والطالب

 الفصمممممممممممممممممممممممممممممممممممل 
األول سمممممممي الدرا

 لكل عام 
الفصل الدراسمي 
 الثاني لكل عام

  وجممممممممود آليممممممممة ومعممممممممايير واضممممممممحة
ت الطمممممالب، لمتعاممممممل ممممممع تظممممممما

 موقع الكمية. منشورة عمى
  وجممممممممود الئحممممممممة القواعممممممممد العامممممممممة

االمتحانمممممممات،  ألعمممممممالالمنظمممممممة 
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 االىذاف االخزائيت 
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ ألىذاف()أنشطت حتقيق ا 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 تهنيالزالفرتة 
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

ائج نتععععمععععن  الكيميععععاء
 التقويم.

ألعمممممممممال االمتحانممممممممات والكنتممممممممروالت 
لصممممممادر مممممممن جامعممممممة بنيمممممما لمعممممممام وا

 م.2022/ 2021الجامعي 
تقمويم نشر الميثاق األخالقي لنظم  -

موقممممممع  االمتحانممممممات والطممممممالب عمممممممى
 الكمية

 م.20/1/2022
( ممممن القواعمممد 25الممممادة ) -

عمممممممممال العامممممممممة المنظمممممممممة أل
 االمتحانات والكنتروالت. 

( ممممممممممممن 5البنمممممممممممد رقمممممممممممم )  -
 القواعممد المنظمممة المتحانممات

 الطالب.
الميثممممماق األخالقمممممي لمممممنظم  -

تقويم االمتحانمات والطمالب، 
والصممادر عممن مركممز القيمماس 

 –ميممممممممة التربيممممممممة والتقممممممممويم بك
ي العممممممممام بنيمممممممما، فممممممممجامعممممممممة 
م، 2022/ 2021الجمممامعي 

( والخممممممممممماص 4بنمممممممممممد رقمممممممممممم )
ن التعمممممممميم بأخالقيمممممممات شمممممممئو 

ومسممممممممممممممئول  -
 الكنترول

لمتعاممممل ممممع  بيممما رؤيمممة واضمممحةو 
تظمممات الطمالب، لمعمام الجممامعي 

 م.2021/2022
  خالقممي لممنظم تقممويم أيثمماق موجممود

االمتحانممممات والطممممالب، والصممممادر 
عممن مركممز القيمماس والتقممويم بكميممة 

 ا، فممي العممامة بنيممجامعمم –التربيممة 
 م.2022/ 2021الجامعي 

  طممالبوجمود نممماذج مممن تظممممات 
 اءبرنممممممممامج إعممممممممداد معمممممممممم الكيميمممممممم

 الرد عميياو ، ئجياونتا
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 االىذاف االخزائيت 
 )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 آليبث الخنفيذ ألىذاف()أنشطت حتقيق ا 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 تهنيالزالفرتة 
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

 والطالب.

 

نظععععععام التقععععععويم مراجعععععععة  -3
  وأدواتععععععععععععععع  وأسعععععععععععععععاليب

مر فعععي سعععتلتحسعععين الموا
 ضوء نتائج المراجعة.

  اعداد خطة تصحيح واالستفادة
برنامج إعداد  طالبتائج تقويم من ن
رتقاء وتظمماتيم لال م الكيمياءمعم

بالمستوى المينى واالكاديمي 
 لمبرنامج .

ل نتممائج تحميممعممن  إعممداد لجممان مسممؤلة -
 برنمممامج إعمممداد معممممم الكيميممماء طمممالب

فممي تطمموير لمخممروج بتوصمميات تسمماعد 
مقممررات البرنمممامج وكممذلك تطممموير أداء 
أعضاء ىيئمة التمدريس المشماركين فمي 

 البرنامج 
اركة الفعميممممة إعممممداد تقريممممر عممممن المشمممم -

اف ذات العالقممممممة فمممممي تطمممممموير لألطمممممر 
 .  يل دور ىذه األطرافالبرنامج وتفع

 التصحيحية  تنفيذ الخطة -
ئج الطمممممممممممالب تحميمممممممممممل نتممممممممممما -

 بالبرنامد باألربع فرق 

الفريمممممممممممممممممممممممممممممممق  -
التنفيمممممممممممممممممممممممذى 
لمعيممار تقممويم 
مخرجممممممممممممممممممات 

 التعمم

الفصممممممل الدراسممممممي 
 األول لكل عام 

الفصممممممل الدراسممممممي 
 الثاني لكل عام

 ادة اعتماد خطة التصحيح واالستف
ممممممممممممن نتمممممممممممائج تقمممممممممممويم الطمممممممممممالب 

لالرتقمممممممماء بالمسممممممممتوى وتظمممممممممماتيم 
 المينى واالكاديمي لمبرنامج
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 الخعزيز ًالخطٌيز    -10

