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 باملجمعة كلية التربية    األحياءبرنامج  لخطط تحسين 

 هـ  1436/ 7/  30هـ الى    1436/   2/  1للفترة من 

 واألهداف  الغايات و  لرسالةا املعيار األول:

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 األداءمؤشرات 
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 عم البرنامج تطوير غايات اتساق 

 .وتدعهما رسالته

 اهداف لصياغةل للعضوات عمل ورشة -1

  البرنامج( غايات)

 

 الهدافاو  الرسالة بين االتساق نموذج -2

10-12 5-2 

نسبة عدد األعضاء املشاركين  الى العدد الكلي 

 العضاء القسم 

بين غايات البرنامج ورسالته  نموذج االتساق

 معتمد

  مسؤولة املعيار األول 
منسقة الجودة 

 بالقسم 

  بوضوح البرنامج غايات صياغة 

 التخطيط عمليات في استخدامها من يمكن

 مع تتوافق أساليب وفق القرار وصنع

 .البرنامج رسالة

استطالع رأي عن صياغة غايات  .1

 البرنامج

وضع خطة القسم باالعتماد  .2

 على رسالة البرنامج واهدافه 

تحديث توصيف البرنامج بما  .3

يتسق مع رسالة البرنامج 

 واهدافه

 

1/2/1436 3/1436 

 نسبة رضا  منسوبات القسم عن  .1

  صياغة غايات البرنامج 

خطة للبرنامج محدثه ومعتمدة  .2

يتضح بها األهداف تتوافق مع 

 رسالة البرنامج

 توصيف البرنامجنسخة من  .3

 رئيسة القسم مسؤولة املعيار األول  

 الغايات مراجعة تتم أن 1-5-3

 وءض فى دورية مراجعة للبرنامج التطويرية

الهداف تشكيل فريق للمراجعة الدورية 

 ورسالة البرنامج
1-2 1-4 

بتشكيل فريق املراجعة مجلس قسم  -

 الدورية
 مسؤولة املعيار األول  

منسقة الجودة 

 بالقسم 
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 األداءمؤشرات 
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 تهامناسب استمرار لضمان املتغيرة الظروف

 .لها ودعمها البرنامج لرسالة

 عدد اجتماعات فريق املراجعة - 

 

 الرئيسة األهداف تقترن  أن 1-5-4

 ةوقابل بوضوح محددة بمؤشرات للبرنامج

 مدى على للحكم تستخدم للقياس

 .تحقيقها

ورشة عمل لالعضاء لوضع مؤشرات 

 للبرنامج تحقق اهدافه
1/2/1436 3/1436 

مؤشرات أداء للبرنامج معتمدة بمجلس 

  القسم 
 مسؤولة املعيار األول  

منسقة الجودة 

 بالقسم 
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 :املعيار الثاني: إدارة البرنامج

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

تفعيل التزام أعضاء هيئة التدريس والطالب 

 واإلداريين بامليثاق األخالقي  من خالل :

   اعداد وثيقة معتمدة

للميثاق األخالقي لطالبات 

 القسم 

 

العداد صياغة   عقد ورشة عمل مع الطالبات -1

 خاصة ببنود ميثاق أخالقي خاص بالطالبات 

عن مدى معرفة الطالبات بامليثاق األخالقي  . استبانه2

 ورضاهن عن بنوده

عقد ورشة عمل مع اعضاء هيئة التدريس العداد -2

 صياغة خاصة ببنود ميثاق أخالقي خاص بالطالبات

  هـ1/8/1436 هـ1/2/1436

نسبة الطالبات الحاضرات لورشة العمل للعدد 

 الكلي لطالبات القسم 

 نسبة رضا الطالبات عن امليثاق 

وثيقة معتمدة للميثاق األخالقي للطالبات في برنامج 

 قسم األحياء

 عدد املنشورات الخاصة  بامليثاق االخالقي

 منسقة الجودة مشرفة القسم

  تفعيل امليثاق األخالقي

 لإلداريين بالبرنامج

دليل حقوق  تفعيل  املواد الوارده -1

 وواجبات املوظف في جامعة املجمعة 

 التوعية  بحقوق وواجبات املوظف  -2

 باتنسخة من دليل املوظف اإلداري حقوق وواج هـ1/8/1436 هـ1/2/1436

 

 

 مشرفة القسم

 

 

 منسقة الجودة
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

من خالل اعداد وبروشورات ونشرات موجزه 

للتعريف بمواد دليل املوظف  لإلداريات بالقسم 

 ونشر 

 دورات تدريبية لحقوق وواجبات املوظف

عدد املنشورات التعريفية بواجبات وحقوق 

 املوظفات 

 

 عدد الدورات املقدمة لالداريين 

 

 

 مساعد مدير اإلدارة 

 

 

