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 الخطة اإلستراتيجية  -1

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ ية التنفيذبدا المطلوبة

ـــــــة   عـــــــدم وضـــــــوح كيفي
اتســــــــــاق إســــــــــتراتيجية 
الكليـــة مــــع إســــتراتيجية 

 الجامعة

إرســـــــــــــــــــال الخطـــــــــــــــــــة  
اإلســــتراتيجية إلــــي مركــــز 

 ضمان الجودة بالجامعة

االسترشاد بإستراتيجية الجامعـة  
عند إعادة صياغة إستراتيجية 

 الكلية
مراجعـــة اإلســــتراتيجية بواســــطة  

 .خبير

وجود دليل علي 
وافق إستراتيجية ت

الكلية مع إستراتيجية 
 الجامعة

1/11/2011 15/11/2011 
رئــــــــيس لجنــــــــة  

 اإلستراتيجية
- 

عــــــــدم وجــــــــود طــــــــالب  
 وافدين

وضـــــــع خطـــــــة معتمـــــــدة  
والعمــــــل علــــــى تفعيلهـــــــا 

 .لجذب الوافدين

  إعداد الخطة واعتمادها 
نشــر البــرامج التعليميــة بصــورة  

ــــــــــدة لجــــــــــذب مختلفــــــــــة و  جي
 .الوافدين

والمؤسسـات  مخاطبة الجامعـات 
التعليميــــــة اإلقليميــــــة لنشـــــــر 

 برامج الكلية

 ومعلنه خطة معتمدة
 لجذب الوافدين

1/1 /2012 15 /1 /2012 

ــــــــة   وكيــــــــل الكلي
لشـــئون التعلــــيم 

 والطالب
ــــــــة   وكيــــــــل الكلي

لشــــــــــــــــــــــــــــئون 
 العليا تالدراسا

5000 

دعـــم الوضـــع التنافســـي  
 للكلية 

دعــــم الوضــــع التنافســـــي  
ـــــة  ـــــرامج تعليمي للكليـــــة بب

ــــالء ــــزة ت ــــات متمي م متطلب
 .سوق العمل

 برامج جديدة للمرحلتينإعداد  
علم حديثــــة اســـتخدام طــــرق الـــت 

الممارسة القائمة علي دالئـل (
EBP( 

مخاطبة األقسام العلميـة إلعـداد  
 البرامج الجديدة

 1/1/2013 1/1/2012  برامج تعليمية متميزة
رئــــــــيس لجنــــــــة  

البـــــــــــــــــــــــــــــرامج 
 التعليمية

- 

خطة التحسين للمحور األول     
 لهيكل التنظيميل -2
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم وجــود مكــان لوحــدة  
 األزمات والكوارث

إيجــــــــاد مكــــــــان لوحــــــــدة  
 األزمات والكوارث 

األزمـــــات  تحديــــد مكــــان لوحــــدة 
 والكوارث

نشــــر أهـــــداف الوحــــدة وخطـــــة   
 العمل علي الصفحة االلكترونية

وحدة لالزمات والكوارث 
 معتمدة

10/12/2011 20/12/2011 

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

- 

تفعيـــل التوصـــيف  ضـــعف 
 الوظيفي

االســتفادة مــن التوصـــيف  
 الوظيفي

استخدام التوصـيف الـوظيفي فـي  
ين والنقـل والنـدب للوظـائف التعي

 المختلفة
-  أمين الكلية 30/12/2012 1/11/2011 توصيف وظيفي مفعل

نقــــص المــــوارد البشــــرية  
 .اإلدارية والفنية بالكلية

العمـل علـى زيـادة المـوارد  
البشــرية اإلداريــة والفنيــة 

 .بالكلية

إعــــــداد خطــــــة لزيــــــادة المــــــوارد  
 البشرية والفنية 

 إتباع نظام االنتداب 

فؤ الموارد البشرية تكا
 مع احتياجات الكلية

15/10/2011 30/12/2011 

 عميد الكلية 
+ 

رئيس لجنة الهيكل 
 التنظيمي

 + 
 أمين الكلية

- 

 
 
 

 خطة التحسين للمحور األول
 القيادة والحوكمة -3

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
عن المسئول  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
عن المسئول  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عـدم تطبيـق معـايير عنـد  
 ترشيح واختيار القيادات

تطبيـــــق معـــــايير ترشــــــيح  
ـــــي  واختيـــــار القيـــــادات الت
يقــــع تعيينهــــا فــــي نطــــاق 

 السلطة التقديرية للعميد

نشـــــر المعـــــايير علـــــى مجتمـــــع  
 الكلية

االســتعانة بالمعــايير الموضــوعة  
 الترشيح للمناصبعند 

قيادات مرشحة طبقا 
 للمعايير الموضوعة

1/10/2011 1/10/2012 
 عميد الكلية 

+ 
 أمين الكلية

 -

عــــــــدم تفعيــــــــل جميـــــــــع  
األنظمــــــــة االلكترونيــــــــة 

 المتاحة بالكلية

تفعيل األنظمة االلكترونيـة  
 الغير مستخدمة بالكلية

-  أمين الكلية 15/1/2012 15/10/2011 أنظمة الكترونية مفعلة تدريب مستخدمي األنظمة 

مشــاركة أعضـــاء  ضــعف 
ــــــد  ــــــدريس عن هيئــــــة الت
 ترشيح واختيار القيادات

العمـــــــل علــــــــى مشــــــــاركة  
ــــدريس  ــــة الت أعضــــاء هيئ
عنـــــــد ترشـــــــيح واختيـــــــار 

 القيادات 

إتباع نظام تصويت عنـد اختيـار  
 القيادات

وضــع آليــات لمشــاركة أعضـــاء  
ـــــدريس فـــــي اختيـــــار  ـــــة الت هيئ

 القيادات
ي عن نمـط إعداد استقصاء دور  

 القيادة وٕاعالن النتائج 
اخــــــــــذ وتوثيــــــــــق اإلجــــــــــراءات  

التصـــحيحية التـــي تـــم اتخاذهـــا 
 لنتيجة قياس الرضا الوظيفي

اختيار ديمقراطي 
 للقيادات

-  عميد الكلية 30/6/2014 1/9/2011

 دعم القيادات األكاديمية 
 اإلداريــــةتنميـــة المهــــارات  

 للقيادات األكاديمية

يب اســـتكمال تنفيـــذ خطـــة التـــدر  
 للقيادات األكاديمية

تقيــيم عــن أداء للقيــادات  إعــداد 

القيادات األكاديمية  
لديهم المهارات اإلدارية 
التي تضمن سير العمل 

1/1/2012 31/12/2012 
 مدير وحدة
 الجودة

20000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
عن المسئول  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

 األكاديمية
نتـائج التقيـيم واالســتفادة  إعـالن 

 منها

 دون معوقات

ضـــعف مصـــادر التمويـــل  
 الذاتي

دة لزيـادة وضع خطة معتمـ 
 مصادر التمويل الذاتي

الخطــــــــــة الخمســــــــــية  إعــــــــــداد 
 المستقبلية للكلية

 تعديل الخطة القديمة 

ـــادة  • خطـــة معتمـــدة لزي
مصـــــــــــادر التمويـــــــــــل 

 الذاتي
زيادة مصادر التمويـل  •

 الذاتي

15/10/2011 30/12/2011 

 عميد الكلية
+ 

 رؤساء األقسام
+ 

 أمين الكلية

 -

عــدم وجـــود وحـــدات ذات  
 طابع خاص

ادة مــــــــن وحــــــــدة االســـــــتف 
 الخدمة العامة

ــــذاتي فــــي   ــــل ال اســــتخدام التموي
 دعم العملية التعليمية والبحثية

دور فعال للوحدة في 
 تنمية الكلية

15/12/2011 15/12/2012 
مدير وحدة 
 الخدمة العامة

10000 

ضـــــــعف الشـــــــراكة مـــــــع  
ــــــة  المؤسســــــات اإلنتاجي

 والخدمية

عقــــد اتفاقيــــات وشــــراكات  
مــع المؤسســات اإلنتاجيــة 

 .لخدميةوا

عقـــد اتفاقيـــات مـــع المؤسســـات  
الصحية المختلفة لـدعم التنميـة 

 البشرية والتدريب المستمر
 1/3/2012 2012/ 1/1 وجود عقود شراكة

 عميد الكلية 
+ 

وحدة الخدمة 
 العامة

 -
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 للمحور األولخطة التحسين 
 المصداقية واألخالقيات) 4 

