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 مجاالث التعزيز والتطوير  

 رسالت وأهداف البرنامج -1

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

    زٌاااادة نسااابة الاااوعً بالرؤٌاااة والرساااالة و أهاااداف

 لمختلف الفئات بالكلٌةبرنامج ال

 

  الفرٌق التنفٌذي لمعٌار

 رسالة و أهداف البرنامج

بداٌة العام 

 الدراسً

 عقد ندوات توعٌة لمختلف الفئات بالكلٌة

 عن طرٌق الموقع اإللكترونى 

 عن طرٌق الملصقات داخل مبنى الكلٌة 

نشااار الاااوعً المساااتمر 
بالرؤٌااااااة والرسااااااالة و 

 برنامجأهداف ال

   و سمات تمٌز معتمدة وجود الدراسة   الفرٌق التنفٌذي لمعٌار

 رسالة و أهداف البرنامج

11-2221   استباناتلقاءات و اجتماعات و 

 تحلٌل النتائج 

 إعداد تقرٌر الدراسة و اعتمادها 

 دراسااااات مقارنااااة بااااٌن
الكلٌااة  ب البرنااامج القااائم 

و نظرائهاااااااااااا علاااااااااااى 
لتحدٌد  المستوى المحلى

 سمات التمٌز بالبرنامج

قيادة وتنظيم البرنامج -2  

 الميزانية مالحظات
 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ
 تم جارى والتطوير

    توافر  بٌانات حدٌثة على موقع الكلٌة وفاى كتٌباات

 الطالب.أدلة 

 زٌادة عدد الزائرٌن الٌومً للموقع 

 الرد على األسئلة و اإلستفسارات 

  لجنااااة تحاااادٌ  الموقااااع

 اإللكترونً

التحاادٌ  الاادوري للمعلومااات المتااوفرة عاان   مستمر

 البرنامج

 تحدٌ  كتٌبات أدلة الطالب 

   ٌمتخصاا  مساائول  عماال فرٌااق تخصاا

عاااان موقااااع البرنااااامج ومواقااااع التواصاااال 

  اإلجتماعى

التحدٌ  الدوري لقواعد 
بٌانات البرنامج و 
الموقع االلكترونً 

 للكلٌة



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 فعال بشكل الجامعة بموقع الكلٌة موقع ربط 

  
     ٌالقرار التنفٌذي العتماد مقترحات تطوٌر و تحاد

 الالئحة.

 مستمر مجلس إدارة البرنامج   استباناتلقاءات و اجتماعات و 

 مقترحات التحسٌن 

 اعتماد مقترحات التحسٌن 

مراجعااااااااة و تحاااااااادٌ  

 الئحة البرنامج

   إجتماعات و تشااااااكٌل معتمااااااد للجنااااااة ومحاضاااااار

 مقترحات تطوٌر وتحدٌ  للبرنامج

 بداٌاااااة كااااال  البرنامجإدارة  مجلس

فصاااااااااااااااال 

 دراسً

 تشكٌل لجنة لمراجعاة و  تشكٌل لجنة من ذوي الخبرة و الكفاءة

 البرنامج تطوٌر

   تقارٌر تقٌٌم األداء   فرٌااااااق معٌااااااار قٌااااااادة

 البرنامجوتنظٌم 

 لتقٌٌم االداء استباناتطرح   مستمر

 ستباناتتحلٌل نتائج اال 

 إرسال نتائج التقٌٌم للفئات المستهدفة 

التقٌاااااٌم الااااادوري ألداء 

القٌاااااااادات االكادٌمٌاااااااة 

 للبرنامج

    وجود هٌكل تنظٌمى محد   فرٌااااااق معٌااااااار قٌااااااادة

 وتنظٌم الرنامج

اكتاااااااااااااوبر 

2221 

 مراجعااااااااة و تحاااااااادٌ   العمل على وجود هٌكل تنظٌمى للبرنامج

الهٌكاااااااااال التنظٌمااااااااااً 

 للبرنامج

   وجود خطة تدرٌبٌة محدثة 

 تقارٌر عن أثر التدرٌب 

  فرٌق المعٌار 

 إدارة البرنامج 

 إدارة الكلٌة 

علاااً  تحااادٌ  بصااافة دورٌاااة سااانوٌا بنااااء  ال  مستمر

 حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة

  تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة   

 قٌاس أثر التدرٌب 

لتنمٌاااة بااارامج تدرٌبٌاااة 

 قدرات الجهاز االداري

 

