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 متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقةأ. 
 تذكر اإلجراءات المخطط لها الواردة في التقرير السنوي السابق للبرنامج ومستوى تنفيذها.

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

تااااااريج اإلنجااااااز 

 في حالة عدم اإلكتمال  مستوى اإلنجاز المخطط له

 البداية
النها

 مكتمل ية
غيااااااار 

 مكتمل
 األسباب

اإلجاااااااااااراء 

 المقترح

1 

ؤية ورساالة تطوير ر

وأهااااااااادا  القسااااااااام 

لتتناساااع مااا  رؤياااة 

ورسااااااالة وأهاااااادا  

 الكلية والجامعة

تعاااااديل الرؤياااااة و 

 و األهدا الرسالة 

 رئيس القسم

ضااامان وحااادة 

 الجودة

6/1/

1441 

 هـ

16/

2/

14

41 

 هـ

    مكتمل

نشر التعاديتت فاي 

القسااااااام والكلياااااااة 

والجامعااااة وعلاااا  

 موق  الكلية

2 

دارة ضاامان إتحسااين 

  الجودة

)باإلعتماد عل  نتائج 

 مؤشرات األداء(

توزيااااا  المحكاااااات 

،المؤشاااااااااااااااااارات 

الرئيساااااية، خطاااااة 

التحساااااااااااااااااااااااااين  

واالساااتبانات علااا  

أعضااااااااء القسااااااام 

 حسع المعايير

 

وحااادة ضااامان 

 الجودة

15  /

8/ 

1440 

 هـ

15 

/1  /

14

41 

 هـ

 مكتمل

 

 

   

 

زيادة أعداد عينات 

اساااااااااااااتطتع رأ  

الطااااااااااتب فااااااااااي 

 االستبانات 

)ٌمقتاارح ماان لجنااة 

 المراجعة الداخلية(

 

وحاادة القياااس 

 و التقويم

1/1/

1441 

 هـ

1/2

/

14

41 

 هـ

    مكتمل

عماااااال تو اااااايات 

تطويريااااة للجااااودة 

 قابلة للتنفيذ

)ٌمقتاارح ماان لجنااة 

 المراجعة الداخلية(

 

وحااادة ضااامان 

 الجودة

1/2/

1441 

1/3

/14 

41 

    مكتمل

اساااااتخدام الن اااااام 

األكااااااااديمي  فاااااااي 

إجاااااراء و تحلياااااال 

 نتائج االستبانات

 

وحاادة القياااس 

 و التقويم 

1/2/

1441 

1/3

/14 

41 

 
غيااااااار 

 مكتمل
 

إجاااااااااراء و 

تحليل نتائج 

 االستبانات

 

قيااااس مخرجاااات  -

 التعلم

العمال علاا  تطااوير 

واتمااام مصاافوفات 

  االتساق

تطاااااااوير الخطاااااااة 

 للبرنامجالتشغيلية 

 وفقا للمستجدات

 ضمان وحدة -

 الجودة

وحاادة القياااس 

 و التقويم

    مكتمل  
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دعااام عمااال وحااادة 

االرشاااد األكاااديمي 

خااااااتل أساااااابوعي 

 الحذ  واالضافة

توزياااااا  وتحلياااااال 

اسااااااتبانات رضااااااا 

الطااااااااااتب عاااااااااان 

 مقررات البرنامج

3 
 تحساااااااااااااااااين  إدارة 

 الطتب شؤون

إنشاااااااااء قاعاااااااادة 

بيانااااااااات رقميااااااااة 

 للطاااااتب و القياااااام

بخطاااااط تحساااااينية 

بناااااااااااااء  علاااااااااااا  

 المعطيات المتوفرة 

لجنااة اإلرشاااد 

 األكاديمي

1/12/

1440 

10/

2/

14

41 

  
غيااااااااااار 

 مكتمل

إنشااااااااااااااااء 

قاعااااااااااااااادة 

بيانااااااااااااااات 

رقمياااااااااااااااة 

 لطتب

4 
تحساااااااين مساااااااتوى 

 التعلم مخرجات

دورة تحساااااااااااااااين 

وتطاااوير تو اااي  

 البرنامج
 وحدة الجودة 

15/1/

1441 

15/

3/

14

41 

  مكتمل 
القيااااااااااااااااام 

 بالدورة 

ة حااول تقياايم دراساا

جااااااودة البرنااااااامج 

ومقترحااااااااااااااااااااات 

 التحسين

وحاادة القياااس 

 والتقويم

15/3/

1441 

15/

4/

14

41 

   
القيااااااااااااااااام 

 بالدراسة

دورة تحساااااااااااااااين 

وتطوير تو ايفات 

 المقررات
وحااادة الخطاااط 

 والبرامج

1/2/

1441 

1/3

/

14

41

  

  
 غيااااااااااار

 مكتمل

القيااااااااااااااااام 

 بالدورة

5 
تأمين أنشطة االرشاد 

 األكاديمي

إقامة ورشات عمل 

وتوضااااي  لشاااارح 

اعماااااااال الحاااااااذ  

 واالضافة

لجنااة اإلرشاااد  

 األكاديمي

 األسبوع 

األول 

مااان كااال 

فصااااااااال 

 دراسي

    مكتمل 

 الطلبااة تعرياا 

 الدراساية بالخطاة

 والساعات المكتبية

 

  متابعة الخريجين 6
إنشاااااااااء قاعاااااااادة 

 بيانات

وحاااااااااااااااااااااادة 

 الخريجين

13-

06-

1441 

13/

9/

14

41 

  
غيااااااااااار 

 مكتمل
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7 
  تحسين مصادر التعلم 

 

اساااااااااااااتطتع  راء 

المساااااتفيدين مااااان 

 خدمات المكتبة

 هيئة أعضاء

 التدريس

)ممثااااال عااااان 

قسااام القاااانون 

الخااااااااااااا  و 

ممثل عن قسم 

 القانون العام(

بداياااااااااة 

الفصاااااال 

 الدراسي 

  
غيااااااار 

 مكتمل
 

القيااااااااااااااااام 

 بالمطلوب

تزوياااااااد المكتباااااااة 

بقاااااوائم المراجااااا  

والمصااااااااااااااااااااااادر 

 المقترحة 

 
1/2/

1441 
     

8 
تحسااااااااين االنتااااااااااج 

 العلمي بالقسم

اساااااااااااااتطتع  راء 

المساااااتفيدين مااااان 

خاااااااادمات تقنيااااااااة 

 المعلومات

وحااادة البحااا  

 العلمي

وحاادة القياااس 

 و التقييم 

1/3/

1441 

1/4

/

14

41 
 

غيااااااار 

 مكتمل
 

اسااااااااتطتع 

 راء 

 المستفيدين

اعاااااااااداد قااااااااااوائم 

بأسااماء و عناااوين 

المجااااتت العلميااااة 

 المحكمة للنشر

وحااادة البحااا  

 العلمي

بداياااااااااة 

الفصاااااال 

 الدراسي

 

