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 2021خطة التحسين 

 

 مقدمة
 القياملزاما  وخدمة المجتمع فكان العلميفاظا على العملية التعليمية والبحث حالتحسييييين المسييييتم   أهمية من منطلق

معايي  شييملا الخطة يميع  كليةبالالجعدة شييعبة بخطة تنفيذية يتم متابعتها من قبل كلية لل التنافسيييبعمل خطة لتحسييين الع ييع 

 .االعتماد المؤسسي

 :معايير االعتماد المؤسسي رفي عناصأهم نقاط عدم االستيفاء :  أوالا 
 :استراتيجية المؤسسة التعليمية: المعيار األول -1

 الدراسات والمقت حات الخاصة بالتش يعات والقعانين واللعائح لالنتقال الى الالم كزية كليةال تتعف  في ال.  

 في تفعيل التش يعات التي تشجع على االنتقال من الم كزية الى الالم كزية في  تعيد مساهمات للجامعة ال

 .األداء المؤسسي

 

 الحوكمة واإلدارة: المعيار الثاني -2

 المجتمع بخدمة الخاصة والقعانين التش يعات اعداد في المصالح أصحاب يشارك لم 

 الصحي للتامين أنظمة تعيد ال. 

 الستخدام التقنيات الحديثةاالخالقية نظام الضعابط  في الجامعةتعف  ال ي. 

 

 الموارد المالية والمادية :المعيار الثالث -3

  ال تتضمن الخطة المالية معارد مالية كافية لمعايهة المخاط  المحتملة 

 الى بنى تحتية يديدة كليةتحتاج ال. 

  ال يعيد فى المؤسسة التعليمية العدد الكافي من القاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والمختب ات

 .والعرش والمعامل

 نقص في األيهزة المختب ية وقدم المعيعد منها. 

  قلة تعف  معاصفات المختب  الجيدGLP. 

  كبي  من أبعاب المعازنةعدم تعف  التخصيصات لعدد. 

 كليةعدم وجود ميزانية بحثية محددة لل . 

 

 أعضاء هيئة التدريس :المعيار الرابع -4

 على تعفي  المتطلبات البحثية للتدريسين كليةنقص في إمكانية ال. 

 ال تعيد معايي  وا حة لمنح الجعائز العلمية واألكاديمية. 

  . عدم تعفي  الدعم المادي المطلعبة لنش  بحعث و مؤلفات االساتذة في الجامعة 

 الطلبة :المعيار الخامس  -5

 المناسبة لدراسة تلك  جوحدة تحدد احتيايات الطلبة وتعف  الخدمات والب ام كليةفي ال تتعف  ال

 .االحتيايات

 وحدة لدعم الطلبة من ذوي االحتيايات الخاصة كليةال تتعف  في ال. 
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 وانشاء قاعدة بيانات تتضمن  تعظيفهم،ين ومتابعة ف ص جوحدة تنظيمية لمتابعة الخ ي كليةال تعيد لدى ال

 .متابعة الخ يجين

 تقعم على اي اء دراسات ميدانية تعطى مؤش ات عن ف ص العمل كلية ال تعيد وحدة تنظيمية في ال

 .المحتملة

  خدمات الدعم المناسبة للطالب االيانب خالل مدة دراستهم فى -عند اقتضاء الحاية-ال تتعف  في الجامعة

 . اقامتهم وتنظمها بتسهيلم عتق البلد،

 للعمل على تعسيع المنح الدراسية من خالل التعاصل مع الجامعات العالمية ال صينةكلية تحتاج ال. 

  لالستفادة من اراء وأفكار الطالبكليةالعليا للال تعيد ممثلية للطلبة في االدارة ،. 

 البحث العلمي :المعيار السادس  -6

 قلة البحعث القابلة للتسعيق والتطبيق العملي. 

 بالمجالت الدورية العالمية االلكت ونية كليةعدم ربط معقع ال. 

  والخاصةعدم تطابق مخ يات الدراسات العليا مع المشاكل المعيعدة في القطاعات العامة. 

 قلة البحعث والمشاريع ذات الطابع التعاوني مع باحثين من يامعات ومؤسسات عالمية . 

 قلة التخصيصات المالية للبحعث. 

 خدمة المجتمع :المعيار السابع  -7

 والمنظمات المختلفة كلياتعدم تفعيل اليات التعاون بين ال. 

 يا وعالمياعدم تنظيم ب امج لتدريب الطلبة في مؤسسات مختلفة محل 

 عدم تفعيل الب امج الخاصة مثل مكافحة االدمان ومحع االمية وغي ها من الب امج التعععية. 

