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 1443-1442للعام الجامعي  البرنامج ين سخطة تح

 

 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

المستتتتو

ى 

المستتتت 

 دف
 النهاية البداية

 الرؤية و الرسالة 1

لرؤيتتتة و نشتتتتتتتر  ا

في القستت   الرستتالة

والكليتتة والجتتام تتة 

 وعلى موقع الكلية

 رئيس القس 

 وحدة الجودة

16/1/14

 هـ 42

16/2/144

 هـ 2

عتتدد المنشتتتتتتورات 

اإللتتتتكتتتتتتتتترونتتتتيتتتتة 

خاصتتتتتتتة  ت وير  ال

الرستتتتتالة و الرؤية 

و التتهتتتداف عتتلتتى  

الموقع اإللكتروني  

 للكلية 

2 

2 
تحسين ادارة ضمان 

 الجودة

ختتتتت تتتتتة عتتتتتر  

على التحستتتتتتتين  

مجلس القستتتتت  من 

 اجل تف يلها

 

وحدة ضتتتتمان 

 الجودة

15  /10/ 

 هـ 1441

15 /3  /

 هـ 1442

نسبة المحاضر لكل 

لجتتتان  من  جنتتتة  ل

 القس 

 

 

5 



2 
 

انجتتتاز تقرير حو  

ال وائق التي تحو  

دون انجتتاز أعمتتا  

التتتتجتتتتودة نتتتت تتتترا 

ل ريقتتتة التتتتدريس 

 عن   د

 

 

 

توزيع اعما  الجوة 

 على األعضاء

 

عمتتتل توصتتتتتتيتتتات 

ت ويريتتتة للجودة 

 قا لة للتنفيذ

 

استتتتتتتختتدام الن تتام 

األكتتتاديتتتمتتتي  فتتتي 

إجتتراء و تتتحتتلتتيتتتل 

 نتائج االستبانات

 

قيتتتاخ مخرجتتتات 

 الت ل 

ال متتل على ت وير 

واتمام مصتتتتتفوفات 

  االتساق
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تتت تتويتتر التتختت تتتة 

التشتتتتت يلية للوحدة 

 وفقا للمستجدات

دع  عمتتتل وحتتتدة 

االرشتتتتاد األكاديمي 

ختت   أستتتتتتتبتتوعتتي 

 الحذف واالضافة

تتتوزيتتع وتتتحتتلتتيتتتل 

استتتتتتتبانات رضتتتتتتا 

التتتتتت تتتتتت   عتتتتتن 

 مقررات البرنامج

3 
 تتتحستتتتتتتتيتتن  إدارة 

 ال    شؤون

إنشاء قاعدة  يانات 

رقميتتتة لل    و 

التتتقتتتيتتتام  تتتختتت تتت  

تحستتينية  ناءع على 

 الم  يات المتوفرة 

لجنة اإلرشتتتاد 

 األكاديمي

1/12/14

41 
1/2/1442 

ملفتتتات اإلرشتتتتتتتتاد 

 األكاديمي

 محاضر اإلرشاد

 سج ت ال   

وجود قاعدة  يانات 

ل    الكترونيتتتة 

 القس 

100

من   %

عتتتتتتتتتتدد 

 ال   

4 
تحستتتتتتين مستتتتتتتوى 

 الت ل  مخرجات

االستتتتتتتتتتتفتتتادة متتن 

الت تتتذيتتتة الراج تتتة 

 خصتتتتتتوم متتا ت  

قتتتتيتتتتاستتتتتتتتتت  متتتتن 

 مخرجات ت ل 

 وحدة الجودة 

15/1/14

42 

15/3/144

2 

عتتتدد التتتدورات في 

 كل فصل 

3 

 دورات  

دراستتتتة حو  تقيي  

جتتودة التتبتترنتتتامتتج 

ومتتتتتقتتتتتتتتتتترحتتتتتات 

ياخ  وحدة الق

 والتقوي 

13/3/14

42 

13/4/144

2 
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 ناء على  التحستتين

تقيي  ال    لجوة 

 المقررات

دورة تتتتحستتتتتتتتتيتتتن 

وت وير توصتتتيفات 

 المقررات

وحتتتدة الخ   

 والبرامج

1/2/144

2 

1/3/1442

  

