اخلطة التنفيذية لقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب للعام اجلامعي 7341/7341هـ

 اهلدف االسرتاتيجي األول  :االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة

املبادرة
أ

املشروع /
الربنامج

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء
األنشطة
 عدداملنفذه

اعتماد رسالة
الربنامج أساساً
للتخطيط
االسرتاتيجي

 تنفيذأنشطة
بزيادة
أهمية
الرسالة
واالهداف

فرتة التنفيذ

البداية

النهاية

األنشطة إعداد عرض بور بوينت لشرح رؤية ورسالة
القسم.

 نسبة املشاركنييف استطالع الرأي
حول أهمية
الرسالة

 -د حنان أمحد فرج

أ /شرح العرض للطالبات يف بداية
احملاضرات للقسم مبا اليتجاوز عشر دقائق.

نشر الوعي
ب /رفع العرض على نظام البالك بورد
بالرسالة
بأهمية
 عــــــدد املراجعــــــات للطالبات.واألهداف
الدوريـــــة للرســـــالة
واألهداف .
إعالن رؤية ورسالة القسم عرب الشاشات
اإللكرتونية اخلاصة بالقسم .

املسئول عن التنفيذ

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
الثاني

-7341
7341هـ

-7341
7341هـ

مجيع هيئة أعضاءالتدريس
مجيع هيئة أعضاءالتدريس
د.هالة السنوسي

 اهلدف االسرتاتيجي األول  :االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة

املبادرة
أ

املشروع /
الربنامج

املخرجات
/العائد

قياس مدى وعي أعضاء
اعتماد
الوعي بأهمية هيئة التدريس
رسالة
والطالبات
رسالة
الربنامج
باهمية رسالة
الربنامج
أساساً
الربنامج
وأهدافه
للتخطيط
وأهدافة
االسرتاتيجي

مؤشرات األداء
األنشطة

نسبة املشاركني يف اللقاء
املفتوح

لقاء مفتوح مع طالبات القسم وأعضاء
هيئة التدريس وأرباب العمل.

نسبة املشاركة يف
استطالع الراي حول
اهمية رسالة الربنامج

 تفعيل استبانة الرؤية والرسالةواهلدفلقياس وعي الطالبات وأعضاء
هيئة التدريس برؤية ورسالة القسم
.
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فرتة التنفيذ

البداية

النهاية

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
األول

مستمر

مستمر

7341-7341هـ 7341-7341هـ

املسئول عن
التنفيذ
جلنة ضمان
اجلودة.

رئيسة حمور
جودة التعلم
والتعليم.

 اهلدف االسرتاتيجي األول  :االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة
املبادرة
ب

املشروع /
الربنامج

بناء نظام إداري
تنظمي يرتكز
على اجلودة

جدولة القرارات
الصادرة من
جمالس األقسام
والكلية
واستخدامها
كمرجع
للقرارات
املستقبلية

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء
األنشطة

فرتة التنفيذ

البداية النهاية
بنــــاء نظــــام إداري -عـــــــــــدد القـــــــــــرارات اســتخدام الرســالة كأســاس لقــرارات حمــددة
املســـتقبلية بنـــاء علـــى ومهمة (اسرتاتيجية) مبجلس القسم
تنظيمي جيد
القرارات الصادرة

مستمر

استخدام التقنية احلديثة يف اسـتخراج تقـارير
إحصائية مثالً نسبة املشاركني يف األنشطة أو
نسبة منسوبي القسم املشرتكني يف األنشطة .

مستمر

 نسبة املشاركنييف األنشطة من
خالل التقنيات
احلديثة
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مستمر

مستمر

املسئول عن
التنفيذ
 رئيسة القسم جلنة أعضاءهيئة التدريس

جلنة أعضاء هيئة
التدريس بالقسم

 اهلدف االسرتاتيجي األول  :االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة
املبادرة
ج

املشروع /
الربنامج

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء

األنشطة

فرتة التنفيذ

البداية

النهاية

املسئول عن
التنفيذ

مستمر
االستمرار يف
تعزيز ثقافة
اجلودة وتطبيق مراجعة وحتديث
مؤشرات األداء
مفهوم ادارة
ضمان اجلودة وحفظها يف قاعدة
بصورة شاملة يف بيانات
مجيع أنشطة
وجماالت الكلية

التوافق بني
مؤشرات األداء
وأهداف الربنامج

 درجة التوافق بنياألهداف واملؤشرات يف
القسم

نسبة األعضاء املشاركني
يف الورشة

 تطوير مؤشرات األداء اليتاستخدمها الربنامج

ورشة عمل تتناول أهمية وأهداف
اجلودة بالقسم .