 ئيتاالىذاف االخزا
 آليبث الخنفيذ )أنشطت حتقيق األىذاف(  )نقبط حتخبج إىل حتسني(

 عن هسئٌل
 الخنفيذ

الفرتة 
 الزهنيت

 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 ًحقيين األداء

مشمممممممممممماركة جميممممممممممممع تعزيممممممممممممز  -1
نيمممممة فمممممي إدارة األطمممممراف المع

 .ونظم الجودة بالبرنامج

عقد ورش عممل ونمدوات ولقماءات  -
ادة أعضمممممماء ىيئممممممة التممممممدريس لمسمممممم

لتبصممممممممميرىم بأىميمممممممممة ومعممممممممماونييم 
 البرنامج . فيأنشطة الجودة 

عقممممممممد لقمممممممماءات ونممممممممدوات تثقيفيممممممممة  -
رىم ميممة لتبصمميلمممموظفين داخممل الك

بأىميمممة الجمممودة وأىميمممة االحتفممماظ 
 بكافة الوثائق

بيمممممممممممة لمجيممممممممممماز دورات تدري عقمممممممممممد -

 ورش عمممممممممل ونممممممممدوات ولقمممممممماءات -
التممممممممممممدريس اعضعععععععععععاء هيئععععععععععععة 

 ومعاونييم
 مموظفينتثقيفية للقاءات وندوات  -
 دورات تدريبية لمجياز اإلداري -
نمممممممدوات لنشمممممممر الممممممموعي بأىميمممممممة  -
 نشطة الجودة بين طالبأ

 عميد الكمية -
وكيممممممل الكميممممممة  -

لشممئون التعممميم 
 والطالب

مممممممممدير وحممممممممدة  -
 الجودة بالكمية

مممممممممممممممممممدير إدارة  -
 الكمية

 
 
 

طوال العام 
 الدراسي

وجممممود خطممممة تممممدريب وتوعيممممة  -
 معتمدة 

عممدد مممن   أعضمماء مشمماركة   -
 فمميريس ومعمماونييم ىيئممة التممد

 أنشطة الجودة.
داخمل الكميمة  العامميناحتفاظ  -

فممممة الوثممممائق بشممممكل ورقممممى بكا
لكترونمممممي  فمممممي ومشممممماركتيم  وا 

 أنشطة الجودة
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 ةاإلداري بالبرنممممممامج لرفممممممع الكفمممممماء
 اإلدارية لدييم 

ت لنشممر المموعي بأىميممة نممدوا عقممد -
أنشمممممممممطة الجمممممممممودة بمممممممممين طمممممممممالب 

 البرنامج .

 فيدد من الطالب ع مشاركة -
 . أنشطة الجودة

ة لنتمممممممائج المسمممممممتمر  المتابعمممممممة -2
اسممممتفادة المتممممدربين مممممن حضممممور 
 الدورات لضمان تفعيل أىدافيا.

تقيمممممميم الممممممدورات  اسممممممتبانةتطبيممممممق  -
 بشكل مستمر. ةيالتدريب

عممى تحميل استجابات المشاركين  -
اسمممممممممتبانة تقيممممممممميم المممممممممدورات بنمممممممممود 
 . ةيالتدريب

مل لكافممممة نتممممائج عمممممل تقريممممر شمممما -
اسممممممتبانة تقيمممممميم الممممممدورات تطبيممممممق 
لالسممتفادة مممن توصمميات  ةيممالتدريب

 تمك النتائج

 . ةياستبانة تقييم الدورات التدريب -
بات األسمممممممممماليب تحميممممممممممل اسممممممممممتجا -

 المشاركين.  
التوصممممميات بعمممممد مناقشمممممة نتمممممائج  -

يبيممة والنممدوات تقيمميم الممدورات التدر 
 واعتمادىا.

 

 رؤسمممممممممممممممممممممممممممممممممماء -
االقسمممممممممممممممممممممممممممممممام 

 العممية
دة مممممممممدير وحمممممممم -

 الجودة بالكمية

 االنتيممماءبعمممد  -
مممن كممل دورة 

   أو ندوة

اسممممتبانة تقيمممميم تطبيممممق نتممممائج  -
 .ةيالدورات التدريب

ورات المد فميقائمة المشماركين  -
 وات التدريبية والند

كشمممممممف الحضمممممممور واسممممممممتمارة  -
   .تقييم الدورة ونتائج التقييم
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 هؤشزاث جنبح الربنبهح    -11

 االىذاف االخزائيت
 بج إىل حتسني()نقبط حتخ

 آليبث الخنفيذ حتقيق األىذاف()أنشطت 
 عن هسئٌل

 الخنفيذ

 الفرتة الزهنيت
 )الخٌقيج(

 هؤشزاث املخببعت
 اءًحقيين األد

فممممممممممممممممممرص زيممممممممممممممممممادة   -1
ل عمممممممممممممممى الحصممممممممممممممو 

وظممممممممممممائف مالئمممممممممممممة 
 .لمدراسة بالبرنامج

  ديدة بالكمية والتي الج بالالئحةتفعيل العمل
معي من العام الجا تم العمل بيا بدأ

 م2021/2022
 .تنمية الميارات العامة لمخريجين 
  تعاون مع بعض المدارس  كوالتو بروتعقد

الخاصة مثل مدرسة سمارت والمدارس 
 للية ومدارس المستقبالدو 

 التدريبيةت الدورا 
 الداخمية  الالئحة

 لمبرنامج
  ممتقيات سوق

 العمل.
 

