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 خطة التحسين لزيادة الرضا الوظيفى لدى أعضاء هيئة التدريس
 

 مالحظات مؤشرات النجاح والمتابعة التوقيت المسئول عن التنفيذ أساليب التنفيذ محورال

رئيس  –الوكيل  –العميد )مصداقية القيادة األكاديمية : أوال 
 ....(   -القسم 

 :إلتزام القيادة االكادميية
  الصدق والشفافية يف مجيع املعامالت واختاذ

 .القررات ىف اجملالس احلاكمة
  حتفيز أعضاء هيئة التدريس على التنمية املهنية

 املستمرة
 اء هيئة اإلستجابة للطلبات املقدمة من أعض

 التدريس

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

زيادة ثقة العاملني ىف القيادات  طوال العام
 االكادميية

 

 نمط القيادة األكاديمية : ثانيا 

  مشاركة اعضاء هيئة التدريس  يف اختاذ القرارات 
  مشاركة اهليئة االكادميية بدور فعال يف اجملالس

وحدة  -جملس القسم  - جملس إدارة الكلية)املختلفة 
 ....( -ضمان اجلودة 

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 اجملالس احلاكمة
 طوال العام

زيادة رضا وفاعلية اعضاء هيئة 
  التدريس

 ةلس الحاكمافاعلية المج: ثالثا 
 فاعلية جمالس االقسام يف إدارة الربنامج 
  قرارات جملس الكلية تعرب عن املشكالت احليوية

 للعملية التعليمية  للربنامج وتطويرها

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 جمالس االقسام
  تطوير الربنامج التعليمى طوال العام

 األعباء التدريسية واألكاديمية: رابعا 

  توزيع العبء التدريسي تبعا للدرجة الوظيفية
 .لعضو هيئة التدريس

  التدريس األعباء األكادميية لعضو هيئة توزيع
ساعات   -الساعات املكتبية  -الساعات التدريسية )

أعمال اجلودة  -األعمال اإلدارية  -اإلرشاد االكادميى
).... 
 هيئة التدريس يف األعباء اعضاء  أخذ رأى

 األكادميية

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 جمالس االقسام

 –اغسطس 
 2102سبتمرب 

  زيادة رضا اعضاء هيئة التدريس
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  توزيع أعضاء هيئة التدريس على املقررات
 التدريسية مبا حيقق الكفاية والكفاءة

 إتاحة المعلومات واللوائح المنظمة للعمل : خامساً 

  التعريف بالوائح واإلجراءات املنظمة للعمل 
  اإلعالن عن هذه اللوائح واإلجراءات بشفافية من

 :خالل
 املطبوعات 
  للجامعةالصفحة االلكرتونية 

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 مدير عام الشئون االدارية
 وحدة ضمان اجلودة

 طوال العام
اللوائح املنظمة معرفة العاملني ب

وتنظيم العمل والعالقات  للعمل
 بني الرؤساء واملرؤسني

 

 تكنولوجيا المعلومات: سادسا 

  حتديد احتياجات اهليئة االكادميية من أجهزة
 .اآلىل والربامج اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات احلاسب
  شراء االجهزة والربامج وتزيعها على اعضاء هيئة

 .التدريس
  تزويد األجهزة بشبكة اإلنرتنت والربامج

 املتخصصة

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 مدير عام الشئون االدارية
 قطاع املعلوماتية

 – 2102سبتمرب 
 2102اكتوبر 

 رضا اعضاء هيئة التدريسزيادة 
  سرعة اجناز االعمال

 التحفيز المادي:  سابعا

  ضو هيئة الراتب الشهري لعدراسة مدى مالئمة
 .التدريس
  نظام للحوافز والفوائد األخرىوضع 
  آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بني وضع

 -مكافآت  -زيادة يف املرتبات  -ترقية )العاملني 
 ....(حوافز 
  احلوافز مبستويات األداء ألعضاء هيئة ربط

 التدريس
 وسائل  -تأمني صحي )دمات حتديث وتطوير اخل

 (إخل..  -انتقال 

 وزير التعليم العاىل
 وزير املالية

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

زيادة رضا اعضاء هيئة التدريس  طوال العام
 واهليئة املعاونة

 

 مناخ االبتكار والتطوير:  ثامنا
  لإلبتكار وضع نظام يسمح العضاء هيئة التدريس

 واإلبداع والتطوير
 إجراءعلى اعضاء هيئة التدريس شجع وضع آلية ت 

 ادارة اجلامعة
 طوال العام القيادات االكادميية

حتسني ترتيب اجلامعة بني 
  والوطن العرىباجلامعات االقليمية 



   

 3 

 أحباث تساعد على اإلبتكار والتطوير

الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس :  تاسعا
 ومعاونيهم

 تنفيذ اخلطة التنفيذية للدورات التدريبيةوضع آلية ل 

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

مركز ضمان اجلودة والتأهيل 
 لالعتماد

 وحدة ضمان اجلودة

وفقا للجدول الزمىن 
 للخطة التنفيذية

زيادة تنمية قدرات ومهارات 
 اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 