 المخرجات نفيذ األنشطة آليات ت مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

التوعية بحقوق محدودية  
 الملكية الفكرية  

عـن اإلجـراءات التــي  نـدوات 
ـــــة للمحافظـــــة  تتبعهـــــا الكلي

حقــــــــوق الملكيـــــــــة  يعلــــــــ
 الفكرية 

المحافظــــة  إجــــراءاتنشــــر  
لكيـــــــــة علــــــــي حقــــــــوق الم

 الفكرية

ـــــــة   دعـــــــوة أحـــــــد أســـــــاتذة كلي
الحقـوق لعقـد نـدوة عـن حقـوق 

 .الملكية الفكرية
عقـــــد نــــــدوة عـــــن اإلجــــــراءات  

المتبعـة فـي الكليــة عـن حقــوق 
 الملكية الفكرية

نشــر اإلجــراءات علــي األقســام  
األكاديميــة واإلداريـــة المختلفـــة 

 وأماكن الطالب

 30/2/2012 10/11/2011 خطة التحسين
رئيس لجنة 

صداقية الم
 واألخالقيات

1000 

جراءات في توافر إعدم  
حالة عدم االلتزام 
 بأخالقيات المهنة

 إعداد آلية للثواب والعقاب 
ـــــــــواب   ـــــــــق نظـــــــــام الث تطبي

 والعقاب
 

ــــــــة المختصــــــــة   ــــــــف اللجن تكلي
 بإعداد آلية الثواب والعقاب 

ـــــة  علـــــي مجتمـــــع   نشـــــر اآللي
  الكلية 

 2012/ 8/ 15 10/11/2011 نظام للثواب والعقاب
لجنة المصداقية 

 واألخالقيات
1000 
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  األولخطة التحسين للمحور 
 الجهاز اإلداري -5

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

محدوديــــة نشـــــر معـــــايير  
ـــادات اخت يـــار وتعيـــين القي

 اإلدارية وعدم تطبيقها

نشــر معـــايير اختيـــار  
وتعيـــــــــين القيـــــــــادات 

 اإلدارية وتطبيقها

إعــــــالن معـــــــايير اختيــــــار وتعيـــــــين  
القيـادات اإلداريــة بـاإلدارات المختلفــة 

 وعلي الصفحة االلكترونية

معايير اختيار وتعيين 
القيادات اإلدارية معلنة 

 ومطبقة
1/12/2010 15/12/2011 

ئيس لجنة ر 
 الجهاز اإلداري

 -

الخطة التدريبية للعـاملين  
بالكليـــــة غيـــــر  معتمــــــدة 
وغيــر مرتبطــة بمــا تقدمــه 

 الجامعة من تدريب

تطوير خطـة التـدريب  
 للعاملين 

دراســــــة وتحــــــديث خطــــــة التــــــدريب  
 للعاملين وتطويرها

 اعتماد الخطة 
 إرسالها للجامعة 

خطة تدريبية معتمدة 
 ومرتبطة بخطة الجامعة

1/10/2011 15/12/2011 

 أمين الكلية
+ 

رئيس لجنة 
 الجهاز اإلداري

 -

محدوديـــة مراجعـــة بـــرامج  
ــــاء  ــــدريب للعــــاملين بن الت

 على التغذية الراجعة

مراجعـــــــــــــة بـــــــــــــرامج  
ـــــــدريب للعـــــــاملين  الت
بنــــاء علــــى التغذيـــــة 

 الراجعة 

االســتفادة مــن نتــائج تقيــيم التــدريب  
 في تحديث برامج التدريب  

برامج تدريبية محدثة 
 خدم احتياج العاملينت

1/10/2011 30/12/2011 

 أمين الكلية
+ 

رئيس لجنة 
 الجهاز اإلداري

 -

عدم مناقشة نتائج الرضـا  
 الوظيفي مع العاملين

مناقشـة نتـائج الرضــا  
الــــــــــــــوظيفي مــــــــــــــع 

 العاملين

نشـــــــر ومناقشـــــــة نتـــــــائج الرضـــــــاء  
 )ندوات(الوظيفي 

الوعي بنتائج الرضاء 
 الوظيفي

30/12/2011 15/12/2011      

 أمين الكلية
+ 

رئيس لجنة 
 الجهاز اإلداري

 -

عـــــدم تـــــوافر اإلجــــــراءات  
التصــــــــحيحية لتحســـــــــين 

 الرضا الوظيفي

ـــــــــوافر اإلجـــــــــراءات   ت
التصــحيحية لتحســين 

 الرضا الوظيفي

االســــــتفادة مــــــن نتــــــائج التوصــــــيف  
الـوظيفي فـي أخــذ اإلجـراءات الالزمــة 

 لتحسين الرضا الوظيفي
 30/1/2012 30/1/2012 زيادة الرضا الوظيفي

 أمين الكلية
+ 

رئيس لجنة 
 الجهاز اإلداري

 -
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

  
دعــم نظــم تقيــيم أداء  

القيــــــــادات اإلداريــــــــة 
 والعاملين

اســــتطالع رأي العــــاملين فــــي مــــدى  
ـــــنظم المســـــتخدمة فـــــي  مصـــــداقية ال

 تقييم أداء العاملين
اسـتخدام وسـائل أخـرى مبتكـرة لتقيــيم  

 أداء العاملين

 15/12/2012 15/11/2011 نظم تقييم فاعلة

 أمين الكلية
+ 

رئيس لجنة 
 الجهاز اإلداري

 -

  
االستفادة من المـوارد  

 البشرية المتاحة
إعــداد آليــات لتعظــيم االســتفادة مــن  

 الموارد البشرية المتاحة
 15/12/2012 15/11/2011 استخدام أمثل للموارد

 أمين الكلية
+ 

رئيس لجنة 
 الجهاز اإلداري

 -
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  األولخطة التحسين للمحور 
 الموارد المالية -6

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

 لتطــوير آليــةوضــع عــدم  
ــــــة  حجــــــم المــــــوارد الذاتي

 للكلية 

وضــــــع خطــــــة لتنميــــــة  
 المـــوارد الذاتيـــة للكليـــة
وتوثيقهـــــــــا وٕاعالنهـــــــــا 

 المعنية فلجميع األطرا
تفعيــــل وحــــدة الخدمـــــة  

 العامة 
 كافتيريا للطالب إنشاء 

إعــــــــــداد الخطـــــــــــة الخمســـــــــــية  
 المستقبلية للكلية

تقيــيم مــا تــم انجــازه فــي الخطــة  
 القديمة

التســــــويق الجيــــــد لبـــــــرامج  
وأنشــــــطة الكليـــــــة وبـــــــرامج 
ــع  ــي موق ــا عل الدراســات العلي

 الكلية الكتروني

ـــــــ  ـــــــراءات االنتهـــــــاء م ن إج
 الوحدات ذات الطابع الخاص

زيـادة الـوعي بوجــود  
 خطة لتنمية الموارد

 زيادة دخل الكلية   
20/8/2011 23/8/2011 

لجنــة المــوارد  
 المالية

- 

ـــــــأخر   فـــــــي إنشـــــــاء  الت
ــــز  برنــــامج تعليمــــي متمي
بنظـــــــــــــــام الســـــــــــــــاعات 

