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 .التخطيط اإلستراتيجي-1

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  الضعفنقاط 
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

الخطة التنفيذية 

 تحتاج إلى دعم مالى 

تحديد الية وزمن 

للدعم المادي 

والمتابعة وما تم 

 بها

وضع ألية لمتابعة 

-الدعم المادى 

 3محاضر كل 

شهور للتقرير ما 

 تم بالخطة 

قبل بداية 

السنة المالية 

 من كل عام

 عميد الكلية 

ومدير وحدة 

الجودة وفريق 

التخطيط 

 اإلستراتيجى

ألية المتابعة 

والحصول على 

 الدعم الالزم

 محاضر االجتماع -

المصادر المالية 

غير محددة 

 وواضحة 

تحديد وضع 

مصادر الموارد 

المالية للخطة 

 الجديدة 

وضع ألية لمتابعة  -

أداء الخطة والدعم 

 المالي 

مطالبة الجهات -

بتحديد الموارد 

المالية السنوية 

 للخطة الجديدة 

قبل بداية 

السنة المالية 

 من كل عام 

 عميد الكلية 

ومدير وحدة 

يق الجودة وفر

التخطيط 

 -اإلستراتيجى

الهيئة المالية 

 واالدارية 

ألية المتابعة 

والحصول على 

 الدعم الالزم

 

 القيادة والحوكمة -2

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

التتوفر لدى الكلية 

المخصصات مالية دائمة 

لتدريب القيادات 

 األكاديمية

الية لتوفير الكلية 

المخصصات مالية دائمة 

 لتدريب القيادات األكاديمية.

التواصل مع مركز 

تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

تدريب عدد  ادارة الكلية   2019

من القيادات 

بمركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

تأهيل قيادات الجهاز 

االداري وإكتسابه 

االزمه المهارات 

 للحاسب االلي وتطبيقاته

*االهتمام بتأهيل الجهاز 

االداري وإكتسابه المهارات 

االزمه للحاسب االلي 

وتطبيقاته من خالل مركز 

تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات بالجامعة.

*استطالع أراء العاملين 

بالكلية وإستطالع نسبة 

الرضا الوظيفى واتخاذ 

حية االجراءات التصحي

 الالزمة

تنفيذ الخطة 

التدربيبة الخاصة 

 بالجهاز االدارى 

2019 
وحدة ضمان 

 الجودة 

وجود عدد من 

الجهاز 

االدارى مدرب 

على المهارات 

 الالزمة

 

 

 

 

 

 

 ادارة الجودة والتطوير -3

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

التتم مناقشة نتائج 

التقرير السنوى للكلية 

مع والطالب والعاملين 

واألطراف المجتمعية 

 ذات العالقة

مناقشة التقرير 

السنوى للكلية 

بمؤتمر الكلية 

 السنوى

وضع التقرير على 

 الموقع االلكترونى

 المتابعة 

 التغذية الراجعة

بداية العام 

 الدراسي

 ادارة الكلية

 وحدة الجودة 

وعي وجود 

بين اعضاء 

هيئة 

التدريس عن 

التقرير 

 السنوي

وجود بعض المقاومة 

للتغيير بين أعضاء الكلية 

ومعاونيهم والطالب 

 والعاملين

نشر ثقافة الجودة 

ومفرداتها بين 

أعضاء هيئة 

 التدريس

وجود وعي  وحدة الجودة طوال العام  اعداد برنامج للتوعية 

ومشاركة من 

اعضاء هيئة 

التدريس في 

نشطة ا

 الجودة
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

مشاركة اعضاء هيئة 

التدريس فى انشطة 

 الجودة غير كافية

مخاطبة ادارة الكلية 

بضرورة حضور 

أعضاء هيئة 

التدريس ألنشطة 

 الجودة

عمل ورش عمل 

 وندوات ومطويات
 طوال العام

وحدة الجودة 

 بالكلية

مشاركة من 

اعضاء هيئة 

التدريس في 

انشطة 

 الجودة

اليتم مناقشة إجراءات 

التحسين والتعزيز مع 

اإلداريين أو األطراف 

 المعنية بالخريجين

طرح خطط تحسين 

وتعزيز الفاعلية 

العليمية على كافة 

األطراف للمناقشة 

وإختيار أنسب 

الحلول المتماشية 

مع إمكانات ومصادر 

التعليم والتعلم 

 المادية

عقد ندوات لعرض نقاط 

 القوة والضعف

 ومناقشة الحلول

إجراءات مناقشة 

 التحسين والتعزيز

عرض إجراءات 

التحسين والتعزيز في 

 مجلس الكلية  

 ادارة الكلية  طوال العام

 وحدة الجودة

 واقسام الكلية

 