5 
تتتتنمتتيتتن أنشتتتتتتتت تتتة 

 االرشاد األكاديمي

وضع خ ة تدريبية 

لتشتتتتتتجيع ال    

عتتتتلتتتتى تتتتتحتتتتديتتتت  

م لومتتتاته  فيمتتتا 

يخص التخصتتتتتتص 

  شكل مستمر 

 

لجنة اإلرشتتتاد 

 األكاديمي

1/2/144

2 

1/3/1442

  

محتتتاضتتتتتتر مجلس 

 القس 
1 

 التت تتلتتبتتتة تتت تتريتت 

 الدراستتتية  الخ ة

 والساعات المكتبية

 

6 
متتتتا  تتتة الخريجين

  

قتتتاعتتتدة  تحتتتديتتت  

الخاصتتتتتتة  بياناتال

  الخريجين

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 الخريجين

13-06-

1442 

13/9/144

2 

عتتتدد التتتتتتتقتتتاريتتتر 

الصادرة عن وحدة 

 الخريجين 

 2عتتتدد 

 تقارير
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7 

تحستتتتتتين مصتتتتتتتادر 

  الت ل  

 

استتتتتتتتتتت تت    راء 

المستتتتتتتفيتتتدين من 

 خدمات المكتبة

 هيئة أعضاء

 التدريس

)متتمتتنتتتل عتتن 

قستتتتت  القانون 

التتتتتختتتتتام و 

ممنل عن قس  

 القانون ال ام(

 تتتتتتتتدايتتتتتتتتة 

التتتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي 

 

التتتتكتتتتتتتتت  أعتتتتداد 

والمج ت وإجمالي 

عتتدد المنشتتتتتتورات 

لكتتل لتتالتت  متفر  

)نستتتتتتتبتتتة التكتتتتت  

 لل   (

10/1 

تتتيويتتتد التتمتتكتتتتتبتتتة 

 تتقتتوائتت  التتمتتراجتتع 

والتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتادر 

 المقترحة 

8 
نتتتتا   تحستتتتتتتيتن اال

 ال لمي  القس 

استتتتتتتتتتت تت    راء 

المستتتتتتتفيتتتدين من 

ختتتدمتتتات تتتقتتنتتيتتتة 

 الم لومات

وحتتدة البحتت  

 ال لمي

  
نستتتتتبة المشتتتتتاريع 

البحنيتتتة المقبولتتتة 

  تتتالتتمتتقتتتارنتتتة متتع 

أعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

 التدريس

 

30% 

اعداد قوائ   نسماء 

و عناوين المج ت 

ال لميتتتة المحكمتتتة 

 للنشر

وحتتدة البحتت  

 ال لمي

 تتتتتتتتدايتتتتتتتتة 

التتتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 

عتتتتدد التتتتقتتتتوائتتتت  

 المنجية
1 

نتتدوة علميتتة حو  

أهتتتمتتتيتتتة التتتبتتتحتتت  

ال لمي في ترقيتتتة 

وحتتدة البحتت  

 ال لمي

 تتتتتتتتدايتتتتتتتتة 

التتتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 

 1 عدد الندوات
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عضتتتتتتتتتو هتتتيتتتئتتتة 

