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 سوهاج جامعة

  كلٌة الطب البشري

 2019/ 2018لعام   تنفٌذ الخطة االستراتٌٌجةمتابعة  تقرٌر                                                         وحدة ضمان الجودة

  قسم /إدارة

  األكادٌمً عتمادالحفاظ على اال  :  )االستراتٌجٌة( الغاٌة

 .واالعتمادالتعلٌم  ضوء معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة فً الموارد البشرٌة بالكلٌةطوٌر أداء ت ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 الموارد البشرٌة :(1)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 اإلطار الزمنى

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

تنفٌذ ورش عمل تدرٌبٌة  -
استمرارٌة تحقٌق وندوات حول 

معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان 
 .الجودة

وحدة التدرٌب 

بمركز تطوٌر 

 .التعلٌم

تنفٌذ سبعة اجتماعات وورش  - تنفٌذ خمس ورش عمل - ء    ء   ء   ء    ء
 عمل
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 .دة لدى جمٌع العاملٌن بالكلٌةثقافة الجو تنمٌة( 2رقم )  التنفٌذيالهدف 

 جمٌع العاملٌن بالكلٌة ( : 2)      المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 اإلطار الزمنى

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

دورات وورش ( حملةةةة توعٌةةةة -

 عمل(
 
 نشرة ضمان الجودة إصدار-

 
النشر على موقع الكلٌة بشبكة -

 االنترنت

لجنة التوعٌة 

 واالعالم

 ء    ء   ء   ء    ء

 

*            * 

 

*      *     *    * 

 دورات وورش عملخمس  -
 
 
  إصدارٌن من النشرة -
 
لنشر على موقع ا إستمرارٌة -

  الكلٌة

 دورات وورش عملخمس  -
 
 

 
شر على موقع لنا إستمرارٌة -

 الكلٌة

    

لم يتم اصدار  -
نشرة ضمان 

 الجودة
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 بالكلٌة الممولة من وزارة التعلٌم العالًمشروعات تطوٌر التعلٌم مخرجات  استمرارٌة واستدامة( 3رقم )  التنفٌذيالهدف 

  ( :3)    المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 اإلطار الزمنى

 ربع سنوي
 جات المخر

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

استمرارٌة آلٌات م ٌدعت

 المشروعاتمخرجات 
وحةةةةةدة ضةةةةةمان  -

 .الجودة
عمٌد الكلٌة -  

مخرجات استمرارٌة  - *    *     *      *
ى تطوٌر التعلٌم بقسمى مشروع

 أمراض النساء وطب األطفال

ى مشروعمخرجات استمرارٌة 

تطوٌر التعلٌم بقسمى أمراض 

 النساء وطب األطفال
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 لكً تالئم أنشطة الكلٌة األكادٌمٌة المنشآت وصٌانة  استكمال( 4رقم )  التنفٌذيالهدف 

 الكلٌة منشآت ( :4)    المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 اإلطار الزمنى

 ربع سنوي
 المخرجات 

 توقعةالم

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

استكمال مبنى الحاالت الحرجة 

 بالمستشفٌات الجامعٌة

- 
رة
دا
إ

 
عة
ام
ج
ال

 

- 
رة
دا
إل
ا

 
ٌة
س
ند
له
ا

 
 

     مكتمل مبنى الحاالت الحرجة - مكتمل مبنى الحاالت الحرجة - *    *     *      *

مساحة  زٌادةاالستمرار فً 

وإعادة )تخصٌص  المبانً

بعد نقل  المبانًبعض تؤهٌل 

مبنى الجامعة  إلىالكلٌات 

 الجدٌد(

زٌادة مساحة العمل على  - المبانًزٌادة مساحة  - *                    

 المبانً
بعض  تم اعادة -   

نقميا الكميات بعد 
لوقوع نظرا لعدم 

حادث سير لبعض 
 لاكتماالطالبات وعدم 
 رصف الطريق

 الموصل لمجامعة

     مكتمل مجمع المالعب - مكتمل مجمع المالعب - * مجمع المالعب استكمال إنشاء
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مبنةةةةةةةةى الفصةةةةةةةةول  تةةةةةةةةرمٌم -
 -المبنةةةةةةةى االدارى -الدراسةةةةةةةٌة

 المبنى األكادٌمً

مبنى الفصول إستكمال ترمٌم  *    *     *      *
المبنى  -المبنى االدارى -الدراسٌة
  األكادٌمً

مبنى الفصول م إستكمال ترمٌ -

 -المبنى االدارى -الدراسٌة

 المبنى األكادٌمً

    

تةةرمٌم مبنةةى اسةةتقبال الةةوالدة   -
 والحروق

استقبال  مبنىإستكمال ترمٌم  *    *     *      *
 الوالدة  والحروق

استقبال  مبنىإستكمال ترمٌم  -

 الوالدة  والحروق
    

اإلدارة  - ترمٌم مبنى عالج األورام -
ٌة الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةة

)وحةةدة صةةةٌانة 
 المنشآت(

مبنى عالج ترمٌم لجارى االعداد  - مبنى عالج األورامإستكمال ترمٌم  *    *     *      *

 األورام
المقاول السنوى يقوم    

بتنفيذ أعمال الترميم 
 تباعا
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 .بالكلٌةرس والمدرجات وقاعات الد واإلداراتالعلمٌة  األقسامالتجهٌزات بكافة  صٌانة وإحالل( 5رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌةوقاعات الدرس والمدرجات  واإلداراتالعلمٌة  األقسامالتجهٌزات بكافة  ( :5)    المستهدف   رقم 

 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 اإلطار الزمنى

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

لألجهزة  الصٌانة الدورٌة

 والمعدات
اإلدارة الهندسةةةٌة  -

)وحةةةةةةدة صةةةةةةةٌانة 
األجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة 

 والمعدات(
 إدارة -

.المشترٌات  

تمةةت صةةٌانة األجهةةزة والمعةةدات  - دورٌة صٌانة األجهزة والمعدات - *    *     *      *
حسب ما هو موضة  بخطةة متابعةة 

 تنفٌذ خطة الصٌانة
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معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم  إطار فًبتنفٌذ برامج تحقق الجودة واالعتماد  ًكادٌملالعتماد األ المعامل البحثٌةتؤهٌل : (6رقم )  ذيالتنفٌالهدف 

 .واالعتماد

 بالكلٌة المعامل البحثٌة ( :6)    المستهدف   رقم

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 اإلطار الزمنى

 ربع سنوي
 مخرجات ال

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

مراجعة االحتٌاجات الحالٌة  -

للمعامل البحثٌة بالكلٌة 

وتطوٌرها لتنفٌذ المتطلبات 

 .المجتمعٌة والبحثٌةالتعلٌمٌة و

وكٌل الكلٌة  -
لشئون الدراسات 
  العلٌا والبحوث

.هٌاكل المعامل -  

االحتٌاجات الحالٌة تلبٌة  - *    *     *      *
 للمعامل البحثٌة

تم تلبٌة المتطلبات للمعامل  -
البحثٌة فى حدود امكانات 
الموازنة وتم استكمالها من 

 الموارد الذاتٌة

    

التً تم تنفٌذٌة الخطط ال متابعة -

 األكادٌمًلالعتماد وضعها 

ضوء معاٌٌر  فًلمعامل الكلٌة 

 العتمادالجودة وا

وكٌةةةةةةةل الكلٌةةةةةةةة  -
لشةةةئون الدراسةةةات 

  العلٌا والبحوث
وحدة ضمان  –

 .الجودة

خطط الالبدء فى تطبٌق  - *    *     

التً تم وضعها تنفٌذٌة ال
لمعامل  األكادٌمًلالعتماد 

 الكلٌة

تنفٌذٌة الخطط التم تنفٌذ لم ٌ -

العتماد تجدٌد الالتً تم وضعها 

 لمعمل وحدة السموم االكلٌنٌكٌة
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 تفعٌل دور وحدة ضمان الجودة: (7رقم )  التنفٌذيالهدف 

 وحدة ضمان الجودة ( :7)    المستهدف   رقم

 المإسسةةًعمةةل تقةةارٌر التقٌةةٌم -
 الذاتً

عمل تغذٌة راجعة مع مركز  -

 ضمان الجودة بالجامعة

 -مةةةةدٌر الوحةةةةدة -
 لجان الوحدة

تقةةةةارٌر التقٌةةةةٌم االنتهةةةةاء مةةةةن  - *    *     *      *

 الذاتً مإسسًال

رفةةةع تقرٌةةةر شةةةهري لمركةةةز  -
 ضمان الجودة

 المإسسًتقارٌر التقٌٌم  تم اعداد -

 الذاتً

فع تقرٌر شهري لمركز ٌتم ر -

 ضمان الجودة

    

إعةةةداد دراسةةةة سةةةنوٌة توضةةة   -
مةةةدى االسةةةتفادة مةةةن الدراسةةةات 
والبٌانةةةةات المعةةةةدة مةةةةن مركةةةةز 

 ضمان الجودة

لجنةةةة المراجعةةةة  -
 الداخلٌة

 التىدراسة ال االنتهاء  من - *      * *    *    

توض  مدى االستفادة من 
الدراسات والبٌانات المعدة من 

 مركز ضمان الجودة

توض   التىدراسة التم اعداد  -

مدى االستفادة من الدراسات 

والبٌانات المعدة من مركز 

 ضمان الجودة
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  والطالب التعلٌم : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد. إطار فًبرامج جدٌدة  وإضافةالتطوٌر والتحدٌث المستمر للبرامج التعلٌمٌة القائمة  ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 البرامج التعلٌمٌة :(1)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 وضةةةةةةةع وتنفٌةةةةةةةذ آلٌةةةةةةةة  -
 التعلةٌم إسةتراتٌجٌة لتطوٌر
 :ضوء فً والتعلم

