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الخطة التطويرية في الكلية



:التحدياتالعديد من تواجه مؤسسات التعليم العالي

لماذا الجودة ؟؟؟
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:مواجهة هذه التحديات يفرض 
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أداء العمل بأسلوب صحيح متقن وفق مجموعة من 

الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التربوية المعايير

التربوية التعليمية محققا األهدافبأقل جهد وكلفة  التعليمي

، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر 

المؤهلة علميا
هي أساس المفاضلة والتميز، وهي مفتاح  المعاييروهذه 

ن خالل االلتزام مإال يتم ال تحقيق الجودة و .ضمان الجودة
.بهذه المعايير

   2012-7-10مركز ضمان الجودة  –جامعة تشرين –الخطة التطويرية في الكلية 



المتعلقة بالجودة ؟؟؟ األسئلة األساسية

هي األعمال المتبعة لضمان الجودة ؟ ما
خطط
سياسات
عمليات
كيف يمكن أن نتأكد من تحقيق األهداف؟
 المراقبة والمتابعة  
التقييم
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التخطيط واإلستراتيجية

 لتخطيط االستراتيجي وهيامراحل  بتحقيق رهينالتوازن المؤسسي:

والبد أن تكون الرؤية . تعريف وتحديد الرؤية المستقبلية المأمول تحقيقها

 االستراتيجيةالخيارات كل  وقائمة على أوضاع وقدرات المنظمة الحالية 

.عوائق التقدم التنافسي ولتقليل من حواجز ل

بين نتائج  المالئمةعملية قوامها : التخطيط االستراتيجي للتعليم هو

تقييم البيئة الخارجية لمؤسسة تعليمية وبين موارد البيئة الداخلية لهذه 

المؤسسة
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التخطيط واإلستراتيجية















اآلن

المستقبل
ف
كي
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أولى خطوات التفكير االستراتيجي

الحاليالواقع لوضع المستهدفا

للمنظمة 

الخطة اإلستراتيجية

المأزقالفجوة
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الدائمة هي الربط بين منهجية التطبيق االشكالية
واإلدارية  االستراتيجيةالفعلي لبرامج الجودة والخطط  
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الجودة 
ستراتيجيةاإل
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عناصر التخطيط االستراتيجي
وضع الرؤية والرسالة

 ًللخطة اإلستراتيجية الجامعةتحديد الغايات واألهداف وفقا  

تحديد المشاكل واألولويات

 تحديد الموارد الالزمة

  
 تحديد واستعراض مؤشرات األداء
 

 المتابعة والتقييم
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:على الخطة أن تكون

بسيطة ومكتوبة •

واضحة ومبنية على  •
وضع حالي حقيقي



..التخطيط

 وضع األهداف..

 النجاز ها  بهوتحديد ما ومن يجب القيام ..

 خالل فترة زمنية محددة  ..

 وضمن ظروف ومعطيات محددة..

للحصول على نتائج محددة..
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الخطة

هي مجموعة أنشطة أو عمليات متتالية 
الزمة لتحقيق الهدف
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المفاهيم األساسية لعملية التخطيط
الغرض:Purpose

..سر وجود المنظمة من منظور المجتمع/ مبرر 
الجامعة* 
المستشفى* 
 الغايةGoal :  

رضاء المستهلك -الجودة –اإلنتاجية : زيادة 
الهدف:Objective   

غرض عملي محدد يجب الوصول إليه
  Task:المهمة

أنشطة الزمة لتحقيق األهداف 
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نظرة عامة على عملية التخطيط

مبادئ أساسية 

ما هو التخطيط

لماذا التخطيط

من يشارك 
بالتخطيط

متى نقوم بالتخطيط

أنواع التخطيط

المهام الداخلية

مراجعة 
االنجازات

تحليل المشاكل 
وتحديد 

االحتياجات

تحديد 
األولويات

خطوات التخطيط

المسح البيئي

مراجعة 
االنجازات

المراجعة 
اإلستراتيجية

وضع األهداف

وضع المهام

وضع خطة 
التنفيذ

أدوات التخطيط

تحليل 
swot

تحليل الفجوة 
Gap

تحليل اإلطار 
المنطقي

LFA

التقييم والمتابعة

التخطيط للمتابعة 
والتقييم

مؤشرات القياس

قياس األداء 
)المخرجات(

مبادئ أساسية أفضل الممارسات الموارد 
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مشاكل وضع األهداف 
التخطيط قصير المدى بعدم الرجوع إلى الخطة اإلستراتيجية للجامعة•

