
 :شهز 18نهمشزوع خالل انخطت انتنفٍذٌت  4

 .األنشطةوة الستيعاب األهداف، المخرجات يمكن إضافة سطور إضافي
 أربعة لكل هدف وعدم زيادة األنشطة الرئيسية عن أربعة أنشطة رئيسية لكل مخرج. زيادة المخرجات عن أهداف، وعدم 6مع مالحظة ضرورة عدم زيادة األهداف عن 
  الجامعة )فيما عدا المستهلكات يتم تمويلها من مساهمة الجامعة فمط(. الوحدة أو يتم تمويل المخرج الواحد بالكامل من مساهمة

 

 لهدفا
 المخرجات
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 )لابلة للمٌاس(

 رئٌسٌة *األنشطة ال

 فترة التنفٌذ
 )الشهر(

 التكلفة

 اإلجمالً مساهمة الجامعة وحدةال مساهمة النهاٌة البداٌة
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/أ تجدٌد 1

وتحدٌث بعض 
االماكن المهمة 

التى تحسن بٌئة 
 التعلٌم والتعلم

او منالصات  ةوجود منالصات عام -1

محدودة او ممارسات عامه او ممارسات 
محدودة تستوفى لانون المنالصات 

والئحته  98لسنه  89والمزايدات 

 . التنفيذيه 
استيفاء العطاءات التى تم لبولها  -2 

  لكافة المواصفات الفنية وبألل األسعار 
% من 88االنتهاء من انجاز   -3

دة المحددة وبالشروط االنشطة في الم
 . المطلوبة

تجديد وتطوير )""لاعة   1/أ/1
متعددة االغراض، معمل تريكو، 

"" "ابواب مروحة،   معمل ماكينات 
بالمبنى الجديد تحت االنشاء بموافمة 

تاريخ  102مجلس الكلية رلم 
، الماعات الدراسية 11/7/2018

(، 610(، )508(، )510أرلام )
ددها ( وحجرات العزف وع608)
(، لاعة االيماع الحركى بمسم 18)

"دهان حوائط، دهان التربية الموسيمية(.

 باركية، ابواب مروحة" 

 ج288.888 ج288.888 - التاسع االول

( معمل 2تجديد وتطوير عدد )  2/أ/1
تغذية "تركيب بنشات جرانيت،   ابواب 

( اتيلية 2مروحة،  احواض"، عدد )
ت، ابواب مالبس " تركيب بنشات جراني

مروحة، بنشات خشب بالرخام 
للماكينات" )بالمبنى الجديد تحت االنشاء 

تاريخ  102بموافمة مجلس الكلية رلم 
11/7/2018)" 

 االول

 التاسع

 ج488.888 ج58.000 ج358.888

( معمل 2تجديد وتطوير عدد )  3//أ1
كيمياء )بالمبنى الجديد تحت االنشاء 

تاريخ  102بموافمة مجلس الكلية رلم 
(. " تركيب بنشات 11/7/2018

 جرانيت، ابواب مروحة، احواض".  

 االول

 التاسع

 ج258.888 ج258.888 -



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ب توفٌر 1

المواد المساعدة 
للتعلٌم والتعلم 

 بالكلٌة

% من االنجاز في 88االنتهاء من  -

 المدة المحددة وبالشروط المطلوبة

تزويد االلسام العلمية والماعة   1//ب1
ة االغراض بالداتاشو وشاشات متعدد

العرض واالجهزة السمعية 
)الميكروفونات(، واجهزة تعليمية 
لمسمى االلتصاد المنزلى، العلوم 

 الموسيمية

 ج688.888 ج288.888 ج488.888 التاسع السابع

تزويد االلسام العلمية باالجهزة  2//ب1

 واالدوات والمعدات العلمية والبحثية
 الرابع

 التاسع
 ج688.888 - ج688.000

تزويد االلسام العلمية والماعات   3//ب1

الدراسية والماعة متعددة االغراض 

بالتجهيزات الالزمة من اثاث 

تركيب كراسى )  ومستلزمات تعليمية

مثبتة لالب، باديوم، كونتر من الخشب، 

كراسى ترابيزة اجتماعات"، دواليب خشب،  

كراسى لرصة، كراسى أرن اتشير 

 (.كة، فاترينة عرض، بروفةمتحر

 

 الرابع

 التاسع

 ج658.888 - ج658.888

 لهدف ا
 المخرجات 

 )محددة(
 مؤشرات النجاح
 )لابلة للمٌاس(

 األنشطة الرئٌسٌة *
 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

 النهاٌة البداٌة
 مساهمة

 وحدةال
 اإلجمالً مساهمة الجامعة



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
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/أ تحدٌث وتطوٌر 2

البرامج والممررات 
 الدراسٌة

استحداث الئحة جديد لمرحلة  -1

وتسليمها للجنة المناهج  البكالوريوس 
 في الموعد المحدد.

زيادة فرص العمل المتاحة  -2

فرص العمل لخريجى الكلية )ارتفاع 
المتاحة للطالب محليا والليميا بنسبة 

 (.% سنويا به18

ارتفاع مستوى رضا المعنيين عن  -3

البرامج والممررات الدراسية بنسبة 

78 .% 

تحديث الالئحة الدراسية لمرحلة 1//أ2
البكالوريوس بالتعاون مع جميع الفئات 

 المعنية داخل وخارج الكلية
 الثانى عشر الرابع

- - 
- 

مراجعة االلسام العلمية  2//أ2

للممررات وتمييمها من المراجع 
الخارجى طبما لمعايير هيئة ضمان 

 جودة التعليم واالعتماد.

 - - - الخامس عشر الثالث عشر

اضافة ممررات  /ب2

اختٌارٌة متخصصة 
 مناسبة لسوق العمل

وجىد الومزراث الوتخصصت  -1

ديج أى الئذت  وتفعيل تذريظهب

ج يىجذ بهب همزراث تذرص في البزًبه

.زابعتالظٌت ال  

فتخ هجبالث جذيذة للخزيجيي في  -2

.طىق العول ورفع كفبءة الخزيجيي  

تصميم ممررات دراسية تتالئم  1//ب2

واحتياجات ومتطلبات سوق العمل لرفع 
 كفاءة الخريج.