مسؤولة املعيار 

 الثاني 

  تقييم الوثيقة الخاصة

 بامليثاق األخالقي

اعداد استبانة استطالع رأي أعضاء هيئة  -1

 امليثاق األخالقيالتدريس حول 

نسبة رضا  أعضاء هيئة التدريس عن امليثاق  هـ1/8/1436 هـ1/2/1436

 االخالقي

 منسقة الجودة مشرفة القسم

  تفعيل متابعة التزام

أعضاء هيئة التدريس 

 بامليثاق األخالقي

والتزام اإلداريات بما ورد من واجبات في دليل 

 املوظف في جامعة املجمعة

برئاسة مشرفة القسم وبعض   تشكيل لجنة متابعة

 األعضاء 

 لكلفة ملتابعة التزامامللجنة  ا العتماد مجلس قسم  هـ1/8/1436 هـ1/2/1436

األعضاء واإلداريين بالبرنامج  بامليثاق االخالقي 

 وواجبات املوظف 

 للجنه دورية  االجتماعات ال عدد

 

 منسقة الجودة مشرفة القسم

  اعداد نماذج متابعة

أعضاء هيئة اللتزام 

التدريس بنصوص وثيقة 

 امليثاق االخالقي

تفعيل نماذج املتابعة واملراقبة املعتمدة  الستخدامها 

 من اللجنة املختصة

 من تقارير املتابعة للجنة املختصةعدد  هـ1/8/1436 هـ1/2/1436

نسبة  الحاالت املخالفة للميثاق األخالقي  لعدد 

 منسوبات القسم

 الجودةمنسقة  مشرفة القسم
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 إدارة ضمان البرنامج املعيار الثالث :

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 عملياته مدخالت جودة البرنامج ) تقويم

 مخرجاته( ونواتج

 دعوة لجنة خارجية ملراجعة -1

البرنامج تضم مستشاري  جودة

الجودة من قبل عمادة الجودة 

 و تطوير املهارات

4-1436 6-1436 
البرنامج  لجودة الخارجية املراجعة تقارير

 من قبل مستشاري عمادة الجودة

مسؤولة مركز الجودة  

 بالكلية
 رئيسة القسم

 دعوة لجنة خارجية ملراجعة -2

البرنامج  من مسئولي  جودة

 املشروع التطويري 

4-1436 6-1436 
البرنامج  لجودة الخارجية املراجعة تقارير

 من املشروع التطويري 
 عمادة الجودة 

مسؤولة مركز 

 الجودة  بالكلية

 دعوة لجنة خارجية ملراجعة -3

البرنامج من قبل الهيئة  جودة

 الوطنية 

4-1436 6-1436 

البرنامج  لجودة الخارجية املراجعة تقارير

 من الهيئة الوطنية 

اعداد خطة تحسين بناء على تقارير لجنة 

 املراجعة الخارجية

 عمادة الجودة 

 مسؤولتا املعيار الثالث

مسؤولة مركز 

 الجودة  بالكلية

 منسقة الجودة 

اعداد دوري الستبانة رأي  -4

هيئة التدريس حول 

2-1436 6-1436 
 حول  التدريس هيئة رأي نسبة رضا 

  بالبرنامج الجودة تحسين استراتيجيات

 رئيسة القسم 

 مسؤولتا املعيار الثالث

 منسقة الجودة 
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

استراتيجيات تحسين الجودة 

 بالبرنامج بصورة دورية

ل تحليخطة التحسين بناء على النتائج  .2

 االستبانات 

اعداد دوري الستبانة تقويم  -5

 خبرة الطالبة بصورة دورية 

 

2-1436 3-1436 

   البةالط خبرة تقويم الستبانة نسبة الرضا  

 خطة التحسين بناء على النتائج و التقرير

 

 رئيسة القسم 

 مسؤولتا املعيار الثالث

 منسقة الجودة 

اعداد دوري الستبانة تقييم  -6

الطالبات للبرنامج بصورة 

 دورية

4-1436 5-1436 

الستبانة تقييم الطالبات  نسبة الرضا 

  للبرنامج

 خطة التحسين بناء على النتائج و التقرير

 رئيسة القسم 

 مسؤولتا املعيار الثالث

 منسقة الجودة 

 . للبرنامج عالمة مرجعية اختيار

. عقد ورشة عمل لالعضاء ملناقشة 1

 اختيار العالمة املرجعية 

 ختيارالتواصل مع الجامعات االخري ال  -1

 للبرنامج مرجعية عالمة

1-1436 3-1436 

  عدد ورش العمل ونسبة حضورها 

العالمة املرجعية  خطابات التواصل مع 

 للبرنامج 

 مجلس قسم العتماد العالمة املرجعية 

 رئيسة القسم 
مسؤولة مركز 

 الجودة بالكلية 

 الحالي األداء مقارنة تقارير اعداد -2

 .السابق باألداء للقسم
3-1436 7-1436 

نسبة التحسن األداء الحالي عن األداء 

 السابق 

مسؤولتا معيار التعليم 

 و التعلم 

مسؤولتا املعيار 

 الثالث 
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 الخبرة ذوي  من باستشاريين االستعانة-3

