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 للمحور األول خطة التحسين 
 الخطة اإلستراتيجية  -1

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

 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ ية التنفيذبدا المطلوبة

عددددل التناسدددا بدددين التادددالي  الماليدددة  
والفتدددددددرة الزمنيدددددددة وبدددددددين ا نشدددددددطة 
المرصدددده لهدددا طدددي الخطدددة التنفيذيدددة 

 للخطة ا ستراتيجية

مراجعددددة الخطددددة  
التنفيذيددددددددددددددددددددددددة 

 واعتمادها
تشدددايل لجندددة لمراجعدددة الخطدددة التنفيذيدددة  

 1/2/2113 1/8/2112 خطة تنفيذية معتمدة  للخطة ا ستراتيجية

لجنددددة لمراجعددددة  
الخطة التنفيذيدة 
للخطددددددددددددددددددددددددددددة 

 ا ستراتيجية

0111 

 عدل وجود طالب واطدين 

وضدددددددد  خطدددددددددة  
والعمددددل معتمدددددة 

علددددددده تفعيلهدددددددا 
 .لجذب الواطدين

تاليددددد  وايدددددل الاليدددددة لشدددددئون التعلددددديل  
والطدددالب بوضددد  خطدددة لجدددذب الطدددالب 

 الواطدين

مختلفددة نشددر البددرامت التعليميددة بصددورة   
 .ينجيدة لجذب الواطدو 

مخاطبة الجامعات والمؤسسدات التعليميدة  
 اإلقليمية لنشر برامت الالية

 ومعلنه خطة معتمدة
 لجذب الواطدين

1/8/2112 1/2/2113 

وايدددددددل الاليدددددددة  
لشدددئون التعلددديل 

 والطالب
0111 

دعدل الجديدد و  يالتناطسدتحديد الوض   
 القائل للالية  الوض  التناطسي

دعدددددددل الوضددددددد   
التناطسددي للاليددة 

ليميدددة ببدددرامت تع
متميددددددزة تددددددال ل 
متطلبدددات سدددوا 

 .العمل

 برامت جديدة للمرحلتينإعداد  

الممارسدة )حديثدة العلل استخدال طرا الت 
 (EBPالقائمة علي د ئل 

مخاطبددة األقسددال العلميددة إلعددداد البددرامت  
 الجديدة

تفعيددددددل الدبلومددددددة المهنيددددددة بالسدددددداعات  
 المعتمدة

 زيادة الوعي بخدمات مراز الخدمة العامة 

 1/1/2113 1/1/2112  تعليمية متميزة برامت

رئدددددددي  لجندددددددة  
البدددددددددددددددددددددددددددرامت 
 التعليميدددددددددددددددددددددة

وايدددددل الاليدددددة +
لشدددددددددددددددددددددددددددئون 
 الدراسددات العليددا

وحدددة ضددمان + 
 الجودة

- 

خطة التحسين للمحور األول    
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 للهيكل التنظيمي -2

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

 التنفيذ
الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

تحددددديي اتيددددب ا زمددددات  
 والاواري 

تاليددددددد  رئدددددددي  وحددددددددة  
ا زمددددددددددددات والاددددددددددددواري 

 وتحديثه مراجعة الاتيب ب

وتحديثددددددددده مراجعدددددددددة الاتيدددددددددب  
ليتضددمن  ا ازمددة  و اارثددة قددد 

 تتعرض لها الالية

اتيب معتمد لوحدة 
ا زمات والاواري 

لي اطضل يحتوا ع
اآلليات المثله للتعامل 

 والاواري م  األزمات
 المختلفة

1/8/2112 1/2/2112 
رئي  لجنة 

 ا زمات والاواري
- 

تفعيددل التوصدددي   ضددع  
 الوظيفي

ا سددتفادة مددن التوصددي   
 الوظيفي

استخدال التوصي  الوظيفي طدي  
التعيين والنقل والنددب للوظدائ  

 المختلفة
-   مين الالية 31/12/2113 1/8/2112 توصي  وظيفي مفعل

نقددددم المددددوارد البشددددرية  
 .اإلدارية والفنية بالالية

العمل علده زيدادة المدوارد  
البشددرية اإلداريددة والفنيددة 

 .بالالية

إعدددددداد خطدددددة لزيدددددادة المدددددوارد  
 البشرية والفنية 

 إتباع نظال ا نتداب 

تااطؤ الموارد البشرية 
 م  احتياجات الالية

11/11/2112 31/12/2112 

 يد الالية عم
+ 

رئي  لجنة الهيال 
 التنظيمي

 + 
  مين الالية

- 

 
 