 الثانى عشر الرابع
- - 

- 

متابعة تنفيذ االنشطة من لبل  2//ب2

 دة بالكلية.وحدة الجو
 ج96888 ج96888  الثامن عشر االول

ج عمد وتفعٌل /2
بروتوكالت تعاون بٌن 

الكلٌة والمطاعات 
االنتاجٌة والخدمٌة 
والمجتمع المحلى 

لتطوٌر العملٌة 
التعلٌمٌة والبرامج 

 االكادٌمٌة
 

وجىد دعن هبدي وهعٌىي ًتبج  -1

تعبوى هزدود تفعيل بزوتىكىالث 

هعبوًيهن والطالة الخبزاث هي ا هـ.ث و

والمطبعبث االًتبجيت والخذهيت ببلوجتوع 

.الوذلً  

اكظبة الخبزاث لـ )ا هـ.ث  -2

وهعبوًيهن والطالة(وسيبدة االرتببط 

المطبعبث بوتطلببث وادتيبجبث 

 االًتبجيت والخذهيت ببلوجتوع الوذلً.

االطتفبدة هي الخبزاث الوكتظبت  -3

والذعن الوبدي فً تطىيز العوليت 

 عليويت والبزاهج االكبديويت بٌظبتالت

% طٌىيب5  

وتفعيل بروتوكل تعاون بين  عمد1//ج2

 الكلية والمطاعات االنتاجية.
 - - التاسع الرابع

- 

بروتوكل تعاون بين  عمد وتفعيل2/ج/2

 الكلية ومراكز خدمة المجتمع المحلى.
 - - الثامن عشر الرابع

- 

 لهدفا
 المخرجات
 )محددة(

 جاحمؤشرات الن
 )لابلة للمٌاس(

 األنشطة الرئٌسٌة *
 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

 النهاٌة البداٌة
 مساهمة

 وحدةال
 اإلجمالً مساهمة الجامعة



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
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/أ رفع كفاءة 3

أعضاء هٌئة 
 التدرٌس

ومعاونٌهم 
والطالب لتفعٌل 

نظام جودة 
 الفاعلٌة التعلٌمٌة

%سنويا من أعضاء 45ال يمل عن  تدريب ما -1
معايير توصيف هيئة التدريس ومعاونيهم على 

 الممررات والبرامج والمصفوفة.
اعضااااااء هيئاااااة التااااادريس  % مااااان70الماااااام  -2

ومعااونيهم باهميااة المشاااركة فااى ارساااء نظاام جااودة 
 االسااتفادة ماانالتوصاايف، التمياايم، ن )الباارامج باادا ماا

التغذياااة الراجعاااة، المراجعاااة الداخلياااة والخارجياااة، 
إعااااداد تمرياااار البرنااااامج، وضااااع خطااااة تحساااااين 

 ها(.وتطبيم
للميام  مدربة ومؤهلةكفاءات وخبرات وجود  -3

 .بأعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمييم
ارتفاع مستوى مشاركة الطالب ورفع كفائتهم  -4

فى تفعيل نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج 
 سنويا. %15بالكلية بنسبة 

دراسة تحديد االحتياجات  1//أ3

التدريبية العضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم والطالب لتفعيل نظم 

 جودة البرامج.

 - - - السادس االول

تفعيل الخطة التدريبية  2/أ/3

العضاء هيئة التدريس 
طالب لرفع ومعاونيهم وال

كفائتهم فى تفعيل نظم جودة 
الفاعلية التعليمية للبرامج 

 بالكلية.

 - - - التاسع الرابع

/ب تحدٌث 3

توصٌفات 
البرامج 

والممررات 
الدراسٌة فى 
ضوء معاٌٌر 

 الهٌئة
 

التوصيفات للممررات والبرامج  توفير جميع -1
فى ضوء معايير هيئة  االكايمية والمصفوفة للبرامج

 .ودة التعليم واالعتمادضمان ج
 .أداء األنشطة في أولاتها -2
 
 
 
 
 

إعداد توصيف للبرامج 1/ب/3

والممررات والمصفوفة فى 
ضوء معايير هيئة ضمان جودة 

والمراجعات  التعليم واالعتماد.
واعتمادها  الداخلية والخارجية،

من مراجعيين داخليين 
 .وخارجيين

 التاسع الرابع

 ج58.888 ج58.888 -

متابعة تنفيذ االنشطة من  2//ب3

 .لبل وحدة الجودة بالكلية
 
 
 
 
 

 االول

الثامن 
 عشر

 
 
 
 
 
 
 

- - 

- 
 
 
 
 

 لهدفا
 المخرجات

 )محددة(
 مؤشرات النجاح
 )لابلة للمٌاس(

 األنشطة الرئٌسٌة *
 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

 النهاٌة البداٌة
 مساهمة

 وحدةال
 اإلجمالً مساهمة الجامعة



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
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تطوٌر   /أ4

العملٌة 
التعلٌمٌة بالكلٌة 

لتحمٌك 
المخرجات 
التعلٌمٌة 

 المستهدفة

 باالجهزة والمعدات الكنتروالتتجهيز االنتهاء من  -1
 .ت المحددفى الول الالزمة

تفعيل التصحيح االلكترونى لبعض الممررات  -2
 % سنويا.15الدراسية بالبرامج المختلفة للكلية بنسبة

توفير بنون لالسئلة لبعض الممررات الدراسية   -3

 واتاحتها للطالب.

تطوير الكنتروالت     1//أ4
بالكلية وتزويدها باالجهزة 

"تربيزة  والمعدات الالزمة

كراسى، دوالب  مستطيلة كبيرة،

 .خشب "

 ج38.888 ج38.888 - التاسع الرابع

تطوير اساليب التمويم  2//أ4

 ونظم االمتحانات بالكلية.
 الرابع

الثامن 
 عشر

 ج00043. ج00043. -

وضع الٌات  /ب4

لتفعٌل نظم تمٌٌم 
االمتحانات مع 
مراعاة العدالة 

 وعدم التمٌٌز

عضاء سنويا من أ %25ال يمل عن  تدريب ما -1
تمويم  معايير نظم هيئة التدريس ومعاونيهم على

 .الطالب واالمتحانات
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  % من70المام  -2

 .تمويم الطالب واالمتحانات والطالب باهمية نظم
 اعداد وتفعيل خرائط المنهج وخرائط االمتحانات -3

المخرجات التعليمية المستهدفة طبما  مدى تحمك لتتبع
 . مصفوفة المخرجات والممررات بالبرنامجل
% نتيجة 5ارتفاع نسبة نجاح المتعلم سنويا بمعدل  -4

 التغذية الراجعة واستثمار نتائج التمويم.

تدريب اعضاء هيئة  1//ب4

التدريس لرفع كفائتهم فى تمويم 
 الطالب واالمتحانات.