    مكتمل

ناادوة علميااة حااول 

أهميااااااااة البحاااااااا  

العلمااي فااي ترقيااة 

عضااااااااااو هيئااااااااااة 

 التدريس  

وحااادة البحااا  

 العلمي

نهايااااااااة 

الفصاااااال 

الدراسي

1440 

 

    مكتمل

9 
 هيئة توظي  أعضاء

 التدريس

تحديد التخصصاات 

المطلوبااااااة وفقااااااا 

 للخطة الدراسية

 08/ 9 رئيس القسم

/ 

1440 

 هـ

9 / 

9/ 

14

40 

 هـ

    مكتمل

تشاااااااااكيل لجاااااااااان 

داخليااااااة لمقابلااااااة 

كفاأ مان واختياار األ

اعضاااااااااء هيئااااااااة 

التااااااااااااااااااااااااادريس 

 السعوديين 

)معيااااد، محاضاااار، 

 (دكتور

 

 

 

 

 رئيس القسم

9 /08 

/ 

1440 

 هـ

9 / 

9/ 

14

40 

 هـ
 مكتمل

 
   

تشاااااااااكيل لجاااااااااان 

لمقابلاااااة واختياااااار 

األكفااأ ماان اعضاااء 

هيئااااااة التاااااادريس 

المتعاقاادين )معيااد، 

قبااااااااااااال  رئيس القسم

بداياااااااااة 

العااااااااااام 

 الجامعي

 

    مكتمل
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 (محاضر، دكتور

عاااااااايير تطبيااااااا  م

محااااددة ماااان قباااال 

الجامعااااة والكليااااة 

والقسااااام الختياااااار 

أعضاااااااااء هيئااااااااة 

  التدريس

بداياااااااااة  رئيس القسم

الفصاااااال 

 الدراسي

 

    مكتمل

10 
تطاااااااااوير وتنويااااااااا  

 مصادر التعلم

دورة حاااااااااااااااااااااول 

اساااااتخدام قواعاااااد 

المعلوماااااااااااااااااااااات 

االلكترونيااااااة فااااااي 

التااادريس والبحااا  

 العلمي

بداياااااااااة   وحدة التدريع

الفصاااااال 

 الدراسي

 

 
غيااااااار 

 مكتمل
  

 اام التعلايم تفعيل ن

  االلكتروني

بداياااااااااة   وحدة التدريع

الفصاااااال 

 الدراسي

 

    مكتمل

حاول  بدورة القيام 

التعرياااااا  بااااااادور 

المكتباااااة الرقمياااااة 

  السعودية

البحااا  وحااادة 

  العلمي

15/3/

1441

 هـ

 

    مكتمل

11 

المعيااااااادين  متابعاااااااة

والمحاضاااااااااااااااااااارين 

 المبتعثين من القسم

انشاااااااااء قاعاااااااادة 

 بيانات للمبتعثين 

 رئيس القسم
22-

12-

1440 

 

    مكتمل

متابعااااااااااة تقاااااااااادم 

المبتعثااااااااين فااااااااي 

 انجاز ابحاثهم

وحااادة البحااا  

العلماااااااااااااااااااي 

والدراساااااااااات 

 العلي

29-8-

1441 

 

    

12 
تفعيل خدمة المجتما  

 المحلي

اعداد دراسة حاول 

االحتياجاااااااااااااااااااات 

 التدريبية

وحاااادة خدمااااة 

 المجتم 

عنااااااااااااد 

نهايااااااااة 

الفصااول 

الدراساااي

 ة 

     

اقاماااااااااااااااة دورات 

لخدماااااة المجتمااااا  

المحلااااااااااااي )دورة 

علاااا  األقاااال لكاااال 

عضااااااااااو هيئااااااااااة 

 تدريس(

وحاااادة خدمااااة 

 المجتم 
15-

07-

1440 

15-

00

8-

14

40 

    مكتمل

 

 البرنامج اتإحصاءب. 
 

 (في سنة التقرير ) الطلبةإحصائيات . 1

 النتائج العنصر م

 35  الذين بدأوا البرنامج الطلبةعدد  1

 23 الذين أتّموا البرنامج  الطلبة إجمالي عدد 2

3 

 :()إن وجدت  ضمن البرنامج الرئيسةمسارات الالذين أتّموا  عدد الطلبة

  اليوجد مسارات  أ. 

   . ب



 

 7 

   ج. 

 18 في الحد األدنى من مدة البرنامجالذين أتموا البرنامج  عدد الطلبة 4

  تمام()معدل اإل في الحد األدنى من مدة البرنامجالذين أتموا البرنامج  للطلبةالنسبة المئوية  5

 ال يوجد وجدت()إن للبرنامج الخروج الذين أتّموا نقاط  عدد الطلبة 6

 اليوجد )إن وجدت (ج للبرنامج والذين أتموا نقاط الخر للطلبةالنسبة المئوية  7

 :أثَّرت عل  معداّلت اإلتمام قد تكونعل  أ  عوامل خا ة أو غير عادية  التعلي 

 

 

 

 

 

 :(لعام الذي أعد عنه التقريرلخريجي ا) الدفعة الحالية. تحليل 2
 الطتب تصني 

 

 

 السنوات

العدد الكلي 

 المقيدينلبة طلل

 للدفعة

 الطلبة

 ونالمنسحب

طلبة الذين ال

في استمروا 

حت  الدراسة 

نهاية السنة 

 األكاديمية

 نسبة النجاح الطلبة الناجحون الطلبة الراسبون

ثتثة قبل 

 أعوام

37-38 

 %87 24 3 27 - 50 ذكور

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد إناث

 %87 24 3 27 - 50 إجمالي

قبل 

 ينعام

39_38 

 %100 43 اليوجد 43 - 43 ذكور

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد إناث

       إجمالي

 قبل عام

39-40 

 90% 35 5 40 10 50 ذكور

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد إناث

 %90 35 5 40 10 50 إجمالي

العام 

الحالي 

40-41 

 %92 31 2 32 3 35 ذكور

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد إناث

 %92 31 2 32 3 35 إجمالي

 النتائج:التعلي  عل  

 هـ 1438-1437دفعة 

 طالبا.  24طالبا السنة األخيرة، تخّرج منهم  27طالبا. و قد أكمل 50بدأت هذه الدفعة ب 

  هـ 1439-1438دفعة 

 . كلّهم واطالبا السنة األخيرة، تخّرج 23 طالبا. و قد أكمل   48بدأت هذه الدفعة ب 

 هـ 1440-1439دفعة 

 مرتفعة نسبيا  اهريظوتعتبر نسبة اإلتمام ال طالبا.    35طالبا السنة األخيرة، تخّرج منهم      40طالبا. و قد أكمل   50بدأت هذه الدفعة ب

