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 .مفهوم خطة التحسين   - أوال

 ويجب أن يكون:, وتحتاج عملية التحسين الى تخطيط مدروس التحسين المستمر بأنها الجودة تعرف 

 عملية التخطيط تشاركية  -1

 التنفيذ فريق عمل واضح الصالحيات -2

 التدقيق والمراجعة لتحديد االنحراف  -3

 مستمرة يجب أن تكون التصحيح عملية  -4

 تحقيق رضى المستفيد  -5

 المؤسسة ملتزمة بمعايير الجودة . واذا تحقق ذلك يعني أن 

 يجب أن تمر أجراءات تطبيق معاير الجودة بالخطوات التالية وبشكل دورة مستمرة  مخطط  ديمغوحسب 

 فحص ــــــ صحح خطط ـــــــ نفذ ـــــــ أ

 
 

وتـأمين   العملية،  الحياة  نوعية  في  المستمر  التحسين  إلى  يهدف  تنموي  مفهوم  تبني  على  التخطيط  يعمل 

المشـاركة للجميع، وتطوير البنى األساسية للعمليات، وإيجاد بدائل وأساليب ترتكز على فهم معمق للبيئة مما  

الهـ نسـب  مـن  بأنفسهم  يقلل  ثقة  فيه  والمشاركين  عليه  القائمين  ويكسب  والعشوائية،  التخبط  عن  الناتج  در 

وبتوجهاتهم، ويمثل دافعا ومحفـزا نحـو تحقيق أهداف المؤسسة. وأن تحقيق أهداف معينة بطريقة مثلى تحتاج  

المترتب اآلثار  لتحليل  التكنولوجية  والمعطيـات  اإلحصـائية  البيانـات  من  العديد  من إلى  خطوة  كل  على  ة 

تحقيق   متطلبات  وبين  التوازن  المتعددة  البديلـة  الخطـوات  نتائج  بين  للمقارنة  دقيقا  علميا  تحليال  الخطوات 

 األهداف وبين الموارد المتوافرة.

فإن مبادئ ومنطلقات الجودة تصبح ممثلة كأساس مهم في عملية بناء األهداف التي تعـد جـوهر عمليـة         

يمكـن أن تطبقـا وتعمـال بمعـز  عـن فهـم أهـداف ال  ما أن إدارة الجـودة الشــاملة وإدارة التيييـر  التخطيط وك

  .ومفاهيم التخطيط االستراتيجي لما لكال المفهومين من ارتباط وثيق بنجاح تطبيقات الجودة

 

 عوامل التحليل اإلستراتيجي لعملية التخطيط  - ثانيا

 ى المؤسسات الجامعية تصنيفها حسب األولويات على النحو التاليبشـكل مباشـر علـى مسـتو          



أعضـاء الهيئـة التدريسـي المـؤهلين البنيـة التحتيـة المتكاملـة المختبـرات   Strengths عوامـل القـوة •

والتجهيـزات المتطورة البرامج الدراسية الحديثة والمتنوعة في كل المرحل التنافسـية، والسـمعة الجيـدة 

تخدام التقنية الحديثة في إدارة العملية التعليميـة إنتـاج البحـل العلمـي والتميـز فيـه محليـا  للخـريجين اسـ

 إقليميا  منا الحرم الجـامعي، ووسائل اإلنتاج المعرفي فيه

التعقيــدات الماديــة ارتفــاي تكــالي  البــرامج الدراســية الصـــعوبات Weaknesses   عوامــل الضــع  •

ة القصور في النشاطات الترويجية والتسويقية، والتوسعية المحدوديـة المناخيـة، وضع  الخدمة الجامعي

فـي البـرامج، والتوجيه، والكادر األكاديمي المحدود في التعـاون بـين القطـاعين العـام والخـاق التقليـد 

والروتين، والتشابه فــي البـرامج والمجـاالت الدراسـية الضـع  فـي االتصـا  الخـارجي مـع المراكـز 