 - - - التاسع السابع

وضع اليات واضحة  2/ب/4

تتبع مدى تحمك وتفعيلها ل
 المخرجات التعليمية المستهدفة.

 - - - التاسع السابع

زٌادة رضا  /ج4

اعضاء هٌئة 
التدرٌس 

ومعاونٌهم 
والطالب 

واالطراف 
المجتمعٌة على 

مستوى الفاعلٌة 
 التعلٌمٌة

رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ارتفاع مستوى  -1
 %15بنسبة  والطالب عن نظم التمويم واالمتحانات بالكلية

زيادة االنشطة التعليمية للمتعلم، وارتفاع مستوى جودة   -2

 مشروعات التخرج وتوظيفها لتطوير بيئة التعلم بالكلية

زيادة تفعيل المولع الكترونى للكلية، وصفحات  -3

برامج الكلية المختلفة بموالع التواصل االجتماعى 
 )الفيس بون، الواتس اب(. 

 لياس مستوى رضا 1//ج4

اعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم والطالب  واالطراف 

المجتمعية عن نظم التمويم 
 واالمتحانات بالكلية.

الثالث 
 عشر

الثالث 
 عشر

- - - 

االعالن عن نتائج  2//ج4

التمويم واستثمارها فى تحسين 
 العملية 

 التعليمية.

السادس 
 عشر

الثامن 
 عشر

- - - 

 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ األنشطة الرئٌسٌة * شرات النجاحمؤ المخرجات  لهدف ا



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
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 /أ الخطة البحثٌة5

 للكلٌة 

طة بحثية معلنة للكلية خوجود   -1
وجود خطط ، وفي الولت المحدد

بحثية معتمدة لأللسام وتسليمها في 
 .الولت المحدد

% من 30تنفيذ ما ال يمل عن  -2
الخطة البحثية في خالل مدة 

 المشروع
ارتفاع النسبة المئوية لألوراق  -3

البحثية العلمية التي لبلت للنشر، أو 
جالت دولية  لتصل إلى نشرت في م

 .% بنهاية المشروع20
زيادة عدد البحوث العلمية  -4

المتنوعة والمنشورة فى اعداد مجلة 
الكلية والمرتبطة بمشكالت المجتمع 

 المحلى وااللليمى.
االستفادة من مؤتمر الكلية فى  -5

تبادل الخبرات واالبحاث والدراسات 
البحثية، واستثمار التوصيات 

فى تطوير وتحسين والممترحات 
 الخطط البحثية المستمبلية.

اعداد خطة بحثية للكلية  1/أ/5

 تتماشى مع الخطة البحثية للجامعة.
 - - - الثالث االول

وضع الية لمتابعة وتمييم تنفيذ  2//أ5

 الخطة البحثية بالكلية.
 - - - الثالث االول

سيبدة تفعيل هجلت الكليت لٌشز  3//أ5

ويت الوتٌىعت لذل االبذبث العل

 هشكالث الوجتوع الوذلً وااللليوً.

الثالث 
 عشر

الخامس 
 - - - عشر

 عمذ هؤتوز طٌىي للكليت. 4//أ5
الثالث 
 عشر

الخامس 
 عشر

- - - 

لاعدة بٌانات  /ب5

لألبحاث العلمٌة 
 بالكلٌة

% ماان أبحاااث 80اسااتيفاء وضااع  -1
أعضااااء هيئاااة التااادريس علاااى لواعاااد 

  بنهاية المشروع. البيانات بالكلية
ارتفاع رضا  البااحثين المتعااملين  -2

 % سنويا(75مع لاعدة البيانات )
االسااااااااتعانة باألبحاااااااااث البناااااااااءة  -3

الموجااااااودة علااااااى لواعااااااد البيانااااااات  
لتحساااين أداء الكلياااة وتحمياااك أهااادافها 

 اإلستراتيجية
 .أداء األًشطت في أولبتهب -4

تحديث المولع االلكترونى  1//ب5

عيل البيانات لالبحاث للكلية لتف
العلمية الخاصة باعضاء هيئة 

 التدريس.

 - - - التاسع السابع

هتببعت تٌفيذ االًشطت هي  2//ة5

 االول لبل ودذة الجىدة ببلكليت.
الثامن 
 عشر

- - - 
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 لهدف ا
 المخرجات 

 )محددة(
 مؤشرات النجاح
 األنشطة الرئٌسٌة * )لابلة للمٌاس(

 التكلفة )انشهز( فٍذفتزة انتن

 النهاٌة البداٌة
 مساهمة

 وحدةال
مساهمة 
 الجامعة

 اإلجمالً

6-
 

ى بالكلٌة وتاهٌلها 
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جودة التعلٌم النو
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الهٌئة 
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جودة التعلٌم وا

ن 
ضما

ل
 

 

نظام مفعل لضبط /أ 6

جودة أنشطة مشروع 
تطوٌر الفاعلٌة 

لٌمٌة والتاهٌل التع
 لالعتماد.

% األنشااطة بدلااة بناااءا علااى  80تنفيااذ  -
 .الخطة الموضوعة وفي أولاتها المحددة

المطابماااااة  ال تزيدعاااادد حااااااالت عااااادم -2
الااواردة بتمااارير لجااان المتابعااة  ماان لباال 

عاان  والمراجعااة الخارجيااةادارة مشااروع  
5 % 
% هي هؤشزاث الٌجبح 75تذميك  -3

هخزجبث الخبصت بكل هخزج هي 
 .الوشزوع

الذراطت الذاتيت وتذليلهب وتذذيذ  وجىد -

اعذاد خطت ، وًمبط المىة والضعف
 .هجلض الكليتواعتوبدهب هي  التذظيي

ٌفيذ خطت الوتببعت ت  1/أ/6

لضبظ جىدة أًشطت الوشزوع 

بوزاجعييي داخلييي  ببالطتعبًت

 وخبرجييي.