 المناهج: المعيار الثامن  -8

  تطعر است اتيجيات التعليم والتعلم فى المؤسسة التعليمية وفقا لعملية التغذية ال ايعة من قبل الطلبة التى

 .وتطعي هاتساعد فى تقعيم تلك االست اتيجية 

 يشارك ممثلع الجهات المستفيدة في تصميم المنهج وتطعي ه. 

  ال تعيد اتفاقيات مع االقسام المناظ ة فى الجامعات العالمية ال صينة لتطعي  المناهج واستضافة خب اء

 ..المناهح فى الجامعات العالمية لمناقشة آليات تقعيمها وتطعي ها

 لكليةا في االكاديمية امجشهادات االعتماد الدولية للب  ويعد عدم. 

  ال يعيد تطعي  الست اتيجيات التعليم والتعلم فى المؤسسة التعليمية وفقا لعملية التغذية ال ايعة من قبل

 تقعيم تلك االست اتيجية وتطعي ها فيتساعد  التيالطلبة 

  التعليمية الخاصة من ط ائق ووسائل تقنية اتيتياحاالعدم تعفي  المتطلبات الالزمة لتعلم الطلبة ذوي. 

  أكاديميال يعيد نش  لنتايات التعلم لكل ب نامج. 

 

 خطة التحسين : ياا انث
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 استراتيجية المؤسسة التعليمية: المعيار األول

 المسؤولية اجراءات التنفيذ األنشطة المطلوبة نقاط الضعف ت
 الفترة الزمنية

 الى من

1 

الدراسات والمقت حات كلية تتعف  في الال 

الخاصة بالتش يعات والقعانين واللعائح 

 .لالنتقال الى الالم كزية

تحديد الية وزمن 

محدد لتقديم 

الدراسات 

والمقت حات 

الخاصة 

بالتش يعات 

والقعانين واللعائح 

لالنتقال الى 

 الالم كزية

و ع االلية 

والزمن الالزم 

 للتنفيذ

المعاون عميدة الكلية و 

 االداري و العلمي و وحدة
 التخطيط

2021 2024 

2 

في تفعيل  للكلية مساهمات تعيد ال

التش يعات التي تشجع على االنتقال من 

الم كزية الى الالم كزية في األداء 

 المؤسسي

دراسة  كليةتقدم ال

 شاملة
لتفعيل االنتقال 

 .الى الالم كزية

تنفيذ الخطة 

االست اتيجية 

باالنتقال  للكلية

 الى الالم كزية

المعاون  الكلية و عميدة 

 االداري و العلمي و وحدة
 التخطيط

2021 2024 

 والحوكمة إلادارة: الثاني املعيار

3 

 اعداد في المصالح أصحاب ةشاركم عدم
 بخدمة الخاصة والقعانين التش يعات

 المجتمع

 

نش  ثقافة 

مشاركة أصحاب 

المصالح في 

اعداد التش يعات 

والقعانين الخاصة 

 بخدمة المجتمع

 الدععات تعييه
 أصحاب الى

 المصالح
 في للمشاركة
 اعداد
 المقت حات
 بخدمة الخاصة

 المجتمع

 2024 2021 عميد الكلية

 الصحي للتامين أنظمة عدم ويعد 4

االطالع على 

أنظمة التامين 

الصحي المعمعل 

فيها في الجامعات 

 العالمية واالقليمية

الدراسات تقديم 

 والمقت حات في
 تش يعات اعداد
 تضمن وقعانين
 الصحي التامين
 الجامعة لمنتسبي

 2024 2021 القانعنية العميد و العحدة

5 

نظام الضعابط  كليةال فيتعف  ي ال

 الستخدام التقنيات الحديثة االخالقية

 

مناقشة مقت حات 

نظام الضعابط 

األخالقية 

الستخدام التقنيات 

 يةالكلالحديثة في 

عقد ندوات 

وورش عمل 

ومطعيات 

تع يفية في 

 التقنيات الحديثة

عميدة الكلية و المعاون 

و وحدة  االداري و العلمي

 التعليم االكت وني
2021 2024 

 واملادية املالية املوارد: الثالث املعيار

6 
تتضمن الخطة المالية معارد مالية  ال

 المخاط  المحتملة لمعايهةكافية 

تحديد 

التخصيصات 

المالية الكافية 

و ع ألية 

 لمتابعة

أداء الخطة 

 والدعم

عميدة الكلية و  المعاون 

االداري و وحدة 

 الحسابات
2021 2024 
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لمعايهة المخاط  

