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 (:نجاحالتنفيذ، التوقيتات، التكلفة، مؤشرات اليتم حتديد األهداف، املخرجات، األنشطة، مسئولية : )ملدة عام للوحدهاخلطة التنفيذية التفصيلية  :اعال

 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

حتقيق أداء -4

متميز لوحدات 

ضمان اجلودة 

 بالكلية

التوعية باخلطة  4-4

االسرتاتيجية للكلية فيما 

خيتص بالرؤية والرسالة 

واالهداف االسرتاتيجية 

 بعد اعتمادها

 حتقيق التوعية

عقد ورش عمل لشرح  4-4-4

للتخطيط املفاهيم اخلاصة 

االسرتاتيجي للرؤية والرسالة 

واالهداف االسرتاتيجية جلميع 

طالب  –طالب )الفئات 

اعضاء هيئة  -دراسات عليا  

 –هيئة معاونة  –التدريس 

 (اجملتمع املدني

وحدة ضمان 

 اجلودة 

444 

 0440أكتوبر  0440سبتمرب 

اخلطة  تفعيل 4-0

التنفيذية اإلسرتاتيجية 

 للكلية

املراحل  االنتهاء من

اخلطة األولي من 

 التنفيذية

عقد ورش عمل ربع  4-0-4

                                                     سنوية مل

 تابعة تنفيذ اخلطة التفيذية

وتقرير ربع سنوي يرفع لإلدارة 

 ملا مت تنفيذه من اخلطة

 -إدارة الكلية  

وحدة ضمان 

 اجلودة

044 

 نوفمرب

0440 

 يوليو

0449 

دراسة حتديث ال 4-4

 ذاتية للكلية ال

وجود دراسة ذاتية 

للكلية معتمدة 

 ومفعلة

إعداد دراسة ذاتية  4-4-4

 وإعتمادها

 –إدارة الكلية 

 -رؤساء االقسام  

وحدة ضمان 

 اجلودة

0444 

 أكتوبر

0440  

 ديسمرب

0440 
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 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

تقرير سنوي معتمد  4-0

 وطباعته وإعالنه

اإلنتهاء من التقرير 

للعام السنوي 

 0444-0440اجلامعي 

إعداد تقرير سنوي للعام  4-0-4

وإعتمادة  0444-0440اجلامعي 

متضمن قائمة التحسينات اليت 

 مت تنفيذها 

وحدة ضمان 

 اجلودة

0444 

 أكتوبر

0440 

 أكتوبر

0440 

تقرير سنوي معتمد  4-0-0

 ومطبوع ومعلن 

وحدة ضمان 

 اجلودة

 أكتوبر- 

0440 

 نوفمرب

0440 

وتقارير توصيفات  4-4

لربامج واملقررات حمدثة ل

الدراسية ملرحلة 

 البكالوريوس 

اإلنتهاء من إعداد 

التوصيفات 

 والتقارير 

التحديث املستمر  4-4-4

 0440-0444لتوصيفات املقررات 

 0444-0440وتقارير 

 –أقسام الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة

-- 

 سبتمرب

0440 

 سبتمرب

0440 

ورشة عمل  0 عقد عدد 4-4-0

لكيفية رفع توصيف الربامج 

 واملقررات علي موقع الفرابي

وحدة ضمان 

 اجلودة

044 

 0440نوفمرب

 0449يناير

 0440نوفمرب

 0449يناير

توصيف وتقارير  4-0

الربامج واملقررات الدراسية 

 ملرحلة الدراسات العليا

اإلنتهاء من توصيف 

الربامج وتقرير

 واملقررات

عمل عمل ورشة  4-0-4

للتعريف بالالئحة اجلديدة 

 وتعديالتها

وحدة ضمان 

 اجلودة

044 

 0440نوفمرب 0440نوفمرب

حتديث توصيفات  4-0-0

وتقارير الربامج واملقررات وفقًا 

 وتعديالتهالالئحة اجلديدة 

وحدة ضمان 

 اجلودة

--- 

 0440نوفمرب 0440نوفمرب
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 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