 - - - الخامس الخامس

دراطت أحز أًشطت  2/أ/6

الفبعليت وشزوع علً جىدة ال

 التعليويت.
 العاشر

الثامن 
 عشر

- - - 

الذراطت الذاتيت  اعذاد 3/أ/6

 .لكليتل
 العاشر

الثانى 
 عشر

- - - 

الحصول علً  /ب6

االعتماد البرامجً 
للكلٌة من لبل الهٌئة 

 المومٌة لالعتماد 

 

 بنسابة نشر الاوعى عان معاايير الهيئاة  -1
دريس % ماااااان اعضااااااااء هيئاااااااة التااااااا90

 . ومعاونيهم واالداريين وطالب الكلية
% مااان  75اساااتيفاء ماااا ال يمااال عااان  -2

 معاااااايير الهيئاااااه  فاااااي الدراساااااة الذاتياااااة
لبرنااااااامجي العلااااااوم الموساااااايمية وعلااااااوم 

 االلتصاد المنزلي
تمريرزيارة  المحاكاة للبرامج المؤهلة  -3

 لالعتماد باستيفاءها لمعايير االعتماد.
لبزًبهجي العلىم  د ملف االعتمابالتمدم  -4

هي لبل  الوىطيميت وعلىم االلتصبد الوٌشلي

الهيئت المىهيت لضوبى جىدة التعلين 

 .ودفع مصروفات االعتماد، واالعتوبد

تأهيل بزًبهجً العلىم  1/ة/6

الوىطيميت وعلىم االلتصبد 

 الوٌشلً للتمذم بولف االعتوبد.

الثانى 
 عشر

 الخامس
 عشر

 ج30.000 ج30.000 -

التمذم بولف االعتوبد  2//ة6

لبزًبهجً العلىم الوىطيميت 

وعلىم االلتصبد الوٌشلً 

للهيئت المىهيت لضوبى جىدة 

 التعلين واالعتوبد.

الثامن 
 عشر

الثامن 
 عشر

 ج60.000 ج60.000 -

لبرناااااامجي العلاااااوم زياااااارة االعتمااااااد  -1
ماان  الموساايمية وعلااوم االلتصاااد المنزلااي

 . اد والجودةلبل الهيئة المومية لألعتم
برناامجي عتمااد لحصول على شهادة اا -2

 العلوم الموسيمية وعلوم االلتصااد المنزلاي
ماان لباال الهيئااة الموميااة لألعتماااد والجااودة  

 .فى الولت المحدد

االعتوبد لبزًبهجً  3/ ة /6

العلىم الوىطيميت وعلىم 

االلتصبد الوٌشلً ببلكليت هي 

 الهيئت. 

الثامن 
 عشر

الثامن 
 عشر

- - - 

 3.000.000 1.000.000 2.000.000    اإلجمالً
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 (انشهز انثانث – انشهز االولتفاصٍم انخطت انتنفٍذٌت نهزبع االول )2.1.4
 

 المخرجات  لهدف ا 
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 )لابلة للمٌاس(

 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ األنشطة الرئٌسٌة *

مساهمة  النهاٌة البداٌة
 الوحدة 

مساهمة 
 الجامعة

 اإلجمالً

تطوٌر البنٌة التحتٌة بما  -1
ٌتالئم مع استراتٌجٌات التعلٌم 

 .والتعلم الحدٌثة والموارد الذاتٌة

/أ تجديد وتحديث 1

بعض االماكن 
المهمة التى تحسن 
 بيئة التعليم والتعلم

او  ةوجود منالصات عام -1

منالصات محدودة او ممارسات عامه 
ة تستوفى لانون او ممارسات محدود

 98لسنه  89المنالصات والمزايدات 

 .والئحته التنفيذيه
استيفاء العطاءات التى تم لبولها  -2 

  لكافة المواصفات الفنية وبألل األسعار 
% من 88االنتهاء من انجاز   -3

االنشطة في المدة المحددة وبالشروط 
 . المطلوبة

تجديد وتطوير )""لاعة متعددة  1/أ/1

، معمل تريكو، معمل االغراض
بالمبنى الجديد  "ابواب مروحة، ماكينات 

تحت االنشاء بموافمة مجلس الكلية 
، 11/7/2018تاريخ  102رلم 

(، 510الماعات الدراسية أرلام )
( وحجرات 608(، )610(، )508)

(، لاعة االيماع 18العزف وعددها )
"دهان الحركى بمسم التربية الموسيمية(.

 ية، ابواب مروحة"حوائط، دهان بارك

 التاسع االول

 ج288.888 ج288.888 -

( معمل 2تجديد وتطوير عدد ) 2/أ/1

تغذية "تركيب بنشات جرانيت،   ابواب 
( اتيلية 2مروحة،  احواض"، عدد )

مالبس " تركيب بنشات جرانيت، ابواب 
مروحة، بنشات خشب بالرخام للماكينات" 

ة )بالمبنى الجديد تحت االنشاء بموافم
تاريخ  102مجلس الكلية رلم 

11/7/2018)" 

 ج358888 التاسع االول

 ج488.888 ج58.888

( معمل 2تجديد وتطوير عدد ) 3//أ1
كيمياء )بالمبنى الجديد تحت االنشاء 

تاريخ  102بموافمة مجلس الكلية رلم 
(. " تركيب بنشات 11/7/2018

 جرانيت، ابواب مروحة، احواض.

 ج258888 ج258888 - التاسع االول

رفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة  -2
والتحدٌث المستمر للمناهج 

والممررات بالتعاون مع المعنٌٌن 
 داخل وخارج الكلٌة

/ب اضافة 2
ممررات اختيارية 
متخصصة مناسبة 

 لسوق العمل

وجىد الومزراث الوتخصصت  -1

ديج أى الئذت  وتفعيل تذريظهب

البزًبهج يىجذ بهب همزراث تذرص في 

.زابعتالظٌت ال  

متابعة تنفيذ االنشطة من لبل وحدة  2//ب2
 الجودة بالكلية.

الثامن  االول
 عشر

 ج22.000 ج22.000 -
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فتخ هجبالث جذيذة للخزيجيي في  -2
 .طىق العول ورفع كفبءة الخزيجيي

زٌادة مشاركة اعضاء هٌئة -3
التدرٌس ومعاونٌهم والطالب فى 

 تفعٌل نظام جودة
 .ٌة بالكلٌةالبرامج التعلٌم 

/أ رفع كفاءة 3

أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم 

والطالب لتفعيل 
نظام جودة الفاعلية 

 التعليمية

%سنويا 45ال يمل عن  تدريب ما -1
من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

معايير توصيف الممررات على 
 والبرامج والمصفوفة.

اعضاااااء هيئااااة  % ماااان70المااااام  -2
ميااة المشاااركة التاادريس ومعاااونيهم باه

فى ارسااء نظام جاودة البارامج بادا مان 
 االسااااتفادة ماااانالتوصاااايف، التمياااايم، )

التغذياااة الراجعاااة، المراجعاااة الداخلياااة 
والخارجياااة، إعاااداد تمريااار البرناااامج، 

 ها(.وضع خطة تحسين وتطبيم
مدربة كفاءات وخبرات وجود  -3

للميام بأعمال التخطيط والتنفيذ  ومؤهلة
 .والمتابعة والتمييم

ارتفاع مستوى مشاركة الطالب  -4
ورفع كفائتهم فى تفعيل نظم جودة 

الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية بنسبة 
 سنويا. 15%

دراسة تحديد االحتياجات التدريبية  1//أ3

العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 والطالب لتفعيل نظم جودة البرامج.

