
 
 
 
 
 
 
 

 1الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 

 كلية التربية بالزلفي 
  جودة البرنامج خطة تحسين

 اللغة االنجليزيةبرنامج 
 هـ 1441/  1441العام الجامعي 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 2الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 الهيكل التنظيمي

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 3الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 وٍّخ سئ١ظ اٌمغُ

 
 
 

 
 

 وأسلم على أشسف ألاهبياء وسيد املسسلين هبيىا وحبيبىا دمحم عليه أفضل الصالة وأثم الخسليم، وبعد..ميحرلا نمحرلا هللا مسب وأصلي 

 

ة  قسام كلیة التربية في الزلفي  -ًحميز قسم اللغة إلاهجليًز
ٔ
حد ا

ٔ
إلى  بحىفير جعلیم محطىز في مجاالت اللغىیات الىظسیة واللغىیات الحطبیقیة والترجمة وألادب، ويهدف -بصفحه ا

 لسؤية اململكة الطمى 
ً
 .0202حة إعداد مخسجات جعليمية ذات مسحىي عاٍل في الترجمة وألادب واملهازات اللغىية لحلبیة محطلبات سىق العمل وثحقيقا

ق املسحىي املشسف الري یضعىا في ويسعى القسم لححقیق مسحىیات عالیة من الجىدة في الحعلیم والبحث العلمي، ومىاكبة الحطىزات املسحجدة في كافة املسازات لححقي

ا ا وٕاقلیمیًّ ة املسمىقة محلیًّ قسام اللغة إلاهجليًز
ٔ
 .مصاف ا

 

عضاء ھیئة الحدزیس املحخصصين في علىم اللساهیات الىظسیة والحطبیقیة وألادب إلاهجليزي من خسیج
ٔ
ة هخبة من ا ي الجامعات العاملیة، ممن ويضم قسم اللغة إلاهجليًز

 .كافية في مجاالت الحدزیس ووشس ألابحاث في املجالت العلمیة املحكمة، واملشازكة في املؤثمسات والىدوات املحلیة وإلاقليميةلديهم الخبرة ال

 

 

 

 د. عبدالسحمن القفازي 

ة  زئيس قسم اللغة إلاهجليًز

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 4الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 
 

 واألهداف األول: الرسالةالمعيار 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 المستوى المستهدف مؤشرات اإلنجاز

 النهاية البداية

 ٔشش سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚا٘ذاف اٌجشٔبِظ 1

 
البِخ ٔذٚاد ٚ ٚسػ ػًّ ٌّٕبلشخ افضً 

اٌّمزشحبد ٚاٌزؼذ٠الد ِغ دػٜٛ غ١ش 

ِٕغٛثٟ اٌمغُ ِٓ اسثبة اٌؼًّ ٚاٌغٙبد 

ا١ٌّٕٙخ ٚاٌخش٠غ١ٓ ألثذاء آسائُٙ 

 .ِٚالحظبرُٙ
 

اعزطالع اساء اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌمغُ 

ٚدػٛرُٙ ألثذاء اٌّمزشحبد ثخظٛص 

ط١بغخ  سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚا٘ذاف اٌمغُ 

ثظٛسرٙب اٌحب١ٌخ ٚاالعزّشاس ثٕشش٘ب ػٍٝ 

 ِٕشٛساد ٍِٚظمبد ٚثٕشادشىً 

 ٌغٕخ اٌجشٔبِظ

+ 

فش٠ك خطخ اٌزحغ١ٓ اٌّغإٚي ػٓ 

 اٌّؼ١بس األٚي

 

1-1442 

 

5-1441 

 

 رمبس٠ش إٌذٚاد ٚ ٚسػ اٌؼًّ

 

رمبس٠ش ِشبسوبد اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌمغُ ٚاسثبة اٌؼًّ

 خطبثبد اٌزٛاطً

ٔزبئظ اعزطالػبد اٌشاٞ اٌّزؼٍمخ 

 عبٌخثبٌزحمك ِٓ ِؼشفخ اٌش

 

ٔشش سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚا٘ذاف اٌجشٔبِظ 

ٚث١ٓ ِخزٍف  ػٍٝ اٚعغ ٔطبق ِّىٓ

ششائح اٌّغزّغ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ 

 اٌجشٔبِظ

1 
رفؼ١ً اعزخذاَ اٌشعبٌخ وأعبط ٌٍزخط١ظ 

 االعزشار١غٟ ػٍٝ اٌّذٜ اٌّزٛعظ

رشى١ً ٌغٕخ ِٓ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٌزٛأِخ اٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف ِغ ِخزٍف 

