
 
 
 
 
 
 
 

 التربيةكلية 
 الدراسات اإلسالمية خطة تحسين الجودة لبرنامج 

 الرؤية والرسالة واألهدافمراجعة وتحسين ونشر : العام الهدف

 المبادرات
 مؤشرات األداء المطلوبةالموارد  نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

مراجعة توافق الرؤية .

رؤية  والرسالة واألهداف مع 

 ورسالة املؤسسة التعليمية

 

ورش عمل للطالبات الجدد للتعريف 

 بالرسالة 
وراق بنر لإلعالن +مطويات +أ 

 للتصوير 
معدل الزيادة في وسائل  

  نشر الرؤية والرسالة
 مسؤولة املعيار  29/2/38 7/1/38

منسقة القسم ، 

 ومشاركة األعضاء 
15/1 2/3 

منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

توزيع مطويات ، نشر الرسالة على 

 املوقع اإللكتروني للجامعة
 أوراق تصوير  –استبانات 

نسبة املطويات املوزعة ، 

وعدد زوار الصفحة 

 االلكترونية 

 

 مسؤولة املعيار  20/1/38 6/1/38
منسقة القسم ، 

 ومشاركة األعضاء 
منسقة  25/1/38 7/1/38

 الجودة 
 رئيس القسم

التحقق من مناسبة الرسالة 

 للمستفيدين من البرنامج 

استطالع رأي املستفيدين في الرؤية 

 والرسالة 
 آلة تصوير –استبانات 

نسبة رضا الطالب وأعضاء 

هيئة التدريس عن الرؤية 

  والرسالة

 مسؤولة املعيار  25/3 15/3
منسقة القسم ، 

 ومشاركة األعضاء 
منسقة  27/3 20/3

 الجودة 
 رئيس القسم

ورش عمل للطالبات للتأكد من  -1

 أثرها عليهم 
بنر +اعالنات بمواعيد اللقاء  

  +ببيئة مالئمه

نسبة رضا املستفيدين عن 

 الرسالة 

 مسؤولة املعيار  23/4/38 16/2/38
منسقة القسم ، 

 ومشاركة األعضاء 
منسقة  27/4/38 25/2/38

 الجودة 
 رئيس القسم

 
 
 
 
 

 

 إدارة البرنامجتطوير وتحديث نظم : العام الهدف



 
 
 
 
 
 
 

 المبادرات
 مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 
تقييم أعمال القائمين علي 

 البرنامج

اعالم القائمين بالبرنامج علي تقدير 

 األداء الوظيفي 
اوراق تصوير +ادوات مكتبية 

 +طابعة +كمبيوتر

نسبة أعضاء البرنامج الذين 

 يتم تقييمهم
 

 8/  1 منسقة القسم   رئيس القسم 10/8 10/7

 8 /20 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

تحديث النظم واملهام 

املنوطة  واملسؤوليات

 بالقائمين علي إدارة البرنامج 

 

 

 

عمل دليل لنظام الصالحيات  

 والتفويض بالقسم 
اوراق تصوير +ادوات مكتبية 

 +طابعة +كمبيوتر

حصر الجهات املرجعية التي 

يرجع اليها في توضيح 

 .املسؤوليات املفوضة  

مسؤولة  20/4 4/2
 المعيار

منسقة  25/4/38 4/3/38 منسقة القسم
 الجودة 

 رئيس القسم 

تحديث التوصيف الوظيفي  -1

للكادر التعليمي واإلداري والفني 

 بالقسم 

 ادوات مكتبية +طابعة

نسبة رضا القائمين بالبرنامج 

 عن التوصيف الوظيفي 

 

مسؤولة  1/8 11/6
 المعيار

منسقة  5/8 15/7 منسقة القسم
 الجودة 

 رئيس القسم 

قياس رضا العاملين 
بالبرنامج عن الهيكل 
التنظيمي والتوصيف 

 الوظيفي 

 طابعة  –آلة تصوير  –استبانات   استطالع رأي           

اإلداريين  وأعضاء  نسبة رضا

دليل هيئة التدريس عن 

السياسات والهيكل التنظيمي 

  والتوصيف الوظيفي بالبرنامج

مسؤولة  1/6 11/5
 المعيار

مشاركة 
األعضاء 
 واإلداريين

منسقة  5/6 20/5
 الجودة 

 رئيس القسم 

تقييم األعمال املقدمة لتطوير 

 البرنامج 

اوراق تصوير +ادوات مكتبية 
 +طابعة +كمبيوتر

األعمال املقدمة من قبل  عدد

  لتطوير البرنامج األعضاء

منسقة  27/7 15/7 مسؤولة المعيار  منسقة القسم  26/7 12/7
 الجودة 

 رئيس القسم 

 

 

 

 

 إدارة ضمان جودة البرنامج : العام الهدف



 
 
 
 
 
 
 

 المبادرات
 مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

  

 

تفعيل مشاركة القامئني يف 

 الربانمج

 