 المحتملة

 المالي

 مطالبة الجهات-

 المعنية

 بتحديد المعارد

 المالية السنعية

 الى البنى التحتية حاية الكلية  7

دراسة  عمل

تفصيلية 

 الحتيايات الكلية 

 من البنى التحتية

 ريادة
 التخصيصات

 لغ ض المالية
 الصيانة اي اء
 لجميع العامة
كلية ال م افق

 واي اء
 التعسعات
 المطلعبة

عميدة الكلية و المعاون 

و شعبة االداري 

 الحسابات
2021 2024 

8 
 وقدم المختب ية األيهزة في نقص

 .منها المعيعد

خطة الكليات  تقدم

احتياياتها من ب

األيهزة 

المختب ية 

والع وض 

 ومناسئالالزمة 

 التصنيع

و ع الية 

لتجهيز الكليات 

باأليهزة 

والمستلزمات 

 المختب ية

عميدة الكلية و  المعاون 

االداري و رؤساء االقسام 

 و شعبة الحسابات 
2021 2024 

  GLPتعف  معاصفات المختب  الجيد عدم  9

 معايي  تطبيق
 في الجعدة

 المختب ات
وحث  التعليمية

الستيفاء  القساما

متطلبات المختب  

 الجيد

تدريب العاملين 

في المختب ات 

على ممارسات 

GLP  والحصعل

على اعتمادية 

 المختب ات

شعبة  مان الجعدة مدي  

و عميدة الكلية و  

 المعاون االداري 
2021 2024 

10 
 من كبي  لعدد التخصيصات تعف  عدم

 المعازنة أبعاب

 إنشاء فى التعسع

 ذات العحدات
الطابع الخاص 

لتعفي  السيعلة 

المالية القادرة 

على معالجة 

العجز في 

 المعازنة

 التحفظات رفع
 من عدد على
 المعازنة أبعاب

العمل على 

تطبيق مبدأ 

 المنتجة الكلية

عميدة الكلية و  المعاون 

 االداري
2021 2024 

11 

المؤسسة التعليمية العدد ال يعيد فى 

الكافي من القاعات الدراسية ومكاتب 

أعضاء هيئة التدريس والمختب ات 

 .والعرش والمعامل

عمل الخطط 

الالزمة لتعفي  

القاعات الدراسية 

ومكاتب أعضاء 

هيئة التدريس 

والعرش 

 والمعامل

متابعة الخطط 

الخاصة بتعفي  

القاعات ومكاتب 

التدريسيين 

والعرش 

والمعامل 

والعمل على 

عميدة الكلية و  المعاون 

االداري و العلمي و 

 رؤساء االقسام
2021 2024 
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تخصيص 

 األمعال الالزمة

 التدريس هيئة أعضاء: الرابع املعيار

12 
 تعفي  على الكلية إمكانية في نقص

 للتدريسين البحثية المتطلبات

 رؤساء ايتماع
 مع االقسام
 اعضاء

 التدريس هيئة
 لمناقشة
 احتياياتهم

 مناقشة مع
المقت حات 

إلنجاز  الخاصة

 البحعث التطبيقية
 

مخاطبة الجامعة 

 الدعم لتقديم
 هيئة لعضع
 في التدريس
 متطلبات أنجاز

 بحثه

عميدة الكلية و  المعاون 

االداري و العلمي و 

 رؤساء االقسام
2021 2024 

 الطلبة: الخامس املعيار

13 

ايات تيوحدة تحدد اح كليةفي ال تتعف  ال

المناسبة  جالطلبة وتعف  الخدمات والب ام

 .االحتياياتلدراسة تلك 

تقديم خطط 

باالحتيايات من 

قبل األقسام 

 العلمية

وحدة  استحداث

خاصة تحدد 

احتيايات الطلبة 

من الخدمات 

 والب امج

و  المعاون عميدة الكلية 

االداري و العلمي و 

ووحدة  رؤساء االقسام

 االش اف الت بعي 

2021 2024 

14 
 من الطلبة لدعم وحدة الكلية في تتعف  ال

 الخاصة االحتيايات ذوي

مفاتحة األقسام 

بتعفي  الدعم 

والخدمات 

الالزمة ألصحاب 

االحتيايات 

 الخاصة

وحدة  استحداث

 لذوي

االحتيايات 

 الخاصة

 2024 2021 عميدة الكلية 

15 

 لمتابعة تنظيمية وحدة الكلية لدى تعيد ال
 تعظيفهم، ف ص ومتابعة الخ يجين
 متابعة تتضمن بيانات قاعدة وانشاء

