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م

أولويات التحسين

1

تطوووير يةيووة وي ووالة
وأهووووووووووداف ال سوووووووووو
لتتنا وووو موووو يةيووووة
وي ووووووووالة وأهووووووووداف
الكلية والجامعة

2

تحسوووين اداية ضوووما
الجودة

اإلجراءات

 1440-1439هـ

توقيت التنفيذ

مسؤولية
التنفيذ

البداية

النهاية

تعوووووووودي الرةيووووووووة و
الر الة

نتووور التعووودي ت وووي
ال سوووووووووو والكليووووووووووة
والجامعوووووووة وعلووووووو
موق الكلية

/1/6
1441
هـ

يئيس ال س
وحدو الجودة

/1/16
 1441هـ

مؤشرات اإلنجاز

المستوى
المستهدف

عوووودد المنتووووويات
اإللكترونيووووووووووووووووووووة
الخاصووووة يتطوووووير
الر ووالة و الرةيووة
و الهوووووداف علوووووو
الموق اإللكتروني
للكلية

3

توزيووووووو المحكووووووووات
،المؤشووووووووووووووووووووووووورات
الرئيسووووووووية ،طووووووووة
التحسووووووووووووووووووووووووووووووووين
واال وووووتبانات علووووو
أعضاء ال س حسو
المعايير
زيوووادة أعوووداد الطلبوووة
ي اال تبانات
عمووووووووو توصوووووووووويات
تطويريوووووووة للجوووووووودة
قايلة للتنفيذ
ا وووووووتخدام النن وووووووام
األكاديمي ي إجراء
و تحليووووووووو نتووووووووووائ
اال تبانات

/8 / 15
1440
هـ

وحدة ضما
الجودة

قياس مخرجات
التعل
العم عل تطوير
واتمام مصفو ات
االتساق
تطوير الخطة
التتغيلية للوحدة
و ا للمستجدات
دع عم وحدة
االيشاد األكاديمي
ل أ بوعي
الحذف واالضا ة
توزيووووووووو وتحليووووووووو
ا وووووووووتبانات يضوووووووووا
الط ب عن م وريات
البرنام

1

/ 1/ 15
 1441هـ

نسوووووبة المحاضووووور
لك لجنة من لجا
ال س
5
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3

تحسين إداية شؤو
الط ب

إنتوواء قاعوودة ييانووات
يقميووووووووة لطوووووووو ب و
ال يووووووووووووام يخطوووووووووووو
تحسووينية ينووواء علووو
المعطيات المتو رة

4

تحسوووووووووين مسوووووووووتوى
مخرجات التعل

دوية تحسووووووووووووين
وتطوير توصوي
البرنام
ديا وووووووة حووووووووول
ت يوووووووووي جوووووووووودة
البرنوووووووووووووووووووووووام
وم ترحووووووووووووووووووات
التحسين
دوية تحسووووووووووووين
وتطووووووووووووووووووووووووووير
توصووووووووووووووووووووويفات
الم ريات

5

تأمين أنتوطة االيشواد
األكاديمي

لجنووووة اإليشوووواد
األكاديمي

/12/1
1440

/2/10
1441

/1/15
1441

/2/15
1441

وحوووووووووووووووووووودة
ال يوووووووووووووووواس
والت وي

/3/13
1441

/4/13
1441

وحدة الخط
والبرام

/2/1
1441

1441/3/1

وحدة الجودة

إقاموووووة ويشوووووات
عموووووووو لتوووووووور
وتوضوويا اعمووال
الحذف واالضا ة
لجنووووة اإليشوووواد
األكاديمي

األ بوع
األول من ك
صوووووووووووووووووووو
ديا ي

إنتووووووواء قاعووووووودة
ييانات

وحووووووووووووووووووووووووووودة
الخريجين

-06-13
1441

ا ووووووووووووووووووتط ع ياء
المسووووووووتفيدين موووووووون
دمات المكتبة

أعضاء هيئة
التدييس
(ممث عن قس
ال انو الخاص
و ممثووووو عووووون
قسوووو ال ووووانو
العام)

يداية الفصو
الديا ي

الطلبوووة
تعريووو
يالخطووة الديا ووية
والساعات المكتبية

6

7

متايعوووووووة الخوووووووريجين

تحسين مصادي التعل

 1440-1439هـ

2

/9/13
1441

ملفووووووات اإليشوووووواد
األكاديمي
محاضر اإليشاد
ج ت الط ب
وجوووووووووود قاعووووووووودة
ييانوووات الكترونيوووة
لط ب ال س

عوودد الوودويات ووي
ك ص

% 100
مووووون عووووودد
الط ب

 3دويات

عدد ويشات العم

ويشووووووووووووووة
عموووو ووووي
الفصووووووووووووو
الديا ي

عوووووووودد الت ووووووووايير
الصووووووووادية عوووووووون
وحدة الخريجين

عوووووووووووودد 2
ت ايير

أعوووووووووداد الكتووووووووو
والمجووووووووووووووووووووووو ت
وإجموووووووالي عووووووودد
المنتووووويات لكوووو
طالوووووووو متفوووووووور
(نسووووووووبة الكتوووووووو
للط ب)
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 1440-1439هـ

