
z

خطة املائة يوم لالعتماد



z خري قدراهتا تعمل عمادة التطوير اجلامعة واجلودة النوعية إىل تس
كادميية واإلدارية خللق بيئة تفاعلية متناغمة بني كافة الوحدات األ

لحصول وبني منسويب اجلامعة من طالب وإداريني وأكادمييني ل
.على االعتماد املؤسسي

دف إىل ومن هنا مت وضع خطة املائة يوم لالعتماد اليت هت
طالب لزايرة هتيئة اجملتمع اجلامعي من قيادات ومنسوبني و 

ي االعتماد املؤسسي املخطط هلا خالل العام اجلامع
.ه١٤٤٠-١٤٣٩



z احملتوايت

أهداف اخلطة
اإلجراءات واألنشطة
املخطط الزمين للخطة
اخلامتة



z اخلطة ابألرقام

أهداف٣• األهداف

إجراًء ١٥• اإلجراءات الرئيسية

مؤشراً ١٢• مؤشرات األداء

نشاطاً ٥٢• أنشطة التنفيذ

يوماً ١٠٠• فرتة التنفيذ



z أهداف خطة املائة يوم لالعتماد

ات االعتمادالتحسني املستمر لعمليات اجلودة وملتطلب.   أ

شفافية البياانت وتوثيقها. ب

جمتمع جامعي واعي بثقافة اجلودة واالعتماد. ج



z إجراءات اهلدف األول

فريق مؤشر األداءاإلجراءات التنفيذيةاهلدف
عةاملتاب

التحسني املستمر لعمليات. أ
اجلودة وملتطلبات االعتماد

ت مراجعة نقاط الضعف وتوصيا. ١أ
التحسني وأوليات التنفيذ

استيفاء حتسن 
مؤشرات األداء 

٪ من ٩٠لنسبة 
ات نقاط التحسني ذ

األولوية

. د
سام 

ح
. د+ 

زان
سو

وضع خطط حتسني عاجلة . ٢أ
تخدام تنفيذ خطط التحسني ابس. ٣أ

آلية فعالة للمتابعة
تحسني كتابة تقرير إجناز خلطط ال. ٤أ

العاجلة 



z إجراءات اهلدف الثاين
فريق مؤشرات األداءاإلجراءات التنفيذيةاهلدف

عةاملتاب
ت شفافية البياان. ب

وتوثيقها 
إمتام عملية التقدم لالعتماداتية مراجعة تقرير الدراسة الذ. ١ب

. د
ال 

مج
. د+ 

محن 
 الر

عبد

هم تصميم كتيب ملخص أل. ٢ب
نقاط تقرير الدراسة الذاتية

٪ من ١٠٠ارسال الكتيب إىل 
املستهدفني

ية عرض تقرير الدراسة الذات. ٣ب
على جملس اجلامعة

من اعتماد نتائج الدراسة الذاتية
جملس اجلامعة

ت تصميم كتيب عن بياان. ٤ب
وإحصاءات اجلامعة

٪ من ١٠٠ارسال الكتيب إىل 
املستهدفني

ت تصميم مطبوعات لبياان. ٥ب
وإحصاءات اجلامعة

٪ من ١٠٠توزيع املطبوعات على 
املستهدفني



z إجراءات اهلدف الثالث
فريق مؤشرات األداءاإلجراءات التنفيذيةاهلدف

عةاملتاب
جمتمع جامعي واعي. ج

بثقافة اجلودة 
واالعتماد 

فة من إعداد الفرق والفئات املستهد. ١ج
زايرة االعتماد

٪ من املستهدفني١٠٠تدريب 

. د
ئل 

وا
. د+ 

لد 
خا

لقاءات٥عقد عقد لقاءات عامة للتوعية. ٢ج
يات إجراء التوعية اإلعالمية لفاعل. ٣ج

زايرة االعتماد
وصول املواد اإلعالمية إىل 

٪ من املستهدفني٧٥
تنفيذ حماكاة للزايرة عمل حماكاة لزايرة االعتماد. ٤ج
تصميم جدول وبروتوكول زايرة. ٥ج