وجود خطط 

 للتحسين

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  -4

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

يتم تنفيذ البرامج 

التدريبية ألعضاء هيئة 

التدريس من خالل 

مركز التدريب 

 TCFLDبالجامعة

للترقية وليس من خالل 

اإلحتياجات التدريبية 

 الفعلية

عمل خطة تدريبية 

ألعضاء هيئة 

التدريس بناء على 

االحتياجات 

 التدريبية لهم 

جدول تدريبيى سيتم 

عرضه شهريا 

باجتماع مجلس ادارة 

 وحدة ضمان الجودة 

وحدة ضمان  2019

 الجودة 

تدريب 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

بناء على 

احتياجاتهم 

 التدريبية 
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

ضرورة ارسال تغذية 

رجعية لكل عضو هيئة 

تدريس على حدة 

تتناول ما يخصه من 

نقاط قوة وضعف في 

التقرير السنوي مع 

تقديم مقترحات لتحسين 

 األداء 

اجتماع رؤساء 

االقسام مع اعضاء 

هيئة التدريس 

لمناقشة التقييم 

السنوي العضاء 

هيئة التدريس و 

االداء العام في 

القسم مع مناقشة 

رحات لتحسين مقت

 االداء

محاضر االجتماع مع 

وجود خطة لتحسين 

 االداء بالقسم

رؤساء  2019

االقسام و 

اعضاء 

لجان تقييم 

االداء 

 باالقسام

تحسن 

االداء 

 باالقسام 

تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

التعليمية، تمثل مطلب 

ملح للطالب حيث أن 

بعض أعضاء هيئة 

التدريس يحتاجون الي 

المستمر في  التدريب

التخصص وكذلك في 

تنميه القدرات )مهارات 

 االتصال(

دورات تدريبية 

لتنمية اداء اعضاء 

هيئة التدريس في 

طرق التدريس 

الحديثة و طرق 

 التقويم 

مخاطبة مركز القياس 

بالجامعة و مركز 

تنميةقدرات اعضاء 

هيئةالتدريس لتفعيل 

الدروات المرادة وفقا 

للخطة التدريبية 

 ةبالكلي

وحدة ضمان  2019

الجودة 

 بالكلية

اعضاء 

هيئة 

تدريس 

مؤهلون 

للتدريس 

بالطرق 

الحديثة و 

التقويم 

الجيد 

 للطالب

اإلعارات واإلجازات 

لفترات طويله لكثير من 

أعضاء هيئه التدريس 

 ذو االمكانيات العالية

مخاطبة االقسام 

لتفعيل االجازات و 

االعارات وفقا 

لخطة العمل بالقسم 

يخل بالعباء  بما ال

 التعليمية بالقسم

خطط االقسام 

التدريسية مالئمة 

المكانيات اعضاء 

هيئة التدريس و ما 

 يقوم به من اعمال 

خطط عمل  ادارة الكلية طوال العام

االقسام 

العلمية  

مناسبة 

لالعباء 

التدريسية 

العضاء 

هيئة 

 التدريس 
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

قلة الدخل المادي 

 ألعضاء هيئة التدريس

االدارة مخاطبة 

بالكلية لزيادة 

المكافئات العضاء 

هيئة التدريس و 

خاصة علي 

االشراف العلمي و 

االبحاث العلمية 

 بالقسم

مخاطبة االدارة 

بالكلية لزيادة 

المكافئات العضاء 

هيئة التدريس و 

خاصة علي االشراف 

العلمي و االبحاث 

 العلمية بالقسم

رؤساء  طوال العام

االقسام و 

 ادارة الكلية

زيادة دخل 

اعضاء 

هيئة 

التدريس و 

زيادة الرضا 

الوظيفي 

العضاء 

هيئة 

 التدريس

 الجهاز اإلدارى -5

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

تفعيل مبدأ الثواب 

 والعقاب

تطبيق 

 القانون

مخاطبة ادارة الكلية 

 والشئون القانونية

ادارة الكلية  طوال العام

والشئون 

 القانونية 

وجود تطبيق 

مبدأ الثواب 

 والعقاب

مشاركة الجهاز االدارى 

فى انشطة الجودة 

 بالكلية

تشجيع 

 المشاركة

وجود الية للتحفيز ومردود 

 للمشاركة

ادارة الكلية  طول العام

ومدير وحدة 

 ضمان الجودة

خطابات 