 .الخ يجين

اعتماد خطة 

لمتابعة الخ يجين 

ومتابعة ف ص 

 تعظيفهم

التعاصل معهم 

 عب  الب يد
 اإللكت وني

 وإعالمهم

بالدورات 

والمؤتم ات التي 

تج ى في الكلية 

 التحاقهمبعد 

 .بسعق العمل

 تكليف الكلية 

بعمل قاعدة 

بيانات 

بالخ يجين 

 ومتابعتهم

عن ط يق 

استبيان سنعي 

لقياس مستعى 

ال  اء عن 

أداء الكلية بعد 

انخ اطهم في 

 .سعق العمل
 

ومكتب يدة الكلية عم

 التأهيل و التعظيف 
2021 2024 
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16 

تقعم على  كليةال في تنظيمية وحدة تعيد ال

اي اء دراسات ميدانية تعطى مؤش ات 

 .عن ف ص العمل المحتملة
 

قيام األقسام في 

بمتابعة  الكلية

الخ يجين من 

ناحية تعف  ف ص 

 العمل

األقسام  تكليف

 في الكلية

بالدراسات 

الميدانية 

وإعطاء 

المؤش ات عن 

 ف ص العمل

 2024 2021 رؤساء األقسام العلمية

17 

تعسيع المنح  على للعملكلية ال تحتاج

الدراسية من خالل التعاصل مع 

 .الجامعات العالمية ال صينة

 االقسام قيام

 االيازات بتفعيل
 و

 وفقا االعارات

 العمل لخطة
 بالقسم

 يخل ال بما
 باالعباء

 بالقسم التعليمية

 وحدةتكليف 

العالقات العامة 

التنسيق بالمهمة ب

وحدة مع 

 الدراسات العليا

 المعاون العلمي 

العالقات  مدي  وحدة

 الكلية  العامة في
 

2021 2024 

18 
تعيد ممثلية للطلبة في االدارة العليا  ال

 .الطالب وأفكار اراء من لالستفادة ،كليةلل

اش اك الطلبة في 

مجالس األقسام 

والكليات 

لالستفادة من 

 اراءهم وافكارهم

استحداث ممثلية 

في كل للطالب 

 كلية

رؤساء معاوني العميد و

 األقسام
2021 2024 

 العلمي البحث: السادس املعيار

19 
 والتطبيق للتسعيق القابلة البحعث قلة

 العملي

عمل خطة للبحث 

العلمي بما يتالءم 

ومتطلبات السعق 

وحل المشكالت 

المجتمعية مع 

تحديد أهدافها 

ومصادر التمعيل 

وآلية متابعتها 

الباحثين والتزام 

 بها

 

اي اء زيارات 

ميدانية 

للمؤسسات 

الحكعمية 

والقطاع الخاص 

واالطالع على 

مشاكل العمل 

والتعاون في 

حلها من خالل 

اليات تعاون 

علمي وإلزام 

طلبة الدراسات 

العليا بان تكعن 

مشاريعهم 

البحثية هي لحل 

مشاكل العمل 

 هذه

العلمي و رؤساء المعاون 

 ية االقسام و اللجان العلم
2021 2024 

20 
 الدورية بالمجالت الجامعة معقع ربط عدم

 االلكت ونية العالمية

االستفادة من 

قعاعد البيانات 

تفعيل المكتبة 

االفت ا ية 

ودعم البحعث 

اللجان و المعاون العلمي  

و مجلة العلمية في القسم 

 الكلية 
2021 2024 
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والمستععبات 

 العالمية

االصيلة من 

خالل النش  في 

المستععبات 

 العالمية

 

