
 

 إداريةبرنامج نظم معلومات  (تحسين)خطة تطوير

 هـ1440/1441للعام الجامعى 

 

 االجراءات أولويات التحسين م
 توقيت اللتنفيذ مسؤلية التنفيذ

 مؤشرات االنجاز 
المستوى 

 النهاية البداية المستهدف 

1 

تطوير رؤية ورسالة وأهداف 

القسم لتتناسب مع رؤية 

ورسالة وأهداف الكلية 

والجامعة وتواكب متطلبات 

 المجتمع والعملية التعليمية

  لرسالةاالرؤية و على تعديالت جراءا

من خالل لجنة إعداد الخطة  واالهداف

 االستراتيجية 

 1441-01-23 1441-01-16 د. توفيق المصري 

 محاضر اجتمعات القسم 

 
مستفيدين لمعرفة ال على التعديالت عرض 100%

 المعايير مع توافقها مدى
 1441-01-23 1441-01-16 د. توفيق المصري 

 والكلية القسم في التعديالت نشر

 الكلية موقع وعلى والجامعة
 -  1441/  04 /22 د. أسامة التمامي 

2 

إيجاد أنظمة محددة إلدارة 

 القسم

 وفعالةتكون واضحة 

 

 

 

 1441-08-14 1441-07-16 د. توفيق المصري وضع خارطة تنظيمية للقسم 

الدليل التنظيمي لقسم 

 ادارة االعمال 
100% 

 1441-08-14 1441-07-16 د. توفيق المصري أعداد دليل تنظيمي للقسم 

3 
اعداد دليل لسياسات 

 واالجراءات
 %100  1441-07-10 1441-04-08 د. توفيق المصري إعداد دليل السياسات واإلجراءات

4 
تحسين عمليات الجودة في 

 القسم

 1441-1-5 1441-1-5 د. أسامة التمامي  القسم في الجودة إلدارة وحدة تشكيل

محاضرات اجتماعات 

 لجان الجودة 
إعداد وتنفيذ خطط نشر ثقافة الجودة  90%

 - 1441-1-5 د. توفيق المصري ومتابعة انجازها



  

مراجعة تقرير لجنة المراجعة الداخلية 

المعد من قبل الجامعة للوقوف على 

مقترحات التحسين وتضمينها في خطة 

 وحدة الجودة

 د. توفيق المصري

20-3-1441 20-3-1441 

خطط التحسين بناء على 

نتائج تقارير لجان 

 المراجعة الداخلية 

نتائج قياس نخرجات 

 التعلم 

 

توزيع مقترحات التحسين على الوحدات 

 لتنفيذها
 د. توفيق المصري

21-3-1441 21-3-1441 

 1441-9-1 1441-3-22 د. توفيق المصري مخرجات التعلم قياس

العمل على تطوير واتمام مصفوفات 

 االتساق 
 د. توفيق المصري

28-3-1441 - 

تطوير الخطة التشغيلية للوحدة وفقا 

 1441-3-29 1441-3-29 د. توفيق المصري للمستجدات

دعم عمل وحدة االرشاد األكاديمي خالل 

 د. خالد حنفي  الحذف واالضافةأسبوعي 
بداية كل فصل 

 دراسي
- 

توزيع وتحليل استبانات رضا الطالب 

 عن مقررات البرنامج

قبل نهاية كل  د. توفيق المصري

 فصل دراسي

قبل إجازة الفصل 

 الدراسي

 1441-04-18 1441-04-02 د. توفيق المصري اعداد ونشر الميثاق االخالقي

 1441-04-26 1441-03-28 د. توفيق المصري وتحليل استبانات خبرة التعلمتوزيع 

االستفادة من برنامج التوأمة التطويري 

من خالل المقارنة مع برنامج نظم 

 معلومات ادارية

 د. توفيق المصري
28-03-1441 26-04-1441 

 تحسين مستوى المخرجات 5

دورة لعرض نتائج دراسة حول جودة 

التعليمية بالبرنامج لسنة  الخدمات

1439-1440 
 1441-1-15 1441-1-15 د. تاج الدين أحمد 

توصيف المقررات حسب 

 الخطة الجديدة 

دورات تحسين الجودة في 

 قسم ادارة االعمال 

90% 
مناقشة االستفادة من نتائج التقويم الذاتي 

 1441-05-20 1441-05-20 د. أسامة التمامي  األولي 

 1441-6-7 1440-5-22 د. توفيق المصري تحسين وتطوير توصيف البرنامجدورة 

دراسة حول تقييم جودة البرنامج 

 1441-05-15 1441-05-15 د. توفيق المصري ومقترحات التحسين



  