 

 

 خطة التحسين للمحور األول
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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

عدل تطبيدا معدايير عندد  
 ترشيح واختيار القيادات

تطبيدددددا معدددددايير ترشددددديح  
واختيددددار القيددددادات التددددي 
يقددد  تعيينهدددا طدددي نطددداا 
 السلطة التقديرية للعميد

نشددددر المعددددايير علدددده مجتمدددد   
 الالية

ا سددتعانة بالمعددايير الموضددوعة  
 عند الترشيح للمناصب

قيادات مرشحة طبقا 
 للمعايير الموضوعة

1/11/2111 1/11/2112 
 عميد الالية 

+ 
  مين الالية

 -

مشدداراة  عضددا   ضددع  
هيئددددددة التدددددددري  عنددددددد 
 ترشيح واختيار القيادات

مشدددددداراة  عضددددددا   دعددددددل 
هيئدددددددة التددددددددري  عندددددددد 
 ترشيح واختيار القيادات 

إتباع نظال تصويت عند اختيدار  
 القيادات

وضدد  آليددات لمشدداراة  عضددا   
هيئدددددة التددددددري  طدددددي اختيدددددار 

 القيادات

ستقصا  دورا عن نمط إعداد ا 
عالن النتائت   القيادة وا 

اخدددددددددذ وتوثيدددددددددا اإلجددددددددددرا ات  
التصدددحيحية التدددي تدددل اتخاذهدددا 

 لنتيجة قيا  الرضا الوظيفي

اختيار ديمقراطي 
 للقيادات

-  عميد الالية 31/6/2112 1/9/2111

نقدددددم الادددددوادر لتدددددوله  
 المناصب ا دارية

جامعددات النقددل او الندددب مددن ال  الاوادر بالالية زيادة عدد 
 او الاليات ا خرى

ارتفاع عدد الاوادر 
 اإلدارية

1/8/2112 31/12/2112 

+ عميد الالية
+  مين الالية

رئي  لجنة 
 التنظيميالهيال 

 

ضدددع  مصدددادر التمويدددل  
 الذاتي

معتمدددددة الخطددددة ال تفعيددددل 
لزيددددادة مصددددادر التمويددددل 

 الذاتي

الخطدددددددددة الخمسدددددددددية  تفعيدددددددددل 
 مستقبلية للاليةال

ا عددددالن علددددي صددددفحة الاليددددة  

  خطدددة معتمددددة لزيدددادة
مصددددددددددادر التمويددددددددددل 

 الذاتي
11/8/2112 31/12/2113 

 عميد الالية
+ 

 رؤسا  األقسال
 -
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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

 مرادددددددزا سدددددددتفادة مدددددددن  
 .الخدمة العامة

تدددد جير قاعددددة والجامعددددة عددددن 
المدددددددؤتمرات وتدددددددد جير جهدددددددداز 

 الفيديو اونفران 

  زيادة مصادر التمويدل
 الذاتي

+ 
  مين الالية
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 ولللمحور األخطة التحسين 
 المصداقية واألخالقيات( 4 

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

 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

التوعية بحقوا محدودية  
 الملاية الفارية  

اإلجرا ات التدي للتوعية ب ندوات 
 يتبعهدددا الاليدددة للمحاطظدددة علدددت

 حقوا الملاية الفارية 
الحصول علي رقل ايدداع للاتدب  

 الدراسية

عقد ندوة تنشيطية عن اإلجدرا ات المتبعدة  
 طي الالية عن حقوا الملاية الفارية

تاليدددددد  وايددددددل الاليددددددة لشددددددئون التعلدددددديل  
والطددالب بضددرورة حصددول الاتددب الدراسددية 

