
 
 
 
 
 
 
 

 20من  1الصفحة 
 

 التربية كلية 

 الدراسات اإلسالمية تحسين الجودة لبرنامج متابعة أنشطة  تقرير

 هـ1437/ 5/  1هـ الى  1437/  1/ 7الفترة من 

 الرؤية والرسالة واألهداف مراجعة وتحسين ونشر الهدف العام : 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

رؤية مراجعة توافق ال

واألهداف مع  رسالةالو 

رؤية ورسالة المؤسسة 
 التعليمية 

 ورش عمل للطالبات الجدد للتعريف بالرسالة 
عدد ورش العمل المقدمة ، 

  الحضورونسبة 
 

7/5/37 29/5/37 
 
c 30% 

جاري تجهيز ترتيبات عقد 
 اللقاءات

توزيع مطويات ، نشر الرسالة على املوقع 

 اإللكتروني للجامعة

نسبة املطويات املوزعة ، وعدد 

 زوار الصفحة االلكترونية 

 

6/1/37 20/1/37 

 
c 50% 

تم نشر الرسالة علي الموقع 
، ولم يتم توزيع مطويات 

 بعد 

اعالن الرسالة في القاعات الدراسية ، ومدخل 

 القسم

نسبة الرضا واملالئمة عن مواضع 

 2/8/37 29/12/36 نشر الرسالة

 
A 

90% 

تم نشر الرسالة في مدخل 
القسم وأغلب القاعات ، 
وجاري استكمال باقي 

 القاعات

التحقق من مناسبة 

الرسالة للمستفيدين من 

 البرنامج 

استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس في الرؤية 

 والرسالة  

نسبة رضا األعضاء عن منطوق 

 20/1/37 6/1/37 الرسالة
 
A 90% 

تم استطالع رأي األعضاء 
في منطوق الرسالة 
 واستخراج النتائج  

 لطالبات للتأكد من أثرها عليهم ورش عمل ل

نسبة رضا املستفيدين عن 

 23/4/37 16/1/37 الرسالة

 
C 

40% 

رأي الطالبات  تم استطالع
في الفصول الدراسية ، 
وجاري التجهيز لعقد 

 اللقاءات 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  2الصفحة 
 

 إدارة البرنامج تطوير وتحديث نظمالهدف العام :

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 
أعمال القائمين علي تقييم 

 البرنامج

إعالم القائمين بالبرنامج علي تقدير األداء 

  الوظيفي

نسبة أعضاء البرنامج الذين يتم  

  تقييمهم
 

10/7 10/8 

 

  

 
عمل دليل لنظام الصالحيات والتفويض  

 بالقسم 

الجهات املرجعية التي يرجع  حصر

اليها في توضيح املسؤوليات 

 .املفوضة  

4/2 20/4 

 
D 0%  يتم عمل الدليل الي اآلنلم 

املهام  تحديث النظم و

واملسؤوليات املنوطة 

 القائمين علي إدارة البرنامج ب

 

 

 

تحديث التوصيف الوظيفي للكادر  -1

 التعليمي واإلداري والفني بالقسم 

نسبة رضا القائمين بالبرنامج عن 

 التوصيف الوظيفي 
11/6 1/8 

 
  

 تشكيل لجنة مشرفة على البرنامج 

عدد  القرارات املتخذة من قبل 

 اللجنة القائمة علي البرنامج

 

14/1 1/8 

 
 
A 
 

40 % 
تم تشكيل اللجنة وجاري 

 عملها

 تقييم األعمال املقدمة لتطوير البرنامج 
نسبة األعمال املقدمة من قبل 

 األعضاء
12/7 26/7 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  3الصفحة 
 

 إدارة ضمان جودة البرنامجتطوير الهدف العام :

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

تفعيل مشاركة القامئني يف 

 الربانمج

 

تشكيل لجان فرعية للمشاركة في عملية 
 تقويم البرنامج

نسبة مشاركة األعضاء في تقييم 
 البرنامج 

12/7 26/7 
 

  

رصد جوائز للمشاركات المتميزة في 
 البرنامجي

18/6 2/8 
 

  