ورشة عمل  4عقد عدد  4-0-4

الربامج لكيفية رفع توصيف 

 واملقررات علي موقع الفرابي

وحدة ضمان 

 اجلودة

044 

 ديسمرب

0440 

 ديسمرب

0440 

عقد ورش عمل للتوعية  4-0-0

باملعايري القياسية المتحانات 

 الدراسات العليا

وحدة ضمان 

 اجلودة

444 

 0440أكتوبر

 0449ابريل 

 0440أكتوبر

 0449ابريل 

طباعة مطويات لنشر  4-9

واملساعدة يف  ثقافة اجلودة

اعمال وحدة ضمان 

 اجلودة
 

 طباعة املطويات

طباعة مطوية آللية  4-9-4

عمل الكنرتول ملرحلة 

 البكالوريوس والدراسات العليا

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 0440نوفمرب 0440نوفمرب

مطويه للتعريف بانشطة  4-9-0

 وحدة ضمان اجلودة

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 0440نوفمرب 0440نوفمرب

طباعة مطوية ملعرفة  4-9-4

نظام االمتحان ملرحلة 

 البكالوريوس والدراسات العليا

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 0440نوفمرب 0440نوفمرب

استمرارية نظام  4-0

اجلودة بالكلية واالهتمام 

 باإلجراءات التصحيحية

استمرارية تفعيل 

اجلودة بأقسام 

 الكلية املختلفة

ورش عمل دورية  عقد 4-0-4

ملتابعة وتقييم األداء وضمان 

 اجلودة يف األقسام املختلفة يف

الكلية وذلك يف ضوء معايري 

اهليئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد

 -ادارة الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة 

4444 

 0449أغسطس 0440سبتمرب
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 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

عمل المستلزمات ورش  4-0-0

األداء دورية ملتابعة وتقييم ال

وضمان اجلودة يف األقسام 

املختلفة فيالكلية وذلك يف ضوء 

معايري اهليئة القومية لضمان 

 جودة التعليم واالعتماد

 -ادارة الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة 

4444 

 0449أغسطس 0440سبتمرب

زيارات دورية ميدانية  4-0-4

للمتابعة الداخلية القسام الكلية 

املختلفة ملتابعة اداء االقسام 

وعمل تقارير خاصه بها ورفعها 

إلي ادارة الكلية واالقسام 

للتفعيل وعمل اإلجراءات 

 التصحيحية

 -ادارة الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة

 -

 نوفمرب

0440 

 أغسطس

0449 

حتديث كتيب نظام  4-0-0

اجلودة الداخلي وفقًا للمتغريات 

واالصدارات ملركز ضمان 

 اجلودة

وحدة ضمان 

 اجلودة

444 

 سبتمرب

0440 

 نوفمرب

0440 

مراجعة تقارير تقويم  4-0-4

األداء من مركز ضمان اجلودة 

 ومتابعة اإلجراءات التصحيحية

 -ادارة الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة

--- 

 سبتمرب

0440 

 نوفمرب

0440 
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 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

إعداد خطط تدريبية  4-0

القيادات )للفئات 

اعضاء   -االكادميية 

اهليئة  -هيئة التدريس 

 (االداريني –املعاونه 

وجود خطط 

تدريبية للفئات 

 املعنية

حتديث اخلطة التدريبية  4-0-4

للقيادات االكادميية بناًء علي 

دراسة االحتياجات التدريبية 

 للقيادات 

 – اقسام الكلية

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 سبتمرب

0440  

 نوفمرب

0440 

حتديث اخلطة التدريبية  4-0-0

أعضاء هيئة التدريس بناًء علي 

 دراسة االحتياجات التدريبية 

 –اقسام الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 سبتمرب

0440  

 نوفمرب

0440 

حتديث اخلطة التدريبية  4-0-4

دراسة لإلداريني بناًء علي 

 االحتياجات التدريبية

 –اقسام الكلية 

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 سبتمرب

0440  

 نوفمرب

0440 

متابعة وتقييم التدريب  4-0-0

 للفئات املعنية

وحدة ضمان 

 اجلودة

-- 

  0449أغسطس  0440ديسمرب

إعداد خطط ملواجهه  4-44

عجز أعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية

وجود خطة 

ملواجهه معتمدة 

عجز أعضاء هيئة 

 التدريس

إعتماد اخلطط السنوية  4-44-4

املعدة ملواجهه عجز السادة 

 أعضاء هيئة التدريس

 -إدارة الكلية 

  -أقسام الكلية  

وحدة ضمان 

 اجلودة

-- 

أكتوبر 

0440 

 0440أكتوبر 
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 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