مستمر

الفصل
الدراسي
األول
7341-7341هـ
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دحنــان فــرج د .هالــة
السنوسي
--جلنة مكتب ضمان
اجلودة

 اهلدف االسرتاتيجي األول  :االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة
املبادرة
ج

املشروع  /الربنامج
تشجيع االبتكار واالبداع
وفق معايري اجلودة
واالشادة بتحسني األداء

االستمرار يف تعزيز
ثقافة اجلودة
وتطبيق مفهوم ادارة
ضمان اجلودة بصورة
شاملة يف مجيع
أنشطة وجماالت زيادة الوعي باملمارسات
األخالقية يف التعامل
الكلية
واألداء ملنسوبي الكلية

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء

األنشطة

 عــدد املبــادرات اإلبداعيــةواملبتكرة
وجــــود كــــوادر  -عدد أعضاء هيئة التدريس
قــــــــادرة علــــــــى
واالبداع احلاصلني على جوائزاالبداع
االبتكار
وحتسني األداء
 عــــدد الــــورا والــــدوراتذات العالقة
عدد الطالبات املشرتكات يف
املؤمترات الطالبية

 حتفيز األعضاء للمشاركةجبوائز االبداع على مستوى
الكلية واجلامعة وعلى املستوى
العاملي

 حتفيز الطالبات للمشاركةيف املؤمتر الطالبي السنوي
للجامعات
 اعداد ورشة عمل تتعلقمبمارسات وأخالق املهنة

زيــــــادة الــــــوعي  -عدد الورا والدورات
باملمارســـــــــــــــات
ذات العالقة
باإلخالقيــــــــــات
واملمارســـــــــــــــات  -نسبة أعضاء هيئة
التدريس املشرتكني يف
املهنية
اعداد دليل باملمارسات واألخالقيات
الورا
املهنية بالتخصص وتوزيعه على
أعضاء هيئة التدريس
 عدد نسخ الدليل ونسبةتوزيعه .
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فرتة التنفيذ
البداية النهاية
مستمر

مستمر

املسئول عن
التنفيذ
 رئيسة القسمأعضاء هيئة
التدريس بالقسم
جلنة ضمان
اجلودة

مستمر

مستمر

الفصل
الدراسي
األول

-----

جلنة اأعضاء
هيئة التدريس

الفصل
الدراسي
الثاني

جلنة عضاء هيئة
التدريس

 اهلدف االسرتاتيجي الثاني  :تعزيز ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي
املبادرة
أ
التقويم
املستمر
للربامج
األكادميية
وفقاً ملعايري
اجلودة

املشروع /
الربنامج

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء

برنــــــــــــــــــــامج  -نسبة الربامج األكادميية
أكــــــــــــــادميي اليت مت مراجعتها
يتوافــــــق مــــــع
املعــــــــــــــــــــــايري  -عدد االجتماعات اليت
األكادمييـــــــة تعقدها جلنة التطوير
احملدثة
مراجعة وحتديث
شاملة للربامج
االكادميية
واخلطط
الدراسية
 نسبة رضا الطالبات عنالربنامج

األنشطة

فرتة التنفيذ
البداية النهاية

املسئول عن
التنفيذ

تشكيل جلنة ملراجعة الربنامج وتطويره
تقوم باملهام التالية :
حتديــــد نقـــــاا القــــوة والضـــــع وأولويـــــات
التحسني بالربنامج
مراجعـــــــة وحتـــــــديث توصـــــــيفات املقـــــــررات
الدراسية
حذف وإضافة بعض املقررات الدراسية