 رزخز فٟ اٌجشٔبِظاٌمشاساد اٌزٟ 

 اٌجشٔبِظ ٌغٕخ

+ 

فش٠ك خطخ اٌزحغ١ٓ اٌّغإٚي ػٓ 

 اٌّؼ١بس األٚي

1-1441 8-1441  

 رمبس٠ش اٌٍغٕخ

 لشاس رشى١ً اٌٍغٕخ

 

 

 

 

أطالق ٚرٛافك لشاساد اٌجشٔبِظ 

ٚاعشاءارٗ ِغ سؤ٠خ ٚسعبٌخ 

 ٚا٘ذاف اٌجشٔبِظ

3 

رفؼ١ً دٚس اٌطٍجخ ٚاٌخش٠غ١ٓ  ٚأسثبة اٌؼًّ 

 فٟ اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍشعبٌخ( ا١ٌّٕٙخٚا١ٌٙئبد 

دػٛح اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌجشٔبِظ 

ٌحضٛس ٔذٚاد ٠ؼمذ٘ب اٌمغُ ٌٍزحمك ِٓ 

 .رٕف١ز اٌشعبٌخ ٚرط٠ٛش٘ب

فش٠ك خطخ اٌزحغ١ٓ اٌّغإٚي ػٓ 

اٌّؼ١بس األٚي ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚحذح 

 اٌخش٠غ١ٓ

1-1442 

 

5-1441 

 

 اٌزمبس٠ش ٚإٌششاد
ٚإٌذٚاد ٚسػ اٌزٟ رٛصك اٌٍمبءاد 

 اٌؼًّ
 

 خطبثبد اٌزٛاطً

اششان اوجش شش٠حخ ِّىٕخ ِٓ 

اٌطٍجخ ٚاٌخش٠غ١ٓ  ٚأسثبة اٌؼًّ 

 فٟ اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍشعبٌخ

 



 
 
 
 
 
 
 

 5الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 

 وضمان جودته البرنامج الثاني: إدارة المعيار

 اإلعشاءاد أ٠ٌٛٚبد اٌزحغ١ٓ َ
 ِغإ١ٌٚخ

 اٌزٕف١ز

 رٛل١ذ اٌزٕف١ز
 اٌّغزٜٛ اٌّغزٙذف ِإششاد اإلٔغبص

 إٌٙب٠خ اٌجذا٠خ

1 

 

 زط٠ٛش اٌجشٔبِظٌرشى١ً ٌغبْ 

رشى١ً ٌغٕخ ِٓ اػضبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ رؼٕٝ ثزم٠ُٛ اٌجشٔبِظ ثٕبء 

اعزطالػبد ا٢ساء ٚرمبس٠ش  ػٍٝ

 اٌجشٔبِظ ِٚمشسارٗ

 ٌغٕخ اٌجشٔبِظ

+ 

فش٠ك خطخ اٌزحغ١ٓ اٌّغإٚي ػٓ 

 اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ

1-1442 

 

6-1441 

 

 لشاس رشى١ً اٌٍغٕخ

رمذ٠شاد اٌطٍجخ ٚاٌخش٠غ١ٓ ٚاسثبة 

 اٌؼًّ ػٓ عٛدح اٌجشٔبِظ

سفغ عٛدح اٌجشٔبِظ ٚاالسرمبء ثٗ فٟ 

ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد ِضً اٌّمشساد 

 ٚاٌخذِبد ٚغ١ش٘ب

2 

ِزبثؼخ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌغٛدح اٌجشٔبِظ ٚاٌّمشساد 

 ٚاٌضؼف ٚاٌزحغ١ٓ اٌمٛح ٚرحذ٠ذ ٔمبط

رفؼ١ً دٚس ٌغٕخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ 

ثّمبسٔخ ِشعؼ١خ داخ١ٍخ  ٌٍم١بَ

 ٚخبسع١خ ِغ عبِؼبد ِشِٛلخ

 ٌغٕخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ

1-1442 

 

6-1441 

 

رحم١ك دسعبد ِمبسثخ اٚ افضً ِٓ  رمش٠ش ٔزبئظ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ 