OBJECTIVEواألهداف المحددة ) GOALSالغايات (الخلط بين األهداف العامة •

المحددةفي وضع األهداف  SMARTعدم إتباع قاعدة •

  األهداف الذكية )SMART objectives  ( هي على النحو التالي  :

- S -أن يكون الهدف دقيقاً ومحدداً  Specific 

- M -أن يكون قابالً للقياس  Measurable 

- A -أن يكون قابالً لإلنجاز  Achievable 

- R -أن يكون واقعي  Realistic 

- T - أن يكون له بعد زمني Time 
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..أمثلة   الغاية:GOAL
قادراً على لعب دور منتج في مجتمعه لكليةاأن يكون خريج 

األهداف:OBGECTIVES

زيادة التدريب الميداني للطالب كمتطلب من متطلبات المواد: SMARTهدف ال يحقق 

: SMARTهدف يحقق  

المقررات التطبيقية ،زيادة التدريب الميداني للطالب في  

، بما ال يقل عن خمس جلسات ميدانية خالل دورة المقرر 

،المتعاقد معها  المشافييشرف عليها مدرس المقرر في 

والذي سوف يحسن جودة العملية التعليمية ،..

.وذلك خالل الفصل الدراسي القادم وبشكل دائم 

S

M

A

R
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أســــس الخــــــــــــطة 
-  نقاط قوة ،ضعف،فرص ،تهديدات( الذاتي التقويمبناء الخطة على(

-  الواقع المحلي تالئم(تقويم األداء ولتخطيط اعتماد معـايير عالمية(

- غايات وأهداف محددة مشتقة من ( خطــط تنفيذية لتحــــقيق الجــــودة

)ورؤية ورسالة الجامعة والكلية استراتيجية

- مؤشرات قياس اإلنجاز( األداء مقــارنات مرجعــــية لتطـوير(

- محاضرات ودورات تدريبية( نشــــــــر ثقـــــــــافة الجــــــــــودة(

- أكبر عدد ممكن( الطـالب والعاملين في الجودة مشاركة(

-  وحـاجات تفيدين ـالمستطلعات ن ـبيالتوازن مراجـــعة الخطــة لتحـــقيق

التنمـية
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هو التقويم الذاتي؟ ما
التي يكونها أهل الجامعة عن مؤسستهم، باالعتماد على استقصاء  الصورة•

البيانات والمعلومات والوثائق المتوافرة أو التي يجب توفيرها خالل عملية 
.التقويم

المهتمين أين  ولواقع حال الجامعة، يبين للمعنيين  )تمحيص(فحص دقيق •
وكيف يكون العالج؟ولماذا أجادت المؤسسة الجامعية ولماذا ؟ وأين أخفقت 

ومنتظمة لنشاطات المؤسسة ونتائجها بالقياس إلى نظام إدارة مراجعة شاملة •
.الجودة
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  مجاالت التقويم
:يتناول التقويم الجامعي المؤسسي الذاتي المجاالت التالية

 اإلدارة :األول المجال.
 الهيئة التعليمية: الثانيالمجال.
 الطالب: الثالثالمجال.
 التعليم: الرابعالمجال.
 البحث العلمي: الخامسالمجال.
 الحياة الجامعية :السادسالمجال.
 المباني والمرافق والتجهيزات: السابعالمجال.
 المكتبات: الثامنالمجال.
 الموارد واإلنفاق: التاسعالمجال.
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أمثلة عن المعايير
:هيئة التدريس•
 في التخصصات اإلنسانية  1:30نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس

.في التخصصات العلمية 1:20و

: المباني والمرافق األكاديمية•
 متر مربع على األقل) 40(مساحة القاعة

متراً مربعاً لكل طالب من مساحة الموقع الجامعي) 35:(أرض الجامعة.

 عناوين لكل طالب) 10(توفير مصادر معلومات بواقع  :المكتبة.

  جهازاً وخمس طابعات لكل ) 20(توفير مختبر حاسوب واحد على األقل يحتوي
.طالب) 500(
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أمثلة عن الخطة التطويرية 
األهداف

 
األساليب 
واآلليات

 
المنفذون

 

 
الفترة 
الزمنية

 
األداءمؤشرات 

تحديد _ 1
فلسفة 

واضحة 
للتدريس 
والتعلم 

تعكس أهداف 
ورسالة القسم 

.
 

