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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

خطةةةةةة وبةةةةةرام  لجةةةةةذ   
 الطال  الوافدين

وضع خطة وبرام   
طةةةةةةةةال  لجةةةةةةةةذ  ال
 الوافدين 

( سةنوات 3)وضع خطةة صيةيرة المةد   
لجةةذ  الطةةال  الوافةةدين وتحديةةد الحةةد 

 .األصيى من العدد المطلو 

التسةةةةويج الجيةةةةد للطليةةةةة عةةةةن طريةةةةج  
تحةةةةةديذ وتاذيةةةةةة الموصةةةةةع ا لطترونةةةةةي 
للطليةةةة باامطانيةةةات وتويةةةي  البةةةرام  
والميةةةةةزات التنافسةةةةةية طوسةةةةةيلة لجةةةةةذ  

 الطال  الوافدين 

المؤسسةةةةات التعليميةةةةة  مراسةةةةلة جميةةةةع 
 لإلعالن على المستو  ااصليمي

   خطة معتمدة لجذ
 الطال  الوافدين

    اصبال الطال
 الوافدين على الطلية

11/9/1011 11/1/1013 

وطيل الطلية 
 لشئون الطال 

+ 
وطيل الطلية 
لشئون 

 الدراسات العليا

1000 

نظةةال لإلرشةةاد األطةةاديمي  
 أو الريادة العلمية

إلرشاد إرساء نظال ل 
األطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديمي أو 

 الريادة العلمية

تةةةةدري  أعضةةةةاء ديئةةةةة التةةةةدري  علةةةةى  
  ياارشاد األطاديم

وضةةع آليةةة واضةةحة ونظةةل معلنةةة لعمةةل  
 المطت  

البدء في تطبيةج  ئحةة  نظةال السةاعات  
 المعتمدة لبرنام  البطالوريو  

تقييل رضاء الطال  عن خدمات اارشةاد  
 األطاديمي

 وجود مرشد أطاديمي 

 علةةةةى علةةةةل الطةةةةال   
بميةةةةةةةةةادر التعلةةةةةةةةةيل 
والةةةةةةةتعلل الموجةةةةةةةودة 

 بالطلية

  وجةةود بةةرام  تعريفيةةة
 للطال  الجدد

11/8/1011 11/11/1011 

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

 والطال 
+ 

لجنة شئون 
 التعليل والطال 

 

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

تفعيةةةةةةةل بةةةةةةةرام  رعايةةةةةةةة  
الطةةةةال  المتع ةةةةرين فةةةةي 

 الدراسة

وضةةةةةةةةةةع سياسةةةةةةةةةةة  
اعةةةةةداد الخةةةةةريجين 

 .لسوج العمل

عمةةةةل خطةةةةط للوصةةةةو  علةةةةى خيةةةةائ   
 الطال  المتع ر

 تحديد نوع التع ر 

معالجةةة  فةةيالمسةةتخدمة  اآلليةةاتتحديةةد  
 التع ر

   الحيةةول علةةى طالةة
مجةةود األداء مطلةةو  

 بسوج العمل
1/10/1011 30/1/1011 

األصسال العلمية 
وطيل الطلية + 

لشئون التعليل 
 والطال 
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 خطة التحسين للمحور الثاني 

  ة المعايير األكاديميةلجن -2 

 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين

المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

دور الممةةةتحن محدوديةةةة  
 الخارجي

تحديةةةةةةد دور الممةةةةةةتحن  
الخةةةةةارجي فةةةةةي تحقيةةةةةج 

دفة المخرجةةةةات المسةةةةته
 في المقررات 

 تويي  دور الممتحن الخارجي 
  الممتحن الخارجي له

 دور محدد ومعلن
1/8/1011 30/11/1013 

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

 والطال 
 

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

 المخرجات ذ األنشطةآليات تنفي مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين

المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عةةةةةدل تناسةةةةة  بعةةةةة  مةةةةةن  
طةةرج التةةري  والتقةةويل مةةع 
النتةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستهدفة

تناسةةةةةةةة  طةةةةةةةةرج  
التةةةري  والتقةةةةويل 
مةةةةةةةةةةةع النتةةةةةةةةةةةائ  
التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستهدفة

