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 للمحور األول خطة التحسين   

 الخطة اإلستراتيجية  -1

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 

 إستراتيجيةاق العمل على اتف
 .الجامعة إستراتيجيةالكلية مع 

 ع����ادةإالجامع����ة عن����د  بإس����تراتيجيةسترش����اد اإل  •
 الكلية إستراتيجيةصياغة 

 .مراجعة اإلستراتيجية بواسطة خبير •

توافق إستراتيجية الكلية مع إستراتيجية 
 الجامعة

رئيس لجنة 
 2010/ 15/6 2010/ 1/6 اإلستراتيجية

تغطية الخطة اإلستراتيجية 
البيئة  إحتياجاتلكافة جوانب 

 .الخارجية
 .البيئة الخارجية إحتياجاتحصر  •
 البيئة ضمن أنشطة تنفيذ الخطة  اجاتإحتيإدراج  •

 إحتياجاتمجموعة من األنشطة لتلبية 
 البيئة الخارجية

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 

 ةوتنمية البيئ
1/6 /2010 15/6 /2010 

توسيع قاعدة المشاركين في 
التحليل البيئي والتأكيد على 
مشاركة الطالب واألطراف 

 .المجتمعية

 .التحليل البيئي إعدادمشاركة الطالب في  •
 .آراء الطالب إستقصاء •
آراء األط���راف المجتمعي���ة ف���ي التحلي���ل  إستقص���اء •

 يالبيئ

الطالب  أراء لتحليل مكتمل يشم
 واألطراف  المجتمعية 

أعضاء لجنة 
 1/7/2010 15/6/2010 اإلستراتيجية

الكلية  إستراتيجيةونشر  إعتماد
والرؤية والرسالة التي تم 

 .تحديثها

 .اإلستراتيجية من مجلس الكلية إعتماد •
نش����ر اإلس����تراتيجية والرؤي����ة والرس����الة بجمي����ع  •

 اإللكترونيوسائل النشر الورقية و

 إستراتيجية معتمدة •
وع�����ي جمي�����ع األط�����راف المعني�����ة  •

 بمحتوي اإلستراتيجية

أعضاء لجنة 
 30/9/2010 15/9/2010 اإلستراتيجية

وضع خطة معتمدة والعمل على 
 .نتفعيلها لجذب الوافدي

وض��ع خط��ة معتم��دة والعم��ل عل��ى تفعيله��ا لج��ذب  •
 .الوافدين

نش����ر الب����رامج التعليمي����ة بص����ورة جي����دة لج����ذب  •
 .الوافدين

الجامعات والمؤسس�ات التعليمي�ة اإلقليمي�ة  مخاطبة •
 لنشر برامج الكلية 

 الوافدين  بخطة معتمدة لجذ

وكيل الكلية  •
لشئون التعليم 

 والطالب
وكيل الكلية  •

لشئون 
 ياالعل تالدراسا

1/7 /2010 15 /7 /2010 

دعم الوضع التنافسي للكلية 
ببرامج تعليمية متميزة تالءم 

 .متطلبات سوق العمل

مش����روع برن����امج ماجس����تير ف����ي تعل����يم  إع����داد •
 .التمريض

 EBPالممارسة القائمة علي دالئل  •

في مجال  متميز مي يمشروع برنامج تعل
 تدريس التمريض 

أمل إبراهيم / د  
رئيس لجنة 

مج التعليميةالبرا  
1/1/2011 1/1/2012 
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 للمحور األولخطة التحسين 

 

 لهيكل التنظيميا -2

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ ÜÎÕ·k ÿ ^=‚ƒ=€ÈÙåª̂ 
ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 
تحديد هيكل وحدة األزمات 

 هإعتمادوالكوارث و
 الهيكل  إعداد •
 الهيكل  إعتماد •

زمات والكوارث وحدة لأل
 معتمدة

وكيل الكلية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

15/6/2010 30/7/2010 

مكان لوحدة األزمات  إيجاد
 والكوارث 

 تحديد مكان لوحدة األزمات والكوارث •
الوح���دة وخط���ة العم���ل عل���ي نش���ر أه���داف  •

 ةاإللكترونيالصفحة 
10/8/2010 20/8/2010 

توصيف الوظيفي مراجعة ال
لهيئة التدريس والقيادات 

األكاديمية وليس االقتصار على 
لسنة  49ما جاء بالقانون 
1972 

التوص��يف  إس��تكماللمراجع��ة وتش��كيل لجن��ة  •
 الوظيفي

توصيف وظيفي مكتمل لكافة 
 فئات هيئة التدريس والقيادات

رئيس لجنة أعضاء هيئة 
 30/7/2010 1/6/2010 التدريس

الموارد  العمل على زيادة
والفنية  اإلداريةالبشرية 

 .بالكلية
 خطة لزيادة الموارد البشرية والفنية  إعداد •
 نظام االنتداب إتباع •

تكافؤ الموارد البشرية مع 
 الكلية إحتياجات

 عميد الكلية 
+ 

 رئيس لجنة الهيكل التنظيمي
 + 

 رئيس لجنة القيادة والحوكمة
 

15/5/2010 30/7/2010 
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لمحور األولخطة التحسين ل  
 