دورة تحسين وتطوير توصيفات 

 1441-06-25 1441-06-02 د. تاج الدين أحمد  المقررات

دورة للتعريف بكيفية 

 قياس مخرجات التعلم

دورات االرشاد االكاديمي 

العضاء هيئة التدريس و 

 الطالب 

 

 

  1441-02-01 د. توفيق المصري اقتراح مسارات جديدة

تحديد منسقي المقررات وفقا لشروط 

علمية محددة )التخصص، الدرجة 

 العلمية، سنوات الخبرة...(
 1441-2-20 1441-2-10 د. تاج الدين أحمد 

تحديد ضوابط اعداد االختبارات والتأكيد 

 1441-4-25 1441-4-25 د. أسامة التمامي  على ضرورة االلتزام بها    

البدء في دراسة حول جودة الخدمات 

 د. توفيق المصري 1441-1440التعليمية بالبرنامج لسنة 

24-1-1441 

 
 

 1441-05-09 1441-03-02 د. توفيق المصري دراسة حول ظاهرة تسرب الطالب

دراسة حول استطالع آراء جهات 

 1441-05-16 1441-04-10 د. تاج الدين أحمد  التوظيف بخصوص جودة المخرجات

دراسة حول آراء الخريجين بخصوص 

 1441-05-16 1441-03-02 د. تاج الدين أحمد  جودة البرنامج

والتوصية اعداد نماذج االرشاد األكاديمي 

 1441-05-16 1441-03-02 د. تاج الدين أحمد  باعتمادها

تفعيل اسبوع االرشاد األكاديمي للفصلين 

 1441-1-15 1441-1-15 د. خالد حنفي  الدراسين 

دراسة حول تقييم الطالب لإلرشاد 

 األكاديمي

 1441-2-08 د. خالد حنفي

07-3-1441 

12-2-1441 

11-3-1441 

 1441-03-01 1441-03-01 د. خالد حنفي لالختبارات داالستعدا دورات

 1441-2-15 1441-2-15 د. خالد حنفي دورة بعنوان كيفية اعداد السيرة الذاتية

6 

 

 تطوير عمليات تحسين
 امجنالبر

 في تدريبية دورات وتنفيذ تصميم

 تكون والبرامج المقررات توصيف

 من دخولها له يسبق لم لمن ملزمة

 التدريس هيئة أعضاء

دورات تطوير اداء  1441-03-03 1441-02-28 د. توفيق المصري 

 اعضاء هيئة التدريس 
90% 



 تحسين مستوى المدخالت 7

 1441-11-02 1441-10-25 أ. مصعب الحسين  اعداد الالئحة الداخلية للقسم

اجتماعات مجلس القسم و 

لجنة تطوير الخطط 

 الدراسية 

90% 

وتحسين معايير القبول بشكل مراجعة 

 1441-10-29 1441-10-22 أ. مصعب الحسين  مستمر

 1441-04-08 1441-04-04 د. تاج الدين أحمد  تحديد شروط التحويل للقسم 

تشكيل لجنة للنظر في الحاالت الخاصة 

 1441-04-11 1441-04-08 د. تاج الدين أحمد للتحويل

استهداف الطالب خريجي الثانوية العامة 

 1441-8-07 1441-04-03 أ. مصعب الحسين  لمحافظة الغاط 

تنويع المسارات بالبرنامج )إدارة مالية، 

 1441-6-03 1441-2-21 د. تاج الدين أحمد محاسبة، نظم المعلومات اإلدارية...(

 تعميم استخدام نظام التعليم االلكتروني

 
 1441-04-21 1441-04-01 الدين أحمد د. تاج

 للطلبة التعليمية المساعدات 8

 ووسائل األكاديمي اإلرشاد تفعيل

 المرشد بين اإللكتروني االتصال

 والطالب األكاديمي
 د. خالد حنفي 

08-2-1441 

07-04-1441 

12-2-1441 

11-04-1441 

اجتماعات لجنة االرشاد 

 االكاديمي 
100% 

10 
المعيدين والمحاضرين متابعة 

 المبتعثين من القسم

 1441-2-29 1441-2-22 د. عبد هللا الشريف  انشاء قاعدة بيانات للمبتعثين 
محاضر القسم في ما 