 

 



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 الموارد والتسهيالت المادية الداعمة -2

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

ادارة الجامعة وإجاراءات رئٌس موافقة    

 القاعاتالمشترٌات بالجامعة لتجهٌز 

 

 إدارة الكلٌة 

 رئٌس الجامعة 

سااااااااااااااابتمبر 

2221 

  ًتجهٌااااز مخاطبااااة الجامعااااة للموافقااااة علاااا

قاعااات لااذوي االعاقااة العقلٌااة واالحتٌاجااات 

 الخاصة

 ةجدٌد قاعات توفٌر
امج لطالب البر للكلٌة

لمواجه  الخاصة
زٌادة عدد طالب 

 البرنامج
 

    مستمر إدارة الكلٌة  بعض المعامل و تحدٌ  المدرجات 

 مراوح للتهوٌة تركٌب وصالت إنترنتب 

  تركٌب ستائر و أجهزة داتا شو بالمادرجات

 و المعامل  وأنظمة الصوت

 تحالل وتجدٌد قاعات الكنتروالإ 

تطاااااااوٌر اساااااااتمرار 
مااااادرجات ومعامااااال 
الكلٌاااااااااة وقاعاااااااااات 
االمتحانااااااااااااااااااااااااااات 

 توالكنتروال

    زٌااادة وعااى الطااالب والعاااملٌن بطاارق التعاماال مااع

 حاالت الكوار 

 وحاااادة الكااااوار   منسااااق

 واألزمات

وضع العالمات اإلرشادٌة المختلفة بمختلف   مستمر

 أماكن الكلٌة

  تفعٌااااال خطاااااط التااااادرٌب علاااااى مواجهاااااة

 الكوار 

 تركٌب أجهزة إنذار حرائق بمبانً الكلٌة 

  عقااد ورع عمااال ودورات تدرٌبٌااة دورٌاااة

 لمواجهة الكوار 

زٌااادة كفاااءة التعاماال 
مااااع الحااااواد  عاااان 
طرٌق  خطط تادرٌب 
علااااااااى اإلخااااااااالء و 
مناااااااورات تدرٌبٌااااااة 

 .دورٌة

    الئحة مالٌة محدثة  2221-12 إدارة الكلٌة  مراجعاااااااة الالئحاااااااة  مراجعة الالئحة المالٌة



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 التقارٌر الدورٌة إلدارة الكلٌة   مخاطبة الجامعة لزٌادة النسابة المحاددة مان

الماااوارد المالٌاااة المتاحاااة للبرناااامج لتحقٌاااق 

 رسالة و أهداف البرنامج و لٌس تقلٌصها

 بنود اوجه الصرف واإلنفاق تحدٌد 

 تحدٌد مصادر التموٌل 

المالٌاااااة للبرناااااامج و 
زٌااااااااااادة التموٌاااااااااال 
للبرناااااااامج لتحقٌاااااااق 
رساااااااالة و أهاااااااداف 

 البرنامج

   البنٌة االساسٌة  إدارة الكلٌة   البنٌة االساسٌة البنٌة االساسٌة 

 

المعايير األكاديمية للبرنامج -4  

وتقييم األداءمؤشرات المتابعة  مالحظات التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ 
 تم جارى والتطوير

   توافر قائمة بالندوات وأسماء المشاركٌن 

  زٌااااادة نساااابة الااااوعً بالعالمااااات المرجعٌااااة بااااٌن

 أعضاء هٌئة التدرٌس.

