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 تقزيز اإلًجاس الوقذم عي الخطت التٌفيذيتخطت تحسيي وحذة ضواى الجودة في ضوء 

 لوعيار الوعاييز االكاديويت والبزاهج التعليويت (0291/0202للعام الجاهعي )للعام الجاهعي  

 
ٔمبط رحزبط اًٌ 

 رحغُٓ 

ِششف  ِذح اٌزٕفُز اعشاءاد اٌزحغُٓ

 اٌزٕفُز

اٌمبئُ 

 ثبٌزٕفُز

 ِإششاد اإلٔغبص

ِشاععخ  2-1

رىصُفبد اٌّمشساد 

اٌذساعُخ ٌّشحٍخ 
اٌجىبٌىسَىط ثٕبءاً 

عًٍ رجًٕ اٌّعبَُش 
األوبدَُّخ اٌّشععُخ 

 ,ٌغذ اٌفغىح ثُٓ 
NARS 2009 
NARS 2017 

 

ِشاععخ رىصُف اٌّمشساد عٍٍ صالس عٕىاد -1

واضبفخ االعشاءاد اٌزصحُحخ (8181-8112)ِززبٌُخ 

 فٍ رمشَش اٌّمشساد

عٍٍ حذح  عٕىَبرحذَذ ِشاعع داخٍٍ ٌىً ِمشس -8

ٌٍجشٔبِظ وً صالس اٌّشاعع وإٌّغك اٌذاخٍٍ  ورحذَش

 عٕىاد

 

8112-

8181 

سئُظ 

 اٌّعُبس

ِذَش وحذح 

 اٌغىدح

 عُّذ اٌىٍُخ

اعضبء 

 اٌّعُبس

 سؤعبء

 االلغبَ

 اٌعذوٌ ِىبفحخ طشق أعزجذاي-

 رُ وّب عٍىَ رشخُصُخ ِٓ ثذال

 ِٓ أغبْ حمىق ِبدح حزف

( اٌمذَّخ اٌذفعخ) اٌشاثعخ اٌفشلخ

 اٌفشلخ فٍ رذسط وأصجحذ

 .االوٌٍ

جاًحت كوروًا بٌاءا علي  اثٌاء

 تعليواث وسيز التعلين العالي تن:

اإلٌزضاَ ثبالعشاءاد -

)اٌزجبعذ واٌعضي حزشاصَخ اإل

 واسرذاء اٌّبعه(

اٌزأوذ ِٓ حصىي اٌطبٌت عٍٍ  -

 اٌزطعُُ لجً دخىٌه اٌّعًّ

صُ  (اٌىالعشوَ) ئعزخذاَ - 

 االٌىزشؤُخ إٌّصخ رفعًُ

إعداد التقرير  2-4

السنوى للبرنامج 
 والمقررات الدراسية
  ٌّشحٍخ اٌجىبٌىسَىط

 

عًّ رىصُف اٌجشٔبِظ ثٕبءا عٍٍ اٌىفبءاد اٌغذَذح -1

  NARS 2017اٌّزجٕبح ِٓ اصذاس 

 ِىبفحخ طشق أعزجذايرحذَش ِصفىفخ اٌجشٔبِظ ثعذ -8

 ِبدح حزف رُ وّب رشخُصُخعٍىَ  ِٓ ثذال اٌعذوٌ

ٌزصجح فٍ اٌفشلخ  اٌشاثعخ اٌفشلخ ِٓ أغبْ حمىق

 االوٌٍ فمظ

8112-

8181 

 سئُظ

 اٌّعُبس

 وحذح ِذَش

 اٌغىدح

 اٌىٍُخ عُّذ

 اعضبء

 اٌّعُبس

 سؤعبء

 االلغبَ
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واٌطجُخ عًّ ِصفىفخ اٌجشٔبِظ ٌٍّىاد اٌزّشَضُخ -8

 ثٕبءا عٍٍ اٌىفبءاد اٌغذَذح واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ واٌّغبعذح

 اٌزعٍُُ اٌهغُٓضبفخ دالالد عًّ رمشَش اٌجشٔبِظ وئ-3

 سعبٌخ ِعهذاف اٌجشٔبِظ عًّ ِصفىفخ ٌزىافك أ-4

صذاس اٌضبٍٔ ِٓ عٍٍ اإلاٌزي رُ رحذَضه ثٕبءا اٌىٍُخ 

 اٌّعبَُش االوبدَُّخ واٌىفبءاد اٌغذَذح 

-اٌزعٍُُ عبٌُتأ– إٌّهظ رٕظُُ) ِصفىفبد رحذَش -5

 واٌغُش اٌزّشَضُخ اٌّمشساد ٌغُّع( اٌزمُُُ اعبٌُت

 االصذاسَٓ ثُٓ اٌفغىح دساعخ عٍٍ ثٕبءا رّشَضُخ

 (8112و8112)

عضبء اضبفخ أساء اٌطالة واألطشاف اٌّعُٕخ وأ-4

 هُئخ اٌزذسَظ واحصبئُبد اٌطالة اٌٍ رمشَش اٌجشٔبِظ

ِضً رحذَش ثعض اٌّىضىعبد ٌٍّمشساد ورطجُك ٔظُ 

واٌزمىَُ  (ٌهغُٓاٌزعٍُُ ا)عذَذح فٍ طشق اٌزذسَظ ِضً 

   وىسؤب ٌغبٔحخطجمب  (ىزشؤًِضً )اٌزصحُح االٌُ

ثبإلضبفخ  )ُِىشوعىفذ رُّض( 

اٌفُغجىن  عشوثبدئٌٍ ئعزخذاَ 

 اٌطالة ِع واٌزفبعً واٌىارغبة

 عئٍخاأل عٍٍ عبثخٌإل اٌىزشؤُب

 ؤّبرط ثهب اٌّحبضشاد ورىفُش

 َضبأ االعئٍخ ِٓ

ِغّىعبد  ئًٌ اٌطالة غُُرم -

صغُشح أصٕبء اٌزذسَت اٌعٍٍّ فٍ 

 اٌّعبًِ واٌحضىس ثبٌزجبدي

رىلف اٌزذسَت اٌعٍٍّ  -

ثأثحبس  هٌاعزجذثبٌّغزشفُبد وئ

ٔشطخ االٌعبة وأ رطجُمُخ 

 .اٌزجبدٌُخ

رطجُك ٔظبَ اٌزصحُح  -

 االٌىزشؤٍ 

 إٌصفأِزحبْ  ئضبفخ -

 إٌهبئٍ خزجبساإل ئًٌ اٌذساعٍ

 
                    

َ اٌمبدَ                                                                                  ٓ اٌخطخ اٌزٕفُزَخ ٌٍعب ُ ِشاعبح رٕفُز هزح اٌخطخ ضّ ْ َز  عًٍ ا
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                                           عويذ الكليت                                                                       هذيز وحذة ضواى الجودة          رئيس الوعيار                                                