  .مؤسسات األكاديمية العالميةالبحثية وال

نسبة النمو السكاني نسبة اإلقبا  على التعليم المنافسـة المجتمعيـة، وتطــور    Opportunitiesالفرق  •

 البيئـة االجتماعية. المحيط الجيرافي، الخدمات المساندة

ليميــة المنافسـة فـي طـرح البـرامج، وفـتح المؤسسـات التربويـة والتع Threats  لمخاطر والتهديـدات ا •

والخدماتيـة االسـتقطا  العـالمي للبـرامج والمسـاندة الخارجيـة والـدعم محدوديـة المـوارد، ومحدوديـة 

 .المحيط التنافسي محدودية سوق العمل، والضيوطات الخارجية ضع  االستقرار السياسي
 

 

 للخطة االستراتيجية    التنفيذية  الخطةارتباط خطة التحسين ب  -ثالثاً  

 

نفيذية المرحلية  لتيطي كل أبوا  مفاصل خطة التحسين التي حـددتها عمليـة التقيـيم الـذاتي صييت الخطة الت

 والتي ترتبط بالخطة االستراتيجية المبينة أدناه والبرامج التطويرية الملحقة بها

 أبوا  الخطة االستراتيجية

 األخرى الوظيفية والكوادر الهيئة ألعضاء الخمسية االستراتيجية الخطة

   والتطبيقية العلمية للبحوث  الخمسية االستراتيجية الخطة

 (مسائي – صباحي) األولية الدراسة:  الطلبة لقبو  الخمسية االستراتيجية الخطة

 واإلرشاد التربوي والنفسي المستمر والتعليم العلمية للنشاطات  الخمسية االستراتيجية الخطة  

 العلمية والمصادر الكتب  من االحتياجات  و المكتبة لتطوير الخمسية االستراتيجية الخطة

 والمستلزمات  االجهزة من االحتياجات   الخمسية االستراتيجية الخطة

 وتطوير األنظمة والبرامج  واإلدارية التدريسية للكوادر التطوير و لتدريب  الخمسية االستراتيجية الخطة

    المستقبلية اإلنشائية للمشاريع االستراتيجية الخطة

 التطويرية الملحقة بالخطة االستراتيجية:البرامج 

 التدريسية الكوادر تطوير برنامج

  الدراسية المناهج التطوير برنامج

  العلمي والبحل  النشر تطوير برنامج

 األكاديمي االعتماد  الى والوصو  األداء قياس برنامج

 

 

 

 

 



 : المهام حسب االستراتيجية للخطة  التنفيذي الجدول

 

 التنفيذ فترة التنفيذ عن المسؤولة الجهة ستراتيجية اال الخطة أبواب ت 
 الهيئة ألعضاء الخمسية  االستراتيجية الخطة 1

 األخرى  الوظيفية والكوادر

الى   2021من  مجلس الكلية ,األقسام العلمية
2025 

 العلمية للبحوث  الخمسية  االستراتيجية الخطة 2
   والتطبيقية

مجلس الكلية ,األقسام العلمية ,  
 اون العميد للشؤون العلميةمع

الى   2021من 
2025 

:  الطلبة لقبول الخمسية  االستراتيجية الخطة 3

 ( مسائي  – صباحي)  األولية الدراسة

مجلس الكلية ,األقسام العلمية ,  
 معاون العميد للشؤون العلمية

الى   2021من 
2025 

 العلمية للنشاطات  الخمسية االستراتيجية الخطة  4
 واإلرشاد التربوي والنفسي  ستمرالم والتعليم

مجلس الكلية ,األقسام العلمية,  
 معاون العميد للشؤون العلمية

الى   2021من 
2025 

  و المكتبة لتطوير الخمسية  االستراتيجية الخطة 5
 العلمية والمصادر الكتب  من االحتياجات 