تطوير نظام توثيق أ عامل 

 اجلودة 

نسبة االجراءات واألنشطة التي  وضع آلية لتوثيق أعمال الجودة 
 تم توثيقها

27/2 15/7  
A 

 مستمرة طيلة العام  70%

  23/8 5/3 دورية ألعمال التوثيقمتابعة 
A 

80%  

  

اختيار عالمة مرجعية 

 ومراجعة البياانت معها  

نسبة ما تم وعدد نقاط الضعف  حصر نقاط الضعف وإعداد خطة تحسين لها
 انجازه من خطة التحسين

25 /2 18/4 
 
 
A 

70% 
تم حصر نقاط الضعف ، 
وعمل خطة التحسين ، 

 وجاري األداء

 نسبة التطور الحاصل في األداء السابق باألداء للقسم الحالي األداء مقارنة
 

18/5 12/7 
 

  

التواصل مع إحدى الجامعات لتبني عالمة 
 مرجعية 

نسبة املؤشرات املستفادة من 

 العالمة املرجعية
29/2 20/7 

 
D 0% 

لم يتم تحديد جهة العالمة 
 المرجعية

التحقق من قياس 
مخرجات التعلم 
التي تم تطبيقها 

بالتوافق مع اإلطار 
 الوطني للمؤهالت 

 
اعداد تقرير عن مخرجات التعلم التي تم 

 تطبيقها 

 

 
 10/6 20/5 نسبة تحقق مخرجات التعلم

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  4الصفحة 
 

 التعليم والتعلم تحسين وتطوير عمليات الهدف العام : 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

مخرجات ضمان جودة 

 التعلم 

استطالع آراء الخبراء األكاديميين ، واملهنيين  

 ذو العالقة بنواتج التعلم 

نسبة رضا الخبراء عن نواتج تعلم 

 البرنامج 

 

7/6 29/7 

 

  

األداء الخاصة بعض مؤشرات قياس 

  بمخرجات التعلم

 نسبة املخرجات التي تم تحقيقها
21/12 25/8 

 
A 50% 

تم قياس النسب فصل دراسي 
 أول 

إجراء مقارنة مرجعية خارجية لمخرجات 
 تعلم البرنامج

عدد النقاط املستفادة من 

 املقارنة املرجعية 
20/6 20/8 

 
  

أدائهم تقديم عملية تغذية راجعة للطلبة حول 
 ، ونتائج تقويمهم خالل الفصل الدراسي

نسبة رضا الطالبات عن التغذية 

  الراجعة املقدمة لهن

1/7 15/7 
 
A 50% 

تم ذلك في الفصل الدراسي 
 األول ، ومستمر طوال العام

تفعيل الدروس اإلضافية المساندة للطلبة في 
 بعض المقررات التي تحتاج لذلك 

نسبة رضا الطالبات في املقررات 

 الدراسية 
20/5 20/8 

 

 

تم التوصية في مجلس القسم 
لزيادة عدد ساعات فقه 
المواريث نظًرا الحتياج 

الطالبات ) وينظر في تقارير 
مقررات الفصل الدراسي 

الثاني لبيان ما إذا كان هناك 
 احتياجات أخري أو ال (

تطوير  العمل علي  4-1

 البرنامج 

 
 
 

وتفعيل فرق استشارية دائمة بالبرنامج تشكيل 

 عملها

عدد النقاط التي تم تطويرها 
 في البرنامج

 
18/5 20/8 

 

  

 التقييم الدوري للبرنامج

 
عدد نقاط القوة والضعف 

   المستفادة من التقييم
5/7 22/8 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 20من  5الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

استراتيجيات التدريس املطبقة بالبرنامج تقييم 

  D2L، وتفعيل 

الرضا عن استراتيجيات نسبة 
 26/7 11/6 التدريس المستخدمة 

 
  

 من ستفادةعدد المؤشرات الم تبنى عالمة مرجعية خارجية 
 العالمة المرجعية

29/2 20/7 D 
 لم يتم تحديد جهة معينة   

مراجعة البرنامج باالستعانة بخبراء من 

 24/5 3/4 البرنامجنسبة رضا الخبراء عن  القطاعات األكاديمية ذات العالقة  
 

  