 يخص المبتعثين 
100% 

 مستمرة 1441-2-29 د. عبد هللا الشريف متابعة تقدم المبتعثين في انجاز ابحاثهم

11 
احداث برنامج للدراسات 

 العليا والتعليم المستمر 

اقتراح برنامج دبلوم عالي في تخصص 

برنامج دبلوم الموار  1441-03-17 1441-03-10 د. تاج الدين أحمد  موارد بشرية 

البشرية في الفترة 

 المسائية 

50% 

 1441-03-17 1441-03-10 د. تاج الدين أحمد اقتراح ماجستير موارد بشرية 

12 
تأمين أنشطة االرشاد 

 األكاديمي

 1441-1-1 1441-1-1 د. أسامة التمامي  تشكيل وحدة تعنى باإلرشاد األكاديمي

تقارير وحدة االرشاد 

 االكاديمي 
100% 

إقامة ورشات عمل تضمنت شرح 

 1441-1-6 1441-1-5 د. خالد حنفي  وتوضيح اعمال الحذف واالضافة



األكاديمي ألعضاء ورشة حول االرشاد 

 هيئة التدريس بالقسم
 د. خالد حنفي

17-1-1441 17-1-1441 

دورة للطالب حول كيفية االستعداد 

 لالختبارات النهائية
 د. خالد حنفي

02-03-1441 02-03-1441 

 1441-06-13 1441-06-13 د. خالد حنفي إنشاء قاعدة بيانات متابعة الخريجين 13

14 

التعليم تفعيل مصادر 

 االلكتروني

 

 أ. مصعب الحسين استخدام مواقع أعضاء هيئة التدريس
بداية العام 

 الجامعي
دورة بكيفية استخدام  -

مصادر التعلم االلكترونية 

مثل المكتبة الرقمية 

 السعودية 

90% 

 1441-4-21 1441-4-1 د. تاج الدين أحمد  تعميم استخدام نظام التعليم االلكتروني 

15 

 

 بالخطة الطلبة تعريف
 المكتبية الساعاتو الدراسية

 

 تسليم الطالب الخطة الدراسية للمقررات
األسبوع األول من  أ. مصعب الحسين

 كل فصل دراسي
- 

اجتماع القسم بالطالب 

 المستجدين 

100% 
إعالم الطالب بالساعات المكتبية 

 ألعضاء هيئة التدريس
األسبوع األول من  أ. مصعب الحسين

 كل فصل دراسي
- 

نشر الخطة الدراسية لبرنامج نظم 

 - 1441-04-07 د. خالد حنفي  المعلومات

 تحسين وتطوير المراجع  16

المراجعة الدورية للكتب المقررة 

والمراجع وفقا للمعايير العلمية وتوفيرها 

 للطالب

 د. خالد حنفي
19-1-1441 25-1-1441 

تحديد احتياجات القسم من 

الكتب و المراجع التابعة 

 لقسم ادارة االعمال 

نتائج استطالع اراء 

المستفيدين من المكتبة 

للطالب و اعضاء هيئة 

 %90 التدريس 

 1441-04-02 1441-3-27 د. خالد حنفي تنظيم فعالية أسبوع الكتاب والمكتبة

تزويد المكتبة بقوائم المراجع والمصادر 

 المقترحة 

 د. خالد حنفي
26-3-1441 26-12-1441 

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 1440-05-07 1440-04-22 د. توفيق المصري  تقنية المعلومات

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 المكتبة 

 د. توفيق المصري
22-04-1440 07-05-1440 



استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 التعليم االلكتروني

 د. توفيق المصري
22-04-1440 07-05-1440 

17 

- القسم تزويد على العمل

ووسائل  التجهيزات بأحدث

 منسوبي تعين التيالتواصل 
 .أهدافه تحقيق على البرنامج

 

