
  

لبرنامج إدارة األعمال خطة التعزيز والتطوير  
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 مؤشرات التقييم

نسب 
 اإلنجاز

 الميزانية
المسئول عن 

 التنفيذ
 مجاالت التطوير األهداف اآلليات التوقيت

 ال
نعم 
 % 

  تقرٌر المراجع
 الخارجً

  تقرٌر المراجع
 الداخلً

 تقرٌر البرنامج 
 تقارٌر المقررات 

 

  01111   لجنة البرامج
 والمقررات

  لجنة
المراجعة 
الداخلٌة 
واعداد 
/  التقارٌر

ر
مب

س
دٌ

6
1
0
2

م
 

  إعداد معاٌٌر إلختٌار المراجع
 الداخلً والخارجً.

  ترشٌح مراجعٌن داخلٌٌن
 وخارجٌٌن.

  المراجعة الخارجٌة الدورٌة
للبرنامج من المختصٌن فً نهاٌة 

 كل عام دراسً.

 من قبل  المراجعة الداخلٌة السنوٌة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة.

  اعداد ورش عمل عن كٌفٌة
المراجعة الداخلٌة للبرامج 

 والمقررات.

  مراجعة تقرٌر البرنامج
 والمقررات.

  المراجعة الداخلٌة
 للبرنامج.

  المراجعة الخارجٌة
 .للبرنامج

     ( المراجعة 0)
 الدورية للبرنامج



  تقرٌر لجنة البرامج
 والمقررات

 مقررات ال عدد
 كترونٌةاإل
 

  2111   لجنة البرامج
 والمقررات

  لجنة
المراجعة 
الداخلٌة 
واعداد 
 التقارٌر

ل
رٌ

اب
 /

6
1
0
2

م
 

  تشكٌل لجنة لجنة من داخل القسم
لمراجعة محتوٌات المقررات 

 الدراسٌة والتقارٌر الخاصة بها.

  اضافة بعض الموضوعات الحدٌثة
والحاالت العملٌة لمحتوٌات 

المستجدات  المقررات فً ضوء
 .المحٌطة

  تحدٌث المراجع التً تحتوي علٌها
 المقررات الدراسٌة.

  اعداد ورشة عمل عن أهمٌة
 المقررات اإللكترونٌة.

  اعداد ورش عمل عن كٌفٌة تحوٌل
  المقررات الدراسٌة إلى الكترونٌة.

 تطوٌر المقررات 
 الدراسٌة.

 ررات تحوٌل المق
الدراسٌة إلى 

 .الكترونٌة

 ( المقررات6)
 الدراسية

  تقرٌر اللجنة بشأن
توصٌف وتقرٌر 

 المقررات 
  مصفوفة مخرجات

 التعلم المستهدفة.

  2111   لجنة البرامج
 والمقررات

  لجنة
المراجعة 
الداخلٌة 
واعداد 
 التقارٌر

  منسق
 البرنامج

  أعضاء هٌئة
 التدرٌس
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  اعداد  ورش عمل عن كٌفٌة اعداد
توصٌف وتقرٌر المقررات 

 الدراسٌة

  مراجعة توصٌف المقررات
 الدراسٌة

 ي المستفٌدٌن من استطالع رأ
 البرنامج التعلٌمً.

  اإلستفادة من استنٌانات الطالب
لتحدٌد اإلجراءات التصحٌحٌة 

 حول تقارٌر المقررات.

  اعداد مصفوفة مخرجات التعلم
المستهدفة ألهداف البرنامج 

 التعلٌمً.

  كفاءة توصٌف
المقررات لضمان 

توافق طرق التعلٌم 
والتقوٌم مع النتائج 

 التعلٌمٌة المستهدفة. 

ق طرق ( تواف3)
التعليم والتقويم 

ج مع النتائ
 المستهدفة



  عدد الطالب الذٌن
حصلوا على دورات 
تدرٌبٌة  معتمدة من 

 الكلٌة.
  زٌادة اإلقبال من قبل

الطالب على 
 البرنامج

  المقبولٌن زٌادة عدد
من خرٌجً البرنامج 

 بجهات العمل.

  06111   منسق
 البرنامج

  إدارة وحدة
ضمان 
الجودة 

والتطوٌر 
 المستمر
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  عقد ندوات واجتماعات ٌدعى فٌها
جهات المجتمع الخارجً لبٌان 

أهمٌة البرنامج فً توفٌر خرٌجٌٌن 
 .مؤهلٌن

 المواصفات األخذ بمقترحات و
جهات العمل  التً تتطلبها

 الخارجً
  عقد شراكات مع جهات العمل

ومحاولة توفٌر فرص عمل 
 لخرٌجً البرنامج.

  عقد ندوات داخلٌة مع الطالب
لبٌان أهمٌة إدارة األعمال ودور 

البرنامج فً توفٌر خرٌجٌن 
مؤهلٌن وقادرٌن على المنافسة قً 

 سوق العمل.
  العمل على توفٌر دورات تدرٌبٌة

للطالب معتمدة من الكلٌة 
 بالبرنامج.

  تحسٌن الصورة
الذهنٌة عن 

البرنامج لدي 
 الجهات الخارجٌة.

  تحسٌن الصورة
الذهنٌة عن 

البرنامج لدي 
 الطالب.

( الصورة 4)
الذهنية عن 

 البرنامج

 

 مسئول لجنة التعزيز والتطوير:


