
     

 

١  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  التخط�' االستراتیجي) ١(مع�ار 

  :نقا� القوة 
  . وتع س دورها التعل�مي وال�حثيوجود رؤ�ة ورسالة للكل�ة واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتوافقة مع رؤ�ة ورسالة الجامعة -١

 .عةوجود خطة استراتیج�ة معتمدة  وم تملة العناصر و معلنة وشارك في اعدادها األطراف المعن�ة ومتوافقة مع خطة الجام -٢

 ومعلنة ومعتمدة األهداف االستراتیج�ة واضحة وقابلة للتنفیذ -٣

 التحلیل البئي تم وف3 معاییر مقننة و�مشار ة جم�ع األطراف المعن�ة -٤

 وجود خط: تنفیذ�ة تحق3 اهداف الخطة االستراتیج�ة وتتمیز �الدقة والوضوح -٥

  وجود آل�ة لمتا�عة تنفیذ الخطة االستراتیج�ة والخط: التنفیذ�ة -٦

 :ا� تحتاج إلى تحسیننق

 ضعف مشار ة األطراف المجتمع�ة الخارج�ة في التحلیل البیئي -١

 ضعف الموارد المال�ة الالزمة لتنفیذ الخطة االستراتیج�ة -٢

 :مقترحات التحسین

 البیئيالتوسع في مشار ة األطراف المجتمع�ة في التحلیل  -١

 من خالل خطة محددة واقع�ةز?ادة الموارد الذات�ة الالزمة لتنفیذ الخطة االستراتیج�ة  -٢



     

 

٢  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

التوسع في مشار/ة 

األطراف المجتمع�ة في 

 التحلیل البیئي

  

تنفیذ ورش عمل وملتق�ات 

لألطراف وندوات موجهة 

  المجتمع�ة

االق>ال على الندوات والذ: یتضح من 

خالل /شوف الحضور واالستب�انات 

  الخاصة >التحلیل البیئي

اتخاذ  إجراءات تنفیذ�ة بناء على التحلیل 

  البیئي

خالل العام 

  الدراسي

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار التخط�' االستراتیجي

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

  فرAB االستب�انات

  فرAB العالقات العامة

التخط�' 

  االستراتیجي

  زBادة الموارد الذات�ة

تفعیل خطة تنم�ة الموارد 

الذات�ة  وتوج�ه نس>ة منها 

  النشطة وحدة ضمان الجودة

وجود دعم مالي یلبي احت�اجات مقترحات 

  التحسین

خالل العام 

  الدراسي
  إدارة الكل�ة

  

  

  

  

  

  

  



     

 

٣  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  الق�ادة والحو/مة) ٢(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 انون�ة موثقة ومعلنة الخت�ار الق�ادات االكاد�م�ة  واالدرا�ة سواء الخاضعة للقوانین او الغیر خاضعةوجود معاییر ق -١

 وجود آل�ات مفعلة ومعلنة لضمان شفاف�ة اخت�ار الق�ادات ولتداول السلطة في المناصب الق�اد�ة -٢

 تنم�ة قدرات الق�ادات من خالل الدورات التدر?ب�ة -٣

 تعامل مع مش الت التعل�م سواء الخاصة �الطالب أو الهیئة التدر?س�ة أو الهیئة اإلدار?ة او الموارد المال�ةوجود ال�ات مفعلة وعلنة لل -٤

 وجود ق�م جوهر?ة معتمدة ومعلنة للكل�ة -٥

 االهتمام �المعلومات المعلنة عن الكل�ة وضمان مصداقیتها وشمولیتها -٦

 المستقبل�ةوجود ه� ل تنظ�مي معتمد ومعلن �ضع في اعت�اره الك�انات  -٧

  وجود توصیف وظ�في معتمد ومعلن و?تم االلتزام �ه في حاالت التعیین والنقل واالنتداب -٨

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 )الصف الثاني(اقتصار الق�ادات على القائمین على المناصب وعدم مراعاة الق�ادات المستقبل�ة  -١

 عدم وجود وعي  امل �معاییر الملك�ة الف ر?ة -٢

 :نمقترحات التحسی

 التوسع في ضم الكوارد المستقبل�ة في أنشطة المع�ار -١

 ز?ادة الوعي �حقوق الملك�ة الف ر?ة -٢



     

 

٤  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

التوسع في ضم الكوادر 

في أنشطة المستقبل�ة 

 المع�ار

  

تنفیذ الدورات التدرBب�ة 

والورش الخاصة >الق�ادات 

لتضم األساتذة المساعدین 

والنواب ومن س�حل علیهم 

  الدور في الترق�ات

استحداث مناصب ق�اد�ة 

  �قودها ش>اب الكل�ة

االق>ال على الدورات التدرBب�ة  والتي 

  یوضحها /شوف الحضور 

  

 المناصب قرارات إدارBة خاصة >استحداث

  الق�اد�ة >الكل�ة

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الق�ادة والحو/مة

الق�ادة   فرAB التدرBب >الكل�ة

  والحو/مة

زBادة الوعي >حقوق 

  الملك�ة الف/رBة

عقد ندوات التوع�ة >الملك�ة 

  الف/رBة

اق>ال الحضور على الندوات وBتضح ذلك 

  من /شوف الحضور

  اL على الملك�ة الف/رBةتنفیذ ال�ات الحف

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الق�ادة والحو/مة

  فرAB التدرBب >الكل�ة

  

  

  

  



     

 

٥  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  الق�ادة والحو/مة) ٣(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 وجود وحدة ضمان الجودة لها تش یل والئحة معلنة -١

 وجود خط: واضحة لتنفیذ أنشطة الوحدة -٢

 :تحسیننقا� تحتاج إلى 

 قواعد الب�انات تحتاج إلى المز?د من التوسع -١

 قلة الموارد المتاحة لتنفیذ أنشطة الوحدة -٢

 عدم وجود آل�ة لتشج�ع الكوارد العاملة �الوحدة  -٣

 :مقترحات التحسین

 اكمال قواعد الب�انات �الوحدة -١

 ز?ادة الموارد المال�ة الموجهة للوحدة -٢

 ة الجودةتفعیل آل�ة رV: الم افآت �النشاT في وحد -٣

  

 

  



     

 

٦  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

اكمال قواعد ب�انات 

  الوحدة

استحداث لجنة قواعد الب�انات 

  الكمال القواعد المطلو>ة

  طلو>ةتنفیذ قواعد الب�انات الم

وجود قواعد ب�انات قو�ة >أش/الها 

  الماد�ة وااللكترون�ة

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الق�ادة والحو/مة

  فرAB التدرBب >الكل�ة

زBادة الموارد المال�ة 

  للوحدة

تفعیل خطة تنم�ة الموارد 

الذات�ة  وتوج�ه نس>ة منها 

  النشطة وحدة ضمان الجودة

وجود دعم مالي یلبي احت�اجات مقترحات 

  التحسین

خالل العام 

  الدراسي
  إدارة الكل�ة

إدارة الجودة 

  والتطوBر

 'Oتفعیل آل�ة ر

الم/افآت >العمل في 

  نشا� الجودة

  تفعیل آل�ة رO' العمل >األداء

وجود مزBد من االق>ال على أنشطة 

الوحدة من قبل األطراف داخل الكل�ة 

  وBتضح ذلك من خالل /شوف الم/افآات

 العام خالل

  الدراسي
  إدارة الكل�ة

  

  

  

  

  

  



     

 

٧  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

   والهیئة المعاونةأعضاء هیئة التدرBس) ٤(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 وجود أعضاء هیئة تدر?س ومعاونین على درجة عال�ة من الكفاءة والتخصص في تدر?س المقررات و افة األنشطة -١

 ة الطالب�ةاشتراك  افة أعضاء هیئة التدر?س والمعاونین في أنشطة الجودة واألنشط -٢

 نس�ة أعضاء هیئة التدر?س إلى الطالب معقولة وتفي �احت�اجات الكل�ة -٣

 أع�اء العمل تت�ح العضاء هیئة التدر?س الق�ام � افة االعمال المطلو�ة منهم -٤

 تنفیذ دورات تدر?ب�ة لتنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر?س والمعاونین -٥

 س والمعاونینالق�اس الدورY للرضا الوظ�في العضاء هیئة التدر? -٦

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 وجود عجز في عدد أعضاء الهیئة المعاونة المعینین رسم�ا �الكل�ة -١

 عدم شمول�ة جوانب تدر?ب أعضاء هیئة التدر?س -٢

 :مقترحات التحسین

 تطو?ر الخطة الخمس�ة لتعیین المعیدین والتوسع في ضم ال�احثین للعمل في تدر?س الجانب العملي -١

 دورات تدر?ب�ة جدیدة العضاء هیئة التدر?س داخل خطة التدر?بالتوسع في ضم  -٢

  

 



     

 

٨  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

تطوBر الخطة الخمس�ة 

لتعیین المعیدین 

سع في ضم والتو 

  ال>احثین

اعتماد الخطة الخمس�ة التي 

  تبلي احت�اجات الكل�ة

  

  اعتماد تعیین ال>احثین >الكل�ة

تحسن النس>ة بین أعضاء الهیئة 

  المعاونة للطالب

خالل العام 

  الدراسي
  إدارة الكل�ة

أعضاء هیئة 

التدرBس 

والهیئة 

تدرBب أعضاء هیئة   المعاونة

  التدرBس

 Aب�ة وفBر الخطة التدرBتطو

  المتغیرات التكنولوج�ة الجدیدة

وجود اق>ال من أعضاء هیئة التدرBس 

/شوف الحضور على الدورات یتضح من 

مع وجود أداء عالي یتضح من االخت>ار 

  الذ: یتم في نها�ة /ل دورة تدرBب�ة

خالل العام 

  الدراسي

  وحدة ضمان الجودة

  إدارة التدرBب >الجامعة

  فرAB التدرBب >الكل�ة

  

  

  

  

  

  

  

  



     

 

٩  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  

  الجهاز االدار: ) ٥(مع�ار 
  :قوة نقا� ال

جهاز ادارY مالئم لحجم الكل�ة وطب�عة أنشطتها و?تم توز?ع العاملین على اإلدارات المختلفة ط�قا لتوص�فهم الوظ�في ودراستهم االكاد�مة وجود  -١

 وخبراتهم الوظ�ف�ة

 وجود قاعدة ب�انات عن الهیئة اإلدار?ة -٢

 عالقات متمیزة بین الرؤساء والمرؤوسین -٣

  والفائض في العاملینوجود آل�ة للتعامل مع العجز -٤

 تكر?م العاملین �المعاش -٥

 وجود معاییر الخت�ار الق�ادات اإلدار?ة -٦

 وجود ال�ة لتقی�م العاملین -٧

 وجود خطة لتدر?ب الجهاز اإلدارY وف3 االحت�اجات التدر?�ة -٨

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 عدم وضح معاییر تقی�م العاملین �النس�ة لهم -١

�المه -٣ Yارات األساس�ة ألنشطة الجودةقلة خبرة الجهاز اإلدار 

 الوسائل المستخدمة لتقی�م العاملین روتین�ة -٤



     

 

١٠  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

 :مقترحات التحسین

 عالن�ة معاییر اخت�ار الق�ادات اإلدار?ة  -٢

 تحدیث البرامج التدر?ب�ة -٥

 استخدام وسائل مبتكرة لتقی�م العاملین -٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

 

١١  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  ت التحسینمقترحا  المع�ار 

عالن�ة معاییر اخت�ار 

  الق�ادات اإلدارBة

 Xتوفیر وسائل إعالن�ة أخر

مثل الدورات والورش لتكون 

بجانب الطرق التقلید�ة 

لإلعالن  وهي األدلة والمواقع 

  االلكتروني

 للورش حضور أعضاء الجهاز اإلدار: 

والمامهم >المعاییر المطلو>ة وBتضح ذلك 

من /شوف الحضور واستب�انات  تقی�م 

  الورش

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الجهاز االدار: 

  تحدیث البرامج التدرBب�ة

االهتمام >المهارات الخاصة 

>أنشطة الجودة وضمها >ش/ل 

موسع للخطة التدرBب�ة 

  �س�ةالرئ

وجود اق>ال من أعضاء الجهاز اإلدار: 

على حضور الدورات التدرBب�ة وBتضح 

ذلك من /شوف الحضور واستب�انات  

  تقی�م الدورات التدرBب�ة

خالل العام 

  الدراسي

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الجهاز اإلدار: 

  فرAB التدرBب >الكل�ة

الجهاز 

  االدار: 

استخدام وسائل مبتكرة 

  لتقی�م العاملین

ب�انات تقی�م استحداث است

لتضم النشا� داخل وحدة 

الجودة  ورضا األطراف عن 

  الخدمات اإلدارBة

  وجود استب�انات معتمدة ومعلنة

تطبیA االستب�انات ومناقشة ننتائجها في 

  المجالس الرسم�ة

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الجهاز االدار: 

  

  

  



     

 

١٢  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  �ةالموارد المال) ٦(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 وجود موارد مال�ة للكل�ة تكفي �الق�ام �أنشطتها األساس�ة -١

 )  مادY–  اجتماعي - صحي (وجود دعم طالبي  -٢

 وجود موارد ذات�ة تساند إلى حد ما الموارد الرسم�ة للكل�ة -٣

 وجود وحدات ذات طا�ع خاص تضم  وادر �شر?ة قادرة على اإلنتاج و التمیز -٤

 هزة تكفي لعدد الطالبم�اني الكل�ة جدیدة ومج -٥

 معامل الكل�ة جدیدة تقوم بدور فعال في تدر?س الجانب العملي -٦

 وجود خط: ص�انة لألجهزة والمعدات �الكل�ة -٧

 وجود وحدة الدارة االزمات والكوارث تقوم بدورها في تنفیذ إجراءات السالمة �الكل�ة -٨

 البیت�ة التحت�ة التكنولوج�ة للكل�ة قو�ة وحدیثة  -٩

 ة مالئمة العداد الطالب وتحتوY على التجهیزات والكوارد ال�شر?ة وقواعد الب�انات م ت�ة الكل� - ١٠

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 قلة الموارد المال�ة الذات�ة للكل�ة لتنفیذ خط: الجودة والتمیز -١

 استغالل معامل الكل�ة والقاعات في تنفیذ الدورات التدر?ب�ة لتنم�ة الموارد الذات�ة -٣

  الخاصة في ز?ادة الموارد المال�ةاستغالل الوحدات -٤



     

 

١٣  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

 :مقترحات التحسین

 تفعیل خطة تنم�ة الموارد الذات�ة -١

 تسهیل إجراءات السماح بتأجیر القاعات والمعامل لتنفیذ الدورات واعالنها لألطراف المختلفة -٢

 المز?د من الدعا�ة عن منتجات الوحدات الخاصة �الكل�ة -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

 

١٤  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  قترحات التحسینلتنفیذ مالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

تفعیل خطة تنم�ة 

  الموارد الذات�ة >الكل�ة

إضافة بنود جدیدة للتطوBر 

داخل الخطة المعتمدة لتنم�ة 

  الموارد

  دة للكل�ةزBادة الموارد المال�ة الذات�ة الوار 
خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الموارد المال�ة

تسهیل إجراءات السماح 

بتأجیر القاعات 

  والمعامل

اعتماد ال�ة وٕاجراءات محددة 

لتأجیر المعامل والقاعات 

  >الكل�ة وٕاعالنها

االق>ال على تأجیر القاعات  والمعامل 

  الكل�ةوزBادة الموارد الذات�ة >

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الموارد المال�ة

الموارد 

المال�ة 

  والماد�ة

الدعا�ة عن منتجات 

  الوحدات الخاصة

عقد ندوات و ورش خارج 

الكل�ة لنشر منتجات الوحدات 

  الخاصة >الكل�ة

وجود اق>ال على شراء منتجات الكل�ة 

  واالستفادة من الخدمات المقدمة

خالل العام 

  سيالدرا

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الموارد المال�ة

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

  

  

  

  

  

  



     

 

١٥  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  المعاییر األكاد�م�ة والبرامج التعل�م�ة) ٧(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 تلك المعاییر مع رؤ�ة ورسالة الكل�ة في المجالس الرسم�ة واعالنها على األطراف داخل الكل�ة مع توافNARS 3تبني المعاییر االكاد�م�ة  -١

التحدیث الدورY لتوص�فات البرامج التعل�م�ة واعتماد التحدیثات  واعالنها ، و ذلك تواقفها مع الرؤ�ة والرسالة واحت�اجات سوق العمل ومع الخطة  -٢

 االستراتیج�ة للكل�ة

 ها وتوافقها مع البرامج ومع المعاییر االكاد�م�ةالتحدیث الدورY لتوص�فات المقررات الدراس�ة واعتماد التحدیثات واعالن -٣

 وجود تقار?ر سنو�ة للمقررات وVرامج التعل�م�ة تؤ د على االلتزام �التوصیف ، و?تم إعالنها واالستفادة منها -٤

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 عدم وعي األطراف المجتمع�ة �البرامج التعل�م�ة المقدمة �الكل�ة -١

 :مقترحات التحسین

  عن المقررات والبرامج التعل�م�ة لألطراف المجتمع�ةاإلعالن -١

  

  

  

  

  



     

 

١٦  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

المعاییر 

االكاد�م�ة 

والبرامج 

  التعل�م�ة

اإلعالن عن البرامج 

والمقررات الدراس�ة 

  راف المجتمع�ةلألط

عقد الورش وندوات التوع�ة 

>البرامج والمقررات على 

  األطراف المجتمع�ة

وجود اق>ال من األطراف المجتمع�ة على 

حضور الورش واالجتماعات وBتضح ذلك 

من خالل /شوف الحضور واستب�انات 

  تقی�م الورش

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  لتعل�م�ةالبرامج امع�ار 

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

 

١٧  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  التدرBس والتعلم) ٨(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 وجود استراتیج�ة للتدر?س �الكل�ة معتمدة ومعلنة -١

 وحل المش الت ومهارات التوظفیتم تطبی3 احدث الطرق التي تشجع التعلم الذاتي  -٢

 مد �آل�ات ولوائح واضحة و?تم تقی�مهم وف3 معاییر موضوع�ة واضحة وجود برنامج قوY للتدر?ب المیداني مدرج �الالئحة ومعت -٣

وجود إجراءات لضمان عدالة االمتحانات  وسر?تها وآل�ات عدالة التقو�م ، و?تم االستفادة من نتائج التقو�م في تطو?ر البرامج التعل�م�ة واستراتیج�ات  -٤

 التدر?س والتقو�م

 الب من نتائج االمتحاناتوجود قواعد منظمة للتعامل مع ش اوh الط -٥

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 قلة االستفادة من نتائج رضا الطالب في تحسین العمل�ة التعل�م�ة -١

 عدم وجود توحید في مواصفات الورقة االمتحان�ة -٢

 :مقترحات التحسین

 مناقشة نتائج رضا الطالب في المجالس الرسم�ة  -١

   والعمل بهااعتماد معاییر محددة للورقة االمتحان�ة ونشرها -٢

  

  



     

 

١٨  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

االستفادة من نتائج 

رضا الطالب في العمل�ة 

  التعل�م�ة

عقد لقاءات مع الطالب 

  وتوزBع االستب�انات 

االستب�انات  /تا>ة تقارBر 

ومناقشتها في المجالس 

  الرسم�ة

وجود إجراءات تصح�ح�ة تتضح من 

  خالل محاضر اجتماعات وقررارات

 Aتحسن رضا الطالب >عد إعادة تطبی

  االستب�ان

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار التدرBس  والتعلم

  فرAB االستب�انات
التدرBس 

  والتعلم

عدم وجود توحید في 

ات الورقة مواصف

  االمتحان�ة

اعتماد مواصفات  موحدة 

  للورقة االمتحان�ة

عقد ورش ولقاءات للتوع�ة 

  >مواصفات الورقة االمتحان�ة 

امتحانات تت>ع المواصفات الموحدة 

  للورقة االمتحان�ة

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار التدرBس  والتعلم

  وحدة الق�اس والتقو�م

  فرAB االستب�انات

  

  

  

  

  

  



     

 

١٩  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  الطالب والخرBجین) ٩(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 قواعد القبول وتحو?ل الطالب معتمدة ومعلنة -١

 توجد �الكل�ة ال�ات معتمدة لجذب الطالب الوافدین -٢

 یوجد �الكل�ة نظام فعال ومستمر للدعم الطالبي -٣

 وجود نظام لالشراف االكاد�مي �الكل�ة -٤

 طالب ذوY االحت�اجات الخاصة �الكل�ةوجود خطة مستقبل�ة لضم ال -٥

 وجود تمثیل طالبي في لجان وانشطة الكل�ة -٦

 تفعیل األنشطة الطالب�ة �الكل�ة والحصول على المراكز األولى  -٧

 وجود وسائل لق�اس اراء الطالب عن خدمات الكل�ة  -٨

 وجود ال�ات لمتا�عة الخر?جین  والتواصل معهم -٩

 خدم األطراف المجتمع�ة الخر?جینوجود برامج مهن�ة للتعل�م المستمر ت - ١٠

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 عدم وجود  طالب وافدین في أY برنامج تعل�مي �الكل�ة -١

 تفعیل إجراءات دعم طالبي غیر تقلید�ة مثل مجموعات التقو�ة وم افآت غیر واردة �اللوائح -٢

٣-  



     

 

٢٠  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

 :مقترحات التحسین

 تفعیل آل�ات وٕاجراءات جذب الطالب الوافدین -١

  قانوني �ضمن تفعیل إجراءات دعم طالبي غیر تقلیدYالوصول لسند -٣

  

  

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

تفعیل آل�ات وٕاجراءات 

  جذب الطالب الوافدین

عمل ندوات وورش تضم 

  لمجتمع�ةاألطراف ا

تفعیل المراسالت الخارج�ة مع 

السفارات والهیئات األجنب�ة 

  والعر�Oة

  وجود طالب وافدین >الكل�ة
خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الطالب والخرBجین

  مع�ار التدرBس والتعلم

  مع�ار البرامج التعل�م�ة

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

الطالب 

  والخرBجین

 دعم تفعیل إجراءات

  طالبي غیر تقلید�ة

مخاط>ة الجهات اإلدارBة 

والقانون�ة للتوصل إلجراءات 

دعم غیر تقلید: وفA القوانین 

  واللوائح

  تنفیذ إجراءات الدعم الغیر تقلید:
خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الجامعة

  إدارة الكل�ة



     

 

٢١  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  ال>حث العلمي) ١٠(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 ومعلنة وتتف3 مع الخطة ال�حث�ة للجامعة ومالءمتها الم ان�ات الكل�ةوجود خطة �حث�ة للكل�ة معتمدة  -١

 وجود خط: �حث�ة لالقسام العلم�ة معتمدة ومعلنة و?تم العمل بها -٢

 وجود ال�ات مفعلة لضمان اخالق�ات ال�حث العلمي �الكل�ة -٣

 فر مناخ داعم ومشجع لل�حث العلمي الموارد المتاحة �الكل�ة  اف�ة للق�ام �النشاT ال�حثي وتنفیذ الخطة ال�حث�ة مع تو  -٤

 تنم�ة قدرات ال�احثین ودعم ال�حوث المشتر ة ودعم النشر وحضور المؤتمرات -٥

 اإلنتاج ال�حثي للكل�ة في تزاید مستمر -٦

 وجود قواعد ب�انات لل�حث العلمي �الكل�ة -٧

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 ?3 ال�حاث الكل�ةقلة إجراءات التسو  -١