 التدريس  

9 
 توظي  أعضتتتتتتتتتاء

 التدريس هيئة

تحديد التخصصات 

التتمتت تتلتتو تتتة وفتتقتتتا 

 للخ ة الدراسية

/  09/ 9 رئيس القس 

 هـ 1441

9 / 10 

 هـ 1441

بة هيئة  . 1  نستتتتتت

التتتتتتدريتتس التتتذيتتن 

غتتتادروا الجتتتام تتتة 

في الستتنة الستتا قة 

ألسبا  عدا التقاعد 

   سب  السن

نستتتتتتبتتتة هيئتتتة  -2

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتتس 

تركين في  لمشتتتتتتت ا

أنشتتتتتت تتتة الت وير 

لمهني الستتتتتتتنتتتة  ا

 الماضية

 

تشتتتتتتتتكتتيتتتل لتتجتتتان 

داخليتتتة لمقتتتا لتتتة 

واختيتتار األكفتتن من 

اعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتتس 

الستتت وديين )م يد  

 (محاضر  دكتور

   رئيس القس 

 

تشتتتتتتتتكتتيتتتل لتتجتتتان 

ختتارجيتتة لمقتتا لتتة 

واختيتتار األكفتتن من 

اعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتتس 

قدين )م يتد   المت تا

 (محاضر  دكتور

قبتتل  تتدايتتة  رئيس القس 

التتتتتتتتت تتتتتتتتتام 

 الجام ي

 

 

تتت تتبتتيتتق متت تتتايتتيتتر 

متتحتتتددة متتن قتتبتتتل 

الجتتتام تتتة والكليتتتة 

والقستتتتتت  الختيتتتار 

أعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

  التدريس

 تتتتتتتتدايتتتتتتتتة  رئيس القس 

التتتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي
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10 
تتتت تتتويتتتر وتتتتنتتتويتتتع 

 مصادر الت ل 

دورة حتتتتتتتتتتتتو  

استتتتتتتختتدام قواعتتد 

التتتتتمتتتتت تتتتتلتتتتتومتتتتتات 

االلتتكتتتتترونتتيتتتة فتتي 

التتتتدريس والبحتت  

 ال لمي

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  التدري 

 تتتتتتتتدايتتتتتتتتة 

التتتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 

 1 عدد الدورات 

تف يتتل ن تتام الت لي  

  االلكتروني

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  التدري 

 تتتتتتتتدايتتتتتتتتة 

التتتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 

  

حو   القيام  دورة 

التتتتتتت تتتريتتت   تتتدور 

المكتبتتتة الرقميتتتة 

  الس ودية

البحتت  وحتتدة 

  ال لمي

15/3/14

 هـ42

 

 1 عدد الدورات 

11 

متتتتا  تتتة الم يتتتدين 

والتتمتتحتتتاضتتتتتتتتريتتن 

 المبت نين من القس 

انشاء قاعدة  يانات 

 للمبت نين 

وحتتدة البحتت  

التتتتت تتتتتلتتتتتمتتتتتي 

لدراستتتتتتتات  وا

 ال لي

22-12-

1441 

 

  وجود قاعدة  يانات

متتتتتتتا تتت تتتة تتتتقتتتدم 

المبت نين في انجاز 

 ا حاثه 

وحتتدة البحتت  

التتتتت تتتتتلتتتتتمتتتتتي 

لدراستتتتتتتات  وا

 ال لي

29-11-

1441 

 

نستتتتتتبتتة التقتتدم في 

 األ حاث 
40% 

12 
تتتتتفتتتت تتتتيتتتتل ختتتتدمتتتتة 

 المجتمع المحلي

اعداد دراستتتة حو  

االحتتتتتتتتتتتيتتتتتاجتتتتتات 

 التدريبية

وحتتدة ختتدمتتة 

 المجتمع

عنتتد نهتتايتتة 

التتفصتتتتتتتو  

 الدراسية 

 

استتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتانتتتتتات 

الستتتتتتتتتت تت   اراء 

 المجتمع

دورة 

لتتتتتتكتتتتتتل 

عضتتتتتتو 

هتتتيتتتئتتتة 

 تدريس
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اقتتتامتتتة دورة حو  

التوعيتتتة  تتتنهميتتتة 

 ال مل الحر

وحتتدة ختتدمتتة 

-02-15 المجتمع

1442 

15-08-

1442 
 1 عدد الدورات
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 متابعة تنفيذ خطة التحسين