اٌجشاِظ اٌّحذدح ٌٍّمبسٔخ 

ٚاالعزّشاس٠خ ثبٌزحغ١ٓ ٌٍٛطٛي 

 ٌألفضً

3 

رحذ٠ذ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّإششاد اٌالصِخ 

اٌغٛدح فٟ رط٠ٛش اداء ٌضّبْ 

ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌزم٠ُٛ 

 اٌذٚسٞ ٌألػضبء ٚاٌجشٔبِظ

 ٌغٕخ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ

1-1442 

 

8-1441 

 

ِحبضش االعزّبػبد ٌزذس٠ت اػضبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ رطج١ك ِؼب١٠ش 

 اٌغٛدح فٟ اٌزذس٠ظ

 

رحم١ك افضً اداء ٌألػضبء 

 ٚاٌجشٔبِظ

4 
 ٚ اٌطالة لغّٟ ث١ٓ اٌّشبسوخ رٕغ١ك ٚ رفؼ١ً

 اٌغٛدح أػّبي فٟ اٌطبٌجبد

اششان اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٚاٌطٍجخ فؼ١ٍب ِٓ وال اٌمغ١ّٓ فٟ  

اعزّبػبد ٌغبْ اٌزم٠ُٛ ٚاػذاد 

 اٌزمبس٠ش

 + ٚحذح اٌغٛدح ٌغٕخ اٌجشٔبِظ

1-1442 

 

8-1441 

 

 خطبثبد رشى١ً اٌٍغبْ ٚاٌزى١ٍف

 

ِحبضش االعزّبػبد ٚرٛل١غ اٌطٍجخ 

 االػضبء

شطشٞ اٌجشٔبِظ فٟ دِظ ٚاششان 

 اػّبي اٌغٛدح

6 
 اٌف١ٕخ ٚعٛد ا١ٌخ  ٌٍزغز٠خ اٌشاعؼخ حٛي اداء اٌىٛادس

 اٌّغبٔذح ٌزحغ١ٓ االداء ٚرط٠ٛش اٌّٙبساد ٚاإلداس٠خ

ػمذ ِغبٌظ دٚس٠خ ث١ٓ سئ١ظ 

اٌمغُ ِٕٚغٛثٟ اٌمغُ ٌٍزشبٚس 

 ثبٌشإْٚ االداس٠خ ٚاالوبد١ّ٠خ

 ٌغٕخ اٌجشٔبِظ

1-1442 

 

8-1441 

 
 ِٚحبضش اٌّغبٌظرمبس٠ش 

سفغ ِغزٜٛ اداء اٌىٛادس اٌّغبٔذح 

 ثبٌمغُ ٚرحم١ك افضً ِب ٠ّىٓ

 رىض١ف رفؼ١ً ٚدٚس اٌفشق االعزشبس٠خ فٟ اٌجشٔبِظ 7

تشكيل فرق استشارية دائمة 

ومؤقتة للمتابعة وتقديم المشورة 

 ٌغٕخ اٌجشٔبِظ حول محتوى البرنامج وجودته

1-1442 

 

8-1441 

 

االعزشبس٠خ لشاس رشى١ً اٌفشق 

 ٚٚعٛد٘ب فؼ١ٍب

 

اٌزمبس٠ش ٚاٌزٛع١ٙبد اٌظبدسح ػٓ 

 اٌفشق االعزشبس٠خ

االعزضادح ِٓ رٚٞ اٌخجشح ٌشفغ 

 ِغزٜٛ عٛدح اٌجشٔبِظ

8 
 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػضبء ث١ٓ ثبٌمغُ اٌغٛدح صمبفخ ٔشش

 ٚاٌطٍجخ ٚاالداس١٠ٓ

ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٚرخظ١ض ٠َٛ 

ٌٕشش ٚرجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد 

 ٚحذح اٌغٛدح ثبٌجشٔبِظ  اٌظذد ثٙزا

1-1442 

 

4-1441 

 

رمش٠ش ػٓ ا١ٌَٛ اٌّخظض ٌٍزؼش٠ف 

 ثبٌغٛدح ٚاالػزّبد االوبد٠ّٟ

 

 إٌّشٛساد اٌزؼش٠ف١خ ثضمبفخ اٌغٛدح

 

ص٠بدح ٚػٟ ِٕغٛثٟ اٌمغُ ثأ١ّ٘خ 

ضّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد االوبد٠ّٟ 

 ٌٍجشٔبِظ ٌٍّٚإعغخ وىً

 