 علي رقل ايداع 

 1/2/2113 11/8/2112 خطة التحسين

رئي  لجنة 
المصداقية 
+ واألخالقيات 

تالي  وايل 
الالية لشئون 
 التعليل والطالب

1111 

لرصد  آليةتواطر عدل  
ا لتزال ب خالقيات  مدى

 المهنة

عداد الية لرصدد التدزال اعضدا  ا 
هيئة التدري  والهيئة المعاوندة 
والهيئددددددة ا داريددددددة ب خالقيددددددات 

 .المهنة

 العقابإعداد آلية للثواب و  

 تطبيا نظال الثواب والعقاب 

 

تاليددددد  رئدددددي  لجندددددة اخالقيدددددات البحدددددي  
العلمددي بدعددداد اليددة لرصددد التددزال اعضددا  
هيئددة التدددري  والهيئددة المعاونددة والهيئددة 

 .ا دارية ب خالقيات المهنة

تاليدددد  اللجنددددة المختصددددة بدعددددداد آليددددة  
 الثواب والعقاب 

  نشر اآللية  علي مجتم  الالية  

 1/2/2113 11/8/2112 اب والعقابنظال للثو 

لجنة المصداقية 
+  واألخالقيات

رئي  لجنة 
اخالقيات البحي 

 العلمي

1111 

عددددل وجدددود آليدددة لقيدددا   
ا لتددزال ب خالقيددات المهنددة 

 لطالب ا متياز

إعددددددداد آليددددددة لقيددددددا  ا لتددددددزال  
 ب خالقيات المهنة لطالب ا متياز

ر المتابعة الدورية ألدا  الطالب بالحقل السد 
 من األقسال العلمية ىير 

الحصدددول علددده تقدددارير األقسدددال السدددريرية  
 .بالمستشفيات لمعرطة مدى التزال الطالب

عمددل تقيدديل لسددلوايات و دا  طددالب ا متيدداز  
 بالمستشفيات

  الحصدددددددول علددددددده
طالدددب ملتدددزل طدددي 
 دائدددده ب خالقيددددات 

 المهنة

1/9/2111 31/8/2112 
منسا لجنة 

/ د)ا متياز 
 ( حالل الشاعر

 

 



                                                                                       )       ( 511 

  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

عددددددددل تطبيدددددددا معدددددددايير  
اختيدددار وتعيدددين القيدددادات 

 اإلدارية

ير اختيار تطبيا معاي 
القيددددددددادات  وتعيددددددددين
 .اإلدارية

اختيدددددار  ابدددددالي القيدددددادات بمعدددددايير 
وتعيددين القيددادات اإلداريددة بدداإلدارات 

 لمحاولة تطبيقهاالمختلفة 

معايير اختيار وتعيين 
القيادات اإلدارية معلنة 

 ومطبقة
1/12/2112 11/12/2112 

رئي  لجنة 
 الجهاز اإلدارا

 -

عددددددل تدددددواطر اإلجدددددرا ات  
لتحسددددددددين  التصددددددددحيحية
 الرضا الوظيفي

اإلجددددددددددرا ات  دعددددددددددل 
التصددحيحية لتحسددين 

 الرضا الوظيفي

ا سدددددتفادة مدددددن نتدددددائت التوصدددددي   
الوظيفي طي  خدذ اإلجدرا ات الالزمدة 

 لتحسين الرضا الوظيفي

 1/2/2113 11/8/2112 زيادة الرضا الوظيفي
  مين الالية

رئي  لجنة +
 الجهاز اإلدارا

 -

عددددل تدددواطر نظدددال لتقيددديل  
لقيددددددادات اإلداريددددددة  دا  ا

 والعاملين

دعددل نظددل تقيدديل  دا   
القيدددددددادات اإلداريدددددددة 

 والعاملين

اسددددتطالع ر ا العدددداملين طددددي مدددددى  
مصددددداقية الددددنظل المسددددتخدمة طددددي 