 بالبرنامج والشواهد األدلة من للتحقق
5-1436 7-1436  

تقاريراللجنة االستشارية التي تتحقق من 

 األدلة و الشواهد
 وكيل الجودة د 

مسؤولة مركز 

 الجودة د

 .داخلية للبرنامج عملية مراجعة إجراء

 عمليات إجراء فريق تشكيل -1

 للبرنامج مستقلة تقويم

 أجراء تقويم مستق للبرنامج -2

2-1436 4-1436 

مجلس قسم العتماد الفريق املسؤول عن 

  التقويم املستقل 

  عدد اجتماعات الفريق 

وكيل الجودة د. 

 العايض ي 
 رئيسة القسم 

اعداد استطالع رأي حول  -3

جودة البرنامج من الطالبات ـ 

هيئة التدريس ـ الجهاز اإلداري ـ  

الخريجين ـ جهات التوظيف  

 بصورة دورية 

 

5-1436 7-1436 

 جودة األداء  عن نسبة الرضا 

 التقارير  و خطط التحسين بصورة دورية

وحدة التحليل -

 االحصائي بالكلية 

 منسقة الجودة -

 املعيار التاسعمسؤولة 

 

 رئيسة القسم 

 األداء مقارنة اعداد تقارير -4

 األداء مع للبرنامج الحالي

 السابق

5-1436 7-1436 

تقارير  نسبة التقارير التي اجري فيها 

 للعدد اإلجمالي للمقررات  املقررات 

ا ومقارنته نسب التحسن في معدالت النجاح 

 بالعالمة املرجعية

 منسقة الجودة  مسؤولتا املعيار الثالث
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 التعليم والتعلم املعيار الرابع:

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 ملهنيينا ألكاديميي راءالخبلآلراء  استطالع

 التعلم لنواتج العالقةذو 

توزيع استبانات عن تقييم البرنامج ارباب  -1

 مديرات املدارس( العمل)
3-1436 6-1436 

 نسبة الرضا من ارباب العمل 

 نسبة نقاط القوة الى نقاط الضعف 

 خطة تحسين بناء على تحليل االستبانات

 مسئولي  املعيار الرابع

 منسقة الجودة

وحدة االحصاء 

 باللكلية

مركز الجودة 

 باللكلية

توزيع استبانات عن تقييم البرنامج على  -2

 االحياء باملدارساملعلمات 
3-1436 6-1436 

  معلمات االحياء نسبة الرضا من 

 نسبة نقاط القوة الى نقاط الضعف 

 خطة تحسين بناء على تحليل االستبانات

توزيع استبانات عن تقييم البرنامج على  -3

 أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة 
3-1436 6-1436 

  أعضاء هيئة التدريس نسبة الرضا من 

 نسبة نقاط القوة الى نقاط الضعف 

 خطة تحسين بناء على تحليل االستبانات

 بالبرنامج، دائمة استشارية فرق تشكيل  
 ممارسون  عضويتها في يشارك

فرق استشارية بالبرنامج من  تشكيل -1

أعضاء هيئة التدريس بالقسم ذوي الخبرة 
1-1436 4-1436 

 عدد االجتماعات 

 نسبة الرضا عن التوصيفات 

أعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم 
 رئيس القسم

1 
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 ذات والوظائف المهن من متميزون 
 للمتابعة ،بالبرنامج العالقة
 البرنامج محتوى  حول المشورة ولتقديم
 تهوجود

ملراجعة توصيف املقررات , تقييم 

 االختبارات, التجهيزات واالملكانات للبرنامج

 عدد االجتماعات  1436-7                 1436-1 مهام اللجنة املشرفة للبرنامج  متابعة -2
أعضاء اللجنة 

 املشرفة بالبرنامج
 رئيس القسم

  لطالباتاتشكيل مجلس استشاري من  -4

عقد اجتماعات دورية للمجلس  -5

 االستشاري 

2-1436 7-1436 

تشكيل مجلس مجلس قسم بقرار 

 استشاري من الطالبات

االجتماعات ورفعها للجنة محاضر 

 املشرفة على البرنامج

 مسئولي  املعيار الرابع

 منسقة الجودة

 

 رئيس القسم

 لجنة من البرنامج تطوير خطة تقييم
 عليا

تحديد نقاط القوة والضعف وضع  -1

 خطة للتحسين

 

 

2-1436 7-1436 
تقارير عمادة الجودة وتطوير املهارات 

 عن البرنامج

 عالراب مسئولي  املعيار

 منسقة الجودة

 