 نتةةةةةةةةةةةةةةائج مراجعةةةةةةةةةةةةةةة -
 االمتحانات

 الموجه االستقصاء نتائج -
 المعنٌة األطراف إلى

 المختلفة

وحدة ضمان الجودة  -

)لجنة البرامج/ 

 المقررات  

لجان وحدة تطوٌر  -

نظم تقوٌم الطالب 

واالمتحانات  لجنة 

 المراجعة الداخلٌة(

االنتهاء من اإلستراتٌجٌة  - *    
 المطورة

تم تطوٌر استراتٌجٌة  -
التعلٌم والتعلم فى نهاٌة العام 
الدراسى الماضى وٌتم دورٌا 
اعادة النظر فى هذه 
االستراتٌجٌة بناءا على نتائج 

علٌة التقوٌم الدورى للفا
 .التعلٌمٌة

    

كافةةةة المقةةةررات  مراجعةةةة
طبقةةا  التةةً سةةبق توصةةٌفها 

 القومٌة األكادٌمٌة للمعاٌٌر
 .(NARSالمرجعٌة )

لجنة  - األقساممجالس  -

البرامج التعلٌمٌة/ 

 المقررات الدراسٌة

                       X -  االنتهاء من المراجعة
 الدورٌة للمقررات الدراسٌة

قررات تمت مراجعة الم -
فى نهاٌة العام الدراسٌة 

الدراسى الماضى وٌتم دورٌا 
اعادة النظر فى هذه 
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بناءا على نتائج  المقررات
التقوٌم الدورى للفاعلٌة 

 التعلٌمٌة
 امجنةةةةبرتفعٌةةةةل تطبٌةةةةق ال

التعلٌمةةً لطةةالب المرحلةةة 
الجامعٌةةةةةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةةةةةى 
 والمقةةةةةةةررات الموصةةةةةةةةفة

تةةةرتبط باحتٌاجةةةات والتةةةً 
سةةةةةةوق العمةةةةةةل وتواكةةةةةةب 

العلةةةةوم و  فةةةةًالتطةةةةورات 
تنمٌةةةة قةةةدرات  فةةةًتسةةةاعد 

 .الذاتًالطالب على التعلم 

وكٌل الكلٌة لشئون  -

مجالس -التعلٌم والطالب

 األقسام

التعلٌمً  امجنبرالتطبٌق  - *    *     *      *

 لطالب المرحلة الجامعٌة األولى
ٌتم تطبٌق البرنامج  -

التعلٌمى لطالب المرحلة 
 الجامعٌة األولى

    

مطابقةةةة مصةةةفوفة تابعةةةة م
مخرجات التعلم المسةتهدفة 

البرنةةةةةةامج  أهةةةةةةدافمةةةةةةع 
 التعلٌمً

لجنة  -األقساممجالس  -

البرامج التعلٌمٌة/ 

 المقررات الدراسٌة

                          X -  مطابقة مصفوفة االنتهاء من

مخرجات التعلم المستهدفة مع 
 التعلٌمًالبرنامج  أهداف

مطابقة مصفوفة تمت  -
جات التعلم المستهدفة مخر
 التعلٌمًالبرنامج  أهدافمع 

    

تقرٌةةةةر المراجةةةةةع  دورٌةةةةة
 الخارجً

وكٌل الكلٌة لشئون 

 التعلٌم والطالب

                          X -  تقرٌر المراجع إعداد

 الخارجً

تقرٌر المراجع إعداد تم  -

 الخارجً

    

االسةةةةةةةتفادة مةةةةةةةن تقرٌةةةةةةةر 
 فةةةةًالمراجةةةةع الخةةةةارجً 

ر البةةةرامج تحةةةدٌث وتطةةةوٌ
 والمقررات

وكٌل الكلٌة لشئون 

لجنة -التعلٌم والطالب

 -المراجعة الداخلٌة

                          X -  تقرٌر بتطبٌق ما جاء

 المراجع الخارجً
تم عقد ورشة عمل الصالح  -

التشوهات الواردة بتقرٌر 
 المراجع الخارجى

    



 11 

 .مجلس الكلٌة

الداخلٌةة المراجعة الدورٌة 
 للبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج

/المقررات التعلٌمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 الدراسٌة

لجنة  -األقساممجالس  -

البرامج التعلٌمٌة/ 

-  المقررات الدراسٌة

 لجنة المراجعة الداخلٌة

 .مجلس الكلٌة -

X - من مراجعة  ءاالنتها
البرنامج التعلٌمً/ 

 المقررات الدراسٌة

تمت مراجعة البرنامج 

 التعلٌمً/ المقررات الدراسٌة
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 استكمال الهٌاكل العلمٌة لألقسام. ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(2)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

وضةةةةةةع واعتمةةةةةةاد خطةةةةةةة 
تعٌةةٌن أعضةةاء النتةةدابات/ 

التةةدرٌس ومعةةاونٌهم  هٌئةةة
وفقةةةةا  الحتٌاجةةةةات الكلٌةةةةة 

 .العلمٌة واألقسام

مجلس  األقساممجالس 

 .لكلٌةا

                          X -  تعٌٌن النتدابات/ معتمدة خطة
 أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

ومفعلة  توجد خطة معتمدة -

تعٌٌن أعضاء هٌئة النتدابات/ 

 التدرٌس ومعاونٌهم
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 .هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وتنمٌة قدراتهم للقٌادات األكادٌمٌة وأعضاءالتطوٌر المستمر  ( :3رقم )  تنفٌذيالالهدف 

 هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم لقٌادات األكادٌمٌة وأعضاءا :(3)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

  دورات تدرٌبٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 فةةةةةةةةًوورش عمةةةةةةةةل 
 :المجاالت التالٌة

 فةةًالحدٌثةةة  األسةةالٌب 
 .التعلٌم والتعلم

  المعةةةةةةةةةاٌٌر القومٌةةةةةةةةةة
 .للجودة وكٌفٌة تلبٌتها

  الجوانةةةةةةةب القانونٌةةةةةةةة
 .والمالٌة بالكلٌة

  التخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌط
 .االستراتٌجى

  اإلدارٌةالتنمٌة 

 ل 
عة
اب
الت
ب 
رٌ
تد
 ال
دة
ح
و

م 
علٌ
الت
ر 
وٌ
ط
 ت
ز
رك
م ٌة
كل
بال

.
 

            

               X 

X 

 

X 

X 

 

X 

تدرٌبٌة  ةدوراإلنتهاء من تنفٌذ 
 كل مجال فًعمل  ةوورش

تم تنفٌذ العدٌد من ورش العمل  -
والدورات التدرٌبٌة فى هذه 

 األنشطة

    

وضةةةةع وتطبٌةةةةق آلٌةةةةة 
 لقٌاس مردود التدرٌب

X -  لقٌاس مردود طبقة مآلٌة
 التدرٌب

لقٌاس مردود توجد آلٌة مطبقة  -

 التدرٌب
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 .الطالبٌة األنشطة وتحسٌن آلٌات تنفٌذ برامجالدعم الطالبً  ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 

 طالب الكلٌة :(4)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 قعةالمتو

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

قواعةةةةةد  وضةةةةةع وإعةةةةةالن
حسةةةةب  القبةةةةول والتحوٌةةةةل
 الموارد المتاحة

وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون 
مجلةس  -التعلٌم والطالب

 الكلٌة

X ٌتم اتباع قواعد وزارة التعلٌم  - لقبول والتحوٌلمعلنة ل قواعد

  مع لقبول والتحوٌللالعالى 

وضع واعتماد قواعد تطبق بعد 

االنتهاء من تطوٌر نظام 

 الثانوٌة العامة

    

 خطة توعٌة الطالب:
 ندوات تعرٌفٌة -
 ملصقات ولوحات -
 مطبوعات -اعالنٌة  -
 دلٌل الطالب -
 

لجنةةةة الةةةدعم الطالبةةةً  -
وكٌةةةةةل تحةةةةةت إشةةةةةراف 

الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةٌم 
 والطالب

 

X  معتمدة ومطبقة لتوعٌة  خطة - توعٌة الطالبمنفذة لخطة

 الطالب
    

 مالٌةةةةةتةةةوفٌر تسةةةهٌالت  -
 األنشةةةطةكافٌةةةة لممارسةةةة 

)رٌاضةةةةةةةةةةٌة/  الطالبٌةةةةةةةةةةة

مسةةةةئول  -عمٌةةةةد الكلٌةةةةة
رعاٌةةةةة  إدارة -الموازنةةةة
 الشباب

X -  كافٌة لممارسة  مالٌةتسهٌالت
 الطالبٌة األنشطة

ٌتم ممارسة األنشطة الطالبٌة 
الت المالٌة بعد توفٌر التسهٌ

 المطلوبة
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 اجتماعٌة/ كشفٌة..(

عقةةةةةةةةةد العدٌةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن  -
المسةةابقات الفنٌةةة والثقافٌةةة 

  واالجتماعٌةةة  والرٌاضةٌة
 والكشفٌة.