ممــــا يضــــعف , المعتمـــدة
ـــــدبير المـــــوارد الذاتيـــــة  ت

 .للكلية

 تطوير الموارد الذاتية 

االنتهـــاء مـــن الئحـــة الســـاعات  
 المعتمدة 

فــتح بــرامج الدراســات العليــا مــن  
 الخارج في بعض األقسام

 1/12/2012 1/9/2011 زيادة موارد الكلية
 عميد الكلية 

+ 
 رؤساء األقسام

5000 

المرافـــــق بالكليـــــة غيــــــر  
 كافية 

ـــــــادة   العمـــــــل علـــــــي زي
لتتناســـــــــــب  المرافـــــــــــق

 وأعداد الطالب 

لتـوفير  مخاطبة الجهات المعنيـة 
قطعــــــة األرض لزيــــــادة مرافــــــق 

 الكلية واستكمالها

تناسب إعداد المرافق 
 والعيادة ودورات المياه

 مع إعداد الطالب
1/10/2011 30/12/2012 

 عميد الكلية 
+ 

 أمين الكلية 
- 



                                                                                       (       ) 158 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

تــــــوفير مكــــــان جديـــــــد  
 دة والمسجدللعيا

+ 
قسم تمريض صحة 

 المجتمع

عدم توافر وسـائل انتقـال  
ــــــــــــــدريب  للطــــــــــــــالب للت

 لميداني والعمليا

العمــــــل علــــــي تـــــــوفير  
وســائل انتقـــال للطـــالب 

 للتدريب الميداني 

إدارات الجامعـة لتـوفير   مخاطبة 
 وسائل انتقال

وسيله انتقال  توفير
 للطالب

 300000 عميد الكلية 1/1/2012 2011/ 1/11

عــــــــدم كفايــــــــة أمـــــــــاكن  
ممارســــــــــــة األنشــــــــــــطة 
الطالبيــــــــــــــة بالكليــــــــــــــة 
واالكتفاء بممارستها مـن 

لقريـــة األوليمبيـــة خـــالل ا
 بالجامعة

ـــادة أمـــاكن ممارســـة   زي
األنشـــــــــطة الطالبيـــــــــة 
ســـــــــــواء بالكليــــــــــــة أو 

 خارجها

التعاقد مع القريـة االولمبيـة مـن  
خـــــالل مبـــــالغ مخصصـــــة مـــــن 

 صندوق الخدمات التعليمية
محاولـــة تـــوفير أمـــاكن للطـــالب  

داخـل المبنـي بعـد نقـل اإلداريــين 
 إلي المبني الجديد

ممارسة  كفاية أماكن
نشطة الطالبية بالقرية األ 

 االولمبية
1/9/2011 1/11/2012 

وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطالب

+ 
 رعاية الشباب

2000 
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 المحور األول خطة تحسين  
 المجتمعية وتنمية البيئة المشاركة -7

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

ول عن المسئ
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

لـــــم توضـــــح خطـــــة خدمــــــة  
المجتمـــــــــــــــع الموجـــــــــــــــودة 
األســـــاليب التــــــي اعتمــــــدت 
ـــــد احتياجـــــات  عليهـــــا لتحدي

 المجتمع المحيط

تحديــــد األســــاليب واألولويــــات  
ــــد  ــــة لتحدي ــــي تتبعهــــا الكلي الت

المجتمعيـة   فاحتياجـات األطـرا
وتنميــة لوضـع خطــة المجتمــع 

 البيئة

اشـــتراك عـــدد مـــن األطـــراف  
فـــــي المجـــــالس  ةالمجتمعيـــــ

 المختلفة للكلية 

 استبيانات دورية  

 اجتماعات دورية 

آلية لتحديد 
احتياجات األطراف 

 المجتمعية
-  رئيس اللجنة 1/1/2011 1/11/2011

عـدم وضـع سياسـة للدعايــة  
واإلعـــــالن والتســـــويق عـــــن 
 الخدمات التي تقدمها الكلية

ـــــــــة وضـــــــــع سيا  ســـــــــة للدعاي
واإلعـــــــالن والتســـــــويق عـــــــن 

 الخدمات التي تقدمها الكلية

نشــــــــــر خطـــــــــــة الخدمـــــــــــة  
المجتمعيـــــة علــــــي صــــــفحة 

 الكلية والوسائل المختلفة 

دعوة مستفيدي الخدمـة فـي  
 االجتماعات والندوات

تعريف المجتمع 
الخارجي بالخدمات 

 المجتمعية
 2012ابريل 2012يناير

لجنة خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة
- 

ــــــــة   ــــــــرامج توعي ال توجــــــــد ب
بأنشـــــطة خدمـــــة المجتمـــــع 
وتنميــة البيئــة معلنــة لكافــة 

 األطراف

توعيــة بأنشــطة الخطـــة ل آليــة 
 لكافة األطراف معلنة

 عقد ندوات للتوعية  

النشــر بــالطرق االلكترونيــة  
 والورقية

برامج خدمة  
 المجتمع

 1000 رئيس اللجنة 2011/ 15/12 1/12/2011

 1000عميد   2012مارس 2011اكتوبرمشاركة مستفيدي فـــــتح قنـــــوات اتصـــــال مـــــع  وضــع آليــات إلشــراك الجهــات  عـــدم وضـــع آليـــات إلشـــراك  
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

ول عن المسئ
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

لجهــات الصــحية فــي صــنع ا
 القرار بالكلية

الصـــــحية فـــــي صـــــنع القـــــرار 
 بالكلية 

 المؤسسات المختلفة 
اشتراك ممثلـي المجتمـع فـي  

 مجالس الكلية المختلفة
تفعيـــــــــــــــــــل اإلجـــــــــــــــــــراءات  

التصـــــــــــــحيحية الخاصـــــــــــــة 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــاإلطراف المجتمعي ب

 المختلفة

 الكلية الخدمة

عــــدم تفعيــــل وحــــدة خدمــــة  
المجتمـــــع ووضـــــع معـــــايير 
لمتابعــــــــة وتقيــــــــيم أدائهــــــــا 
وتكــــــون معتمــــــدة ومعلنـــــــة 

 لكافة األطراف المعنية 

تفعيـــل وحـــدة خدمـــة المجتمـــع  
ووضع معايير لمتابعـة وتقيـيم 
أدائهـا وتكــون معتمـدة ومعلنــة 

 لكافة األطراف المعنية 

 لوضع خطة للعم 
 معايير لمتابعة الوحدة 
 نشر أنشطة الوحدة 

وحدة خدمة عامة 
 مفعله

 - رئيس اللجنة 30/1/2011 1/11/2011

عــــدم دعـــــم قوافـــــل صـــــحية  
 وندوات التوعية

ــــدوات   دعــــم قوافــــل صــــحية ون
 التوعية

ـــــد   وضـــــع اســـــتبيانات لتحدي
احتياجــــــــــــــات المجتمـــــــــــــــع 

 وتحليلها
تنفيـــــذ عـــــدد مـــــن القوافـــــل  

الصــــحية ونــــدوات التوعيــــة 
وخــــارج الكليـــة بنــــاء داخـــل 

 علي االحتياجات المختلفة 

تنفيذ عدد من 
 القوافل والندوات

 2012يونيو 2011ديسمبر
لجنة خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة
5000 



                                                                                       (       ) 161 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

ول عن المسئ
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــــــــدم نشــــــــر روح العمــــــــل  
التطــــوعي المجتمعـــــي بـــــين 

 الطالب

نشـــــر روح العمـــــل التطـــــوعي  
 المجتمعي بين الطالب

مكافـــأة الطـــالب المشـــتركين  
ــــــي الخــــــدمات ا لتطوعيــــــة ف

 المجتمعية

مشاركة فعالة 
 للطالب

 2000 رعاية الشباب 2012اكتوبر 2012يوليو

محدوديـــــة االســــــتفادة مــــــن  
تحليــــل نتــــائج قيــــاس رضــــا 

 األطراف المجتمعية

قيـــاس وتقيـــيم مســـتوى رضـــا  
منظمــــــات العمــــــل عـــــــن أداء 

 الكلية واالستفادة منها

وضــــع آليــــة لقيــــاس رضــــا  
 منظمات العمل

 لتحليلاالستفادة من نتائج ا 

بيانـــــات عـــــن رضـــــا 
منظمــات العمــل عــن 

 أداء الكلية
1/1/2011 15/1/2011 

 رئيس اللجنة
+ 

لجنة 
 االستبيانات

- 

ال توجـــــد ممارســـــات فعليـــــة  
ــــــــق الخطــــــــة  ــــــــة لتطبي كافي
اإلســـــــــــــتراتيجية لخدمــــــــــــــة 