 هـ 1441-1440دفعة 

 طالبا   31طالبا السنة األخيرة، تخّرج منهم      32طالبا. و قد أكمل  35الدفعة ب بدأت هذه

 

 

 

 .البرنامج لمدةبعاً ت المزيد من الصفوف عند الحاجة  إدراج* يتم 

 البرنامج تاررمقمن  رمقر في كلتحليل الدفعات لفصل نيرفق تقرير م** 

 

  تحليل نتائج إحصاءات البرنامج . 3

 لبرنامج(ا إحصاءاتفي ضوء نتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :القوةجوانع 

 نسبة النجاح مرتفعة  -

 هناك استمرارية في عدد الدفعات  -

 

 تحسين: إل تحتاج  الجوانع التي
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 هناك صعوبة في الحصول على اإلحصائيات  -

 هناك صعوبة في التواصل مع بعض الخريجين.  -

 أولويات التحسين:

 ين في مستوى اإلتمام الظاهريسالتح

 
 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج تقويمج. 
 

 ** . نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج1

 مخرجات التعلم #
 ويمالتق طرق

 مباشر(غير  – )مباشر
مستوى األداء 

 المستهد 
 التقييمنتائج 

 المعار 

يعرف الطالب المصطلحات الرئيسيية والنظرييات   1ع

  األساسية في مختلف فروع القانون

 

 االختبارات الفصلية 

 األسئلة الشفوية

70% %92 

يحيييييدد المفييييياهيم األساسيييييية للقواعيييييد القانونيييييية  2ع

وخصائصها ومصادرها ونطاق تطبيقهيا بمختليف 

  األنظمة القانونية المعاصرة

 90% %70  الفصليةاالختبارات 

ينيياقم مختلييف النظريييات الفلسييفية والقانونييية و ليييات  3ع

 تطبيقها وانعكاساتها على النظم الوضعية .

  االختبارات الفصلية

 األسئلة الشفوية

70% %78  

يشييييرح الفييييوارق بييييين مختلييييف األنظميييية القانونييييية  4ع

 وتطبيقات القواعد القانونية بها

 االختبارات الفصلية 

 األسئلة الشفوية

70% %56  

 المهارات

ة يحلل القواعد القانونيية بمختليف األنظمية القانونيي 1م

 المقارنة

  %70 األسئلة الشفوية

يقييارن بييين قواعييد الشييريعة اإلسييالمية واألنظميية  2م

  القانونية الوضعية

أسييئلة فييي االختبييار النهييائي عيين 

 المهارات اإلدراكية

70%  

  %70  القانونية بشكل سليميطبق القواعد  3.م

     4.م

     ..م

 الكفاءات

يييييتم تقييييويم الطالييييب ميييين خييييالل   يتقبل المشاركة المجتمعية 1ك

مشييييياركته فيييييي المحاضيييييرات و 

إجابتيييه عليييى األسيييئلة الشيييفوية و 

 الكتابية 

70%  

يبيييادر بحيييل المشيييكالت بموضيييوعية وبعيييد عييين  2ك

  الذاتية

يتم تقويم الطالب من خالل إجابتيه 

عين األسيئلة الشيفوية و مين خيالل 

المناقشيييية التييييي يقيييييوم بهييييا فيييييي 

 مشروع التخرج

70%  

يتم تقويم الطالب من خالل إجابتيه   يتكيّف و أساليب العمل الجماعي 3ك

عين األسيئلة الشيفوية و مين خيالل 

المناقشيييية التييييي يقيييييوم بهييييا فيييييي 

 مشروع التخرج

70%  

يتم تقويم الطالب من خالل إجابتيه   فرق العمل والمجموعات الحواريةيقود   4ك

عين األسيئلة الشيفوية و مين خيالل 

المناقشيييية التييييي يقيييييوم بهييييا فيييييي 

 مشروع التخرج

70%  
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 :تقييم مخرجات التعلم للبرنامجالتعلي  عل  نتائج 
 

 .لدراسيةفي المقابل هناك خطة واضحة لقياس هذه المخرجات على مدار الفصول ا ، و لكنهناك نقص في تقييم مخرجات التعلم -

 4هناك ضعف على مستوى المخرج التعليمي ع -

 مييع نسيبة تققييعموميا، و قيد سياعم التعلييم و اإلختبيار عين بعيد )فيي فتيرة الحجير الصيحي ( فيي ترف نتائج التقيييم المتيوفرة جييدة  -

 المخرجات التعليمية التي تم تقييمها في تلك الفترة. 
 * يتم إدراج نتائج مخرجات التعلم التي تم قياسها خالل العام الذي أعد عنه التقرير وفقاً لخطة البرنامج لقياس مخرجات التعلم

 ) إن وجدت( فرع من فروع البرنامجكذلك لكل من شطري الذكور واإلناث و تقرير منفصل لنتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل يرفق * *

  تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم .2
 التعلم(مخرجات  تقييمفي ضوء نتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانع القوة

 

 هناك خطة واضحة لقياس مخرجات التعلم  -

 

 تحسين: إل تحتاج  الجوانع التي

 

 ضرورة قياس عدد أكبر من مخرجات التعلم  -

 نظرا للضعف الذي يشكون منه 4ضرورة العمل على تحسين استيعاب الطالب للمخرج التعليمي ع -

 ضرورة تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بقسم القانون حول طريقة قياس مخرجات التعلم -

 

 أولويات التحسين:

 

لتيي فيهيا ابيالتركيز عليى مخرجيات اليتعلم واإلسيتفادة منهيا كتيذيية راجعية  نتائج مخرجات اليتعلمضرورة تحليل كافة  -

 ضعف 
 

 

 

 موجز عن تقارير المقررات الدراسيةد. 
 