تزويد ادارة الكلية باحتياجات البرنامج 

 د. أسامة التمامي  التجهيزاتمن 
بداية العام 

 الجامعي
- 

طلب تزويد مختبرات 

القسم بالبرمجيات الالزمة 

الحتياجات بعض 

مقررات نظم المعلومات 

 االدارية 

90% 

18 

تعميم استعمال نظام إدارة 

التعلم والسبورة الذكية في 

 العملية التعليمية

دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة 

  1441-04-21  1441-04-01 د. تاج الدين أحمد  ألعضاء هيئة التدريسالتعلم 

دورة بكيفية استخدام 

 البالك بورد 
90% 

دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة 

  1441-04-19  1441-04-17 أ. مصعب الحسين  التعلم للطالب

دورات تدريبية في تفعيل العمل بالسبورة 

  1441-04-17  1441-04-17 أ. مصعب الحسين الذكية

19 
 هيئة أعضاء توظيف عمليات

 التدريس

تحديد التخصصات المطلوبة وفقا للخطة 

  1441 /03/  23  1441/  03/ 9 د. أسامة التمامي  الدراسية

تعيين اعضاء هيئة 

تدريس جدد و رجوع 

بعض المبتعثين بدرجات 

الدكتوراة في ادارة 

 االعمال 

80% 

داخلية لمقابلة واختيار األكفأ تشكيل لجان 

من اعضاء هيئة التدريس السعوديين 

 )معيد، محاضر، دكتور(

 د. أسامة التمامي
30/06/1441 07/07/1441  

تشكيل لجان خارجية لمقابلة واختيار 

األكفأ من اعضاء هيئة التدريس 

 المتعاقدين )معيد، محاضر، دكتور(

 د. أسامة التمامي
21/ 04  /1441  09  /05/ 1441  

تطبيق معايير محددة من قبل الجامعة 

والكلية والقسم الختيار أعضاء هيئة 

 التدريس 
 د. أسامة التمامي 

20  /08  /

1441  
24  /08  /1441  



 تهيئة بيئة عمل جاذبة  20

تشكيل لجان استقبال لألعضاء الجدد 

 لتسهيل اندماجهم المهني واالجتماعي 

 

 

 1441-12-17 1441-8-29 أ. مصعب الحسين 

تشجيع اعضاء هيئة 

التدريس و تسهيل مهامهم 

في القسم و خصوصا 

 المستجدين منهم 

90% 

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 

 التدريس 

 
 1441-11-5 1441-8-29 د. أسامة التمامي 

 تطوير وتنويع مصادر التعلم  22

قواعد المعلومات دورة حول استخدام 

 1441-02-17 1441-02-17  االلكترونية في التدريس والبحث العلمي

دورات عن مصادر التعلم 

و خصوصا االلكترونية 

مثل المكتبة السعودية 

الرقيمية و المجالت 

 العلمية العالمية 

90% 

 1441-03-15 1441-01-28  تفعيل نظام التعليم االلكتروني 

ندوة حول التعريف بدور المكتبة الرقمية 

 1441-02-17 1441-02-17  السعودية 

احياء فعاليات األسبوع الثاني للكتاب 

 1441-3-02 1441-2-27 د. خالد حنفي  والمكتبة

دراسة حول قياس مدى رضى الطالب 

 1441-05-09 1441-03-02 د. توفيق المصري  عن جودة الخدمات التعليمية

23 

نشر الوعي بأهمية البحث 

العلمي و النشر في المجال 

 األكاديمي 

استكمال تأسيس وحدة البحث العلمي 

تشجيع اعضاء هيئة  1441-2-19 1441-2-19 د. عبد هللا الشريف بالقسم  

التدريس على البحث 

العلمي و جمع ابحاثهم 

المنشورة في المجالت 

العلمية المرموقة و 

 التعريف بها في القسم 

 

الجوائز التي يحصل 

عليها اعضاء هيئة 

التدريس لقاء المشاركات 

الفعالة في المؤتمرات 

 العلمية 

90% 

تشكيل لجنة علمية لإلشراف على 

 1441-2-22 1441-2-22 هللا الشريف د. عبد البحوث 

تشكيل فريق بحثي من طالب الفصول 

    النهائية

ندوة علمية حول الحوافز المقدمة من 

 الجامعة ألنشطة البحث العلمي 

 

 - - د. عبد هللا الشريف



ندوة علمية حول أهمية البحث العلمي في 

 ترقية عضو هيئة التدريس  

 