 

رعاٌةةةةةةة الشةةةةةةباب  إدارة
 األنشةةةةطةمنسةةةةق عةةةةام و

  تحةةةت إشةةةراف بالكلٌةةةة
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون 

 .التعلٌم والطالب

X    X     X         X فنٌةةة وثقافٌةةة مسةةابقات  تةةم عقةةد - مسابقة واحدة من كل نوع
   واجتماعٌة  وكشفٌة.ورٌاضٌة

 

    

دعةةةةةم اسةةةةةتمرارٌة نظةةةةةام 
 الرٌادة العلمٌة

 لجنةةةةةة الةةةةةدعم الطالبةةةةةى
وكٌةةةةةل تحةةةةةت إشةةةةةراف 

الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةٌم 
  والطالب

X    X     X         X  تم تطبٌق نظام الرٌادة العلمٌة كما  الرٌادة العلمٌةإستمرار نظام
هو موض  بخطة متابعة خطة 

 الرٌادة العلمٌة

    

تطبٌق نظام كةارت متابعةة 
 الطالب

 إدارة شةةةةةةئون الطةةةةةةالب
وكٌةةةةةل تحةةةةةت إشةةةةةراف 

الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةٌم 
  والطالب

X    X     X         X  تم استبدال ذلك بنظام االرشاد  كارت متابعة الطالبإستكمال
 األكادٌمى وملف االنجاز

    

اكتشةةةةةةةةةةةةةاف ورعاٌةةةةةةةةةةةةةة 
 المجةةةاالت فةةةًالموهةةةوبٌن 

 والعلمٌة  الفنٌة والرٌاضٌة

رعاٌةةةةةةة الشةةةةةةباب  إدارة
 األنشةةةةطةمنسةةةةق عةةةةام و

ولجنةةةةةة الةةةةةدعم  بالكلٌةةةةةة
 تحةةةت إشةةةراف الطالبةةةى

وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون 
 التعلٌم والطالب 

X    X     X         X 
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لطةةةةةةةةةالب ذوى ادعةةةةةةةةةم  -
 ٌاجات الخاصةاالحت

جمعٌةةة أصةةدقاء الطالةةب 
وكٌةةةةةل  تحةةةةةت إشةةةةةراف

الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةٌم 
 والطالب

X    X     X         X     

تحةةةةةةةت  االدارة الطبٌةةةةةةةة الرعاٌة الصحٌة 
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة  إشةةةةةراف

 لشئون التعلٌم والطالب

X    X     X         X     

تحدٌد المتفوقٌن والمبدعٌن 
 ودعمهم

لجنةةة  -علمٌةةة ال  األقسةةام
تحةةةةت  الةةةةدعم الطالبةةةةى

وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة  إشةةةةةراف
 لشئون التعلٌم والطالب

X     

رعاٌةةة االكتشةةاف المبكةةر و
 فةةةةًالطةةةةالب المتعثةةةةرٌن 

 .الدراسة

X    X     X         X     

 لمعالجةةةةةةة وضةةةةةةع آلٌةةةةةةات
والتغلةةب  التعلةةٌم مشةةكالت

 علٌها

وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون 
 التعلٌم والطالب

X    X     X         

X  ٍ 
تطبٌق إسترتٌجٌة التعلٌم 

 والتعلم
ٌتم تطبٌق إسترتٌجٌة التعلٌم 

 والتعلم
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 .تنوٌع مصادر المعرفة مع التركٌز على المصادر المعرفٌة االلكترونٌة وآلٌاتها ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 

 طالب الكلٌة :(5)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًإلطار ا

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

تةةةةةةةةةةةةةوفٌر المراجةةةةةةةةةةةةةع  -
 والدورٌات العلمٌة الحدٌثة 

ت
با
كت
لم
 ا
نة
ج
ل

 
ف
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ت
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ت
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لد
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ٌة
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                         X - ختلف شراء مراجع لم
 التخصصات

تم شراء مراجع لمختلف  -

 التخصصات

    

إدخةةةةةةةال جمٌةةةةةةةع الكتةةةةةةةب 
والةةةدورٌات بمكتبةةةة الكلٌةةةة 
علةةةةةةى المكتبةةةةةةة الرقمٌةةةةةةة 

 بالجامعة

X      X      X      X -  جمٌع الكتب والدورٌات بمكتبة
على المكتبة الرقمٌة مدخلة الكلٌة 
 بالجامعة

جمٌع الكتب والدورٌات تم ادخال  -

الكلٌة على المكتبة الرقمٌة بمكتبة 

 بالجامعة

    

التجهٌةةةةزات مةةةةع  تةةةةوفٌر -
طبٌعةةة نشةةةاط توافقهةةا مةةع 

 الطالب وأعدادالمكتبة 

X  طبٌعة نشاط مع التجهٌزات توافق
 الطالب وأعدادالمكتبة 

طبٌعة مع متوافقة التجهٌزات  -

 الطالب وأعدادنشاط المكتبة 
    

 األعةةةةةةةةةةةةةةداد تةةةةةةةةةةةةةةوافر -
ن والمةةةإهالت المناسةةةبة مةةة

  مع رفةع العاملٌن بالمكتبة
 كفاءتهم

  لجنةةةةةةة عمٌةةةةةةد الكلٌةةةةةةة
 المكتبات

X كفاٌة وكفاءة الموارد  - أعداد كافٌة مدربة من العاملٌن
  البشرٌة بالمكتبة
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تكنولوجٌةةةةةةةةةةةا  إتاحةةةةةةةةةةةة -
 فةةًالمعلومةات المسةةتخدمة 

المكتبةةةةة للفئةةةةات المختلفةةةةة 
 المستهدفة

تحةةةةةت  لجنةةةةةة المكتبةةةةةات
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة  إشةةةةةراف

ات العلٌةةةةةةةةةةةةا للدراسةةةةةةةةةةةة
 والبحوث

X      X      X      X -  تكنولوجٌا المعلومات المستخدمة
للفئات المختلفة متاحة المكتبة  فً

 المستهدفة

متاحة تكنولوجٌا المعلومات  -

 للفئات المختلفة المستهدفة
    

تشةةةةةةجٌع وزٌةةةةةةادة وعةةةةةةً 
أعضةةةةاء هٌئةةةةة التةةةةةدرٌس 
ومعةةاونٌهم والطةةالب علةةى 

 .استخدام المكتبة الرقمٌة

لجنةةة المكتبةةات بالتعةةاون 
مةةةةةع مشةةةةةروع المكتبةةةةةة 

تحةةةةت إشةةةةراف الرقمٌةةةة 
وكٌةةةل الكلٌةةةة للدراسةةةات 

 .العلٌا والبحوث

X      X      X      X -  زٌادة نسبة مستخدمى
أعضاء هٌئة التدرٌس المكتبة من 

 ومعاونٌهم والطالب

الدراسة الذاتٌة توض  تطور نسبة 
 مستخدمى المكتبة

    

ترنةةةةةت خدمةةةةةة االن إتاحةةةةةة
هٌئةةةةةة  ألعضةةةةةاءبالكلٌةةةةةة 

التدرٌس / الهٌئةة المعاونةة 
 /الطالب

تحةةةةةت  لجنةةةةةة المكتبةةةةةات
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة  إشةةةةةراف

للدراسةةةةةةةةةةةةات العلٌةةةةةةةةةةةةا 
 والبحوث 

X      X      X      X -  25تتوافر نقطة لكل > - طالب 25نقطة إنترنت لكل 
 طالب

    

 المٌةدانًالتدرٌب تطبٌق  -
 األقسامب
 

العلمٌةةةةة تحةةةةت  األقسةةةةام
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة راف إشةةةةة

 لشئون التعلٌم والطالب

X      X      X      X -  زٌادة عدد األقسام التى
 المٌدانًالتدرٌب تطبق 

تطبق  تتزاٌد األقسام التى -

 المٌدانًالتدرٌب 
مطموب التوسع فى    

األقسام التى تقدم 
 تدريب ميدانى

آلٌةةةةات وتطبٌةةةةق وضةةةةع  -
 مةةةةةةردودموثقةةةةةةة لتقةةةةةةوٌم 

 للطالب ًالمٌدانالتدرٌب 

األقسةةةةام العلمٌةةةةة تحةةةةت 
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة إشةةةةةراف 

 لشئون التعلٌم والطالب

X      X      X      X -  مردودتقوٌم عرض نتائج 
 للطالب المٌدانًالتدرٌب 

التدرٌب  مردودتقوٌم ٌتم  -

 للطالب المٌدانً
    

آلٌةةةةات وتطبٌةةةةق وضةةةةع  -
قٌةةةةةةاس فاعلٌةةةةةةة لموثقةةةةةةة 
 للطالب المٌدانًالتدرٌب 

لعلمٌةةةةة تحةةةةت األقسةةةةام ا
وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة إشةةةةةراف 

 لشئون التعلٌم والطالب

X      X      X      X - قٌاس فاعلٌة  عرض نتائج

 للطالب المٌدانًالتدرٌب 
قٌاس فاعلٌة التدرٌب ٌتم  -

 للطالب المٌدانً
مطموب االستفادة من    

 نتائج القياس
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 .بحٌث تقٌس مخرجات التعلم المستهدفة تقوٌمتفعٌل وتطوٌر أسالٌب القٌاس وال ( :6رقم )  التنفٌذيالهدف 

 طالب الكلٌة :(6)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

نظمةةة المسةةتمر ألتطةةوٌر ال
التةةدرٌب خةةال   وإدالتقةةوٌم
 عملٌة تقوٌم الطالب ضمن

 باألقسام

وحةةةةةدة تطةةةةةوٌر نظةةةةةم  -
تقةةةةةةةةةةةةةةوٌم الطةةةةةةةةةةةةةةالب 

 واالمتحانات

X      X      X      X توجد استراتٌجٌة معتمدة  - أسترتٌجٌة مطبقة للتقوٌم

 للتقوٌم ومفعلة

    

تةةةةةةدرٌب أعضةةةةةةاء هٌئةةةةةةة 
سةةةالٌب األالتةةةدرٌس علةةةى 

 .لقٌاس والتقوٌمالحدٌثة ل

 بعةةةةوحةةةدة التةةةدرٌب التا
مركةةةةز تطةةةةوٌر التعلةةةةٌم ل

 بالكلٌة

X      X      X      X  للتدرٌب على ورش عمل

 لقٌاس والتقوٌمالحدٌثة لسالٌب األ
للتدرٌب تم تنفٌذ ورش عمل  -

لقٌاس الحدٌثة لسالٌب األعلى 

 والتقوٌم

    

نظمة المستمر ألتطوٌر ال -
 النتائج إعالن

إدارة شةةةةةةئون الطةةةةةةالب 
وكٌةةةةةل تحةةةةةت إشةةةةةراف 

ئون التعلةةةةةٌم الكلٌةةةةةة لشةةةةة
 والطالب 

X      X      X      X يتم ذلك طوال العام     ٌتم إعالن النتئج إلكترونٌا - إعالن النتئج إلكترونٌا
نظرا لتعدد مواعيد 