 القيادة والحوكمة -3                                                                                                       

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 

على مشاركة أعضاء العمل 
التدريس عند ترشيح  هيئة

 ار القيادات يختإو
 30/6/2013 1/9/2010 عميد الكلية ديمقراطي للقيادات إختيار القيادات إختيارنظام تصويت عند  إتباع

وشراكات مع  إتفاقياتعقد 
 .المؤسسات اإلنتاجية والخدمية

مع المؤسسات الصحية المختلفة لدعم  إتفاقياتعقد 
 وجود عقود شراكة ية البشرية والتدريب المستمرالتنم

 عميد الكلية 
+ 

وحدة الخدمة 
 العامة

3 /2011 7/2011 



 

 

10
2

 
 

طط
خ

 
ين

حس
الت

 
   

 
 للمحور األولخطة التحسين 

 المصداقية واألخالقيات) 4 

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ÜÎÕ· 
تحليل النتائج الخاصة  إستكمال

 اإلداريبآراء الطلبة والجهاز 
 اإلجراءاتعن مدى فاعلية 

التي تتبعها الكلية للمحافظة 
حقوق الملكية الفكرية  ىعل

 ستبياناتاإللالستفادة من 

 تحليل النتائج  •
 30/7/2010 15/6/2010 ستبياناتاإللجنة  خطة التحسين خطة التحسين إعداد •

محددة تضمن  اءاتإجروضع 
عدم تعارض المصالح لألطراف 

 المعنية
وجود وعي لعدم تعارض المصالح  نشر دليل أخالقيات المهنة •

 لألطراف المعنية
لجنة المصداقية 

 15/8/2011 30/7/2010 واألخالقيات

في حالة عدم  إجراءاتتوافر 
بأخالقيات  اإللتزاملضمان وجود آلية  آلية للثواب والعقاب  إعداد • بأخالقيات المهنة اإللتزام

 المهنة
لجنة المصداقية 

 2010/ 8/ 15 2010/ 7/ 30 واألخالقيات

 
 
 
 
 
 

  األولخطة التحسين للمحور 
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 الجهاز اإلداري -5  

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 
وتعيين  إختيارير نشر معاي
 وتطبيقها اإلداريةالقيادات 

وتعي���ين القي���ادات اإلداري���ة  إختي���ارمع���ايير  إع���الن  •
لجنة اإلعالم  وتعيين القيادات إختيارالوعي بمعايير  ةاإللكترونيباإلدارات المختلفة وعلي الصفحة 

 15/7/2010 1/7/2010 عالن اإلو

العمل على توثيق الوثائق 
رئيس لجنة  موثقة الوثائق الداعمة  ضع نظام لتوثيق الوثائقو • الداعمة للممارسات

 30/8/2010 30/7/2010 الجهاز اإلداري

عمل خطة تدريبية للعاملين 
معتمدة ومرتبطة بما تقدمه 

 الجامعة من تدريب

 خطة تدريبه للعاملين إعداد •
 الخطة إعتماد •
 إرسالها للجامعة  •

خطة تدريبية معتمدة ومرتبطة بخطة 
 الجامعة

ئيس لجنة ر
 15/7/2010 1/7/2010 الجهاز اإلداري

مراجعة برامج التدريب 
للعاملين بناء على التغذية 

 الراجعة 
ف�ي تح�ديث ب�رامج  الت�دريبتقييم من نتائج  اإلستفادة •

  التدريب 
حتياج إبرامج تدريبية محدثة تخدم 

 العاملين
رئيس لجنة 

 30/9/2010 1/7/2010 الجهاز اإلداري

الرضا الوظيفي  مناقشة نتائج
رئيس لجنة  الوعي بنتائج الرضاء الوظيفي )ندوات(نشر ومناقشة نتائج الرضاء الوظيفي  • مع العاملين

 15/8/2010 30/8/2010 الجهاز اإلداري

التصحيحية  اإلجراءاتتوافر 
 لتحسين الرضا الوظيفي

م���ن نت���ائج التوص���يف ال���وظيفي ف���ي أخ���ذ  اإلس��تفادة •
رئيس لجنة  زيادة الرضا الوظيفي الرضا الوظيفيالالزمة لتحسين  اإلجراءات

 30/9/2010 30/8/2010 الجهاز اإلداري
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  األولخطة التحسين للمحور   

 الموارد المالية -6
 

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 

الموارد وضع خطة لتنمية 
إعالن والذاتية للكلية وتوثيقها 

 المعنية فاألطرالجميع  ها
زيادة الوعي بوجود خطة لتنمية  ونشر الخطة إعالن  •

 الموارد
رئيس لجنة 
 23/8/2010 20/8/2010 الموارد المالية

كفاية المرافق المتاحة بالكلية 
زيادة عدد دورات المياه و

 الطالب إعدادلتتناسب و
 المياهالمرافق ودورات  عدادأتناسب  المعنيةمخاطبة الجهات  •

 الطالب عدادأمع 

 عميد الكلية 
+ 

عضو لجنة 
 المنشات الجامعية

30/9/2010 30/6/2011 

للطالب  إنتقالتوفير وسائل 
 للطالب إنتقالوجود وسيله   إنتقالالجامعة لتوفير وسائل  إداراتمخاطبة   • للتدريب الميداني