مركز الجودة 

 باللكلية

 

 تقارير الزيارات لتقييم البرنامج 7-1436 2-1436
 مسئولي  املعيار الرابع

 منسقة الجودة

مركز الجودة 

 باللكلية

 رئيس القسم

لجان الجودة 

 بالقسم

 

 تقرير مستشار الهيئة الوطنية لالعتماد 7-1436 2-1436
 مسئولي  املعيار الرابع

 منسقة الجودة

مركز الجودة 

 باللكلية

 رئيس القسم

1 
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

لجان الجودة 

 بالقسم

 البرنامج لتطوير حصر املقترحات -2
 للمؤسسة العليا األكاديمية اللجنة من

 التعليمية

2-1436 7-1436 

التقارير من قبل عمادة الجودة وتطوير 

و  الزيارات املهارات عن البرنامج و تقارير

تقرير مستشار الهيئة الوطنية لالعتماد 

وحصر املقترحات وصياغتها في خطة 

 التحسين

 مسئولي  املعيار الرابع

 منسقة الجودة

مركز الجودة 

 باللكلية

 رئيس القسم

 عمليات تقويم البرنامج ومراجعته

 1436-4 1436-2 مرجعية مقارنةاجراء عمليات  -1
 مؤشرات جودة البرنامج نسبة التوافق بين 

 .للجامعة خارجية بمؤشرات برنامج مماثل 

 مسئولي  املعيار الرابع

 منسقة الجودة

 رئيس القسم

مركز الجودة 

 باللكلية

متابعة تقويم البرنامج من خالل تقييم  -2

املقررات التدريسية والكتب املقررة 

وتقييم عضو هيئة التدريس والتجهيزات 

 قبل الطالباتبتطبيق االستبانات من 

 ووضع خطة التحسين للبرنامج نسبة الرضا  4-1436 2-1436

 مسئولي  املعيار الرابع

اللجنة املشرفة عن 

 البرنامج

 لجان الجودة

 رئيس القسم

مركز الجودة 

 باللكلية

 حصر املقترحات وصياغة خطة تحسين  1436-7 1436-2 االستعانة بذوي الخبرة ملراجعة البرنامج -3
عمادة الجودة وتطوير 

 املهارات 
 رئيس القسم

1 
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

التواصل مع أحدى الجامعات الخارجية  -4

 لنفس تخصص البرنامج

أحدى الجامعات 

 الخارجية

مركز الجودة 

 باللكلية

أراء أعضاء هيئة التدريس والطاقم  -5

 االداري حول تقويم البرنامج
 القسم رئيس مسئولي  املعيار الرابع نسبة الرضا حول البرنامج 4-1436 2-1436
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 .املساندة والخدمات الطلبة شؤون إدارة املعيار الخامس:

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 نظام تفعيل

 اإلرشاد

 األكاديمي

 األنشطة جودة حيالالرأي  استطالعإجراء  -1

 الطالبية
11-1435  4-1436 

 نسبة رضا الطالبات عن جودة األنشطة 

 عدد االنشطه التي شارك بها طالبات من البرنامج

 خطة تحسينيه تعتمد على التحليل االحصائي

 وكالة شؤون الطالب    مسؤولة املعيار الخامس

استطالع أراء الطالب حيال الخدمات   -2

 الطالبية التي تقدمها اللكلية 
11-1435  4-1436 

 نسبة رضا الطالبات عن الخدمات الطالبية 

 عدد املرافق املخصصة النشطة الطالبات 

 خطة تحسينيه تعتمد على التحليل االحصائي

 وكالة شؤون الطالب مسؤولة املعيار الخامس  
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 املعيار السادس: مصادر التعلم

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

تقوم  إدارة املكتبة أو مركز مصادر التعلم 

بشلكل يفي  بحاجات البرنامج من سهولة 

وصول الطلبة إلى املصادر وتوفر املوارد 

 والخدمات الالزمة.

توفير كتب علمية تفي بحاجات الطالب  -1

 التعليمية   

توزيع استبانه حول مدى كفاية الكتب  -2

وتوفر املوارد والخدمات  االعلمية للطالبات 

 الالزمة.

4-1436  5-1436 

 عدد الكتب املتوفرة وغير املتوفرة باملكتبة  

نسبة رضا الطالبات عن مدى توفر املوارد 

 والخدمات 

 

  رئيسة القسم
مسؤولة املعيار 

 السادس

تقدير نسبة النجاح للطالبات في املقررات  -3

 العلمية 
 عمادة القبول والتسجيل   للطالبات في املقررات العلميةنسبة النجاح  7-1436 4-1436

مسؤولة املعيار  أ

 السادس

يجب تقديم الدعم المناسب لمساعدة الطلبة 
وهيئة التدريس بما يضمن استخدامهم 

 الفعال لمصادر المكتبة وخدماتها .