لطةةةةةرج العمةةةةةل علةةةةةى تفعيةةةةةل اسةةةةةتخدال ا 
الةةتعلل القةةائل ) الحدي ةةة فةةي للتةةدري  م ةةل

الةةتعلل القةةائل علةةى حةةل  -علةةى المشةةاريع
ومناصشةةةةةةةات المجموعةةةةةةةات  -المشةةةةةةةطالت

 ...(اليايرة

العمل على تفعيل اسةتخدال طةرج التقةويل  
لالمتحانةةةةةةةةات العمليةةةةةةةةة  OSCE)م ةةةةةةةةل

 ...(م لذ بلول -والمعملية

 

أسالي  تدري  
 وتقويل حدي ة

1/11/1011 31/11/1013 
رئي  لجنة 
البرام  
 التعليمية

_ 

عةةةةةةةدل تحويةةةةةةةل المقةةةةةةةررات  
 الدراسية إلي الطترونية

 

التوسةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةي  
اسةةةةتخدال التعلةةةةيل 

 .االطتروني

إعةةةداد خطةةةة لتحويةةةل المقةةةررات الدراسةةةية  
 إلي الطترونية

تدري  أعضاء ديئة التدري  علي إعداد  
 المقرر ا لطتروني 

تشةةةةجيع أعضةةةةاء ديئةةةةة التةةةةدري  علةةةةي  
 ات إنتاج المقرر 

 مقرر الطتروني 8إعداد عدد  

إعةةةداد دراسةةةة حةةةول طيفيةةةه التعامةةةل مةةةع  
 مشطالت التعليل  

نشر  قافة التعليل 
 ا لطتروني

1/11/1011 30/1/1013 

 عميد الطلية
+ 

مدير وحدة 
التعليل 
 ا لطتروني

_ 
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 المخرجات ذ األنشطةآليات تنفي مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين

المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

بموايةةةفات  لضةةةمان ا لتةةةزا 
الورصةةة األمتحانيةةة وا رتقةةاء 

 بها

 لالرتقةةاءإجةةراءات  
ورصةةةةة بمسةةةةتو  ال
 األمتحانية

تطبيةةةةةةةج مراجعةةةةةةةة الورصةةةةةةةة ا متحانيةةةةةةةة  
باستخدال النماذج المعدة مسةبقا مةن صبةل 

  الجامعة

اتخةةةةةاذ طافةةةةةة التةةةةةدابير لضةةةةةمان صيةةةةةا   
 المخرجات التعليمية المستهدفة

الحيول على ورصة 
امتحانية بمعايير 

 صياسية
1/10/1011 11/11/1013 

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

 والطال 
 

بيةةج  ئحةةة الدراسةةة عةةدل تط 
 بنظال الساعات المعتمدة

تطبيةةةةةةةةج  ئحةةةةةةةةة  
الدراسةةةةةةةة بنظةةةةةةةال 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعات 

 المعتمدة

 من الجهات المختية  ةاعتماد الالئح 

تدري  أعضاء ديئة التدري  علي العمل  
 الجديدة  ةبالالئح

 تطبيج الالئحة 

برنام  تعليمي 
بنظال الساعات 

 المعتمدة
1/9/1011 11/1/1013 

وطيل الطلية 
ون التعليل لشئ

 والطال 

_ 
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 خطة التحسين المحور الثاني
 التعليم والتعلم -4