 عميد الكلية
+ 

أمين عام 
 لجامعةا

1/9 /2010 15/10/2010 

سة األنشطة كفاية أماكن ممار
كتفاء الطالبية بالكلية واإل

بممارستها من خالل القرية 
 األوليمبية بالجامعة

م��ن خ��الل مب��الغ  األولمبي��ةالتعاق��د م��ع القري��ة  •
 مخصصة من صندوق الخدمات التعليمية

رسة األنشطة الطالبية إتاحة مما
 بالقرية األولمبية

الكلية وكيل 
لشئون التعليم 

 والطالب
+ 

 رعاية الشباب

1/9/2010 1/10/2010 



 

 

10
5

 
 

طط
خ

 
ين

حس
الت

 
 المحور األول خطة تحسين       

 المجتمعية وتنمية البيئة المشاركة -7
 

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 

يب واألولويات التي تحديد األسال
 إحتياجاتتتبعها الكلية لتحديد 

المجتمعية  لوضع خطة  فاألطرا
 المجتمع وتنمية البيئة

ف��ي  ةش��تراك ع��دد م��ن األط��راف المجتمعي��إ •
 المجالس المختلفة للكلية 

 دورية  إستبيانات •
 دورية إجتماعات •

األطراف  إحتياجاتآلية لتحديد 
 المجتمعية

رئيس لجنة 
المشاركة 

 يةالمجتمع
1/9/2010 1/11/2010 

عمل برامج توعية بأنشطة الخطة 
 لكافة األطراف 

 عقد ندوات للتوعية  •
 زيادة برامج خدمة المجتمع والورقية ةاإللكترونيالنشر بالطرق  •

رئيس لجنة 
المشاركة 
 15/9/2010 1/9/2010 المجتمعية

وضع ممارسات فعلية كافية لتطبيق 
ع الخطة اإلستراتيجية لخدمة المجتم

 وتنمية البيئة
 وضع أنشطة تنفيذية  •
 تطبيق الخطة اإلستراتيجية متابعة تنفيذ الخطة •

رئيس لجنة 
المشاركة 
 30/9/2010 15/8/2010 المجتمعية

تفعيل وحدة خدمة المجتمع ووضع 
معايير لمتابعة وتقييم أدائها وتكون 

معتمدة ومعلنة لكافة األطراف 
 المعنية 

 تحديد مكان •
 وضع خطة للعمل •
 عايير لمتابعة الوحدةم •
 نشر أنشطة الوحدة •

 وحدة خدمة عامة مفعله

رئيس لجنة 
المشاركة 
 30/11/2010 1/9/2010 المجتمعية

قياس وتقييم رضا منظمات العمل 
 منها اإلستفادةعن أداء الكلية و

 وضع آلية لقياس رضا منظمات العمل •
 من نتائج التحليل اإلستفادة •

ن بيانات عن رضا منظمات العمل ع
 آراء الكلية

رئيس لجنة 
المشاركة 
 المجتمعية

+ 
 ستبياناتاإللجنة 

1/9/2011 15/9/2010 
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 المحور األول خطة تحسين  

 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة -8
 

ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
=‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 

ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf · k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ÜÎÕ 

مناقشة نتائج التقويم للعناصر 
المؤسسية مع المجتمع 

 منها اإلستفادةالخارجي و

عقد لقاءات مع القيادات المجتمعية والمستفيدين م�ن  •
 خدمات الكلية

نشر نتائج التق�ويم عل�ي مس�تفيدي الخدم�ة بالطريق�ة  •
 ةاإللكترونيالورقية و

 خطة للتحسين مبنية علي نتائج المناقشات  إعداد •

 تائج التقويم نشر ن •
 خطط تحسين •

رئيس لجنة 
 15/1/2011 15/10/2010 التقويم المؤسسي

وأدوات  أساليب إستخدام
 متنوعة لجمع وتحليل البيانات

  ستبياناتاإل إستخدام •
 المقابالت الشخصية •
 جتماعاتاإل •

رئيس لجنة  أساليب متنوعة لجمع وتحليل البيانات
 30/9/2010 15/9/2010 التقويم المؤسسي

اركة العاملين في مش
 بإدارةالممارسات الخاصة 

الجودة في المجالس واللجان 
 الرسمية

تمثيل العاملين بإدارة الج�ودة ف�ي المج�الس واللج�ان  •
لجن�ة التعل�يم والط�الب  –الرسمية مثل مجلس الكلي�ة 

لجن��ة  –لجن��ة المكتب��ات  –لجن��ة الدراس��ات العلي��ا  –
 لجنة البيئة –المختبرات 

ة الج�ودة واللج�ان دعم ممارسات أنش�ط
 30/9/2010 1/9/2010 عميد الكلية الرسمية بالكلية

 
 
 
 
 
 

 للمحور الثاني خطة التحسين
 الطالب والخريجون -1



 

 

10
7

 
 

طط
خ

 
ين

حس
الت

 
  ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^=Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ =‚ƒ=€ÈÙåª̂