 معايير تقويم األداء:  عاشرا

 مناقشة معايري تقومي االداء ىف جمالس االقسام 
 اعتماد وتوثيق املعايري ىف جملس الكلية 
 نشر واعالن معايري التقومي االداء 
  مشاركة عضو هيئة التدريس يف عملية تقييم األداء

 لنفسه وللمعاونني وللقيادات األكادميية واإلدارية
 متابعة تطوير األداء بعد عملية التقييم 

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

مركز ضمان اجلودة والتأهيل 
 لالعتماد

 وحدة ضمان اجلودة

 طوال العام
رضا اعضاء هيئة التدريس عن 

  التقييم

 فاعلية وحدة ضمان الجودة: الحادي عشر

 عقد الدورات التدريبية املختلفة ىف جمال اجلودة 
  تقدمي الدعم الفنىى والتواصل  الفعال مع اعضاء

 هيئة التدريس
 نشر واعالن أهداف وحدة ضمان اجلودة 
 مشاركة اعضاء هيئة التدريس ىف انشطة اجلودة 
 تقييم اداء وحدة ضمان اجلودة 
 حتديد االحتياجات الفعلية العضاء هيئة التدريس 
 طلبات اعضاء هيئة التدريس اىل االدارة العليا رفع 

 مدير وحدة ضمان اجلودة
 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة
 منسقى اجلودة باالقسام العلمية

  زيادة فاعلية وحدة ضمان اجلودة طوال العام

 المكتبة:  ثانى عشر

 لسهولة احلصول عليهاملراجع فهرسة ا 
  استخدامهاتوفر املعلومات الكرتونياً وإمكانيات 
 توفر الوسائل السمعية والبصرية 
  مواعيد املكتبة مناسبة لعضو هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 ادارة اجلامعة
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 إدارة املكتبة
مركز ضمان اجلودة والتأهيل 

 لالعتماد
 وحدة ضمان اجلودة

العام الدراسى 
2102/2102 

  االستفادة القصوى من املكتبة
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 النشاط العلمي والبحثي:  ثالث عشر

 تفعيل آليات تنفيذ ومتابعة خطة الكلية البحثية 
  ًتشجيع الباحثني على  نشر األحباث العلمية حمليا

 ودولياً 
  وضع نظام يساعد املؤسسة على تنظيم أو

املشاركة يف ندوات وورش العمل ومؤمترات علمية حملية 
 ودولية
  عدالة مشاركة اعضاء هيئة التدريس يف اإلشراف

 على الرسائل العلمية 

 ادارة اجلامعة
وكيل  –العميد )القيادات االكادميية 

 (الكلية لشئون الدراسات العليا
مركز ضمان اجلودة والتأهيل 

 لالعتماد
 وحدة ضمان اجلودة
 جلنة البحث العلمى

العام الدراسى 
2102/2102 

العلمية  زيادة أعداد االحباث
 املنشورة

 

 تهيئة الظروف المناسبة للعمل:  رابع عشر

  جتهيز قاعات التدريس مبا يتفق مع املعايري
 .القياسية
 حتديث املعامل املتخصصة باالجهزة احلديثة. 
  توفري التسهيالت املادية الداعمة للعملية التعليمية 
  تفعيل آلية تلقي وفحص شكاوى أعضاء هيئة

 التدريس
  أعضاء هيئة التدريس يف مطالبهم مناقشة

 واإلستجابة هلا

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 جلنة التعليم والطالب
 وحدة ضمان اجلودة 
 جلنة تلقى الشكاوى

 طوال العام

 زيادة رضا اعضاء هيئة التدريس
حتسني االداء العضاء هيئة 

 التدريس
زيادة التحصيل العلمى لتنمية 

قدرات ومهارات 
(ILO’s)الطالب 

 

 توافر الدعم غير المادى: خامس عشر
  افضل حماضر )لتكرمي اهليئة االكادميية وضع آلية– 

 .......( -افضل رسالة علمية  –افضل باحث 
 حتديد يوم لتكرمي اهليئة االكادميية مبشاركة الظالب 

 القيادات االكادميية
 رؤساء االقسام العلمية

  االكادميية على التميزحتفيز اهليئة  2102مايو 

 

 

 

 



   

 5 

 خطة التحسين لزيادة الرضا الوظيفى لدى الهيئة المعاونة
 

 مالحظات مؤشرات النجاح والمتابعة التوقيت المسئول عن التنفيذ أساليب التنفيذ محورال

 واعمال القسم األعباء التدريسية  توزيع: أوال

 ء التدريسي تبعا للدرجة الوظيفيةتوزيع العب. 
  األعباء األكادمييةاهليئة املعاونة أخذ رأى 
  على املقررات التدريسية مبا ة عاوناهليئة املتوزيع

 حيقق الكفاية والكفاءة
 توزيع اعمال القسم تبعا للدرجة الوظيفية واخلربة 

 القيادات االكادميية
 جمالس االقسامرؤساء 

 –اغسطس 
 2102سبتمرب 

 اهليئة املعاونةزيادة رضا 
العدل واملساواة بني اهليئة حتقيق 
 املعاونة

 