تشكيل لجان فرعية للمشاركة في 
 عملية تقييم البرنامج    

برنامج إحصائي   –جهاز كمبيوتر 
نماذج من استبانات استطالع  –

 اآلراء   
 

نسبة مشاركة األعضاء في 
 تقويم البرنامج 

مسؤولة  26/7 12/7
 المعيار 

مشاركة 
 األعضاء 

15  /7/ 

 هـ 1438
26  /7/ 

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

 
رصد جوائز للمشاركات المتميزة 

أدوات مكتبية  -شهادات تقدير  في البرنامج  
 )أوراق( 

مسؤولة  2/8 18/6
 المعيار 

مشاركة 
 األعضاء 

18  /7  /

 هـ 1438
3  /8/ 

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

 

 تطوير نظام توثيق أ عامل اجلودة 

 –أدوات مكتبية  -جهاز كمبيوتر  وضع آلية لتوثيق أعمال الجودة  
 أقراص مدمجة

نسبة اإلجراءات ، واألنشطة 
 التي تم توثيقها 

مسؤولة  15/7 27/2
 المعيار 

منسقة  15/7 27/3 منسقة القسم 
 الجودة 

 رئيس القسم 

 متابعة دورية ألعمال التوثيق
 –أدوات مكتبية  -جهاز كمبيوتر 

 أقراص مدمجة
مسؤولة  23/8 5/3

 المعيار 
منسقة  27/8 5/4 منسقة القسم 

 الجودة 
 رئيس القسم 

 باألداء للقسم الحالي األداء مقارنة
 السابق

 أقراص مدمجة -أدوات مكتبية 

نسبة التطور الحاصل في 
 األداء

 
مسؤولة  12/7 18/5

 المعيار 
منسقة  12/7 18/6 منسقة القسم 

 الجودة 
 رئيس القسم 

 تبين عالمة مرجعية 
التواصل مع إحدى الجامعات لتبني 

 عالمة مرجعية 
مراسالت   –جهاز كمبيوتر 

 متنوعة أدوات مكتبية

عدد املؤشرات املستفادة من 

 العالمة املرجعية
29/2 20/7 

مسؤولة 
 المعيار 

مسؤولة معيار 
ضمان الجودة 
في الجهة التي 

يتم معها 
 المقارنة 

منسقة  20/7/38 1/4/38
 الجودة 

 رئيس القسم 

اعداد خطة  استراتيجية 
 للبرنامج 

تشكيل لجنة لوضع الخطة 
 االستراتيجية للبرنامج 

 أدوات مكتبية 
نسبة ما تم تحقيقه من 

 الخطة التنفيذية 

1/2 10/2 
مسؤولة 
 المعيار 

منسقة  12/2 5/2 منسقة القسم 
 الجودة 

 رئيس القسم 

 –أدوات مكتبية  -جهاز كمبيوتر  لقاءات –محاضر اجتماعات 
 أقراص مدمجة

15/2 1/4 
مسؤولة 
 المعيار 

 5/4 25/2 منسقة القسم 
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

 التعليم والتعلم تحسين وتطوير عمليات : العام الهدف



 
 
 
 
 
 
 

 المبادرات
 مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 ضمان جودة مخرجات التعلم 

استطالع آراء الخبراء األكاديميين ، 

 واملهنيين ذو العالقة بنواتج التعلم 
 استبانات 

نسبة رضا الخبراء عن نواتج 

 تعلم البرنامج 

 

مسؤولة  29/7 7/6
 المعيار

 /8/  3 هـ 38/  7/  7 منسقة القسم

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

إجراء مقارنة مرجعية خارجية 
 لمخرجات تعلم البرنامج

 كمبيوتر  –أدوات مكتبية  –مخاطبات 
املستفادة من عدد النقاط 

 املقارنة املرجعية
مسؤولة  20/8 20/6

 المعيار
منسقة  25/8 20/7 رئيس القسم

 الجودة 
 رئيس القسم

تفعيل الدروس اإلضافية المساندة 
للطلبة في بعض المقررات التي 

 تحتاج لذلك 

 طابعة+ كمبيوتر +  .أدوات مكتبية-.
نسبة رضا الطالبات في 

 املقررات الدراسية 
منسقة  25/8 20/7 منسقة القسم جميع األعضاء 20/8 20/6

 الجودة 
 رئيس القسم

تطوير  العمل علي  1-4

 البرنامج 

 
 
 

تشكيل فرق استشارية دائمة 

 بالبرنامج وتفعيل عملها 
 + كمبيوتر + طابعة .أدوات مكتبية-.

عدد النقاط التي تم تطويرها 

 في البرنامج  

  

 20/8/38 20/6/38 مسؤولة المعيار  منسقة القسم 20/8 18/5
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

 أدوات مكتبية ، كمبيوتر ، آلة تصوير التقييم الدوري للبرنامج

عدد نقاط القوة والضعف 

 املستفادة من التقييم

 

مسؤولة  22/8 5/7
 المعيار

مشاركة 
 األعضاء

20/7 22/8 
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

أدوات مكتبية ، كمبيوتر ، آلة تصوير  تبنى عالمة مرجعية خارجية 

 ، ومراسالت للجهة املختصة 
 ستفادةعدد المؤشرات الم

 العالمة المرجعية من

مسؤولة  20/7 29/2
 المعيار

منسقة  1/8 1/7 منسقة القسم
 الجودة 

 القسمرئيس 

مراجعة البرنامج باالستعانة بخبراء من 

 القطاعات األكاديمية ذات العالقة
مسؤولة  24/5 3/4 نسبة رضا الخبراء عن البرنامج   أدوات مكتبية –مراسالت 

