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 خطة التحسين 
تحليل   افرزه  ما  على  في    SWOTبناًء  مناقشتها  تم  والتي  نتائج  من 

القسم   بتاريخ  مجلس  المنعقدة  لغرض وضع   (               )  بجلسته 

لها وتجاوزها مستق رالحلول  لتحقيق  سعياً  االهداف  ؤبالً  وفق  القسم  ية 

 مرسومة. ال

 وبعد المناقشة تم اقرار خطة التحسينات المبينة في ادناه:  

 ططه: وخ القسمرؤية ورسالة واهداف  .1
 

 
ح ت الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

ات  1 رؤية ورسالة واهداف القسم  لطبع بوستر

ي اروقة 
 
ها ف  القسم والتثقيف بشأنها. ونشر

القسم + شعبة 

+  جودةضمان ال 

 ة االعالم حدو 

 شهر واحد

اعتمد القسم عىل الية جديدة العداد الخطة  2

ة  السنوية تتضمن تحديد الجهة المنفذة وفتر

 التنفيذ. 

رئاسة القسم +  

 اللجان المختصة 

 خالل العام الدراسي 

ي القسم ونخبة من الطلبة  3 اك كل منتسب 
اشر

لمناقشة الخطة السنوية ت المستفيدة جهاوال

الرؤية والرسالة  القسم ومراجعة  وانشطة

 واالهداف. 

رئاسة القسم +  

 اللجان المختصة 

عقد ندوتي   خالل العام  

 الدراسي 

اح اليات من خالل استبيان لتحديد  4 الفاقد اقتر

التعليمي للطلبة الملتحقي   بالدراسة للمرحلة  

. االوىل باالساس عىل المست    وى العلمي

رئاسة القسم +  

 العلمية  نةاللج

  الفصل الدراسي  لخال

 االول 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 للقسم دية والبشريةاوالموارد الم التنظيم األداري. 2
 
ح ت الجهة المسؤولة عن  الحل المقتر

 التنفيذ 

ة التنفيذ   فتر

ات خاصة بأرشادات عامة ألستخدام   1 طبع بوستر

ي 
 
ات و المرافق الخدمية ف القسم وكذلك   المختت 

. أرشادات السالمة والدفاع الم ي
 دن 

ي الالقسم + 
 
ي ف

دفاع المدن 

 + وحدة االعالم  الكلية

 شهر واحد

لخطةضت 2 القسم  خطة  لتطوير و    مي    برامج 

الض نقاط  وتحسي    الكادر  األداء  لدى  عف 

ي بناء  
 . عىل تقارير تقييم األداء  األداري والفب 

 

وحدة  رئاسة القسم + 

ي الكلية التدريب والتطو 
 
ير ف

 اللجان المختصة  +

 خالل العام

 الدراسي 

أستخدام   3 وسائل  بطريقة  تطوير  الكلية  مكتبة 

والمصادر   بالكتب  المكتبة  وتجهت    ونية 
ألكتر

ي 
ر
ي والورف

ون   . الحديثة بشقيها األلكتر

خالل العام  عمادة الكلية 

 الدراسي 

 

 

 سالكادر التدريسي والبرنامج االكاديمي وطرائق التدري. 3
 
ح ت الجهة المسؤولة عن  الحل المقتر

 فيذ التن

ة التنفيذ   فتر

ي القسم لية لتوث اوضع  1 رئاسة القسم + اللجنة  يق األداء الشهري لمنتسب 

 العلمية 

خالل العام 

 الدراسي 

القسم    تنفيذ  2 ي  لمنتسب  لثقافة  ورش  وي    ج  للتر

لتالجود العمل  واليات  وأهدافها  معايت   ة  طبيق 

ي م 
 
 . نظومة األداء الجامعي الجودة الشاملة ف

  شعبةرئاسة القسم + 

التعليم  + ن الجودةضما

 المستمر 

العام خالل 

 الدراسي 

المناهج   3 وتقييم  الكتب الدراسية  مراجعة  و 

وطرائق    ومخرجات العملية التعليمية  المنهجية  

 التدريس للمراحل كافة 

نة رئاسة القسم + اللج 

 العلمية 

نهاية العام  

 الدراسي 

دو ت 4 لجنة  فعيل  والنفسي  ر  بوي  التر األرشاد 

 اطها وتوثيق نش

لجنة  رئاسة القسم + 

بوي  األرشاد   التر

 خالل العام الدراسي 

برامج   5 التدريسي من خالل  الكادر  تطوير مهارات 

 تدريب حول أحدث طرق التدريس 

رئاسة القسم + شعبة  

+ التعليم  ضمان الجودة

 خالل العام الدراسي 



 

 المستمر 

ي م ئر والتطبيق برنامج االستاذ الزا  6 متحن الخارج 

 لكافة مراحل الدراسة. 