 المشاركة فى اعمال الجودة: ثانيا

 عقد الدورات التدريبية املختلفة ىف جمال اجلودة 
 التواصل  الفعال مع اهليئة املعاونة 
 نشر واعالن أهداف وحدة ضمان اجلودة 
  تشجيع اهليئة املعاونة على املشاركة ىف انشطة

 اجلودة
  اداء وحدة ضمان اجلودةاملشاركة ىف تقييم 
 حتديد االحتياجات الفعلية للهيئة املعاونة 
 رفع طلبات اهليئة املعاونة اىل االدارة العليا 

 مدير وحدة ضمان اجلودة
 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة
 منسقى اجلودة باالقسام العلمية

  زيادة فاعلية وحدة ضمان اجلودة طوال العام

 المعاونة مؤثث ومجهزمكان مخصص للهيئة : ثالثا
 حتديد غرف للهيئة املعاونة داخل االقسام العلمية 
  تأثيث وجتهيز الغرف باالثاث املناسب واجهزة

 الكمبيوتر وخدمات االنرتنت

 عميد الكلية
 رئيس القسم العلمى

 أمني الكلية
  توافر اماكن للهيئة املعاونة 2102نوفمرب 

 التسجيل للدراسات العليا: رابعا

  آلية للتسجيل للدراسات العلياوضع 
 االعالن عن اخلطة البحثية للكلية 
 حتديد احتياجات القسم العلمى من التخصصات 
  أخذ رأى اهليئة املعاونة ىف التسجيل واختيار

 املشرفني

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
 2102أغسطس  رئيس جملس إدارة القسم العلمى

 حتقيق رغبات اهليئة املعاونة
جناز اخلطة البحثية مبا يتفق مع ا

 اجلدول الزمىن
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 البعثات العلمية: خامس

 التواصل مع إدارة البعثات 
 االعالن عن البعثات املتاحة 
  دراسة امكانية عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات

 أجنبية

 عميد الكلية
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 طوال العام

 تنوع املدارس العلمية
الكفاية والكفاءة حتقيق 

للتخصصات العلمية املطلوبة 
 بالكلية

 

 المعامل البحثية: سادسا

 حتديد االحتياجات البحثية 
 حتديد أماكن ملعامل البحث العلمى 
  جتهيز املعامل باالجهزة واملعدات الالزمة للبحث

 العلمى

 عميد الكلية
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 العلميةرؤسالء جمالس االقسام 

اىل  2102نوفمرب  
 2102فرباير 

 زيادة االحباث العلمية املنشورة
زيادة أعداد املسجلني للدراسات 

 العليا
 

 المكتبة:  سابعا

 فهرسة املراجع لسهولة احلصول عليها 
 توافر الدوريات العلمية 
 توفر املعلومات الكرتونياً وإمكانيات استخدامها 
 توفر الوسائل السمعية والبصرية 
  للهيئة املعاونةمواعيد املكتبة مناسبة. 

 ادارة اجلامعة
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 إدارة املكتبة
مركز ضمان اجلودة والتأهيل 

 لالعتماد
 وحدة ضمان اجلودة

العام الدراسى 
  االستفادة القصوى من املكتبة 2102/2102

 وضع آلية لتنفيذ اخلطة التنفيذية للدورات التدريبية  ةمعاونالهيئة الالدورات التدريبية لتنمية قدرات :  ثامنا

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

مركز ضمان اجلودة والتأهيل 
 لالعتماد

 وحدة ضمان اجلودة

وفقا للجدول الزمىن 
 للخطة التنفيذية

زيادة تنمية قدرات ومهارات 
  اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 وانشطة الكليةسياسات : تاسعا

 اعالن ونشر سياسات الكلية ىف كافة اجملاالت 
 االعالن عن انشطة الكلية 
 حتفيز اهليئة املعاونة على املشاركة ىف االنشطة 
 أخذ أراء اهليئة املعاونة  ىف سياسات الكلية 

 القيادات االكادميية
 وحدة ضمان اجلودة

 طوال العام

زيادة الرضا لدى اهليئة املعاونة عن 
 سياسات الكلية

زيادة اعداد املشاركني ىف انشطة 
 الكلية

 

 الشكاوى والمقترحات:  اشر اع
  يف وضع مقرتحات تطوير املعاونة يئة اهلمشاركة

 العمل
  املعاونةيئة اهلتفعيل آلية تلقي وفحص شكاوى 

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية
 وحدة ضمان اجلودة

  زيادة رضا اهليئة املعاونة طوال العام
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  جلنة تلقى الشكاوى  مطالبهم واإلستجابة هلااملعاونة يفيئة اهلمناقشة 

 قواعد تعيين الهيئة المعاونة: حادى عاشر
 حتديد االحتياجات من اهليئة املعاونة 
 وضع خطة للتعينات 
 االعالن عن قواعد التعيني 

 ادارة اجلامعة
 القيادات االكادميية

 2102نوفمرب 
 توافر خطة للتعينات

حتقيق الكفاية من أعداد اهليئة 
 املعاونة

 

 