تدريبية ألمينات عقد دورة  -1
 المكتبة

 شؤون املكتبات  عدد الدورات التدريبية   6-1436 5-1436

مسؤولة املعيار 

 السادس

يجب أن يتوفر المصادر والمواد المرجعية    
المناسبة للبرنامج كما يجب ان تكون 

المرافق والتجهيزات المتوفرة بالمكتبة او 
بمركز المصادر مناسبة الحتياجات 

  البرنامج .

إنشاء نادي طالبي لتبادل 
المعرفة وزيادة نشاط البحث 

 العلمي

5-1436 7-1436 
مجلس قسم يتضمن املوافقه على انشاء 

 النادي  
 رئيسة القسم

مسؤولة املعيار 

 السادس

توزيع استبيان الحتياجات 
الطالب من الكتب والمجالت 

 العلمية  

5-1436 7-1436 
عدد الكتب واملجالت العلمية املحتاجة في 

  البرنامج

مسؤولة املعيار 

 السادس
 رئيسة القسم
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 المرافق والتجهيزات  ملعيار السابع:ا

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

تلكون املرافق والتجهيزات على درجة   7-2

من الجودة  مع استخدام استراتيجيات   عالية

فعالة لتقويم مدى كفايتها لحاجة البرنامج 

 والخدمات املتصلة بها

استشارة هيئة التدريس قبل شراء التجهيزات  -1

مناسبتها لالحتياجات الحالية األساسية لضمان 

 
ا
 .واملتوقعة التي قد تظهر مستقبال

5-1436 6-1436 

نسبة استشارة األعضاء في شراء األجهزة  قبل 

 شرائها 

 عدد التجهيزات املوجودة والتي تخدم البرنامج 

 رئيسة القسم
مسؤولتا املعيار 

 السابع

تشكيل لجان فنية لوضع مواصفات األجهزة  -2

 املطلوبة تضم احد أعضاء القسم .
5-1436 6-1436 

التابعة لوكالة الكلية للدراسات و  اللجان عدد 

 التطوير وتحديد مهامها .

املعيار تا مسؤول رئيسة القسم

 السابع

استطالع رأي لالعضاء والطالبات استبيانات   --3

 عن  مدى جودة املرافق والتجهيزات للبرنامج 

 

4-1436 5-1436 
 نسبة رضا عن جودة املرافق والتجهيزات 

  عدد الخدمات املعملية املقدمة في البرنامج 

 رئيسة القسم

 

مسؤولتا املعيار 

 السابع

تلكون أجهزة الحاسب والبرمجيات  7-4

مناسبة للبرنامج يتم ادارة األجهزة بالشلكل 

 األمثل والفعال واآلمن.

توفير غرفة مصادر تعلم تحتوي على  -1

 الية لتعليم الطالبات واسيب ح

 .تطوير وتنوع مصادر التعلم 2

5-1436 6-1436 

عدد الحواسيب املوجودة بغرفة مصادر 

 .  التعلم املتاحة للطالبات 

 عدد الكتب  املتوفرة في مركز مصادر التعلم   -

نسبة التردد على مركز مصادر  من األعضاء 

 والطالبات 

 

 رئيسة القسم

 

 

مسؤولتا املعيار 

 السابع
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 

استطالع رأي الطالبات حول كفاية  -2

 الحواسيب االلية املوجودة باملكتبة 

تضمين بند عن استخدام الحاسب  -3

والبرمجيات في امليثاق األخالقي 

 للطالبات 

أمن تتميز بالكفاءة توفير إجراءات  -4

 لحماية املرافق واألجهزة 

3-1436 6-1436 

 نسية الرضا عن كفاية  الحواسيب -

 األخالقيصورة من امليثاق 

 نسبة املخالفات 

 

 

 رئيسة القسم

 

 

 

مسؤولتا املعيار 

 السابع
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 التخطيط واإلدارة املالية املعيار الثامن :

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 التخطيط املالي وإعداد امليزانية

 لتوفير االدارة مع التنسيقعقد ورش عمل ب

  عمل خطة
 
  بها مرفقا

  املرتبات -1

  امليزانية -2

  الطالبات ملكافأة  -3

 النقل  -4

 والخامات التشغيل تلكلفة  -5

  واملياه الكهرباء استهالك  -6

 الصيانة تلكلفة  -7

 بالعالقة املالية التلكلفة مقارنة -8

 املرجعية

3-1436 5-1436 

 عدد الخطط املالية وامليزانيات املعتمدة

معدل نمو املوارد املالية املنفقة على 

 الخدمات العلمية والبحثية واألنشطة 

عدد ورش العمل وحلقات النقاش حول 

 الخطط املالية وامليزانيات 

 عيةاملرج بالعالقة املالية التلكلفة مقارنة

الشؤون املالية 

 واالدارية 

مسؤولة املعيار 

  الثامن 

 اإلدارة املالية

املالية املمنوحة  الصالحيات تحديد  -1

مصحوبة بإجراءات  وهي بوضوح,

دقيقة للمساءلة واملتابعة وتقديم 

 التقارير املالية.