 الشريفد. عبد هللا 

05-02-1441 05-02-1441 

اعداد قوائم بأسماء و عناوين المجالت 

 العلمية المحكمة للنشر 

 د. عبد هللا الشريف
12-01-1441 12-01-1441 

ندوة علمية حول إعداد البحوث العلمية 

 بهدف النشر 

 د. عبد هللا الشريف
12-01-1441 12-01-1441 

توثيق المنشورات البحثية ألعضاء هيئة 

 التدريس في مجلد  

 د. عبد هللا الشريف
25-06-1441 25-06-1441 

24 

تحديد احتياجات المجتمع 

 المحلي

 

 

 

 

 

 1441-01-12 1441-01-12 د. توفيق المصري مراجعة رؤية ورسالة وأهداف البرنامج

تنفيذ مجموعة من 

الدورات التي تخدم 

المجتمع المحلي بكافة 

 اطيافة 

90% 

 1441-02-15 1441-02-15 د. توفيق المصري اعداد دراسة حول االحتياجات التدريبية

اقامة دورة حول التوعية بأهمية العمل 

 1441-02-22 1441-02-22 د. توفيق المصري الحر

اختيار فكرة اقامة دورة حول كيفية 

 1441-03-18 1441-03-18 د. خالد حنفي  المشروع

25 

تقديم االستشارات المهنية 

 والعلمية للمجتمع المحلي

 

 1441-02-17 1441-02-17 د. توفيق المصري اعداد قاعدة بيانات للطلبة الخريجين

  

 - 1441-03-11 د. توفيق المصري اقامة دورات في استخدام الحاسب الحالي 

تزويد مختلف المؤسسات بقاعدة بيانات 

 الخريجين لتيسير توظيفهم

 د. توفيق المصري
05-03-1441 - 

رفد المؤسسات في 

المجتمع المحلي بقائمة 

 الخريجين 

90% 

مساهمة اعضاء هيئة التدريس في انشطة 

معهد ريادة االعمال بالزلفي تطبيقا 

 للشراكة المقترحة مع كلية الغاط

 توفيق المصريد. 
13-03-1441 13-03-1441 

 
 

 



 إداريةخطة تطوير برنامج نظم معلومات متابعة 

 

 االجراءات أولويات التحسين م

 في حالة عدم االكتمال  مستوى االنجاز  تاريخ االنجاز المخطط له  مسؤلية التنفيذ

 غير مكتمل  مكتمل 
 االسباب 

االجراء 

 المقترح

1 

تطوير رؤية ورسالة 

وأهداف القسم لتتناسب مع 

ورسالة وأهداف الكلية رؤية 

والجامعة وتواكب متطلبات 

 المجتمع والعملية التعليمية

  لرسالةاالرؤية و على تعديالت جراءا

من خالل لجنة إعداد الخطة  واالهداف

 االستراتيجية 

  √ 1441-01-23 د. توفيق المصري 

مستفيدين ال على التعديالت عرض  

 المعايير مع توافقها لمعرفة مدى
  √ 1441-01-23 د. توفيق المصري 

 والكلية القسم في التعديالت نشر

 الكلية موقع وعلى والجامعة
  √ - د. أسامة التمامي 

2 

إيجاد أنظمة محددة إلدارة 

 القسم

 وفعالةتكون واضحة 

 

 

 

  جاري العمل  √ √ 1441-08-14 د. توفيق المصري وضع خارطة تنظيمية للقسم 

  جاري العمل  √  1441-08-14 د. توفيق المصري أعداد دليل تنظيمي للقسم 

3 
اعداد دليل لسياسات 

 واالجراءات
  جاري العمل  √  1441-07-10 د. توفيق المصري إعداد دليل السياسات واإلجراءات

4 
تحسين عمليات الجودة في 

 القسم

   1441-1-5 د. أسامة التمامي  القسم في الجودة إلدارة وحدة تشكيل

إعداد وتنفيذ خطط نشر ثقافة الجودة   

   - د. توفيق المصري ومتابعة انجازها



  

مراجعة تقرير لجنة المراجعة الداخلية 

المعد من قبل الجامعة للوقوف على 

مقترحات التحسين وتضمينها في خطة 

 وحدة الجودة

 د. توفيق المصري

20-3-1441 √  

  

 