بيانات   تحديث

 البرنامج

مقارنة البيانات املتعلقة بمؤشرات جودة 

 11/7 12/5 نسبة تحقق المؤشرات ببرنامج آخر في املؤسسة التعليمية البرنامج 
 

  

مقارنة البيانات املتعلقة بمؤشرات جودة 

 ببرنامج آخر في الجامعات الخارجية البرنامج 

 املتماثلةعدد املؤشرات 

 نسبة االختالف ، وسبب ذلك
4/7 12/8 

 
  

انشاء نظام مركزي لتسجيل البيانات وتحليلها  

خاصة بإتمام املقررات ، ومدي تقدم الطلبة في 

البرامج ، ومعدالت اتمامها ، وتقويم الطلبة 

 ملقررات البرامج

معدل اتمام املقررات ، ومعدل 

النجاح والرسوب ، عمل التحليل 

الكلي لتقويم الطلبة ملقررات 

 البرنامج 

 

9/3 19/8 

 
 
C 

50% 

معدل اتمام تم االنتهاء من 

املقررات ، ومعدل النجاح 

والرسوب ، عمل التحليل الكلي 

 لتقويم الطلبة ملقررات البرنامج 

 فصل دراسي أول

باالستعانة بخبراء من مراجعة البرنامج 

 24/5 3/4 نسبة رضا الخبراء عن البرنامج   القطاعات األكاديمية  ذات العالقة
 
D 0%  

 

 

دمع  أ عضاء هيئة التدريس 

 وزايدة خرباهتم  

اتاحة الفرصة ملشاركة أفراد هيئة التدريس في 

دراسة مقررات في الدراسات العليا ، وفي 

األنشطة العلمية والبحثية في مجال 

تخصصاتهم عن طريق تفريغ بعض الساعات 

 

نسبة األعضاء املشاركين في 

 تدريس مقررات للدراسات العليا 

 نسبة األبحاث املقدمة 

21/12 12/8 

 
 
 
A 

عضو واحد 
 22من 
 4.5بنسبة 

من 
 األعضاء

 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  6الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبحث العلمي ، 

 

 
  

 
  

استقطاب عدد من أعضاء هيئة التدريس 

 وخاصة من األساتذة واألساتذة املشاركين 

نسبة أعضاء هيئة التدريس برتبة 

 2/8 25/12 أستاذ مشارك ، وأستاذ
 
A 9.09% 

تم استقطاب عضو برتبة 
أستاذ مشارك ، وجاري 

 المزيدالعمل علي استقطاب 

تنظيم عدد من الدورات التدريبية لزيادة 

 مهارات أعضاء هيئة التدريس 

 

 2/8 21/1 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس 
 
A 70% 

تم تنظيم عدد من الدورات 
التدريبية إال أن ذلك مستمر 

 طوال العام 

أن يتم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة 

 التدريس بالبرنامج وبرامج أخري مماثلة 

عدد الزيارات امليدانية لألقسام 

 العلمية املماثلة 

 نسبة الرضا عن النتائج املستفادة 

1/5 29/7 

 

  

 

تشجيع ال عضاء عيل امتام 

 ال حباث العلمية

 

تخصيص بعض شهادات التقدير ، والحوافز 

 للمشتغلين بالبحث العلمي التخصص ياملادية 

 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس

20/1 27/7 

 
 

A 
 20%  

وضع أ لية لتحقيق جودة نتاجئ 

 التقومي   

تشكيل لجنة للنظر في نظم تقييم الطلبة ، 

 وإعداد تقرير عن مدي جدواها 

عدد الوسائل املستخدمة ، 

 22/8 3/4 ونسبة رضا الطالبات عنها 

 
A 50% 

عمل ذلك في تقييم تم 
مقررات الفصل الدراسي 

 األول

تشكيل لجنة للتحقق من أن األعمال املقدمة  

 من قبل الطلبة هي بالفعل من عملهم أنفسهم

نسب تحقق املخرجات التي يتم 

قياسها في البيئة الصفية )املهارية 

،و وسائل التواصل وتكنولوجيا 

25/5 20/8 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 20من  7الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 املعلومات(