  ال�حثي للكل�ةعدم وعي المجتمع �الدور -٢

 قلة مشار ة أعضاء هیئة التدر?س والمعاونین في المهمات العلم�ة وال�حث�ة  -٣

 قلة المشار?ع ال�حث�ة الممولة من خارج الكل�ة -٤

 عدم وجود مؤتمر علمي �الكل�ة -٥

 



     

 

٢٢  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

 :مقترحات التحسین

 انشاء وحدة لتسو?3 األ�حاث وتفعیل دور المجلة العلم�ة -١

 ثي للكل�ةعقد ندوات التوع�ة �الدور ال�ح -٢

 تشج�ع أعضاء هیئة التدر?س على المهمات العلم�ة والتوع�ة بها -٣

 تجهیز المؤتمر العلمي األول للكل�ة -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

 

٢٣  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

  >حاث >الكل�ةتسوAB األ

انشاء وحدة لتسوAB األ>حاث 

وتفعیل مراسالتها وانشطتها 

  المجتمع�ة

وجود اق>ال على النشر في المجلة 

  العلم�ة

وجود اق>ال على االستعانة >الكل�ة في 

  الخدمات ال>حث�ة

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار ال>حث العلمي

  وحدة تسوAB ال>حوث

ع�ة المجتمع >الدور تو 

  ال>حثي للكل�ة

عقد ندوات لتوع�ة المجتمع 

  >الدور ال>حثي للكل�ة

وجود اق>ال على الندوات وBتضح ذلك من  

/شوف الحضور واستب�انات تقی�م 

  الندوات

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار ال>حث العلمي

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

ضاء هیئة تشج�ع أع

التدرBس والمعاونین 

على المهمات العلم�ة 

  وال>عثات

عقد ورش عمل لإلعالن عن 

متطل>ات وشرو� السفر 

للخارج وتشج�ع األعضاء 

  والمعاونین علیها

وجود اق>ال من أعضاء هیئة التدرBس 

والمعاونین على االشتراك في المهمات 

  العلم�ة 

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  دراسات العل�اإدارة ال

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار ال>حث العلمي

ال>حث 

  العلمي

تنفیذ المؤتمر العلمي 

  األول للكل�ة

تجهیز لجان المؤتمر المختلفة 

واتخاذ اإلجراءات اإلدارBة 

  والتنظ�م�ة

  عقد المؤتمر العلمي األول >الكل�ة
خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة



     

 

٢٤  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  عل�االدراسات ال) ١١(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 تبني المعاییر الق�اس�ة العامة للدراسات العل�ا في المجالس الرسم�ة واعالنها -١

  واعالنها والعمل بهاARSاعتماد المعاییر الق�اس�ة الخاصة �الكل�ة  -٢

 وجود برامج دراسات عل�ا معتمدة ومعلنة وتتواف3 مع المعاییر الق�اس�ة -٣

٤- � البرامج التعل�م�ةوجود مقررات دراس�ة محدثة ومرت�طة 

 الموارد المتاحة تسمح �الق�ام �االنشطة ال�حث�ة والتدر?س للدراسات العل�ا -٥

 تقو�م طالب الدراسات العل�ا موضوعي وعادل و�ستخدم ف�ه أسالیب حدیثة -٦

 ?ر في تطو?ر البرامج والتدر?سوجود تقار?ر سنو�ة للبرامج التعل�م�ة والمقررات الدراس�ة ووجود تقار?ر مراجعة و?تم االستفادة من  ل التقار  -٧

 وجود آل�ات معتمدة للتسجیل واالشراف االكاد�مي  -٨

 رضا الطالب عن الدراسات العل�ا والخدمات التي تقدمها الكل�ةوجود ال�ات لق�اس  -٩

  

 

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 عدم مشار ة األطراف المجتمع�ة في تطو?ر برامج الدراسات العل�ا -١

