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مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
 والتعزيز

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء
معامل الترجمة  -1

 الفورية
التى عمل تقرير بالمقاعج  D216اصالح المقاعد بمعمل 

يستلزم اصالحها ورفعها 
الدارة المشتريات مع تحديد 

 المواصفات

 أ.د. عميد الكلية 2017فبراير  –يناير 
 أمناء المعامل

 إدارة المشتريات بالجامعة

 تقارير دورية

تعزيز العملية التعليمية بشراء داتا  شراء داتا شو-2
 D318- D312شو لمدرجات 

D322- D226 
D224 

واختيار األجهزة عمل مقايسة 
 المناسبة للمدرجات

 أ.د. عميد الكلية 2017ابريل  –مارس 
 إدارة المشتريات بالجامعة

 استبيانات رضا الطالب

أجهزة كمبيوتر -3

 وطابعات

توفير أجهزة كمبيوتر و طابعات 
للسادة أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة وتحديث االجهزة 
الخاصة بالتسجيل واالرشاد 

 االكاديمى ووحدة الجودة

بمكاتب هيئة عمل حصر
التدريس والهيئة المعاونة التى 

تحتاج أجهزة كمبيوتر 
 وطابعات

 أ.د. عميد الكلية 2017يونيو  –مايو 
 إدارة المشتريات بالجامعة

         حصر االجهزةتقارير 



  جامعة فاروس
 كلية الغات والترجمة 

 برنامج اللغة األنجليزية 
 

 
 

  
  

  

 تعزيز البرنامج التعليمىالتنفيذية لتطويروالخطة 

2 
 

شراء ماكينة تصوير لوحدة ضمان  ماكينة تصوير-4
 الجودة 

عمل مقايسة واختيار ماكينة 
 تصوير 

 أ.د. عميد الكلية   2017يونيو  –مايو 
 إدارة المشتريات بالجامعة

----------- 

شراءكتب حديثة فى علوم اللغة  المكتبة  -5
والترجمة و األدب وطرق التدريس 

 باللغات االجنبية المختلفة 

استبيانات ع اسماء الكتب  -
 المقترحة 

 االتصال بدور النشر المختلفة -
 

  2017يناير 
 أ.د. عميد الكلية
 روءساء االقسام
 أمناء المعامل

 إدارة المشتريات بالجامعة

 
 

 استبيانات

انتداب وتعيين عدد من أعضاء  انتداب وتعين  -6 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 ومدرسى اللغة لسد العجز 

عمل حصر بالمواد التى تحتاج 
 الى ندب وتعيين 

 أ.د. عميد الكلية مستمر 
 روءساء االقسام

 

------------- 

تفعيل دور وحدة الخريجين  الوحدات واللجان -7
واألزمات والكوارث والخدمة 

 المجتمعية واتحاد الطالب 

 أ.د. عميد الكلية مستمر  اجتماعات دورية 
 روءساء االقسام

 

المتابعة تقارير 
 واالستبيانات

التدريب الميدانى فى مجال  التدريب الميدانى  -8
 الترجمة والتدريس

االتصال بمكاتب الترجمة 
 والمدارس

 أ.د. عميد الكلية مستمر
 روءساء االقسام

 

تقارير متبادلة بين الكلية 
 وأماكن التدريب
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نظام مراجعة البرامج  -9

 والمناهج

مراجعة المقررات والبرامج 
 لمواكبة سوق العمل 

استبيانات رضا الطالب -
والخريجين واالطراف ذات 

 الصلة 
اجتماعات مجالس األقسام -

 والكلية 

 أ.د. عميد الكلية مستمر 
 روءساء االقسام

 

االستبيانات ومحاضر 
 األقسام

تطوير العيادة و تعيين طبيب  الرعاية الصحية -10
وهيئة تمريض وشراء االدوات 

 واالدوية لالسعاف االولى 

تحديد احتياجات العيادة عن 
 طريق تقري واستبيانات 

 ----------- أ.د. عميد الكلية  2017مارس  –فبراير 