 المجتمع وتنمية البيئة

العمــل علـــى إيجـــاد ممارســـات  
 فعلية

 وضع أنشطة تنفيذية  
 متابعة تنفيذ الخطة 

إســـــــتراتيجية خطـــــــة 
لخدمــــــــة المجتمــــــــع 
وتنميـــــــــــة البيئــــــــــــة 

 مطبقة

 2012يونيو 2011ديسمبر

+ وكيل الكلية 
لجنة خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة

- 
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 المحور األول خطة تحسين 
 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة -8

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول  الفترة الزمنية

 عن التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

مناقشــة نتــائج  محدويــة 
التقــــــــــــويم للعناصــــــــــــر 
المؤسســــــــــــــية مــــــــــــــع 
المجتمـــــــــع الخـــــــــارجي 

 واالستفادة منها

ضــــــــرورة مناقشــــــــة نتــــــــائج  
التقـــويم للعناصـــر المؤسســـية 
مع المجتمع الخارجي والعمـل 
علــــي االســــتفادة مــــن نتــــائج 

 التقويم 

د لقـــاءات مـــع القيـــادات المجتمعيـــة عقـــ 
 والمستفيدين من خدمات الكلية

نشــــر نتــــائج التقــــويم علــــي مســــتفيدي  
 الخدمة بالطريقة الورقية وااللكترونية

إعداد خطة للتحسـين مبنيـة علـي نتـائج  
 المناقشات

ـــــــــــائج   نشـــــــــــر نت
 التقويم 

 خطط تحسين 
15/12/2011 15/3/2012 

رئيس لجنة 
التقويم 
 المؤسسي

1000 

قيــــــاس مـــــــردود عــــــدم  
 خطط التحسين

قيـاس مــردود خطــة التحســين  
 السابقة

اســــتبيان مــــردود التحســــين مــــن خــــالل  
 األقسام األكاديمية والعلمية والطالب

 15/2/2012 15/1/2012 وجود نتائج للتحسين
رئيس لجنة 

التقويم 
 المؤسسي

- 

ــام الــدوري   دعــم النظ
 للمراجعة الداخلية

نظــــــــــــــام دوري للمراجعــــــــــــــة  
 الداخلية

 ق واعتماد اإلجراءات التصحيحيةتوثي 
 إعداد خطة للمراجعة  
 إعالن الخطة وتحديد األدوار 
تشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــي  

حضـــــور الـــــدورات التدريبيـــــة الخاصـــــة 
 الداخلية  بالمراجعة

اســــــتطالع الــــــرأي حــــــول كفــــــاءة األداء  
 باإلدارات المختلفة

 كفاءة الكلية  نشر آليات تقييم 
لمراجعــــــة إعـــــداد وثيقـــــة آلليـــــات ا 

 الداخلية

مراجعة داخلية 
 دورية

1/11/2011 1/10/2012 
مدير وحدة 

ضمان 
 الجودة

1000 
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 للمحور الثاني  خطة التحسين
 الطالب والخريجون -1

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول  الفترة الزمنية

 عن التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

خطــــــة وبــــــرامج لجــــــذب  
 الطالب الوافدين

ــــــرامج   وضــــــع خطــــــة وب
 لجذب الطالب الوافدين 

 3(وضــــــع خطــــــة قصــــــيرة المــــــدى  
لجــــذب الطــــالب الوافــــدين ) ســــنوات

وتحديـــد الحــــد األقصــــى مــــن العــــدد 
 .المطلوب

التســويق الجيــد للكليــة عــن طريــق  
تحــديث وتغذيــة الموقــع االلكترونــي 

اإلمكانيــــــــات وتوصــــــــيف للكليــــــــة ب
البـرامج والميـزات التنافسـية كوســيلة 

 لجذب الطالب الوافدين 
مراسلة جميـع المؤسسـات التعليميـة  

 على المستوى اإلقليمي

  خطة معتمدة لجذب
 الطالب الوافدين

   اقبال الطالب
 الوافدين على الكلية

30/12/2011 30/2/2012 

وكيل الكلية 
 لشئون الطالب

+ 
وكيل الكلية 

ن لشئو
 الدراسات العليا

5000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول  الفترة الزمنية

 عن التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم وجــود نظــام معتمــد  
 للدعم الطالبي

وضـــــــع نظـــــــام معتمـــــــد  
 للدعم الطالبي

وضــع خطــة متكاملــة للــدعم الطالبــي  
تشــمل النــواحي الماديــة واالجتماعيــة 
والثقافيـــــة للطـــــالب مـــــع األخـــــذ فـــــي 

 االعتبار ظروف واحتياجات الطالب
وضــــع نظـــــام للتعامـــــل مـــــع مشـــــاكل  

 الطالب 
قـــي شـــكاوي الطـــالب عمـــل لجنـــة لتل 

إنشــاء , وعرضــها إليجــاد حلــول لهــا 
صـــندوق لتلقــــي شـــكاوي ومقترحــــات 
الطـــالب يـــتم اإلعـــالن عنـــه ووضـــعه 

 في أماكن بارزة بالكلية
التشـــجيع مــــن قبــــل اإلدارة بمشــــاركة  

الطـالب بـالمؤتمرات الطالبيـة واللجـان 
العلمية مـن خـالل الترحيـب بانعقادهـا 

ت داخـــل الكليـــة وتـــذليل جميـــع العقبـــا
التــي مــن الممكــن أن تواجــه الطــالب 
ـــــل عـــــدم احتســـــاب الغيـــــاب مـــــن  مث
المحاضــــــــرات النظريــــــــة والــــــــدروس 
العلميــــــة وذلــــــك بإمكانيــــــة إعادتهــــــا  
ـــــة انتهـــــائهم مـــــن  للطـــــالب فـــــي حال

 األنشطة الطالبية 
تخصــيص جــزء مـــن عوائــد الوحـــدات  

ذات طـــــابع خــــــاص للــــــدعم المــــــالي 
 للطالب

  ارتفـــاع نســـبة رضـــاء
الطــــــــــالب بالـــــــــــدعم 

 بي المقدم لهم الطال
  زيادة مشاركة

الطالب في اللجان 
العلمية والمؤتمرات 

 .الطالبية

30/11/2011 30/2/2012 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب
+ 

لجنة شئون 
 التعليم والطالب

10000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول  الفترة الزمنية

 عن التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم وجــود بــرامج لرعايــة  
الطـــــالب المتعثـــــرين فـــــي 

 الدراسة

ـــــــل  ـــــــرامج لرعايـــــــة  تفعي ب
الطــــالب المتعثـــــرين فـــــي 

 راسةالد

مخاطبة  األقسام العلمية بوضـع نظـم  
وآليـــات للتعامـــل مـــع المتعثـــرين بمـــا 

 يتالءم وطبيعة عمل كل قسم 

وجود برامج لرعاية 
الطالب المتعثرين في 

 الدراسة
1/12/2011 30/12/2011 

رؤساء األقسام 
 العلمية

+ 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 والطالب

- 

  
ــــــــة دعــــــــم   قيــــــــاس فاعلي

 نالطالب المتعثري

مخاطبة األقسام لقيـاس فاعليـة خطـة  
البــــــاقين (دعــــــم الطــــــالب المتعثــــــرين

ومقارنـــة النســبة بالســـنوات ) لإلعــادة
 السابقة

 1/3/2012 1/2/2012 برامج فاعلة

رؤساء األقسام 
 العلمية

+ 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 والطالب

 -

دليــل الطالـــب غيــر متـــاح  
 لجميع الطالب ورقيا

 توزيـع دليـل الطالـب علـى 
 جميع الطالب

 طباعة دليل الطالب بالعدد الكافي  
 توزيعه على طالب الفرقة األولى 

طالب حصول جميع 
دليل  على الفرقة األولى

  الطالب
وكيل الكلية  15/12/2011 1/10/2011

 لشئون الطالب
3000 

نظـــام لإلرشـــاد األكـــاديمي  
 أو الريادة العلمية

إرســــــاء نظــــــام لإلرشــــــاد  
األكــــــــاديمي أو الريـــــــــادة 

 العلمية

  يإنشاء مكتب لإلرشاد األكاديم 
تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس علــى  