 المعيار
منسقة  25/5 10/4 منسقة القسم

 الجودة 
 رئيس القسم

 تحديث بيانات البرنامج 4-3

مقارنة البيانات املتعلقة بمؤشرات 

في  ببرنامج آخر البرنامج جودة 

  املؤسسة التعليمية

ة مسؤول 11/7 12/5 نسبة تحقق املؤشرات  أدوات مكتبية ، كمبيوتر ، آلة تصوير
 المعيار

مسؤول التعليم 
والتعلم في 

 األقسام المقارنة

منسقة  14/7 20/5
 الجودة 

 رئيس القسم



 
 
 
 
 
 
 

مقارنة البيانات املتعلقة بمؤشرات 

ببرنامج آخر في جودة البرنامج 

 الجامعات الخارجية

أدوات مكتبية ، كمبيوتر ، آلة تصوير 

 ، مراسالت

 عدد املؤشرات املتماثلة 

 نسبة االختالف ، وسبب ذلك 
مسؤولة  12/8 4/7

 المعيار

مسؤول التعليم 
والتعلم في 

 األقسام المقارنة

منسقة  15/8 20/7
 الجودة 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

دمع  أ عضاء هيئة التدريس 

 وزايدة خرباهتم

اتاحة الفرصة ملشاركة أفراد هيئة 

التدريس في دراسة مقررات في 

الدراسات العليا ، وفي األنشطة 

العلمية والبحثية في مجال 

تخصصاتهم عن طريق تفريغ بعض 

 الساعات للبحث العلمي ، 

  أدوات مكتبية ، كمبيوتر

نسبة األعضاء املشاركين في 

تدريس مقررات للدراسات 

 العليا 

 نسبة األبحاث املقدمة 

 منسقة القسم  12/8 21/12
مشاركة 
 األعضاء

منسقة  15/8 21/1
 الجودة 

 رئيس القسم

استقطاب عدد من أعضاء هيئة 

التدريس وخاصة من األساتذة 

 واألساتذة املشاركين 

 أدوات مكتبية + درجة وظيفية 
أعضاء هيئة التدريس  نسبة

 برتبة أستاذ مشارك ، وأستاذ
منسقة  5/8 20/1 منسقة القسم رئيس القسم  2/8 25/12

 الجودة 
 رئيس القسم

أن يتم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة 

التدريس بالبرنامج وبرامج أخري 

 مماثلة
 إعالن ورش عمل-دورات تدربيه 

عدد الزيارات امليدانية 

 لألقسام العلمية املماثلة 

نسبة الرضا عن النتائج 

 املستفادة 

منسقة  1/8 5/6 أعضاء القسم منسقة الجودة  29/7 1/5
 الجودة 

 رئيس القسم

 

تشجيع األعضاء على اتمام 

 األبحاث العلمية

 

تخصيص بعض شهادات التقدير 

والحوافز املادية للمشتغلين بالبحث 

 العلمي  التخصص ي

  شهادات تقدير + أدوات مكتبية

نسبة رضا أعضاء هيئة 

 التدريس

 

منسقة  1/8 20/2 مسؤولة المعيار منسقة القسم  27/7 20/1
 الجودة 

 رئيس القسم

تشجيع الطالب عيل ممارسة 

 البحث العلمي بقواعد حصيحة 

تشكيل لجنة للتحقق من أن األعمال 

املقدمة من قبل الطلبة هي بالفعل من 

 عملهم أنفسهم 
 أدوات مكتبية ، وكمبيوتر 

ي نسب تحقق املخرجات الت

يتم قياسها في البيئة الصفية 

)املهارية ،و وسائل التواصل 

 وتكنولوجيا املعلومات( 

مسؤولة  20/8 25/5
 المعيار

جميع أعضاء 
 هيئة التدريس

منسقة  21/8 20/6
 الجودة 

 رئيس القسم



 
 
 
 
 
 
 

تقديم عملية تغذية راجعة للطلبة 

حول أدائهم ونتائج تقويمهم خالل 

 الفصل الدراس ي 
 أدوات مكتبية 

نسب رضا الطالبات عن املقرر 

 الدراس ي 
مسؤولة  25/7 1/6

 المعيار
جميع أعضاء 
 هيئة التدريس

منسقة  5/8 5/7
 الجودة 

 القسم رئيس

تفعيل دور  عملية االرشاد 

 األكاديمي

بالنسبة لكل تقليل عدد الطالبات 

مرشدة أكاديمية لتيسير عملية 

 املتابعة

 

 أدوات مكتبية ، وكمبيوتر

عدد الطالبات بالنسبة لكل 

 مرشدة أكاديمية 

 