3-1436 

 

 

 

5-1436 

 

 

 

تقارير املراجعة املالية على  .1

 اللكلية والقسم 

بيان عن صالحيات االنفاق  .2

للقائم بإدارة البرنامج أو املالي 

الشؤون املالية 

 واالدارية 

مسؤولة املعيار 

 الثامن  
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 أو البرنامج بإدارة لقائماشراك ا -3

 عملية بدورفي للقيام القسم رئيس

 .امليزانية تخطيط

 

3-1436 

 

5-1436 

رئيس القسم لتحقيق اإلدارة 

 الفعالة للبرنامج.

نص قواعد ترحيل امليزانية في  .3

الالئحة املالية للجامعة الئحة 

 التعليم العالي 
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 عمليات التوظيف املعيار التاسع :

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

يجب أن تلكون عمليات التطوير الشخص ي 

والوظيفي املطبقة منصفة لجميع  أعضاء 

هيئة التدريس واملوظفين وتلكون عمليات 

 التطوير مصممة لتشجيع األداء وتقديره

 تقدير األداء األكاديمي أو االداري املتميز وملكافأته 

 
 
 ماليا

 

6-1436 7-1436 

صور من شهادات الشكر والتقدير ألعضاء هيئة 

 التدريس 

 عدد تقارير األداء الوظيفي 

 ادارة اللكلية
مسؤولة املعيار 

 التاسع

 أعضاء هيئة التدريساملحافظة على سرية تقييم  
6-1436 7-1436 

هيئة االحتفاظ بتقارير تقويم أداء أعضاء 

 التدريس واملوظفين لدي منسقة القسم
 ادارة اللكلية رئيسة القسم
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 املعيار العاشر: البحث العلمي

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 املتعلقة التوقعات تحدد ان 10-1-1

 ةاألنشط في التدريس هيئة أعضاء بمشاركات

 - أداؤهم ويعد بوضوح, والعلمية البحثية

 تقويم محلكات ضمن -التوقعات بتلك مقارنة

 لبتتط  الجامعات, يخص فيما. )والترقية األداء

 التدريس, هيئة أعضاء كل من املحلكات هذه

 اللكامل, الدوام بنظام باملؤسسة العاملين

 نم آخر شلكل أي أو لعلميا البحث في املشاركة

 . (أدنى كحد كليهما, أو العلمي النشاط أشلكال

ملعرفة موقع  Scholar googleاستخدام موقع  -1

بحوث اعضاء هيئة التدريس  كمراجع إحالة 

citation  فى البحوث االخرى 

 مسؤولة املعيار العاشر Scholar googl نسبة استخدام األعضاء ملوقع  7/1436 1436/ 2
املعيار مسؤولة 

 الثالث

 إستراتيجيات املؤسسة فى توجد أن 10-1-2

 ماب علمي كبحث به ُيعترف ما لتحديد واضحة

 متعارف هو وما  العاملية املعايير مع يتوافق

 ذلك ويشمل. )البرنامج دراسة مجال في عليه

  عادة
 
 واألنشطة الذاتية البحوث من كال

 البحوث هذه تتسم أن على املدعومة, البحثية

 بشلكل تحكيمها ويتم واالبتلكار, باألصالة

 وأن التخصص, في نظراء قبل من مستقل

قاعدة بيانات لبحوث ومشروعات  اعضاء هيئة  -1

 التدريس املحكمة  موضح بها ملكان النشر والعام.

 احصاء نسبة  املشاريع البحثية املدعومة  -2

 

3/1436 4/1436 

 هيئة التدريس املنشورةعدد أبحاث أعضاء -

 نسخة من عقود املشاريع البحثية املدعومة  -

نسبة املشاريع والبحوث العضاء هيئة التدريس 

 مقارنة بالعدد الكلى للعضوات بالقسم

 