  ياإلرشاد األكاديم
وضع آلية واضحة ونظـم معلنـة لعمـل  

 المكتب 
ـــــق الئحـــــة  نظـــــام   ـــــدء فـــــي تطبي الب

الســـــــــــاعات المعتمـــــــــــدة لبرنـــــــــــامج 
 البكالوريوس 

تقيـــيم رضــــاء الطـــالب عــــن خــــدمات  
 اإلرشاد األكاديمي

  وجــود مكتــب لإلرشــاد
 يكاديماأل 
 وجود مرشد أكاديمي 
  ــــم ــــى عل الطــــالب  عل

بمصـــــــــادر التعلـــــــــيم 
والـــــــتعلم الموجــــــــودة 

 بالكلية
  وجــود بــرامج تعريفيــة

 للطالب الجدد

30/11/2011 30/2/2012 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب
+ 

لجنة شئون 
 التعليم والطالب

 

10000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول  الفترة الزمنية

 عن التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

لــيس لــدى الكليــة سياســة  
إلعــداد الخــريجين لســوق 

 العمل

وضـــــع سياســــــة إلعــــــداد  
 الخريجين لسوق العمل

تصـــــميم اســـــتبيانات للتعـــــرف علـــــى  
احتياجـــــــات المجتمــــــــع ومســــــــتفيدي 

 الخدمة في الخريجين
اجتماعــات دوريــة مــع مســئولين مــن  

ـــــف لمعرفـــــة  ـــــف جهـــــات التوظي مختل
 . احتياجاتهم من الخريجين 

مراجعـــة تصـــميم البرنـــامج األكـــاديمي  
بشــكل يلبــي احتياجــات ســوق العمــل 

 التوظيف  وجهات
تطوير البـرامج ومراجعتهـا بمـا يـتالءم  

والتطـــوير التكنولـــوجي والحـــديث فـــي 
 مجال الطب والتمريض

عمل بـرامج العـداد الخـريجين لسـوق  
 العمل

اعــداد آليــات لمتابعــة الخــريجين فــي  
 سوق العمل

  خريج كلية التمـريض
جامعـــة المنصـــورة  –

يلبــــــــــي احتياجــــــــــات 
 سوق العمل 

  ــــال علــــى ــــادة االقب زي
 ين الكلية خريج

  البرنـــــامج األكـــــاديمي
يتسم بالمرونة بشكل 
يســــــــــمح بالتعــــــــــديل 

 والتطوير

1/11/2011 30/6/2012 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب
+ 

لجنة شئون 
 التعليم والطالب

- 

 
دعـــــــــم التواصـــــــــل مـــــــــع   

 الخريجين

إنشــــاء منتــــدى إلكترونــــي لخريجــــي  
 .الكلية

ــــة لالرتقــــاء   ــــدورات التدريبي تنظــــيم ال
 .وي الخريجينبمست

 إنشاء رابطة للخريجين 

 30/2/2012 1/11/2011 رابطة للخريجين
رئيس لجنة 

الطالب 
 والخريجين

- 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول  الفترة الزمنية

 عن التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

 
تنظـــــــيم ملتقـــــــي ســـــــنوي  

 للخريجين

 تحديد يوم سنوي للخريجين  
 إعداد مؤتمر للتوظيف 
 دعوة ممثلي المجتمع 

 1/3/2012 1/1/2011 دور فعال للخريجين

وكيل الكلية 
 لشئون الطالب

+ 
ل الكلية وكي

لشئون خدمة 
المجتمع 

 وتنمية البيئة

1000 

 
تشــــــــــــــجيع األنشــــــــــــــطة  

التفاعليــــة بـــــين الطـــــالب 
 .وأعضاء هيئة التدريس

 تطبيق نظام الساعات المكتبية 
مكافــــــأة أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس  

 لمشاركة في األنشطة الطالبية
 دعم التنمية الثقافية للطالب 
ــــى مراكــــز   دعــــم حصــــول الطــــالب عل

 طة الطالبيةمتقدمة في األنش

 1/1/2012 1/12/2011 مجتمع طالبي متجانس
لجنة شئون 
 التعليم والطالب

10000 

 
تفعيــــل دور الطــــالب فــــي  

 العملية التعليمية

اشــراك العديــد مــن الطــالب فــي معظــم  
 اللجان الخاصة بالعملية التعليمية 

 استبيان لمعرفة رأي الطالب  
 تشجيع المشاركة الفعالة من الطالب 
مــن نتــائج رضــاء الطــالب  االســتفادة 

 في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
ــــــز    تفعيــــــل اســــــتمرارية دعــــــم وتحفي

 المتفوقين والمبدعين 
 تحديد مكان جديد للعيادة 
 تجهيز العيادة للحاالت الطارئة 

 1/1/2012 1/12/2011 طالب ذو مشاركة فعالة

 عميد الكلية
+ 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب

 -

 للمحور الثاني  خطة التحسين
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  لجنة المعايير األكاديمية -2 
 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

دور الممـــتحن محدوديـــة  
 الخارجي

ـــــــد دور الممـــــــتحن   تحدي
ي تحقيـــــق الخـــــارجي فـــــ

المخرجـــــات المســـــتهدفة 
 في المقررات 

 توصيف دور الممتحن الخارجي 
  الممتحن الخارجي له

 دور محدد ومعلن
1/11/2011 30/12/2011 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب
 

_ 
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 خطة تحسين  المحور الثاني 
 البرامج التعليمية و المقررات الدراسية -3

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  ننقاط تحتاج إلي تحسي
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

ـــــة عـــــدم تـــــوافر آليـــــات   ثابت
للمراجعــة الدوريـــة للبرنـــامج 

 التعليمي

 ثابتـة وضع آليـات 
للمراجعـــة الدوريـــة 
 للبرنامج التعليمي

رجيـــــــــة للبـــــــــرامج مـــــــــن المراجعـــــــــة الخا 
المتخصصــين بصــفة دوريــة وفقــا لجــدول 

 .زمني
ـــداخلي  رإعـــداد معـــايير الختيـــا  المراجـــع ال

 والخارجي
 ترشيح مراجعين خارجيين 
المراجعة الخارجية السنوية من قبـل مركـز  

 ضمان الجودة بالجامعة
االســتعانة باســتمارات التقيــيم المعــدة مــن  

 قبل هيئة ضمان الجودة واالعتماد
تقــارير تعكــس توافــق البــرامج مـــع إعــداد  

 المعايير األكاديمية
تفعيـل دور األقسـام فــي المراجعـة الدوريــة  

الداخليــــــــــــــــة والخارجيــــــــــــــــة للبــــــــــــــــرامج 
 المقررات الدراسية/التعليمية

مراجعة البرامج 
التعليمية بصفة 

 دورية

1/12/2011 31/12/2012 
رئيس لجنة 

البرامج 
 التعليمية

5000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  ننقاط تحتاج إلي تحسي
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

ــــــــل المقــــــــررات   عــــــــدم تحوي
 اسية إلي الكترونيةالدر 

  

التوســـــــــــع فـــــــــــي  
ـــــيم  اســـــتخدام التعل

 .اإللكتروني

إعـــداد خطـــة لتحويـــل المقـــررات الدراســـية  
 إلي الكترونية

تدريب أعضاء هيئة التدريس علي إعـداد  
 المقرر االلكتروني 

ــــي   ــــدريس عل ــــة الت تشــــجيع أعضــــاء هيئ
 إنتاج المقررات 

 مقرر الكتروني 8إعداد عدد  
تعامـــل مــــع إعـــداد دراســـة حـــول كيفيـــه ال 

 مشكالت التعليم  

نشر ثقافة التعليم 
 االلكتروني

1/11/2011 30/12/2012 

 عميد الكلية
+ 

مدير وحدة 
التعليم 
 االلكتروني

_ 

عـــدم توافــــق طــــرق التعلــــيم  
والتقـــــــــويم مـــــــــع النتــــــــــائج 