مسؤولة  15/7/38 1/11/37
 االرشاد

منسقة  20/7/38 2/12/37 مسؤولة المعيار 
 الجودة 

 رئيس القسم

دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس  

 في اإلرشاد األكاديمي
 –أدوات مكتبية  –بروشور -إعالن 

 + نماذج االرشادكمبيوتر

نسبة رضا األعضاء عن 

 الدورات املقدمة لهم 
مسؤولة  25/6 5/11

 االرشاد
منسقة  30/6 1/12 مسؤولة المعيار 

 الجودة 
 رئيس القسم

 

 تفعيل مصادر التعلم بالقسم

انشاء معمل صوتيات ، ومعمل  

 لتخريج الحديث وعلومه 

مكان مهيئ + كتب في علم الحديث 
أجهزة +أجهزة صوتيات + عدد من 

  الكمبيوتر

 منسقة القسم  4/8/38 21/12/37 نسبة االنجاز 
رئيس القسم ، 

 وكيلة الكلية 
منسقة  5/8 20/1

 الجودة 
 رئيس القسم

رفع مستوي رضا الطالبات 

 عن البرنامج 

 استطالع رأي
 طابعة –كمبيوتر  –استبانات 

نسبة رضا طالبات املستوي 

 النهائي عن البرنامج
 مسؤولي املعيار 25/4 5/4

مشاركة أعضاء 

 هيئة التدريس
منسقة  27/4 10/4

 الجودة 
 رئيس القسم

 

 

إتاحة الفرصة لتوظيف أكبر 

عدد من الخريجات في 

مجاالتهم ، وإكمال دراستهم 

 العليا

دراسة احتياجات سوق العمل من 

 التخصصات املطلوبة 
 أدوات مكتبية + درجة وظيفية

خريجات الذين في مدة نسبة ال

أكملوا  –ستة أشهر توظفوا 

لم يبحثوا  –دراستهم العليا 

 عن وظيفة 

منسقة  20/2 10/1 منسقة القسم مسؤولي املعيار 15/2 3/1
 الجودة 

 رئيس القسم

استطالع رأي جهات العمل في 

 مواصفات الخريج
منسقة  27/3 10/3 منسقة الجودة  مسؤولي املعيار 25/3 5/3  طابعة –كمبيوتر  –استبانات 

 الجودة 
 رئيس القسم

لطالبات دراس ي متابعة التقدم ال

 طابعة –أدوات مكتبية  الدراسات العليا ، واملاجستير

نسبة الطلبة الداخلين في 

برامج الدراسات العليا الذين 

 أكملوا في الوقت املحدد

 املعيارمسؤولي  25/8 2/1

مشاركة أعضاء 

هيئة التدريس 

 ملرحلة املاجستير 

منسقة  1/9 20/1
 الجودة 

 رئيس القسم

تطوير الخطة الدراسية بما يتوافق مع 

 طابعة  –أدوات مكتبية  احتياجات سوق العمل 

نسبة الخريجات الذين في مدة 

أكملوا  –ستة أشهر توظفوا 

 دراستهم العليا 

1/4 25/8 
لجنة الخطط 

 الدراسية 

مشاركة أعضاء 

 هيئة التدريس
منسقة  30/8 5/5

 الجودة 
 رئيس القسم

 إدارة شئون الطالب والخدمات المساندة تحسين وتطوير : العام الهدف

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل المبادرات



 
 
 
 
 
 
 

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ ) الهدف الفرعي (

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 

 

تطوير الخدمات 

  املساندة وتقييم جودتها

حصر الطالبات املتعثرات دراسيا 

 وتقديم الدعم لهن 
 أدوات مكتبية + كمبيوتر

عدد الطالبات املتعثرات ، 

 ونسبة الدعم املقدم لهن  

مسؤولة  12/7 16/1
 المعيار

 وحدة االرشاد 
20  /2/ 

 هـ 1438

15  /7/ 

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

عمل دورات تدريبية إرشادية ألعضاء 

 هيئة التدريس
 أدوات مكتبية ، بروشور ، كمبيوتر 

نسبة الرضا عن الدورات 

 املقدمة 

  ونسبة الحضور 

منسقة  15/7 25/12 مسؤولة المعيار وحدة االرشاد 11/7/38 10/11/38
 الجودة 

 رئيس القسم 

اصدار دليل يشتمل علي قواعد 

تنظيم شؤون الطلبة بما في ذلك 

 التظلم واالستئناف 

 +طابعة + أوراق +كمبيوتر مطويات

نسبة رضا الطالبات عن 

وضوح قواعد االستئناف 

 والتظلم  

مسؤولة  5/6 3/1
 المعيار

منسقة  7/6 5/2 منسقة القسم
 الجودة 

 رئيس القسم 

 الطالبات رضا زيادة

 القبول   نظام حول 

 بالبرنامج والتسجيل

ورش عمل لألعضاء حول نظام 

 القبول والتسجيل
 +طابعة + أوراق +كمبيوتر مطويات

نسب رضا الطالبات عن 

نظام القبول والتسجيل  

 بالبرنامج 

وحدة اإلرشاد  18/8 2/12
 األكاديمي

منسقة  20/8 2/1 منسقة القسم
 الجودة 

 رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر التعلم تحقيق االستفادة من : العام الهدف

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل المبادرات



 
 
 
 
 
 
 

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ الهدف الفرعي ( )