 الكمية  عميد 
  منسق

 البرنامج
  وكيل الكمية

لشئون البيئة 
 المجتمع.و 

 

 
بداية من العام 

/2021الحالي
2022 

  بروتوكوالتوجود 
تعاون مع بعض 
 المدارس الخاصة 

  وجود دراسة
الحتياجات سوق 

 العمل

فعيمممممممممل توصممممممممميات ت    -2
 .وظيفممتقيات الت

 

 الخريجين بالكميةمتابعة  وحدة  أنشاء.  
  ات خاصة بالخريجين إنشاء قاعدة بيان

 .لمتابعة توظيفيم
  تعاون مع بعض المدارس  والتكو بروت عقد

  اجتماعات لوحدة
 ة الخريجين بالكمي

   قاعدة بيانات
خاصة 

  مدير وحدة
متابعة 

 الخريجين 
  وكيل الكمية

من ة ي الفتر ف
2019/2020 

 نوحتي اآل
 

 اجتماعات  وجود
 وحدة الخريجين.

  تعيين عدد من
الخريجين في 
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  .الخاصة
  اعداد قائمة بالخريجين المعينين في بعض

 المدارس أو المؤسسات األخرى.
  يدة بالكمية والتي تتضمن الجد الالئحةتفعيل

 .قسام جديدة تمبي حاجة سوق العملأفتح 

 بالخريجين.
 ون برتوكوالت تعا

ع بعض م
المدارس 
 الخاصة.

 الجديدة. الالئحة 

لشئون البيئة 
 والمجتمع

  مدير
 البرنامج

ارس التي تم المد
 تعاقد معيا.ال
   وجود

بروتوكوالت 
عاون مع بعض الت

المدارس الخاصة 
. 

 
 االطزاف املشبراكت يف إعذادىب ًحطبيقيب: -3

 ويشمل ذلك: فة ذات العالقة فى إعداد الخطة زيز، كما شاركت األطراف المختمشاركت العديد من األطراف فى تصميم خطة التطوير والتع
  داد معمم الكيمياءبرنامج إعأعضاء فريق. 
  المعاونة بالبرنامج. أعضاء ىيئة التدريس والييئة 
 .اإلداريون 
 الطالب والخريجون. 
 خارجي ذات الصمة بالبرنامج ) الموجيين و المعممين(.العضاء من المجتمع أ 

  لمراجعة خطة  مراجع خارجي( عين شمسجامعة  –كمية التربية  -العموم)أستاذ المناىج وطرق تدريس  حسن حامد فراجمباألستاذ الدكتور/ االستعانة
    .م71/5/0002( بتاريخ 0632بالقرار رقم )( 415وذلك بموافقة مجمس الكمية رقم ) الكيمياءإعداد معمم  ز والتطوير لبرنامجالتعزي
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    :ًحعزيز اجلٌدة يف الربنبهح إدارةيف املنبسبت خزاءاث اإلز حقزي -4
بمفاىيم وعناصر الجودة بالبرنامج، وقد تم ذلك من خالل عقد ورش زيز الجودة بالبرنامج من خالل التوعية المستمرة تم اتباع اإلجراءات المناسبة لتع

ومن اإلجراءات ما ، لتطويرالبرنامج لمتأكد من جودة أنشطة امراجعة وتطوير البرنامج ومنسق ، كما تم تفعيل دور لجنة المختمفة ألعضاء وفرق البرنامجالعمل 
 : يأتي
 .وجود خطة لتعزيز وتطوير البرنامج 
  ذاتي ألداء البرنامج ) الدراسة الذاتية لمبرنامج (.إجراء تقويم 
  والتحفيز لدى أعضاء ىيئة التدريس والييئة تفعيل آليات لممحاسبة من خالل تحفيز العاممين بالبرنامج لالستمرار في أنشطة التطوير ومحاسبة المقصرين

 . البرنامج فيالمعاونة 
  من خالل تطبيق  التعميمية باإلدارات الكيمياء وموجييأولياء األمور  أوودة بالبرنامج سواء كان الطالب المستفيدين من أنشطة التطوير والجبعض قياس رضا