ÜÎÕ·k ÿ ^ 
ÔÎ·‹ä ÿ ^=Ó3Õÿ ^ 

ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 

 إعدادمراعاة مالئمة 
ب المقبولين مع الطال

 الموارد المتاحة 

 والبش���رية  هخط���ة ش���املة لجمي���ع م���وارد الكلي���ة المادي��� إع��داد
 .الطالب المطلوبة  إعدادومطابقتها بمعايير الهيئة لتحديد 

 الط�الب الت�ي ت�تالءم وم�وارد  إع�دادمخاطبة الجهات المسئولة ب
 الكلية ويحقق المعايير 

  ع��دادي��ة وتف��وق اإلالكل إمكاني��ةط��الب تف��وق  إع��دادع��دم قب��ول 
 المطلوبة مسبقا

الط�الب المقب�ولين م�ع  إع�دادمالئمة 
 .الموارد المتاحة

مجلس ادارة 
 الكلية
 + 

مدير وحدة 
 ضمان الجودة

1/6/2010 30/6/2011 

وضع خطة وبرامج لجذب 
 الطالب الوافدين 

  لج�ذب الط�الب الواف�دين ) سنوات 3(وضع خطة قصيرة المدى
 .لعدد المطلوبوتحديد الحد األقصى من ا

 ي���ة الموق���ع التس���ويق الجي���د للكلي���ة ع���ن طري���ق تح���ديث وتغذ
مكاني���ات وتوص��يف الب��رامج والمي���زات للكلي��ة باإل اإللكترون��ي

 التنافسية كوسيلة لجذب الطالب الوافدين 
 قليميمؤسسات التعليمية على المستوى اإلمراسلة جميع ال 

 الطالب الوافدين على الكلية إقبال

وكيل الكلية 
 ون الطالبلشئ

 + 
وكيل الكلية 

لشئون الدراسات 
 العليا

30/7/2010 30/3/2010 

وضع نظام معتمد للدعم 
 الطالبي

  وض��ع خط��ة متكامل��ة لل��دعم الطالب��ي تش��مل الن��واحي المادي��ة
 والثقافية للطالب اإلجتماعيةو
  وضع نظام للتعامل مع مشاكل الطالب 
  ل له�ا حل�و يج�ادإلعمل لجنة لتلقي شكاوي الط�الب وعرض�ها ,

 ع�الن اإلصندوق لتلق�ي ش�كاوي ومقترح�ات الط�الب ي�تم  إنشاء
 عنه ووضعه في أماكن بارزة بالكلية

  بمشاركة الطالب بالمؤتمرات الطالبي�ة  اإلدارةالتشجيع من قبل
واللج��ان العلمي��ة م��ن خ��الل الترحي��ب بانعقاده��ا داخ��ل الكلي��ة 

مث�ل  وتذليل جميع العقبات الت�ي م�ن الممك�ن أن تواج�ه الط�الب
الغي���اب م���ن المحاض���رات النظري���ة وال���دروس  إحتس���ابع���دم 

نته�ائهم م�ن إللط�الب ف�ي حال�ة   إعادتها إمكانيةالعلمية وذلك ب
 األنشطة الطالبية 

  تخص��يص ج��زء م��ن عوائ��د الوح��دات ذات ط��ابع خ��اص لل��دعم
 المالي للطالب

 نس����بة رض����اء الط����الب  إرتف����اع
 بالدعم الطالبي المقدم لهم 

 ب في زيادة مشاركة الطال
اللجان العلمية والمؤتمرات 

 .الطالبية

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب
+ 

لجنة شئون 
 التعليم والطالب

30/7/2010 30/8/2010 

وضع قواعد موثقة 
لتحديد المتفوقين 

والمبدعين والمتعثرين في 
 الدراسة

مخاطبة األقسام العلمية بوضع قواعد لتحديد المتفوقين 
 لدراسة وتوثيقها بمجلس القسم والمتعثرين في ا

  وجود قواعد محددة وموثقة
للتعامل مع الطالب المتعثرين 
 وتشجيع المتفوقين والمبدعين

رؤساء األقسام 
 العلمية

+ 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 والطالب

1/7/2010 30/7/2010 

 تقلص عدد المتعثرين دراسيا وضع نظم وآليات للتعامل مع المتعثرين مخاطبة  األقسام العلمية بوضع برامج لرعاية 
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الطالب المتعثرين في 

 الدراسة
 وزيادة عدد المتفوقين والمبدعين بما يتالءم وطبيعة عمل كل قسم 

توزيع دليل الطالب على 
 جميع الطالب

  طباعة دليل الطالب بالعدد الكافي 
 توزيعه على طالب الفرقة األولى 

 طالب الفرقة األولىحصول جميع 
  دليل الطالب على

وكيل الكلية 
 15/9/2010 1/7/2010 لشئون الطالب

 لإلرشادرساء نظام إ
األكاديمي أو الريادة 

 العلمية

 ياألكاديم مكتب لإلرشاد إنشاء  
  ياألكاديم اإلرشادتدريب أعضاء هيئة التدريس على  
  وضع آلية واضحة ونظم معلنة لعمل المكتب 
 ات المعتم��دة لبرن���امج الب��دء ف���ي تطبي��ق الئح���ة  نظ��ام الس���اع