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 التعلم مصادر تطوير

 املتوفرة بالبرنامج 

 المقدم  تحسين الدعم المادي 
 للمكتبة

دواليب  مكان مهيئ + كتب +
خشبية + أجهزة كمبيوتر + أدوات 

 تصوير + أدوات مكتبية

 املعيار ةمسؤول 10/8 20/1 نسبة الدعم املقدم للمكتبة 
عمادة شئون 

 املكتبات 
منسقة  15/8 25/2

 الجودة 
 رئيس القسم 

 ضمان جودة مصادر التعلم 

دورات تدريبية ألمناء املكتبة في خدمة 

 الطالبات
 أدوات مكتبية  - بنر 

نسبة الرضا عن الخدمات 

 املقدمة من املكتبة 
مسؤولة  27/2 3/2

 المعيار 
عمادة شئون 

 المكتبات
منسقة  1/3 7/2

 الجودة 
 رئيس القسم

 للطلبة إرشادية تهيئة تقديم برامج

 املكتبة مرافق الستخدام
مطويات +االعالن  بنر إعالن +

 على موقع الجامعة

نسبة رضا الطالبات عن 

 املكتبة  
مسؤولة  9/5 23/2

 المعيار 
وحدة شئون 

 المكتبات
منسقة  10/5 20/3

 الجودة 
 رئيس القسم

المقدمة  خدماتبال التوعية 
 العمل ساعات و المكتبة من
 .فيها

عقد برامج تدريبيه لألعضاء والطالب  

 واطالعهم على خدمات املكتبة
 اعالنات +بنر +مطويات

نسبة الرضا عن خدمات 

 املكتبة 
مسؤولة  25/4 5/3

 المعيار 
منسقة  27/4 10/3 مسؤولة المكتبة 

 الجودة 
 رئيس القسم

رفع مستوي رضا املستفيدين 

عن الخدمات املقدمة من 

 املكتبة ، واملكتبة الرقمية 

لقاءات دورية للتعريف 

بالخدمات املقدمة من املكتبة ، 

 والتعريف باملكتبة الرقمية 
 مطويات بنر + اعالنات +

املستفيدين عن نسبة رضا 

،  املكتبة ومركز الوسائط

  وخدمات املكتبة الرقمية

مسؤولة  20/3 5/1
 المعيار 

منسقة  25/3 15/1 مسؤولة المكتبة 
 الجودة 

 رئيس القسم

استطالع رأي باالحتياجات 

 املطلوب تقديمها من املكتبة  
مسؤولة  30/2 15/2 آلة تصوير  –طابعة  –استبانات 

 المعيار 
منسقة  2/3 20/2 مسؤولة المكتبة 

 الجودة 
 رئيس القسم

مخاطبة عمادة شئون املكتبات 

 باملطلوب توفيره من مراجع ودوريات 
مسؤولة  20/4 25/3 مخاطبات 

 المعيار 
منسقة  25/4 2/4 منسقة القسم 

 الجودة 
 رئيس القسم

 

 

 

 

 المرافق والتجهيزات  تحديث وتطوير العمليات الخاصة ب: العام الهدف



 
 
 
 
 
 
 

 المبادرات
 مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  التنفيذمسئولية  فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 

 

تطوير البنية التحتية ، وتوفير 

 التجهيزات الالزمة للقسم

 

استشارة أعضاء هيئة التدريس قبل 

 شراء االحتياجات
 كشوف حصر + ميزانية للشراء

نسبة ما تم تلبيته من احتياجات 

 األعضاء
مسؤولة  27/2 21/12

 المعيار 
مشاركة 
 األعضاء

25  /1  /

 هـ 1438
28  /2  /

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

مسؤولة  9/3 21/1 نسبة ما تم انجازه   جهاز كمبيوتر +نموذج معد مسبق اعداد خطة عمل قبل شراء التجهيزات 
 المعيار 

منسقة  10/3 20/2 منسقة القسم
 الجودة 

 رئيس القسم

ورش عمل للطالبات لتدريبهن علي 

 كيفية إخالء املبني وقت الحاجة

اعالنات +أدوات مكتبية +جهاز 
كمبيوتر +برامج أمن وسالمة + 

 اسكنر

نسبة االستجابة والتطبيق 

 لاللتزام بالقواعد
20/5 20/7 

األمن  مسؤولي
والسالمة 

 بالكلية
 22/7 25/5 مسؤولة المعيار

منسقة 
 الجودة 

 
 رئيس القسم

رفع مستوي رضا املستفيدين 

 لخدمات تقنية املعلومات 

لقاءات دورية لالطالع علي الخدمات 

 املقدمة 
 كمبيوتر -أدوات مكتبية 

نسبة رضا املستفيدين عن جودة 

 املرافق والتجهيزات وكفايتها 

مسؤولة  20/5 5/3
 المعيار 

مشاركة 
 األعضاء

منسقة  25/5 15/3
 الجودة 

 رئيس القسم

مسؤولة  30/4 17/4 استبانات  استطالع رأي
 المعيار 

مشاركة 
 األعضاء

منسقة  3/5 25/4
 الجودة 

 رئيس القسم

رفع مستوي رضا املستفيدين 

 لخدمات التعليم االلكتروني

 تقارير من وحدة التعليم االلكتروني  D2Lمتابعة تفعيل نظام الـ 
نسبة رضا املستفيدين عن 