 تقييل  دا  العاملين

استخدال وسائل  خدرى مبتادرة لتقيديل  
  دا  العاملين

 11/12/2113 11/8/2112 نظل تقييل طاعلة

  مين الالية
+ 

 رئي  لجنة
 الجهاز اإلدارا

 -

 اإلداريةتاد  المااتب  
سدددرعة ا نتهدددا  مدددن  

المبنددددددددددددددددددددي ا دارا 
 الجديد

 اإلدارانددددددي بمتابعددددددة تددددددراخيم الم 
طترة تسليل  11/8/2112 زيادة المساحة بالالية  دالجدي

-  عميد الالية  المبنه
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  األولخطة التحسين للمحور 
 الموارد المالية -6

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

 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

المددوارد الذاتيددة  لتطددوير وضدد  خطددة 
 للالية 

الخطة الخمسية  تفعيل 
 المستقبلية للالية

ا عالن عن خدمات  
 الخدمة العامة  مراز

لبددددددددرامت  الجيدددددددد التسدددددددويا 
و نشدددددددطة الاليدددددددة وبدددددددرامت 
الدراسدددات العليدددا علدددي موقددد  

 الالية الاتروني

ا عالن عن خدمات وحدة  
الخدمة العامة طي الصفحة 
ا لاترونية للالية والجامعة 
وتوزي  منشورات بخدماتها 

 المختلفة

ا عالن علي صفحة الالية  
ت جير قاعة والجامعة عن 

المؤتمرات وت جير جهاز الفيديو 
 نفران او 

زيادة الدوعي بوجدود  
 خطة لتنمية الموارد

 زيادة دخل الالية   

11/8/2112 1/2/2113 
لجنددة المددوارد  

+ الماليددددددددددددددة
 امين الالية

- 

برنددامت تعليمددي طددي إنشددا   التدد خر  
, متميدددز بنظددددال السددداعات المعتمدددددة

ممدددا يضدددع  تددددبير المدددوارد الذاتيدددة 
 .للالية

بدددرامت تعليميدددة  إنشدددا  
عات متميزة بنظال السدا

 المعتمدة

ا نتهدددا  مدددن  ئحدددة السددداعات  
 المعتمدة 

بددددددرامت  ا عدددددالن الجيددددددد عدددددن 
الدراسات العليدا مدن الخدارج طدي 

 بعض األقسال

 1/12/2113 1/9/2112 زيادة موارد الالية
 عميد الالية 

+ 
 رؤسا  األقسال

1111 
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 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة  ات التحسين مقترح نقاط تحتاج إلي تحسين
المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

 بالالية غير ااطية واألماان  المراطا  

العمددددددل علددددددي زيددددددادة  
لتتناسددددددددددب  المراطددددددددددا

  عداد الطالب و 

سددددرعة ا نتهددددا  مددددن  
 المبني ا دارا الجديد

متابعة تدراخيم الميندي ا دارا  
 دالجدي

تناسب إعداد المراطا 
 والعيادة ودورات المياه

 م  إعداد الطالب

11/8/2112 
تاريخ تسليل المبنه 

 الجديد

 عميد الالية 
+ 

  مين الالية 
+ 

قسل تمريض صحة 
 المجتم 

- 

مارسدة األنشدطة عدل افايدة  مداان م 
الطالبية بالالية وا اتفا  بممارستها 
 من خالل القرية األوليمبية بالجامعة

زيدددادة  مددداان ممارسدددة  
األنشددددددددطة الطالبيددددددددة 
سددددددددددوا  بالاليددددددددددة  و 

 خارجها

التعاقد م  القرية ا ولمبيدة مدن  
خدددددالل مبدددددال  مخصصدددددة مدددددن 

 صندوا الخدمات التعليمية

محاولدددة تدددوطير  مددداان للطدددالب  
ي بعد نقدل اإلداريدين داخل المبن

 إلي المبني الجديد

ممارسة  افاية  ماان
األنشطة الطالبية بالقرية 

 ا ولمبية

11/8/2112 1/12/2113 

وايل الالية لشئون 
 التعليل والطالب

+ 
 رعاية الشباب

2111 

عدددددل افايددددة الفنيددددين المخصصددددين  
بالمعامددددددددل والعدددددددداملين والخدددددددددمات 