تقديم عملية تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم 

 ونتائج تقويمهم خالل الفصل الدراس ي 

نسب رضا الطالبات عن املقرر 

 الدراس ي 
1/6 25/7 

 
  

تفعيل دور  عملية االرشاد 

 األكاديمي  

 تفعيل أسبوع االرشاد األكاديمي 

توزيع الطالبات علي املرشدات األكاديميات ، 

 ومتابعة العمليات اإلرشادية 

 نسبة رضا الطالب عن االرشاد

 
1/11/36 15/7/37 

 
A 100% 

تم تفعيل أسبوع االرشاد ، 
وتوزيع الطالبات علي 

 المرشدات

دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في 

 اإلرشاد األكاديمي

نسبة رضا األعضاء عن الدورات 

 املقدمة لهن 
5/11 25/6 

 
C 30%  

 

تفعيل مصادر التعلم 

  بالقسم

انشاء معمل صوتيات ، ومعمل  لتخريج 

 الحديث وعلومه 

 نسبة االنجاز
21/12/36 4/8/37 

 
D 0% 

تم رفع خطاب بالمتطلبات 
من العام الماضي ولم يتوافر 

 الدعم الالزم إلي اآلن 

 

 توفير الكتب املقررة قبل بدء الدراسة 

عدد الكتب المتوفرة والالزمة 
 لسد حاجة البرنامج 

نسبة رضا الطالبات عن 
جودة الكتب المقررة ، ومدي 

توافرها )استبانة تقييم 
 المقرر(

5/6 20/7 

 

  

تفعيل دور الطالبات يف 

 العملية التعلميية

زيادة اشراك الطالبات في األنشطة 

 الطالبية 

 اشراك الطالبات في املجالس االستشارية

عدد الطالبات املشاركات في 

 األنشطة الطالبية  

ونسبة  ، واملجلس االستشاري 

 الرضا عن القرارات المتخذة 

15/11 25/6 

 
 
A 50% 

تم حصر أسماء الطالبات 
المشاركات في األنشطة 

 الطالبية 
كما تم حصر أسماء 

المجلس المشاركات في 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  8الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 االستشاري
ولم يتم تقييم اآلراء و 

 القرارات المتخذة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  9الصفحة 
 

 إدارة شئون الطالب والخدمات المساندة تحسين وتطوير الهدف العام : 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 

 

الخدمات  طوير ت

املساندة وتقييم 

  جودتها

 بالطالب املسجلين  خاصة بيانات قاعدة إعداد

 البرنامج في

نسبة رضا الطالبات عن 

 الخدمات املقدمة لهن 

 

1/1 20/2 

 
 
A 

80% 
،  تم االنتهاء من القاعدة

 وتقييم رضا الطالبات ، 

حصر الطالبات املتعثرات دراسيا وتقديم 

 الدعم لهن 

عدد الطالبات املتعثرات ، ونسبة 

 12/7 16/1 الدعم املقدم لهن  
 
C 50% 

المتعثرات تم حصر الطالبات 
، وجاري بحث سبل تقديم 

 الدعم لهن 

عمل دورات تدريبية إرشادية ألعضاء هيئة 

 التدريس

 نسبة الرضا عن الدورات املقدمة 

 11/7/37 10/11/36 ونسبة الحضور 
 
C 50% 

تقديم دورات  تم المشاركة في
تدريبية لألعضاء منها )مهام 

 المرشد األكاديمي(

الطالبات  أعمال تقييم 

في ومشاركاتهن 

  األنشطة 

ورش عمل لتقييم أعمال الطالبات واملشاركات 

 الالصفية 

في األنشطة  نسبة املشاركات

 الطالبية 
26/1 18/8 

 
A 

50% 
األعمال وجاري حصر تم 

 ادراجها في القاعدة 

 