توزيع مقترحات التحسين على الوحدات 

 لتنفيذها
 د. توفيق المصري

21-3-1441 √  

  √ 1441-9-1 د. توفيق المصري قياس مخرجات التعلم

العمل على تطوير واتمام مصفوفات 

 االتساق 
 د. توفيق المصري

  جاري العمل  √  -

تطوير الخطة التشغيلية للوحدة وفقا 

  √ 1441-3-29 توفيق المصريد.  للمستجدات

  
دعم عمل وحدة االرشاد األكاديمي خالل 

  √ - د. خالد حنفي  أسبوعي الحذف واالضافة

توزيع وتحليل استبانات رضا الطالب 

 عن مقررات البرنامج

 د. توفيق المصري
  √ قبل إجازة الفصل الدراسي

  جاري العمل  √  1441-04-18 د. توفيق المصري اعداد ونشر الميثاق االخالقي

    √ 1441-04-26 د. توفيق المصري توزيع وتحليل استبانات خبرة التعلم

االستفادة من برنامج التوأمة التطويري 

من خالل المقارنة مع برنامج نظم 

 معلومات ادارية

 د. توفيق المصري
  جاري العمل  √  26-04-1441

 تحسين مستوى المخرجات 5

لعرض نتائج دراسة حول جودة دورة 

الخدمات التعليمية بالبرنامج لسنة 

1439-1440 
  √ 1441-1-15 د. تاج الدين أحمد 

  

مناقشة االستفادة من نتائج التقويم الذاتي 

  √ 1441-05-20 د. أسامة التمامي  األولي 

  جاري العمل  √  1441-6-7 د. توفيق المصري دورة تحسين وتطوير توصيف البرنامج

دراسة حول تقييم جودة البرنامج 

    √ 1441-05-15 د. توفيق المصري ومقترحات التحسين



  

دورة تحسين وتطوير توصيفات 

  جاري العمل  √  1441-06-25 د. تاج الدين أحمد  المقررات

  جاري العمل  √   د. توفيق المصري اقتراح مسارات جديدة

المقررات وفقا لشروط تحديد منسقي 

علمية محددة )التخصص، الدرجة 

 العلمية، سنوات الخبرة...(
  جاري العمل  √  1441-2-20 د. تاج الدين أحمد 

تحديد ضوابط اعداد االختبارات والتأكيد 

    √ 1441-4-25 د. أسامة التمامي  على ضرورة االلتزام بها    

البدء في دراسة حول جودة الخدمات 

  جاري العمل  √   د. توفيق المصري 1441-1440التعليمية بالبرنامج لسنة 

  جاري العمل  √  1441-07-09 د. توفيق المصري دراسة حول ظاهرة تسرب الطالب

دراسة حول استطالع آراء جهات 

  جاري العمل  √  1441-07-16 د. تاج الدين أحمد  التوظيف بخصوص جودة المخرجات

حول آراء الخريجين بخصوص دراسة 

  جاري العمل  √  1441-07-16 د. تاج الدين أحمد  جودة البرنامج

اعداد نماذج االرشاد األكاديمي 

  جاري العمل  √  1441-07-16 د. تاج الدين أحمد  والتوصية باعتمادها

تفعيل اسبوع االرشاد األكاديمي للفصلين 

  √ 1441-1-15 د. خالد حنفي  الدراسين 

  
دراسة حول تقييم الطالب لإلرشاد 

 األكاديمي

 1441-2-12 د. خالد حنفي

11-3-1441 
√  

  √ 1441-03-01 د. خالد حنفي لالختبارات ددورات االستعدا

  √ 1441-2-15 د. خالد حنفي دورة بعنوان كيفية اعداد السيرة الذاتية

6 

 