 عل�ا بنظام الساعات المعتمدةعدم وجود برامج دراسات  -٢



     

 

٢٥  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

 :مقترحات التحسین

 مشار ة األطراف المجتمع�ة في تطو?ر برامج الدراسات العل�ا  -١

 لتناسب سوق العملاستحداث برامج جدیدة  -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

 

٢٦  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین  المع�ار 

مشار/ة األطراف 

المجتمع�ة في تحدیث 

توصیف برامج ومقررات 

  الدراسات العل�ا

عقد الندورات  والورش 

الخاصة بتحدیث التوص�فات 

وتكون موجهة لألطراف 

  المجتمع�ة

اق>ال األطراف المجتمع�ة على الحضور 

والوعي >البرامج ومشار/تهم في 

  التوصیف

لعام خالل ا

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الدراسات العل�ا

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة
الدراسات 

  العل�ا

استحداث برامج جدیدة 

  تناسب سوق العمل

تنفیذ إجراءات استحداث برامج 

تعل�م�ة بنظام الساعات 

  المعتمدة

  وجود برامج جدیدة للدراسات العل�ا
خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الجامعة

  رة الكل�ةإدا

  إدارة الدراسات العل�ا

  وحدة ضمان الجودة

  مع�ار الدراسات العل�ا

  

  

  

  

  

  

  



     

 

٢٧  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  

  المشار/ة المجتمع�ة) ١٢(مع�ار 
  :نقا� القوة 

 وجود خطة لتنم�ة المجتمع �الكل�ة معتمدة ومعلنة وتتواف3 مع الرؤ�ة والرسالة ومع خطة المجتمع -١

 �ة �الكل�ةوجود وحدة لخدمة المجتمع تنفذ األنشطة المجتمع -٢

 مشار ة الكل�ة في العدید من األنشطة والخدمات المجتمع�ة مثل محو االم�ة والتدر?ب المیداني والمنتجات  والخدمات المختلفة -٣

 وجود ال�ات تضمن مشار ة األطراف المجتمع�ة في صنع القرار  ودعم الكل�ة -٤

 :نقا� تحتاج إلى تحسین

 ي المجتمععدم وعي األطراف المجتمع�ة بدور الكل�ة ف -١

 عدم وجود ملتق�ات دور?ة منظمة مع األطراف المجتمع�ة -٢

 :مقترحات التحسین

 اإلعالن عن الخدمات  والبرامج التعل�م�ة وال�حث�ة والمجتمع�ة التي تقوم بها الكلي -١

 تنفیذ ملتقي دورY للتوع�ة واالعالن عن أنشطة الكل�ة -٢

  

  

  



     

 

٢٨  مقترحات وخطة التحسین– نقا� تحتاج إلى تحسین –نقا� القوة (خطة التحسین بناء على الدراسة الذات�ة 

  ة التحسین بناء على الدراسة الذاتیةخط
 

  لتنفیذ مقترحات التحسینالخطة التنفیذ�ة 
  

  مسئول�ة التنفیذ  االطار الزمني  مؤشرات النجاح      االنشطة  مقترحات التحسین   المع�ار

عدم وعي األطراف 

المجتمع�ة بدور الكل�ة 

  المجتمعي

توس�ع نطاق األطراف 

المجتمع�ة المشار/ة في 

  استبینات الكل�ة المختلفة

االستب�انات الموزعة تظهر آراء األطراف 

  یها بدور الكل�ةالمجتمع�ة ووع

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  وحدة خدمة المجتمع

المشار/ة   مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

  المجتمع�ة

تنفیذ الملتق�ات الدورBة 

  المجتمع�ة

عقد ملتقي دور: لعرض 

  أنشطة الكل�ة المختلفة

اق>ال األطراف المجتمع�ة على الحضور 

وBتضح ذلك من خالل /شوف الحضور 

  ینات التقی�مواستب

خالل العام 

  الدراسي

  إدارة الكل�ة

  وحدة ضمان الجودة

  وحدة خدمة المجتمع

  مع�ار المشار/ة المجتمع�ة

  

  

  