عمادة الكلية + رئاسة  

 القسم 

 خالل العام الدراسي 

قيبة المتكاملة لكل مقرر دراسي  اكمال انجاز الح  7

ي للكلية. 
ون  ها عىل الموقع األلكتر  ونشر

رئاسة القسم + اللجنة 

+ وحدة األعالم   العلمية

ي + الموقع االلك
ون   تر

خالل العام 

 الدراسي 

 

 

 بحث العلميال. 4
 
ح ت لمسؤولة الجهة ا الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

للقسم  تضمي     1 العلمية  قيات  تر لللخطة  الخطة 

 العلمية. 

 

رئاسة القسم +  

+  العلمية ةناللج

قيات   لجنة التر

 العلمية 

 خالل العام الدراسي 

نفق  2 لتغطية  الية   القسم  اح  المشاركات  اقتر ات 

الهي العضاء  ي  الخارجية 
 
ف التدريسية  ئة 

العل والعالالموتمرات  المحلية  قبل  مية  من  مية، 

 الكلية. 

 

رئاسة القسم +  

 مجلس الكلية 

 خالل العام الدراسي 

 قاعدة بيانات لبحوث تخرج الطلبة.  تصميم 3

 

رئاسة القسم +  

اللجنة العلمية + 

 مكتبة الكلية 

 خالل العام الدراسي 

احا 4 وت  قتر اع  االختر اءات  لت  دعم  اليف  خطة 

ة الكتب  . طلبةلل والبحوث المتمت  

رئاسة القسم +  

 مجلس الكلية 

 خالل العام الدراسي 

اح   5 البحث اقتر لمنهجية  مخترص  مقرر  تنفيذ 

 العلمي لطلبة المرحلة الرابعة. 

رئاسة القسم +  

اللجان العلمية + 

 مجلس الكلية 

  الدراسي الفصل خالل 

 االول 

 

 

 

 

 



 

 شؤون الطلبة. 5
 
ح ت الجهة المسؤولة  الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة ا  لتنفيذ فتر

واستبيانات 1 ميديانية  مسوحات  لغرض    اجراء 

احتياجات اجراء   للتعرف عىل  تقويمية  دراسات 

ي جميع المجاالت  الطلبة
 
 . ف

 

رئاسة القسم +  

لجنة االرشاد 

بوي والنفسي   التر

 خالل العام الدراسي 

ال   2 والتسجيل    و   ظمةناعالن  القبول  تعليمات 

و  واال  والتحويل  وتعليم نتقال  ات االنضباط 

السالمة   وتعليمات  العامة  المرافق  استخدام 

 . ي
 والدفاع المدن 

 

+  شؤون الطلبة

ي +
 الدفاع المدن 

+  موحدة االعال 

ي 
ون   الموقع االلكتر

 خالل العام الدراسي 

ي  انجاز   3
 
ف الطلبة  اراء  استطالع  استبانات  نماذج 

الت هيئة  اعضاء  واداء  التعليم  دريس  جودة 

ي امة الع والخدمات
 
 . لية  الكف

 

رئاسة القسم +  

+  نة العلميةاللج

 ؤول الجودة مس

 العام الدراسي  نهاية

بيانات 4 قاعدة  الشكاو   تصميم   ىاحصائية ألنواع 

 . الطالبية وعددها ونوع المعالجة ونسبها 

 

رئاسة القسم +  

االرشاد  ةلجن

بوي والنفسي  +  التر

 مجلس الكلية 

 خالل العام الدراسي 

والنفسي    5 بوي  التر االرشاد  وحدة  برنامج  اعالن 

 ها. وواجبات  ها هامم توصيف واضح ل  يتضمن

لجنة االرشاد + 

+  وحدة االعالم

ي 
ون   الموقع االلكتر

 خالل العام الدراسي 

  كلية عن ال  مقياس رض  الطالبل  اجراء استبيان  6

 .بصورة شاملة

 

  رئاسة القسم +

االرشاد  ةلجن

بوي والنفسي +  التر

+  جلس الكليةم

ضمان شعبة 

 الجودة 

 خالل العام الدراسي 

 

 

 

 



 

 خدمة المجتمع. 6
 
ح ت لجهة المسؤولة ا الحل المقتر

 عن التنفيذ

ة التنفيذ   فتر

مخرجات   1 من  المستفيدة  الجهات  اك  اشر

ي الكلية لمعرفة  
 
مدى مالئمة  العملية التعليمية ف

امج الدراسية لمتطلبات احتياجات المجتمع    الت 

 . لعملوسوق ا

 خالل العام الدراسي  مجلس الكلية 

خدمة   2 ي 
 
ف الكلية  دور  لتعزيز  اليات  اح  اقتر

 . والجهات المستفيدةالمجتمع 

 خالل العام الدراسي  مجلس الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسة القسمئة ر صادقم