االعتماد
اعتماد جدول الزايرة

٪ من الفريق١٠٠تدريب يزات الزايرة هتيئة فريق املنسقني وجته. ٦ج



z

ول
 األ

دف
 اهل

شطة
أن

ذفريق التنفياألنشطةاإلجراءات التنفيذية
(ابألسبوع)فرتة التنفيذ 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

مراجعة نقاط الضعف. ١أ
وتوصيات التحسني

وأوليات التنفيذ

استخراج نقاط الضعف من الدراسة . ١-١أ
الذاتية وفرزها وتنقيحها

سوزان. د
حسام. د

ذ كل حتديد اجلهات املختصة بتنفي. ٢-١أ
أولوية حتسني

سوزان. د
حسام. د

بعمادة حتديد أولوايت التحسني اخلاصة. ٣-١أ
فريق العمادةالتطوير

وضع خطط حتسني. ٢أ
عاجلة 

طط خماطبة اجلهات املختلفة إلعداد خ. ١-٢أ
العميدالتحسني

استالم ومراجعة خطط التحسني من. ٢-٢أ
اجلهات املختلفة

سوزان. د
حسام. د

إعداد اخلطط التنفيذية اخلاصة . ٣-٢أ
فريق العمادةأبولوايت التنفيذ لعمادة التطوير

سني تنفيذ خطط التح. ٣أ
لة ابستخدام آلية فعا

للمتابعة

استالم تقارير دورية من اجلهات . ١-٣أ
املختلفة عن نسب اإلجناز

سوزان. د
حسام. د

فريق العمادةة ابلعمادةتنفيذ اخلطط التنفيذية اخلاص. ٢-٣أ

از يف إعداد تقارير دورية عن نسب اإلجن. ٣-٣أ
فريق العمادةأولوايت التحسني ابلعمادة

ز كتابة تقرير إجنا. ٤أ
اجلة خلطط التحسني الع

سوزان. دحتليلهاجتميع تقارير اإلجناز ودراستها و . ١-٤أ
حسام. د

سوزان. دكتابة التقرير النهائي. ٢-٤أ
حسام. د



z

الثا
ف 

اهلد
طة 

أنش
ين

ذفريق التنفياألنشطةاإلجراءات التنفيذية
(ابألسبوع)فرتة التنفيذ 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

ة مراجعة تقرير الدراس. ١ب
الذاتية

ة استيفاء مالحظات فرق مراجع. ١-١ب
فريق العمادةالدراسة الذاتية

رير تنسيق اإلخراج النهائي لتق. ٢-١ب
العربية الدراسة الذاتية وملحقاته ابللغة

مجال . د
عبد الرمحن. د

ترمجة تقرير الدراسة الذاتية. ٣-١ب
فريق العمادةوملحقاته ابللغة اإلجنليزية

مراجعة تقرير الدراسة الذاتية. ٤-١ب
تيفاء وملحقاته ابللغة اإلجنليزية، واس

املالحظات
فريق العمادة

العميداعتماد تقرير الدراسة الذاتية. ٥-١ب

ارسال تقرير الدراسة الذاتية . ٦-١ب
العميدوملحقاته إىل جهة االعتماد

ص تصميم كتيب ملخ. ٢ب
سة ألهم نقاط تقرير الدرا

الذاتية

دراسة وضع آلية الختصار تقرير ال. ١-٢ب
فريق العمادةالذاتية

لدراسة تنفيذ آلية اختصار تقرير ا. ٢-٢ب
فريق العمادةالذاتية

لذاتية مراجعة كتيب تقرير الدراسة ا. ٣-٢ب
املختصر

مجال . د
عبد الرمحن. د

دراسة اعتماد ونشر كتيب تقرير ال. ٤-٢ب
العميدالذاتية املختصر



z

الثا
ف 

اهلد
طة 

أنش
ين

ذفريق التنفياألنشطةاإلجراءات التنفيذية
(ابألسبوع)فرتة التنفيذ 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