 األكادٌمٌة النسبة المئوٌة النتشار الوعً بالمعاٌٌر   

 مستمر المعاٌٌر األكادٌمٌة فرٌق   و ورع عمااال عااان عقاااد نااادوات ولقااااءات

 العالمات المرجعٌةو األكادٌمٌة المعاٌٌر

  لقٌااس مادى انتشاار الاوعً  اساتباناتطرح

 األكادٌمٌة بالمعاٌٌر

االساااتمرار فاااً نشااار 
عضاء هٌئاة أل الوعً

التااااااادرٌس والهٌئاااااااة 
الطااااالب  و المعاونااااة

الجاااااااادد بالمعاااااااااٌٌر 
 األكادٌمٌة

   سجالت الحضور 

 المواد التدرٌبٌة 

  واتخااااذبمجلاااس الكلٌاااة التقاااارٌر مناقشاااة اعتمااااد 

 الالزمة التصحٌحٌةاإلجراءات 

  متابعة مدى أعضاء لجنة

تطبٌاااااااااااااق المعااااااااااااااٌٌر 

 األكادٌمٌة

  لجناااااة التااااادرٌب بوحااااادة

تقاااااااوٌم األداء وضااااااامان 

 الجودة

  متابعة مدى أعضاء لجنة

-فبراٌر

2222 

  عقاااد  ورع عمااال لتااادرٌب أعضااااء هٌئاااة

التاادرٌس علااى كٌفٌااة تطبٌااق وقٌاااس ماادى 

تحقاااق مخرجاااات الاااتعلم المساااتهدفة علاااى 

 مستوى المقررات.

  النتاائج ومناقشاتها  التقاارٌر وعارض إعداد

اإلجااااراءات  واتخاااااذمجلااااس الكلٌااااة  فااااً

 التصحٌحٌة الالزمة

تفعٌااااال عمااااال لجناااااة 
متابعاااة مااادى تطبٌاااق 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

تطبٌاااااااااااااق المعااااااااااااااٌٌر 

 األكادٌمٌة

 

تصميم البرنامج -5  

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

   توافر توصٌفات المقررات الدراسٌة 

 توافر تقارٌر المقررات الدراسٌة 

 توافر مصفوفة المقررات الدراسٌة 

  فرٌاق متابعاة التوصااٌفات

 بالبرنامج

بداٌة كل فصل 
 دراسً

 عقد دورات تدرٌبٌة وورع عمل 

  إعداد برنامج إلكترونى لكتاباة التوصاٌفات

 وتقارٌر المقررات الدراسٌة

على  المستمر التدرٌب
توصٌف وتقرٌر 

البرنامج والمقررات 
 الدراسٌة

   وجود تقارٌر المراجعٌن الخارجٌٌن 

  واتخااذ واعتمااد عرض تقرٌر المراجاع ومناقشاته 

 إجراءات تصحٌحٌة إن لزم األمر بمجلس القسم 

  محضر لجنة المعاٌٌر ٌفٌاد عارض ومناقشاة تقرٌار

 جراءات التصحٌحٌةالمراجع واال

 رؤساء األقسام. 

  وكٌاااااال الكلٌااااااة لشاااااائون

 كل فصل دراسي .التعلٌم والطالب

  إرسااااال البرنااااامج والمقااااررات الدراسااااٌة

 للمراجعة الخارجٌة

  للمقررات  الخارجًدراسة تقرٌر المراجع

الاااااواردة و المالحظاااااات  بمجلاااااس القسااااام

 للبرنامج الخارجًبتقرٌر المراجع 

المراجعة الخارجٌة 
للمقررات والبرامج 

 الدراسٌة

    البرنامجفرٌق معٌار تنظٌم 

 فرٌق مراجعة الالئحة الحالٌة ومقترحاتها 

 أعضاء ورئٌس مجلس القسم 

 عمل لقاءات مع أعضاء القسم  مستمر 

  الالئحاااة المقترحاااة علاااى مجلاااس عااارض

 القسم

 مراجعة الالئحة الحالٌة

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

الطالب -6  

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

    اإلعاااالن عااان أساااماء المشااارفٌن وأمااااكن وأوقاااات
 وفى لوحات الطالبتواجدهم على موقع الكلٌة 

 سجالت حضور الطالب 

  النتائج االٌجابٌة لزٌادة الاوعً و الرضاا و االساتفادة
 من نظام اإلشراف األكادٌمً

  تااااوافر التقااااارٌر الدورٌااااة ومحاضاااار االجتماعااااات
 واإلجراءات التصحٌحٌة

  النسااااابة المئوٌاااااة لرضاااااا الطاااااالب عااااان االرشااااااد
 األكادٌمً.