مجلس الكلية ,األقسام العلمية,  
 معاون العميد للشؤون العلمية  

الى   2022من 
2024 

  من االحتياجات   الخمسية االستراتيجية لخطة 6
 والمستلزمات  االجهزة

مجلس الكلية ,األقسام العلمية,  
معاون العميد للشؤون العلمية ,  

 معاون العميد لشؤون اإلدارية

الى   2021من 
2024 

 و لتدريب  الخمسية  االستراتيجية الخطة 7
وير  وتط  واإلدارية التدريسية للكوادر التطوير

   األنظمة والبرامج

معاون العميد للشؤون العلمية ,  
معاون العميد لشؤون اإلدارية ,  

شعبة ضمان الجودة , وحدة  
 التعليم المستمر 

الى   2021من 
2025 

 اإلنشائية للمشاريع االستراتيجية الخطة 8
    المستقبلية

مجلس الكلية  , معاون العميد 
للشؤون العلمية , معاون العميد  

 ن اإلدارية لشؤو 

الى   2021من 
2022 

لضمان الجودة والتحسين    االستراتيجية الخطة 9
 واالعتماد األكاديمي 

مجلس الكلية ,األقسام العلمية,  
معاون العميد للشؤون العلمية ,  
معاون العميد لشؤون اإلدارية ,  

 شعبة ضمان الجودة

الى   2021من 
2025 

البرامج التطويرية الملحقة بالخطة   10
 ستراتيجية اال

مجلس الكلية ,األقسام العلمية,  
معاون العميد للشؤون العلمية ,  
معاون العميد لشؤون اإلدارية ,  
شعبة ضمان الجودة , شعب و  

 وحدات الكلية ذات العالقة 

الى   2021من 
2025 

 .المتاح والتمويل  النسبية األهمية ضوء في االستراتيجية الخطة أولويات ترتيب

 تمويل االزم لتحقيق أهدافها حسب األولوية وفق رؤيتها وكما مبين في أدناه : توفر الكلية ال

 

من خالل توفير   2022/ 2021استكمال متطلبات رفع التعليق عن بعض أقسامها للعام الدراسي   -1

 2022/ 2021البنى التحتية المتكاملة والنموذجية لهذه األقسام وخالل العام الدراسي 
في المجالت العلمية الرصينة وخطة الترقيات العلمية و التعليم المستمر خطة البحث العلمي والنشر  -2

 وتطوير مهارات الخريجين. 
 خطة تطوير البنى التحتية للكلية بالكامل  -3



خطة تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي لكافة األقسام والتطوير والتدريب لرفع كفاءة   -4

 كوادرها التدريسية وموظفيها.
 وتحديث البرامج الدراسية خطة مراجعة  -5
 خطة التوعية المجتمعية وخدمة المجتمع  -6
 خطة النشاطات االصفية -7
 خطة الدفاع المدني والسالمة المهنية والحفاض على البيئة واستخدام الطاقة البديلة. -8

 

لست معايير أساسية وكما  مخرجات التحليل الرباعي وقد تم وضع خطة التحسين بناء على 

 مبين أدناه 
 

 : اططهوخ الكليةية ورسالة واهداف رؤ .1
 
ح ت الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

ات لرؤية ورسالة واهداف   1 الكلية طبع بوستر

العلمية اروق  واالقسام  ي 
 
ف ها  تها ونشر

 والتثقيف بشأنها. 

+ شعبة  االقسام

+  ضمان الجودة

 وحدة االعالم 

 شهر واحد

 منجز 

العداد عىل  الكليةد  ااعتم 2 جديدة  الية   

الجهة   تحديد  تتضمن  السنوية  الخطة 

ة التنفيذ.   المنفذة وفتر

+  مجلس الكلية

 اللجان المختصة 

 خالل العام الدراسي 

 منجز 

ي   3 منتسب  اك 
الطلبة    الكليةاشر من  ونخبة 

المستفيدة   الخطة  والجهات  لمناقشة 

وانشطة   الرؤية    االقسام السنوية  ومراجعة 

 والرسالة واالهداف. 