قياس رضا اخلرجيني عن الربنامج عن طريق
:
 تفعلي يوم للقاء اخلرجني إعــــــــداد اســــــــتبانة اخلــــــــرجيني ملعرفــــــــةمرحظاتهم على الربنامج
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مستمر

مستمر
 جلنة ضماناجلودة
 جلان التطويربالربنامج

مستمر

مستمر

 اهلدف االسرتاتيجي الثاني  :تعزيز ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي
املبادرة
أ
التقويم املستمر
للربامج
األكادميية
وفقاً ملعايري
اجلودة

املشروع /
الربنامج

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء
 عدد االجتماعات اليتتعقدها اللجان العلمية
بالربامج األكادميية

بناء برامج
جديدة مبا
يتوافق مع
متطلبات سوق
العمل

برنامج يتوافق مع
احتياجات سوق
العمل

 عدد الربامج األكادمييةاحملدثة
 نسبة الربامج األكادمييةاليت متت مراجعتها

األنشطة
 إعداد استبانة ملعرفة لقياسمدى رضا ارباب العمل عن
خرجيني الربنامج
 االستعانة بتحليل نتائجاالستبيان يف حتديث الربنامج
مبا يتوافق مع متطلبات سوق
العمل .
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فرتة التنفيذ

البداية
مستمر

مستمر

النهاية

املسئول عن التنفيذ

مستمر

مستمر

جلنة ضمان اجلودة
القسم

 اهلدف االسرتاتيجي الثاني  :تعزيز ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي
املبادرة
ب

املشروع /
الربنامج

تنويع
تطـــــــــــــــــــــوير اسرتاتيجيات
أســـــــــــــــــــاليب التعليم
التــــــــــــــدريس والتعلم
والتقييم

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء

األنشطة

 -عدد الورا يف اجملال

 عقد ورا الستحداث اسرتاتيجياتجديدة يف التعلم .

 معدل هيئة التدريس الذينتلقوا تدريباً على اساليب
التدريس والتقييم

 حث األعضاء على تطوير وتنوعاسرتاتيجيات التدريس وربطها
بالتقويم الوظيفي.
.
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فرتة التنفيذ
النهاية
البداية

 -د .هالة السنوسي

الفصل
الدراسي
األول

مستمر

املسئول عن
التنفيذ

مستمر

منسقة مكتب اجلودة
القسم

 اهلدف االسرتاتيجي الثاني  :تعزيز ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي
املبادرة
ب

املشروع /
الربنامج

التطوير املهين
تطوير أساليب ألعضاء هيئة
التـــــــــــــــــدريس التدريس
والتقييم

املخرجات
/العائد
أعضـــاء هيئـــة
تــــــــــــــــــــــدريس
متميزين مهنيا
وعلميا وثقافيا

مؤشرات األداء

األنشطة

معـــدل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  -برامج تدريبية يف
اللذين تلقوا دورات تدريبية
اسرتاتيجيات التدريس
والتقييم
 معدل األعضاء املشاركنييف عملية التقييم
 اعتماد تقييم الزميل معدل األعضاء املشاركنييف عملية التزامن

 تزامن التدريس وإعداد تقاريرعنه .
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فرتة التنفيذ
النهاية
البداية

املسئول عن التنفيذ
 مكتب وكيلة الكليةللدراسات والتطوير
وخدمة اجملتمع.
 -رئيسة القسم.

 اهلدف االسرتاتيجي الثالث  :رفع كفاءة وجودة اخلدمات األكادميية املقدمــة للطلبــة
املبادرة
(ب)

تحسـيـن
نوعيـــة وجـودة
الخدمات
اإلرشادية
والدعم الطالبي

املشروع  /الربنامج

املخرجات
/العائد

تطوير برامج تهيئة
الطلبة املستجدين

تطوير كفاءة
الطلبة
املستجدين

مؤشرات األداء
األنشطة

 عدد الطلبة املستفيدين منبرامج التهيئة

 عدد الطلبة املستفيدين منبرامج اإلرشاد األكادميى
 عدد الربامج االرشاديةاألكادميية
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عقد لقاء إرشادي أول مع طالبات
املستوى الثالث