 خدمات التعليم االلكتروني 

مسؤولة  25/8 12/1
 المعيار

مسؤولي وحدة 
التعليم 

 االلكتروني 

منسقة  28/8 20/2
 الجودة 

 رئيس القسم

منسقة  27/8 12/8 رئيس القسم  منسقة القسم 25/8 20/8 شهادات تقدير  مكافأة املمارسات املتميزة 
 الجودة 

 رئيس القسم

اجراء مقارنة مرجعية 

واالستفادة منها في عمليات 

 التطوير والتحسين

ادوات مكتبية +كمبيوتر +الة  بالجامعة مماثلعقد مقارنة  مع قسم 
 تصوير + مراسالت 

مسؤولة  27/5 9/3 تقرير بنتائج املقارنة    
 المعيار

مسؤولة المعيار 
بالقسم الذي تعقد 

 معه المقارنة 

منسقة  30/5 11/4
 الجودة 

 رئيس القسم

 
 

 

 التخطيط واإلدارة المالية   تحسين عملية : العام الهدف



 
 
 
 
 
 
 

 المبادرات
 األداءمؤشرات  الموارد المطلوبة نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

تحديد املتطلبات الخاصة 

 بالبرنامج

تشكيل لجنة لحصر االحتياجات 

 الخاصة بالقسم وإعداد تقرير عنها
 أدوات مكتبية 

مدي االستفادة من 

االقتراحات املقدمة والتي تم 

 اقرارها 

مشاركة  مسؤول املعيار 25/4 16/3
 األعضاء

منسقة  27/4 20/3
 الجودة 

 رئيس القسم

لدعم توفير املتطلبات املادية 

 املرافق والتجهيزات
 أدوات مكتبية + كمبيوتر +  طابعة

نسبة االنفاق ، والدعم 

 املقرر للمرافق والتجهيزات
منسقة  20/7 20/6 مسؤول المعيار رئيس القسم  16/7 20/5

 الجودة 
 رئيس القسم

مقارنة مرجعية مع اجراء  

برامج مناظرة فيما يخص 

 املوارد املالية املتاحة للبرنامج

عقد اجتماع لتحديد الجهة 

،  املختارة لعمل مقارنة معها

 ومخاطبتها 

 أدوات مكتبية + كمبيوتر +  طابعة 

قياس معدل االتفاق 

واالختالف في االمكانات 

 املادية والبشرية املتاحة 

 مسؤول املعيار 14/5 2/3

مسؤول المعيار  
في القسم الذي 

تعقد معه 
 المقارنة 

منسقة  15/5 5/4
 الجودة 

 رئيس القسم

التحقق من مدي كفاية 

ألنشطة  امليزانية املخصصة

 البرنامج

حديد نسبة االنفاق على ت

التعلم والتعليم والبحث 

 خدمة املجتمع العلمي و 

 أوراق + مستندات+ آلة تصوير  
مدي مناسبة النسبة املقررة 

 للمتطلبات
مسؤول  26/3 10/2

 المعيار 
منسقة  27/3/38 10/3 منسقة القسم 

 الجودة 
 رئيس القسم

زيادة املخصصات املالية 

لدعم األبحاث العلمية 

 واملشاركات املجتمعية 

تشكيل لجنة لتحديد 

األبحاث االحتياجات الخاصة ب

العلمية ، واملشاركات 

املحتاجة الفعالة املجتمعية 

 لدعم مادي

 أوراق + مستندات+ آلة تصوير

ضاء عن نسبة رضا األع

املخصصات املمنوحة 

 للبحث العلمي 

مسؤول  1/8 25/5
 المعيار

منسقة  5/8 25/6 رس القسم
 الجودة 

 رئيس القسم 

 

 

 

   عمليات التوظيفتحسين : العام الهدف

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل المبادرات



 
 
 
 
 
 
 

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ ) الهدف الفرعي (

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 أو األكاديمي األداء تقدير
 .ومكافأته المتميز اإلداري 

منح شهادات تقديرية ألصحاب 

 األداء املتميز
 أدوات مكتبية + آلة تصوير

عدد الشهادات التقديرية 

 املمنوحة 
 

10/7 1/8 
 

 رئيس القسم  مسؤول املعيار 
20 /7/ 

 هـ 1438

3  /8  /

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

استيفاء متطلبات البرنامج 

من أعضاء هيئة التدريس ، 

 والجهاز اإلداري 

 

 

استقطاب أعضاء هيئة 

التدريس برتبة أستاذ مشارك 

 وأستاذ لرفع كفاءة البرنامج

كمبيوتر أدوات مكتبية +  -اعالنات 

 + طابعة 

نسبة اعضاء هيئة التدريس 

 برتبة أستاذ وأستاذ مشارك  
3/7 17/12/38 

  