 االستئنافتفعيل نظام 

 والتظلم

 

خاصة  لالستئناف والتظلم لجان تشكيل

 بالبرنامج

الحاالت التي تم اتخاذ القرار عدد 

   فيها 
23/12 20/8 

 
C 50% 

تم تشكيل اللجان وعملها  
 مستمر خالل العام 

اصدار دليل يشتمل علي قواعد تنظيم شؤون 

 الطلبة بما في ذلك التظلم واالستئناف 

رضا الطالبات عن وضوح  نسبة

 5/6 3/1 قواعد االستئناف والتظلم
 
D 0% 

لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة 
 لعمل الدليل

 الطالبات رضازيادة 

 القبول   نظام حول 

 بالبرنامج والتسجيل

ورش عمل لألعضاء حول نظام القبول 

 والتسجيل 

نسب رضا الطالبات عن نظام 

 القبول والتسجيل  بالبرنامج
2/12 18/8 

D 
  

 القبول   نظام الطالبات في آراء استطالع

 بالبرنامج والتسجيل
20/11 5/6 

 
A 100% 

تم استطالع آراء الطالبات 
خالل الفصلين الدراسيين ، 

 واستخراج النتائج



 
 
 
 
 
 
 

 20من  10الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 مشاركة الطالبات في 

 األنشطة الطالبية

شاركين في األنشطة حصر عدد الطالب امل

 صفية   وحساب النسبة املئوية الطالبية الال 

نسب املشاركة في األنشطة 

 الطالبية 

 

25/11 27/7 

 
C 30% 

تم حصر أسماء بعض 
الطالبات لكن نظًرا الستمرار 

 األنشطة لم ينتهي منها

متابعة الخطة التنفيذية الخاصة باألنشطة 

 واإلرشاد الطالبي .

 نسبة الرضا عن األنشطة

 المقدمة 
2/12 28/7 

 
C 50% جاري المتابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر التعلمتحقيق االستفادة من الهدف العام : 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  11الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 
 

 التعلم مصادر تطوير

 املتوفرة بالبرنامج

 خطة لعمل فريق بتشكيل قسم مجلس

 .التعلم مصادر من لالستفادة

 مصادر من االستفادة نسبة
  التعلم
 

11/3 7/5 
 
A 60% 

تم تشكيل الفريق وجاري 
 عمله

 مع التعلم مصادر من االستفادة خطة مقارنة

 آخر  قسم

 من المستفادة الموازنة نسبة
 21/4 5/3 المقارنة

 
D 0%  

 D 10/8 20/1 نسبة الدعم المقدم للمكتبة  تحسين الدعم املادي املقدم للمكتبة 
0%  

 ضمان جودة مصادر التعلم

 دورات ألمناء املكتبة لخدمة الطلبة 
نسبة الرضا عن الخدمات 

 املقدمة من املكتبة
3/2 27/2 

 
D 0%  

 الستخدام للطلبة إرشادية تهيئة تقديم برامج

 املكتبة مرافق

 نسبة املشاركة في البرامج املقدمة 

 9/5 23/2 الرضا عن جدوي البرامجنسبة 
 
C 
 

70%  

المقدمة  خدماتبال التوعية 
 ساعات و المكتبة من

 .فيها العمل

عقد برامج تدريبيه لألعضاء والطالب  

 واطالعهم على خدمات املكتبة

 

 نسبة الرضا عن خدمات املكتبة 

 
5/3 25/4 

 
 
A 

50% 

تم عمل ورشة عمل للتعريف 
بالمكتبة الرقمية ، وجاري 
استطالع آراء األعضاء في 

 الخدمات المقدمة 

، توزيع  إعالن ساعات العمل في املكتبة

 مطويات

عدد الطالبات المترددات علي 
 1/8 25/12 المكتبة 

A 
50% 

تم االعالن ، وجاري حصر 
 عدد المترددات

 
 التعلم تقويم جودة مصادر 

 
 
 

 

حصر ألعداد املترددين علي املكتبة 

 واملستخدمين لشبكة االنترنت

 