عقد لقاء إرشادي ثاني مع طالبات
املستوى الثالث

فرتة التنفيذ
بداية

نهاية

مستمر

مستمر

املسؤول عن
التنفيذ

جلنة ضمان
اجلودة

مستمر

مستمر

د نبيله العمرى
أ أمساء احلمد

املبادرة
(ب)

املشروع  /الربنامج

تطوير اإلرشاد
األكادميي ورفع
كفاءة املرشدات

وضع نظام محاية
احلقوق الطالبية

تشجيع األنشطة
الطالبية املنهجية

املخرجات
/العائد
رفع كفاءة
برامج اإلرشاد
األكادميي
والقائمني على
عملية االرشاد

مؤشرات األداء

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
الثاني

د نبيله العمرى
أ أمساء احلمد

الفصل
الرداسي
األول

----

إعداد استبانة عن درجة رضا طالبات
الكلية عن نظام احلقوق الطالبية

الفصل
الدراسي
األول

-----

تنفيذ العديـد مـن األنشـطة املنهجيـة
ذات الفعاليات املتنوعة

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
الثاني

عقد لقاء ملناقشة مشكالت االرشاد
األكادميي مع الطالبات

 نسبة الطالبات املشاركاتفى الورشه

نظام حقوق
طالبية جيد

بداية

نهاية

األنشطة

عدد اللقاءات يف اجملال

 درجة رضا منسوبات الكليةعن نظام احلقوق الطالبية

تنويـــــع جمـــــاالت  -نسبة الطالبات املشاركات فـى
األنشــــــــــــــــــــــــــطة األنشطه املنهجية
الطالبية
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فرتة التنفيذ

املسؤول عن
التنفيذ

ورشة " إضاءة " للسنة العامة
لتدريب الطالبات على خطوات
التسجيل

أ أمساء احلمد

د نور طه

د.هبه عبدالعظيم
د.رضا عبدالسالم

 اهلدف االسرتاتيجي الثالث  :رفع كفاءة وجودة اخلدمات األكادميية املقدمــة للطلبة

املبادرة
(ج)

املشروع  /الربنامج

املخرجات
/العائد

تطوير كفاءة مصادر
التعلم والخدمات
الخاصة بها بما يضمن
تلبية احتياجات البرامج
األكاديمية

تنمية وتطوير قدرات
أعضاء هيئة التدريس
والطالبات يف التعامل
مع خمنل مصادر
التعلم

اتقان أعضاء
هيئة التعليم
والطالبات
التعامل مع
مصادر التعلم

مؤشرات األداء
األنشطة
 عدد الدوراتالتدريبية يف اجملال
 نسبة األعضاءوالطالبات املشاركني
يف التدريب على
استخدام مصادر التعلم
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فرتة التنفيذ
بداية

عقد دورات تدريبية لتطوير فصل
الدراسي
قدرات أعضاء هيئة
األول
التدريس والطالبات على
استخدام مصادر التعلم

نهاية

املسؤول عن التنفيذ
املشروع

-----

د آيات الشرع

اهلدف االسرتاتيجي الرابع  :تطوير وحتديث البنى التحتية
االنشطة

املبادرة
ب

املشروع /
الربنامج

املخرجات /
العائد

مؤشرات االداء

توظي واستبقاء
اعضاء هيئة
التدريس

استقطاب اعضاء
هيئة التدريس
بتخصصات
متنوعة

تنوع
التخصصات
العلمية بالقسم

 عدد أعضاء هيئة االتدريس اجلددبالقسم
 مدى تنوع التخصصات العلميةبالقسم
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فرتة التنفيذ
بداية

نهاية

 اعداد خطة زمنية حمددة مستمريتم فيها استقطاب عدد من
اعضاء التدريس
بتخصصات خمتلفة طبقاً
السرتاتيجية يتم فيها
حتديد االحتياجات الفعلية
من االعضاء للربنامج

مستمر
-

املسئول عن
التنفيذ
 إدارة القسمجلنة اعضاء
هيئة التدريس

 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس  :دعم وتطوير البحث العلمى وخدمة اجملتمع .
املبادرة
أ