 البكالوريوس 

  ياألكاديم لإلرشادوجود مكتب 
 وجود مرشد أكاديمي 
  الط����الب  عل����ى عل����م بمص����ادر

 التعليم والتعلم الموجودة بالكلية
  وج���ود ب���رامج تعريفي���ة للط���الب

 الجدد

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب
+ 

لجنة شئون 
 التعليم والطالب

 

30/8/2010 30/6/2011 

 عدادوضع سياسة أل
 الخريجين لسوق العمل

  المجتم�ع ومس�تفيدي  إحتياج�اتللتعرف على  إستبياناتتصميم
 الخدمة في الخريجين

 لتوظي��ف ادوري��ة م��ع مس��ئولين م��ن مختل��ف جه��ات  إجتماع��ات
 . هم من الخريجين إحتياجاتلمعرفة 

  س�وق  إحتياجاتمراجعة تصميم البرنامج األكاديمي بشكل يلبي
 التوظيف  العمل وجهات

  تط��وير الب��رامج ومراجعته��ا بم��ا ي��تالءم والتط��وير التكنول��وجي
 والحديث في مجال الطب والتمريض

  جامع��ة  –خ��ريج كلي��ة التم��ريض
س�وق  إحتياج�اتالمنصورة يلبي 

 العمل 
 الكلية  على خريجي قبالزيادة اإل 
  البرن�������امج األك�������اديمي يتس�������م

بالمرون��ة بش��كل يس��مح بالتع��ديل 
 والتطوير

 30/6/2011 1/10/2010 ناهجلجنة الم

وحدة متابعة  إنشاء
الخريجين أو رابطة 

 للخريجين

  تحديد مقر الوحدة 
  عمل هيكل تنظيمي للوحدة ووضع الئحة داخلية خاصة

 بها يتم توثيقها بمجلس الكلية
 قاعدة بيانات للخريجين 

 متابعة الخريجينوجود وحدة ل 
 مالئم لها وجود هيكل تنظيمي 
 إعدادت بوجود قواعد بيانا 

الخريجين وأماكن توظيفهم 
 والمشاكل التي يواجهونها

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

1/5/2010 30/7/2010 
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 خطة التحسين للمحور الثاني   

  لجنة المعايير األكاديمية -2 
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وسائل متعددة  إستخدام
عن  عالن اإلللتعريف و

 المعايير األكاديمية المتبناه

 لكترونيا على جميع إنشر المعايير ورقيا و
 األقسام العلمية

  نشرها على صفحة الكلية 
  عقد العديد من ورش العمل وندوات التوعية 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
لمعاونة واإلداريين والطالب على علم ا

 بالمعايير األكاديمية المتبناة

رئيس لجنة 
 30/7/2010 1/5/2010 المعايير

تحديد دور الممتحن الخارجي 
في تحقيق المخرجات 

 المستهدفة في المقررات 
 توصيف دور الممتحن الخارجي   الممتحن الخارجي له دور محدد

 ومعلن 

وكيل الكلية 
م لشئون التعلي
 والطالب
 

1/9/2010 30/9/2010 

مصفوفة المقررات  إستكمال
والبرامج لمرحلتي 

 البكالوريوس والدراسات العليا

 س��تعانة بخبي��ر لعق��د ورش��ة عم��ل ألعض��اء اإل
 س���تكمالهيئ��ة الت���دريس والهيئ��ة المعاون���ة إل

 مصفوفة المقررات والبرامج
 كتابة المصفوفات 

  وج��ود مص��فوفة للمق��ررات توض��ح
مق���ررات أله���داف م���دى تحقي���ق ال

البرن�����امج المعرفي�����ة والمهاري������ة 
 والمنقولة

  للبرن��امج توض���ح وج��ود مص��فوفة
م���دى تحقي���ق المع���ايير األكاديمي���ة 

 .المتبناه
  وج���ود مص���فوفة مق���ررات مرحل���ة

 البكالوريوس
  وج���ود مص���فوفة مق���ررات مرحل���ة

 الدراسات العليا

 األقسام العلمية
+ 

مدير وحدة ضمان 
 الجودة
 

15/8/2010 15/10/2010 
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 خطة تحسين  المحور الثاني   

 البرامج التعليمية و المقررات الدراسية -3
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ÜÎ Õ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=Ô Í_ Â‡ 

 إعدادمراعاة مالئمة 
الطالب المقبولين مع 

 الموارد المتاحة 

 والبش��رية  المادي�هاملة لجمي�ع م�وارد الكلي��ة خط�ة ش�� إع�داد
 .الطالب المطلوبة  إعدادومطابقتها بمعايير الهيئة لتحديد 

 الط���الب الت���ي ت���تالءم  إع���دادمخاطب���ة الجه���ات المس���ئولة ب
 وموارد الكلية ويحقق المعايير 

  ع�دادالكلي�ة وتف�وق اإل إمكاني�ةطالب تفوق  إعدادعدم قبول 
 المطلوبة مسبقا

الط���الب المقب���ولين م���ع  دإع���دامالئم���ة 
 .الموارد المتاحة

 مجلس ادارة الكلية
 + 

مدير وحدة ضمان 
 الجودة

1/6/2010 30/6/2011 

وضع خطة وبرامج لجذب 
 الطالب الوافدين 

  لج���ذب الط���الب ) س���نوات 3(وض��ع خط���ة قص���يرة الم���دى
 .الوافدين وتحديد الحد األقصى من العدد المطلوب