 التعليمية المستهدفة

وضــــــــــــع آليـــــــــــــة  
لضـــــــمان كفـــــــاءة 
توصــيف المقــررات 
لضـــــــمان توافـــــــق 
طـــــــــرق التعلـــــــــيم 
والتقـــــــــــويم مـــــــــــع 
لنتــــائج التعليميــــة 

 ةالمستهدف

 مراجعة  توصيف المقررات بصفة دورية 
االســتفادة مــن اســتبيانات الطــالب لتحديــد  

اإلجــــــراءات التصــــــحيحية حــــــول تقــــــارير 
 المقررات 

اســــتطالع رأي المســــتفيدين مــــن البــــرامج  
 التعليمية 

تطبيـــــــق مراجعــــــــة الورقـــــــة االمتحانيــــــــة  
باستخدام النمـاذج المعـدة مسـبقا مـن قبـل 

 معةالجا
اعــــــــداد مصــــــــفوفة مخرجــــــــات الــــــــتعلم   

 المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمي
 اعداد خرائط المنهج 

توافق المقررات مع 
 األهداف التعليمية

1/11/2011 1/2/2012 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 والطالب

_ 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  ننقاط تحتاج إلي تحسي
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم تطبيــق الئحــة الدراســة  
 بنظام الساعات المعتمدة

تطبيــــــــق الئحــــــــة  
الدراســـــــة بنظــــــــام 

ات الســـــــــــــــــــــــــــــاع
 المعتمدة

تشكيل لجنة لالنتهاء من تعـديالت الئحـة  
 الساعات المعتمدة

 من الجهات المختصة  ةاعتماد الالئح 
تدريب أعضاء هيئة التدريس علي العمـل  

 الجديدة  ةبالالئح
 تطبيق الالئحة 

برنامج تعليمي 
بنظام الساعات 

 المعتمدة

1/12/2011 31/12/2012 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 بوالطال

_ 
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Uخطة التحسين المحور الثاني 
U4- التعليم والتعلم 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

االستفادة من مراجعة  
نتائج االمتحانات في 

اتيجية التعليم تطوير إستر 
 والتعلم

تفعيل نتائج مراجعة االمتحانات  
مع األقسام العلمية وأعضاء 

 هيئة التدريس

تقارير القائمين على التدريس  
لمراجعة نتائج االمتحانات مع 

 .المحتوى الدراسي
ندوة نصف سنوية لمناقشة  

 المشاكل العامة لالمتحانات

وجود خطط تحسين طبقًا 
 للتقارير

 2012رسما 2012يناير

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

- 

عدم قدرة المقررات  
الدراسية على تنمية 

قدرات الطالب في التعلم 
 الذاتي

تحويل طرق التدريس  
بالمقررات إلى التعلم الذاتي 
 القائم على حل المشكالت

وضع دليل لتطبيق طرق التعلم  
 الذاتي

ورش عمل لتحديث طرق  
 التدريس

أعضاء هيئة التدريس تدريب  
 والهيئة المعاونة

وجود تطبيق فعلى لطرق 
مدرجة  الذاتيالتعليم 

 تدريس المقررات بطرق
 2012سبتمبر 2012يناير

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

- 

عدم وجود سياسات  
موثقة للتعامل مع 

 مشكالت التعليم

امل مع وضع سياسات للتع 
 مشكالت التعليم

 حصر مشكالت التعليم 
ورشة عمل لوضع السياسات  

 وتوثيقها في مجلس الكلية
 ندوات توعية عن السياسات 

سياسات للتعامل مع 
 مشكالت التعليم

 2013 مارس 2012يناير

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

1000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عدم وجود سياسات أو  
ة الموارد خطط لزياد

 المالية

وضع خطة لزيادة الموارد  
 المالية

ورش عمل لوضع خطة لزيادة  
الموارد المالية وتوثيقها في 

 مجلس الكلية

وجود خطة لتنمية 
 الموارد المالية

 2012يونيو 2012مارس 

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

 -

تصميم وتوصيف برامج  
داني وفق التدريب المي

مخرجات التعلم 
 المستهدفة

 إعداد دليل للتدريب الميداني 
إعداد آلية موثقة لتقويم نتائج  

 التدريب الميداني
وجود مؤشرات واضحة لقياس  

فاعلية التدريب الميداني 
 للطالب

ورشة عمل لوضع توصيف  
والدليل  الميداني لبرامج التدريب

 وتوثيقهما في مجلس الكلية

 يدانيدليل للتدريب الم
 علمف

 2012 مارس 2012فبراير

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

2000 

عدم توافر آليات واضحة  
للتأكد من استيفاء 

االمتحانات لمخرجات 
 التعلم المستهدفة

 استخدام خريطة االمتحان 
 تقييم الممتحنين الخارجيين 

ورش عمل للتدريب على وضع  
 انخريطة االمتح

وجود خريطة امتحان 
 لجميع المقررات

 2012يونيو 2011ديسمبر

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

- 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عدم وجود ممارسات  
فعلية لتطبيق عدالة 

 تقويم الطالب

 وضع دليل لطرق تقويم الطالب 
وضع سياسات لتطبيق عدالة  

 تقويم الطالب
ت وجود آلية للتعامل مع تظلما 

 الطالب من نتائج االمتحانات
االستفادة من نتائج تقويم  

الطالب في تطوير البرامج 
التعليمية في اتخاذ القرارات 
التصحيحية لتطوير المقرر 

والبرنامج وٕاعداد خطط 
 التحسين

االستفادة من نتائج قياس رضا  
 الطالب

 ورش عمل 
لمقترحات استمارات استبيان  

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس
فى مجلس  وثيق السياساتت 

 الكلية

وجود آلية لضمان عدالة 
 تقييم الطالب

 2012يونيو 2012يناير

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

لجنة + والطالب 
 التعليم والتعلم

 -
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Uخطة التحسين المحور الثاني 
5- Uأعضاء هيئة التدريس 

 

 تالمخرجا آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

المسئول عن 
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

االســتفادة مــن نتــائج ضــعف  
ـــــــــيم أعضـــــــــاء هيئـــــــــة  التقي

 التدريس والهيئة المعاونة

 االستفادة من نتائج التقييم 
واتخـــــــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــراءات  

التصحيحية للمحافظـة علـى 
 الرضا الوظيفي

ـــــة إعـــــداد خطـــــط تدريبيـــــة ل  تنمي
  قدراتهم

أعضاء هيئة  ℘
التدريس ذو كفاءة 

 عالية 
تحقيق الرضا  ℘

 لوظيفي

15/7/2012 15/8/2012 
مدير وحدة 
 تطوير التعليم

 -

 عدم استكمال هيكـل القيـادات 
 األقسامبالكلية و 

ـــــادات   اســـــتكمال هيكـــــل القي
ـــادة  باألقســـام مـــن خـــالل زي

 االنتدابات 

وضـــع خطـــة لزيـــادة االنتـــدابات  
فــي أعضــاء  حتــى تغطــي العجــز

 هيئة التدريس
وضــع خطــة جديــدة لزيــادة عــدد  

 المقيمين  سنويا

 2012أكتوبر  2012يناير هيكل قيادات مكتمل
 عميد الكلية

 األقسام العليمة
- 

عدم تفعيل دور مركز تطـوير  
 .التعليم بالكلية

تفعيـــــل دور مركـــــز تطـــــوير  
 .التعليم بالكلية

وضع خطة سـنوية لنشـاط مركـز  
 تمريضيتطوير التعليم ال

تشـــجيع األقســـام العلميـــة علــــي  
 المشاركة 

تشــــــــجيع النــــــــدوات والــــــــدورات  
 التطوعية 

تلبية احتياجات الكلية من 
 دورات تدريبية وتثقيفية

 2012اكتوبر 2011ديسمبر
مدير وحدة 
 تطوير التعليم

1000 
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 تالمخرجا آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