 المخطط لها الوحدات  /تدريس المقررات . 1
 التعويض. وإجراءات خالل السنة األكاديمية، مع ذكر األسباب لم يتم تدريسهاوتم التخطيط لها الوحدات التي  /  دراسيةالمقررات ذكر الت  

 التعويضأنشطة /إجراءات أسباب عدم التدريس الموضوعات /الوحدات الدراسي رالمقر

ريس كييييل المقييييررات دتيييم تيييي

 الدراسية
_ _ _ 

    

    

    

 

 التبايناتذات  . المقررات2
تيائج ن رات،التقيديتوزييع  ،اإلتمياممعيدل )ذليك:  بميا فيي، وفقاً لما ورد في تقارير المقيررات، بشكل واضحفي النتائج  تباينالمقررات التي يلحظ فيها  ذكرت  

 .التحسين إجراءاتو، التبايناتأسباب هذه  بيانالطلبة .... الخ( مع 

 التحسينإجراءات  التباينأسباب  التباينات ورمزه راسم المقر

 213 القاانون البحار 

Law 

ارتفييياع نسيييبة الحاصييياين عليييى 

 +Aتقدير 
  االختبارات عن بعد

مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

 LAW  110  القانون
 استبدال الكتاب المقرر - معظم الطلبه تخصصهم ادارة اعمال  تباين دلرجات الطلبه 

مباااااد  علاااام اإلجاااارام 

  والعقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

LAW:210 

 زيادة عدد المنسحبين 
طبيعة المقرر تعتمد على عليم االجتمياع وعليم 

 النفس
 ضرورة التأكيد على اهمية المقرر
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 التحسينإجراءات  التباينأسباب  التباينات ورمزه راسم المقر

    

    

    

    

    

 

  تحليل نتائج تقارير المقررات .3
 (الدراسية المقرراتقارير ج تفي ضوء نتائ وأولويات التحسين ،تحسين إلىالجوانب التي تحتاج ، والقوةجوانب  إدراج )يتم

 :جوانع القوة

 

 المقررات الدراسيةارتفاع نسبة النجاح بالنسبة لمعظم 

 ارتفاع تقديرات الطالب بالنسبة لمعم المقررات الدراسية 

 

 تحسين: إل تحتاج  الجوانع التي

 

 من أجل جودة العملية التعليميةضرورة التخفيض في عد الطالب داخل الشعبة 

 على طالب المستويات االولى لضعف نتائجهم مقارنة بطالب المستويات العليا. ضرورة التركيز اكثر

 

 أولويات التحسين:

 ضرورة وضع خطة لتحسبن جودة المقررات التي تكو ضعفا على مستوى النتائج

 
 

 

 هـ. أنشطة البرنامج
 

 والدعم الطتبي اإلرشاد. 1

 *و   مختصر للنشاط  األنشطة التي نفذت

 االرشاد األكاديمي.وض  خطة 

إجاراء استقصاااء لقياااس رضااء الطااتب عاان االرشااد األكاااديمي وتحسااين 

 األداء.

 تقديم ورشة عمل عن االرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.

 وض  برنامج لتحفيز المتفوقين والمبدعين.

 وض  برنامج يخص المتعثرين   دراسيا.

 األكاديميين والطلبة.عقد اجتماعات دورية بين المشرفين 

 تفعيل برنامج الطالع الن ير.

 دعوة متخصصين في االرشاد النفسي واالجتماعي

ييمنح فييي خطيية التحسييين و قييد تييم  تييم وضييع خطيية لارشيياد األكيياديمي ض 

 تفعيلهاحسب التوقيح المضمن في خطة التحسين 

  - تنظيم برنامج تعريفي للطلبة الجدد

 -  

  ** بالبرنامج يو الدعم الطتبالتعلي  عل  أنشطة اإلرشاد 
 

 

 * يتضمن توقيح التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.

  هذه األنشطة** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في 
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 والجهاز المساند التعليميةلهيئة ل. أنشطة التطوير 2

 *و   مختصر للنشاط نفذتاألنشطة التي 

 فااي مجااال القااانون  النشاااط التطااوير 

 )دورات (

ماان كاال  المسااتفيدون تاريج الدورة مدة الدورة المقدم/المشر 

 األقسام 

 6 م2019م16/10 2  اللغة اإلنجليزية في األعمال اإلدارية

 5 م22/10/2019 2  تقييم جودة مخرجات التعلم

أهميةةةةةة ةداةةةةةةية ةةةةةةيجما فةةةةةي  دارة 
 العمليات والجودة.

 2 
 4 م26/10/2019

 3 م06/11/2019 2  أمن المعلومات والجرائم

 قياس مخرجات التعلم
 

 7 م12/11/2019 3
-ISIالمجةة ت العلميةةة الم ةةن ة فةةي 

SCOPUS 

 2 
 5 م19/11/2019

 7 م27/11/2019 2  المج ت العلمية المحكمة

 5 م18/2/2020 2  الخطة االةتراتيجية الثالثة للجامعة

دور عضةةةةةةةو هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس فةةةةةةةي 
 الت ني ات الدولية للجامعة.

 2 

 6 م23/2/2020

 **التعلي  عل  أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند 
 

 

 

 وأي إحصاءات أخرى. * يتضمن توقيح التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج

 ** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

 واالبتكار. البح  العلمي 3

 *و   مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت

 هـ.  1441-1440نشر أعضاء هيئة التدرييس بقسم القانون  بحثين علميين خالل العام الجامعي  نشر البحوث العلمية 

التقيييديم عليييى الترقيييية العلميييية إليييى 

 رتبة أستاذ مشارك

-1440العيام الجييامعي ريس عليى الترقيية إلييى رتبية أسيتاذ مشيارك فيي نهايية دقيدّمح عضيوة هيئية تي

 (1442-1441)و قد تمح ترقيتها في بداية العام الجامعي  1441

  

  

  

 ** البح  العلمي واالبتكارالتعلي  عل  أنشطة 
 

  تراجعا على مستوى البحث العلمي مقارنة بالعوام المنقضية 1441-1440شهدت أنشطة البحث العلمي نقلة نوعية في العام الجامعي 

 

 وأي إحصاءات أخرى. يتضمن توقيح التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج* 

 ** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

احد ونسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين لديهم على األقل بحث 
 .منشور بقسم القانون

50% %22 
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 . الشراكة المجتمعية4

 للنشاط و   مختصر تنفيذهااألنشطة التي تم 

 لم يتم تنفيذ انشطة شراكة مجتمعية 

اكة رشيطة الشينعليق الدراسة نتيجة جائحية كورونيا، كميا أن ألم يتم تنفيذ انشطة شراكة مجتمعية، و يفسر ذلك بت

ييية راكة المجتمعييية مييع جمعشييالمحتمعييية تكييون علييى مسييتوى الكلييية و ليييس علييى مسييتوى االقسييام. ميين ذلييك ال

 األمومة بالياط 

  

  

  

 ** الشراكة المجتمعيةالتعلي  عل  أنشطة 
 

 وروناك، و يفسر ذلك بتعليق الدراسة نتيجة جائحة كانح مبرمجة في النصف الثاني من العام الدراسي لم يتم تنفيذ انشطة شراكة مجتمعية

 

 والنتائج وأي إحصاءات أخرى.* يتضمن توقيح التنفيذ وعدد المشاركين 

 ** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

  أنشطة البرنامج تحليل نتائج تقويم .5
 ألنشطة البرنامج( وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانع القوة

 

 هناك تفعيل لارشاد األكاديمي، من خالل التواصل الدوري مع الطالب و خصوصا الطالب المتعثرين  -