 
 
 
 
 
 
 

 6الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 

 والتعليمالثالث: التعلم  لمعيارا

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 المستوى المستهدف مؤشرات اإلنجاز

 النهاية البداية

1 

 

 

 رفؼ١ً ا١ٌخ رم٠ُٛ اٌخجشاء اٌّغزم١ٍٓ

االعزؼبٔخ ثخجشاء ِٓ اٌمطبػبد 

ا١ٌّٕٙخ راد اٌؼاللخ اضبفخ ألػضبء 

١٘ئخ رذس٠ظ ِٓ رٚٞ اٌخجشح ِٓ 

اٌغبِؼخ فٟ ػ١ٍّبد رم٠ُٛ  خبسط

 اٌجشٔبِظ ِٚشاعؼزٗ

 ٌغٕخ اٌجشٔبِظ

1-1442 

 

5-1441 

 لشاس رشى١ً ٌغٕخ اٌخجشاء 
 

 رمبس٠ش اٌزٛط١بد

رحغ١ٓ اداء اٌجشٔبِظ ِٓ خالي 

 االعزفبدح ِٓ اساء ِغزمٍخ

2 

 

 اػزّبد اعزشار١غ١خ رم١ّ٠ٛخ ٚرط٠ٛش٠خ ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ

رحذ٠ذ ثشٔبِظ صِٕٟ ٌٍذسٚط 

ٌّغبػذح اٌّزؼضش٠ٓ ِٓ االضبف١خ 

  اٌطالة
اػضبء ١٘ئخ + ٌغٕخ اٌجشٔبِظ 

 اٌزذس٠ظ

1-1442 

 

7-1441 

 

 رمبس٠ش اٌجذء ثبٌجشٔبِظ فؼ١ٍب

ٔغجخ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطٍجخ 

 اٌّشبسوْٛ

رحم١ك افضً ِغزٜٛ ٌٍطٍجخ 

 ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رط٠ٛش ِغزٛاُ٘

3 

ِزبثؼخ ِشبسوخ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ االٔشطخ 

 ثّب ٠خض اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٚغ١ش٘ب ا١ٌّٕٙخ

رمذ٠ُ اٌزذس٠ت اٌالصَ ١ٌٙئخ اٌزذس٠ظ 

ػٍٝ اعزخذاَ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ 

ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاالعزخذاَ اٌفؼبي 

 ٌٍزىٌٕٛٛع١ب

 ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش ثبٌجشٔبِظ

1-1442 

 

7-1441 

 
 ٔغجخ ِشبسوخ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 
 ػذد اٌذٚساد اٌّمذِخ

اعزفبدح اػضبء ١٘ئخ اٌزشو١ض ػٍٝ 

اٌزذس٠ظ ِٓ اٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ 

 ٚرط٠ٛش ِٙبسارُٙ ٌالسرمبء ثٙب

4 

االٌزضاَ ثبٌغ١بعبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌالصِخ ٌزط٠ٛش اٌّمشساد 

 اٌذساع١خ ٚرحذ٠ضٙب

رحذ٠ذ ا١ٌخ صبثزخ ٌزحذ٠ش اٌّمشساد 

 اٌذساعخ

 1442-1 ٌغٕخ اٌخطظ اٌذساع١خ ثبٌجشٔبِظ

 

4-1441 

 

 لشاساد اٌزشى١ً
 

 رٛط١بد اٌٍغبْ
 

ِٛاوجخ اٌّمشساد ِغ اٌّغزحذصبد 

 ثبٌٍغخ ٚٔظش٠برٙب

5 

 أ٘ذاف ٚضغ ا١ٌخ ٌم١بط ِذٜ رحمك

ِٓ  اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚخشعبرٗ اٌجشٔبِظ

 خالي اٌّمشساد اٌذساع١خ

تحديد نسب وصول المخرج لكامل 

 المقررات

 

 ٌغٕخ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ثبٌجشٔبِظ

1-1442 

 

7-1441 

 

 

اٌجشٔبِظ ِظفٛفبد رٛافك ا٘ذاف 

 ِٚخشعبرٗ ِغ رٍه اٌخبطخ ثبٌّمشساد
رحم١ك ا٘ذاف اٌجشٔبِظ ٚرط٠ٛش 

 ِمشسارٗ ٌزحم١ك ٘زٖ اال٘ذاف

6 
ِزبثؼخ ِذٜ رحمك ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌخبطخ ثبٌجشٔبِظ 