الكلية   +   مجلس 

المختصة    اللجان 

 + االقسام 

عقد ندوتي   خالل  

 العام الدراسي 

 قيد اإلنجاز 

لتحديد   4 استبيان  خالل  من  اليات  اح  اقتر

الفاقد التعليمي للطلبة الملتحقي   بالدراسة  

المستوى   عىل  باالساس  االوىل  للمرحلة 

  .  العلمي

+   االقسام العلمية

 العلمية  نةاللج

سي  خالل الفصل الدرا 

 االول 

 غير منجز 

ي متخصص لشعب ضمان  5
تاهيل كادر وظيف 

االرشاد  وشعبة  الجامعي  واالداء  الجودة 

 . بوي والنفسي  التر

   + مجلس الكلية

شعبة ضمان 

 الجودة 

خالل الفصل الدراسي  

 االول 

 منجز 

 

 

 للكلية. التنظيم األداري والموارد المادية والبشرية 2
 



ح ت عن الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 التنفيذ 

ة التنفيذ   فتر

عامة   1 بأرشادات  خاصة  ات  بوستر طبع 

ي  
 
ات و المرافق الخدمية ف ألستخدام المختت 

والدفاع    الكلية السالمة  أرشادات  وكذلك 

 . ي
 المدن 

+   معاون العميد االداري

ي االقسام + 
الدفاع المدن 

ي الكلية
 
 + وحدة االعالم  ف

 شهر واحد

 منجز 

خطةضت 2 واالقسا  مي    و   مالكلية  لخطة 

برامج لتطوير األداء وتحسي   نقاط الضعف 

بناء   ي 
والفب  األداري  الكادر  تقارير   لدى  عىل 

 تقييم األداء. 

+ وحدة   االقسام العلمية

ي  
 
التدريب والتطوير ف

اللجان  الكلية +

 المختصة 

خالل العام 

 الدراسي 

 منجز 

الكلية   3 مكتبة  أستخدام  وسائل  تطوير 

ا وتجهت    ونية 
ألكتر بالكتب  بطريقة  لمكتبة 

ي  
ون  األلكتر بشقيها  الحديثة  والمصادر 

ي 
ر
 . والورف

معاون العميد للشؤون 

 العلمية 

خالل العام 

 الدراسي 

 منجز 

 

 . الكادر التدريسي والبرنامج االكاديمي وطرائق التدريس3
 
ح ت الجهة المسؤولة عن  الحل المقتر

 التنفيذ 

ة التنفيذ   فتر

لماوضع   1 الشهري  األداء  لتوثيق  ي لية  نتسب 

 الكلية 

الشعب  +  االقسام

 والوحدات االدارية 

خالل العام 

 الدراسي 

 قيد اإلنجاز 

ي   2 وي    ج لثقافة    الكليةتنفيذ ورش لمنتسب  للتر

لتطبيق  العمل  واليات  وأهدافها  الجودة 

األداء   منظومة  ي 
 
ف الشاملة  الجودة  معايت  

 . الجامعي 

  + شعبة ضمان الجودة

 التعليم المستمر 

خالل العام 

 سي الدرا

 منجز 

الكتب   3 الدراسية و  المناهج  مراجعة وتقييم 

التعليمية   العملية  ومخرجات  المنهجية 

 وطرائق التدريس للمراحل كافة 

+ اللجنة   االقسام

 العلمية 

نهاية العام  

 الدراسي 

 منجز 

والنفسي  ت 4 بوي  التر األرشاد  لجنة  دور  فعيل 

 وتوثيق نشاطها 

+ لجنة األرشاد  االقسام

بوي  التر

العام خالل 
 الدراسي 

خالل   5 من  التدريسي  الكادر  مهارات  تطوير 

 برامج تدريب حول أحدث طرق التدريس 

+ شعبة ضمان  االقسام

+ التعليم  الجودة

 المستمر 

خالل العام 
 الدراسي 

 منجز 

وال   6 الزائر  االستاذ  برنامج  ام خالل الع الكلية +  مجلسمتحن  متطبيق 



ي لكافة مراحل الدراسة.   الدراسي  االقسام  الخارج 
 غير منجز 

مقرر  7 لكل  المتكاملة  الحقيبة  انجاز  اكمال 

ي 
ون  األلكتر الموقع  عىل  ها  ونشر دراسي 

 للكلية. 