 - - - السادس االول

/ب تحديث 3

لبرامج توصيفات ا
والممررات 

الدراسية فى ضوء 
 معايير الهيئة

التوصيفات للممررات  توفير جميع -1

االكايمية  والبرامج والمصفوفة للبرامج
فى ضوء معايير هيئة ضمان جودة 

 التعليم واالعتماد.

 .أداء األنشطة في أولاتها -2

متابعة تنفيذ االنشطة من لبل  2//ب3

 .وحدة الجودة بالكلية
 االول

ثامن ال
 عشر

- - 

- 
 
 
 
 

النهوض بالبحث العلمى  -5

الهادف للوصول الى مخرجات 
تطبٌمٌة وتشجٌع االبتكارات 

 العلمٌة لدي الطالب والباحثٌن

/أ الخطة البحثٌة 5

 للكلٌة 

طة بحثية معلنة للكلية في خوجود   -1
وجود خطط بحثية ، والولت المحدد

معتمدة لأللسام وتسليمها في الولت 
 .المحدد

% من 30تنفيذ ما ال يمل عن  -2
 الخطة البحثية في خالل مدة المشروع

ارتفاع النسبة المئوية لألوراق  -3
البحثية العلمية التي لبلت للنشر، أو 

نشرت في مجالت دولية  لتصل إلى 
 .% بنهاية المشروع20

زيادة عدد البحوث العلمية  -4
المتنوعة والمنشورة فى اعداد مجلة 

اعداد خطة بحثية للكلية تتماشى مع  1/أ/5

 الخطة البحثية للجامعة.
 - - - ثالثال االول

وضع الية لمتابعة وتمييم تنفيذ  2//أ5

 الخطة البحثية بالكلية.
 - - - الثالث االول
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بطة بمشكالت المجتمع الكلية والمرت
 المحلى وااللليمى.

االستفادة من مؤتمر الكلية فى  -5
تبادل الخبرات واالبحاث والدراسات 

البحثية، واستثمار التوصيات 
والممترحات فى تطوير وتحسين 

 الخطط البحثية المستمبلية.

لاعدة بٌانات  /ب5

لألبحاث العلمٌة 
 بالكلٌة

% ماان أبحاااث 80اسااتيفاء وضااع  -1
أعضااااء هيئاااة التااادريس علاااى لواعاااد 

  بنهاية المشروع. البيانات بالكلية
ين ارتفاااع رضااا  الباااحثين المتعااامل -2

 % سنويا(75مع لاعدة البيانات )
االسااااااااتعانة باألبحاااااااااث البناااااااااءة  -3

الموجودة على لواعد البيانات  لتحسين 
أداء الكلياااااااااااة وتحمياااااااااااك أهااااااااااادافها 

 اإلستراتيجية
 .أداء األًشطت في أولبتهب -4

هتببعت تٌفيذ االًشطت هي لبل  2//ة5

 االول ودذة الجىدة ببلكليت.
الثامن 
 عشر

- - - 

 ج872.000 ج522.000 350.000    اإلجمالً
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 (انشهز انسادس – انشهز انزابع) انثانىتفاصٍم انخطت انتنفٍذٌت نهزبع 2.1.4

 المخرجات  لهدف ا
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 األنشطة الرئٌسٌة * )لابلة للمٌاس(

 فتزة انتنفٍذ
 )انشهز(

 التكلفة

مساهمة  النهاٌة البداٌة
 الوحدة 

مساهمة 
 اإلجمالً جامعةال

تطوٌر  -1
البنٌة التحتٌة 
بما ٌتالئم مع 
استراتٌجٌات 

التعلٌم والتعلم 
الحدٌثة 

والموارد 
 .الذاتٌة

/ب توفير المواد 1

المساعدة للتعليم 
 والتعلم بالكلية

 

% من االنجاز في المدة 88االنتهاء من  -

 المحددة وبالشروط المطلوبة

تزويد االلسام العلمية  2//ب1

هزة واالدوات والمعدات باالج
 العلمية والبحثية

 الرابع

 التاسع

 ج688.888 - ج688.888

تزويد االلسام العلمية  3//ب1

والماعات الدراسية والماعة 

متعددة االغراض بالتجهيزات 

الالزمة من اثاث ومستلزمات 

تركيب كراسى مثبتة تعليمية)

لالب، باديوم، كونتر من 

الخشب، كراسى ترابيزة 

ماعات"، دواليب خشب،  اجت

كراسى لرصة، كراسى أرن 

اتشير متحركة، فاترينة عرض، 

 (.بروفة، ....

 الرابع

 التاسع

 ج658.888 - ج658.888

رفع كفاءة -2

العملٌة التعلٌمٌة 
والتحدٌث 
المستمر 
للمناهج 

والممررات 
بالتعاون مع 

المعنٌٌن داخل 
 .وخارج الكلٌة

 

ج عمد وتفعيل /2
بين بروتوكالت تعاون 
الكلية والمطاعات 

االنتاجية والخدمية 
والمجتمع المحلى 

لتطوير العملية التعليمية 
 والبرامج االكاديمية

 

وجىد دعن هبدي وهعٌىي ًتبج هزدود تفعيل  -1

تعبوى الخبزاث هي ا هـ.ث وهعبوًيهن بزوتىكىالث 

.والمطبعبث االًتبجيت والخذهيت ببلوجتوع الوذلًوالطالة   

اث لـ )ا هـ.ث وهعبوًيهن اكظبة الخبز -2

والطالة(وسيبدة االرتببط بوتطلببث وادتيبجبث 

 المطبعبث االًتبجيت والخذهيت ببلوجتوع الوذلً.

االطتفبدة هي الخبزاث الوكتظبت والذعن الوبدي فً  -3

% 5 تطىيز العوليت التعليويت والبزاهج االكبديويت بٌظبت

 طٌىيب

وتفعيل بروتوكل  عمد1//ج2

لكلية والمطاعات تعاون بين ا
 االنتاجية.

 - - التاسع الرابع
- 

بروتوكل  عمد وتفعيل2/ج/2

تعاون بين الكلية ومراكز خدمة 
 المجتمع المحلى.

