
  ومتابعتها )تحسين( برنامج اللغة اإلنجليزيةخطة تطوير

 هـ1441هـ / 1440للعام الدراسي 

 

 

 خطة تطوير البرنامجنموذج 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز

المستوى 

 النهاية البداية المستهدف

1 
توصيف البرنامج للخطة 

 الجديدة

القيام بتوصيف 

البرنامج و عمل 

مصفوفة 

لمخرجات التعلم 

 للبرنامج

 د/ عبدالنعيم 
4/1 

1441 

20/1 

1441 

تم وضع توصيف 

البرنامج بالتنسيق 

مع كلية التربية 

 بالمجمعة

100% 

2 

 

توصيف مقررات الخطة 

 الجديدة

القيام بنقل 

توصيفات الخطة 

الجديدة للنمازج 

الجديدة لتوصيف 

 المقررات

اعضاء جمبع 

هيئة التدريس 

 بالقسم

5/2 

1441 

20/2 

1441 

اشترك جميع 

اعضاء القسم 

  التمام التوصيفات
100% 

3 

تحديث تقرير 

الدراسة الذاتية بما 

يتفق مع معايير 

المركز الوطني 

 المطورة

دراسة 

ملحوظات 

المراجعة و 

 تحديث التقرير

 د/ عبدالنعيم
27/2 

1441 

10/3 

1441 

وعي أعضاء هيئة 

التدريس والعاملين 

بضرورة بالقسم 

التعاون من اجل 

تحديث الدراسة 

الذاتية الستيفاء 

 الستة معايير

80% 

4 
قياس مخرجات 

  .التعلم

تم تحديد 

مخرجات التعلم 

 التي سيتم قياسها

تم تحديد اول و  نهاية التيرم االول د/عبدالنعيم

ثاني مخرج للقياس 

بالتيرم االول و 

كذلك الثالث و 

الرابع للقياس في 

  نهاية التيرم الثاني

70% 

 نهاية التيرم الثاني د/ رحاب

5 
تكوبن المجلس 

 االستشاري

العمل على 

تشكيل المجلس 

االستشاري من 

خالل دعوة 

الشخصيات 

 العامة للمشاركة  

 السعوي علي/د
6/3 

1441 

6/7 

1441 

جاري مخاطبة 

شخصيات من 

 خارج الجامعة
70% 

6 
مراجع خارجي 

 لجودة البرنامج

التواصل مع 

مراجع خارجي 

 لجودة البرنامج

 السعوي علي/د
7/8 

1441 

15/8 

1441 

التواصل مع 

دكتور محمد 

المعيلي بجامعة 

  الملك سعود

70% 



7 
عمل استبانات 

 للطالب

توزيع استبانات 

لقياس مدى 

رضاء الطالب 

عن الخدمات 

المقدمة لهم و 

كذلك تفاصيل 

 العملية التعليمية

و  د. منى جابر

وحدة القياس و 

 التقويم

20/2 

1441 

20/7 

1441 

تحديد نمازج 

االستبانات لقياس 

مدى رضاء 

الطالب عن 

الخدمات المقدمة 

 لهم

70% 

8 

التحسين الشامل 

لمنهجية التعليم 

 والتعلم في البرنامج

استطالع اراء 

 االكاديميين

 عبد اللطيفد.