 منسق البرنامج 

  وحدة االرشاد

 االكادٌمً بالكلٌة

  بوحدة وحدة التدرٌب 

بداٌة كل عام  الجودةإدارة 
 دراسً

  اجتماعاااااااات دورٌاااااااة ماااااااع المرشااااااادٌن

 لطالب البرنامج  ناألكادٌمٌٌ

 ٌٌللتوعٌاة  نورع عمل للمرشدٌن األكادٌم

بالمهااام الخاصااة بااالطالب ونظااام الدراسااة 

بالساااعات المعتماادة و اجااراءات التسااجٌل 

 االلكترونٌة للطالب

  مراجعة لملفات الطالب و االنجاز وملفات

 المرشد و دورٌة عقد اللقاءات مع الطالب

  قٌااااس رضاااا الطاااالب عااان أداء المرشاااد

 األكادٌمً

االرشااااااااااد تفعٌااااااااال 
 االكادٌمً

    تااااوافر التقااااارٌر الدورٌااااة ومحاضاااار االجتماعااااات
 واإلجراءات التصحٌحٌة

 
وحدة االرشاد االكادٌمً 

 بالكلٌة
والتقوٌم وحدة القٌاس 
 بالكلٌة

 تحدٌد الطالب المتعثرٌن للبرنامج   مستمر

  تحدٌد العبء الدراسً المناسب لكل طالب

 طبقا  لما حققه الطالب من تقدٌر تراكمً.

  طاااارح االمتحانااااات الدورٌااااة لالكتشاااااف

 وسهولة معالجته التعثر المبكر

  دعاااام أعضاااااء هٌئااااة التاااادرٌس للطااااالب

المتعثااارٌن مااان خاااالل السااااعات المكتبٌاااة 

برامح رعاٌة الطالب 
 المتعثرٌن



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 المتاحة

  محاضاااارات مراجعااااة وحصاااا  عملٌااااة

كافاااة الطاااالب خاصاااة المتعثااارٌن لالااادعم 

 منهم.

   وجود إعالن بأسماء وصور الطالب 

  األنشطة فعالٌاتحفل ختام 

  ًاألنشطة  زٌادة عدد الطالب المشاركٌن ف 

  عمٌد الكلٌة 

  وكٌل الكلٌة لشئون
 التعلٌم والطالب

  منسااااااااااق األنشااااااااااطة
 الطالبٌة

 إدارة رعاٌة الشباب 

إعالن أسماء وصور الطالب المتمٌزٌن   مستمر
 .باألنشطة

  األنشطة فًتكرٌم الطالب المتمٌزٌن. 

 ةزٌادة األجهزة والمعدات الخاص    
 بالنشاط الطالبً

جاااااااااذب وتشاااااااااجٌع 
أعضااااااااااااء هٌئاااااااااااة 
التاااادرٌس والطااااالب 
علااااااااااى ممارسااااااااااة 

 .األنشطة

     تقارٌر المتابعة عن فتح صانادٌق الشاكاوى وفحا
الشاااااكاوى الموجاااااودة بهاااااا واتخااااااذ اإلجاااااراءات 

 التصحٌحٌة

  وكٌل الكلٌة لشئون

 التعلٌم والطالب

  رئٌس لجنة التعامل مع
 الشكاوى

ممارسة أعمال لجنة الشكاوى   مستمر
 والمقترحات

تحادٌ  نظااام التعاماال 
ماااااااااااع التظلماااااااااااات 

 والشكاوى

   ستباناتاالجراءات التصحٌحٌة لنتائج اال   منساااااااااااقً الجاااااااااااودة
 بالبرنامج

نهاٌة كل فصل 
 دراسً

 لقٌاااااس رضااااا الطااااالب عاااان  اسااااتبانات

سٌاسااااات القبااااول و التحوٌاااال و االرشاااااد 

االكااااادٌمً وأسااااالٌب التعلااااٌم و الااااتعلم و 

التسااااهٌالت المادٌااااة الداعمااااة و التاااادرٌب 

 المٌدانً و طرق التقوٌم.