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج إلي تحسين

المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

ا ستفادة من مراجعة  
ات في نتائ  ا متحان

تطوير إستراتيجية التعليل 
 والتعلل

تفعيل نتائ  مراجعة ا متحانات  
مع األصسال العلمية وأعضاء 

 ديئة التدري 

تقارير القائمين على التدري   
لمراجعة نتائ  ا متحانات مع 

 .المحتو  الدراسي

ندوة ني  سنوية لمناصشة  
 المشاطل العامة لالمتحانات

وجود خطط تحسين طبقًا 
 ريرللتقا

 1013مار  1013يناير

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

لجنة + والطال  
 التعليل والتعلل

- 

عدل صدرة المقررات  
الدراسية على تنمية 

صدرات الطال  في التعلل 
 الذاتي

تحويل طرج التدري   
بالمقررات إلى التعلل الذاتي 

 القائل على حل المشطالتم ل 

وضع دليل لتطبيج طرج التعلل  
 الذاتي

ورش عمل لتحديذ طرج  
 التدري 

أعضاء ديئة التدري  تدري   
 والهيئة المعاونة

وجود تطبيج فعلى لطرج 
مدرجة  الذاتيالتعليل 
 تدري  المقررات بطرج

 1013سبتمبر 1013يناير

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

لجنة + والطال  
 التعليل والتعلل

- 

عدل ا ستفادة من نتائ   
ر تقويل الطال  في تطوي
البرام  التعليمية في 

اتخاذ القرارات 
التيحيحية لتطوير 
 المقرر والبرنام 

مناصشة نتائ  تقويل الطال   
 في تطوير البرام  التعليمية

إدراج نتائ  تقويل الطال  في  
القرارات التيحيحية لتطوير 

 المقررات الدراسية

تفعيل نتائ  رضا الطال  
 31/11/1011 1/10/1011 عن البرام  التعليمية

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

+ والطال  
 رؤساء األصسال
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 خطة التحسين المحور الثاني
 أعضاء هيئة التدريس -5

 

 المخرجات آليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين  نقاط تحتاج إلي تحسين

المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

ا سةةتفادة مةةن نتةةائ  ضةةع   
أعضةةةةةةةةاء ديئةةةةةةةةة  التقيةةةةةةةةيل

 التدري  والهيئة المعاونة

 ا ستفادة من نتائ  التقييل 
واتخةةةةةةةةةةةةةةةاذ ااجةةةةةةةةةةةةةةةراءات  

التيحيحية للمحافظة على 
 الرضا الوظيفي

إعةةةةداد خطةةةةط تدريبيةةةةة لتنميةةةةة  
  صدراتهل

  أعضاء ديئة
التدري  ذو طفاءة 

 عالية 

  تحقيج الرضا
 لوظيفي

11/7/1011 11/8/1011 
مدير وحدة 
 تطوير التعليل

 -

عدل تفعيل دور مرطز تطوير  
 .التعليل بالطلية

تفعيةةةةل دور مرطةةةةز تطةةةةوير  
 .التعليل بالطلية

إعةةةةةةداد مؤشةةةةةةرات لتقيةةةةةةيل  
فاعليةةةةةة التةةةةةدري  وصيةةةةةا  
األ ةةةر علةةةى أعضةةةاء ديئةةةة 
التةةدري  والهيئةةة المعاونةةة 

 .والهيئة اادارية

وضع خطة سنوية لنشاط مرطةز  
 تمريضيتطوير التعليل ال

تشةةةجيع األصسةةةال العلميةةةة علةةةي  
 المشارطة 

تشةةةةةةةجيع النةةةةةةةدوات والةةةةةةةدورات  
 التطوعية 

تلبية احتياجات الطلية من 
 دورات تدريبية وت قيفية

 1013إبريل 1011ديسمبر
مدير وحدة 
 تطوير التعليل

1000 

عةةدل اسةةتطمال تطبيةةج خطةةه  
لتنميةةةةةةةة صةةةةةةةدرات وتةةةةةةةدري  

 أعضاء ديئة التدري  
 

اسةةةةةةتطمال تطبيةةةةةةج خطةةةةةةه  
لتنميةةةةةةة صةةةةةةدرات وتةةةةةةدري  

 أعضاء ديئة التدري  
 

تشةةجيع أعضةةاء ديئةةة التةةدري   
علةةةةي حضةةةةور الةةةةدورات وورش 

 العمل والندوات

وضةةةع آليةةةة فعالةةةة لتقيةةةيل أداء  
 أعضاء ديئة التدري  

 وضع نظال للمطافآت والحوافز 

  أعضاء ديئة التدري
 ذو طفاءة عالية 

 تحقيج الرضا لوظيفي
 1000 األصسال العلمية 1013إبريل 1013يناير
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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