 استبيان.
 ودة بالبرنامج من خالل الندوات وورش العمل الخاصة بذلك. فة لمتوعية بمفاىيم وعناصر الجوضع برامج ىاد 
 المطموبةاء البرنامج لممعايير الخارجيين والداخميين لضمان استيفنة بالمراجعين ستعااال. 
 الدورات ليذه تدريبية خطة وجود مع اإلداري الجياز كفاءة لرفع تدريبيةدورات  عقد.  
  العجز/ الفائض من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم. موثقة ومعتمدة لمتعامل مع تاءاتوفير إجر 
 ية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة. وجود خطة تدريب 
 الييئة المعاونة/ أداء أعضاء ىيئة التدريس تقييم آليات لتفعي. 
 ة.تفعيل مقاييس رضا كل من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاون 
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 دراسي.نياية كل فصل  فيالطالب عن طريق  الدراسية لمقرراتايم تقي 
  اجو البرنامج مستقباًل.اقتراح آليات لممشكالت التي قد تو 
 في إعداد استراتيجية التعميم والتعمم لمبرنامج مشاركة األطراف الخارجية . 
 . وجود استراتيجيات لمتعميم والتعمم عن بعد 

رير لمبرنامج والمقررات تقافي إجراءات التقويم الذاتي لممؤسسة، وتجدر اإلشارة إلى أنو توجد لمبرنامج والمقررات الدراسية  الدوريةتدخل مراجعة التقارير و 
 .دراسي تقرير مقرر، و دراسيتقرير عن برنامج ، و دراسيتوصيف برنامج  :والذى تضمن، الدراسية

 ز ًالخطٌيز :ًاجلذًل الخبيل يٌضح االخزاءاث الخفصيليت جملبالث الخعزي

 ز ًالخعزيزالخطٌيجمبالث  إخزاءاحو

 احملٌر األًل: إدارة الربنبهح

 ة لمختمف الفئات بالكمية .عقد ندوات توعي .1

 مى أكثر من وسيمة غير موقع الكمية .نشر الرسالة ع  .2

 .برنامج إعداد معمم الكيمياءطبع الرسالة عمى غالف الكتب الخاصة ب .3

إعداد معمم  برنامج بفي القاعات والمدرجات التدريسية الخاصة أماكن محددة وواضحة  فيوتعميقيا  لوحات ىكتابة الرسالة عم  .4
 .مياءالكي

برنامج إعداد معمم تيجية والسمات المميزة بالبرنامج وتوزيعيا عمى طالب ألىداف االسترااعداد مطويات لمرسالة والرؤية وا .5
 . الكيمياء

برنامج إعداد معمم  والرسالة وعمل ندوات توعية لطالب ية الرؤية تكميف اتحاد الطالب بضرورة توعية زمالئيم في الشعبة بأىم .6

 
 
 
 

 
 
 
 الربنبهح رسبلت ً أىذاف -1
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 .   واالنصرافجميع الفرق وتكون ىذه الندوات مدعمة بالصور وكشوف الحضور  فيالكيمياء 
  ة وأىداف البرنامج وسمات التميز بالبرنامج بصفة دورية.مراجعة رسال. 7
 لقاءات و اجتماعات و استبيانات. 

 تحميل النتائج. -
 دراسة و اعتمادىا.تقرير ال إعداد -
 .رنامج إعداد معمم الكيمياء بب و نظرائيا عمى المستوى المحمى لتحديد سمات التميز   ميةبالك  مقارنات بين البرنامج القائم -

 ق الطالب بالبرنامج عبر وسائل الجذب المختمفة ومنيا :تعزيز زيادة التحا. 8
 معمل مخصص لمصوتيات  -أ

عميم الخاص والمدارس الرسمية لمغات ( لعقد والت ة )مديريات التربية والتعميم ظيفي ي دعى فيو األطراف المعنيعقد ممتقى تو  –ب
 . بروتوكوالت توظيف لمطالب الخريجين

 احتياجات سوق العمل من خريجي البرنامج بما يتوافق مع متطمباتو . اعداد دراسة سنوية لتحديد  -ج
 البرنامج وتحديثيا .ودورية ومعتمدة لمراجعة رسالة تحديد أليات رسمية محددة  -د

 بوجود البرنامج عبر وسائل إعالمية مختمفة لجذب الطالب الوافدين .نشر الوعى . 9
 عية بالبرنامج .التواصل مع سفارات الدول المختمفة لمتو  .11
 تقديم تسييالت لمطالب الوافدين لاللتحاق بالبرنامج ومنيا : . 11

 ي ام الدراسفي بداية العالعربية لمناطقين بغيرىا رات لتنمية المغة اعداد دو   -أ
 التدريب عمى تنمية ميارات المغة من خالل معمل الصوتيات   -ب
 عن ذلك نالمسؤولين من خالل التواصل مع تسييل عممية اإلقامة لموافدي-ج