 ِٚذٜ رٛافمٙب ِغ ا٘ذافٗ ِٚمشسارٗ

اػذاد د١ًٌ ِزىبًِ ػٓ رٛافك 

ِخشعبد اٌزؼٍُ ِغ ا٘ذاف اٌجشٔبِظ 

 رحممٙب ِٚمشسارٗ ٚل١بط ِذٜ
 ٚحذح اٌغٛدح ثبٌجشٔبِظ

1-1442 

 

7-1441 

 

 ِظفٛفبد ّٚٔبرط اٌزٛافك ٚاٌم١بط

اٌٛطٛي اٌٝ رظٛس ٚاضح ٚدل١ك 

 ػٓ ِذٜ اٌزٛافك إٌّشٛد

 



 
 
 
 
 
 
 

 7الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 

 المعيار الرابع: الطالب

 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 المستوى المستهدف مؤشرات اإلنجاز

 النهاية البداية

1 

آ١ٌخ فؼبٌخ ٌٍزٛاطً ِغ اٌخش٠غ١ٓ ٚئششاوُٙ فٟ  رطج١ك

ِٕبعجبرٗ ٚأٔشطزٗ، ٚاعزطالع آسائُٙ االعزفبدح ِٓ 

  ٚدػُّٙ، خجشارُٙ،

 ٚشبٍِخ ػُٕٙ.  لٛاػذ ث١بٔبد ِحذصخ اػذاد

حظش اٌطالة اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌزٛاطً 

ِؼُٙ ػٓ طش٠ك اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ 

دٚس٠خ ِٚغّٛػبد ٚ ػمذ اعزّبػبد 

 ِؼُٙ

ٌغٕزٟ األٔشطخ اٌطالث١خ ٚ شإْٚ 

 اٌخش٠غ١ٓ

1-1442 

 

7-1441 

 

رمبس٠ش حظش ٚ رأ١ً٘ اٌطالة اٌخش٠غ١ٓ 

رحغ١ٓ اٌجشٔبِظ ثّب ٠زٛافك ِغ  ِٓ خالي اٌمغُ

 احز١بعبد اٌخش٠غ١ٓ

2 

 

ئعشاءاد فؼبٌخ ٌّزبثؼخ رمذَ اٌطالة ٚاٌزحمك ِٓ  رطج١ك

 اعز١فبئُٙ ِزطٍجبد اٌزخشط.

رٕج١ٙبد ػجش ٚعبئً  ٔشش ئػالٔبد ٚ

ِخزٍفخ )اٌجٛاثخ األوبد١ّ٠خ، اٌجش٠ذ 

اإلٌىزشٟٚٔ، اٌٛارظ آة( ٌؼمذ 

 اعزّبػبد ِغ اٌخش٠غ١ٓ

اٌزأو١ذ ػٍٝ فؼب١ٌخ ٔظبَ االسشبد 

 االوبد٠ّٟ

ٌغٕخ حمٛق ٚ دػُ اٌطبٌت ٚاإلسشبد 

 األوبد٠ّٟ

1-1442 

 

4-1441 

 

 خطخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌجٛاثخ األوبد١ّ٠خ

 االوبد٠ّٟ رمبس٠ش ٌغٕخ االسشبد

 اعز١فبء ِزطبثبد اٌزخشط

3 

رّض١ً ِٕبعت ٌٍطالة فٟ اٌّغبٌظ ٚاٌٍغبْ راد  ٚعٛد

ٚعٛد ِّض١ٍٓ ٌٍطالة فٟ اٌّغٍظ  اٌظٍخ.