 منسقة القسم رئيس القسم
5  /8  /

 هـ 1438

20  /12  /

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم

زيادة عدد أعضاء هيئة 

 السعوديين التدريس

 –اعالنات عن وظائف شاغرة 

 كمبيوتر  –أدوات مكتبية 

نسبة اعضاء هيئة التدريس 

 من السعوديين  
12/1 20/7 

 رئيس القسم
منسقة  22/7 15/2 منسقة القسم

 الجودة 
 رئيس القسم

زيادة أعداد العنصر اإلداري 

 بالقسم 

كمبيوتر أدوات مكتبية +  -اعالنات 

 + طابعة

نسبة االداريين بالنسبة 

 للطلبة 
1/6 20/12 

 منسقة القسم 
منسقة  25/12 1/7 رئيس القسم 

 الجودة 
 رئيس القسم

تحقيق رضا الجهاز اإلداري 

عن التطوير الشخص ي 

 والوظيفي 

دورات تدريبية في مختلف 

املجاالت املتعلقة بالعمل 

 اإلداري 

أدوات مكتبية + كمبيوتر  -اعالنات 

 + طابعة

نسبة رضا الجهاز اإلداري 

عن التطوير الشخص ي 

 والوظيفي

الشئون  1/8 25/12

 اإلدارية 
منسقة  5/8 25/1 مسؤول المعيار

 الجودة 
 رئيس القسم

تحقيق رضا أعضاء هيئة 

التدريس عن التطوير 

 الشخص ي الحاصل لهم 

 دورات تدريبية 

 ندوات ثقافية ، وحضور مؤتمرات 

أدوات مكتبية + كمبيوتر  -اعالنات 

 + طابعة

نسبة رضا أعضاء هيئة 

التدريس عن التطوير 

 الشخص ي 

شئون أعضاء  5/12 7/1
 هيئة التدريس 

منسقة  9/12 14/1 مسؤول المعيار
 الجودة 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 لبحث العلمياتطوير : العام الهدف

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل المبادرات



 
 
 
 
 
 
 

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ ) الهدف الفرعي (

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

تفعيل أنشطة البحث العلمي 
 بالبرنامج 

توافر تجهيزات ومعامل داعمة 

 لألنشطة البحثية

طابعات  اعداد معمل اجهزة حاسب  

ملادة التجويد مجهز بسماعات 

 واجهزة حاسب وغيره

نسبة رضا أعضاء هيئة 

التدريس عن الخدمات 

 املقدمة   

 منسقة القسم 4/7 14/1
وكيلة الكلية 

 للدراسات العليا
منسقة  7/7/38 14/2/38

 الجودة 
 رئيس القسم

اتاحة الفرصة للمشاركة في املؤتمرات 

 أدوات مكتبية ، كمبيوتر العلمية 

نسبة حضور املؤتمرات ، 

ونسبة أوراق العمل املقدمة 

 للمؤتمرات 

1/5 2/8 
وكيلة الكلية 
للدراسات 

 العليا
منسقة  5/8 2/6 رئيس القسم

 الجودة 
 رئيس القسم

زيادة مشاركة األعضاء  
والطالبات في البحث 

 العلمي

اجتماعات ولقاءات لمتابعة تقدم 
 األعضاء في األبحاث المختارة 

 أدوات مكتبية ، كمبيوتر

نسبة أعضاء هيئة التدريس 

الذين لديهم بحث محكم   

  واحد خالل العام

منسقة  25/7 15/2 رئيس القسم  مسؤولة املعيار  20/7 15/1
 الجودة 

 رئيس القسم

وضع خطة للدراسات العليا 
 والبحث العلمي بالبرنامج 

 أدوات مكتبية ، كمبيوتر لقاءات ، وحاضر اجتماعات 
نسبة ما تم تنفيذه من خطة 

 البحث العلمي 
منسقة  29/2 10/1 رئيس القسم  مسؤولة املعيار  25/2 2/1

 الجودة 
 رئيس القسم

إتاحة الفرصة لنشر 
األبحاث المقدمة من 

األعضاء في مجالت علمية 
 محكمة 

لقاءات دورية للتعريف بأهم 
المجالت العلمية المحكمة ، 

 اوشروط النشر فيه

 طابعة –كمبيوتر 
عدد ما نشر في مجالت علمية 

محكمة لكل عضو هيئة 

 تدريس

منسقة  20/7 10/6 رئيس القسم  مسؤولة املعيار  17/7 5/6
 الجودة 

 رئيس القسم

متابعة تقدم األعضاء 

 لألبحاث املعدة للتقديم 

اقرار األبحاث املقدمة من األعضاء 

 ورفعها إلى عمادة البحث العلمي
 مسؤولة املعيار 27/6 20/2 نسبة األبحاث املقدمة        أدوات مكتبية