عرض تقرير الدراسة. ٣ب
امعةالذاتية على جملس اجل

ر تصميم عرض مرئي ألهم عناص. ١-٣ب
تقرير الدراسة الذاتية

مجال . د
عبد الرمحن. د

اختاذ اإلجراءات النظامية إلدراج. ٢-٣ب
ة يف موضوع عرض تقرير الدراسة الذاتي

جملس اجلامعة
العميد

عرض تقرير الدراسة الذاتية يف. ٣-٣ب
العميدجملس اجلامعة

تصميم كتيب عن . ٤ب
بياانت وإحصاءات 

اجلامعة

مجال . دةحصر وحدات البياانت املطلوب. ١-٤ب
عبد الرمحن. د

عمادة تقنية حتهامجع البياانت والتحقق من ص. ٢-٤ب
املعلومات

مجال . دتتصميم وإخراج كتيب البياان. ٣-٤ب
عبد الرمحن. د

فريق العمادةتمراجعة واعتماد كتيب البياان. ٤-٤ب

تصميم مطبوعات . ٥ب
لبياانت وإحصاءات 

اجلامعة

حتديد وسائل نشر البياانت. ١-٥ب

مجال . د
عبد الرمحن. د



ةحصر وحدات البياانت املطلوب. ٢-٥ب


اانتتصميم وإخراج مطبوعات البي. ٣-٥ب


مراجعة واعتماد مطبوعات . ٤-٥ب
فريق العمادةالبياانت



z

الثا
ف 

اهلد
طة 

أنش
لث

ذفريق التنفياألنشطةاإلجراءات التنفيذية
(ابألسبوع)فرتة التنفيذ 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

إعداد الفرق والفئات. ١ج
املستهدفة من زايرة 

االعتماد

دفة حصر الفرق والفئات املسته. ١-١ج
من زايرة االعتماد

وائل. د
خالد. د

يئة الفرق تصميم برانمج تدرييب لته. ٢-١ج
فريق العمادةتمادوالفئات املستهدفة من زايرة االع

ملصمم يف تنفيذ الربانمج التدرييب ا. ٣-١ج
فريق العمادة(٢-١ج)النشاط 

عقد لقاءات عامة . ٢ج
للتوعية

إعداد حمتوى للتوعية بزايرة . ١-٢ج
فريق العمادةاالعتماد

رة إقامة لقاءات عامة للتوعية بزاي. ٢-٢ج
فريق العمادةاالعتماد

مية إجراء التوعية اإلعال. ٣ج
مادلفاعليات زايرة االعت

حتديد الوسائط اإلعالمية . ١-٣ج
ماداملستخدمة للتوعية بزايرة االعت

وائل. د
خالد. د

تصميم حمتوى إعالمي مناسب . ٢-٣ج
للتوعية بزايرة االعتماد

وائل. د
خالد. د

نشر احملتوى اإلعالمي املصمم يف. ٣-٣ج
حسب خمطط زمين ( ٢-٣ج)النشاط 
مناسب

وائل. د
خالد. د



z

الثا
ف 

اهلد
طة 

أنش
لث

ذفريق التنفياألنشطةاإلجراءات التنفيذية
(ابألسبوع)فرتة التنفيذ 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

عمل حماكاة لزايرة . ٤ج
االعتماد

وضع جدول زمين حملاكاة زايرة . ١-٤ج
فريق العمادةاالعتماد

العميدتعيني فريق املراجعني. ٢-٤ج

تنفيذ حماكاة زايرة االعتماد. ٣-٤ج
فريق املراجعني



تمادكتابة تقرير حماكاة زايرة االع. ٤-٤ج

اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف. ٥-٤ج
زايرة ضوء نتائج يف ضوء تقرير حماكاة

االعتماد
فريق العمادة

تصميم جدول . ٥ج
مادوبروتوكول زايرة االعت

وضع التنسيق مع هيئة االعتماد ل. ١-٥ج
العميدجدول زمين لزايرة االعتماد

اعليات وضع بروتوكول تفصيلي لف. ٢-٥ج
فريق العمادةزايرة االعتماد

اعتماد جدول وبروتوكول زايرة . ٣-٥ج
العميداالعتماد

قني هتيئة فريق املنس. ٦ج
وجتهيزات الزايرة 

العميدتشكيل فريق املنسقني. ١-٦ج

فريق العمادةتدريب فريق املنسقني. ٢-٦ج
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الرابعالثالثالثاينالأولاألسبوع