 االعزشبسٞ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍخ

 ٌغٕزٟ دػُ اٌطبٌت ٚاألٔشطخ اٌطالث١خ
1-1442 

 

1-1441 

 

 لشاس رشى١ً اٌّغٍظ االعزشبسٞ
 رحم١ك رّض١ً اٌطالة فٟ اٌّغبٌظ

4 

أٔشطخ ال طف١خ ٌطالة اٌجشٔبِظ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ  رٛف١ش

اٌّغبالد ٌز١ّٕخ لذسا رُٙ ِٚٙبسارُٙ ، ٠ٚزخز اٌجشٔبِظ 

 إٌّبعجخ ٌذػُ ٚرحف١ض ِشبسوزُٙ.  اإلعشاءاد

رٕظ١ُ أٔشطخ ٚ ِغبثمبد ِٓ لجً 

ثبٌزؼبْٚ ِغ   لغُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

ٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌشإْٚ اٌطالة ِّضٍخ 

 اٌطالث١خثٛحذح األٔشطخ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ  لغُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

 ٚحذح االٔشطخ

 

1-1442 

 

4-1441 

 

د١ًٌ اٌطبٌت ِحذس ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ 

ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطالة ٚلذسارُٙ  ٚاٌجٛاثخ اإلٌىزش١ٔٚخ

 ٚاالعزفبدح ِٓ رٌه

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 8الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

 المعيار الخامس: هيئة التدريس

 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 المستوى المستهدف مؤشرات اإلنجاز

 النهاية البداية

1 

٠ٛفش اٌجشٔبِظ اٌز١ٙئخ إٌّبعجخ ١ٌٙئخ اٌزذس٠ظ اٌغذد 

ٚاٌّزؼب١ٔٚٓ ٌضّبْ فُّٙٙ ٌطج١ؼخ اٌجشٔبِظ، ٚحمٛلُٙ ٚ 

 ِٙبُِٙ ِٚغإ١ٌٚبرُٙ ٚحغُ اٌؼًّ

ػمذ ٌمبءاد رؼش٠ف١خ ٚئسشبد٠خ ِغ 

 اٌغذداألػضبء ٚاٌّٛظف١ٓ 

بالتعاون مع ادارة  ٌغٕخ اٌجشٔبِظ

 الكلية

 

1-1442 

 

4-1441 

 

ٚعٛد عذٚي صِٕٟ ٌٙزٖ اٌٍمبءاد ٚ 

رمبس٠ش رٕف١ز اٌجشٔبِظ فؼ١ٍب حغت 

 رٛط١فبد ثشاِظ اٌز١ٙئخ ٚاٌزٛع١ٗ

رحم١ققك فٙققُ أػضققبء ا٘ئ١ققخ اٌزققذس٠ظ 

 ٌّٙبُِٙ ٚحمٛلُٙ

2 

 اٌجشٔبِظ ا١ٌّٕٙخ  رضُ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أٚ اٌّزؼب١ٔٚٓ فٟ

ثؼض ا١١ٌّٕٙٓ  ِٓ رٚٞ اٌخجشح ٚاٌّٙبسح اٌؼب١ٌخ فٟ 

 ِغبي اٌجشٔبِظ

ػًّ عذٚي صِٕٟ العزّبػبد اٌٍغبْ 

االعزشبس٠خ ٚرؼ١ّّٗ ػٍٝ أسثبة 

 اٌؼًّ

 اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ثبٌجشٔبِظ
1-1442 

 

4-1441 

 
ئسفبق ِحبضش اعزّبػبد اٌٍغٕخ  

 االعزشبس٠خ ثبٌجشٔبِظ
رحم١ك اعقزفبدح اٌجشٔقبِظ فقٟ اٌغبٔقذ 

 إٌّٟٙ

3 

رشبسن ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ أٔشطخ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ، ٚ 

رؼذ ِشبسوزُٙ فٟ ٘زٖ األٔشطخ أحذ ِحىبد رم١١ُّٙ 

 .ٚرشل١زُٙ

رشى١ً ٌغٕخ ِٓ أػضبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ رىْٛ ِغإٌٚخ ػٓ ػاللخ 

 اٌجشٔبِظ

أػضبء ١٘ئخ ٌغٕخ خذِخ اٌّغزّغ + 

 اٌزذس٠ظ

1-1442 

 

7-1441 

 

 ٚرمبس٠ش٘بلشاس رشى١ً اٌٍغٕخ 

 رحم١ك االعزفبدح اٌّغزّؼ١خ

4 

٠زٍمٝ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثشاِظ فٟ اٌزط٠ٛش إٌّٟٙ ٚ 

األوبد٠ّٟ، ٚفك خطخ رٍجٟ احز١بعبرُٙ ٚرغُٙ فٟ رط٠ٛش 

 أدائُٙ

حش االػضبء ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ 

دٚساد رذس٠ج١خ ٌٚمبءاد ِٚإرّشاد 

 ٚحٍمبد ٔمبػ ٚغ١ش٘ب

 1442-1 ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش

 