حيةةةةر ااجةةةةراءات التيةةةةحيحية  
التةةةةي اتخةةةةذت للمحافظةةةةة علةةةةي 

 الرضا الوظيفي

آلية لريةد التةزال  عدل وجود 
أعضةةةةةةاء ديئةةةةةةة التةةةةةةدري  
والهيئةةةةة المعاونةةةةة والهيئةةةةة 

 .اادارية بأخالصيات المهنة

التةةةةةةةةزال أعضةةةةةةةةاء ديئةةةةةةةةة  
التةةدري  والهيئةةة المعاونةةة 

 واادارية

وضةةةع آليةةةة للتعامةةةل مةةةع عةةةدل  
زال أعضةةةاء ديئةةةة التةةةدري  التةةة

والهيئةةةةةةة المعاونةةةةةةة وااداريةةةةةةة 
 بأخالصيات المهنة

تفعيل مبدأ ال وا  
 والعقا 

1/11/1011 1/1/1011 

رئي  لجنة 
أخالصيات 
 البحذ العلمي

وفاء / د,ل,أ
 إسماعيل

 

عةةةدل انتظةةةال أعضةةةاء ديئةةةة  
 التدري  المنتدبين

 وضةةةةةع سياسةةةةةات لضةةةةةمان 
انتظةةةةةةةال أعضةةةةةةةاء ديئةةةةةةةة 

 التدري  المنتدبين

متابعةةةةةة الحضةةةةةور مةةةةةن خةةةةةالل  
 الجدول الدراسي

 تقارير المقررات الدراسية 

رضا الطال  عن أداء 
أعضاء ديئة والتزال 

 التدري  المنتدبين
1/10/1011 31/11/1011 

وطيل الطلية 
لشئون التعليل 

 والطال 
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 خطة التحسين للمحور الثاني 
 البحث العلمي -6

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

 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عةةدل تةةوافر آليةةة لتسةةويج  
األبحةةاذ فةةي المؤسسةةات 

 الخدمية

تةةةةوافر آليةةةةة لتسةةةةويج  
األبحةةةةةةةةةةةةةةةاذ فةةةةةةةةةةةةةةةي 

 المؤسسات الخدمية

نةة  اللةةوائم المنظمةةة لتمويةةل جا إلةةى 
األبحةةةاذ يةةةتل دراسةةةة خطةةةة أو آليةةةة 
ايجةةةةةاد ميةةةةةادر لتعزيةةةةةز وتمويةةةةةل 

 البحذ العلمي
التوايةةةةةةةل مةةةةةةةع صطاعةةةةةةةات العمةةةةةةةل  

والتوظيةةةةةةةةة  المختلفةةةةةةةةةة لمعرفةةةةةةةةةة 
بةةةةةةةةةةةرالا حتياجةةةةةةةةةةةات البح يةةةةةةةةةةةة   وا 