 تطوير عمليات تحسين
 امجنالبر

 في تدريبية دورات وتنفيذ تصميم

 تكون والبرامج المقررات توصيف

 من دخولها له يسبق لم لمن ملزمة

 التدريس هيئة أعضاء

    √ 1441-03-03 د. توفيق المصري 



 تحسين مستوى المدخالت 7

  جاري العمل  √  1441-8-02 أ. مصعب الحسين  اعداد الالئحة الداخلية للقسم

القبول بشكل مراجعة وتحسين معايير 

  جاري العمل  √  1441-7-29 أ. مصعب الحسين  مستمر

  √ 1441-04-08 د. تاج الدين أحمد  تحديد شروط التحويل للقسم 

  
تشكيل لجنة للنظر في الحاالت الخاصة 

  √ 1441-04-11 د. تاج الدين أحمد للتحويل

استهداف الطالب خريجي الثانوية العامة 

  جاري العمل  √  1441-8-07 أ. مصعب الحسين  لمحافظة الغاط 

تنويع المسارات بالبرنامج )إدارة مالية، 

  جاري العمل  √  1441-6-03 د. تاج الدين أحمد محاسبة، نظم المعلومات اإلدارية...(

 تعميم استخدام نظام التعليم االلكتروني

 
    √ 1441-04-21 د. تاج الدين أحمد

 للطلبة التعليمية المساعدات 8

 ووسائل األكاديمي اإلرشاد تفعيل

 المرشد بين اإللكتروني االتصال

 والطالب األكاديمي
 د. خالد حنفي 

12-2-1441 

11-04-1441 
√    

10 

متابعة المعيدين 

والمحاضرين المبتعثين من 

 القسم

  جاري العمل  √  1441-2-29 د. عبد هللا الشريف  انشاء قاعدة بيانات للمبتعثين 

    √ مستمرة د. عبد هللا الشريف متابعة تقدم المبتعثين في انجاز ابحاثهم

11 
احداث برنامج للدراسات 

 العليا والتعليم المستمر 

   √    

      1441-03-17 أحمدد. تاج الدين   اقتراح ماجستير موارد بشرية 

12 
تأمين أنشطة االرشاد 

 األكاديمي

  √ 1441-1-1 د. أسامة التمامي  تشكيل وحدة تعنى باإلرشاد األكاديمي

  
إقامة ورشات عمل تضمنت شرح 

  √ 1441-1-6 د. خالد حنفي  وتوضيح اعمال الحذف واالضافة



ورشة حول االرشاد األكاديمي ألعضاء 

 بالقسمهيئة التدريس 
 د. خالد حنفي

17-1-1441 √  

دورة للطالب حول كيفية االستعداد 

 لالختبارات النهائية
 د. خالد حنفي

02-03-1441  √ 

 √  1441-06-13 د. خالد حنفي إنشاء قاعدة بيانات متابعة الخريجين 13

14 

تفعيل مصادر التعليم 

 االلكتروني

 

   - أ. مصعب الحسين استخدام مواقع أعضاء هيئة التدريس

  

  √ 1441-4-21 د. تاج الدين أحمد  تعميم استخدام نظام التعليم االلكتروني 

15 

 

 بالخطة الطلبة تعريف
 المكتبية الساعاتو الدراسية

 

   √ - أ. مصعب الحسين تسليم الطالب الخطة الدراسية للمقررات

 

إعالم الطالب بالساعات المكتبية 

 التدريسألعضاء هيئة 
 أ. مصعب الحسين

- √  

نشر الخطة الدراسية لبرنامج نظم 

  √ - د. خالد حنفي  المعلومات

 تحسين وتطوير المراجع  16

المراجعة الدورية للكتب المقررة 

والمراجع وفقا للمعايير العلمية وتوفيرها 

 للطالب

 د. خالد حنفي
25-1-1441 √  

 

 

  √ 1441-04-02 د. خالد حنفي والمكتبةتنظيم فعالية أسبوع الكتاب 

تزويد المكتبة بقوائم المراجع والمصادر 

 المقترحة 

 د. خالد حنفي
26-12-1441 √  

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

  √ 1440-05-07 د. توفيق المصري  تقنية المعلومات

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 المكتبة 

 المصري د. توفيق
07-05-1440 √  

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 التعليم االلكتروني

 د. توفيق المصري
07-05-1440 √  



17 

- القسم تزويد على العمل

ووسائل  التجهيزات بأحدث

 منسوبي تعين التيالتواصل 

 .أهدافه تحقيق على البرنامج

 

تزويد ادارة الكلية باحتياجات البرنامج 

    √ - د. أسامة التمامي  التجهيزاتمن 

18 

تعميم استعمال نظام إدارة 

التعلم والسبورة الذكية في 

 العملية التعليمية

دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة 

  √  1441-04-21 د. تاج الدين أحمد  التعلم ألعضاء هيئة التدريس

  
دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة 

  √  1441-04-19 أ. مصعب الحسين  التعلم للطالب

دورات تدريبية في تفعيل العمل 

  √  1441-04-17 أ. مصعب الحسين بالسبورة الذكية

19 
 أعضاء توظيف عمليات

 التدريس هيئة

تحديد التخصصات المطلوبة وفقا للخطة 

    √  1441 /03/  23 د. أسامة التمامي  الدراسية

لمقابلة واختيار تشكيل لجان داخلية 

األكفأ من اعضاء هيئة التدريس 

 السعوديين )معيد، محاضر، دكتور(

 د. أسامة التمامي
  جاري العمل  √   07/07/1441

تشكيل لجان خارجية لمقابلة واختيار 

األكفأ من اعضاء هيئة التدريس 

 المتعاقدين )معيد، محاضر، دكتور(

 د. أسامة التمامي
09  /05/ 1441  √  

 