 ايناس فوزي

20/2 

1441 

20/6 

1441 

ضرورة استطالع 

الخبراء 

 االكاديميين

80% 

اخذ اراء جهات 

 التوظيف

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس الذين 

يحملون مؤهالت 

دكتوراه مصادق 

 عليها

ايجاد نظام 

لإلرشاد 

االكاديمي محدد 

فيه المهام 

 ومعتمد

استطالع اراء 

 جهات التوظيف

اعطاء االرشاد 

االكاديمي االولية 

 التي يستحقها

9 

حتياجات االتوفير 

لضمان  الالزمة

كفاءة التعلم 

 والتدريس

ان يستخدم 

أعضاء هيئة 

التدريس أساليب 

م الءتدريس تت

 مع مختلف أنواع

 نواتج التعلم

 د. سماح

20/2 

1441 

20/7 

1441 

 االنتفال دالتمع

ولى المن السنة ا

للسنة الثانية من 

 .الدراسة
85% 

نسبة الطالب لهيئة 

 التدريس 

10 

تسهيل الوصول 

بفاعلية وبشكل يعتمد 

علية الي قواعد 

 اللكترونيةالبيانات ا

 واد البحثيةالمو 

حصر كل 

 ت العلميةالجالم

 االلكترونية

 د. عبد اللطيف
20/2 

1441 

20/7 

1441 

 مستفيدين تقييم ال

لخدمات المكتبة  

و مركز  الرقمية

 .الوسائط

80% 

11 

تفعيل البحث العلمي 

في تفعيل القضايا 

 التعليمية

معالجة القضايا 

التعليمية بواسطة 

 البحث العلمي

 عبداالطيف و د. 

 أ. ياسر

20/2 

1441 

20/7 

1441 

عدد أوراق العمل 

أو التقارير المقدمة 

للمؤتمرات خالل 

السنة الماضية لكل  

من أعضاء هيئة 

التدريس بدوام 

 كامل أو ما يعادله

80% 

12 

التوسع في تزويد 

القسم بالكوادر 

 العلمية البحثية

تعيييييييييين  ييييييييوادر 

بحثييييييية متميييييييز  

تساعد على اثيراء 

القسييييل بييييالبحو  

العلمييييية ال ا يييية 

 د. منى جابر
20/2 

1441 

20/7 

1441 

دخل البحث من 

مصادر خارجية 

في السنة السابقة 

نسبة لعدد  أعضاء 

هيئة التدريس 

70% 



 بدوام كامل بالبرنامج

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس )بدوام 

كامل( الذين لديهم 

على األقل بحث 

واحد محكم في 

 السنة السابقة

عدد ما نشر في 

مجالت علمية 

محكمة في السنة 

السابقة لكل عضو 

هيئة تدريس بدوام 

 كامل أو ما يعادله

13 

توثيق الصلة 

بالمجتمع وخدمة 

 افراده 

االخذ برأي 

حول المجتمع 

طبيعة الخدمة 

 المناسبة ألفراده

ديمه و  .أ

أ. 

 ورود

20/2 

1441 

20/7 

1441 

استبانات 

الستطالع اراء 

 المجتمع
70% 

14 

تشجيع اعضاء هيئة 

التدريس على افادة 

المجتمع في 

المجاالت االخرى 

التي لديهم فيها باع 

 طويل 

مطالبة اعضاء 

هيئة التدريس 

بتنويع المجاالت 

الخاصة بخدمة 

 المجتمع

و  أ. اريج العلي

 أ. حصة

20/2 

1441 

20/7 

1441 

عدد برامج التثقيف 

المجتمعي المقدمة 

 نسبة لعدد األقسام
80% 

 تحديث مكتبة القسم 15

جرد الكتب 

بالمكتبة لتحديد 

الكتب الالزمة 

للوفاء بمقررات 

 الخطة الجديدة

د. عبدالنعيم و د. 

 عبداللطيف
10/2 20/2 

تم تحديد احتياجات 

 %80 القسم من الكتب

 

 

    تحسين( برنامج اللغة اإلنجليزيةتطويرمتابعة تنفيذ خطة( 
 

 

 أولوية التحسين
 اإلجراءات الم طط لها

 مسؤولية

 التنفيذ

تاريخ 

اإلنجاز 

الم طط 

 له

مستوى 

 اإلنجاز
 في حالة عدم اال تمال

 مكتمل
غير 

 األسباب مكتمل
اإلجراء 

 المقترح
يف البرنامج للخطة توص

القيام بتوصيف  الجديدة

البرنامج و عمل 

مصفوفة لمخرجات 

 التعلم للبرنامج

 د/ عبدالنعيم
20/1 

1441 
√    



 