  

  

 .لمراجعة معايير اختيار القيادات األكاديميةتشكيل لجنة من قيادات الكمية  .1

 تيا لمراجعة المعايير ومناقشة التعديالت المقترحة عمييا .ة اجتماعاتعقد المجن .2

 



 

29 
 

 تقدم المجنة تقريرىا بنتائج المراجعة والمقترحات المقدمة لمتعديل إن وجد . .3

 .اعتماد التقرير وتوثيقو   
 -من خالل: مية لمبرنامجالتقييم الدوري ألداء القيادات االكادي.4

 .يم االداءطرح استبيانات لتقي- 
 .تائج االستبياناتتحميل ن-
 .إرسال نتائج التقييم لمفئات المستيدفة-
 تكميف فريق عمل لمتحديث بصفة دورية سنويا. .5
 -من خالل:رنامج عمى موقع الكمية نشر كافة المعمومات الخاصة بالب .6

 .زويد السرعة بالتعاون مع الجامعةتزويد نقاط اإلنترنت بالكمية مع ت -
 -من خالل: لمكمية  ات البرنامج و الموقعواعد بيانالتحديث الدوري لق .7

 التحديث الدوري لممعمومات المتوفرة عن الكمية. -

 ة .تخصيص فريق عمل متخصص مسئول عن موقع الكمي -
 ربط موقع الكمية بموقع الجامعة بشكل فعال. -

 

 
 
 
 ن الربنبهحقيبدة ًحنظي -2

وممحقاتو بما في ذلك معمل لمصوتيات  برنامج إعداد معمم الكيمياء خاص بطالبمخاطبة الكمية لمموافقة عمي تخصيص مبنى  .1
 .جديد الذي يتم إنشاؤهوكذلك معمل لمتدريس المصغر و معمل خاص بتكنولوجيا التعميم بالمبنى ال

 تحديث المدرجات و بعض المعامل . 2

تغل المدرجات لبرنامج أخر إال في حالة وجود فراغات مج وال تستات عمييا اسم المدرج ورقمو لجميع الفرق الخاصة بالبرناوضع الف.  3
 .  برنامج إعداد معمم الكيمياءفي جدول 

 
 
 
املٌارد املبليت  -3
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 .إحالل وتجديد قاعات الكنترول .4

 ليات لتنفيذ خطة اإلخالء .آتحديد ضرورة . 5

  انة ألجيزة األمن والسالمةود الصيحاالت إجرائية لتنفيذ عق. 6

عقد دورات تدريبية لمعاممين عمى استخدام أجيزة األمن والسالمة بصفة دورية . 8ة لمبنية التحتية ود الصيانحاالت إجرائية لتنفيذ عق. 7
. 

 ات واألجيزة الطبية.تزويد اإلدارة الطبية بأحدث المعد. 9

 إللكترونية المتخصصة.في الدوريات ا لالشتراكمخاطبة إدارة الكمية  .11
في المباني والمعامل المخصصة لمبرنامج بما في ذلك النظافة والتيوية .......إلخ بما يتفق اخ الصحي المتابعة الدورية لتوفير المن. 11

 .مع معايير الييئة
 وصيانتيا دوريا  تحديث الحاسبات األلية. 12

 توفير الحاسبات األلية بمعامل عمم النفس .  .13

 14. صة لطالب البرنامج . يم والمخصتحديث الحاسبات األلية المخصصة لمعامل تكنولوجيا التعم 

 15 . والمدرجات والمعامل الخاصة بالبرنامج . الدراسية عرض البيانات في جميع القاعاتئط و الوساتوفير أجيزة 

 .ية عمي كيفية استخدام الحاسب األليت العاممين في االقسام االدار تدريبية لتنمية قدرا اعداد ورش عمل ودورات .16
 

بديت سييالث املًالخ
 الذاعوت

 المحور الثاني: الفاعمية التعميمية

  .بيا تزامااللتشكيل لجنة لتحديد اليات رسمية لتطبيق المعايير األكاديمية الخاصة بالبرنامج وضمان . 1
 .عايير األكاديمية و العالمات المرجعيةعقد ندوات ولقاءات و ورش عمل عن الم. 2

األاكبديميت املعبيري  -1
 للربنبهح
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 .لدورية المستقبمية لمواصفات خريج لمراجعة ااعقد اجتماعات ألعضاء  .3

 .التقارير وعرض النتائج ومناقشتيا في مجمس الكمية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إعداد  .4
 

 .المراجعة والتطوير لمبرنامج عقد اجتماعات ألعضاء لجنة .1
 .لمبرامج و لمقررات القسم الدراسية حسب معايير اختيار المراجع الخارجي الخارجيين اختيار المراجعين الداخميين و . 2
 .راءات التصحيحية الالزمةالتقارير وعرض النتائج ومناقشتيا في مجمس الكمية واتخاذ اإلج إعداد . 3