 قٌاس رضا الطالب

 
أعضاء هيئة التدريس -7  

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

   خطة تدرٌبٌة معتمدة  أعضااااء  منساااق معٌاااار بداٌة كل فصل 
 دراسً

  على بناء  تحدٌ  و مراجعة خطة التدرٌب   تنمٌاااااااااة قااااااااادرات



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 كشوف حضور الدورات ونماذج من الشهادات 

 وتحلٌلها ستباناتاال نتائج تحلٌل 

 هٌئة التدرٌس

 لجنااااة التاااادرٌب بوحاااادة 

 الجودةإدارة 

 حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة

  عمل دورات تدرٌبٌة 

 ٌة التدرٌبلتقٌٌم فاع 

ومهاااارات أعضااااء 

هٌئاااااااة التااااااادرٌس 

 والهٌئة المعاونة

   تقارٌر تقٌٌم االداء 

 أعضاء  منسق معٌار

 هٌئة التدرٌس

نهاٌة كل فصل 
 دراسً

  طرح نماذج تقٌٌم االداء الذاتً ألعضاء

 هٌئة التدرٌس.

  طرح نماذج تقٌٌم االداء من قبل رؤساء

 األقسام.

 طرح نماذج تقٌٌم الطالب للمحاضرٌن 

  تقٌاااٌم اداء أعضااااء

 هٌئة التدرٌس

    وزٌادة رضا أعضاء هٌئة  االستبٌاننتائج تحلٌل

 التدرٌس والهٌئة المعاونة

  وكٌااااال الكلٌاااااة لشااااائون

الدراساااااااااااات العلٌاااااااااااا 

 والبحو 

 معٌار ل الفرٌق التنفٌذي

 التدرٌسأعضاء هٌئة 

 ستباناتطرح اال  مستمر

  اإلجاراءات  واتخاذعرض ومناقشة النتائج

 التصحٌحٌة المناسبة

  قٌاااااااااس الرضاااااااااا

ألعضااااء  الاااوظٌفً

هٌئاااااااة التااااااادرٌس 

 والهٌئة المعاونة

 

التعليم والتعلم -8  

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

   استراتيجيت التعليم لتطوٌر  اإلجراءات التصحٌحٌة

 و التعلم
  وكٌل الكلٌة لشئون

 التعلٌم والطالب

  البرامج التعلٌمٌةمنسق 

نهاٌة كل فصل 
 دراسً

  مراجعة سٌاساة التعلاٌم والاتعلم فاى ضاوء
 نتائج بعض إمتحانات

  المقاررات الدراساٌة  استباناتتحلٌل نتائج
وبناااء  علٌااه ٌااتم مراجعااة سٌاسااات التعلااٌم 

 والتعلم

  عقد لقاءات و إجتماعات دورٌاة ألعضااء
هٌئااة التاادرٌس والهٌئااة المعاونااة لمراجعااة 

اجٌات مراجعاااة إساااتر
التعلااااٌم والااااتعلم فااااى 
ضاااااااااااااوء نتاااااااااااااائج 

 اإلمتحانات



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 سٌاسات التعلٌم والتعلم

  تحلٌااال إساااتطالعات رأى أعضااااء هٌئاااة
التادرٌس والهٌئاة المعاونااة حاول سٌاسااات 

 التعلٌم و التعلم
   سجالت حضور ورع العمل التدرٌبٌة 

  تقلٌديتوافر قوائم بأنماط التعلم الغٌر  

  حوافز معنوٌة )شهادات( لمن قاموا بطرق
 مستحدثة

  وكٌاااال الكلٌااااة لشاااائون
 التعلٌم والطالب

 منسق التعلٌم و التعلم و 
المعااااااااٌٌر األكادٌمٌاااااااة 

 والبرامج التعلٌمٌة

 مستمر

 تااادرٌب أعضااااء هٌئاااة عقاااد ورع عمااال ل
 ًأنماااط حدٌثااة فاا اسااتخدامالتاادرٌس علااى 
الاااذاتً و وتشاااجٌع الاااتعلم  التعلااٌم والاااتعلم

 المقررات االلكترونٌة

تطاااااااااااوٌر طااااااااااارق 
 التدرٌس والتعلم

   .ًوجود توصٌف موثق ومعتمد للتدرٌب المٌدان 

  الواردة من المشرفٌن على التدرٌب وجهات التقارٌر

 .التدرٌب الخارجٌة

  النسب المئوٌة لرضا الطالب عن التدرٌب
 المٌانً.