توصيف مقررات الخطة 

 الجديدة

القيام بنقل توصيفات 

الخطة الجديدة للنمازج 

الجديدة لتوصيف 

 المقررات

جمبع اعضااء 
هيئة التادريس 

 بالقسم

20/2 

1441 
√    

تحديث تقرير 

الدراسة الذاتية بما 

يتفق مع معايير 

المركز الوطني 

 المطورة

دراسة ملحوظات 

المراجعة و تحديث 

 التقرير

 د/ عبدالنعيم
10/3 

1441 
√    

قياس مخرجات 

   .التعلم
تم تحديد مخرجات 

 التعلم التي سيتم قياسها

 د/عبدالنعيم
نهاية 

الفصل 

 ولاأل
√    

 د/ رحاب

نهاية 

 الفصل

 الثاني
  

بنهاية الفصيل 

الدراسيييييييييييييييي 

 الثاني

 

تكوبن المجلس 

 االستشاري

تشكيل العمل على 

المجلس االستشاري 

من خالل دعوة 

الشخصيات العامة 

 للمشاركة  

 علي/د

 السعوي

6/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

 به 
 

مراجع خارجي 

 لجودة البرنامج

التواصل مع مراجع 

خارجي لجودة 

 البرنامج

 علي/د

 السعوي

15/8 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

بيييه وسييييكتمل 

خيييييمل الميييييد  

 المحدد 

 

عمل استبانات 

 للطالب

توزيع استبانات لقياس 

مدى رضاء الطالب 

عن الخدمات المقدمة 

لهم و كذلك تفاصيل 

 العملية التعليمية

د. منى جابر 

و وحدة القياس 

 و التقويم

20/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

بيييه وسييييكتمل 

خيييييمل الميييييد  

 المحدد 

 

التحسين الشامل 

لمنهجية التعليم 

 والتعلم في البرنامج

استطالع اراء 

 االكاديميين

 عبد اللطيفد.

 ايناس فوزي

20/6 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

 به
 



اخذ اراء جهات 

 التوظيف

ايجاد نظام لإلرشاد 

االكاديمي محدد فيه 

 المهام ومعتمد

حتياجات االتوفير 

لضمان  الالزمة

كفاءة التعلم 

 والتدريس

ان يستخدم أعضاء 

هيئة التدريس أساليب 

م مع الءتدريس تت

نواتج  مختلف أنواع

 التعلم

 د. سماح

20/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

بيييه وسييييكتمل 

خيييييمل الميييييد  

 المحدد 

 

تسهيل الوصول 

بفاعلية وبشكل 

يعتمد علية الي 

قواعد البيانات 

واد المو  اللكترونيةا

 البحثية

ت الجالمحصر كل 

 االلكترونية العلمية
 د. عبد اللطيف

20/5 

1441 
√    

تفعيل البحث العلمي 

في تفعيل القضايا 

 التعليمية

معالجة القضايا 

التعليمية بواسطة 

 البحث العلمي

د. عبيييييداالطيف 

 و 

 أ. ياسر

20/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

بيييه وسييييكتمل 

خيييييمل الميييييد  

 المحدد 

 

التوسع في تزويد 

القسم بالكوادر 

 العلمية البحثية

تعيييييييين  ييييييوادر بحثييييييية 

متمييييييز  تسييييياعد عليييييى 

اثييييراء القسييييل بييييالبحو  

العلميييييييييييييية ال ا ييييييييييييية 

 بالبرنامج

 د. منى جابر
20/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

 به 
 

توثيق الصلة 

بالمجتمع وخدمة 

 فراده أ

االخذ برأي المجتمع 

حول طبيعة الخدمة 

 المناسبة ألفراده

أ.ديمه و 

 أ. ورود

20/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

بيييه وسييييكتمل 

خيييييمل الميييييد  

 المحدد 

 

تشجيع اعضاء هيئة 

التدريس على افادة 

المجتمع في 

المجاالت االخرى 

التي لديهم فيها باع 

 طويل 

مطالبة اعضاء هيئة 

التدريس بتنويع 

المجاالت الخاصة 

 بخدمة المجتمع

أ. اريج العلي 

 أ. حصة و

20/7 

1441 
 √ 

جيييارى العميييل 

بيييه وسييييكتمل 

خيييييمل الميييييد  

 المحدد 

 

 تحديث مكتبة القسم

جرد الكتب بالمكتبة 

لتحديد الكتب الالزمة 

للوفاء بمقررات الخطة 

 الجديدة

د. عبدالنعيم و 

 د. عبداللطيف

20/2 

1441 
√    

 

 