+   االقسام العلمية

اللجنة العلمية + وحدة 

األعالم + الموقع 

ي 
ون   االلكتر

خالل العام 

 الدراسي 

 منجز 

وبرامج   8 مؤسسي   اعتماد  برامج  دراسة 

 اعتماد تخصصية لالقسام 

الكلية +  جلسم

 االقسام 

خالل العام 

 الدراسي 

 قيد االنجاز 

لشكاوى    وضع 9 ومعلنة  واضحة  آلية 

 التدريسيين والموظفين 

شعبة  + الكلية مجلس

 ضمان الجودة

 منجز 

 

 

 . البحث العلمي4
 
ح ت الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

العلمية  تضمي     1 لخطة   لالقسامالخطة 

 ات العلمية. قيللتر 

 

رئاسة القسم +  

+  العلمية ةناللج

قيات   لجنة التر

 العلمية 

 خالل العام الدراسي 

 منجز 

الكلية   الية  وضع 2 قبل  نفقات    من  لتغطية 

الهيئة  العضاء  الخارجية  المشاركات 

المحلية   العلمية  الموتمرات  ي 
 
ف التدريسية 

 . ميةوالعال 

 خالل العام الدراسي  مجلس الكلية 

 منجز 

تخرج   متصمي 3 لبحوث  بيانات  قاعدة 

 الطلبة. 

 

رئاسة القسم +  

اللجنة العلمية + 

+  مكتبة الكلية

وحدة تكنلوجيا 

 المعلومات 

 خالل العام الدراسي 

 منجز 

وتاليف    وضع 4 اع  االختر اءات  لت  دعم  خطة 

ة للطلبة الكتب  . والبحوث المتمت  

 خالل العام الدراسي  مجلس الكلية 

 منجز 

ل  5 مخترص  مقرر  البحث تنفيذ  منهجية 

 العلمي لطلبة المرحلة الرابعة. 

اللجان  +  االقسام

 العلمية 

  الدراسي الفصل خالل 

 االول 

 منجز 



مجل 6 للكلية   صينتين   علميتين   تيناصدار 

ي  
 
لتشجيع البحث العلمي للكادر التدريسي ف

 الكلية وتسهيل عملية نشر البحوث. 

 مجلة للحاسبات والمعلوماتية  -1

وث اإلنسانية  مجلة علمية خصة بالبح -2

 والقانونية  

 

 

 مجلس الكلية 

 

 

 منجز 

  +مجلس الكلية  وضع آلية واضحة ومعلنة لشكاوى الطلبة 7

معاون العميد  

 للشؤون العلمية+

 شعبة ضمان 

 

 منجز 

 . شؤون الطلبة5
 
ح ت الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

واستبيانات  1 ميديانية  مسوحات    اجراء 

دراسات تقويمية للتعرف عىل اجراء  لغرض  

ي جميع المجاالت  احتياجات الطلبة
 
 . ف

لجنة +  االقسام

بوي  االرشاد التر

 والنفسي 

 خالل العام الدراسي 

 قيد االنجاز 

ال   2 القبول   و   نظمةاعالن  تعليمات 

و   والتحويل  واالنتقال  االنضباط والتسجيل 

العامة  المرافق  استخدام  وتعليمات 

. وتعليمات السالم ي
 ة والدفاع المدن 

+  شؤون الطلبة

ي + 
الدفاع المدن 

وحدة االعالم + 

ي 
ون   الموقع االلكتر

 خالل العام الدراسي 

 منجز 

الطلبة انجاز   3 اراء  نماذج استبانات استطالع 

هيئة  اعضاء  واداء  التعليم  جودة  ي 
 
ف

ي الكلية التدريس والخدمات
 
 . العامة ف

+ اللجنة   االقسام

+ مسؤول  العلمية

 ة الجود

 العام الدراسي  نهاية

 منجز 

بيانات 4 قاعدة  ألنواع    تصميم  احصائية 

المعالجة    ىالشكاو  ونوع  وعددها  الطالبية 

 . ونسبها 

 