 الرابع
الثامن 
 عشر

- - 
- 
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زٌادة مشاركة 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس 
ومعاونٌهم 

والطالب فى 
تفعٌل نظام 

جودة البرامج 
التعلٌمٌة 

 .بالكلٌة

 

أعضاء /أ رفع كفاءة 3
هيئة التدريس 

ومعاونيهم والطالب 
لتفعيل نظام جودة 

 الفاعلية التعليمية

%سنويا من أعضاء هيئة 45ال يمل عن  تدريب ما -1
معايير توصيف الممررات التدريس ومعاونيهم على 

 والبرامج والمصفوفة.
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باهمياة  % من70المام  -2

التوصايف، جاودة البارامج بادا مان )المشاركة فى ارساء نظم 
التغذيااة الراجعااة، المراجعااة الداخليااة  االسااتفادة ماانالتمياايم، 

والخارجياااة، إعاااداد تمريااار البرناااامج، وضاااع خطاااة تحساااين 
 ها(.وتطبيم

للميام بأعمال  مدربة ومؤهلةكفاءات وخبرات وجود  -3
 .التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمييم

طالب ورفع كفائتهم فى تفعيل ارتفاع مستوى مشاركة ال -4
 %15نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية بنسبة 

 سنويا.

تفعيل الخطة التدريبية  2/أ/3

العضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم والطالب لرفع 
كفائتهم فى تفعيل نظم جودة 
الفاعلية التعليمية للبرامج 

 بالكلية.

 - - - السادس الرابع

/ب تحديث 3

يفات البرامج توص
والممررات الدراسية 

فى ضوء معايير 
 الهيئة

التوصيفات للممررات والبرامج والمصفوفة  توفير جميع -1

االكايمية فى ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم  للبرامج
 واالعتماد.

 .أداء األنشطة في أولاتها -2

إعداد توصيف للبرامج 1//ب3

والممررات والمصفوفة فى 
ر هيئة ضمان ضوء معايي

 جودة التعليم واالعتماد.

 ج 25.888 ج 25.888 - التاسع الرابع

تفعٌل نظم  -4

تمٌٌم االمتحانات 
لتحمٌك المخرجات 

التعلٌمٌة 
المستهدفة لزٌادة 
رضا المستفٌدٌن 

على مستوى 
 .الفاعلٌة التعلٌمٌة

/أ تطوير العملية 4

التعليمية بالكلية 
لتحميك المخرجات 

 هدفةالتعليمية المست

وتطوير الكنتروالت  بالكلية  االنتهاء من تجهيز -1

 .فى الولت المحددوتزويدها باالجهزة والمعدات الالزمة 
تفعيل التصحيح االلكترونى لبعض الممررات الدراسية  -2

 % سنويا.15بالبرامج المختلفة للكلية بنسبة

توفير بنون لالسئلة لبعض الممررات الدراسية واتاحتها   -3

 ب.للطال

تطوير الكنتروالت  1//أ4
بالكلية وتزويدها باالجهزة 

"تربيزة  والمعدات الالزمة

مستطيلة كبيرة، كراسى، دوالب 

 .خشب، ماكينة تصوير"

 التاسع الرابع

- 

 ج 00038. ج 00038.

تطوير اساليب التمويم  2//أ4

 ونظم االمتحانات بالكلية.

الثامن  الرابع
 عشر

 ج00043. ج00043. -

عم نظم ادارة د-6

ضمان جودة 
التعلٌم النوعى 

بالكلٌة وتاهٌلها 
لالعتماد المومٌة 
الهٌئة من لبل 

لضمان جودة 
 التعلٌم واالعتماد.

/أ نظام مفعل 6

لضبط جودة أنشطة 
مشروع تطوير 

الفاعلية التعليمية 
 والتاهيل لالعتماد.

% األنشااطة بدلااة بناااءا علااى الخطااة الموضااوعة وفااي  80تنفيااذ  -
 .ها المحددةأولات

المطابماة الاواردة بتماارير لجاان المتابعاة   ال تزيدعدد حاالت عدم -2
 % 5عن  والمراجعة الخارجيةمن لبل ادارة مشروع  

% هي هؤشزاث الٌجبح الخبصت بكل هخزج هي 75تذميك  -3

 .هخزجبث الوشزوع
اعذاد ، والذراطت الذاتيت وتذليلهب وتذذيذ ًمبط المىة والضعف وجىد -

 .هجلض الكليتواعتوبدهب هي  التذظييخطت 

ٌفيذ خطت الوتببعت لضبظ ت  1/أ/6

 جىدة أًشطت الوشزوع ببالطتعبًت

 بوزاجعييي داخلييي وخبرجييي.
 - الخامس الخامس

 ج 25.888 ج 25.888

 ج000364.1. ج000141. ج 1.258.888    اإلجمالً

 



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 (انشهز انتاسع –ابع انشهز انس) :تفاصٍم انخطت انتنفٍذٌت نهزبع انثانث2.1.4

 المخرجات  لهدف ا
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 األنشطة الرئٌسٌة * )لابلة للمٌاس(

 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

مساهمة  النهاٌة البداٌة
 الوحدة 

مساهمة 
 اإلجمالً الجامعة

تطوٌر البنٌة  -1
التحتٌة بما ٌتالئم 
مع استراتٌجٌات 

التعلٌم والتعلم 
والموارد  الحدٌثة
 .الذاتٌة

/ب توفير 1

المواد المساعدة 
للتعليم والتعلم 

 بالكلية

% من االنجاز في المدة 88االنتهاء من  -

 المحددة وبالشروط المطلوبة

تزويد االلسام العلمية  1//ب1
والماعة متعددة االغراض 
بالداتاشو وشاشات العرض 
واالجهزة السمعية 
)الميكروفونات(، واجهزة 

مسمى االلتصاد تعليمية ل
 المنزلى، العلوم الموسيمية

 ج688.888 ج288.888 ج488.888 التاسع السابع

تفعٌل نظم تمٌٌم  -4

االمتحانات لتحمٌك 
المخرجات التعلٌمٌة 
المستهدفة لزٌادة 
رضا المستفٌدٌن 

على مستوى 
 .الفاعلٌة التعلٌمٌة

 

/ب وضع اليات 4

لتفعيل نظم تمييم 
االمتحانات مع 

دالة مراعاة الع
 وعدم التمييز

سنويا من  %25ال يمل عن  تدريب ما -1
 معايير نظم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على

 .تمويم الطالب واالمتحانات
اعضاء هيئة التدريس  % من70المام  -2

تمويم الطالب  ومعاونيهم والطالب باهمية نظم
 .واالمتحانات

اعداد وتفعيل خرائط المنهج وخرائط  -3
المخرجات التعليمية  مدى تحمك لتتبع ناتاالمتحا

المستهدفة طبما لمصفوفة المخرجات والممررات 
 . بالبرنامج

% 5ارتفاع نسبة نجاح المتعلم سنويا بمعدل  -4

 نتيجة التغذية الراجعة واستثمار نتائج التمويم.