ضعح إلدماج طالب الخطة القديمة للبرنامج، كما تم حل مشكلة التعارضات بالنسبة ألغلبية  -  لطالباهناك خطة و 

 

 تحسين: إل تحتاج  الجوانع التي

 

 مقارنة بالعام الجامعي السابق هناك تراجع على مستوى البحث العلمي -

ثير جائحية او ي عيزى ذليك لتعلييق الدراسية بالفصيل الثياني مين العيام الجيامعي هناك غياب ألنشطة الشراكة المجتمعيية  -

 كورونا

 ليس هناك أنشطة تطويرية ألعضاء هيئة التدريس المنتدبين حديثا )عضو هيئة تدريس( -

 

 أولويات التحسين:

 

 هيئةالتدريس على البحث العلميتحفيز أعضاء  -

 وضع تصور مستقبلي  للشراكة المجتمعية في خطة التحسين  -

 طة تطويرية ألعضاء هيئةالتدريس الجدد بالقسم شالقيام بأن -
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 و. تقويم البرنامج
 

 تقويم المقررات .1
رف تعبأ من ط باناتستكما يتم تقويمه عبر ا يميدبوابة النظام األكا مقررات البرنامج إلكترونيا عبر جميعيتم تقويم 

 طالب البرنامج. و قد 

 

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

تقييم الطتب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التو يات التطويرية

LAW 

226 

 قدم الكتاب المقرر وضرورة تيييره  نعم أحكام الملكية الفكرية والتجارية 

LAW 

311    

 ال يوجد  نعم المعامالت المدنية 

122 

LAW 

   1تزاماتاالنظرية العامة العامة ل

 
 صعوبة الكتاب المقرر وضرورة تيييره  نعم

     

     

     

     

     

 استطالعات الرأير * ترفق تقاري

 

 لجودة البرنامج الطلبة. تقويم 2

 جودة البرنامج ل  الطلبة تقويمر * ترفق تقاري

 ) إن وجدت(. تقويمات أخرى 3
 (جهات التوظيف الخريجين ،مثل هيئة التدريس، ) المستفيدينوواللجنة االستشارية للبرنامج  المراجعين المستقلين ل:مث

 20 المشاركين:عدد  15/7/1441 التقويم:تاريج 

 البرنامج تعلي  الطلبةمتح ات 

 جوانع القوة:

 

  هناك تحسن على مستوى تقيويم الطيالب لجيودة خبيرات اليتعلم  تنوع

، وقيييد 4.78إليييى  4.89فيييي البرنيييامج، حييييث ارتفعيييح النسيييبة مييين 

 (4.75) المستهدفتجاوزت النسبة في الحالتين مستوي االداء 

 المقييررات حيييث  لجييودة الطييالب هنيياك تحسيين علييى مسييتوى تقييييم

 4.54إلى  4.69ارتفعح النسبة من 
  

 ال يوجد 

 

 الجوانع التي تحتاج ال  تحسين:

   بعض كتب المقررات صعبة و بعضها يحتاج تحديث 

  عدم  بعض أعضاء هيئة التدريس في الساعات المكتبية 

  نقص الكتب القانونية بالمكتبة 

تكونيح  وقيد طرح هيذه الصيعوبات فيي مجليس القسيم  تم 

 للنظر في تحديث الكتاب المقرر لجنة علمية لليرض 

 :مقترحات التطوير

   إعادة النظر في كتاب المقرر بالنسبة لبعض المقررات 

    50التخفيييض فييي عييدد الطييالب داخييل بعييض الشييعب التييي تتجيياوز 

 طالب

  

تم طرح المسألة في مجلس القسم و تمح التوصية 

المعطيابح بالحسبانبأن تأخذ لجنة الجداول هذه   

عضو هيئة تدريس بجامعة  التقويم:أسلوب 

 الملك سعود 
 1المشاركين:عدد  ه 1442. 1. 5 التاريج:

 البرنامج تعلي  المقيمين متح ات 
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 (تن وجدإ)  وتقارير استطالعات الرأي ع المستقلالمراج* يرفق تقرير 

 

 

 

 للبرنامج الرئيسة . مؤشرات األداء4
 كاديمي(للبرنامج )متضمنة مؤشرات األداء الرئيسة المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األمؤشرات األداء الرئيسة  نتائجضع 

مستو  

االداء 

 لمستهد ا

 الجديد

مستو  

 االداء

 المرجعي

 الداخلي

مستو  

االداء 

المرجعي 

 الخارجي

مستو  

االداء 

 المستهد 

مستو  

االداء 

 الفعلي

1440- 

 هـ1441

مستو  

االداء 

 الفعلي

1439-

 هـ1440

 الو  
مؤشر 
االداء 
 الرئيسي

 المعيار م الرمز

 ــــــــــ  %80 ــــــــــ 80% 85%

النسبة المئوية 
لمؤشرات 

اهداف الخطة 
التشغيلية 

للبرنامج التي 
حققت 

المستوي 
السنوي 

المستهدف الي 
اجمالي 

المؤشرات 
المستهدفة لهذه 

االهداف في 
 السنة .

نسبة 
المتحقق 

من اهداف 
الخطة 

االتشغيلية 
 للبرنامج

KPI-
P01 

1 

1- 
الرسالة 

 واالهداف

 ــــــــــ  3.5 ــــــــــ 3.5 4

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين عن 
الخدمات  

المجتمعية التي 
يقدمها 

البرنامج علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي 

رضا 
المستفيدين 

عن 
الخدمات 

 المجتمعية 
MU-
P1 

2 

2-  
ادارة 

البرنامج و 
ضمان 
 جودته 

 4.78 4.89 4.75 ــــــــــ 4.5 4.75
متوسط التقدير 

العام لطالب 
السنة النهائية 

تقويم 
الطالب 
لجودة 

KPI-
P02 

3 
3-  

التعليم 

 جوانع القوة:

 هناك خطة تحسين واضحة و منسجمة تخضع لجدول زمني محدد 

 هناك تحسن على مستوى مؤشرات األداء 

  هناك تحسن على مستوى نتائج االستبانات 

 . قييم لمخرجات التعلمتهناك 

  هناك تقييم موضوعي للمعطيات و المؤشرات 

  

 

 الجوانع التي تحتاج ال  تحسين:

  ستفادة منها إلضرورة قياس كل مخرجات التعلم و ا 

  ضرورة اإلستفادة من اإلستبانات االلكترونية التي تعرض على

 الطالب في التيذية الراجعة 

 تفادي  ضرورة تحسين نسبة اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس و

 تفاوتاالنتاج العلمي بين أهعضاء هيئة التدريس 

 

-  

 :مقترحات التطوير

   ضرورة تحفيز أعضاء هيئة التدريس على البحث العلميي اليذي يكيو

 ضعفا

  العمل على تحسين مؤشرات األداء ضرورة 

 

 سيتم العمل على األخذ بهذه التوصيات  -
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لجودة خبرات 
التعلم في 

البرنامج علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي .

خبرات 
التعلم في 
 البرنامج 

 والتعلم 

 4.54 4.69 4.75 ــــــــــ 4.5 4.75

متوسط تقدير 
الطالب العام 

لجودة 
المقررات 

علي مقياس 
من خمس نقاط 

في مسح 
 سنوي

تقييم 
الطالب 
لجودة 

-KPI المقررات 
P03 

4 

%95  %95 80% ــــــــــ   %57.07  %47.74  

نسبة طالب 
البكالوريوس 
الذين اكملوا 
البرنامج في 
الحد االدني 

من المدة 
المقررة 

للبرنامج من 
 كل دفعة .

معدل 
االتمام 

 الظاهري

KPI-
P04 

5 

%95  %90 95% ــــــــــ    %93.10  

النسبة المئوية 
للطالب في 

السنة االولي 
في البرنامج 

الذين 
بستمرون في 
البرنامج للعام 

التالي الي 
اجمالي عدد 
طالب السنة 

االولي من 
 نفس السنة .

معدل 
استبقاء 

طالب السنة 
 ىاالول

KPI-
P05 

6 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

النسبة المئوية 
للطالب او 
الخريجين 

الناجحين في 
االختبارات 

المهنية و /او 
الوطنية او 

متوسط 
ووسيط 

درجاتهم فيها 
 ان وجد .

مستوي 
اداء الطالب 

في 
االختبارات 

المهنية 
 و/اوالوطنية 

KPI-
P06 

7 

%80  %80  %80  %80  %58.13 النسبة المئوية  %63.57 
لخريجي 
البرنامج 

 الذين: 
   توظفوا -أ

         
 -ب

التحقوا 
ببرامج 

الدراسات 
 العليا

خالل السنة 
االولي من 

تخرجهم الي 
اجمالي عدد 

الخريجين في 
 نفس السنة

توظيف 
الخريجين 
والتحاقهم 

ببرامج 
الدراسات 

 العليا 

KPI-
P07 

8 

%20  %20  %20  %20  %8.47  %10.29 

%26.14 

 ــــــــــ 15 22 ــــــــــ 22 22
متوسط عدد 
الطالب في 
الصف )في 

معدل عدد 
الطالب في 

 الصف 

KPI-
P08 

9 
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–كل لقاء 
نشاط تدريسي 

:محاضرة , 
مجموعة 

صغيرة حلقات 
نقاش , دروس 

معملية او 
 سريرية (.

 ــــــــــ  4.5 ــــــــــ 4 4.5

متوسط التقدير 
العام لجهات 

التوظيف 
لكفائة خريجي 
البرنامج علي 

مقياس من 
خمس 

مستويات فس 
 مسح سنوي.

تقويم جهات 
التوظيف 

لكفائة 
خريجي 

 البرنامج 
KPI-
P9 

10 

4- 
 الطالب 

 2.45 2.56 3.25 ــــــــــ 3.25 3.5

متوسط تقدير 
رضا الطالب 
عن الخدمات 
المختلفة التي 

يقدمها 
البرنامج _ 

المطاعم, )
النقل, 

المرافق, 
الرياضة, 
المطاعم, 
االرشاد 

األكاديمي....( 
علي مقياس 

من خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي.

رضا 
الطالب عن 

الخدمات 
 المقدمة 

KPI-
P10 

11 

%5  %5 5% ــــــــــ   ــــــــــ  

النسبة المئوية 
للطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

فاكثر 
بالبرنامج الي 
اجمالي عدد 

الطالب 
 بالبرنامج .

نسبة 
الطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

 فاكثر 
MU-
P2 

12 

%3 3% ــــــــــ %5    %6.4 

النسبة المئوية 
للطالب الذين 
تم حرمانهم 
من دخول 

االمتحان 
النهائي للمقرر 

لتجاوزهم 
النسبة 

المسموحة 
قانونا ألجمالي 
عدد الطالب 

 بالبرنامج. 

نسبة 
الطالب 

 المحرومين 

MU-
P3 

13 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

عدد االبحاث 
الطالبية التي 
تم نشرها او 
تقديمها في 

مؤتمرات 
علمية  خالل 
 السنة الماضية

عدد 
االبحات 
 الطالبية 

MU-
P4 

14 

22:1  22:1 22:1 ــــــــــ   32:1  23:1  

نسبة اجمالي 
عدد الطالب 

الي عدد هيئة 
التدريس بدوام 

كامل او 

نسبة 
الطالب الي 

هيئة 
 التدريس 

KPI-
P11 

15 

5- 
هيئة 

 التدريس 
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مايعادلة 
 بالبرنامج .

%60  %60 60% ــــــــــ   %82.35  ــــــــــ 

النسبة المئوية 
لتوزيع فئات 
هيئة التدريس 

 من حيث:
      ا. الجنس 

ب.          
        الفروع

ج. الرتبة 
 العلمية .

النسبة 
المئوية 
لتوزيع 

هيئة 
 التدريس 

KPI-
P12 

16 

%5  %5 5% ــــــــــ   %0  %1  

نسبة هيئة 
التدريس الذين 

يغادرون 
البرنامج سنويا 
السباب غير 
بلوغ سن 
التقاعد الي 
العدد االجمالي 

لهيئة 
 التدريس.

نسبة تسرب 
هيئة 

التدريس 
 بالبرنامج 

KPI-
P13 

17 

%50  %50 75% ــــــــــ   %42.85  %57.14  

النسبة المئوية 
هيئة  العضاء

التدريس بدوام 
كامل الذين 
نشروا بحثا 
واحد علي 
االقل خالل 
السنة الي 

اجمالي 
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

النسبة 
المئوية 
للنشر 
العلمي 

العضاء 
هيئة 

 التدريس 

KPI-
P14 

18 

1:1  1:1 1:1 ــــــــــ   3:1  8:1  

متوسط عدد 
البحوث 

المحكمة و/ او 
المنشورة لكل 
عضو هيئة 
تدريس خالل 
السنة ) 
اجمالي عدد 

البحوث 
المحكمة و / 
او المنشورة 
الي اجمالي 
عدد اعضاء 
هيئة التدريس 
بدوام كامل او 
مايعادلة خالل 

 السنة(

معدل 
البحوث 

المنشورة 
لكل عضو 

هيئة 
 تدريس 

KPI-
P15 

19 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

متوسط عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة لكل 
عضو هيئة 
تدريس في 

 البرنامج 
) اجمالي عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة 

معدل 
االقتباس 

في المجالت 
المحكمة 

لكل عضو 
هيئة 

 تدريس 

KPI-
P16 

20 
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هيئة  العضاء
التدريس بدوام 
كامل او ما 
يعادلة الي 

اجمالي 
البحوث 

 المنشورة(

%95  %90 90% ــــــــــ   %87.5  %85 

النسبة المئوية 
ألعضاء هيئة 
التدريس بدوام 
كامل الذين 
قدموا انشطة 

للتطوير 
المهني داخل 
 او خارج
الجامعة خالل 
السنة الي 

اجمالي 
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

نسبة هيئة 
التدريس 

المشاركين 
في انشطة 

التطوير 
 المهني

MU-
P5 

21 

 

 3.90 3.93 4.50 ــــــــــ 4.25 4.5

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين عن 
كفاية مصادر 
التعلم و 
تنوعها ) 

 –المراجع 
 –الدوريات 

قواعد 
المعلومات ... 
الخ ( علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 

 مسح سنوي.