  تح��ديث وتغذي��ة الموق��ع التس��ويق الجي��د للكلي��ة ع��ن طري��ق
للكلية باالمكانيات وتوص�يف الب�رامج والمي�زات  اإللكتروني

 التنافسية كوسيلة لجذب الطالب الوافدين 
  مراس����لة جمي����ع المؤسس����ات التعليمي����ة عل����ى المس����توى

 االقليمي

 الطالب الوافدين على الكلية إقبال

وكيل الكلية لشئون 
 الطالب
 + 

وكيل الكلية لشئون 
 لياالدراسات الع

30/7/2010 30/3/2010 

وضع نظام معتمد للدعم 
 الطالبي

  وضع خطة متكاملة للدعم الطالب�ي تش�مل الن�واحي المادي�ة
 والثقافية للطالب اإلجتماعيةو
  وضع نظام للتعامل مع مشاكل الطالب 
  حل��ول  يج�ادإلعم�ل لجن��ة لتلق�ي ش��كاوي الط�الب وعرض��ها

ط�الب ي�تم صندوق لتلقي شكاوي ومقترح�ات ال إنشاء, لها 
 عنه ووضعه في أماكن بارزة بالكلية عالن اإل
  بمش��اركة الط��الب ب���المؤتمرات  اإلدارةالتش��جيع م��ن قب���ل

الطالبية واللجان العلمية من خالل الترحيب بانعقادها داخ�ل 
الكلي��ة وت��ذليل جمي��ع العقب��ات الت��ي م��ن الممك��ن أن تواج��ه 

 الغي�اب م�ن المحاض�رات النظري�ة إحتسابالطالب مثل عدم 
للطالب ف�ي حال�ة   إعادتها إمكانيةوالدروس العلمية وذلك ب

 نتهائهم من األنشطة الطالبية إ
  تخصيص جزء من عوائد الوحدات ذات طابع خ�اص لل�دعم

 المالي للطالب

 نسبة رضاء الطالب بالدعم  إرتفاع
 الطالبي المقدم لهم 

  زيادة مشاركة الطالب في اللجان
 .العلمية والمؤتمرات الطالبية

كيل الكلية لشئون و
 التعليم والطالب

+ 
لجنة شئون التعليم 

 والطالب

30/7/2010 30/8/2010 
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وضع قواعد موثقة لتحديد 
المتفوقين والمبدعين 
 والمتعثرين في الدراسة

مخاطبة األقسام العلمية بوضع قواعد لتحديد المتفوقين 
 والمتعثرين في الدراسة وتوثيقها بمجلس القسم 

 دة وموثقة للتعامل وجود قواعد محد
مع الطالب المتعثرين وتشجيع 

 المتفوقين والمبدعين
 رؤساء األقسام العلمية

+ 
وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب
1/7/2010 30/7/2010 

وضع برامج لرعاية 
الطالب المتعثرين في 

 الدراسة
مخاطبة  األقسام العلمية بوضع نظم وآليات للتعامل مع 

 ءم وطبيعة عمل كل قسم المتعثرين بما يتال
 تقلص عدد المتعثرين دراسيا 

 وزيادة عدد المتفوقين والمبدعين

توزيع دليل الطالب على 
 جميع الطالب

  طباعة دليل الطالب بالعدد الكافي 
 توزيعه على طالب الفرقة األولى 

 على طالب الفرقة األولىحصول جميع 
  دليل الطالب

وكيل الكلية لشئون 
 15/9/2010 1/7/2010 الطالب

 لإلرشادرساء نظام إ
 األكاديمي أو الريادة العلمية

 األكاديمي  لإلرشادمكتب  إنشاء 
  األكاديمي  اإلرشادتدريب أعضاء هيئة التدريس على 
  وضع آلية واضحة ونظم معلنة لعمل المكتب 
  الب�دء ف�ي تطبي�ق الئح�ة  نظ�ام الس�اعات المعتم�دة لبرن�امج

 البكالوريوس 

  األكاديمي لإلرشادوجود مكتب 
 وجود مرشد أكاديمي 
  الط��الب  عل��ى عل��م بمص��ادر التعل���يم

 والتعلم الموجودة بالكلية
 وجود برامج تعريفية للطالب الجدد 

وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطالب

+ 
لجنة شئون التعليم 

 والطالب
 

30/8/2010 30/6/2011 

 عدادوضع سياسة إل
 الخريجين لسوق العمل

  المجتم����ع  إحتياج����اتللتع����رف عل����ى  اناتإس����تبيتص����ميم
 ومستفيدي الخدمة في الخريجين

 دوري����ة م����ع مس����ئولين م����ن مختل����ف جه����ات  إجتماع����ات
 . هم من الخريجين إحتياجاتالتوظيف لمعرفة 

  إحتياج�اتمراجع�ة تص�ميم البرن�امج األك�اديمي بش�كل يلب�ي 
 سوق العمل وجهات التوظيف 