 حصوين الربنبهح -2

 راءات القبول والتحويالت .ياسات واجل لجنة من أعضاء ىيئة التدريس وادارة الكمية لممراجعة الدورية لستشكي .1

 إجراء مقابالت شخصية مع الطالب المتقدمين لمبرنامج لتحديد مستوى الميارات المغوية لدييم . . 2
 واعد القبول والتحويالت . ية توضح كيفية قبول وفحص تظممات الطالب فيما يخص قتحديد خطوات إجرائ .3
تظممات الطالب فيما يخص قواعد القبول توضح كيفية قبول وفحص  التيية ت اإلجرائاالعالن عمى موقع الكمية عن الخطوا .4

 .والتحويالت
 عمى موقع الكمية لتحفيز الطالب التباعو .  االعالن عن نظام الريادة العممية لمطالب المسجمين بالبرنامج. 5

رفة مشاكميم برنامج بالتواصل مع الطالب ومعكين في الاء نماذج لحاالت عممية مثل ) قيام أحد أعضاء ىيئة التدريس المشار إعط. 6
 .والعمل عمى حميا ، ...............(

 .قدير  ...................( شيادات الت –المادية ) اليدايا  بالمكافأةتشجعييم وتحفيزىم . 7
دارة الكمية لمتابعة تفعيل اليات دعم الطالب تشكيل لجنة من أع. 8  دراسيا . المتميزينضاء ىيئة التدريس وا 
دارة الكمية لمتابعة تفعيل اليات دعم الطالب المتعثرين دراسيا .تشكيل لجنة من أ . 9  عضاء ىيئة التدريس وا 

برنامج إعداد معمم   طالباس وتقييم رضاء سة من الممارسات الفعمية لمبرنامج في ضوء نتائج قيوضع خطة تصحيح لكل ممار . 11
 .ساتعن ىذه الممار  الكيمياء 

 الطالة -3
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 ة عن مقرراتوونبذة مختصر  . وجود وصف مختصر لكل برنامج أكاديمي11

 العممية لمطالب المسجمين بالبرنامج عمى موقع الكمية لتحفيز الطالب التباعو .  االعالن عن نظام الريادة .1

ج بالتواصل مع الطالب ومعرفة مشاكميم المشاركين في البرنام أحد أعضاء ىيئة التدريس ت عممية مثل ) قيامإعطاء نماذج لحاال. 2
 .والعمل عمى حميا ، ...............(

يديوىات ، صور ، ................( تم تنفيذىا من قبل أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مع إعطاء نماذج تطبيقية ) ف .3
 .مطالبي

تنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عممية ليذه الندوات لش عمل مع اجراء تطبيقات عقد ندوات وور . 4
 المشاركين في تدريس البرنامج . 

 بيانات لتقييم اداء العضو خالل الندوات وورش العملتطبيق است. 5
ة المشاركين في دريس والييئة المعاونالتحفيز ألعضاء ىيئة التيذ اليات المسائمة و عمى تنف لإلشرافتشكيل لجنة من إدارة الكمية -. 6

 تدريس البرنامج
يئة التدريس والييئة المعاونة المشاركين في تدريس لتقييم مدى رضاىم عن أداء أعضاء ى البرنامجتطبيق استبيانات عمى طالب . 7

 البرنامج .

يئة المعاونة المشاركين اء ىيئة التدريس واليلتقييم أداء أعض االقساممن قبل رؤساء تدريس تطبيق استبيانات عمى أعضاء ىيئة ال. 8
 في تدريس البرنامج .

أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة المشاركين في تدريس االستفادة من نتائج تطبيق االستبيانات في تعديل وتحسين  .9
 . البرنامج

 دريس بالبرنامج .المواد التي يقوم بتدريسيا أعضاء ىيئة الت متحاناتامتابعة نتائج .11

ضبء ىيئت الخذريس أع-4
 ًاهليئت املعبًنت

مم في ضوء نتائج االمتحانات و استبيانات الطالب و أعضاء ىيئة اجتماعات لدراسة تطوير استراتيجية التعميم و التععقد لقاءات و  .1  
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 .التدريس و األطراف المجتمعية
 اضرات عميم والتعمم داخل المحبطاقات مالحظة لمتأكد من تطبيق أساليب الت. تطبيق 2
 والتأكد من تحقيقيا لرسالة وأىداف البرنامج..عمل مراجعات لتمك الممارسات 3
 ريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام أنماط حديثة فى التعميم والتعمم وتشجيع التعمم الذاتي و المقرراتعقد ورش عمل لتد .4

 .االلكترونية
 .تائج تطبيقياتعمم المختمفة في ضوء نوضع خطة تصحيح ألنماط ال. 5
 استقصاء اآلراء وقياس رضا الطالب .6