حتقيق -0

مستوى مالئم 

من احلوكمة 

الفاعلة 

واملتطورة يف 

إدارة منظومة 

ضمان جودة 

التعليم العالي 

 بالكلية 

قياس رضا وحدة  0-4

 ضمان اجلودة بالكلية

قياس دوري لرضاء 

األطراف املعنية عن 

 أداء الوحدة

أخذ تغذية راجعة من  0-4-4

األطراف املستفيدة حول دور 

واستمرارية اجلودة يف ترسيخ 

منظومة اجلودة بالكلية وعمل 

خطط حتسينية بناء علي هذه 

 االستبيانات وتفعيلها

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

 0440سبتمرب 

أغسطس 

0449 

أخذ تغذية راجعة عن  0-4-0

أثر مشوعات التطوير بالكلية 

وعمل خطط حتسينية بناء 

 علي هذه االستبيانات وتفعيلها

 -إدارة الكلية 

ضمان وحدة 

 اجلودة

4444 

 0440سبتمرب 

أغسطس 

0449 

تفعيل نظام معلومات  0-0

 متكامل 
تفعيل نظام الفرابي 

 بالكلية

تفعيل نظام الفرابي  0-0-4

لتقويم األداء وضمان اجلودة 

 بالكلية

وحدة ضمان 

 اجلودة

444 

  0440نوفمرب   0440نوفمرب 

نظام التوعية والنشر  0-4

 والتوثيق ألنشطة الوحدة

عقد ورش عمل للتوعية  0-4-4

 مبفاهيم اجلودة وترسيخها 

وحدة ضمان 

 اجلودة

444 

  0440سبتمرب

اغسطس 

0449 

إعداد نشرات توعية  0-4-0

 بأنشطة وإجنازات الوحدة

وحدة ضمان 

 اجلودة

4444 

  0440نوفمرب   0440سبتمرب
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 اهلدف 
 املخرجات 

 (حمددة)

 مؤشرات النجاح

 (قابلة للقياس)
 مسئولية التنفيذ األنرشطة الرئيسية

 فرتة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

ستيفاء وضع الكلية إل 0-0

 NORMSال 

إستيفاء قاعدة 

 بيانات الكلية

حتديث وحصر مباني  0-0-4

الكلية واملستشفي من حيث 

التصميم واملساحة واإلضاءة 

والتهوية ووسائل االمن 

 والسالمة

 -- آمني الكلية

 0440سبتمرب

أغسطس 

0449 

تنسيق دائم مع  0-4

مركز ضمان اجلودة 

 باجلامعة

املشاركة يف تشكيل 

 جملس إدارة املركز

 

حضور ورش عمل 

 املركز

يف الئحة مركز  تعديل 0-4-4

ضمان اجلودة واملعممه علي 

وحدات ضمان اجلودة بالكليات 

وذلك من حيث تشكيل جملس 

 اإلدارة

وحدة ضمان 

 اجلودة

--- 

 0440نوفمرب 0440سبتمرب

حضور ورش عمل  0-4-0

 مركز ضمان اجلودة

وحدة ضمان 

 اجلودة

 -

 0440سبتمرب

أغسطس 

0449 

 .كافة األهداف، املخرجاتيتم إضافة سطور إضافية إلدراج  -
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 :الزمين ألنشطة املشروع بالكامل اإلطار: ثانيا

 .هموضحا الفرتة الزمنية لكل نشاط على حد اآلتي،يف اجلدول  املشروع،يتم حتديد إطار زمين مفصل ألنشطة 