  وكٌاااال الكلٌااااة لشاااائون
التعلااااااااااٌم والطااااااااااالب  

الباااااااااارامج ومنسااااااااااق 
 .التعلٌمٌة

 أعضاءهٌئة التدرٌس 

 المشرفٌن على التدرٌب.

  جهات التدرٌب

 الخارجٌة

 .الطالب 

بداٌة 
كل عام 
 دراسً

  وفقبً  التذريت الميذاني  توصٌفمراجعة

 .لمخرجبث التعلم المستهذفت
  ًتطبٌق آلٌات متابعة التدرٌب المٌدان

 للطالب باستمرار.
  التقٌٌم المستمر لكفاءة التدرٌب وتحقٌقه

ألهداف البرنامج وصقل لمهارات الطالب 
من قبل المشرفٌن علً التدرٌب واالطراف 

 المشاركة والطالب.

التاااااااادرٌب تطااااااااوٌر 
 المٌدانً.

  -   اإلدارة العلٌا 

  وكٌل الكلٌة لشئون

 التعلٌم والطالب

  منسق معٌار التعلٌم و

 التعلم

 

 مستمر

 اآلراء وقٌاس رضا الطالب استقصاء 

 تطوٌر  الستمرارإجراءات تصحٌحٌة  اتخاذ

 وتحسٌن األداء

تطااااااااوٌر وتحسااااااااٌن 
مجاااااااال  فاااااااًاألداء 

 التعلٌم والتعلم

 

 



                                                                                                     

 

 

   

 
 

 

 
 

 

التعلمتقويم مخرجات  -9  

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مالحظات
 تم جارى والتطوير

    رضا الطالب عن معاٌٌر التقٌٌم الجدٌدة   وكٌل الكلٌة لشئون

 التعلٌم والطالب

توزٌع لجان الشفوي علً أعضاء هٌئة التدرٌس   مستمر

 بدون معرفة مسبقة لقوائم الطالب.باألرقام و 

 لجان لتقٌٌم الوسائل التعلٌمٌة للطالب 

معتمااااادة  ةالٌاااااتفعٌااااال 
 الشاااااااااافافٌة تحقٌااااااااااقل

 الطاااالب باااٌن والعدالاااة
 الشفهٌة االمتحانات فً

    نماذج تطبٌقٌة من نسب تحقق مخرجات التعلم المستهدفة

 للمقررات.

  لجنة التدرٌب بوحدة

 إدارة الجودة.

نهاٌة كل فصل 
 دراسً

  ًورع عمل تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس عل

الٌة  قٌاس تحقٌق  مخرجات التعلم المستهدفة 

 لمقررات البرنامج.

قٌاااااااااس مخرجااااااااات 
الاااااااتعلم المساااااااتهدفة 

 لمقررات البرنامج.

مؤشرات نجاح البرنامج -22  

  مالحظات
 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التعزيز  مقترحات آليا ت التنفيذ التوقيت مسئولية التنفيذ
 تم جارى والتطوير

   إحصائٌات معدالت التخرج سنوٌا من البرنامج   فرٌااق معٌااار مؤشاارات

 النجاح

نهاٌة 
كل عام 
 دراسً

 حصر معدالت التخرج   معدالت التخرج

 من البرنامج

    مؤشرات زٌادة معدل التسجٌل فاً الدراساات العلٌاا

فرٌااق معٌااار مؤشاارات   من خرٌجً البرنامج

 النجاح

بداٌة 
كل 

فصل 
 دراسً

  إحصااائٌات التسااجٌل فااً الدراسااات العلٌااا

 من خرٌجً البرنامج

  ًمعدل التسجٌل ف

الدراسات العلٌا 

من خرٌجً 

 البرنامج

 