تقييم _ 2
كل (مستمر 

)  سنوات5
لمخرجات 

الطالب تعلم 
مع المؤهالت 

المطلوبة 
لسوق العمل

     

تحديد    .1
النظريات 

التي يتبناها 
أعضاء هيئة 
التدريس في 

القسم في 
التدريس 
والتعلم 
.  والبحث

تحديد    .2
الجانب 

العملي فيه 
وتالزمه مع 

الجانب 
النظري في 

التدريس 
.والتعلم 

 

رئيس القسم
+

أعضاء هيئة 
التدريس

+
الخبراء في 
.هذا المجال 

األدلة 
(المطلوبة

توصيف , 
نظر,المقررات

يات التعلم 
)والتدريس

+  رئيس القسم
أعضاء هيئة 

التدريس
+

  

 
 
 

6 
أشهر

 
 
 
 

سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تقييم الطالب والمالحظين الخارجيين وأعضاء      ·

هيئة التدريس لمدى مواءمة أساليب التدريس مع 
فلسفة طرق التدريس والتعلم المتبناة

تقييم أصحاب العمل لجودة الخريجين بالنسبة      ·
لألداء

.متابعة الخريجين ومدى ارتباطهم بسوق العمل     ·
تقييم الطالب والمالحظين الخارجيين وأعضاء      ·

هيئة التدريس لمدى مالئمة أساليب التدريس لكل 
مجال من مجاالت التعلم

تقييم أصحاب العمل لجودة الخريجين     ·
مقارنة مستوى خريجين القسم مع الخريجين في      ·

.جامعات منافسة 
والخريجين حيال جودة , استطالع رأي الطالب     ·

.التدريس
تقييم جودة وفائدة المقررات من قبل هيئات      ·

استشارية من القطاع الصناعي والمهني
            

التعليم والتدريس



أمثلة عن الخطة التطويرية 

األهداف

 

األساليب واآلليات

 

المنفذون

لفترة ا

الزمنية

 

مؤشرات األداء
توضيح ونشر  -1

متطلبات البرنامج 
للطلبة المتقدمين 

 
 

عن طريق موقع القسم  -
وعن طريق     -

النشرات 

من أعضاء    -
+  هيئة التدريس 

الطالب  عدد من

توفر تلك المعلومات علي  -أشهر     3
الموقع 

وجود المنشورات  -
ونشرها فترة التسجيل 

استطالع رأي الطالب  -
المتقدمين 

التدريب زيادة  -2
الميداني للطالب 

كمتطلب من متطلبات 
المواد

مشاركة الطالب في   -
لجان القسم 

بعض تفويض   -
األعمال اإلدارية في 

.  القسم للطلبة 

جميع أعضاء 
هيئة التدريس 

تحديد درجات للتدريب في  
.  كل مادة تتطلب التدريب 

تزويد الطالب  -3
الوظيفية فيما بالنصائح 

يخص المهن المناسبة 
لتخصصهن 

ندوة أو   -
يعلن عنها في   محاضرة

وقت التسجيل 

أعضاء هيئة 
التدريس 

وقت التسجيل 
كل سنة 

   إقامة ندوة

ة    4 ل ل طال ل  شك ة ا ة أش الطال   للطل قا أ ل ال االطال 

إدارة شؤون الطالب



23

إعداد تقرير الدراسات العليا و البحوث و خدمة المجتمع

إعداد تقارير البرامج

إعداد تقرير الدراسة الذاتية السنوي

إعداد تقارير المقررات

الكلية واألقسامرؤية  وإعداد رسالة 

الجودةمركز ضمان بالتنسيق مع  التدريب وخطط التوعية  المساهمة في

للكلية ولألقسام إعداد الهيكل التنظيمي

  التقويم الذاتي األولي لتحديد الوضع الراهنإعداد 

إعداد مواصفات البرامج

إعداد مواصفات المقررات

الجودة طبقا للخطة االستراتيجية للجامعةإعداد الخطط التنفيذية لتحسين المساهمة في 

التنفيذ و المراجعة المستمرة

خطوات تأسيس نظام الجودة الداخلي في الكليات واألقسام 





خطط

إفحصنفذ

تصرف
الرسالة ، التخطيط، 
تصميم العمليات، 

التدريب   

خطط التنفيذ، 
عمليات المتابعة

منهج المراجعة 
والتحسين

تحليل المخرجات 
حسب األهداف
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مراحل التخطيط
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  .. دعوة للحوار

..  شكراً إلصغائكم
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