+ لجنة  االقسام

بوي  االرشاد التر

والنفسي + مجلس 

 الكلية 

 خالل العام الدراسي 

 قيد اإلنجاز 

بوي    5 التر االرشاد  وحدة  برنامج  اعالن 

يتضمن واض  والنفسي  ل توصيف    ها مهامح 

 ها. وواجبات 

لجنة االرشاد + 

+  وحدة االعالم

ي 
ون   الموقع االلكتر

 خالل العام الدراسي 

 منجز 

استبيان  6 الطالبل   اجراء  رض   عن    مقياس 

 . بصورة شاملة كليةال

 

 ة+ لجن  االقسام

بوي  االرشاد التر

والنفسي + مجلس 

+ شعبة  الكلية

 خالل العام الدراسي 

 منجز 



 ضمان الجودة 

 

 مة المجتمع. خد6
 
ح ت الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

مخرجات  1 من  المستفيدة  الجهات  اك  اشر

لمعرفة   الكلية  ي 
 
ف التعليمية  مدى العملية 

لمتطلبات  الدراسية  امج  الت  مالئمة 

 . احتياجات المجتمع وسوق العمل

 خالل العام الدراسي  مجلس الكلية 

 قيد األنجاز 

خدمة  الي  وضع 2 ي 
 
ف الكلية  دور  لتعزيز  ات 

المستفيدة والجهات  واستحداث    المجتمع 

 . مركز لخدمة المجتمع

 خالل العام الدراسي  مجلس الكلية 

 منجز 

 

 

 خطة التحسين ألداء الشعب والوحدات األدارية
 

 

 

الجهة المسؤولة عن  الحل المقترح  ت

 التنفيذ 
 فترة التنفيذ 

الكلية   واهداف ورسالة لرؤية بوسترات طبع 1
  والتثقيف القسم اروقة  في ونشرها األقسام و

 . بشأنها

 شهر واحد    الجودة ضمان شعبة 
 تم اإلنجاز 

  للكتب التوثيق آليات برامج و و ضعف 2

 أنجاز اإلجابة لسرعة تتطلب التي الرسمية

  الكلية مهام

معاون العميد  
 للشؤون اإلدارية 

 خالل العام الدراسي
 اإلنجاز  تم

 اختصاصات في  التطويرية دوراتال أقامه  3

 والدورات(  االنكليزية  واللغة الحاسوب)

  الجودة ضمان شعبة لمنتسبي الخاصة

 اإلرشاد وحدة  ومنتسبي الجامعي واألداء

 بالعمل النهوض اجل من التربوي

 الجودة  ضمان شعبة
 و التعليم المستمر 

 خالل العام الدراسي 
 اإلنجاز  تم

لتعليق عن أقسام  اكمال كافة متطلبات رفع ا 4
اللغة اإلنكليزية وأداره األعمال والمحاسبة  

من قاعات دراسية ومختبرات ومساحات  
 خضراء

خالل العام الدراسي   مجلس الكلية 
2021/2022 

 تم اإلنجاز 

مراجعة الهيكلية األدارية للكلية وتبويبها   5
وفق ما متبع في تشكيالت وزارة التعليم  

الصالحيات  العالي والبحث العلمي وحسب 
 وفق المهام الوظيفية  

 المعاون اإلداري
 شعبة ضمان الجودة 

 شهر واحد
 تم اإلنجاز 



وضع آلية واضحة ومعلنة لشكاوى  6
 الموظفين 

 +المعاون اإلداري
 شعبة ضمان الجودة 

 تم اإلنجاز 
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