  مسؤولة املعيار العاشر
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

  معروفة نشر وسائل في تنشر
 
 لمجا في دوليا

 (.التخصص

 هيئة ألعضاء الدعم يقدم أن 10-1-3

  األقل الرتب ذوي )  الجدد التدريس
 
( علميا

 نم البحثية برامجهم تطوير في ملساعدتهم

 التوجيه توفير مثل متنوعة آليات خالل

 أعضاء من زمالئهم طريق عن لهم الشخص ي

 لفرق ا في وإشراكهم املتمرسين, التدريس هيئة

 مشروعاتهم تطوير في ومساعدتهم البحثية,

 في ءللبد الالزم املالي  الدعم وتقديم البحثية,

 .جديدة بحثية مشروعات

ورشة تدريبية لتعريف العضوات الجدد بكيفية 

التقدم للمشاريع البحثية عن طريق موقع عمادة 

 البحث العلمى بالجامعة

 مسؤولة املعيار العاشر عدد ورشات العمل ونسبة الحضور  4/1436 3/1436
منسقة الجودة 

 بالقسم

 طلبة من للباحثين يتاح أن 10-1-4

 اتاملشروع في املشاركة فرص العليا الدراسات

 .املشتركة البحثية

تأسيس معمل )معامل( الجراء بحوث لطالبات 

 املستويات النهائية مع العضوات 
 رئيسة قسم االحياء عدد املعامل املنشئة لبحوث األعضاء  6/1436 4/1436

مسؤولة املعيار 

 العاشر

 مناسب بشلكل االعتراف يتم أن 10-1-5

 في العليا الدراسات طلبة بمشاركات وكامل

 اؤهمأسم وتذكر املشتركة, البحثية املشروعات

مشاركة طالبات املستويات تشجيع الطالبات على 

 النهائية فى ابحاث املؤتمر العلمى 

موعد املؤتمر 

 كل عام العلمى
 رئيسة قسم االحياء مسؤولة املعيار العاشر  عدد األبحاث املشاركة في املؤتمر  
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 أسماء ضمن املنشورة واألعمال التقارير في

 .لهم واضحة إسهامات وجود حالة في املؤلفين

قدم أن 10-1-6
ُ
 التدريس لهيئة املساعدة تـ

 في همزمالئ مع مشتركة أبحاث باتفاقيات للقيام

 .دولية أو محلية أخرى  تعليمية مؤسسات

اعدا بروتوكوالت تعاون بين القسم واقسام من 

 جامعات محلية ودولية للمشاركة في األبحاث العلمية 
3-1436 6-1436 

 