 ا تفاصيات

وضع نظةال لتسةويج نتةائ  األبحةاذ  
عنها خاية األبحةاذ ذات  وااعالن

قةةي الةةذا يسةةادل فةةي الجانةة  التطبي
 خدمة المجتمع

تشجيع وتةدري  الطةوادر علةى طتابةة  
والتقدل بالمشروعات الممولةة محليةا 

 أو دوليا

وجود اتفاصيات بح ية مع 
مؤسسات علمية وخدمية 

 بالمجتمع

1/11/1011 30/3/1013 

 عميد الطلية
 + 

وطيل الطلية 
للدراسات العليا 
 والبحذ العلمي

- 

ل عدل حذ الباح ين للتقةد 
لمشةةاريع التمويةةل والمةةنم 

 الدولية 

حةةةذ البةةةاح ين للتقةةةدل  
لمشةةةةةةةةاريع التمويةةةةةةةةل 

 والمنم الدولية 

تشجيع أعضاء ديئة التدري  علةي  
 التقدل للمشروعات 

ترشةةيم للنةةدوات والةةدورات التدريبيةةة  
 لطتابة المشاريع واألبحاذ

تشةةةةةةجيع الطةةةةةةال  للمشةةةةةةارطة فةةةةةةي  
 المشاريع البح ية

 1013مايو 1013نايري زيادة المشاريع الممولة
لجنة الدراسات 
 العليا والبحوذ

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

دعل لةةة وجةةود آليةةاتعةةدل  
 الدولية األبحاذ العلمية

 ااجةةةةةةةةةةراءات إتبةةةةةةةةةةاع 
الرسةةةةةمية فةةةةةي دعةةةةةل 

 األبحاذ العلمية

تشةةجيع النشةةر الةةدولي فةةي مجةةا ت  
ذات مردود علمةي عةالي بتخيةي  

 ةمطافآت مالي

زيادة األبحاذ العلمية 
 المنشورة دوليا

1/11 /1011 30/1/1013 

وطيل الطلية 
للدراسات العليا 
 والبحذ العلمي

- 

عةةدل وضةةع نظةةال داخلةةي  
للمطافةةةةةةةةةةةآت والجةةةةةةةةةةةوائز 

 .للبحوذ المتميزة

وضةةةةع نظةةةةال داخلةةةةي  
للمطافةةةةةةآت والجةةةةةةوائز 

 .للبحوذ المتميزة

 وضع خطة لتمويل البحذ العلمي  

مطافةةأة البحةةوذ المتميةةزة والمنشةةورة  
 دوليا

 تحفيز أعضاء ديئة التدري 
 مطافأة أعضاء ديئة التدري 

 1013نوفمبر 1011سبتمبر

لجنة الدراسات 
العليا والبحوذ 

 بالجامعة

10000 

تةةةةوافر و ةةةةائج  محدوديةةةةة 
تفيةةةةةةةد بوجةةةةةةةود وتفعيةةةةةةةل 

 ا تفاصيات

 ابةةةةةرالآليةةةةةات  إيجةةةةةاد 
ا تفاصيات ال قافية مع 
مؤسسةةةةةةةةةات علميةةةةةةةةةة 

 ودولية وتفعيلها

تشةةةةةجيع أعضةةةةةاء ديئةةةةةة التةةةةةدري   
رج للتوايةةل مةةع بالخةةا االةةذين درسةةو 

المؤسسةةةات الدوليةةةة لعقةةةد اتفاصيةةةات 
  قافية

مراسلة المؤسسات الدوليةة لتسةويج  
 الطلية وبرامجها

 11/1013/ 30 1/11/1011 وجود اتفاصيات دولية

وطيل الطلية 
للدراسات العليا 
 والبحذ العلمي

- 

سةةةتفادة مةةةن ا  محدوديةةةة 
نتةةائ  البحةةذ العلمةةي فةةي 
تطةةةةةةةةةةةةةةوير المقةةةةةةةةةةةةةةررات 

 .الدراسية

جةةاد آليةةة لالسةةتفادة إي 
مةةةةةةن نتةةةةةةائ  البحةةةةةةذ 
العلمةةةةةي فةةةةةي تطةةةةةوير 

 .المقررات الدراسية

تطةةريل البةةاح ين التةةي سةةيتل تطبيةةج  
أو مسةةةةةادمة نتةةةةةائ  أبحةةةةةا هل فةةةةةي 
تطةةةوير المقةةةررات الدراسةةةية وخدمةةةة 

 المجتمع

وجود أبحاذ تطبيقية تفيد 
 1011/ 1/10 1011/ 1/10 العملية التعليمية

وطيل الطلية 
لشئون 
العليا الدراسات 

 والبحوذ

1000 

عدل وجود خطة لمشارطة  
الطةةةةةال  فةةةةةي المشةةةةةاريع 

 البح ية

وضةةع خطةةة لمشةةارطة  
الطةةال  فةةي المشةةاريع 

 البح ية

توفير الفةر  لمشةارطة الطةال  فةي  
 المشاريع البح ية 

تشةةةةةجيع الطةةةةةال  علةةةةةى المشةةةةةارطة  
 الطال  في المشاريع البح ية

 

الطةةةةال  فةةةةي فعاليةةةةة دور  
 1/10/1013 1/10/1011 المشاريع البح ية 

وطيل الطلية 
لشئون 

الدراسات العليا 
 والبحوذ
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 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عةةةةةدل تشةةةةةجيع أعضةةةةةاء  
ديئةةةةةةة التةةةةةةدري  علةةةةةةى 
المشةةةارطة فةةةي المشةةةاريع 