المسئول عن 
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم اســتكمال تطبيــق خطـــه  
ــــــــة قــــــــدرات وتــــــــدريب  لتنمي

 أعضاء هيئة التدريس 
لعـام عدم وضـع خطـة جديـدة  

2012 

اســـــــتكمال تطبيـــــــق خطـــــــه  
ـــــــدريب  ـــــــدرات وت لتنميـــــــة ق

 أعضاء هيئة التدريس 
ــــدة لعــــام   وضــــع خطــــة جدي

2012 

تشــجيع أعضــاء هيئــة التــدريس  
علــــي حضــــور الــــدورات وورش 

 العمل والندوات
ــــيم أداء   ــــة لتقي ــــة فعال وضــــع آلي

 أعضاء هيئة التدريس 
 وضع نظام للمكافآت والحوافز 
حصــــر اإلجـــــراءات التصـــــحيحية  

اتخــــذت للمحافظــــة علــــي  التــــي
 الرضا الوظيفي

أعضاء هيئة التدريس 
 ذو كفاءة عالية 

 تحقيق الرضا لوظيفي
 5000 األقسام العلمية 2012يونيو 2012ابريل
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 البحث العلمي -6

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  ترة الزمنيةالف

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم تــوافر آليــة لتســويق  
األبحــاث فــي المؤسســـات 

 الخدمية

ــــة لتســــويق   تــــوافر آلي
األبحــــــــــــــــاث فـــــــــــــــــي 

 المؤسسات الخدمية

جانــب اللــوائح المنظمــة لتمويــل  إلــى 
األبحـــاث يـــتم دراســـة خطـــة أو آليـــة 

تعزيــــــز وتمويــــــل إليجـــــاد مصــــــادر ل
 البحث العلمي

التواصـــــــل مـــــــع قطاعـــــــات العمـــــــل  
ــــــــــف المختلفــــــــــة لمعرفــــــــــة  والتوظي

 وٕابــــــــــــراماالحتياجــــــــــــات البحثيــــــــــــة 
 االتفاقيات

وضـع نظــام لتســويق نتــائج األبحــاث  
عنهـا خاصـة األبحـاث ذات  واإلعالن

الجانــب التطبيقــي الــذي يســاهم فــي 
 خدمة المجتمع

تشـجيع وتـدريب الكــوادر علـى كتابــة  
المشـروعات الممولـة محليـا والتقدم ب
 أو دوليا

وجود اتفاقيات بحثية مع 
مؤسسات علمية وخدمية 

 بالمجتمع
1/12/2011 30/9/2012 

 عميد الكلية
 + 

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

- 

عدم حث البـاحثين للتقـدم  
لمشــاريع التمويــل والمــنح 

 الدولية 

حـــث البـــاحثين للتقـــدم  
لمشـــــــــاريع التمويـــــــــل 

 المنح الدولية و 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس علـي  
 التقدم للمشروعات 

ترشــيح للنــدوات والــدورات التدريبيــة  
 لكتابة المشاريع واألبحاث

ــــــي   تشــــــجيع الطــــــالب للمشــــــاركة ف
 المشاريع البحثية

 2012اغسطس 2012ابريل زيادة المشاريع الممولة
لجنة الدراسات 
 العليا والبحوث

5000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  ترة الزمنيةالف

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

دعم لـــ وجـــود آليـــاتعـــدم  
 الدولية األبحاث العلمية

 اإلجـــــــــــراءات إتبــــــــــاع 
الرســــــمية فــــــي دعــــــم 

 األبحاث العلمية

تشــجيع النشــر الــدولي فــي مجــاالت  
ذات مـردود علمــي عـالي بتخصــيص 

 ةمكافآت مالي

زيادة األبحاث العلمية 
 المنشورة دوليا

1/12 /2011 30/1/2012 
وكيل الكلية 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

- 

ظــام داخلـــي عــدم وضــع ن 
للمكافــــــــــــآت والجــــــــــــوائز 

 .للبحوث المتميزة

ـــــي   وضـــــع نظـــــام داخل
للمكافـــــــآت والجـــــــوائز 

 .للبحوث المتميزة

 وضع خطة لتمويل البحث العلمي  
مكافــأة البحــوث المتميــزة والمنشــورة  

 دوليا

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس
 مكافأة أعضاء هيئة التدريس

 2011نوفمبر 2011سبتمبر
لجنة الدراسات 

والبحوث  العليا
 بالجامعة

10000 

تــــوافر وثـــــائق  محدوديــــة 
تفيـــــــد بوجـــــــود وتفعيــــــــل 

 االتفاقيات

ـــــات  إيجـــــاد   إلبـــــرامآلي
االتفاقيات الثقافية مع 
ـــــــــة  مؤسســـــــــات علمي

 ودولية وتفعيلها

ـــــدريس   ـــــة الت تشـــــجيع أعضـــــاء هيئ
بالخــارج للتواصــل مــع  االــذين درســو 

المؤسســـات الدوليـــة لعقـــد اتفاقيـــات 
 ثقافية

لدوليـة لتسـويق مراسلة المؤسسـات ا 
 الكلية وبرامجها

 12/2011/ 30 1/12/2011 وجود اتفاقيات دولية

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

- 

ســـتفادة مـــن اال محدوديـــة 
نتــائج البحــث العلمــي فــي 
تطـــــــــــــــوير المقـــــــــــــــررات 

 .الدراسية

إيجــاد آليــة لالســتفادة  
مــــــن نتــــــائج البحــــــث 
العلمـــــي فـــــي تطـــــوير 

 .المقررات الدراسية

تكــريم البــاحثين التــي ســيتم تطبيـــق  
أو مســـــاهمة نتـــــائج أبحـــــاثهم فـــــي 
تطـــوير المقـــررات الدراســـية وخدمــــة 

 المجتمع

وجود أبحاث تطبيقية تفيد 
 العملية التعليمية

1/10 /2012 1/10 /2015 

وكيل الكلية 
لشئون 

الدراسات العليا 
 والبحوث

5000 

 مــــالي عــــدم وجــــود دعــــم 
لجنـــة أخالقيـــات البحــــث ل

 .العلمي

ـــــــة إ  يجـــــــاد دعـــــــم لجن
أخالقيــــــــــات البحــــــــــث 

 .العلمي

تدريب فريـق لجنـة أخالقيـات البحـث  
 العلمي 

نشر آليات عمل اللجنة بدليل طالـب  
ــــــــــــا والصــــــــــــفحة  الدراســــــــــــات العلي

 . االلكترونية
 وضع آلية لعمل اللجنة 
 اعتماد نتائج مراجعة األبحاث 

أبحاث علمية مقبولة للنشر 
الدولي ويحقق معايير 

 أخالقيات البحث
30/12/2011 30/10/2012 

رئيس لجنة 
أخالقيات البحث 

 العلمي
5000 
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 خطة التحسين للمحور الثاني 
 دراسات العليا -7

 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

المسئول عن 
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عــدم وجــود الئحــة الدراســة  
 .بنظام الساعات المعتمدة

إعــــــــداد وتطــــــــوير الئحــــــــة  
 الدراسات العليا

تشـــكيل لجنـــة لالنتهـــاء مـــن تعـــديالت  
 الئحة الساعات المعتمدة

 من الجهات المختصة  ةاعتماد الالئح 
تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــي  

 الجديدة  ةالعمل بالالئح
 تطبيق الالئحة 

 الئحة محدثة. 
 ج تعليمـــي بنظـــام برنـــام

الســـــــــاعات المعتمـــــــــدة 
 مفعل

1/1/2012 1/1/2013 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 والطالب

10000 

 محدوديــــة االســــتفادة مـــــن 
 استبيان رضا الطالب

اســــــتكمال اســــــتبيان رضــــــا  
 الطالب واالستفادة منه

بعـــد تجميـــع االســـتبيانات مـــن الطـــالب  
عـــــن مـــــدى رضـــــاءهم عـــــن العمليـــــة 

االســـــتبيانات التعليميــــة ســــيتم تحليــــل 
  SPSSباستخدام برنامج  إحصائيا