3456789101112131415161718192021222324252627282930(صفر)التقومي اهلجري 

121314151617181920212223242526272829303112345678(نوفمرب/أكتوبر)التقومي امليالدي 

2-3، أأ 3-2، أأ 2-2أأ 3-2، أأ 1-2أأ 3-2، أأ 3-1، أأ 2-1، أأ 1-1أأ 3-1، أأ 2-1، أأ 1-1أأ أنشطة اهلدف األول

3-4، ب2-4، ب1-2، ب4-1، ب1-1ب3-4، ب2-4، ب2-1، ب1-1ب2-4، ب1-4، ب2-1، ب1-1ب1-4، ب1-1بأنشطة اهلدف الثاين

————أنشطة اهلدف الثالث

الثامنالسابعالسادساخلامساألسبوع

12345678910111213141516171819202122232425262728(ربيع أول)التقومي اهلجري 

9101112131415161718192021222324252627282930123456(ديسمرب/نوفمرب)التقومي امليالدي 

2-3أأ 3-3، أأ 2-3أأ 2-3، أأ 3-2، أأ 2-2أأ 2-3، أأ 3-2، أأ 2-2أأ أنشطة اهلدف األول

، 4-3، ب2-2، ب1-2، ب3-1، ب2-1، ب1-1بأنشطة اهلدف الثاين

1-5ب
3-5، ب1-3، ب3-2، ب2-2، ب4-1ب3-5، ب2-5، ب4-4، ب3-1ب

-3، ب4-2، ب3-2، ب6-1، ب5-1، ب4-1ب

4-5، ب3-5، ب3-3، ب2-3، ب1

أنشطة اهلدف الثالث
2-4، ج2-3، ج1-2، ج2-1ج1-4، ج2-3، ج1-2، ج2-1ج1-4، ج1-3، ج1-2، ج2-1، ج1-1ج

، 1-5، ج2-4، ج2-3، ج2-2، ج3-1ج

3-6، ج2-6ج

الثاين عرشاحلادي عرشالعارشالتاسعاألسبوع

29123456789101112131415161718192021222324252627(ربيع آخر/ربيع أول)التقومي اهلجري 

78910111213141516171819202122232425262728293031123(يناير/ديسمرب)التقومي امليالدي 

2-4، أأ 1-4أأ 1-4، أأ 3-3، أأ 2-3، أأ 1-3أأ 2-3أأ 3-3، أأ 2-3، أأ 1-3أأ أنشطة اهلدف األول

———3-3، ب2-3بأنشطة اهلدف الثاين

، 1-5، ج3-4، ج3-3، ج2-2، ج3-1جأنشطة اهلدف الثالث

3-6، ج2-6ج

، 1-5، ج3-4، ج3-3، ج2-2، ج3-1ج

3-6، ج2-6ج

، 2-5، ج4-4، ج3-3، ج2-2، ج3-1ج

3-6، ج2-6ج

، 2-5، ج4-4، ج3-3، ج2-2، ج3-1ج

3-6، ج2-6ج

السادس عرشاخلامس عرشالرابع عرشالثالث عرشاألسبوع

28293012345678910111213141516171819202122232425(مجادى أول/ربيع آخر)التقومي اهلجري 

45678910111213141516171819202122232425262728293031(يناير)التقومي امليالدي 

2-4أأ 2-4أأ أنشطة اهلدف األول

لالعامتد100كتابة التقرير الهنايئ خلطة 
——أنشطة اهلدف الثاين

أنشطة اهلدف الثالث
3-6، ج2-5، ج4-4، ج3-3، ج2-2ج3-6، ج2-5، ج4-4، ج3-3، ج2-2ج

لخ
ين ل

الزم
ط 

خط
امل

طة



z من املائة يوم٢٨معدالت اإلجناز حىت هناية يوم 



z اخلامتة

وجود قيادة جامعية هلا رؤية طموحة وقرارات داعمة
اعتماد آليات فاعلة وممارسات مميزة للجودة
توفر كفاءات متميزة ابجلامعة



z