 

 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 اإلنجازمستوى  توقيت التنفيذ
اإلجراءات المتختتذة عنتتد 

 عدم االنجاز

 مكتمل النهاية البداية
غير 

 مكتمل
 األسباب

اإلجراء 

 المقترح

 والرسالةالرؤية  1

التتتترؤيتتتتة نشتتتتتتتتتتر 

في القس   والرسالة

والكليتتة والجتتام تتة 

 وعلى موقع الكلية

 رئيس القس 

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 الجودة

16/1/14

 هـ 42

16/2/14

 هـ 42
    مكتمل

2 
تحستتتتتين ادارة ضتتتتتمان 

 الجودة

ختتتتت تتتتتة عتتتتتر  

لى  التتتحستتتتتتتيتن عت

مجلس القستتتتت  من 

 اجل تف يلها

 

ضمان وحدة 

 الجودة

15  /10/ 

 هـ 1441

15 /3  /

 هـ 1442
    مكتمل
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انجتتتاز تقرير حو  

ال وائق التي تحو  

دون انجتتاز أعمتتا  

التتتتجتتتتودة نتتتت تتتترا 

ل ريقتتتة التتتتدريس 

 عن   د

 

توزيع اعما  الجوة 

 على األعضاء

 

عمتتتل توصتتتتتتيتتتات 

ت ويريتتتة للجودة 

 قا لة للتنفيذ

 

استتتتتتتختتدام الن تتام 

 األكتتتتاديتتتتمتتتتي فتتتتي

 وتتتتحتتتلتتيتتتل إجتتتراء 

 نتائج االستبانات

 

قيتتتاخ مخرجتتتات 

 الت ل 

ال متتل على ت وير 

واتمام مصتتتتتفوفات 

  االتساق
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تتت تتويتتر التتختت تتتة 

التشتتتتت يلية للوحدة 

 وفقا للمستجدات

دع  عمتتتل وحتتتدة 

االرشتتتتاد األكاديمي 

ختت   أستتتتتتتبتتوعتتي 

 الحذف واالضافة

تتتوزيتتع وتتتحتتلتتيتتتل 

استتتتتتتبانات رضتتتتتتا 

التتتتتت تتتتتت   عتتتتتن 

 مقررات البرنامج

3 
 شتتتؤون تحستتتين إدارة 

 ال   

إنشاء قاعدة  يانات 

رقميتتتة لل    و 

التتتقتتتيتتتام  تتتختتت تتت  

تحستتينية  ناءع على 

 الم  يات المتوفرة 

لتتتتتتجتتتتتتنتتتتتتة 

اإلرشتتتتتتتتتتتتاد 

 األكاديمي

1/12/1

441 

1/2/14

42 
    مكتمل

4 
تتتحستتتتتتتيتتن مستتتتتتتتتتوى 

 الت ل  مخرجات

االستتتتتتتتتتتفتتتادة متتن 

الت تتتذيتتتة الراج تتتة 

 خصتتتتتتوم متتا ت  

قتتتتيتتتتاستتتتتتتتتت  متتتتن 

 ت ل مخرجات 

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 الجودة 

15/1/1

442 

15/3/1

442 

 مكتمل

   

دراستتتتة حو  تقيي  

جتتودة التتبتترنتتتامتتج 

ومتتتتتقتتتتتتتتتتترحتتتتتات 

 ناء على  التحستتين

تتتتقتتتيتتتيتتت  التتت تتت   

 وة المقرراتدلج

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

التتتتتقتتتتتيتتتتتاخ 

 والتقوي 

13/3/1

442 

13/4/1

442 

 مكتمل
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دورة تتتتحستتتتتتتتتيتتتن 