يتم تحليل النتـائج لمعرفـة نسـب الرضـا  
للطــالب وعــدم الرضــا واالســتفادة منهــا 

 في خطط التحسين والتعزيز

  وجــــــــــود قــــــــــيم ودالالت
عـــــن مــــــدى  إحصـــــائية

 رضـــــــا أو عـــــــدم رضـــــــا
  الطالب

  وجـــــود خطـــــط تحســـــين
ـــــــى  ـــــــاء عل ـــــــز بن وتعزي
احتياجــــــــــات الطــــــــــالب 

 الفعلية

15/2/2012 15/3/2012 

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

+ 
لجنة  

 االستبيانات

- 

عــدم إنشــاء نظــام لضــمان  
ــــــرامج الدراســــــات  جــــــودة ب

 .العليا بالكلية

إنشــاء نظــام لضــمان جــودة  
ـــــــا  بـــــــرامج الدراســـــــات العلي

 .بالكلية

 المراجعة الدورية لنظم التقويم  
 المراجع الدورية للبرامج والمقررات 
مل رضـــاء طـــالب الدراســـات قيـــاس شـــا 

 العليا

 2012اكتوبر 2011ديسمبر برامج دراسات عليا جيدة
لجنة الدراسات 
 العليا والبحوث

- 



                                                                                       (       ) 180 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
 الفترة الزمنية

المسئول عن 
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

 إصدار مجله علمية للكلية  

ــــــة   دور الممــــــتحن محدودي
 الخارجي

تحديــــــــــــد دور الممــــــــــــتحن  
 وٕاعالنهالخارجي 

 توصيف دور الممتحن الخارجي 
علم ووعي أعضاء هيئة 

تحن التدريس بدور المم
 الخارجي

30/11/2011 30/12/2011 

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

+ 
لجنة  

 االستبيانات

- 

عــــدم وجــــود خطــــة لجــــذب  
الطــــــــــــــالب المصــــــــــــــريين 

 والوافدين

وضـع خطــة معتمـدة والعمــل  
ـــــــــى تفعيلهـــــــــا لجـــــــــذب  عل

 الوافدين

 وضع خطة لجذب الوافدين 
نشـــر البـــرامج التعليميـــة بصـــورة جيـــدة  

 دينلجذب الواف
مخاطبـــــــــة الجامعـــــــــات والمؤسســـــــــات  

  التعليمية لنشر برامج الكلية

خطة معتمدة لجذب 
 الوافدين

1/1/2012 15/1/2012 

وكيل الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

+ 
وكيل الكلية 

لشئون التعليم 
 والطالب

- 

عـدم نشــر بـرامج الدراســات  
العليــــــا ونظــــــام التســــــجيل 

 واإلشراف األكاديمي 

ج الدراسـات العليـا نشر بـرام 
ونظـــام التســـجيل واإلشـــراف 

 األكاديمي 

إدراج الخطـــة البحثيـــة لألقســـام ضـــمن  
 الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي 

ــــا علــــي   ــــات الدراســــات العلي نشــــر بيان
 صفحة الكلية ودليل الدراسات العليا 

  برامج دراسات عليا
 منشورة ومعلنة 

 2012فبراير 2011ديسمبر
لجنة الدراسات 

 يا والبحوثالعل
- 
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 الفترة الزمنية

المسئول عن 
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عدم وضع آليـات للمراجعـة  
الخارجيـــة الدوريـــة لبـــرامج 

 .الدراسات العليا

ـــــــات للمراجعـــــــة   وضـــــــع آلي
الخارجيــــة الدوريــــة لبــــرامج 

 .الدراسات العليا

اختيـــــار مــــــراجعين خـــــارجيين لبــــــرامج  
 الدراسات العليا 

تشــــــــكيل لجنـــــــــة لتقيـــــــــيم المقـــــــــررات  
 واالمتحانات

 عليا مراجعة برامج ومقررات الدراسات ال 

 2013فبراير 2012فبراير مراجعة دورية مفعلة 
وحدة ضمان 

 الجودة
5000 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

محدودية الممارسـات الفعليـة  
لتعزيـــــز وتطـــــوير الفاعليــــــة 

 التعليمية بالكلية 

وضـــع ممارســــات فعليــــة  
لتعزيـز وتطــوير الفاعليــة 

 التعليمية بالكلية
التقيــيم المســتمر للورقــة  

  االمتحانية

االنتهـــــــــاء مـــــــــن الئحـــــــــة  
 الساعات المعتمدة 

 نظام اإلرشاد الطالبي  
يــادة مشــاركة الطــالب فــي ز  

 اللجان المختصة 
تفعيــــــــــــل دور الممــــــــــــتحن  

 الخارجي 
نشـــــر إســـــتراتيجية التعلـــــيم  

 والتعلم

وجود ممارسات لتعزيز 
 الفاعلية التعليمية

1/12/2011 30/2/2012 
وكيل الكلية لشـئون 

 التعليم والطالب
 -

عـــدم االســـتفادة مـــن قـــرارات  
ــــز والتطــــوير  وأنشــــطة التعزي

 كلية في تحسين أداء ال

إيجـاد أليــه السـتفادة مــن  
قـــرارات وأنشـــطة التعزيـــز 
والتطــــوير فـــــي تحســـــين 

 أداء الكلية

ــــــاعتمــــــاد   وأنشــــــطة  تار راق
 التعزيز في مجلس الكلية

مراســلة األقســام كــل بـــدوره  
 في عملية التحسين

ــــــــذ أنشــــــــطة   متابعــــــــة تنفي
 التحسين

 
 

قرارات وأنشطة التعزيز 
تسهم بفاعلية في 

 تطوير وتحسين الكلية
30/9/2011 30/6/2012 

لجنة التقويم 
المستمر للفعالية 

 التعليمة
- 

ـــــق أســـــاليب    2000لجنة التقويم  30/6/2012 30/9/2011تطوير نظم المساءلة   تفعيل دور األقسام العلمية إيجــــــاد أســــــاليب أخــــــري  محدوديـــــة تطبي
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

أخري لتطوير نظـم المسـاءلة 
والمحاســــــبة فيمــــــا، يخــــــص 

 تحسن الفاعلية التعليمية

لتطـــوير نظـــم المســــاءلة 
والمحاســـبة فيمـــا يخـــص 
تحســـــــــــــــن الفاعليـــــــــــــــة 

 .التعليمية

نشـــــر رأي الطــــــالب علــــــي  
 مجتمع الكلية 

مخاطبة رئيس القسـم بـآراء  
الطــــالب التخـــــاذ إجـــــراءات 

 ةالمســـــــــــــالة والمحاســـــــــــــب
 الضرورية 

المستمر للفعالية  والمحاسبة
 التعليمة

ــــــائج   محدوديــــــة مناقشــــــة نت
 التقويم مع األطراف المعنية 

ــــائج التقــــويم مناق  شــــة نت
 مع األطراف المعنية

عقد نـدوات للتوعيـة بنتـائج  
 -التقــــــويم مـــــــع الطـــــــالب 
 –أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

مســـــــــتفيدي  – اإلداريـــــــــين
 الخدمة

نشر نتائج التقييم مع 
مستفيدي الخدمة من 

 داخل وخارج الكلية
 1000 لجنة التوعية 15/3/2012 15/12/2011

ضـــــــــــــــــــعف المؤشـــــــــــــــــــرات  
المسـتمر  الموضوعية للتقييم

 .ألداء الفاعلية التعليمية

للتقيــــيم المســـــتمر دعــــم  
ألداء الفاعليـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .التعليمية

تطــــوير أدوات التقيــــيم مــــن  
نتــــائج  –خـــالل المقــــابالت 

الممـــــــــــــتحن  –الطـــــــــــــالب 
المجتمـــــــــــع  –الخـــــــــــارجي 

 القسم العلمي  –الخارجي 

أدوات موضوعية لتقييم 
 الفعلية التعليمة 

15/12/2011 15/3/2012 
يم لجنة التقو 

المستمر للفعالية 
 التعليمة

- 

 
 