 تكليف

تدريب اعضاء الجهاز 

االدارى على االسعافات 

االولية ومواجهة 

 االزمات 

ورش عمل وتوفير ميزانية  ورش عمل

 كافية

 حسن االداء مركز التطوير طوال العام 

توفير قاعدة بيانات 

 الكترونية بالمستشفى 

ادارة  طوال العام  مخاطبة الجهات المسئولة  -

المستشفيات 

 الجامعية 

 تواجد قاعدة

بيانات 

مكتوبة 

 وعتمدة
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 :الموارد المالية والمادية -6

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

تجهيزات األمن والسالمة 

فى مبانى الكلية 

والمستشفيات الجامعية 

 غير كافية

التعاقد علي 

تجهيزات لالمن 

 والسالمة

 عمل التعاقد 

 متابعة االجراءات 

 ادارة الكلية  2019نهاية 

ومنسقو 

معيار الموارد 

 المالية

وجود 

تجهيزات 

لالمن 

 والسالمة

عدم تفعيل خطة مواجهه 

االزمات والكوارث 

 بالكلية

عمل خطط إلخالء 

المبانى فى حالة 

حدوث كوارث 

 بالكلية

 تدريب العاملين 

عمل خطط وتجارب 

 اخالء

 

وحدة االمن  العامطول 

 والسالمه 

وجود خطة 

اخالء 

واعضاء 

 مدربين

الموارد المالية المتاحة 

سنويا للكلية غير كافية 

لتحقيق رسالتها 

وغاياتها وأهدافها 

 اإلستراتيجية

التوسع فى إنشاء 

الوحدات ذات الطابع 

 الخاص

إنشاء الوحدات ذات 

 الطابع الخاص

الموارد زيادة  ادارة الكلية طول العام

 المالية للكلية

 المعاييراألكاديمية والبرامج التعليمية -7

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

عدد الطالب 

الماليزين في 

 تناقص

منح الستكمال 

 الدراسات العليا

االتفاق مع ادارة 

الكلية واالقسام 

 لوضع الية.

طوال العام 

 الدراسي

 ادارة الكلية

شئون الدراسات 

 العليا 

وجود تسجيل 

لدرجات دبلومه 

 للوافدين الماليزين.

توافد الطالب 

الوافدين علي 

 مدار  العام 

مسئول داخل كل قسم 

لشرح و تعويض 

 مافاتهم.

خطه تدريس علي 

 مدار العام.

أثناء العام  

 الدراسي

اعضاء هيئة 

التدريس في كل 

 قسم.

تحسن نتائج الطالب 

 الوافدين 
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 التدريس والتعلم-8

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

يوجد قصور في 

المشاركة والتفاعل 

 من الطالب

تشجيع الطالب 

علي المشاركة في 

االنشطة وانشطة 

 الجودة

الترويج لالنشطة 

الندوات وعمل 

 واالعالنات

وجود زيادة في  وحدة الجودة طوال العام

عدد من الطالب 

المشاركين في 

 اانشطة

عدم تدعيم البرامج 

التعليمية بنتائج 

البحث العلمي 

بالكلية أو المهام 

 العلمية

تدعيم البرامج 

التعليمية بنتائج 

البحث العلمي 

بالكلية أو المهام 

 العلمية

مخاطبات األقسام 

 العلمية

اول العام 

 الدراسي

وحدة الجودة 

 وإدارة الكلية

 مخاطبات

 الطالب والخريجون -9

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

عدم رضا لدى الطالب 

تجاه الدعم المقدم لهم 

 من الكلية 

 تحسين الدعم 

عمل خطة للدعم 

المقدم لطالب من دعم 

 مالي او معنوي 

طوال 

 العام

 ادارة الكلية

منسقو معيار الطالب 

 والخريجون

وجود خطة 

 معتمدة للدعم

التوجد دراسة لنسب 

الطالب المشاركين فى 

 األنشطة المختلفة

عمل دراسة 

 احصائية
 استبيانات وحصر 

طوال 

 العام

منسقو معيار الطالب 

 والخريجون

 وادارة الشباب

وجود حصر 

لنسب الطالب 

المشاركين فى 

األنشطة 

 المختلفة
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 البحث العلمى واألنشطة العلمية  -10