تدريب اعضاء هيئة  1//ب4

التدريس لرفع كفائتهم فى 
 تمويم الطالب واالمتحانات.

 - - - التاسع سابعال

وضع اليات واضحة  2/ب/4

وتفعيلها لتتبع مدى تحمك 
المخرجات التعليمية 

 المستهدفة.

 - - - التاسع السابع

النهوض بالبحث  -5

العلمى الهادف للوصول 
الى مخرجات تطبٌمٌة 

وتشجٌع االبتكارات 
العلمٌة لدي الطالب 

 والباحثٌن

لاعدة /ب 5

بيانات لألبحاث 
 بالكليةالعلمية 

% من أبحاث أعضاء هيئاة 80استيفاء وضع  -1
بنهايااااة  التاااادريس علااااى لواعااااد البيانااااات بالكليااااة

  المشروع.
ارتفاااع رضااا  الباااحثين المتعاااملين مااع لاعاادة  -2

 % سنويا(75البيانات )
االساااتعانة باألبحااااث البنااااءة الموجاااودة علاااى  -3

لواعااااد البيانااااات  لتحسااااين أداء الكليااااة وتحميااااك 
 اإلستراتيجية أهدافها

 .أداء األًشطت في أولبتهب -4

تحديث المولع  1//ب5

االلكترونى للكلية لتفعيل 
البيانات لالبحاث العلمية 

الخاصة باعضاء هيئة 
 التدريس.

 - - - التاسع السابع

 ج688.888 ج288.888 ج488.888    اإلجمالً

 



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 انشهز انثانى عشز( – )انشهز انعاشز :تفاصٍم انخطت انتنفٍذٌت نهزبع انزابع2.1.4

 المخرجات  لهدف ا
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 األنشطة الرئٌسٌة * )لابلة للمٌاس(

 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

مساهمة  النهاٌة البداٌة
 الوحدة 

مساهمة 
 اإلجمالً الجامعة

دعم نظم -6

ادارة ضمان 

جودة التعلٌم 

النوعى 

بالكلٌة 

وتاهٌلها 

المومٌة 

اد من لالعتم

الهٌئة لبل 

لضمان جودة 

التعلٌم 

 واالعتماد.

/أ نظام مفعل لضبط 6

جودة أنشطة مشروع 

تطوير الفاعلية 

التعليمية والتاهيل 

 لالعتماد.

% األنشااااطة بدلااااة بناااااءا علااااى  80تنفيااااذ  -

 .الخطة الموضوعة وفي أولاتها المحددة

المطابماة الاواردة  ال تزيدعدد حاالت عادم -2

تابعة  من لبل ادارة مشروع  بتمارير لجان الم

 %  5عن  والمراجعة الخارجية

% هي هؤشزاث الٌجبح 75تذميك  -3

 .الخبصت بكل هخزج هي هخزجبث الوشزوع

الدراسة الذاتية وتحليلها وتحديد  وجود -

 اعداد خطة التحسين، ونماط الموة والضعف

 .مجلس الكليةواعتمادها من 

دراطت أحز أًشطت  2/أ/6

الفبعليت ىدة الوشزوع علً ج

 التعليويت.

 العاشر
الثامن 

 عشر
- - - 

الذراطت الذاتيت  اعذاد 3/أ/6

 .لكليتل
 العاشر

الثانى 

 عشر
- - - 

/ب الحصول علي 6

االعتماد البرامجي 

للكلية من لبل الهيئة 

 المومية لالعتماد 

 

% ماان 90 بنساابة نشاار الااوعى عاان معااايير الهيئااة  -1
يهم واالداريااين وطااالب اعضاااء هيئااة التاادريس ومعاااون

 . الكلية
% من معايير الهيئه  فاي  75استيفاء ما ال يمل عن  -2

لبرناااامجي العلاااوم الموسااايمية وعلاااوم  الدراساااة الذاتياااة
 االلتصاد المنزلي

تمريرزيارة  المحاكاة للبرامج المؤهلة لالعتماد  -3
 باستيفاءها لمعايير االعتماد.

العلىم الوىطيميت  لبزًبهجي ملف االعتماد بالتمدم  -4

هي لبل الهيئت المىهيت لضوبى  وعلىم االلتصبد الوٌشلي

 .ودفع مصروفات االعتماد، جىدة التعلين واالعتوبد

تأهيل بزًبهجً العلىم  1/ة/6

الوىطيميت وعلىم االلتصبد 

 الوٌشلً للتمذم بولف االعتوبد.

الثانى 
 عشر

الخامس 
 عشر

 ج00091. ج00091. -

 ج91.000 ج0091.0     اإلجمالً
 

 

 



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 انشهز انخامس عشز( –)انشهز انثانث عشز  :تفاصٍم انخطت انتنفٍذٌت نهزبع انخامس2.1.4

 المخرجات  لهدف ا
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 األنشطة الرئٌسٌة * )لابلة للمٌاس(

 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

مساهمة  النهاٌة البداٌة
 الوحدة 

مساهمة 
 ًاإلجمال الجامعة

رفع كفاءة العملٌة -2
التعلٌمٌة والتحدٌث 

المستمر للمناهج 
والممررات بالتعاون 

مع المعنٌٌن داخل 
 .وخارج الكلٌة

/أ تحديث وتطوير 2

البرامج والممررات 
 الدراسية

وتسليمها للجنة  استحداث الئحة جديد لمرحلة البكالوريوس  -1

 المناهج في الموعد المحدد.