 .ألداءاتخاذ إجراءات تصحيحية الستمرار تطوير وتحسين ا. 7
 .وفقًا لمخرجات التعمم المستيدفة مراجعة توصيف التدريب الميداني . 8
 .مبرنامجيجية التعميم والتعمم لالخارجية لممشاركة في إعداد استرات الطرافمخاطبة الكمية لدعوة ا. 9

 

 الخعلين ًالخعلن-5

مفات إنجاز لمطالب يتضح بيا األنشطة المختمفة مطالبة أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في تدريس مواد البرنامج بتقديم م .1
 .البرنامج موادالخاصة بيم في جميع 

يؤدييا الطالب في جميع مواد  التينشر جميع األنشطة رونية الخاصة بكل طالب من طالب البرنامج و فعيل الصفحة اإللكتت .2
 رنامج  عمى ىذه الصفحة .الب

مختمفة من أجل الترويج لمبرنامج وتشجيع باقي طالب البرنامج عمى  عرض نماذج من أنشطة الطالب عمى وسائل إعالمية .3
 أنشطة جديدة .  ابتكار

 ية .قويم الخاصة بكل طالب عمى صفحتو اإللكتروننشر نتائج الت .4

 لبرنامج .س الجوانب الوجدانية لدى طالب اإعداد مقاييس لقيا .5

 إعداد بطاقات مالحظة لقياس الجوانب الميارية طالب البرنامج. .6

 
 
 
 بث الخعلنحقٌين خمزخ -6
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 إعداد اختبارات لقياس ميارات التفكير لدى طالب البرنامج .  .7

 .البواالكاديمي لمط المينيرتقاء بالمستوى اعداد   العديد من الدورات وورش العمل لال .8

 الخاص بالطالب. اإلنجازعمى إعداد ممف  عاونييممعضاء ىيئة التدريس و ة ألعقد دورات تدريبي .9
 عداد قاعدة بيانات بالكمية لتحديد معدالت التسجيل من خريجي البرنامج في الدراسات العميا . .11

. 11اب المؤسسات المختمفة لزيادة معدالت التوظيف من خريجي البرنامج ال األعمال وأصحلدعوة رج توظيفيإعداد ممتقى  .11
 تقبل عمى توظيف خريجي البرنامج .  التيإعداد حصر لممؤسسات 

 يعممون بيا .  التيوحدة الخريجين لمتابعة مستوى كفاءة خريجي البرنامج في المؤسسات  تفعيل .12

جل يا خريجي البرنامج مع وحدة الخريجين المقرر اعدادىا بالكمية من أيعمل ب التيسات المؤس لمديريدورية  اجتماعاتإعداد  .13
 مية بالكمية .لتعميفي أداء خريجي البرنامج لتحسين أداء العممية ا أراءىممعرفة 

قل خبراتيم دعوة خريجي البرنامج الذين يعممون في المؤسسات المختمفة أثناء ممتقى التوظيف إلجراء محاضرات وورش عمل لن .14
 جال العمل لطالب البرنامج الحاليين  .في م

 . المينيية لخريجي البرنامج لتحسين أدائيم إعداد دورات تدريبية بالكم .15

 .والعمل عمى حمو يوجيونيا التيبعة الخريجين ومعرفة المشاكل بمتا قيام وحدة الخريجين .16
 واالكاديمي لمبرنامج . المينيمستوى يم لالرتقاء بالاعداد خطة تصحيح واالستفادة من نتائج تقويم الطالب وتظممات .17

تطوير أداء أعضاء كذلك نتائج الطالب لمخروج بتوصيات تساعد في تطوير مقررات البرنامج و عن تحميل  ةمسؤولإعداد لجان  .18
 ىيئة التدريس المشاركين في البرنامج 

 دور ىذه األطراف . البرنامج وتفعيلإعداد تقرير عن المشاركة الفعمية لألطراف ذات العالقة في تطوير  .19

لتنافسية درة ا.............( لدعم الق  -موقع الجامعة  –تمفة ) موقع الكمية االعالن عن مميزات البرنامج عبر الوسائل المخ .21
 لمبرنامج . 
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طة النتائج ووضع خ في تطوير البرنامج مع تحميل أراءىمتطبيق استبيانات لكل طرف من األطراف المعنية بالبرنامج لمعرفة  .21
 تصحيح ليا . 