 البح ية

عقد عدد مةن النةدوات  
وورش العمةةةةل لزيةةةةادة 
وعةةةةى أعضةةةةاء ديئةةةةة 
التةةةةدري  بالمشةةةةاريع 
 البح يةةةةةةةةةة المتةةةةةةةةةوفرة
بالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ووزارة 
التعلةةةةةةةةةةةةةيل العةةةةةةةةةةةةةالى 
ة والميةةةةةةةادر الدوليةةةةةةة

 المختلفة

أعضاء ديئة التدري  علةى  تشجيع 
 المشارطة في المشاريع البح ية

حيول الطلية على مشاريع 
بح ية جديدة من خالل دور 
أعضاء ديئة التدري  الفعال 

 المشارطة في

1/9/1011 1/10/1013 

وطيل الطلية 
لشئون 

الدراسات العليا 
 والبحوذ
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المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

عةةدل وجةةود  ئحةةة الدراسةةة  
 .بنظال الساعات المعتمدة

إعةةةةةةةداد وتطةةةةةةةوير  ئحةةةةةةةة  
 الدراسات العليا

تهةةةاء مةةةن تعةةةديالت تشةةةطيل لجنةةةة لالن 
  ئحة الساعات المعتمدة

 من الجهات المختية  ةاعتماد الالئح 

تةةةدري  أعضةةةاء ديئةةةة التةةةدري  علةةةي  
 الجديدة  ةالعمل بالالئح

 تطبيج الالئحة 

 ئحة محد ة . 
  برنةةةام  تعليمةةةي بنظةةةال

السةةةةةةةةاعات المعتمةةةةةةةةدة 
 مفعل

1/1/1011 1/1/1013 

وطيل الطلية 
الدراسات لشئون 

 العليا والبحوذ

10000 

 محدوديةةةةة ا سةةةةتفادة مةةةةن 
 استبيان رضا الطال 

اسةةةةةتطمال اسةةةةةتبيان رضةةةةةا  
 الطال  وا ستفادة منه

بعةةةد تجميةةةع ا سةةةتبيانات مةةةن الطةةةال   
عةةةةةن مةةةةةد  رضةةةةةاءدل عةةةةةن العمليةةةةةة 
التعليميةةةةة سةةةةيتل تحليةةةةل ا سةةةةتبيانات 

  SPSSباستخدال برنام   إحيائيا
يتل تحليل النتائ  لمعرفةة نسة  الرضةا  

لرضةةا وا سةةتفادة منهةةا للطةةال  وعةةدل ا
 في خطط التحسين والتعزيز

  وجةةةةةةةةةود صةةةةةةةةةيل ود  ت
عةةةةةن مةةةةةد   إحيةةةةةائية

 رضةةةةةةا أو عةةةةةةدل رضةةةةةةا
  الطال 

  وجةةةةود خطةةةةط تحسةةةةةين
وتعزيةةةةةةةز بنةةةةةةةاء علةةةةةةةى 
احتياجةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةال  

 الفعلية

11/1/1013 11/3/1013 

وطيل الطلية 
للدراسات العليا 
 والبحذ العلمي

+ 
لجنة  

 ا ستبيانات

- 

ضةةمان عةةدل إنشةةاء نظةةال ل 
جةةةةةةودة بةةةةةةرام  الدراسةةةةةةات 

 .العليا بالطلية

إنشةةاء نظةةال لضةةمان جةةودة  
بةةةةةةرام  الدراسةةةةةةات العليةةةةةةا 

 .بالطلية

 المراجعة الدورية لنظل التقويل  
 المراجع الدورية للبرام  والمقررات 

صيةةا  شةةةامل رضةةةاء طةةةال  الدراسةةةات  
 العليا

 1013توبراط 1011ديسمبر برام  دراسات عليا جيدة
لجنة الدراسات 
 العليا والبحوذ

- 
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المسئول عن  الفترة الزمنية
 التنفيذ