متاحة لخريجى الكلية )ارتفاع فرص زيادة فرص العمل ال -2

 (.% سنويا به18العمل المتاحة للطالب محليا والليميا بنسبة 

ارتفاع مستوى رضا المعنيين عن البرامج والممررات  -3

 %. 78الدراسية بنسبة 

مراجعة االلسام العلمية  2//أ2

للممررات وتمييمها من المراجع 
الخارجى طبما لمعايير هيئة 

 تعليم واالعتماد.ضمان جودة ال

 - الخامس عشر الثالث عشر

 ج18888
18888

 ج

تفعٌل نظم تمٌٌم  -4

االمتحانات لتحمٌك 
المخرجات التعلٌمٌة 
المستهدفة لزٌادة 

رضا المستفٌدٌن على 
مستوى الفاعلٌة 

 .التعلٌمٌة

زيادة رضا  /ج4

اعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم 

والطالب واالطراف 
المجتمعية على 

فاعلية مستوى ال
 التعليمية

رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب عن نظم ارتفاع مستوى  -1
 %15بنسبة  التمويم واالمتحانات بالكلية

زيادة االنشطة التعليمية للمتعلم، وارتفاع مستوى جودة مشروعات التخرج   -2

 وتوظيفها لتطوير بيئة التعلم بالكلية

للكلية، وصفحات برامج الكلية المختلفة  زيادة تفعيل المولع الكترونى -3

 بموالع التواصل االجتماعى )الفيس بون، الواتس اب(. 

لياس مستوى رضا  1//ج4

اعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم والطالب  

واالطراف المجتمعية عن 
نظم التمويم واالمتحانات 

 بالكلية.

الثالث 
 عشر

الثالث 
 عشر

 ج7888 ج7888 -

النهوض بالبحث  -5

العلمى الهادف 
للوصول الى 

مخرجات تطبٌمٌة 
وتشجٌع االبتكارات 
العلمٌة لدي الطالب 

 والباحثٌن

/أ الخطة البحثية 5

 للكلية 

وجود خطط ، وطة بحثية معلنة للكلية في الولت المحددخوجود   -1
 .بحثية معتمدة لأللسام وتسليمها في الولت المحدد

 بحثية في خالل مدة المشروع% من الخطة ال30تنفيذ ما ال يمل عن  -2
ارتفاع النسبة المئوية لألوراق البحثية العلمية التي لبلت للنشر، أو  -3

 .% بنهاية المشروع20نشرت في مجالت دولية  لتصل إلى 
زيادة عدد البحوث العلمية المتنوعة والمنشورة فى اعداد مجلة الكلية  -4

 والمرتبطة بمشكالت المجتمع المحلى وااللليمى.
االستفادة من مؤتمر الكلية فى تبادل الخبرات واالبحاث والدراسات  -5

البحثية، واستثمار التوصيات والممترحات فى تطوير وتحسين الخطط 
 البحثية المستمبلية.

سيبدة تفعيل هجلت  3//أ5

الكليت لٌشز االبذبث العلويت 

الوتٌىعت لذل هشكالث 

 الوجتوع الوذلً وااللليوً.

الثالث 
 عشر

خامس ال
 ج6888 ج6888 - عشر

عمذ هؤتوز طٌىي  4//أ5

 للكليت.
الثالث 
 عشر

الخامس 
 عشر

- - - 

 23000 23000 -    اإلجمالً

 

 

 



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 انشهز انثامن عشز( –)انشهز انسادس عشز  :تفاصٍم انخطت انتنفٍذٌت نهزبع انسادس2.1.4
 

 المخرجات  لهدف ا
 )محددة(

 مؤشرات النجاح
 ة الرئٌسٌة *األنشط )لابلة للمٌاس(

 التكلفة )انشهز( فتزة انتنفٍذ

مساهمة  النهاٌة البداٌة
 الوحدة 

مساهمة 
 اإلجمالً الجامعة

تفعٌل نظم  -4

تمٌٌم االمتحانات 
لتحمٌك المخرجات 

التعلٌمٌة 
المستهدفة لزٌادة 
رضا المستفٌدٌن 

على مستوى 
 .الفاعلٌة التعلٌمٌة

زيادة رضا  /ج4

اعضاء هيئة 
التدريس 

عاونيهم وم
والطالب 

واالطراف 
المجتمعية على 
مستوى الفاعلية 

 التعليمية

رضا اعضاء هيئة ارتفاع مستوى  -1
التدريس ومعاونيهم والطالب عن نظم 

 %15بنسبة  التمويم واالمتحانات بالكلية
زيادة االنشطة التعليمية للمتعلم،   -2

وارتفاع مستوى جودة مشروعات التخرج 
 ة التعلم بالكليةوتوظيفها لتطوير بيئ

زيادة تفعيل المولع الكترونى للكلية،  -3

وصفحات برامج الكلية المختلفة بموالع 
التواصل االجتماعى )الفيس بون، الواتس 

 اب(. 

االعالن عن نتائج  2//ج4

التمويم واستثمارها فى تحسين 
 العملية 

 التعليمية.
 
 

السادس 
 عشر

الثامن 
 عشر

- - - 

دعم نظم ادارة -6
ن جودة ضما

التعلٌم النوعى 
بالكلٌة وتاهٌلها 

لالعتماد المومٌة 
الهٌئة من لبل 

لضمان جودة 
 التعلٌم واالعتماد.

الحصول  /ب6

علي االعتماد 
البرامجي للكلية 

من لبل الهيئة 
 المومية لالعتماد 

 

 بنساابة نشاار الااوعى عاان معااايير الهيئااة  -1
% ماااااان اعضااااااااء هيئااااااة التااااااادريس 90

 . وطالب الكلية ومعاونيهم واالداريين
% مااان  75اساااتيفاء ماااا ال يمااال عااان  -2

لبرنامجي  معايير الهيئه  في الدراسة الذاتية
 العلوم الموسيمية وعلوم االلتصاد المنزلي

تمريرزيارة  المحاكاة للبرامج المؤهلة  -3
 لالعتماد باستيفاءها لمعايير االعتماد.

لبرنامجي العلوم  ملف االعتماد بالتمدم  -4
من لبل  مية وعلوم االلتصاد المنزليالموسي

الهيئة المومية لضمان جودة التعليم 
 .ودفع مصروفات االعتماد، واالعتماد

التمذم بولف االعتوبد  2/ة/6

لبزًبهجً العلىم الوىطيميت 

وعلىم االلتصبد الوٌشلً 

للهيئت المىهيت لضوبى جىدة 

 التعلين واالعتوبد.

الثامن 
 عشر

الثامن 
 عشر

 ج60.000 ج60.000 -

االعتوبد لبزًبهجً  3/ ة /6

العلىم الوىطيميت وعلىم االلتصبد 

 الوٌشلً ببلكليت هي الهيئت. 

الثامن 
 عشر

الثامن 
 عشر

- - - 

 ج60.000 ج60.000 -    اإلجمالً



 وحذة إدارة مشزوعاث تطىٌز انتعهٍم انعانً

 إدارة دعم انجىدة و انتأهٍم نالعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 