نسبة الطالبات املترددات علي 

 املكتبة

3/7 2/8 

 

  

استطالع رأي األعضاء والطالبات في 

 مصادر التعلم  

 نسبة رضا األعضاء   
3/5 2/8 

 
A 100%  



 
 
 
 
 
 
 

 20من  12الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرافق والتجهيزاتب تحديث وتطوير العمليات الخاصةالهدف العام : 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من



 
 
 
 
 
 
 

 20من  13الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 

 

تطوير البنية التحتية ، 

التجهيزات الالزمة وتوفير 

 للقسم 

 دراسة واقع البنية التحتية بالنسبة للقسم 

معدل اإلنجاز في  أعمال تطوير 

 البنية التحتية 

 

22/11 10/8 

 
C 50% 

تم عمل الدراسة ، ولم 
تستكمل أعمال التطوير للبنية 

 التحتية

استشارة أعضاء هيئة التدريس قبل شراء 

 االحتياجات

من احتياجات  لبيتهنسبة ما تم ت

 األعضاء
21/12 27/2 

 
A 50%  

 اعداد خطة عمل قبل شراء التجهيزات 
 نسبة ما تم انجازه

21/1 9/3  
D 

0%  

 الصيانة الدورية لألجهزة ووسائل االتصال

نسبة رضا األعضاء عن 
 المرافق والتجهيزات 

نسبة رضا الطالبات عن 
 اإلمكانات المتاحة

8/11/36 19/8/37 

 
A 50% 

يتم عمل صيانة دورية 
لألجهزة بعد التبليغ عن 
 األعطال واالحتياجات

تطبيق قواعد األمن 

 والسالمة 

اعداد خطة لألمن والسالمة للحفاظ على 

 األجهزة 
 نسبة ما تم تحقيقه من الخطة 

 

11/2 

 

19/3 

 

 
D 30% 

تم اعداد الخطة ، وجاري 
 العمل بها

ورش عمل للطالبات لتدريبهن علي كيفية 

 إخالء املبني وقت الحاجة

والتطبيق لاللتزام نسبة االستجابة 

 بالقواعد
20/5 20/7 

 
   

  27/5 9/3 تقرير بنتائج املقارنة     بالجامعة مماثل عقد مقارنة  مع قسم 
D 

0%  

 

 

 

 

 التخطيط واإلدارة المالية تحسين عملية الهدف العام : 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  14الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

تحديد املتطلبات الخاصة 

 بالبرنامج 

تشكيل لجنة لحصر االحتياجات الخاصة 

 بالقسم ، وإعداد تقرير عنها 

مدى االستفادة من االقتراحات 

 املقدمة والتي تم اقرارها 
16/3 25/4 

 
D 0%  

توفر املتطلبات املادية لدعم املرافق 

 والتجهيزات 

نسبة االنفاق والدعم املقرر 

 للمرافق والتجهيزات 
20/5 16/7 

 
  

مقارنة مرجعية مع  إجراء

برامج مناظرة فيما يخص 

املوارد املالية املتاحة 

 للبرنامج

عقد اجتماع لتحديد الجهة املختارة 

 لعمل مقارنة معها ومخاطبتها 

معدل االتفاق واالختالف قياس 

في االمكانات املادية والبشرية 

 املتاحة
2/3 14/5 

 
 
D 0%  

تحديد نسبة االنفاق على 

التعلم والتعليم والبحث 

العلمي وخدمة املجتمع 

 وتحقيق رسالة الكلية

 
 

تحديد نسبة االنفاق علي التعليم والتعلم 

 ، والبحث العلمي وخدمة املجتمع 

 

املقررة  مدي مناسبة النسبة

 للمتطلبات

10/2 26/3 

 
D 0%  

تشكيل لجنة لتحديد االحتياجات 

الخاصة باألبحاث العلمية ، واملشاركات 

 املجتمعية الفعالة املحتاجة لدعم مادي 

نسبة رضا األعضاء عن 

املخصصات املمنوحة للبحث 

 العلمي

25/5 1 /8  

 

  

 

 

 

 

 

 