7-1441 

 

شٙبداد اٌذٚساد ٚاٌّإرّشاد ٚ رمبس٠ش 

اٌحضٛس عغالد رم١١ُ عٛدح اٌزذس٠ظ 

ٚٔغجخ ِشبسوخ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 اٌزط٠ٛش إٌّٟٙ فٟ أشطخ

 رط٠ٛش ِٙبساد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

5 

رشبسن ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ أٔشطخ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش اٌجشٔبِظ 

اششان اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٚاٌّإعغخ

  فؼ١ٍب ِٓ وال اٌمغ١ّٓ فٟٚاٌطٍجخ 

اعزّبػبد ٌغبْ اٌزم٠ُٛ ٚئػذاد 

 اٌزمبس٠ش

أػضبء ١٘ئخ ٌغٕخ اٌجشٔبِظ + 

 اٌزذس٠ظ

1-1442 

 

7-1441 

 

 خطبثبد رشى١ً اٌٍغبْ ٚاٌزى١ٍف

ِحبضش االعزّبػبد ٚرٛل١غ اٌطٍجخ  

 األػضبء

 

رحم١ققك ِشققبسوخ ٘ئ١ققخ اٌزققذس٠ظ فققٟ 

 اٌزط٠ٛش

6 

ٚعٛدح اٌخذِبد اٌّمذِخ رطجك آ١ٌبد فؼبٌخ ٌزم٠ُٛ وفب٠خ 

اعزطالع آساء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ حٛي  ١ٌٙئخ اٌزذس٠ظ ٚل١بط ِذٜ سضبُ٘ ػٕٗ

 عٛدح اٌخذِبد اٌّمذِخ

 ٌغٕخ االحز١بط
1-1442 

 

7-1441 

 
 ٔغجخ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّشبسو١ٓ

 ٔزبئظ اعزطالع سضب ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

رحم١ققك عققٛدح اٌخققذِبد ٚسضققب ١٘ئققخ 

 اٌزذس٠ظ



 
 
 
 
 
 
 

 9الصفحة  هـ1441-1441خطة التحسين المقترحة للعام   -اعداد وحدة الجودة بقسم اللغة االنجليزية
 

التعلم والمرافق والتجهيزاتالمعيار السادس: مصادر   

 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 المستوى المستهدف مؤشرات اإلنجاز

 النهاية البداية

1 

 

رفؼ١ً دٚس اٌّإعغخ ثؼمذ ٚسػ ػًّ ٚ دٚساد رذس٠ج١خ 

 ٌّغزخذِٟ اٌّشافك حغت ِزطٍجبد اٌظحخ ٚاٌغالِخ

  

  

 

رذس٠ج١خ ٚ ٚسػ ػًّ ػمذ دٚساد 

ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌّغزخذ١ِٓ فٟ ِغبي 

 اٌظحخ ٚ اٌغالِخ

 

 لجنة التدريب والتطوير

1-1442 

 

5-1441 

 

ٔغجخ االلجبي ػٍٝ اٌزغغ١ً ِٓ ِٕغٛثٟ 

 اٌى١ٍخ ٚ اٌجشٔبِظ

 اٌحمبئت اٌزذس٠ج١خ

اٌٍٛائح اٌزٕظ١ّ١خ اٌخبطخ ثبعزخذاَ 

 اٌّشافك

اٌٛػٟ ثى١ف١خ اعزخذاَ اٌّشافك ٚفك 

 ِزطٍجبد اٌظحخ ٚاٌغالِخ

2 

رٛف١ش اٌؼذد اٌىبفٟ ٚ اٌّإً٘ ِٓ اٌف١١ٕٓ فٟ رشغ١ً ٚ 

 ر١ٙئخ اٌّؼبًِ ٚ اٌّخزجشاد

 1442-1 ٌغٕخ اٌجشٔبِظ اٚ اٌج١ٕخ اٌزحز١خ رم١١ُ حبٌخ اٌّؼبًِ ٚ اٌّخزجشاد

 

3-1441 

 

 رمش٠ش رم١١ُ حبٌخ اٌّؼبًِ ٚ اٌّخزجشاد
عٌٙٛخ اعزخبدَ اٌّؼبًِ ٚاٌّخزجشاد 

 ٚعب٘ض٠زٙب ٚرف١ًٍ األػطبي

  

  

  

  

  