 والت تعاون مع مؤسسات التوظيف المختمفة .    فتح قنوات توظيف لخريجي البرنامج من خالل بروتوك .22

 تأسيس قاعدة بيانات لمتواصل بين الكمية وخريجي البرنامج  .1
سيعمل بيا خريجي  التيحتياجات المؤسسات مختمفة لتحديد ادعوة رجال األعمال وأصحاب المؤسسات الو عقد ممتقى توظيف  .2

 البرنامج . 
 البرنامج ت تعاون وشراكة مع المؤسسات المختمفة لتزويد فرص تعيين خريجي بروتوكوال عقد .3
 اإلعالن عن البرنامج والتعريف بو في كافة المؤسسات التي يمكن أن يعمل بيا خريجي البرنامج. .4
إليضاح مدى .........(  -ندوات وورش عمل  –عمى االستطالعات ) بشيادات تقدير ين عمى اإلجابة تحفيز الموجيين والمدير  .5

 فاعميتيم ودورىم البارز 
عطاء خريج قادر عمى أداء الميام المنوطة بو عمى أكمل وجو أراءىمستفادة من في العممية التعميمية و لال  .في تطوير البرنامج وا 

 برنامج .األداء في العمى الموجيين والمديرين والعمل عمى تطبيقيا لتحسين  بيق االستبياناتاالستفادة من نتائج تط. 6 
يقدميا البرنامج في الدراسات العميا وذلك لمعمل عمى زيادة معدالت  التيات إعداد بانارات لمدعاية واإلعالن عن المزايا والخدم. 7

 التسجيل بالدراسات العميا .  
لمعمل عمى تحسين وتطوير  ب الدراسات العميا بالبرنامج حول  نقاط القوة والضعف في البرنامجلمعرفة أراء طالتطبيق استبيانات . 8

 ة معدالت التسجيل بالدراسات العميا .   الدراسات العميا وذلك لمعمل  عمى زياد
وفير ىذه االحتياجات وذلك مج والعمل عمى تاجاتيم من البرناإعداد ندوات وورش عمل لمباحثين لتعريفيم بالبرنامج ولمعرفة احتي. 9

 سات العميا لمعمل عمى زيادة معدالت التسجيل بالدرا
 تدريس تنمى الجوانب الميارية والقدرات االبتكارية لدى طالب البرنامج . تزويد المقررات بأنشطة إثرائية مع استخدام طرق .10

 
 
 هؤشزاث جنبح الربنبهح -7
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.........( القتراح أنشطة إثرائية تنمي القدرات  -ريس أعضاء ىيئة التد –ية ) الموجيين إجراء ورش عمل مع األطراف المعن. 11
 لدى طالب البرنامج . االبتكارية

 ة مياراتيم اإلبداعية .إجراء ورش عمل ومسابقات لمطالب لتنمي. 12
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  :العوليالخعزيز يف الخطبيق ًالخطٌيز حقيين هزدًد عوليت  هأدا -5
 

 :اليب المتبعة لتقييم مردود عممية التطوير فى التطبيق العممى تشملالعديد من األس ىناك
 تقرير المراجع الداخمى والخارجى. 
 لبرنامجلجنة مراجعة وتطوير ا تشكيل. 
  لطالبومجاالت االستفادة من تطبيق استبيانة قياس رضا ااستقصاء رضا الطالب عن الفاعمية التعميمية ونتائج قياس رضا الطالب. 
 لكترونية التحاد الطالبن خالل نشرىا في الكمية وعمى الصفحة اإلطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين برسالة البرنامج متوعية ال 

 .رات األقسام العمميةمينايوس
 مم المستيدفة لمبرنامجوجود اليات رسمية لمتأكد من تحقيق مخرجات التع. 
  .معدل توظيف الخريجين 
 من خالل إعداد:دود تدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم قييم فاعمية ومر ت 

 .ةيلتقييم الدورات التدريب استبانة  -
ثر ومردود التدريب" من قبل مركز ضمان أالستبيان قياس  استرشادينموذج بناء عمى )عداد االستبانة إالتدريبية وتم  اتر انة تقييم أثر ومردود الدو باست  -

 .16/5/2019( بتاريخ 415مجمس الكمية رقم ) فيا( وتم اعتمادىا عتماد بجامعة بنيالجودة واال
إلي وضوع الغرض حيث أشار أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  التدريب أىدافمن تحقق ة عاليعمى درجة  تدلن جميع المؤشرات أ أشارت نتائج التطبيق إلىو    -

وكافة المعارف ضافة إلى أن الموضوعات التي تمت كانت موزعة عمى جدول زمنى مناسب يحقق تمك األىداف ، باإلومحتوى التدريب  الدورات التدريبية من
ركتيم في الدورات التدريبية انعكست عمى التطبيق في العمل وتحسين أدائيم الوظيفي يم ،وأشاروا أيضا إلى أن مشاوالميارات مرتبطة ارتباط وثيق بمجال عمم
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من مشكالت. لذا البد من االستمرارية ل تخصصيم وساعدتيم عمى العمل الجماعي وقدرتيم عمى حل ما يواجييم ىم بأساليب حديثة في مجاوعممت عمى تزويد
 . جل المتابعة المستمرة والتطويرأالتدريب بصفة مستمرة من ثر أطبيق آليات تقييم مردود ت فياالستمرار في 