 تط�����وير تط�����وير الب�����رامج ومراجعته�����ا بم�����ا ي�����تالءم وال
 التكنولوجي والحديث في مجال الطب والتمريض

  جامع�����ة  –خ����ريج كلي�����ة التم����ريض
س����وق  إحتياج����اتالمنص����ورة يلب����ي 

 العمل 
 الكلية  على خريجي قبالزيادة اإل 
  البرن��امج األك���اديمي يتس���م بالمرون���ة

 بشكل يسمح بالتعديل والتطوير

 30/6/2011 1/10/2010 لجنة المناهج

وحدة متابعة  إنشاء
يجين أو رابطة الخر

 للخريجين

  تحديد مقر الوحدة 
  عمل هيكل تنظيمي للوحدة ووضع الئحة داخلية

 خاصة بها يتم توثيقها بمجلس الكلية
 قاعدة بيانات للخريجين 

 متابعة الخريجينوجود وحدة ل 
 مالئم لها وجود هيكل تنظيمي 
 الخريجين  إعدادوجود قواعد بيانات ب

وأماكن توظيفهم والمشاكل 
 واجهونهاالتي ي

وكيل الكلية لشئون خدمة 
 30/7/2010 1/5/2010 المجتمع وتنمية البيئة
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  Uخطة التحسين المحور الثاني 

U5- أعضاء هيئة التدريس 
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ل تقييم أعضاء هيئة دراج نتائج تحليإ
التدريس والهيئة المعاونة في التقرير 

ستعانة بنتائج تحليل تقييم أعضاء هيئة اإل السنوي للكلية
التدريس  والهيئة المعاونة كبيانات أساسية عند 

 التقرير السنوي  إعداد

وجود أرقام ونسب مئوية لها 
دالالت وقيم تفيد في الحكم على 

لهيئة أداء عضو هيئة التدريس وا
المعاونة والتي هي جزء من 

دراجها في إالفاعلية التعليمية يتم 
التقرير السنوي للكلية لمقارنتها 
بنتائج السنوات السابقة لمعرفة 

مدى التقويم في الفاعلية التعليمية 
 ووضع خطط تحسين وتعزيز

رئيس لجنة 
  ستبياناتاإل

+ 
رئيس لجنة 

التقويم المستمر 
للفاعلية 
 التعليمية

15/7/2010 15/8/2010 

 من نتائج التقييم اإلستفادة

الكلية ألعضاء هيئة  إحتياجاتستيفاء إ
 التدريس

  هم إحتياج���اتمخاطب��ة األقس��ام العلمي���ة لتحدي��د
 السنوية من تعيين المعيدين

  س��تراتيجية عل��ى مس��توى الكلي��ة إوض��ع خط��ة
تض�من كفاي��ة أعض��اء هيئ�ة الت��دريس والهيئ��ة 

 جزالمعاونة في حالة الع
 وم�ؤهالت أعض��اء  إع�دادعم�ل قاع�دة بيان�ات ب

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
  العج���ز ف���ي أعض���اء هيئ���ة الت���دريس تغطي���ة

 نتدابباإل

  تناس����ب ع����دد أعض����اء هيئ����ة
الت�دريس والهيئ�ة المعاون�ة م��ع 
عدد الطالب ومع معايير الهيئ�ة 

 (NORMS)القومية 

 عميد الكلية
+ 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 بوالطال
+ 

 رؤساء األقسام

15/1/2010 30/8/2010 
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ÔfÈŸ�ª̂ =Ô�ê‡˚^ Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j =m_ Î ÿ b m_ rà Ä ª̂ 
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ÜÎÕ·k ÿ ^ 
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ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ^Ñf ÜÎÕ·k ÿ ^=ÔÍ_ Â‡ 

 العلمية نشرها على األقسام   الخطة البحثية  إعالن التوسع في 
 نشرها على موقع الكلية 

  األقس�����ام العلمي�����ة عل�����ى عل�����م
بمفه������وم ومض������مون الخط������ة 

 البحثية 
 العلمية لألقس�ام العلمي�ة  األبحاث

وتحق��ق الخط��ة  إط��ارتك��ون ف��ي 
 البحثية 

وكيل الكلية 
لشئون 

الدراسات العليا 
 والبحث العلمي

+ 
لجنة الدراسات 

 العليا

1/1/2010 30/10/2010 

عرفة مردود آليات لم إيجاد
 ال يوجد مخصصات مالية لألبحاث المخصصات المالية لألبحاث 

في  األبحاثتوافر آلية لتسويق 
 المؤسسات الخدمية

 ي�تم دراس�ة  األبح�اثلى جانب اللوائح المنظم�ة لتموي�ل إ
مص���ادر لتعزي��ز وتموي��ل البح���ث  يج��ادإلخط��ة أو آلي��ة 

 العلمي
 التواص����ل م����ع قطاع����ات العم����ل والتوظي����ف المختلف����ة 

 تفاقياتالبحثية وابرام اإل حتياجاتلمعرفةة اإل
  عنه��ا ع��الن اإلو األبح��اثوض��ع نظ��ام لتس��ويق نت��ائج 

