
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة

 اللغة االنكليزية قسم
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 خطة التحسين
من نتائج والتي تم مناقشتها في  SWOTبناًء على ما افرزه تحليل 

لغرض  ( 2322- 30- 22) مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 

وضع الحلول لها وتجاوزها مستقبالً سعياً لتحقيق رؤية القسم وفق 

 االهداف المرسومة. 

 وبعد المناقشة تم اقرار خطة التحسينات المبينة في ادناه: 

 

 ططه:وخ القسمورسالة واهداف  ارؤي. 1
الجهة المسؤولة  الحل المقترح ت

 عن التنفيذ

 فترة التنفيذ

ورسالة واهداف القسم طبع بوسترات لرؤية  1

 .ونشرها في اروقة القسم والتثقيف بشأنها

شعبة + القسم 

+  ضمان الجودة

 وحدة االعالم

 شهر واحد

اعتمد القسم على الية جديدة العداد الخطة  2

السنوية تتضمن تحديد الجهة المنفذة وفترة 

 .التنفيذ

+ رئاسة القسم 

 اللجان المختصة

 خالل العام الدراسي

اشراك كل منتسبي القسم ونخبة من الطلبة  3

لمناقشة الخطة السنوية والجهات المستفيدة 

وانشطة القسم ومراجعة الرؤية والرسالة 

 .واالهداف

+ رئاسة القسم 

 اللجان المختصة

عقد ندوتين خالل العام 

 الدراسي

اقتراح اليات من خالل استبيان لتحديد الفاقد  4

حلة بالدراسة للمرالتعليمي للطلبة الملتحقين 

 . االولى باالساس على المستوى العلمي

+ رئاسة القسم 

 العلمية نةاللج

خالل الفصل الدراسي 

 االول

 

 



 . الكادر التدريسي:2
الجهة المسؤولة عن  الحل المقترح ت

 التنفيذ

 فترة التنفيذ

 يلتدريسيلية لتوثيق األداء الشهري اوضع  1

 القسم

اللجنة + رئاسة القسم 

 العلمية

خالل العام 

 الدراسي

تنفيذ ورش لمنتسبي القسم للترويج لثقافة  2

الجودة وأهدافها واليات العمل لتطبيق معايير 

 .الجودة الشاملة في منظومة األداء الجامعي

شعبة + رئاسة القسم 

التعليم  + ضمان الجودة

 المستمر

خالل العام 

 الدراسي

خالل تطوير مهارات الكادر التدريسي من  3

 برامج تدريب حول أحدث طرق التدريس

 وخاصة االلكتروني 

شعبة + رئاسة القسم 

التعليم +  ضمان الجودة

 المستمر

 خالل العام الدراسي

منح التدريسي تسهيالت فيما يخص معاملة  4

الترقية العلمية ةاعتماد الدقة والرصانة في 

 ذلك 

اللجنة + رئاسة القسم 

 العلمية

 الدراسيخالل العام 

تعضيد التدريسيين الباحثيين بما يسهم في  5

سهولة البحث والطباعة والنشر ويسري ذلك 

 على التأليف والترجمة.

 خالل العام الدراسي مجلس كلية

تشجيع التدريسي ماديا ومعنويا على انجاز  6

 المؤلفات والبحوث ونشرها عالميا ومحليا 

مجلس الكلية + رئاسة 

 القسم 

 العام الدراسيخالل 

 

 

 . الحصول على شهادة االعتماد االكاديمي0
الجهة المسؤولة  الحل المقترح ت

 عن التنفيذ

 فترة التنفيذ

تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تتالءم ومعايير الجودة  1

 .واالعتماد األكاديمي

 

+ رئاسة القسم 

+  العلمية ةناللج

 لجنة الجودة

خالل العام 

 الدراسي

اعداد دراسة مواسعة حول البرامج االعتماد  2

 االكاديمي والخاص باألختصاص الدقيق للقسم  

+ رئاسة القسم 

+  العلمية ةناللج

 لجنة الجودة

خالل العام 

 الدراسي



 . الطلبة4
الجهة المسؤولة عن  الحل المقترح ت

 التنفيذ

 فترة التنفيذ

عمل برامج لالنشطة المحببة للطلبة لجذبهم  1

 الى المحاضرات. 

مجلس القسم+ 

 تدريسيو القسم 

خالل العام 

 الدراسي

 لغرض اجراء مسوحات ميديانية واستبيانات 2

دراسات تقويمية للتعرف على اجراء 

 .في جميع المجاالت احتياجات الطلبة

لجنة + رئاسة القسم 

االرشاد التربوي 

 والنفسي

العام  خالل

 الدراسي

رئاسة القسم + اللجنة  تفعيل االنشطة العملية وبرامج تدريب الطلبة  3

 العلمية

خالل العام 

 الدراسي

تعليمات القبول والتسجيل  و نظمةاعالن ال  4

االنضباط وتعليمات واالنتقال والتحويل و 

استخدام المرافق العامة وتعليمات السالمة 

 .للطلبة للتعرف عليها والدفاع المدني

الدفاع +  شؤون الطلبة

 وحدة االعالم+ المدني 

 الموقع االلكتروني + 

خالل العام 

 الدراسي

اقتراح الية القبول في القسم تأخذ بنظر  5

االعتبار جانب الرغبة العلمية للطالب 

 وكفاءته في اللغة.