 عدد اتفاقيات التعاون 

عدد األبحاث التي تمت بالتعاون مع جامعات 

 محلية ودولية 

 رئيسة قسم االحياء
مسؤولة املعيار 

 العاشر 

 هيئة أعضاء تشجيع يتم أن 10-1-7

هم تتضمن أن على التدريس
ُ
 التي مقرراتـ

 بأبحاثهم املتعلقة املعلومات   يدرسونها

 لتيا باملقررات الصلة ذات العلمية, وأنشطتهم

 يف املهمة التطورات إلى باإلضافة يدرسونها,

 .تخصصاتهم مجال

تقديم بعض نماذج من محاضرات العضوات 

املتضمنة على معلومات متعلقة بابحاثهم وانشطتهم 

 وذات صلة باملقررات التى يدرسونها 

3-1436 6-1436 
نسبة املحاضرات التي تحوي نماذج من األبحاث 

 الى العدد الكلي للمحاضرات 

 مسؤولة املعيار العاشر 

منسقة الجودة 

 بالقسم

 لتحديد استراتيجيات توجد أن 10-1-8

 االعلي الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء

 إجراء في خبراتهم واستثمار الخبرة ذوي 

 للمجتمع تطويرية خدمات وتقديم البحوث,

 .للمؤسسة مالية عائدات وتوفير املحلي,

وضع استراتيجية للخطط البحثية التي تعالج قضايا 

 محلية ووطنية 

 عمل دورات لربط مشكالت املجتمع بعلم االحياء 

3-1436 6-1436 

نسبة البحوث املرتبطة باحتياجات ومشكالت 

 املجتمع املحلي 

عدد الدورات  ونسبة الحضور  من أعضاء هيئة 

 التدريس

 مسؤولة املعيار العاشر 

منسقة الجودة 

 بالقسم
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

ر أن 10-2-1
ّ
 مساحات باملختبرات تتوافـ

 وأنظمة مكتبات توجد وأن كافية, ومعدات

 األنشطة لدعم كافية ومصادر معلومات

 جاالتامل في والطلبة التدريس لهيئة البحثية

 .للبرنامج التخصصية

 تأسيس معامل بحثية متخصصة  -1

 دراسة واقع املعامل ومدى كفايتها -2

علم الت تطبيق استبانة رضا عن مدى كفاية مصادر

 من مختبرات ومكتبات وانظمه معلوماتية

3-1436 5-1436 

 عدد املعامل املتخصصة التابعة للبرنامج

 عدد املعدات املتوفرة باملعامل 

 نسبة الرضا من األعضاء والطالبات 

مسؤولة املعيار  مسؤولة املعيار العاشر

 السادس

 تكفل أمنية أنظمة توجد أن 10-2-2

 ذلكوك البحثية, وأنشطتهم للباحثين سالمة

 فيو التعليمية املؤسسة مجتمع فى لآلخرين

 .بها املحيطة املناطق

 خطة االمن والسالمة بالقسم

 دراسة أدوات السالمة في املعامل 
3-1436 6-1436 

 المة بالقسمن والسنسخة من خطة االم

 عدد أدوات االمن والسالمة في املعامل 

مسؤولة املعيار  مسؤولة املعيار العاشر

 السابع  

 التعليمية املؤسسة لدى توجد أن 10-2-3

 ملكية بوضوح تحدد عامة قواعد أو سياسات

 صيانتها, ومسؤولية والتجهيزات املرافق

 عن عليها الحصول  يتم التي تلك" خصوصا

 أو ,التدريس هيئة ألعضاء  البحثية املنح طريق

عقد ورش عمل بالتعاون مع إدارة اللكلية لوضع 

خطط  لصيانه التجهيزات واملرافق املستخدمة في 

 البرنامج

3/1436 4-1436 

 عدد ورش العمل 

نسبة حضور أعضاء هيئة التدريس لورشة 

 العمل 

مسؤولة املعيار  العاشرمسؤولة املعيار 

 السابع  
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 جهات بها كلفتهم التي األبحاث  طريق عن

 مع تعاونية مشروعات طريق عن أو أخرى,

 .خارجية مصادر أية أو الصناعي القطاع

 افيةك ومرافق ميزانية توفير يتم أن 10-2-4

 يتناسب مستوى  فى البحوث إلجراء ومناسبة

 .والبرنامج والقسم, املؤسسة, سياسات مع

استبانة الستطالع راى العضوات والطالبات 

للمرافق والتجهيزات املعملية الملكانية استغاللها فى 

 بالقسم البحث العلمى

 نسبة الرضا   5/1436 3/1436

منشقة الجودة  مسؤولة املعيار العاشر

 بالقسم   
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 املعيار الحادي عشر : العالقات مع  املجتمع

 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

استطالع رأي املجتمع فيما يقدمه البرنامج من 

 خدمات للمجتمع  

فيما يقدمه البرنامج   عمل استطالع رأي  -1

 وتوزيعه على شرائح مختلفة من املجتمع للمجتمع 
  نسبة الرضا حول مايقدمه البرنامج  5-1436 4-1436

مسؤولة املعيار الحادي 

  عشر

منسقة الجودة 

 بالقسم

مشاركة اعضاء املجتمع في االنشطة التي 

 يقدمها البرنامج 

دعوة مجموعة من طالبات املدارس لالطالع على 

تجهيزات املعامل والتعرف على مرافق القسم 

واكتساب املعرفة عن رؤية ورسالة واهداف 

 القسم

4-1436 5-1436 

 عدد املدارس الت لبت الدعوة 

نسبة الطالبات الحاضرات للقسم لعدد طالبات 

 املدارس الثانوية 

 رئيسة القسم

مسؤولة املعيار 

 الحادي عشر 

 املحلي الصناعي القطاع مع عالقات اقامة

 الهنية البرامج تقديم عند العمل وارباب

 البرامج تقديم في للمساعدة

 في اخر العام الدراس ي تفعيل يوم املهنة 

 اعداد قاعدة بيانات للمؤسسات املجتمعية الفاعلة 

 تنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص 

 

6-1436 7-1436 

 عدد الطالبات املشاركات بيوم املهنه 

 نسبة الخريجات املشاركات بيوم املهنه

 عدد املؤسسات الفاعلة 

  عدد الطالبات املستفيدات من الدورات 

 رئيسة القسم 

مسؤولة املعيار 

 الحادي عشر 
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 أنشطة املبادرات

 فترة التنفيذ

 مؤشرات األداء

 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 املرتبطة املهن واصجاب العمل ارباب دعوة

 اريهاالستش اللجان الى االنضمام الى بالبرنامج

 البرنامج في

دعوة أحد املوجهات واملعلمات في التعليم العام 

  للجنه استشارية للبرنامج لالنضمام 
4-1436  5-1436 

 عدد املعلمات املشاركات بلجان البرنامج 

  عدد االجتماعات خالل العام الدراس ي 
 رئيسة القسم

مسؤولة املعيار 

 الحادي عشر 

 في يشاركون  الذين البرنامج خريجي نسبة

 البرنامج يرعاها التي االنشطة
 رئيسة القسم   عدد الخريجات املشاركات بيوم املهنة  1436-7 1436-6 تفعيل يوم املهنة 

مسؤولة املعيار 

 الحادي عشر 

 وميق التي املجتمع خدمة  بسجالت االحتفاظ

 قسملل التابعة واملنظمات واملراكز االفراد بها

 بالسجالت في امللف الخاص 
ا
يتم االحتفاظ دوريا

 باملعيار في القسم 
 السجالت املتعلقه باالنشطة عدد  7-1436 3-1436

مسؤولة املعيار الحادي 

 عشر

الجودة منسقة  

 بالفسم

 