املشروع /
الربنامج

دعم وتطوير
البحث العلمى
والدراسات
العليا ورفع
جودتها

 زيادة الطاقةاإلنتاجية
البحثية
ملنسوبى
القسم ورفع
جودتها

املخرجات
/العائد
زيــــــــادة عــــــــدد
البحــــــــــــــــــــــوث
املنشــــــــــــــــــــــورة
بالقسم

مؤشرات األداء
األنشطة
عدد البحوث املنشورة

 إعداد حبث علمىحلصر اإلنتاج الفكرى
ألعضاء هيئة التدريس
بالقسم

عدد املشاركني يف االستبانة

 مت تصميم استبانةوعرضها للتقييم
لتعميمها على االقسام
العلمية على مستوى
الكلية
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فرتة التنفيذ
البداية
الفصل
الدراسي
األول
-7341
7341هـ

 منالفصل
الدراسي
7341ه

النهاية

املسئول عن
التنفيذ

الفصل
الدراسي  -د .اميمة كمال
د .احالم حسني
الثاني
7341-7341هـ
د .منهل عبد اجمليد

 الفصلالدراسي
الثاني
7341هـ

 وكيلة الكليةللدراسات العليا
والبحث العلمي
 -االقسام العلمية

 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس  :دعم وتطوير البحث العلمى وخدمة اجملتمع .
املبادرة
ج

املشروع /
الربنامج

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء
األنشطة
عدد األحباث امللتزمة باخلطة
البحثية بالقسم

توفري آليات
اإلرتقاء بسياسات
باإلرتقاء
أنشطة البحث
بسياسات
العلمى
البحث العلمى

عدد أعضاء هيئة التدريس
املشاركني بالورشة
عدد قوائم اجملالت احملكمة
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 متابعة مدى اإللتزامباالولويات البحثية
املطروحة باخلطة
 عقد ورا عمل لإلرتقاءبالبحث العلمى
 مراجعة قوائم اجملالتالعربية احملكمة
املتخصصة للنشر

فرتة التنفيذ
البداية

النهاية

املسئول عن
التنفيذ

د .اقبال حممد
صاحل
د.امل عبد الفتاح

 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس  :دعم وتطوير البحث العلمى وخدمة اجملتمع .
املبادرة
د

املشروع /
الربنامج

املخرجات /
العائد

التحفيز على
اقامة أنشطة
علمية وحبثية
ذات جودة
أكادميية عالية.

عقد مؤمتر علمي
دولي على مستوى
الكلية.

أنشطة حبثية
ذات جودة عالية

االنشطة

مؤشرات االداء

فرتة التنفيذ
بداية

عدد االجتماعات
ذات العالقة

من نهاية
 مت عقد اجتماعات دورية القامةالفصل
ندوة علمية بالقسم.
الثاني
 مت وضع تصور إلقامة الندوةللعام
 مت تكوين جلان (اللجنة العلمية7341/7341
جلنة التنظيم جلنة العالقات العامة ) هـ

16

املسئول عن
التفيذ
نهاية
اىل
الفصل
األول
7341هـ

 وكيلة الكليةللدراسات العليا
والبحث العلمي.
 االقساماالكادميية

 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس  :دعم وتطوير البحث العلمى وخدمة اجملتمع .
املبادرة
ﮪ

املشروع  /الربنامج
 دعم وتشجيعالشراكات البحثية
داخل القسم

دعم وتطوير
الشراكات
البحثية

دعم وتشجيع الشراكات
البحثية بني القسم
واألقسام األخرى

املخرجات
/العائد

مؤشرات األداء
األنشطة
عدد املشروعات لبحثية
املشرتكة

 -اوراق عمل مشرتكة

عدد املشاركني يف الندوات
عدد الكتب ذات التألي
املشرتك
عدد املشاركني يف النشاا
عدد األحباث املشاركة

 املشاركة يف الندوات املشاركة يف تالي الكتب -تنفيذ يوم امللصقات العلمى

17

فرتة التنفيذ

البداية

النهاية

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
األول

7341-7341هـ

7341-7341هـ

املسئول عن
التنفيذ

 -أعضاء القسم