مشاركة 
 األعضاء

منسقة  28/6/38 5/3/38
 الجودة 

 رئيس القسم

متابعة الخطة التنفيذية للبحث 

 العلمي
 أدوات مكتبية ، كمبيوتر

نسبة األبحاث املقدمة إلي 

 أعضاء هيئة التدريس

 مسؤولة املعيار 16/8 11/6
مشاركة 
 األعضاء

منسقة  17/8 11/7
 الجودة 

 رئيس القسم

 20/7 20/5 طابعة –كمبيوتر  حصر األبحاث املقدمة من األعضاء
 مسؤولة املعيار

مشاركة 
 األعضاء

منسقة  22/7 20/6
 الجودة 

 رئيس القسم

تقديم دعم فني لهيئة 

التدريس ملساعدتهم في 

ندوات ولقاءات تعريفية بأنظمة 

 الكلية وتطوير البرامج
 مطبوعاتأدوات مكتبية ، 

تحديد قدر الدعم الفني 

 املطلوب

3/3 17/3 
مسؤولة املعيار 

، واألعضاء 

 الجدد 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

منسقة  19/3/38 5/3/38
 الجودة 

 رئيس القسم



 
 
 
 
 
 
 

 تطوير البرامج البحثية 

 
 

رية مع أعضاء هيئة لقاءات دو 

 وإعداد دورات ، التدريس 
 شهادات تقدير

 عدد األبحاث املدعومة 

 
 منسقة القسم 20/8 14/7

وكيلة الكلية 
 للدراسات العليا

منسقة  22/8/38 15/7/38
 الجودة 

 القسمرئيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة المجتمعتطوير : العام الهدف



 
 
 
 
 
 
 

 المبادرات
 مؤشرات األداء الموارد المطلوبة نشطةاأل ) الهدف الفرعي (

 متابعة االنشطة تنفيذ االنشطة

 المتابعةمسئولية  المتابعةفترة  مسئولية التنفيذ فترة التنفيذ

 المساندة األساسية الى من المساندة األساسية الى من

 وضع خطة لخدمة املجتمع 
محاضر  –لقاءات دورية 

 اجتماع 
 كمبيوتر –أدوات مكتبية 

نسبة ما تم تحقيقه من 

 خطة خدمة املجتمع 
  

مسؤولة 

 املعيار
   منسقة القسم

منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

زيادة جودة الخدمات 

املجتمعية التي يقدمها 

 البرنامج األكاديمي  

ندوات ولقاءات في العديد من 

 املناسبات 

 ادوات مكتبية وعروض تقديمية   
االعالن عن الفعالية ،  واعالنات   

من  ووسيلة مواصالت لنقل العضو
 المقر الى مكان الندوة

نسبة املشاركة في        

 الخدمات املجتمعية  

 

1/12/38 
18/8/38 

 

مسؤولة 

 املعيار
 منسقة القسم

10 /1  /

 ـه 1438

20  /8  /

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

المتابعة الدائمة لخطة النشاط 
 المجتمعي

 1/8 11/6 كمبيوتر  –أدوات مكتبية 
مسؤولة 

 املعيار
منسقة  3/8 1/7 منسقة القسم

 الجودة 
 رئيس القسم 

اتاحة الفرصة لألعضاء 

وتشجيعهم على القيام 

 بخدمة املجتمع .

اعالم األعضاء بالعديد من 
 األنشطة المجتمعية المقامة

شهادات تقدير للمشاركين ،     
 أدوات مكتبية  

 

نسبة مشاركة األعضاء في 

 األنشطة املجتمعية
1/12/38 10/7/38 

مسؤولة 

 املعيار
 منسقة القسم

1  /1  /

 هـ 1438

15/ 7  /

 هـ 1438
منسقة 
 الجودة 

 رئيس القسم 

إقامة عالقات مع املؤسسات 

 املجتمعية 

 

زيارات ميدانية لدور تحفيظ 

 القرآن ، ومعهد القرآن 

 زيارات ميدانية لمراكز التأهيل   
 وإعالناتووسيلة مواصلة    

 .ومراسالت

عدد مشاركات األعضاء في 

 األنشطة املجتمعية 

2/4/38 15/6/38 
مسؤولة 

 املعيار
منسقة  20/6/38 2/5/38 منسقة القسم

 الجودة 
 رئيس القسم 

ارتباط املؤسسة التعليمية 

مع املدارس وتقديم العون 

 لها

التواصل مع املدارس وتبادل 

 الخبرات
مراسالت ووسيلة نقل        

 عضاءلأل

عدد اللقاءات التي يقيمها 

القسم لتبادل الخبرات مع 

 املدارس

11/3 12/7 
مسؤولة 

 املعيار
منسقة  15/7/38 11/4/38 منسقة القسم

 الجودة 
 رئيس القسم 

تفعيل دور الخريجات 

املشاركات في أنشطة الخدمة 

 املجتمعية 

 التواصل مع الخريجات 

 بعقد ورش عمل وندوات لهن 
اتصاالت ، واعالنات ، 

 ومراسالت

عدد املشاركات املقدمة من 

 28/7 6/1 الخريجات في أنشطة املجتمع  
مسؤولة 

 املعيار

وحدة 

 الخريجات
منسقة  1/8/38 25/2/38

 الجودة 
 رئيس القسم 

 



 
 
 
 
 
 
 

   اعتماد الخطة بمجلس القسم

 ( والعشرون تاسعة ال)   رقم الجلسة :
 هـ 1437/  8/  10 تاريخ الجلسة : 

 يعتمد رئيس القسم ،،،، 
 د/ عبد الرحمن الذيب االسم :

 ...................................................... التوقيع :
 