 عمليات التوظيفتحسين الهدف العام :



 
 
 
 
 
 
 

 20من  15الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 أو األكاديمي األداء تقدير
 .ومكافأته المتميز اإلداري

  منح شهادات تقديرية ألصحاب األداء املتميز
عدد الشهادات التقديرية  

 املمنوحة 
 

10/7 1/8 
 

  

 التوظيف والتعيين

 

 

استقطاب أعضاء هيئة التدريس برتبة 

أستاذ مشارك وأستاذ لرفع كفاءة 

 البرنامج

نسبة اعضاء هيئة التدريس برتبة 

 أستاذ وأستاذ مشارك  
3/7 17/12/37 

 

  

هيئة التدريس ضاء زيادة عدد أع

 السعوديين

نسبة اعضاء هيئة التدريس من 

 السعوديين  
12/1 20/7 

 
C 9.52% 

(  1تمت استقطاب عدد )
للمشاركة  أستاذ مشارك

 بالعمل في القسم

  20/12 1/6 نسبة االداريين بالنسبة للطلبة  زيادة أعداد العنصر اإلداري بالقسم 
  

تطوير مهارات 
 منسوبي البرنامج 

 رفع كفاءة أداء العنصر اإلداري 

 تقييم أداء العنصر اإلداري 

عدد الدورات التدريبية املقدمة 

 لإلداريين 

12/1 1/8 

 
C  

تم االشتراك في العديد من 
 الدورات

دورات تدريبة تهدف إلي رفع الكفاءة 

 املهنية ألعضاء هيئة التدريس

عدد الدورات التدريبية املقدمة   

 لألعضاء 
1/1 2/8 

 
C 

50% 

تم اشتراك األعضاء في 
العديد من الدورات وورش 
العمل، وذلك مستمر طول 

 العام

االستغناء عن 
التدريس عن 
 طريق الشبكة 

 زيادة أعداد العنصر النسائي بالقسم 
عدد الساعات التدريسية 

 املقدمة عن طريق الشبكة 
15/4 1/8/37 

 
C 60% 

تم تخفيض عدد الساعات 
المقدمة عن طريق الشبكة 

 بنسبة كبيرة 

 

 

 العلميالبحث  تطويرالهدف العام :



 
 
 
 
 
 
 

 20من  16الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 
تفعيل أنشطة البحث 

 العلمي للبرنامج 

ومعامل داعمة لألنشطة توافر تجهيزات 

 البحثية 

نسبة رضا أعضاء هيئة 
التدريس عن الخدمات 

 المقدمة 
 

14/1 4/7 

 
D 

0%  

 اتاحة الفرصة للمشاركة في املؤتمرات العلمية 
نسبة حضور المؤتمرات ، 
ونسبة أوراق العمل المقدمة 

 للمؤتمرات 

1/5 2/8 
 

  

مشاركة األعضاء في 
 البحوث

قاعدة بيانات خاصة باإلسهامات العلمية 

 ألعضاء هيئة التدريس

 ألعضاء العلمية البحوث نسبة
 التدريس هيئة

 

15/5/37 20/7/37 
 

  

اتاحة الفرصة للمشاركة في املؤتمرات 

 العلمية 

نسبة حضور املؤتمرات ، ونسبة 

 أوراق العمل املقدمة للمؤتمرات
1/5 25/8 

 
  

تحديث السياسة البحثية 
 للقسم

 من الطالبات على البحث العلمي %10تدريب 
شاركات في الم الطالبات عدد

 28/2/37 1/1/37 البحثية لمناقشاتا
 
A 
 

 تم تدريب النسبة المذكورة 100%

تشكيل لجان فحص ومتابعة البحوث 

 الطالبية 

      
 20/8/37 1/1/37 نسبة األبحاث المقدمة 

 
A 80%  الفحص مستمر 

متابعة تقدم األعضاء 

 لألبحاث املعدة للتقديم 

اقرار األبحاث املقدمة من األعضاء ورفعها إلى 

 عمادة البحث العلمي

 نسبة ما تم تنفيذه من الخطة 
20/2 27/6 

 
A 50%  

نسبة األبحاث املقدمة إلي أعضاء  متابعة الخطة التنفيذية للبحث العلمي

 هيئة التدريس

11/6 16/8  
  

  20/6 20/5 حصر األبحاث املقدمة من األعضاء
 

  