ذات الجان�ب التطبيق�ي ال�ذي يس�اهم ف�ي  األبح�اثخاصة 
 خدمة المجتمع

  تش�����جيع وت�����دريب الك������وادر عل�����ى كتاب�����ة والتق������دم
 بالمشروعات الممولة محليا أو دوليا 

  بحثي�����ة م�����ع  إتفاقي�����اتوج�����ود
لمي������ة وخدمي������ة مؤسس������ات ع

 بالمجتمع

 عميد الكلية
 + 

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

1/9/2010 30/6/2011 

الرسمية في دعم  اإلجراءات إتباع
 العلمية األبحاث

  تش��جيع النش��ر ال��دولي ف��ي مج��االت ذات م��ردود علم��ي
 عالي بتخصيص مكافآت مالية 

العلمية المنشورة  األبحاثزيادة 
 دوليا

الكلية  وكيل
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

1/8/2010 30/9/2010 

 تفاقياتاإل إلبرامآليات  إيجاد
الثقافية مع مؤسسات علمية 

 ودولية وتفعيلها

  تش��جيع أعض��اء هيئ��ة الت��دريس ال��ذين درس��و بالخ��ارج
 ثقافية إتفاقياتللتواصل مع المؤسسات الدولية لعقد 

 لية وبرامجهامراسلة المؤسسات الدولية لتسويق الك 
 دولية إتفاقياتوجود 

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

1/9/2010 30/9/2010 
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توصيف البرامج والمقررات  ستكمالإ
للمراحل المختلفة في الدراسات العليا تبعا 

 للمعايير األكاديمية المتبناه

  عقد ورش�ة عم�ل للتوعي�ة بمع�ايير الدراس�ات
 العليا 

 توصيفات الب�رامج  ستكمالعقد ورشة عمل إل
 والمقررات 

 س�����تعانة بخبي�����ر م�����ن كلي�����ات التم�����ريض اإل
امج المن������اظرة لمراجع�������ة توص������يف الب�������ر

والمق��ررات للدراس���ات العلي��ا طبق���ا للمع���ايير 
 المتبناه

برامج ومقررات مراحل الدراسات 
العليا موصفة طبقا للمعايير 

األكاديمية المرجعية للدراسات 
العليا والتي أصدرتها الهيئة 
القومية لضمان جودة التعليم 

  عتمادواإل

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

1/7/2010 30/2/2010 

 وتوثيق البرامج والمقررات إعتماد
الدراسات العليا سيتم بعد مراجعة برامج ومقررات 

عرضها على مجلس القسم ثم على مجلس الكلية 
 والتوثيق عتمادلإل

برامج ومقررات مراحل الدراسات 
 العليا معتمدة وموثقة بمجلس الكلية

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

30/2/2010 30//11/2010 

 30/11/2010 30/10/2010 األقسام العلمية  وجود مصفوفة مصفوفة للبرامج والمقررات إعداد عمل مصفوفة للبرامج والمقررات

 اإلستفادةستبيان رضا الطالب وإ إستكمال
 منه

  م��ن الط�الب ع��ن  س�تبياناتاإلبع�د تجمي��ع
م���دى رض���اءهم ع���ن العملي���ة التعليمي���ة 

احص������ائيا  ياناتس������تباإلس�����يتم تحلي������ل 
  SPSSبرنامج  إستخدامب
  ي��تم تحلي��ل النت��ائج لمعرف��ة نس��ب الرض��ا

منه�ا ف�ي  اإلستفادةللطالب وعدم الرضا و
 خطط التحسين والتعزيز

  حص�ائية ع�ن إوجود قيم ودالالت
  الطالب رضا أو عدم رضامدى 

  وجود خطط تحسين وتعزيز بن�اء
 الطالب الفعلية إحتياجاتعلى 

وكيل الكلية 
سات العليا للدرا

 والبحث العلمي
+ 

لجنة  
 ستبياناتاإل

30/5/2010 30/9/2010 

علم ووعي أعضاء هيئة التدريس  توصيف دور الممتحن الخارجي هإعالنتحديد دور الممتحن الخارجي و
 بدور الممتحن الخارجي

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

+ 
لجنة  
 ستبياناتاإل

1/9/2010 30/9/2010 
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 مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية
 -لطالب م مع اعقد ندوات للتوعية بنتائج التقوي

مستفيدي  –داريين اإل –أعضاء هيئة التدريس 
 الخدمة

نشر نتائج التقييم مع مستفيدي 
 30/10/2010 1/8/2010 لجنة التوعية الخدمة من داخل أو خارج الكلية

ستفادة من قرارات وأنشطة وضع آلية لإل
 التعزيز والتطوير في تحسين الكلية

 ق����درات وأنش����طة التعزي����ز ف����ي  إعتم����اد
 جلس الكليةم
  مراس��لة األقس��ام ك��ل ب��دوره ف��ي عملي���ة

 التحسين
 متابعة تنفيذ أنشطة التحسين 

قرارات وأنشطة التعزيز تسهم 
 بفاعلية في تطوير وتحسين الكلية

لجنة التقويم 
المؤسسي 

وادارة الجودة 
 والتحسين

30/9/2010 30/6/2011 

 
 