 االمتحانات 



 20 

المتابعةةة المسةةتدامة للورقةةة 
بكافةةةةة أقسةةةةام  اإلمتحانٌةةةةة

 .الكلٌة
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X      X      X      X -  عرض نتائج تحلٌل

 األوراق اإلمتحانٌة

عرض نتائج تحلٌل ٌتم  -

 األوراق اإلمتحانٌة

    

مٌكنةة ل المسةتمرتطوٌر ال -
 أعمال االمتحانات والنتائج

X      X      X      X تم مٌكنة أعمال االمتحانات  - ممٌكنة أعمال االمتحانات والنتائج
 والنتائج

    

الطةالب  تحلٌل نتائج تقةوٌم
علةةةةةةى مسةةةةةةةتوى الفةةةةةةةرق 

 .الدراسٌة/ المقررات

X      X      X      X  عرض تحلٌل نتائج تقوٌم
 الطالب

تحلٌل نتائج تقوٌم ٌتم  -

 الطالب
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 .ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم الوظٌفًقٌاس الرضاء  ( :7رقم )  التنفٌذيالهدف 

 نٌهم بالكلٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاو :(7)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

استقصةةةةةةاء رأى أعضةةةةةةاء 
هٌئةةة التةةدرٌس ومعةةاونٌهم 
عةةةةةةن مسةةةةةةتوى الرضةةةةةةاء 

 الوظٌفً

إستبٌان نتائج ل إستٌفاء وتحلٌ X وحدة ضمان الجودة
عضاء أل الوظٌفًمستوى الرضاء 

 هٌئة التدرٌس

إستٌفاء وتحلٌل نتائج ٌتم   -

 الوظٌفًمستوى الرضاء إستبٌان 

 عضاء هٌئة التدرٌسأل
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 تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ( :8رقم )  التنفٌذيالهدف 

 ومعاونٌهم بالكلٌةأعضاء هٌئة التدرٌس  :(8)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

استقصةةةاء رأى الطةةةالب  -
عةةن مسةةتوى أداء أعضةةاء 
 هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

تطبٌةةق النمةةوذج المتبنةةى  -
أداء أعضةةةاء هٌئةةةة ٌم لتقٌةةة

 التدرٌس ومعاونٌهم
تضمٌن التقرٌةر السةنوي  -

 للكلٌة لهذه النتائج
االسةةةةةةتفادة مةةةةةةن نتةةةةةةائج  -

 التقٌٌم

 
 لجنة المراجعة الداخلٌة

X  إسةةتٌفاء وتحلٌةةل نتةةائج إسةةتبٌان
رأى الطةةةةالب عةةةةن مسةةةةةتوى أداء 
  أعضاء هٌئةة التةدرٌس ومعةاونٌهم

واإلسةةةتفادة مةةةن ذلةةةك فةةةى تطةةةوٌر 
 لٌم والتقوٌمعملٌة التع

 

ٌةةتم إسةةتٌفاء وتحلٌةةل نتةةائج إسةةتبٌان 
رأى الطةةةةةالب عةةةةةن مسةةةةةتوى أداء 

هم  أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس ومعةةاونٌ
واإلسةةةتفادة مةةةةن ذلةةةةك فةةةةى تطةةةةوٌر 

 عملٌة التعلٌم والتقوٌم
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  والبحوث العلٌا الدراسات : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 .العمل سوق متطلبات مع لعلٌا وفق المعاٌٌر األكادٌمٌة المعتمدة لتتناسبتحدٌث برامج الدراسات ا ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 البرامج التعلٌمٌة :(1)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

التعرٌف بالدرجات العلمٌة  -
 التى تمنحها الكلٌة

ادارة الدراسات 

 العلٌا

X      X      X      X -  الدرجات العلمٌة التى
معلنة للفئات  تمنحها الكلٌة

 المستهدفة

الدرجات العلمٌة  نشرتم  -
على موقع  التى تمنحها الكلٌة

الكلٌة وفً ادارة الدراسات 
وفً دلٌل الدراسات  العلٌا
 .العلٌا

    

المسةةةةةةةةةةةةةةتمر  التحدٌةةةةةةةةةةةةةةد -
س .العمل سوق الحتٌاجات

جال
م

 
ام
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ا

 

ة 
كلٌ
وال

 
ج 
ام
ر
 ب
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ج
ل

ت 
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ت
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ة 
كلٌ
 ال
ل
كٌ
 و
ا 
علٌ
ال

ا 
علٌ
 ال
ت
سا
را
لد
ل

ث
حو
الب
و

.
 

 X -  سوق احتٌاجاتأستقصاء 
 العمل

احتٌاجات أستقصاء ٌتم  -
 سوق العمل

    

االلتةةةةةةةةةةةةزام بالمعةةةةةةةةةةةةةاٌٌر  -
 األكادٌمٌةةةة القومٌةةةة القٌاسةةةٌة

 لبرامج الدراسات العلٌا.

X      X      X      X -  المعاٌٌر إجراء مطابقة بٌن
األكادٌمٌة القومٌة القٌاسٌة 
 لبرامج الدراسات العلٌا
 ومخرجات التعلم المستهدفة

تم اجراء مطابقة بٌن  -
المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة 
القٌاسٌة لبرامج الدراسات 
العلٌا ومخرجات التعلم 
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 المستهدفة

 البةةةةرامج دورٌةةةةة مراجعةةةةة -
 بةةةةةةرامج ووضةةةةةةع الحالٌةةةةةةة
 تناسةةةةةةب متمٌةةةةةةزة تعلٌمٌةةةةةةة
 .المجتمع احتٌاجات

X - المراجعة السنوٌة  تمت - المراجعة السنوٌة للبرامج
 للبرامج

    

 لمقةةرراتا مراجعةةة دورٌةةة -
بواسةةطة  البةةرامج وتوصةةٌف
 خارجٌٌن مراجعٌن

وكٌل الكلٌة 

للدراسات العلٌا 

 .والبحوث

X - ة السنوٌة المراجع
 للمقررات

المراجعة السنوٌة  تمت -
 للمقررات
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 (.وأجنبٌة محلٌة) الخارجٌة العلمٌة والمراكز المإسسات مشاركة نطاق وتوسٌع للكلٌة بحثٌة خطة وضع ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

 البحث العلمً :(2)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 نًالزماإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

متابعةةةةةة تنفٌةةةةةذ خطةةةةةة  -
البحةث العلمةً للكلٌةة فةى 
 ضةةةةةةةةةةةوء التوجهةةةةةةةةةةةةات

 فةةةى للكلٌةةةة االسةةةتراتٌجٌة
 ووضةةةع العلمةةةى البحةةةث
 علةةةةةةى لتنفٌةةةةةةذها آلٌةةةةةةات
 .الكلٌة مستوى

البحث  وحدة دعم

 تحت العلمى

 الكلٌة وكٌل اشراف

 الدراسات لشئون

 .والبحوث العلٌا

X      X      X      X - خطة  إستكمال خطة متابعة
  البحث العلمً

خطة لتنفٌذ  ٌتم عمل متابعة -
)موضحة  البحث العلمً
 بخطة المتابعة(
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 هٌئةةةةةة أعضةةةةةاء تحفٌةةةةةز
 المعاونة والهٌئة التدرٌس
 علمٌةةةةةةة ابحةةةةةةاث لتنفٌةةةةةةذ

 فةةةةةةى تسةةةةةةاهم تطبٌٌقٌةةةةةةة
 البحةةةةث العلمةةةةى وٌةةةةلتم

 االقلةةةةةٌم وتخةةةةةدم بالكلٌةةةةةة
 خةةةةاص بشةةةةكل المحلةةةةى
 .عام بشكل والعالمى

ى
لم
لع
 ا
ث
ح
الب
م 
ع
 د
دة
ح
و

.
 

X      X      X      X -  تطبٌٌقٌة علمٌة ابحاثتنفٌذ 
البحث  تموٌل فى تساهم
  بالكلٌة العلمى

ابحاث علمٌة ٌتم تنفٌذ  -
تطبٌٌقٌة تساهم فى تموٌل 

 البحث العلمى 

وسع فى ىذه مطموب الت   
 النوعية من األبحاث

 هٌئةةةةةة أعضةةةةةاء تحفٌةةةةةز
 المعاونة والهٌئة التدرٌس
 علمٌةةةةةةة ابحةةةةةةاث لتنفٌةةةةةةذ

مشةةةتركة مةةةع مإسسةةةات 
 علمٌة دولٌة

X      X      X      X - مشتركة  علمٌة تنفٌذ ابحاث
 مع مإسسات علمٌة دولٌة

ٌتم تنفٌذ ابحاث علمٌة  -
مشتركة مع مإسسات علمٌة 

 وثٌنمن خالل المبع دولٌة

مطموب التوسع فى ىذه    
 النوعية من األبحاث
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 (.وأجنبٌة محلٌة) الخارجٌة العلمٌة والمراكز المإسسات مشاركة نطاق وتوسٌع للكلٌة بحثٌة خطة وضع ( :3رقم )  التنفٌذيالهدف 

 أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم :(3)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًطار اإل

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 تنفٌةةذ فةةى االسةةتمرارٌة

 للبةاحثٌن تدرٌبٌة برامج

 وتنمٌةةةةةةةةةة للمهةةةةةةةةةارات

 .البحثٌة القدرات

وحةةةةةةةدة التةةةةةةةدرٌب  –

التابعة لمركةز تطةوٌر 

 .التعلٌم

X      X      X      X - تدرٌبٌة برامج عقد 
 للباحثٌن

 تدرٌبٌةدورات  عملٌتم  -

هم قدرات تنمٌةل للباحثٌن

 البحثٌة

    

 تطةةةةةوٌر اسةةةةةتمرارٌة -

 لتةةدرٌب بةةرامج واعةةداد

 علةةى االهتمةةام البةةاحثٌن

أخالقٌةات  قواعد بتفعٌل

 .البحث العلمى

 أخالقٌةةةةةةةات لجنةةةةةةةة -

 .العلمى البحث

X      X      X      X - برامج لتدرٌب  عقد
ن على االهتمام الباحثٌ

بتفعٌل قواعد أخالقٌات 
 البحث العلمى.