  20/8 5/5 ندوات ولقاءات تعريفية بأنظمة الكلية وتطوير  
  



 
 
 
 
 
 
 

 20من  17الصفحة 
 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

 تقديم دعم فني لهيئة 

 التدريس الجدد 

 

 تحديد قدر الدعم الفني املطلوب البرنامج 

لقاءات دورية ، ودورات تدريبية 
مع أعضاء هيئة التدريس الجدد بما 

 يخدم العملية التعليمية 
  

عدد اللقاءات و الدورات 
 التدريبية المقدمة 

 ونسبة رضا األعضاء عنها 
3/3 17/3 

 
D 

0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  18الصفحة 
 

 خدمة المجتمعتطوير الهدف العام : 

 المبادرات
 نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

حالة  فترة التنفيذ مؤشرات االداء

 *اإلنجاز
نسبة 

 **اإلنجاز
 ***مالحظات

 الى من

الخدمات  زيادة جودة 

التي يقدمها املجتمعية 

 البرنامج األكاديمي

 ندوات ولقاءات في العديد من املناسبات 

نسبة املشاركة في الخدمات        

 املجتمعية  

 

1/12/36 
18/8/37 

 

 
C 50%  

 املتابعة الدائمة لخطة النشاط املجتمعي
نسبة مشاركة األعضاء في 

 األنشطة املجتمعية
11/6/36 1/8/37 

 
C 50%  

إتاحة الفرصة لألعضاء 

وتشجيعهم علي القيام 

 بخدمة املجتمع 

 

اعالم األعضاء بالعديد من األنشطة 

 املجتمعية املقامة 

 عدد الخدمات التي قدمت 
1/12 10/7 

 
C 

50%  

اقامة عالقات مع 

 املؤسسات املجتمعية 

 تفعيل العالقات مع مؤسسات املجتمع املدني 

القرآن ، ومعهد زيارات ميدانية لدور تحفيظ 

 الفرقان

عدد مشاركات األعضاء في 

 15/6 2/4 األنشطة املجتمعية  

 
D 0%  لم يتم عمل زيارات بعد 

ارتباط املؤسسة التعليمية 

مع املدارس وتقديم العون 

 لها

 التواصل مع املدارس وتبادل الخبرات

عدد اللقاءات التي يقيمها القسم 

 12/7 11/3 لتبادل الخبرات مع املدارس

 
D 0%  

تفعيل دور الخريجات 

املشاركات في أنشطة 

 الخدمة املجتمعية

بعقد ورش عمل التواصل مع الخريجات 

 وندوات لهن

 

قدمة من امل املشاركات عدد

 28/7 6/1 في أنشطة املجتمع   الخريجات

 
C 20%  

 
 ( متأخر  D جاري التنفيذ " مستمر " ،   Cتم التنفيذ ،  A) حالة اإلنجاز* 

 ( % 100** يتم تحديد نسبة اإلنجاز طبقا لمؤشرات األداء  ) 

 يتم توضيح االسباب التي تفسر نسبة اإلنجاز للنشاط*** 



 
 
 
 
 
 
 

 20من  19الصفحة 
 

 
 

 معوقات تنفيذ أنشطة الخطة :

 . صعوبة التواصل مع الخريجات 

 . الدعم المادي لبعض األنشطة غير متوفر 

  عدم تحديد جهة معينة لعمل المقارنة المرجعية 

 ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................. 

 : تالتغلب على المعوقاالتطوير / مقترحات 

 . تحديد لقاءات شهرية خاصة باستقبال الخريجات يتم فيها االطالع علي أبرز التطورات 

 . وضوح الميزانية المخصصة للقسم 

  . تحديد جهة مرجعية خارجية لعمل المقارنة المرجعية 

 ............................................................................................................. 
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 20من  20الصفحة 
 

 