وت وير توصتتتيفات 

 المقررات

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

التتتتتختتتتت تتتتت  

 والبرامج

1/2/14

42 

1/3/14

42  

5 
ن أنشتتت ة االرشتتتاد تنمي

 األكاديمي

وضع خ ة تدريبية 

لتشتتتتتتجيع ال    

عتتتتلتتتتى تتتتتحتتتتديتتتت  

م لومتتتاته  فيمتتتا 

يخص التخصتتتتتتص 

  شكل مستمر 

 

لتتتتتتجتتتتتتنتتتتتتة 

اإلرشتتتتتتتتتتتتاد 

 األكاديمي

1/2/14

42 

1/3/14

42  

غييييييييييير 

 مكتمل
 

عتتتتتتتتتتتتتتتدم 

وضتتتتتتتو  

التتتتترؤيتتتتتة 

خصوم  

التتتتختتتت تتتتة 

التتتدريبيتتة 

 المقترحة 

إنتتتتتتتجتتتتتتتاز 

التتتتختتتت تتتتة 

 التدريبية 

    مكتمل

 التت تتلتتبتتتة تتت تتريتت 

 الدراستتتية  الخ ة

 والساعات المكتبية

 

  متا  ة الخريجين 6

 تتتحتتتديتتت  قتتتاعتتتدة

الخاصتتتتتتة  بياناتال

  الخريجين

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 الخريجين

13-06-

1442 

13/9/1

442 

لت  يتحتن 

وقتتتتتتتتتتت 

 اإلنجاز 

   



13 
 

7 
  تحسين مصادر الت ل  

 

استتتتتتتتتتت تت    راء 

المستتتتتتتفيتتتدين من 

 خدمات المكتبة

 أعضتتتتتتتتتتتاء

 هتتتتتتتيتتتتتتتئتتتتتتتة

 التدريس

)ممنتتتل عن 

قس  القانون 

التتتختتتام و 

متتمتتنتتتل عتتن 

قس  القانون 

 ال ام(

 تتتتتتتدايتتتتتتتة 

التتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي 

 
غييييييييير 

 مكتمل
 

اليتتتمتتتكتتتن 

لتتلتت تت   

التتتدختتتو  

للمكتبتتتة 

نتتتتتت تتتتتترا 

لتتتتمتتتتنتتتتع 

التتتدختتتو  

لتتلتتكتتلتتيتتتة 

من لرف 

التتت تتت   

نتتتتيتتتتجتتتتة 

جتتتائتتحتتتة 

 كورونا 

 

تتتيويتتتد التتمتتكتتتتتبتتتة 

 تتقتتوائتت  التتمتتراجتتع 

والتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتادر 

 المقترحة 

8 
تحستتتتين االنتا  ال لمي 

  القس 

استتتتتتتتتتت تت    راء 

المستتتتتتتفيتتتدين من 

ختتتدمتتتات تتتقتتنتتيتتتة 

 الم لومات

 

وحدة البح  

 ال لمي

  

غتتتتيتتتتر 

 مكتمل
   

وائ   نسماء اعداد ق

و عناوين المج ت 

ال لميتتتة المحكمتتتة 

 للنشر

وحدة البح  

 ال لمي

 تتتتتتتدايتتتتتتتة 

التتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 مكتمل 

   

ميتتة حو  نتتدوة عل

أهتتتمتتتيتتتة التتتبتتتحتتت  

ال لمي في ترقيتتتة 

وحدة البح  

 ال لمي

نتتتتتهتتتتتايتتتتتة 

التتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

  

غير 

 مكتمل

 

يق  ضتتتتتتت

التتتوقتتتت 

نتتتتتيتتجتتتة 

تتتتقتتتديتتت  

القيتتام  تتذلتت  

في الفصتتتتتتتل 

 الناني 
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عضتتتتتتتتتو هتتتيتتتئتتتة 