ٌتم عمل دورات تدرٌبٌة  -
لتدرٌب الباحثٌن على 
االهتمام بتفعٌل قواعد 

 أخالقٌات البحث العلمى.

    

  وتطبٌةةةق آلٌةةةات وضةةةع
وك  ل
ٌ

لك 
ا

ٌة
ل

ش 
ل

ن
ئو

 

لد
ا

را سا لع ت
ا

ٌا
ل

وال  ح
ب

و .ث
 

X      X      X      X -  مشاركة أعضاء هٌئة ٌتم  -مشاركة أعضاء زٌادة    
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 أعضةاء مشاركة لزٌادة

 فةةةةةى التةةةةةدرٌس هٌئةةةةةة

 .العلمٌة المإتمرات

هٌئة التدرٌس فى 
 المإتمرات العلمٌة

التدرٌس فى المإتمرات 
 العلمٌة

 لتنفٌةةةةةذ آلٌةةةةةات وضةةةةةع

 محلٌةة علمٌةة مإتمرات

  ودولٌةةةةةةةةةةة واقلٌمٌةةةةةةةةةةة

 .بالكلٌة

X      X      X      X -  مإتمرات علمٌة زٌادة عقد
لٌمٌة ودولٌة  محلٌة واق

 بالكلٌة.

مإتمرات علمٌة ٌتم تنفٌذ  -
محلٌة واقلٌمٌة ودولٌة  

 بالكلٌة

    

وتطبٌةةةق ونشةةةر  وضةةةع

 للمحافظةة محةددة آلٌات

 الملكٌةةةةة حقةةةةوق علةةةةى

  والنشر الفكرٌة

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

 لجنةةةةةةةة - والبحةةةةةةةوث

 البحةةةةةةةث أخالقٌةةةةةةةات

 .العلمى

X      X      X      X - على لمحافظةقافة اأنتشار ث 
 الفكرٌة الملكٌة حقوق
 والنشر

 لمحافظةتطبٌق ونشر ثقافة ا -
 الفكرٌة الملكٌة حقوق على

 والنشر

    

وضع واعتمةاد دلٌةل  - 

ممارسةةةةةات أخالقٌةةةةةات 

 لجمٌةةع ةتةةاتاحالمهنةةة و

بنشةةره علةةى  االطةةراف

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

لجنةةةةة   -والبحةةةةوث

ة واخالقٌةات المصداقٌ

X      X      X      X -  دلٌل ممارسات أخالقٌات
 لجمٌعمتاح  المهنة

 االطراف

دلٌل ممارسات تم توزٌع  -
على  أخالقٌات المهنة

االقسام العلمٌة وتم وضعة 
 على شبكة االنترنت

    



 29 

 المهنة شبكة االنترنت

وتطبٌةةةةةةةةةةةةق  وضةةةةةةةةةةةةع

 محةةةةةةةةةددة اجةةةةةةةةةراءات

 فةةةى المإسسةةةة تتخةةةذها

 االلتةةةةةزام عةةةةةدم حالةةةةةة

 المهنة بؤخالقٌات

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

لجنةةةةة   -والبحةةةةوث

المصداقٌة واخالقٌةات 

 المهنة

X      X      X      X -  مجازاة من لم ٌلتزم
 المهنة بؤخالقٌات

ٌتم تطبٌق اجراءات محددة  -

لمجازاة من لم ٌلتزم 

 المهنة بؤخالقٌات

    

وضةةةةةةةةةع واعتمةةةةةةةةةاد  -

وتطبٌةةةق آلٌةةةة للتعامةةةل 

 مةةةةع تظلمةةةةات طةةةةالب

 الدراسات العلٌا

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

الدراسات العلٌةا ادارة 

 الدراسات العلٌا

X      X      X      X -  تظلمات طالب فحص
 الدراسات العلٌا

تظلمات طالب ٌتم فحص  -

 الدراسات العلٌا

اعتماد قواعد  تم   

 باتخاذتسم  

قرارات 

 تصحٌحٌة 

قٌةةاس رضةةاء طةةالب  -

 لدراسات العلٌا 

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

الدراسات العلٌا وحةدة 

 ضمان الجودة

X -  قٌاس تحلٌل نتائج إستبٌان
رضاء طالب لدراسات 

 العلٌا

ٌتم تحلٌل نتائج إستبٌان  -

قٌاس رضاء طالب 

 لدراسات العلٌا
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 .نواتق خالل من متقدمة أكادٌمٌة معاٌٌر سٌاق فى والمشروعات لالبحاث العلمى النشر تشجٌع ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 

 أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم :(4)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 وتطبٌةةةق آلٌةةةات وضةةةع

 العلمةةى النشةةر لتشةةجٌع

 رٌسالتد هٌئة العضاء

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

 .والبحوث

X      X      X      X - لزٌادة نسبة  تطبٌق آلٌاتٌتم  - زٌادة نسبة النشر العلمى
 النشر العلمى

    

 المجلةةةةة مسةةةةتوى رفةةةةع

 وتشةةجٌع للكلٌةةة العلمٌةةة

 .بها الدولى النشر

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

وحةةةةةةةةدة  -والبحةةةةةةةوث

 مٌةالمجلة العل

تشجٌع النشر لرفع ٌتم  - تقدم مستوى المجلة العلمٌة  - 
 مستوى المجلة العلمٌة

    

 الثقافٌةةة االتفاقٌةةات عقةةد

 ومإسسةةات الكلٌةةة بةةٌن

 والبحثةةى العةةالى التعلةةٌم

 الدولٌة

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

ادارة  – والبحةةةوث

 العالقات الثقافٌة

X      X      X      X -  تفاقٌاتاالزٌادة عدد 
 ومإسسات الكلٌة بٌن الثقافٌة
 الدولٌة والبحثى العالى التعلٌم

 بٌن ثقافٌة اتفاقٌاتٌتم عقد  -
 العالى التعلٌم ومإسسات الكلٌة

 الدولٌة والبحثى
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 .جدٌدة تموٌل مصادر أنشطة البحث العلمى باستحداث زٌادة الموازنة المخصصة ألغراض ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 

 تموٌل مصادر :(5)  هدف   رقمالمست 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 تنفٌةةةةةةةذ فةةةةةةةى التوسةةةةةةةع

 بحثٌةةةةةةةةة مشةةةةةةةةروعات

 الجهةةةات مةةةع بالتعةةةاون

 الدولٌةةةةةةةةةةةة المانحةةةةةةةةةةةة

 .والمحلٌة

 لشةةةئون كلٌةةةةال وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

 .والبحوث

X      X      X      X -  مشروعات بحثٌة بالتعاون
مع الجهات المانحة الدولٌة 

 والمحلٌة.

 بحثً تنفٌذ مشروعٌتم  -

 (STDF)بالتعاون مع 

مطلوب التوسع    

تنفٌذ  فى

مشروعات 

بحثٌة بالتعاون 

مع الجهات 

المانحة الدولٌة 

 والمحلٌة.

 البحثٌةة تسوٌق المعامل

 لتةةوفٌر المتاحةةة بالكلٌةةة

 لتموٌةةةةل مالٌةةةةة مةةةةوارد

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

وحةدة دعةم  -والبحوث

X      X      X      X -  بروتوكوالت تعاون بٌن
مل البحثٌة وهٌئات االمع

 المجتمع

تم عمل بروتوكوالت  -
معمل السموم تعاون بٌن 

ة  ومعمل األبحاث االكلٌنٌكٌ
 وهٌئات المجتمع. المركزى

مطلوب التوسع    

عمل  فى

بروتوكوالت 

تعاون بٌن 
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المعامل البحثٌة  .البحث العلمى .العلمى البحث

وهٌئات 

 المجتمع

 مةةةةةةةةةةةةةةردود قٌةةةةةةةةةةةةةةاس

 المالٌةةةةةة المخصصةةةةةات

 البحةةةةث علةةةةى المنفقةةةةة

 خةةةالل بالكلٌةةةة العلمةةةى

 الخمةةةةةةةةةس السةةةةةةةةةنوات

 االخٌرة

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

مجلةةةةس  – والبحةةةةوث

 كلٌةال

X -  تقدم نسبة النشر العلمى
 خالل السنوات الخمس

 مردود قٌاسٌتم  -
 المنفقة المالٌة المخصصات

 بالكلٌة العلمى البحث على

    

 مةةةةن االسةةةةتفادة تعظةةةةٌم

 الممولةةةةة المشةةةةروعات

 التعلةةةةةةةةٌم وزارة مةةةةةةةةن

 وتحوٌلهةا بالكلٌة العالى

 طةابع ذات وحةدات الى

 .خاص

مجلةةةةةةةةةةس االقسةةةةةةةةةةام 

 والكلٌة.