 المعاونه

تطبيا خطة احتياجات  
مدددددن الفنيدددددين  الاليدددددة

 والعاملين

مخاطبدددددددددة الجامعدددددددددة بشدددددددددان  
 احتياجات الالية من العمالة

تناسب اعددا العاملين 
 م  ا حتياجات

11/8/2112 1/12/2113 
امين + عميد الالية
 الالية

 -
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  األولخطة التحسين للمحور 
 المشاركة المجتمعية -7

 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة األنشطة المطلوبة
ل عن المسئو

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ

قيددا  وتقيدديل رضددا منظمددات العمددل  
 عن  دا  الالية وا ستفادة منها

 وض  آلية لقيا  رضا منظمات العمل 

 ا ستفادة من نتائت التحليل 

بيانات عن رضا منظمات العمل عدن  
 آرا  الالية

رئي  لجنة 
المشاراة 
 +المجتمعية

 ة ا ستبياناتلجن

1/9/2111 11/9/2111 

نشر روح العمل التطوعي المجتمعي  
 بين الطالب

اشددتراط طددالب الاليددة باألنشددطة واألعمددال المجتمعيددة  
 من خالل وحدة خدمة المجتم 

األطددددددرا  المجتمعيددددددة عددددددن  رضددددددا 
 الخدمات المقدمة من الالية

رئي  لجنة 
المشاراة 
 المجتمعية

 األقسال العلمية+ 

1/9/2111 1/11/2111 



                                                                                       )       ( 514 

 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

مناقشة نتائت  يةدمحدو  
ناصدددددددددددر التقدددددددددددويل للع

المؤسسددددددددددددددية مدددددددددددددد  
المجتمدددددددد  الخددددددددارجي 

 وا ستفادة منها

ضددددددددرورة مناقشددددددددة نتددددددددائت  
التقددويل للعناصددر المؤسسددية 
م  المجتم  الخارجي والعمل 
علدددي ا سدددتفادة مدددن نتدددائت 

 التقويل 

عقدددد لقدددا ات مددد  القيدددادات المجتمعيدددة  
 والمستفيدين من خدمات الالية

نشددددر نتددددائت التقددددويل علددددي مسددددتفيدا  
 ة الورقية وا لاترونيةالخدمة بالطريق

إعداد خطة للتحسين مبنيدة علدي نتدائت  
 المناقشات

نشددددددددددر نتددددددددددائت  
 التقويل 

 خطط تحسين 

11/12/2112 11/2/2113 

رئي  لجنة 
التقويل 
 المؤسسي

1111 

عدددددددل قيددددددا  مددددددردود  
 خطط التحسين

قيا  مدردود خطدة التحسدين  
 السابقة

اسددددتبيان مددددردود التحسددددين مددددن خددددالل  
 والعلمية والطالباألقسال األااديمية 

 11/3/2113 11/2/2113 وجود نتائت للتحسين

رئي  لجنة 
التقويل 
 المؤسسي

- 

دعدددل النظدددال الددددورا  
 للمراجعة الداخلية

نظدددددددددددددال دورا للمراجعدددددددددددددة  
 الداخلية

 توثيا واعتماد اإلجرا ات التصحيحية 

 سنويةإعداد خطة للمراجعة  

 إعالن الخطة وتحديد األدوار 

ري  علدددي تشدددجي   عضدددا  هيئدددة التدددد 
حضدددددور الددددددورات التدريبيدددددة الخاصدددددة 

 الداخلية  بالمراجعة

اسدددددتطالع الدددددر ا حدددددول افدددددا ة األدا   
 باإلدارات المختلفة

 افا ة الالية  نشر آليات تقييل 

مراجعة داخلية 
 دورية

1/11/2111 1/11/2112 
مدير وحدة 
ضمان 
 الجودة

1111 

 
 