 

تطبيق معايير محددة من قبل الجامعة 

والكلية والقسم الختيار أعضاء هيئة 

 التدريس 
  √  1441/  08/  24 د. أسامة التمامي 

 تهيئة بيئة عمل جاذبة  20

تشكيل لجان استقبال لألعضاء الجدد 

 لتسهيل اندماجهم المهني واالجتماعي 

 

 

    √ 1441-12-17 أ. مصعب الحسين 



تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء 

 هيئة التدريس 

 
  √ 1441-3-5 د. أسامة التمامي 

 تطوير وتنويع مصادر التعلم  22

دورة حول استخدام قواعد المعلومات 

   1441-02-17  االلكترونية في التدريس والبحث العلمي

  

   1441-03-15  تفعيل نظام التعليم االلكتروني 

ندوة حول التعريف بدور المكتبة الرقمية 

   1441-02-17  السعودية 

احياء فعاليات األسبوع الثاني للكتاب 

  √ 1441-3-02 د. خالد حنفي  والمكتبة

دراسة حول قياس مدى رضى الطالب 

  √ 1441-05-09 د. توفيق المصري  عن جودة الخدمات التعليمية

23 

نشر الوعي بأهمية البحث 

العلمي و النشر في المجال 

 األكاديمي 

استكمال تأسيس وحدة البحث العلمي 

  √ 1441-2-19 د. عبد هللا الشريف بالقسم  

  

تشكيل لجنة علمية لإلشراف على 

  √ 1441-2-22 د. عبد هللا الشريف البحوث 

تشكيل فريق بحثي من طالب الفصول 

  جاري العمل  √  1441-7-22  النهائية

ندوة علمية حول الحوافز المقدمة من 

 الجامعة ألنشطة البحث العلمي 

 

  √ - د. عبد هللا الشريف

  

ندوة علمية حول أهمية البحث العلمي في 

 ترقية عضو هيئة التدريس  

 

 د. عبد هللا الشريف

05-02-1441 √  



اعداد قوائم بأسماء و عناوين المجالت 

 العلمية المحكمة للنشر 

 د. عبد هللا الشريف
12-07-1441  √ 

ندوة علمية حول إعداد البحوث العلمية 

 بهدف النشر 

 د. عبد هللا الشريف
12-07-1441  √ 

توثيق المنشورات البحثية ألعضاء هيئة 

 التدريس في مجلد  

 د. عبد هللا الشريف
25-06-1441  √ 

24 

تحديد احتياجات المجتمع 

 المحلي

 

 

 

 

 

  √ 1441-01-12 د. توفيق المصري مراجعة رؤية ورسالة وأهداف البرنامج

  

  √ 1441-02-15 د. توفيق المصري اعداد دراسة حول االحتياجات التدريبية

اقامة دورة حول التوعية بأهمية العمل 

  √ 1441-02-22 د. توفيق المصري الحر

اقامة دورة حول كيفية اختيار فكرة 

  √ 1441-03-18 د. خالد حنفي  المشروع

25 

تقديم االستشارات المهنية 

 والعلمية للمجتمع المحلي

 

  √ 1441-02-17 د. توفيق المصري اعداد قاعدة بيانات للطلبة الخريجين

  
اقامة دورات في استخدام الحاسب 

 الحالي 

 توفيق المصريد. 
-   

تزويد مختلف المؤسسات بقاعدة بيانات 

 الخريجين لتيسير توظيفهم

 د. توفيق المصري
-     

مساهمة اعضاء هيئة التدريس في 

انشطة معهد ريادة االعمال بالزلفي 

 تطبيقا للشراكة المقترحة مع كلية الغاط

 د. توفيق المصري
13-03-1441 √  

 
 

 

 

 