X      X      X      X -  إستمرارٌة مخرجات
المشروعات الممولة من 

 وزارة التعلٌم العالى بالكلٌة

إستمرارٌة مخرجات  -
المشروعات الممولة من 

 وزارة التعلٌم العالى بالكلٌة

مطلوب الحفاظ    
على هذه 

 االستمرارٌة
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 االتفاقٌةةةةةةةةةةات تفعٌةةةةةةةةةةل

 وتنفٌةةةةةةةةةةةةةذ العلمٌةةةةةةةةةةةةةة

 تعةةةةةاون بروتوكةةةةةوالت

 المإسسةةةات مةةةع بحثةةةى

 ابحةةاث نفٌةةذلت االخةةرى

 .االقلٌم تخدم تنموٌة

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

 مجةةةةالس - والبحةةةةوث

 .والكلٌة االقسام

X      X      X      X -  بحثى بروتوكوالت تعاون
 مع المإسسات االخرى

ٌتم تنفٌذ بروتوكوالت  -
بحثى مع المإسسات تعاون 
 االخرى

مطموب المزيد من ىذه    
 البروتوكوالت

تطبٌةةةةةق ألٌةةةةةة وضةةةةع و

 طةةةةةةةةةةةةالبلتكلٌةةةةةةةةةةةةف 

 بنشةةر العلٌةةا الدراسةةات

 الرسائل من ابحاث

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل

 العلٌةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةات

مجلةةةةس  – والبحةةةةوث

 الكلٌة

X      X      X      X -  زٌادة عدد األبحاث
 الرسائلالمنشورة من 

 الرسائلٌتم نشر أبحاث من  -
 العلمٌة
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  البٌئة وتنمٌة  المجتمع خدمة : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 .البٌئة وتحسٌن المجتمع حاجات وتلبٌة الذاتٌة الكلٌة موارد لتعظٌم بالكلٌة الخاص الطابع ذات الوحدات وتشجٌع انشاء ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 موارد الكلٌة الذاتٌةال :(1)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 خرجات الم

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 خطةةمتابعة تنفٌةذ ال -
 لخدمةةةةةةةةةةة موثقةةةةةةةةةةةال

   البٌئة وتنمٌة المجتمع

ادارة شئون البٌئة 

 -وخدمة المجتمع

 لشئون الكلٌة وكٌل

 وتنمٌة البٌئة خدمة

 المجتمع

X - إستكمال خطة متابعة 
 خطة

 تمع  وتنمٌة البٌئةخدمة المج

 خطة تم عمل خطة متابعة -
 خدمة المجتمع  وتنمٌة البٌئة

    

 لتوعٌةةةةا تنفٌةةةذ ألٌةةةة -
 خدمةةةةةةةةةةة بؤنشةةةةةةةةةةطة
 البٌئة وتنمٌة المجتمع

ادارة شئون البٌئة 

 -وخدمة المجتمع

 لشئون الكلٌة وكٌل

لمجتمع وتنمٌة  خدمة

X      X      X      X -  خدمةزٌادة الوعى بخطة 
 البٌئة وتنمٌة معالمجت

 خدمة بؤنشطة لتوعٌةاٌتم  -
 البٌئة وتنمٌة المجتمع
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 البٌئة

وتطبٌةةةةةةةةةةق  وجةةةةةةةةةود
 الةةوعى برنةةامج لنشةةر
 بالوحةةدات والتعرٌةةف

 الخةةةاص الطةةةابع ذات
 واهمٌتهةةةةةا وأهةةةةةدافها
 فةةةى ودورهةةةا بالكلٌةةةة
 وتنمٌة المجتمع خدمة
 .المحٌطة البٌئة

ادارة شئون البٌئة 

 -وخدمة المجتمع

 لشئون الكلٌة وكٌل

 وتنمٌة البٌئة خدمة

 مجالس – المجتمع

 ذات الوحدات ادارة

 .الخاص الطابع

X      X      X      X - بالوحدات زٌادة الوعى 
 الخاص الطابع ذات

 الوعى تطبٌق برنامج لنشر -
والتعرٌف بالوحدات ذات 

 الطابع الخاص
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 تحقٌق فى لالسهام وذلك بالكلٌة الخاص الطابع ذات الوحدات تقدمها التى توالخدما والمشروعات البرامج عدد زٌادة ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

 .البٌئة وتنمٌة المجتمع أهداف

 البٌئة و المجتمع :(2)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ترحاتومق
1 2 3 4 3 2 1 

 وتطبٌةق آلٌةه وضع -
 الخةةةةةةدمات لتسةةةةةةوٌق

 الوحةدات تقةدمها التى
 الخةةةاص الطةةةابع ذات

 لزٌةةةادة وذلةةةك بالكلٌةةة
 التموٌةةةةةةةةل مصةةةةةةةةادر

  .للكلٌة الذاتى

ادارة شةةةةةةئون البٌئةةةةةةة 

  -وخدمةةةةةةةة المجتمةةةةةةةع

 ادارة مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس

 الطةةابع ذات الوحةةدات

 .الخاص

X      X      X      X -  ات التى تسوٌق الخدمٌتم
تقدمها الوحدات ذات 

 الطابع الخاص بالكلٌة 

 التموٌل مصادر زٌادة -
 .للكلٌة الذاتى

العمل على    
المزٌد من 
 تسوٌق الخدمات
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 .المجتمع ومإسسات قطاعات لمختلف والبٌئٌة والتعلٌمٌة والبحثٌة العلمٌة االستشارات تقدٌم فى الكلٌة دور تطوٌر ( :3رقم )  التنفٌذيالهدف 

 المجتمع ومإسسات قطاعات :(3)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 وحصةةةةةةةر تحدٌةةةةةةةد -
 البحثٌةةةة االستشةةةارات

 والتعلٌمٌةةةةة والعلمٌةةةةة
 ان ٌمكن التى والبٌئٌة
 ذات الوحةةدات تقةةدمها
 فةةةى الخةةةاص الطةةةابع

 لمختلةةةةةةةف القضةةةةةةةاٌا
 ومإسسةةةات قطاعةةات
 .المجتمع

ادارة شةةةةةةةةئون البٌئةةةةةةةةة 

 وكٌةل -وخدمة المجتمةع

 خدمةةةةةة لشةةةةئون الكلٌةةةةة

 – المجتمع وتنمٌة البٌئة

 الوحةةةدات ادارة مجلةةةس

 .الخاص الطابع ذات

 

X - البحثٌة االستشاراتقائمة ب 
 والبٌئٌة والتعلٌمٌة والعلمٌة

 تقدمها ان ٌمكن التى
 الطابع ذات الوحدات
 لمختلف القضاٌا فى الخاص
 ومإسسات قطاعات
 .المجتمع

اعالن بعض الوحدات  -

االستشارات البحثٌة بقائمة 

والعلمٌة والتعلٌمٌة والبٌئٌة 

التى ٌمكن ان تقدمها فى 

 قطاعات القضاٌا لمختلف

 .المجتمع ومإسسات

العمل على    

تقدٌم المزٌد من 

هذه 

 االستشارات
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 .المجتمع وتنمٌة العمل سوق متطلبات مع التوافق لتحقٌق وخرٌجٌها الكلٌة بٌن الروابط تقوٌة ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 
 خرٌجً الكلٌة :(4) رقمالمستهدف         

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 ٌةالفعل 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 متابعةةة آلٌةةه تطبٌةةق -
 الكلٌةةةةةةةةةةة خرٌجةةةةةةةةةةى
 مةةةدى علةةةى للتعةةةرف

 مةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةواءمتهم
 العمل سوق متطلبات

 لشةةةةةئون الكلٌةةةةةة وكٌةةةةةل

 وتنمٌةةةةةة البٌئةةةةةة خدمةةةةةة

وحدة متابعة  – المجتمع

 .الخرٌجٌن

X - الكلٌة خرٌجى متابعة 
 مواءمتهم مدى على للتعرف

 العمل سوق اتمتطلب مع

 الكلٌة خرٌجى متابعةٌتم  -
 مدى على للتعرف
 متطلبات مع مواءمتهم

 العمل سوق

    

دعةةم تفعٌةةل رابطةةة  -
 الخرٌجٌن

انشاء وتفعٌل رابطة  - X عمٌد الكلٌة
 الخرٌجٌن

قٌاس تحلٌل نتائج إستبٌان  -
رضاء طالب لدراسات 

 العلٌا

المزيد من تفعيل عمل    
 الرابطة
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 .االنتماء وعمق الثقافٌة الهوٌة على والتؤكٌد الوعى ونشر التنوٌر مجال فى الكلٌة دور تدعٌم ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 
  :(5)  المستهدف   رقم        

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 القضةةةةةةةةاٌا تحدٌةةةةةةةةد -
 والبٌئٌةةةةةةةةةة الثقافٌةةةةةةةةةة

 فةةةةةةةةةةةى الموجةةةةةةةةةةةودة
 .الخارجى المجتمع

 لشةةةئون الكلٌةةةة وكٌةةةل
 وتنمٌةةةة البٌئةةةة خدمةةةة

ادارة  – المجتمةةةةةةةةةةةةةع
شةةةئون البٌئةةةة وخدمةةةة 

 .المجتمع

X      X      X      X -  الثقافٌةقائمة بالقضاٌا 
 والبٌئٌة

تمت ضمن دراسة  -
 احتٌاجات المجتمع

د مةةةةةةةةن المزٌةةةةةةةة   
دراسةةة المجتمةةع 

 المحٌط
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 وهٌئةات مإسسةات مع الخاص الطابع ذات والوحدات الكلٌة التى تعقدها العمل وورش والندوات المإتمرات عدد زٌادة ( :6رقةم )  التنفٌذيالهدف 
 .الخارجى المجتمع

 الخارجى المجتمع وهٌئات مإسسات :(6)  المستهدف   رقم        

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 التنفٌذ  مسئول

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 خطةةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةةع -
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمإتمرات

 وورش والنةةةةةةةةةةةدوات
 أن ٌمكةةن التةةى العمةةل

 الكلٌةةةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةةةدمها
 ذات والوحةةةةةةةةةةةةةةةةدات

 الخةةةةةةةةةاص الطةةةةةةةةةابع
 وهٌئةةةةات للمإسسةةةات

 .الخارجى المجتمع

 وكٌةةةل - كلٌةةةةال مجلةةةس

 خدمةةةةةة لشةةةةئون الكلٌةةةةة

 -المجتمةةع وتنمٌةةة البٌئةةة

ادارة شةةةةةةةةئون البٌئةةةةةةةةة 

 وخدمة المجتمع

 

X - بالمإتمرات معتمده خطة 
 التى العمل وورش والندوات
 ذات والوحدات الكلٌة تقدمها
 للمإسسات الخاص الطابع
 الخارجى المجتمع وهٌئات

 معتمده خطةتوجد  -
 والندوات بالمإتمرات

 تقدمها تىال العمل وورش
 الطابع ذات والوحدات الكلٌة

 وهٌئات للمإسسات الخاص
 الخارجى المجتمع

 تفعيل ىذه الخطة   
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 قٌاس رضاء المنتفعٌن عن الخدمات التى تإدٌها الكلٌة ( :7رقم )  التنفٌذيالهدف 
 األطراف المجتمعٌة :(7)  المستهدف رقم    

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 زمنًالاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

مشةةةةةةاركة األطةةةةةةراف  -
المجتمعٌةةة فةةى المجةةالس 

 .الحاكمة

األطراف مشاركة  - X      X      X      X  عمٌد الكلٌة
المجتمعٌة فى المجالس 

 .الحاكمة

األطراف مشاركة ٌتم  -
عٌة فى المجالس المجتم
 .الحاكمة

المزٌد من هذه    
 المشاركة

استقصاء رأى المنتفعٌن 
عةةن الخةةدمات التعلٌمٌةةة 
والبحثٌةةةةةةةةةةةة وخدمةةةةةةةةةةةة 
المجتمةةةةع التةةةةى تإدٌهةةةةا 

 الكلٌة

 لشةئون الكلٌةة وكٌل -

 وتنمٌةةةة البٌئةةةة خدمةةةة

المجتمع  ادارة شئون 

 البٌئة.