21 

عدم تطابق مخ يات الدراسات العليا مع 

المشاكل المعيعدة في القطاعات العامة 

 .والخاصة

عمل خطة للبحث 

العلمي بما يتالءم 

ومتطلبات السعق 

وحل المشكالت 

المجتمعية مع 

تحديد أهدافها 

ومصادر التمعيل 

 وآلية متابعتها

 طلبة تشجيع
 العليا الدراسات
 مشاريع باختيار

 بحعثهم بالتعاقد
 قطاعات مع
 المختلفة الدولة

 اللجان العلمية في االقسام

 2024 2021  المعاون العلمي 

22 

 الطابع ذات والمشاريع البحعث قلة
 يامعات من باحثين مع التعاوني

 .عالمية ومؤسسات

 فياالشت اك 

مشاريع البحثية ال

 على

 المحليمستعى ال

 مستعىالوعلى 

 االقليمي

والمستعى 

 العالمي

تشجيع 

التدريسيين 

والباحثين على 

التعاصل مع 

المؤسسات 

العلمية للحصعل 

على الف ص 

 المناسبة

 رؤساء االقسام
 و اللجنة العلمية 

2021 2024 

 قلة التخصيصات المالية للبحعث 23

تعفي  ما يفيد 

بتخصيص 

معازنة ألنشطة 

 البحث العلمي

مفاتحة وزارة 

العالي التعليم 

ووزارة المالية 

بتخصيص 

معازنة خاصة 

بالبحث العلمي 

تدرج  من 

 معازنة الجامعة

 2024 2021 العميد 

 املجتمع خدمة: السابع املعيار

24 
عدم تفعيل اليات التعاون بين الجامعة 

 والمنظمات المختلفة

الكليات  تقديم

 العمل خطط
 المجتمعية

 المختلفة بأقسامهم

تفعيل متابعة 

التعاون  اليات

العلمي بين 

الجامعة 

ومؤسسات 

المجتمع المدني 

 من الخطة 

 لكلية السنعية ل

العميد و المعاون  

االداري و العلمي و 

 رؤساء األقسام
2021 2024 

25 
عدم تنظيم ب امج لتدريب الطلبة في 

 مؤسسات مختلفة محليا وعالميا

الخطط تقديم 

السنعية لب امج 

تدريب الطلبة في 

المؤسسات 

 المختلفة

ادراج ب امج 

التدريب للطلبة 

في مؤسسات 

محتفلة محلية 

وعالمية  من 

العميد و المعاون االداري 

رؤساء و العلمي و 

 األقسام
2021 2024 
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الية لضمان 

 تدريب الطلبة

 املناهج: الثامن املعيار

26 

 فيال تعيد اتفاقيات مع االقسام المناظ ة 

الجامعات العالمية ال صينة لتطعي  

 في جالمناهج واستضافة خب اء المناه
الجامعات العالمية لمناقشة آليات تقعيمها 

 وتطعي ها

تقدم األقسام في 

الخطط  كليةال

العلمية ألب ام 

اتفاقيات مع 

األقسام المناظ ة 

في الجامعات 

 العالمية ال صينة

كلية قيام ال

 عقدباعتماد 

اتفاقيات علمية 

مع األقسام 

في المناظ ة 

الجامعات 

العالمية 

 ال صينة

العميد و المعاون العلمي 

 و االداري 
2021 2024 

27 

 الدولية االعتماد شهادات ويعد عدم
 .كليةال في االكاديمية للب امج

 

و ع است اتيجية 

خاصة بالب نامج 

األكاديمي في 

اقسام الكليات 

المختلفة والعمل 

اكمال يميع على 

متطلبات االعتماد 

الب امجي لألقسام 

 لكلية.والمؤسسي ل

العمل على 

كلية حصعل ال

 عتماداال على
 المؤسسي

واالقسام على 

االعتماد 

 الب امجي

العميد و المعاون االداري 

و العلمي و رؤساء 

 االقسام 
2021 2024 

28 

ست اتيجيات التعليم ال  ييعيد تطع ال

ية غذوفقا لعملية الت كليةال فيوالتعلم 

 فيتساعد  التيال ايعة من قبل الطلبة 

 تقعيم تلك االست اتيجية وتطعي ها
 

و ع 

است اتيجيات 

للتعليم والتعلم 

وفقا للتغذية 

ال ايعة من قبل 

الطلبة وادرايها 

 من الخطط 

 السنعية للكلية

 من  ادرايها

الخطط السنعية 

ومتابعة لكلية ل

 تنفيذها

 األقسام رؤساء

  المعاون العلميو 
 

2021 2024 

29 

عدم تعفي  المتطلبات الالزمة لتعلم الطلبة 

التعليمية الخاصة من  االيتياحاتذوي 

 ط ائق ووسائل تقنية

تفعيل الية خاصة 

لتعلم الطلبة ذوي 

االحتيايات 

الخاصة وادرايها 

 من الخطط 

السنعية باالقسام 

 ليةفي الك

  من ادرايها
 السنعية الخطط
ومخاطبة  يةللكل

الجامعة لغ ض 

 التفعيل

 2024 2021 رؤساء األقسام العميد و 

30 

ال يعيد نش  لنتايات التعلم لكل ب نامج 

 أكاديمي

 

قيام الكليات نش  

نتايات التعلم لكل 

ب نامج أكاديمي 

واخذ اراء الطلبة 

  من ادرايها
 السنعية الخطط
 العلمية لألقسام

ومتابعة اعتماد 

الب امج 

و رؤساء األقسام العميد و 

 اللجان العلمية 
2021 2024 
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لتحسين الب نامج 

 األكاديمي

األكاديمية 

 لألقسام المختلفة

 