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

عدم توفر 

الميزانيه الكافيه 

 للبحث العلمى

االشتراك فى 

البحثية على مشاريع 

مستوى الجامعه 

وعلى مستوى 

الجمهورية 

 والمستوى العالمى

متابعه جميع 

المشروعات البحثية 

 وكيفية االشتراك بها

رفع كفاءه أعضاء 

هيئة التدريس 

وتدريبهم على 

االشتراك فى هذه 

 المشروعات

 ادارة الكلية 2019

 

زيادة المشروعات 

 البحثية بالكلية

عدم وجود قاعدة 

 الكترونيةبيانات 

خاصة باألبحاث 

العلمية ألعضاء 

 هيئة التدريس

مخاطبة االقسام 

العلمية لتحميل 

االبحاث الخاصة بكل 

عضو هيئة تدريس 

علي الموقع 

 االلكتروني بالكلية

متابعة ما تم تحميلة 

من ابحاث علي موقع 

 االلكتروني بالكلية

وحدة  2019

تكنولوجيا 

المعلومات 

 بالكلية

وجدود قاعدة بيانات 

العضاء هيئة 

 التدريس بالكلية 

 الدراسات العليا 11

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

تحليل اراء  

الطالب في أداء 

المقررات  و االخذ 

به في عمليات 

التحسين للبرامج و 

 المقررات

الطالب استبيانات 

المستمرة لتقييم العملية 

التدريسية و التقويم 

 بااقسام العلمية الختلفة

تحليل االستبيانات و 

عمل خطط تحسين 

 بناء عليها

شهري ابريل 

و اكتوبر من 

 كل عام

االقسام 

العلمية 

 بالكلية

تحسن اداء 

العملية التعليممية 

بناء علي تحليل 

 استبيانات الطالب
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

بناء قواعد 

 إلكترونية

للدراسات العليا 

بالكلية ضمن 

مشروع نظم 

 المعلومات بالكلية

مخاطبات الي وكليل  --

الكلية لشئون 

الدراسات العليا 

لمخاطبة الجهات 

المسئولة لعمل قواعد 

البيانات لطالب 

 الدراسات العليا

شهري 

فبراير و 

  اغسطس 

وكليل الكلية 

لشئون 

الدراسات 

 العليا

وجدد قاعدة 

الكترونية بيانات  

 للدراسات العليا

  :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 12

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

تأخر بعض االقسام عن 

تقديم الخطة الخمسية 

 للمشاركة المجتمعية

مخاطبات لالقسام 

العلمية بتقديم 

خطط العمل 

المجتمعية 

 باقسمهم المختلفة

متابعة عمل الخطط و 

 ما تم بها خالل العام

االقسام العلمية  طوال العام

و وحدة ضمان 

 الجودة بالكلية

وجود خطط 

عمل و انشطة 

لخدمة المجتمع 

باالقسام 

 المختلفة بالكلية

عدم وجود استبيانات 

لقياس الرضا لدى 

االطراف المجتمعية 

 المستفيدة من الخدمات

 لدى بعض األقسام

تفعيل اللقاءات 

الدورية بين الكلية 

و اطراف المجتمع 

 المدني 

استبيانات اراء 

المجتمع المدني 

بشان اداء الكلية و 

الخطط بها و 

االستفاءة من هذة 

االراء في تحسين 

 االداء بالكلية

قبل بدا العام 

 الجامعي

االفسام العلمية 

و ادارة الكلية 

من خالل وكيل 

لشئون  الكلية

 خدمة المجتمع

اللقاءات 

الدورية 

للمجتمع المدني 

بالكلية و 

االستفاءة من 

اراءهم في 

تحسن اداء 

 الكلية 
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 ارة وحدة ضمان الجودة(اد)مجلس وثيقة االعتماد 
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 (الكلية)مجلس وثيقة االعتماد 
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