X - وتحلٌل نتائج  استٌفاء
رأى المنتفعٌن استبٌان 

ات التعلٌمٌة عن الخدم
والبحثٌة وخدمة المجتمع 

 التى تإدٌها الكلٌة

وتحلٌل نتائج  استٌفاءٌتم  -
رأى المنتفعٌن عن استبٌان 

الخدمات التعلٌمٌة والبحثٌة 
وخدمة المجتمع التى تإدٌها 

 الكلٌة

االستفادة من    
تحلٌل نتائج 

 آرائهم

 03/6/5302تحرٌرا فى 
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  الممٌزات التنافسٌة للكلٌةالرتقاء با : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 دعم تطبٌق واستمرارٌة البرامج التعلٌمٌة المتمٌزة التى تقدمها الكلٌة. ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 البرامج التعلٌمٌة :(1) رقم    المستهدف   

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

االنتهاء مةن اعتمةاد  -
   .البرامج المقترحة

 عمٌد/ د.وكالء الكلٌة  أ

 .الكلٌة

X - وثائق معتمدة للبرامج - وثائق معتمدة للبرامج     



 43 

 ة.دعم أداء خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالكلٌ ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

 الوحدات ذات الطابع الخاصبالعاملٌن  :(2)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

رفةةةةةةةةةةع قةةةةةةةةةةدرات  -
العةةةةةةةةةةةاملٌن بهةةةةةةةةةةةذه 
الوحةةةدات مةةةن خةةةالل 

 تدرٌبٌة.الخطة ال

 التابعةة التدرٌب وحدة

 التعلةٌم تطةوٌر لمركز

 .بالكلٌة

مركةةةةةةةةةةز تنمٌةةةةةةةةةةة  -

 القدرات.

X      X      X      X - عاملٌن مدربٌن - عاملٌن مدربٌن     
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 وضع آلٌات لقٌاس تطور احتٌاجات سوق العمل والمجتمع المحٌط  ( :3رقم )  التنفٌذيالهدف 

 والمجتمع المحٌط سوق العمل :(3)  المستهدف   رقم     

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 متابعةة نظةم تصمٌم -
 تعتمةةةةةةد أداء وتقةةةةةةوٌم
 االدارة نظةةةةةةم علةةةةةةى

 .االلكترونٌة

 التابعةةةة التةةةدرٌب وحةةةدة

 التعلةةةٌم تطةةةوٌر لمركةةةز

 مةةةةع بالتعةةةةاون بالكلٌةةةةة

 الجةةةةودة ضةةةةمان وحةةةةدة

 .بالكلٌة

X -  نظام الكترونى للمتابعة

(MIS) 
     (IT UNITانشاء ) -
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 .دعم تطبٌق خطة البحث العلمى المتمٌزة باعتمادها على تلبٌة احتٌاجات المجتمع المحٌط ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌة طالمجتمع المحٌ :(4)  المستهدف   رقم  

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

متابعةةةةةةةة االلتةةةةةةةزام  -
بالخطةةةةة فةةةةى اجةةةةراء 

 البحوث العلمٌة

 لشةةةةةئون الكلٌةةةةةة وكٌةةةةةل

 العلٌةةةةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةةةةات

والبحةةةةةةةةةةةوث  لجنةةةةةةةةةةةة 

راسةةةةةةةةةةةات العلٌةةةةةةةةةةةا الد

 .والبحوث

X -  بحوث علمٌة حسبما جاء
 بالخطة 

بحوث علمٌة حسبما جاء  -
 بالخطة 
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 وضع آلٌات تطبٌق برنامج المن  الدراسٌة ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(5)  المستهدف   رقم  

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 خرجاتالم

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 اعتماد البرنامج  -

 تطبٌق البرنامج  -

متابعةةةةةةةةةةة تنفٌةةةةةةةةةةذ  -
 البرنامج

 عمٌد الكلٌة -

 وحدة المن  الدراسٌة -

  X 

X 

 

X 

برنامج معتمد للمن   -
 الدراسٌة

برنامج معتمد للمن   -

 الدراسٌة

مطلوب  -   

التطبٌق 

 والمتابعة
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 وضع آلٌات تطبٌق برنامج الطالب الوافدٌن ( :6رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(6)  المستهدف   رقم  

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 اعتماد البرنامج  -

 تطبٌق البرنامج  -

متابعةةةةةةةةةةة تنفٌةةةةةةةةةةذ  -
 البرنامج

 عمٌد الكلٌة -

وحةةةةةةةةةةدة الطةةةةةةةةةةالب  -

 الوافدٌن

  X 

X 

 

X 

برنامج معتمد للطالب  -
 الوافدٌن

برنامج معتمد للطالب  -

 الوافدٌن مع بداٌة التطبٌق

مطلوب  -   

 المتابعة
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  االدارى االداء : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 .والمتخصصة المتمٌزة البشرٌة بالعناصر بالكلٌة لالدارات الجدٌدة الهٌاكل استكمال ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌة الداراتا :(1)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

اصةةةةةةةدار وتسةةةةةةةلٌم  -
بطاقةةةةةات التوصةةةةةٌف 

 الوظٌفى

بطاقات التوصٌف موعزة  - X                           وحدة ضمان الجودة
على أعضاء فرٌق الجهاز 

 االدارى

بطاقات التوصٌف موعزة على 

 أعضاء فرٌق الجهاز االدارى

    

 عةةدد متابعةةة تعٌةةٌن -
 المةةةةةةةةةةةوظفٌن مةةةةةةةةةةةن

 فةةةةةةى المتخصصةةةةةةٌن
 المطلوبةةةةة المجةةةةاالت

 .لٌةبالك

المجموعات الوظٌفٌة  - X      X      X      X أ.د/ عمٌد الكلٌة
 مناسبة للعمل

المجموعات الوظٌفٌة  -
 مناسبة للعمل

    

مراعةةةةةةةاة تطبٌةةةةةةةق  -

الهٌكةةةةةةةل التنظٌمةةةةةةةى 

     هٌكل تنظٌمى مطبق - هٌكل تنظٌمى مطبق - X      X      X      X مجلس الكلٌة
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 المحدث

 

متابعةةة تطبٌةةق ألٌةةة  -

 االزمةةات عمةة لتعامةةلا

 بالكلٌة. والكوارث

وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة لشةةةةةئون 

  البٌئةةة وخدمةةة المجتمةةع

 ادارة شئون البٌئة.

X -  ادارة فعالة لألزمات
 والكوارث

     ادارة فعالة لألزمات والكوارث
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 .تنمٌة الموارد البشرٌة للكلٌة ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

 لكلٌةباالموارد البشرٌة  :(2)  المستهدف   رقم   

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

مسئول  

 التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

أفراد  القٌادات االدارٌة وجمٌع تدرٌب -

 المجةةةاالت فةةةى بالكلٌةةةة الجهةةةاز االدارى

 :التالٌة

 داراتاال لجمٌةع الةوظٌفى التوصٌف -1

 .بالكلٌة

 .الشاملة الجودة ادارة -2

 .بالكلٌة والمالٌة القانونٌة الجوانب -3

 .االستراتٌجى التخطٌط -4

- 
دة
ح
و

 
ب
رٌ
تد
ال

 
عة
اب
الت

 
ز
رك
لم

 
ر
وٌ
ط
ت

 

ٌم
عل
الت

 
ٌة
كل
بال

.- 
ت.
را
قد
 ال
ٌة
نم
 ت
ز
رك
م

 

 X      X   X      X - جهاز ادارى مدرب - جهاز ادارى مدرب     

     قٌاس مردود التدرٌب - قٌاس مردود التدرٌب - X د التدرٌبتطبٌق آلٌة لقٌاس مردو
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 للكلٌة. لمالٌةتنمٌة الموارد ا ( :3رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌةلمالٌة الموارد ا :(3)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

وى مست

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

تطبٌق خطة تحدد بنةود  -
 ومصادر االنفاق

 

ط 
طٌ
خ
الت
ة 
ر
دا
ا

نة
ز
وا
لم
وا

 

X - خطة لتنمٌة الموارد - خطة لتنمٌة الموارد     

تطبٌق آلٌة لقٌاس مةدى  -
التطور فى حجم المةوارد 

 الذاتٌة سنوٌا

X - المواردقٌاس التطور فى  - قٌاس التطور فى الموارد     
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 التقوٌم المستمر لالداء. ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(4)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 متابعةةةةة نظةةةةم تصةةةةمٌم -
 علةةةى تعتمةةةد أداء ٌموتقةةةو
 .االلكترونٌة االدارة نظم