 التدريس  

اإلختبتتار

ية  النهتائ

قتتتتتتتبتتتتتتتل 

وقتتتتتتهتتتا 

 المحدد 

9 
 هيئة عضتتتتتاءتوظي  أ

 التدريس

تحديد التخصصات 

التتمتت تتلتتو تتتة وفتتقتتتا 

 للخ ة الدراسية

/  09/ 9 رئيس القس 

 هـ 1441

9 / 10 

 هـ 1441
 مكتمل

 
   

تشتتتتتتتتكتتيتتتل لتتجتتتان 

داخليتتتة لمقتتتا لتتتة 

واختيتتار األكفتتن من 

اعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتتس 

الستتت وديين )م يد  

 (محاضر  دكتور

 مكتمل   رئيس القس 

 

   

تشتتتتتتتتكتتيتتتل لتتجتتتان 

ختتارجيتتة لمقتتا لتتة 

واختيتتار األكفتتن من 

اعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتتس 

قدين )م يتد   المت تا

 (محاضر  دكتور

قبتتل  تتدايتتة  رئيس القس 

التتتتتتتت تتتتتتتتام 

 الجام ي

 مكتمل 

   

تتت تتبتتيتتق متت تتتايتتيتتر 

متتحتتتددة متتن قتتبتتتل 

الجتتتام تتتة والكليتتتة 

والقستتتتتت  الختيتتتار 

 تتتتتتتدايتتتتتتتة  رئيس القس 

التتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 مكتمل 
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أعضتتتتتتتتتاء هتتيتتئتتتة 

  التدريس

1

0 

ت وير وتنويع مصتتتتادر 

 الت ل 

دورة حتتتتتتتتتتتتو  

استتتتتتتختتدام قواعتتد 

التتتتتمتتتتت تتتتتلتتتتتومتتتتتات 

االلتتكتتتتترونتتيتتتة فتتي 

التتتتدريس والبحتت  

 ال لمي

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  التدري 

 تتتتتتتدايتتتتتتتة 

التتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 مكتمل 

   

 تتام الت لي  تف يتتل ن

  االلكتروني

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  التدري 

 تتتتتتتدايتتتتتتتة 

التتفصتتتتتتتتتل 

 الدراسي

 مكتمل 

   

 القيتتام  تتدورة حو 

التتتتتتت تتتريتتت   تتتدور 

المكتبتتتة الرقميتتتة 

  الس ودية

البح  وحدة 

  ال لمي

15/3/1

 هـ442

غتتتتتتيتتتتتتر  

 مكتمل
 

ضتتتتتتتتتيتتتق 

 الوقت 

القيتتتام  هتتتا 

فتتي التتفتتص 

 الناني 

1

1 

التتمتت تتيتتتديتتن  متتتتتتا تت تتتة

والمحاضترين المبت نين 

 من القس 

انشاء قاعدة  يانات 

 للمبت نين 

وحدة البح  

التتتت تتتتلتتتتمتتتتي 

والدراستتتتات 

 ال لي

22-12-

1441 

 مكتمل 

   

متتتتتتتا تتت تتتة تتتتقتتتدم 

المبت نين في انجاز 

 ا حاثه 

وحدة البح  

التتتت تتتتلتتتتمتتتتي 

والدراستتتتات 

 ال لي

29-11-

1441 

 

    مكتمل

1

2 

تف يتتل ختتدمتتة المجتمع 

 المحلي

حو   اعداد دراستتتة

االحتتتتتتتتتتتيتتتتتاجتتتتتات 

 التدريبية

وحدة خدمة 

 المجتمع

عند نهاية 

الفصتتتتتتتو  

 الدراسية 

 

لت  يتحتن 

وقتتتتتتتتتتت 

 اإلنجاز  
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اقتتتامتتتة دورة حو  

التوعيتتتة  تتتنهميتتتة 

 ال مل الحر

وحدة خدمة 

-02-15 المجتمع

1442 

15-08-

1442 
  

 

 