مجلس الكلية+ مجلس 

 القسم 

بداية العام 

 الدراسي

نماذج استبانات استطالع اراء الطلبة  تصميم 6

في جودة التعليم واداء اعضاء هيئة التدريس 

 .العامة في الكلية والخدمات

اللجنة + رئاسة القسم 

مسؤول +  العلمية

 الجودة

العام  نهاية

 الدراسي

احصائية ألنواع  تصميم قاعدة بيانات 7

الطالبية وعددها ونوع المعالجة  ىالشكاو

 .ونسبها

 

لجنة + رئاسة القسم 

االرشاد التربوي 

مجلس + والنفسي 

 الكلية

خالل العام 

 الدراسي

اعالن برنامج وحدة االرشاد التربوي   8

 هامهامتوصيف واضح ل والنفسي يتضمن

 .ها وتعريف الطلبة بهاوواجبات

وحدة + لجنة االرشاد 

الموقع +  االعالم

 االلكتروني

خالل العام 

 الدراسي

عن  مقياس رضى الطالبل استبياناجراء   9

 .والعمل بموجب نتائجه بصورة شاملة كليةال

 

 ةلجن+ رئاسة القسم 

االرشاد التربوي 

مجلس + والنفسي 

شعبة ضمان +  الكلية

 الجودة

خالل العام 

 الدراسي



 

 . المناهج الدراسية 5
الجهة المسؤولة  الحل المقترح ت

 عن التنفيذ

 فترة التنفيذ

تطوير مفردات مناهج اللغة االنكليزية  1

وجعلها قادرة على تلبية حاجة سوق العمل 

 والمجتمع المحلي المعاصر 

رئاسة القسم + 

 اللجنة العلمية 

 خالل العام الدراسي

العمل على رفد المكتبة الجامعية بمصادر  2

 حديثة ومن دور نشر عالمية 

رئاسة القسم + 

مجلس القسم+ 

 اللجنة العلمية

 خالل العام الدراسي

التخطيط ألنشاء مكتبة الكترونية للمصادر  3

العالمية للغة االنكليزية وجعلها متاحة لطلبة 

 القسم 

رئاسة القسم + 

مجلس القسم+ 

 اللجنة العلمية

 خالل العام الدراسي

التركيز على الجوانب العملية واشراك الطلبة  4

 في طرق التدرييس 

رئاسة القسم + 

 العلميةاللجنة 

 خالل العام الدراسي

القضاء على ثقافة المالزم لدى الطلبة  5

لتخليصهم من محدودية االطالع وتشجيعهم 

 على البحث والمتابعة العلمية 

رئاسة القسم + 

 اللجنة العلمية

 خالل العام الدراسي

التركيز على اهمية بحوث التخرج وكيفية  6

 كتابتها لطلبة المرحلة االخيرة 

القسم +  رئاسة

اللجنة العلمية+ 

 تدريسيو القسم

 خالل العام الدراسي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستلزمات الخدمية . 6
الجهة المسؤولة عن  الحل المقترح ت

 التنفيذ

 فترة التنفيذ

زيادة عدد القاعات والمرافق الخدمة للطلبة  1

  .والتدريسسين في القسم

مجلس الكلية + رئاسة 

 القسم 

خالل العام 

 الدراسي 

زيادة عدد الموظفين والفنيين وعمال الخدمة  2

 .في القسم 

 

مجلس الكلية + رئاسة 

 القسم

خالل العام 

 الدراسي

انشاء مكتبة خاصة بالقسم بالنظام الورقي  3

 وااللكتروني

مجلس الكلية + رئاسة 

 القسم

خالل العام 

 الدراسي

ادخال الكوادر االدارية والخدمية في دورات  4

تدريب لزيادة قابلياتهم في اداء وورش 

 مهامهم في القسم.

مجلس الكلية + رئاسة 

 القسم

خالل العام 

 الدراسي

 

 

  خدمة المجتمع. 7
الجهة المسؤولة عن  الحل المقترح ت

 التنفيذ

 فترة التنفيذ

وضع خطة كاملة على مستوى القسم والكلية  1

  لتقديم خدمات للمجتمع.

 مجلسمجلس الكلية + 

 اللجنة العلمية+ القسم 

خالل العام 

 الدراسي 

بالخطة وتبيان  المستهدفةاشراك الجهات  2

 .االستعداد للتعاون

 مجلسمجلس الكلية + 

 اللجنة العلمية+ القسم 

خالل العام 

 الدراسي

تخصيص اموال تغطي تكاليف انشطة خدمة  3

 المجتمع

خالل العام  مجلس الكلية

 الدراسي

تشكل لجنة من الكلية للتشبيك مع الجهات  4

 المستهدفة من تقديم الخدمة 

خالل العام  مجلس الكلية

 الدراسي

 

 

 

 مصادقة رئاسة القسم



 