 التدرٌب وحدة

 لمركز التابعة

 التعلٌم تطوٌر

 مع بالتعاون بالكلٌة

 الجودة ضمان وحدة

 .بالكلٌة

X - متابعةالكترونٌة لل نظم 
 تقوٌمالو

- IT UNIT     
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 .المجال هذا فى المستمر والتطوٌر التحدٌث ومواكبة والمستشفى بالكلٌة االلكترونٌة االدارة تحقٌق ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(5)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 العمةةةةل متابعةةةةة مٌكنةةةةة -
 .الكلٌة داخل االدارى

     X - MIS MIS عمٌد الكلٌة.أ.د/ 

 بٌانةةةةات قواعةةةةد انشةةةةاء -
مةةةةةةع التحةةةةةةدٌث  بالكلٌةةةةةةة

 .المستمر لها

     X      X   X      X - MIS - MIS وحدة ضمان الجودة

 موقةةةةعتطةةةةوٌر وتحةةةةدٌث 
 شةةةةةةةبكة علةةةةةةةىالكلٌةةةةةةةة 
 العربٌةةةة باللغةة االنترنةةت

 وترجمته الى االنجلٌزٌة

- 
ت 
ةةا
مةةة
لو
مع
 ال
ةةم
ظةةة
 ن
ةة
نةةةة
ج
ل

ت
ال
صا

الت
وا

 

- 
را
لم
 ا
نة
ج
ل

ٌة
خل
دا
 ال
عة
ج

 

X      X   X      X - م - موقع مطور - موقع مطور
و
ق
ع
 
م
ط
و
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 ر

 معلومةات الموقع تضمٌن
 عةةةةةن وحدٌثةةةةةة متنوعةةةةةة

 الكلٌة

X      X   X      X - موقع مطور - موقع مطور     
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 .بالكلٌة للعاملٌن واالجتماعٌة الصحٌة الرعاٌة تحسٌن ( :6رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌة لعاملٌنا :(6)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 الرعاٌةةةةة نظةةةم تطةةةوٌر -
 .بالكلٌة الصحٌة

     ظم رعاٌة مطورةن - نظم رعاٌة مطورة - X      X   X      X أ.د/ عمٌد الكلٌة.

تفعٌةةةةةةةةةةةل الخةةةةةةةةةةةدمات  -
 االجتماعٌة.

X      X   X      X - نظم رعاٌة مطورة - نظم رعاٌة مطورة     
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 قٌاس الرضاء الوظٌفى للجهاز االدارى ( :7رقم )  التنفٌذيالهدف 

 لجهاز االدارى بالكلٌةا :(7)  المستهدف   رقم    

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنً اإلطار

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

استقصةةاء رأى الجهةةاز  -
االدارى عةةةةةةن مسةةةةةةتوى 

 .الرضاء الوظٌفى

     قٌاس الرضاء - قٌاس الرضاء - X وحدة ضمان الجودة
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  قوٌمتعزٌز نظم المتابعة والت : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 .دعم استمرارٌة ودورٌة التقوٌم الذاتى ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(1)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 ٌةةةٌملتقا متابعةةةة ألٌةةةة -
 الشةةةةةةةةامل الةةةةةةةةدوري
 القةةةةةةةةةدرة لعناصةةةةةةةةةر
  والفاعلٌةةة المإسسةةٌة
 التعلٌمٌة.

 وحدة ضمان الجودة -

 مجلس الكلٌة -

X - خطة متابعة - خطة متابعة     

اعةةداد دراسةةة ذاتٌةةة  -
 سنوٌا

     دراسة ذاتٌة معتمدة - دراسة ذاتٌة معتمدة - X فرٌق اعداد الدراسة -
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 .شة نتائج التقوٌم الذاتىمراجعة ومناق ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(2)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

ورش عمةةةةةةل مةةةةةةع  -

 .األطراف المعنٌة
     ورش عمل - ورش عمل - X      X   X      X وحدة ضمان الجودة -

مٌن نتةةةةةةةةائج تضةةةةةةةة -
لتقةةةةةوٌم فةةةةةى خطةةةةةط ا

األقسةةةةةةةةةام العلمٌةةةةةةةةةة 
 .واالدارٌة

األقسام العلمٌة 

 واالدارٌة

X - االستفادة من نتائج التقوٌم - االستفادة من نتائج التقوٌم     
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 .اتخاذ القرارات التصحٌحٌة فى ضوء نتائج التقوٌم الذاتى ( :3رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(3)  ستهدف   رقمالم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

اجتمةةةةةةةاع مجلةةةةةةةس  -
 .الكلٌة

     شهرى على األقلاجتماع  - اجتماع دورى - X      X   X      X .مجلس الكلٌة
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 .تحدٌد المجاالت المستقبلٌة للتعزٌز والتطوٌر ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(4)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

 اجتمةةةةةةةاع مجلةةةةةةةس -
ادارة وحةةةةدة ضةةةةمان 

 .لجودةا

     شهرى على األقلاجتماع  - اجتماع دورى - X      X   X      X .وحدة ضمان الجودة
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 وضع استراتٌجٌات وبرامج التعزٌز والتطوٌر. ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(5)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 ات المخرج

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

اجتمةةةةةةةاع مجلةةةةةةةس  -
ادارة وحةةةةدة ضةةةةمان 

 .لجودةا

     شهرى على األقلاجتماع  - اجتماع دورى - X      X   X      X .وحدة ضمان الجودة



 62 

 .والتطوٌرقٌاس مردود تنفٌذ برامج التعزٌز  ( :6رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(6)  المستهدف   رقم 

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ
 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي

 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء

 مالحظات 

 ومقترحات

لقٌةاس  تطبٌق خطةة -
مةةةردود تنفٌةةةذ بةةةرامج 

 .التعزٌز والتطوٌر

     خطة معتمدة - خطة معتمدة - X .وحدة ضمان الجودة
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  رفع مستوى الرضا الوظٌفى بالكلٌة : )اإلستراتٌجٌة( الغاٌة

 اتباع سٌاسة محددة ومعاٌٌر موضوعٌة معتمدة ومعلنة تحقق تكافإ الفرص فى اختٌار القٌادات االدارٌة واألكادٌمٌة. ( :1رقم )  التنفٌذيالهدف 

 لقٌادات االدارٌة واألكادٌمٌةا :(1)  المستهدف   رقم

 

 األنشطة

 لفرعٌة ا 

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 مالحظات  األداء

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

سٌاسةةةةةةةةة محةةةةةةةةددة  -
ومعةةةاٌٌر موضةةةوعٌة 
معتمدة ومعلنةة تحقةق 
تكةةةةافإ الفةةةةرص فةةةةى 
اختٌةةةةةةةةار القٌةةةةةةةةادات 
 .االدارٌة واألكادٌمٌة

 – لجان وضةع المعةاٌٌر

 .مجلس الكلٌة

 

                         X - معاٌٌر معتمدة - معاٌٌر معتمدة     
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 .اتباع سٌاسة محددة ومعاٌٌر موضوعٌة معتمدة ومعلنة تحقق تكافإ الفرص فى صرف الحواز والمكافآت ( :2رقم )  التنفٌذيالهدف 

 لقٌادات االدارٌة واألكادٌمٌةا :(2)  المستهدف   رقم     

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

سٌاسةةةةةةةةة محةةةةةةةةددة  -
ومعةةةاٌٌر موضةةةوعٌة 
معتمدة ومعلنةة تحقةق 
تكةةةةافإ الفةةةةرص فةةةةى 
صةةةةةةةةةرف الحةةةةةةةةةواز 

 .والمكافآت

 – لجان وضةع المعةاٌٌر

 .مجلس الكلٌة

 

                         X - معاٌٌر معتمدة - معاٌٌر معتمدة     
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 .العمل على حل مشكلة ضٌق األماكن لبعض األقسام واالدارات ( :3رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌة األقسام واالدارات :(3)  المستهدف   رقم     

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 خرجات الم

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

شغل بعض المبةانى  -
التةةةى سةةةٌتم اخالإهةةةا 
بنقةةةل بعةةةض الكلٌةةةات 
الةةةةى مبنةةةةى الجامعةةةةة 
بمدٌنةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةوهاج 

 .الجدٌدة

رئةةةةٌس  -ٌةةةةد الكلٌةةةةةمع

 .الجامعة

 

             X - ا لما تعرضت لو نظر     لم ٌتم بعد - أماكن ٌتم اخالإها
 البالد
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 .لة وعدم التمٌٌز بٌن جمٌع الفئاتاتباع سٌاسة الممارسات العاد ( :4رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌة األقسام واالدارات :(4)  المستهدف   رقم     

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

جمٌةةةع الممارسةةةات  -
 تتبع هذه السٌاسات

 .ادارة الكلٌة

 

X      X   X      X -   ممارسات عادلة - ممارسات عادلة     
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 .مالئمة المإهالت لطبٌعة العمل ( :5رقم )  التنفٌذيالهدف 

 بالكلٌةالموارد البشرٌة  :(5)  المستهدف   رقم     

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

االسةةةةةتغالل الجٌةةةةةد  -
للمةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرٌة 

 .المتاحة

 .ادارة الكلٌة

 

X      X   X      X -  استغالل أمثل للموارد
 شرٌة الب

     استغالل أمثل للموارد البشرٌة
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 .تنمٌة المهارات لمختلف الفئات ( :6رقم )  التنفٌذيالهدف 

  :(6)  المستهدف   رقم     

 

 األنشطة

 الفرعٌة  

 مسئول  التنفٌذ

 الزمنًاإلطار 

 ربع سنوي
 المخرجات 

 المتوقعة

 المخرجات

 الفعلٌة 

مستوى 

 األداء
 مالحظات 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

تنفٌةةةةةةةةذ الةةةةةةةةدورات  -
التدرٌبٌةةةةةةةةة حسةةةةةةةةب 

 .الخطة التدرٌبٌة

وحةةدة التةةدرٌب بمركةةز 

 .تطوٌر التعلٌم

X      X   X      X - خطة تدرٌبٌة مفعلة - خطة تدرٌبٌة مفعلة     

 %63: أقل من  0مستوى  -% 03% إلى أقل من 63:  5مستوى  -% 03: فوق  0مستوى  مالحظة :
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