رضا 
المستفيدين 

عن مصادر 
 التعلم.

KPI-
P17 

22 

6- 
مصادر 

التعلم 
والمرافق 

 والتجهيزات 

 
 

  تقويم البرنامجتحليل نتائج  .5

 (تقويم البرنامجلنتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانع القوة

 ارتفاع نسبة التقييم عن الخدمات المقدمة 

 هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني مساهمة أعضاء 

 تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني

 

 تحسين: إل تحتاج  الجوانع التي

 

 نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتهاالترفيع في 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليهاضرورة الترفيع في 

 

 أولويات التحسين:

 

 الترفيع في نسبة أعضاء هيئة التدريس الين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة

 

 عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامجالترفيع في 
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 البرنامج إدارة التي واجهت التحدياتوالصعوبات ز. 

 المتخذةجراءات اإل عل  البرنامج تأثيرها والتحديات الصعوبات

بعض الكتيب المعتميدة ككتياب بي التيدريس  صعوبة

نظرا لتعقيدها أو لصور أنظمة جديدة تجعيل  مقرر

 من الكتاب غير صالح للتدريس

 ضعف مخرجات التعلم

 ضعف نتائج الطالب 

 

التييي إعييادة النظيير فييي الكتييب المعتمييدة 

 ضمن مجلس القسم تطرح إشكاالت 

 التوصية بالتخفيض في عدد الشعب  ضعف التحصيل األكاديمي كثرة عدد الطالب اخل بعض الشعب 

 ضعف نتائج الطالب ضعف مستوى الطالب المستجدين 
التوصيييية بيييالترفيع فيييي شيييروط قبيييول 

 الطالب المستجدين 

   

   

   

 .* تذكر الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية

 

 

 لبرنامجاح. خطة تطوير 
 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

المساااتو

ى 

المساااته

 د 
 النهاية البداية

 الرؤية و الرسالة 1

الرؤياااااااة و نشاااااار 

فاي القسام  الرسالة

والكلياااة والجامعاااة 

 وعل  موق  الكلية

 رئيس القسم

 وحدة الجودة

16/1/

 هـ 1442

16/2/

 هـ 1442

عاااادد المنشااااورات 

اإللكترونياااااااااااااااااااة 

الخا ااااة بتطااااوير 

الرسااالة و الرؤيااة 

و الهاااااادا  علاااااا   

الموق  اإللكتروناي  

 للكلية 

2 

2 
تحسين ادارة ضمان 

 الجودة

خطاااااااااة عااااااااار  

 علاااااا التحسااااااين  

مجلااس القساام ماان 

 اجل تفعيلها

 

وحاادة ضاامان 

 الجودة

15  /10/ 

 هـ 1441

15 /3  /

 هـ 1442

نسااااابة المحاضااااار 

لكل لجنة من لجان 

 القسم

 

 

 

 

انجاااز تقرياار حااول  5

العوائ  التي تحول 

دون انجاااز أعمااال 

الجااااااااودة ن اااااااارا 

لطريقاااة التااادريس 

 عن بعد

 

توزياااااااا  اعمااااااااال 

الجااااااااااوة علاااااااااا  
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 األعضاء

 

عماااااال تو اااااايات 

تطويريااااة للجااااودة 

 قابلة للتنفيذ

 

اساااااتخدام الن اااااام 

األكااااااااديمي  فاااااااي 

إجاااااراء و تحليااااال 

 نتائج االستبانات

 

قيااااااس مخرجاااااات 

 التعلم

العمال علا  تطااوير 

واتمااام مصاافوفات 

  االتساق

تطاااااااوير الخطاااااااة 

التشاااغيلية للوحااادة 

 وفقا للمستجدات

دعااام عمااال وحااادة 

االرشاااد األكاااديمي 

أساااااابوعي  خااااااتل

 الحذ  واالضافة

توزياااااا  وتحلياااااال 

اسااااااتبانات رضااااااا 

الطااااااااااتب عاااااااااان 

 مقررات البرنامج

3 
 تحسااااااااااااااين  إدارة 

 الطتب شؤون

إنشاااااااااء قاعاااااااادة 

بيانااااااااات رقميااااااااة 

للطاااااتب و القياااااام 

بخطاااااط تحساااااينية 

بناااااااااااااء  علاااااااااااا  

 المعطيات المتوفرة 

لجنااة اإلرشاااد 

 األكاديمي

1/12/

1441 
1/2/1442 

ملفااااااات اإلرشاااااااد 

 األكاديمي

 محاضر اإلرشاد

 سجتت الطتب

وجااااااااود قاعاااااااادة 

بياناااات الكترونياااة 

 لطتب القسم

100

من   %

عاااااااااادد 

 الطتب

4 
تحسااااااين مسااااااتوى 

 التعلم مخرجات

االساااااااتفادة مااااااان 

التغذياااااة الراجعاااااة 

بخصاااو  ماااا تااام 

قياساااااااااااه مااااااااااان 

 مخرجات تعلم

 وحدة الجودة 

15/1/

1442 

15/3/

1442 

عاادد الاادورات فااي 

 كل فصل 

3 

دراسااة حااول تقياايم  دورات  

جاااااودة البرنااااااامج 

ومقترحااااااااااااااااااااات 

بناء عل   التحسين

تقييم الطتب لجاوة 

 المقررات

وحدة القيااس 

 والتقويم

13/3/

1442 

13/4/

1442 
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دورة تحسااااااااااااااين 

وتطوير تو ايفات 

 المقررات

وحاادة الخطااط 

 والبرامج

1/2/

1442 

1/3/1442

  

5 
تاااااااااأمين أنشاااااااااطة 

 االرشاد األكاديمي

وضاااااااااا  خطااااااااااة 

تدريبيااااة لتشااااجي  

الطاااااااااتب علااااااااا  

تحاادي  معلوماااتهم 

فيمااااااااااا يخااااااااااص 

التخصااااص بشااااكل 

 مستمر 

 