الموارد 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

 إيدار مجله علمية للطلية  

دور الممةةةةةةتحن محدوديةةةةةةة  
 الخارجي

تحديةةةةةةةةةةةد دور الممةةةةةةةةةةةتحن  
عالنهالخارجي   وا 

 تويي  دور الممتحن الخارجي 

علل ووعي أعضاء ديئة 
التدري  بدور الممتحن 

 الخارجي

30/11/1011 30/11/1011 

وطيل الطلية 
للدراسات العليا 
 والبحذ العلمي

 

- 

طةةةة لجةةةذ  عةةةدل وجةةةود خ 
 الطال  الوافدين

وضع خطة معتمةدة والعمةل  
علةةةةةةةةى تفعيلهةةةةةةةةا لجةةةةةةةةذ  

 الوافدين

 وضع خطة لجذ  الوافدين 

نشةةر البةةرام  التعليميةةة بيةةورة جيةةدة  
 لجذ  الوافدين

مخاطبةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةات والمؤسسةةةةةةةةات  
  التعليمية لنشر برام  الطلية

خطة معتمدة لجذ  
 الوافدين

1/1/1013 11/1/1013 

وطيل الطلية 
اسات العليا للدر 

 والبحذ العلمي
 

- 

عدل وضع آليات للمراجعةة  
الخارجيةةةة الدوريةةةة لبةةةرام  

 .الدراسات العليا

وضةةةةةةع آليةةةةةةات للمراجعةةةةةةة  
الخارجيةةةة الدوريةةةة لبةةةرام  

 .الدراسات العليا

اختيةةةةةار مةةةةةراجعين خةةةةةارجيين لبةةةةةرام   
 الدراسات العليا 

تشةةةةةةةةطيل لجنةةةةةةةةة لتقيةةةةةةةةيل المقةةةةةةةةررات  
 وا متحانات

 ررات الدراسات العليا مراجعة برام  ومق 

 1013يوليو 1013فبراير مراجعة دورية مفعلة 
وحدة ضمان 

 الجودة
1000 

 خطة التحسين للمحور الثاني 
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المسئول عن  الفترة الزمنية

 التنفيذ

ارد المو 
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ المطلوبة

محدوديةةةةة تطبيةةةةةج أسةةةةةالي   
أخرا لتطوير نظل المسةاءلة 
والمحاسةةةةةبة فيمةةةةةا  يخةةةةة  

 تحسن الفاعلية التعليمية

إيجةةةةةاد أسةةةةةالي  أخةةةةةرا  
لتطةةةوير نظةةةل المسةةةاءلة 
والمحاسةةةبة فيمةةةا يخةةة  
تحسةةةةةةةةةةةةةةن الفاعليةةةةةةةةةةةةةةة 

 .التعليمية

 تفعيل دور األصسال العلمية  

الطةةةةةال  علةةةةةي نشةةةةةر رأا  
 مجتمع الطلية 

مخاطبة رئي  القسل بةآراء  
الطةةةةال   تخةةةةاذ إجةةةةراءات 
 ةالمسةةةةةةةةةةةةالة والمحاسةةةةةةةةةةةةب

 الضرورية

تطليةة  مةةدير وحةةدة ضةةمان  
الجودة بوضع الية واضةحة 
لةةنظل المسةةائلة والمحاسةةبة 
فيمةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةة  تحسةةةةةةةةةن 

  الفاعلية التعليمية

تطوير نظل المساءلة 
 1/1/1013 11/8/1011 والمحاسبة

قويل لجنة الت
المستمر للفعالية 

 التعليمة
1000 

عدل تناس  الخطة التنفيذية  
لخطةةةةةةةة تطةةةةةةةوير الفاعليةةةةةةةة 
التعليمية مع مسئول التنفيةذ 

 والوصت

الخطةة التنفيذيةة مراجعة  
لخطةةةة تطةةةوير الفاعليةةةة 
التعليميةةةةة مةةةةع مسةةةةئول 

 التنفيذ والوصت

تشةةةةةةةطيل لجنةةةةةةةة لمراجعةةةةةةةة  
الخطةةةةةة التنفيذيةةةةةة لخطةةةةةة 

 التطوير

ناس  خطة تنفيذية تت
الفاعلية مع تطوير 

 التعليمية

11/8/1011 1/1/1013 
لجنة التقويل 

المستمر للفعالية 
 التعليمة

- 

 


