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 التحسينمقترحات  نقاط الضعف المعيار
 المحور األول: إدارة البرنامج

مشاركة الجهات المعنية فى صياغة رسالة و  رسالة و أهداف البرنامج
 أهداف البرنامج ضعيفة

زيادة التوعية بمعايير جودة البرنامج من خالل 
 تنظيم المزيد من ورش العمل

اليوجد  دورات لتنمية مهارات الجهاز  قيادة وتنظيم البرنامج
 اإلدارى

تنظيم لجنة الجودة للبرنامج بالتنسيق مع وحدة 
ضمان الجودة بالكلية دورات تهدف الى رفع 

 كفاءة الجهاز اإلدارى
 االنترنت المتاحة لطالب البرنامج ةخدم المادية الداعمة للعملية التعليمية التسهيالت

 ضعيفة و تحتاج الى تقوية
متكاملة توصيل شبكة مخاطبة إدارة الكلية ل

  لالنترنت بالمبنى الفرعى بالكلية.
 الكتب و الدوريات بالمكتبة تحتاج الى تحديث

وفقا للتطور المتسارع فى متطلبات سوق 
 العمل

تقوم إدارة البرنامج بعمل قائمة بالدوريات 
المطلوبة بما يتوافق مع مقترحات مستفيدى 
الخدمة المجتمعية و رفعها الى إدارة الكلية 

 الدوريات و الكتب المطلوبة لتوفير
 المحور الثانى: الفاعلية التعليمية

ال يوجد إجراءات تصحيحية لتنفيذ توصيات   المعايير األكاديمية
 مستفيدى الخدمة المجتمعية و آراء الخريجيين

متابعة مجلس إدارة البرنامج لتنفيذ توصيات 
مستفيدى الخدمة المجتمعية و مناقشة 

 التصحيحية بعد تنفيذهااإلجراءات 
 تصميم البرنامج

ال يوجد إجراءات تصحيحية لمعالجة السلبيات  الطالب
 التى يراها الطالب 

 وراء الطالب آلمناقشة مجلس إدارة البرنامج 
تشكيل لجنة لدراسة السلبيات والعمل على حلها 

 .السلبيات التغلب علىمناقشة إجراءات  ثم
أعداد ونوعية الدورات التدريبية ال يوجد بيان ب والهيئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس 

التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس وال 
 توجد أليات لتقييم فاعلية ومردود التدريب

 

تقوم لجنة جودة البرنامج بإعداد بيان بالدورات 
التى حصل عليه أعضاء هيئة التدريس 
 المشاركين فى التدريس بالبرنامج فى ضوء

وشهادات إجتياز  الذاتية اتهم سير دراسة
 الدورات

 وفقا     تحديد مسئوليات العاملين بالبرنامج  - 1 تفعيل آلية المحاسبة 
 وظيفىالتوصيف لل
نشر ثقافة الحقوق و الواجبات بين العاملين  -2

المتمثلة فى قانون تنظيم الجامعات ووفقا لقانون 
  1978لسنة  47

ال يوجد بروتوكوالت مع الشركات ذات الصلة  التعليم و التعلم
 بالتخصص

مع  برنامجتفعيل اتفاقيات لتدريب طالب ال
 الجهات ذات الصلة بالبرنامج

 زيادة التواصل مع خريجى البرنامج معدالت التوظف غير مستوفاه تقويم مخرجات التعلم
 التغذية الراجعة وفقا لمقترحات الجهات المعنية التعزيز و التطوير

 تحتاج الى تحسين
متابعة إدارة البرنامج لتنفيذ المقترحات التى 

 مؤشرات  نجاح البرنامج تهدف لتطوير البرنامج