لجنااة اإلرشاااد 

 األكاديمي

1/2/

1442 

1/3/1442

  

محاضااااار مجلاااااس 

 القسم
1 

 الطلبااة تعرياا 

 الدراساية بالخطاة

 والساعات المكتبية

 

6 
متابعااااة الخااااريجين

  

قاعاااااادة  تحاااااادي  

الخا ااااة  بياناااااتال

 بالخريجين

وحااااااااااااااااااااادة 

 الخريجين

13-06-

1442 

13/9/

1442 

عاااااااادد التقااااااااارير 

الصادرة عن وحدة 

 الخريجين 

 2عاااادد 

 تقارير

7 

تحسااااااين مصاااااااادر 

  التعلم 

 

اسااااااااااااتطتع  راء 

المساااااتفيدين مااااان 

 خدمات المكتبة

 هيئة أعضاء

 التدريس

)ممثااااال عااااان 

قسااام القاااانون 

الخاااااااااااا  و 

ممثاااااال عاااااان 

قسااام القاااانون 

 العام(

بدايااااااااااااااااة 

الفصاااااااااااال 

 الدراسي 

 

الكتاااااااااع أعاااااااااداد 

والمجااااااااااااااااااااااتت 

وإجماااااااالي عااااااادد 

المنشاااااورات لكااااال 

طالااااااااع متفاااااااار  

)نساااااااابة الكتااااااااع 

 للطتب(

10/1 

تزوياااااااد المكتباااااااة 

بقاااااوائم المراجااااا  

والمصااااااااااااااااااااااادر 

 المقترحة 

8 
تحساااااااين االنتااااااااج 

 العلمي بالقسم

اسااااااااااااتطتع  راء 

المساااااتفيدين مااااان 

خاااااااادمات تقنيااااااااة 

 المعلومات

وحااادة البحااا  

 العلمي

  
نسااااابة المشااااااري  

البحثيااااة المقبولااااة 

 بالمقارنااااااااة ماااااااا  

أعضاااااااااء هيئااااااااة 

 التدريس

 

30% 

اعاااااااااداد قاااااااااوائم 

بأسااماء و عناااوين 

المجااااتت العلميااااة 

 المحكمة للنشر

وحااادة البحااا  

 العلمي

بدايااااااااااااااااة 

الفصاااااااااااال 

 الدراسي

 

عااااااااادد القاااااااااوائم 

 المنجزة
1 
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ناادوة علميااة حااول 

أهميااااااااة البحاااااااا  

العلمااي فااي ترقيااة 

عضااااااااااو هيئااااااااااة 

 التدريس  

وحااادة البحااا  

 العلمي

بدايااااااااااااااااة 

الفصاااااااااااال 

 الدراسي

 

 1 عدد الندوات

9 
 توظيااا  أعضااااء

 التدريس هيئة

تحديد التخصصاات 

المطلوبااااااة وفقااااااا 

 للخطة الدراسية

/  09/ 9 رئيس القسم

 هـ 1441

9 / 10 

 هـ 1441

نسااابة هيئاااة  . 1 

التاااااادريس الااااااذين 

غااااادروا الجامعااااة 

فااي الساانة السااابقة 

ألساااااااااباب عااااااااادا 

التقاعاااااااد بسااااااابع 

  السن

نساااااابة هيئااااااة  -2

التااااااااااااااااااااااااادريس 

المشااااااتركين فااااااي 

أنشاااااطة التطاااااوير 

المهناااااااي السااااااانة 

 الماضية

 

تشاااااااااكيل لجاااااااااان 

داخليااااااة لمقابلااااااة 

واختيار األكفاأ مان 

اعضاااااااااء هيئااااااااة 

التااااااااااااااااااااااااادريس 

الساعوديين )معيااد، 

 (محاضر، دكتور

   رئيس القسم

 

تشاااااااااكيل لجاااااااااان 

خارجياااااة لمقابلاااااة 

واختيار األكفاأ مان 

اعضاااااااااء هيئااااااااة 

التااااااااااااااااااااااااادريس 

المتعاقاادين )معيااد، 

 (محاضر، دكتور

قبااال بداياااة  رئيس القسم

العاااااااااااااااااام 

 الجامعي

 

 

تطبيااااااا  معاااااااايير 

محااااددة ماااان قباااال 

الجامعااااة والكليااااة 

والقسااااام الختياااااار 

أعضاااااااااء هيئااااااااة 

  التدريس

بدايااااااااااااااااة  رئيس القسم

الفصاااااااااااال 

 الدراسي

 

  

10 
تطااااااااوير وتنوياااااااا  

 مصادر التعلم

دورة حااااااااااااااااااااول 

اساااااتخدام قواعاااااد 

المعلوماااااااااااااااااااااات 

االلكترونيااااااة فااااااي 

التااادريس والبحااا  

 العلمي

بدايااااااااااااااااة   وحدة التدريع

الفصاااااااااااال 

 الدراسي

 

 1 عدد الدورات 

تفعيل ن اام التعلايم 

  االلكتروني

بدايااااااااااااااااة   وحدة التدريع

الفصاااااااااااال 

 الدراسي

 

  

حاول  القيام بدورة 

التعرياااااا  باااااادور 

المكتباااااة الرقمياااااة 

  السعودية

البحااا  وحااادة 

  العلمي

15/3/

 هـ1442

 

 1 عدد الدورات 

11 

متابعااااااة المعياااااادين 

والمحاضااااااااااااااااارين 

 المبتعثين من القسم

انشاااااااااء قاعاااااااادة 

 بيانات للمبتعثين 

وحااادة البحااا  

العلمااااااااااااااااااي 

والدراسااااااااات 

 العلي

22-12-

1441 

 

وجااااااااود قاعاااااااادة 

 بيانات
 

متابعاااااااااة تقاااااااااادم 

المبتعثااااااااين فااااااااي 

 انجاز ابحاثهم

وحااادة البحااا  

العلمااااااااااااااااااي 

والدراسااااااااات 

 العلي

29-11-

1441 

 

نسااابة التقااادم فاااي 

 األبحاث 
40% 
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12 
تفعياااااااااال خدماااااااااااة 

 المجتم  المحلي

اعداد دراسة حاول 

االحتياجاااااااااااااااااااات 

 التدريبية

وحااادة خدماااة 

 المجتم 

عنااد نهايااة 

الفصاااااااااول 

 الدراسية 

 

اسااااااااااااااااااااااااتبانات 

الساااااااااااتطتع اراء 

 المجتم 

دورة 

لكاااااااااااال 

عضااااااو 

هيئاااااااااة 

 تدريس

اقاماااة دورة حاااول 

التوعياااااة بأهمياااااة 

 العمل الحر

وحااادة خدماااة 

-02-15 المجتم 

1442 

15-08-

1442 
 1 عدد الدورات
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