تزويووووووود المكتبوووووووة
ي ووووووائ المراجووووو
والمصووووووووووووووووووووووادي
الم ترحة

وحدة البحو
العلمي

نسوووووبة المتوووووايي
البحثيووووة الم بولووووة
يالم اينووووووووة موووووووو
أعضوووووووواء هيئووووووووة
التدييس

ا ووووووووووووتط ع ياء
المسوووووتفيدين مووووون
وووووووودمات ت نيووووووووة
المعلومات

8

تحسين االنتاج العلمي
يال س

9

توظي أعضاء هيئوة
التدييس

نوووودوة علميووووة حووووول
أهمية البحو العلموي
وووووي ترقيوووووة عضوووووو
هيئة التدييس
اعووداد قوووائ يأ ووماء
و عنووواوين المجووو ت
العلميوووووووة المحكموووووووة
للنتر
نوووودوة علميووووة حووووول
أهمية البحو العلموي
وووووي ترقيوووووة عضوووووو
هيئة التدييس

تحديووووووووووووووووووووووووووووووود
التخصصوووووووووووووووات
المطلويوووووة و وووووا
للخطة الديا ية
تتوووووووكي لجوووووووا
دا ليووووة لم ايلوووووة
وا تيووووواي األكفوووووأ
من اعضواء هيئوة
التووووووووووووووووووووووودييس
السووووووووووووووووووعوديين
(معيوود ،محاضوور،
دكتوي)
تتوووووووكي لجوووووووا
ايجيوووة لم ايلوووة
وا تيووووواي األكفوووووأ
من اعضواء هيئوة
التووووووووووووووووووووووودييس
المتعاقووووووووووووووووووودين
(معيوود ،محاضوور،
دكتوي)
تطبيوووووي معوووووايير
محوووددة مووون قبووو
الجامعوووة والكليوووة

وحدة البحو
العلمي

%30

يدايوووووووووووووووة
الفصووووووووووو
الديا ي

عدد الندوات

1

وحدة البحو
العلمي

يدايوووووووووووووووة
الفصووووووووووو
الديا ي

عوووووووووودد ال وووووووووووائ
المنجزة

2

وحدة البحو
العلمي

يدايوووووووووووووووة
الفصووووووووووو
الديا ي

عدد الندوات

يئيس ال س

/ 9 / 9 / 0 8/ 9
 1440هـ  1440هـ

يئيس ال س

يئيس ال س

قب و يدايووة
العووووووووووووووووام
الجامعي

يئيس ال س

يدايوووووووووووووووة
الفصووووووووووو
الديا ي

3

 .1نسبة هيئة
التدييس الذين
غاديوا الجامعة
ي السنة الساي ة
أل باب عدا
الت اعد يسب
السن
 -2نسووووووبة هيئووووووة
التوووووووووووووووووووووووووودييس
المتووووووتركين ووووووي
أنتوووووطة التطووووووير
المهنوووووووي السووووووونة
الماضية

1
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10

تطوير وتنوي مصادي
التعل

11

متايعوووووووووة المعيووووووووودين
والمحاضوووووووووووووووووووووووورين
المبتعثين من ال س

وال سووو ال تيووواي
أعضووووووواء هيئوووووووة
التدييس
دوية حووووووووووووووووووول
ا ووووتخدام قواعوووود
المعلوموووووووووووووووووووات
االلكترونيووووة ووووي
التدييس والبح
العلمي
تفعيووووووووو ن وووووووووام
التعلوووووووووووووووووووووووووووووي
االلكتروني
ال يوووووووام يووووووودوية
حوووووول التعريووووو
يوووووودوي المكتبووووووة
الرقميووووووووووووووووووووووووووة
السعودية
انتووووووواء قاعووووووودة
ييانات للمبتعثين

12

تفعيو
المحلي

دمووة المجتم و

متايعووووووووة ت وووووووودم
المبتعثووووووين ووووووي
انجاز ايحاثه
اعوووووووداد ديا وووووووة
حووول االحتياجووات
التدييبية
اقامووة دوية حووول
التوعيوووة يأهميوووة
العم الحر

وحوووووووووووووووووووودة
التديي

يدايوووووووووووووووة
الفصووووووووووو
الديا ي

وحوووووووووووووووووووودة
التديي

يدايوووووووووووووووة
الفصووووووووووو
الديا ي
/3/15
1440هـ

وحدة البحو
العلمي

وحدة البحو
العلموووووووووووووووووي
والديا ووووووات
العلي
وحدة البحو
العلموووووووووووووووووي
والديا ووووووات
العلي
وحووووودة دمووووووة
المجتم

وحوودة دمووة
المجتم

4

 1440-1439هـ

-12-22
1439

-11-29
1439
عنوووود نهايووووة
الفصووووووووووووول
الديا ية

-02-15
1440

ا ووووووووووووووووووووووووووتبانات
ال ووووووووووتط ع اياء
المجتم

-02-15
1440

عدد الدويات

دوية لكوووووو
عضو هيئة
تدييس
1