 النرشاط الكود
 (بالرشهر)زمن املرشرع  

9 10 11  12 1 2  3 4 5  6 7 8  

عقد ورش عمل لشرح املفاهيم اخلاصة للتخطيط  4-4-4

 االسرتاتيجي 
            

             عقد ورش عمل ربع سنوية ملتابعة تنفيذ اخلطة 4-0-4
             إعداد دراسة ذاتية وإعتمادها 4-4-4
             وإعتمادة 0444-0440إعداد تقرير سنوي للعام اجلامعي  4-0-4
             تقرير سنوي معتمد ومطبوع ومعلن 4-0-0
وتقارير  0440-0444التحديث املستمر لتوصيفات املقررات  4-4-4

0440-0444 
            

ورشة عمل لكيفية رفع توصيف الربامج  0عقد عدد  4-4-0

 واملقررات علي موقع الفرابي
            

             عمل ورشة عمل للتعريف بالالئحة اجلديدة وتعديالتها 4-0-4
             حتديث توصيفات وتقارير الربامج واملقررات 4-0-0
ورشة عمل لكيفية رفع توصيف الربامج واملقررات  4عقد عدد  4-0-4

 علي موقع الفرابي
            

عقد ورش عمل للتوعية باملعايري القياسية المتحانات  4-0-0

 الدراسات العليا
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طباعة مطوية آللية عمل الكنرتول ملرحلة البكالوريوس  4-9-4

 والدراسات العليا
                

             مطويه للتعريف بانشطة وحدة ضمان اجلودة 4-9-0
طباعة مطوية ملعرفة نظام االمتحان ملرحلة البكالوريوس  4-9-4

 والدراسات العليا
            

اعداد ومستلزمات وعقد ورش عمل دورية ملتابعة وتقييم  4-0-4

 األداء وضمان اجلودة يف األقسام
            

زيارات دورية ميدانية للمتابعة الداخلية القسام الكلية  4-0-0

 املختلفة ملتابعة اداء االقسام
            

دورية ملتابعة وتقييم األداء وضمان العمل المستلزمات ورش  4-0-4

اجلودة يف األقسام املختلفة فيالكلية وذلك يف ضوء معايري 

 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

            

             حتديث كتيب نظام اجلودة الداخلي 4-0-0
             مراجعة تقارير تقويم األداء من مركز ضمان اجلودة 4-0-4
حتديث اخلطة التدريبية للقيادات االكادميية بناًء علي  4-0-4

 دراسة االحتياجات التدريبية للقيادات 

            

حتديث اخلطة التدريبية أعضاء هيئة التدريس بناًء علي  4-0-0

 دراسة االحتياجات التدريبية 

            

حتديث اخلطة التدريبية لإلداريني بناًء علي دراسة  4-0-4

 االحتياجات التدريبية
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             متابعة وتقييم التدريب للفئات املعنية 4-0-0
إعتماد اخلطط السنوية املعدة ملواجهه عجز السادة أعضاء  4-44-4

 هيئة التدريس

            

أخذ تغذية راجعة من األطراف املستفيدة حول دور اجلودة  0-4-4

يف ترسيخ واستمرارية منظومة اجلودة بالكلية وعمل خطط 

 حتسينية بناء علي هذه االستبيانات وتفعيلها

            

0-4-0 
أخذ تغذية راجعة عن أثر مشوعات التطوير بالكلية وعمل 

 خطط حتسينية بناء علي هذه االستبيانات وتفعيلها

            

0-0-4 
             تفعيل نظام الفرابي لتقويم األداء وضمان اجلودة بالكلية

             عقد ورش عمل للتوعية مبفاهيم اجلودة وترسيخها  0-4-4
             إعداد نشرات توعية بأنشطة وإجنازات الوحدة 0-4-0
0-0-4 

حتديث وحصر مباني الكلية واملستشفي من حيث التصميم 

 واملساحة واإلضاءة والتهوية ووسائل االمن والسالمة
            

تعديل يف الئحة مركز ضمان اجلودة واملعممه علي وحدات  0-4-4

 ضمان اجلودة بالكليات وذلك من حيث تشكيل جملس اإلدارة
            

             حضور ورش عمل مركز ضمان اجلودة 0-4-4
 

 


