
  ٢٠١٨-٢٠١٧ المالیة للسنة السنویة للخطة االستراتیجیة التنفیذیة الخطة - ١
الھدف 

 العام
  (الغایة)

  التكلفة األداءمؤشرات  مسئولیة التنفیذ األنشطة الھدف االستراتیجى

 وص��یانة  اس��تكمال -٤
ل��تالئم األنش��طة  المنش��آت

 األكادیمیة

للمنش�آت  الصیانة الدوریة -
 القائمة
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محاض��ر اس��تالم  -
  المنشآت

مش������اركة ھ������ذه  -
المنش���������آت ف���������ى 

 أنشطة الكلیة

١٥٠٠٠٠  
  

  

 

١٠٠٠٠٠  

١٠٠٠٠٠  

 ص����یانة واح����الل -٥
 األقس�امالتجھیزات بكافة 

 واإلداراتالعلمی������������������ة 
وقاع������������ات ال������������درس 

 .بالكلیةوالمدرجات 

لألجھزة  الصیانة الدوریة -
 والمعدات

اإلدارة الھندسیة  -
(وحدة صیانة 

  األجھزة والمعدات)
 

كروت صیانة  -
 مكتملة

  



المعام���������ل تأھی���������ل  -٦
لالعتم�����������اد  البحثی�����������ة

االك��ادیمى بتنفی��ذ ب��رامج 
تحق��ق الج��ودة واالعتم��اد 

مع��اییر الھیئ��ة  إط��ار ف��ي
القومی���ة لض���مان ج���ودة 

 .التعلیم واالعتماد

مراجعة االحتیاجات  -
الحالیة للمعامل البحثیة 

وضع خطط بالكلیة و
تطویرھا لتنفیذ المتطلبات ل

المجتمعیة التعلیمیة و
 .والبحثیة

وكیل الكلیة لشئون  -
الدراسات العلیا 

   والبحوث
  

وجود خطط  -
لالعتماد االكادیمى 

 للمعامل البحثیة

٢٠٠٠٠٠ 

تنفیذی���ة الخط���ط ال متابع���ة -
لالعتم���اد الت��ى ت���م وض���عھا 

 ف�يلمعامل الكلیة  األكادیمي
ض������وء مع�������اییر الج�������ودة 

 واالعتماد

  
وح��������دة ض��������مان  –

 .الجودة

  
نش�������ر أبح�������اث  -

علمی��ة كمخرج��ات 
 لھذه المعامل

٥٠٠٠  

دور  اس��������������تمراریة -٧
 وحدة ضمان الجودة

یم وتق�����اریر التق����� اع�����داد -
 الذاتي المؤسسي

- 
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 /الدراسة الذاتیة -
 السنويالتقریر 

  

 تقری������ر ش������ھرىعم������ل  -
مرك������ز ض������مان الج������ودة ل

  بالجامعة
  التقاریر الشھریة -

١٠٠٠ 

اع������داد دراس������ة س������نویة  -
توض��ح م��دى االس��تفادة م��ن 
الدراس��ات والبیان��ات المع��دة 

  من مركز ضمان الجودة

دراسة موثقة لمدى 
االستفادة من ة م�ن 
مرك�������ز ض�������مان 

  الجودة

  

  االجمالي
٥٥٦٠٠٠ 

  

 
  



 ٢٠١٨-٢٠١٧ المالیة للسنة والطالب التعلیم لمحور التنفیذیة الخطة -٢
 الھدف العام

  (الغایة)
الھدف 

 االستراتیجى
 التكلفة مؤشرات االداء مسئولیة التنفیذ االنشطة
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التط���������������ویر  -١
والتح��������������������دیث 
المس��تمر للب��رامج 
التعلیمی���ة القائم���ة 

ب����رامج  وإض����افة
 إط��ار ف��يجدی��دة 

مع������اییر الھیئ������ة 
القومی���ة لض����مان 
ج�������ودة التعل�������یم 

  واالعتماد.

  ورشة عم�ل موثق�ة س�نویة
 التعل�یم اس�تراتیجیة تطویرل

  :ضوء فى والتعلم
 االمتحانات نتائج مراجعة -
 الموج���ھ االستقص���اء نت���ائج -

 المعنی�������ة االط�������راف ال�������ى
  المختلفة

 س���������تراتیجیةاعتم���������اد اال 
المط����ورة م����ن المج����الس ا

المعنی������ة (ش������ئون تعل������یم 
  مجلس الكلیة) -وطالب

وح����دة ض����مان . 
الج������ودة (لجن������ة 
الب����������������������رامج/ 

  المقررات، 
وح����دة تط����ویر  -

نظ���������م تق���������ویم 
الط������������������������الب 

  واالمتحانات.

نش���ر االس����تراتیجیة  -
  المطورة

٥٠٠ 

 امجن������برمتابع������ة تطبی������ق ال
  التعلیمى/ المقررات الدراسیة

  
  
 

وكی�������ل الكلی�������ة 
لش�����ئون التعل�����یم 

  والطالب

نسبة مطابق�ة األنش�طة 
التعلیمی��������ة لوث���������ائق 

  .التوصیف
 

١٠٠ 



الدوری���ة للبرن���امج  المراجع���ة
الدراس�یة لمقررات التعلیمى/ ا

لط����الب المرحل����ة الجامعی����ة 
طبق�������اً األول�������ى الموص�������فة 

 للمعاییراالكادیمی������ة القومی������ة
) للتأك�����د NARSالمرجعی�����ة (

  من:
 اس����������تمراریة ارتباطھ����������ا -

  باحتیاجات سوق العمل 
 ف������يالتط������ورات  مواكب�����ة -

  العلوم
تنمیة قدرات  فيتساعد  أنھا -

 .الذاتيالطالب على التعلم 

 األقساممجالس  -
لجن���ة الب���رامج  -

التعلیمی��������������������ة/ 
المق�������������������ررات 

 الدراسیة

 الت�يعدد المقررات  -
  .تم مراجعتھا

ق����������رار إعتم����������اد  -
الت��ى تم��ت  المق��ررات
 مراجعتھا

١٠٠٠ 

مطابق���ة الدوری���ة ل المراجع���ة
مص����فوفة مخرج����ات ال����تعلم 

 أھ��������دافالمس��������تھدفة م��������ع 
 التعلیميالبرنامج 

  األقساممجالس  -
لجن���ة الب���رامج  -

التعلیمی��������������������ة/ 
المق�������������������ررات 

 الدراسیة

ج�دول المطابق�ة  إعداد
ب������������ین األھ������������داف 

 المصفوفةو

٢٠٠ 

تقری�������ر المراج�������ع  دوری�������ة
 الخارجي

الكلی�������ة وكی�������ل 
لش�����ئون التعل�����یم 

 والطالب

تقری���������ر المراج����������ع 
 الخارجى موثق

٥٠٠ 

االستفادة م�ن تقری�ر المراج�ع 
تحدیث وتطویر  فيالخارجي 

 المق�رراتالتعلیم�ى/  امجنالبر
 الدراسیة

لجن���ة الب���رامج  -
التعلیمی��������������������ة/ 
المق�������������������ررات 

 الدراسیة

ق�����������رارات اتخ�����������اذ 
بن��اءا عل��ى  تص��حیحیة

 ما ورد بالتقریر

٢٠٠ 



اس��������������تكمال  -٢
علمی���ة تالھیاك���ل ال

 العلمیة لألقسام

وضع وإعتم�اد خط�ة انت�داب/ 
ھیئ�ة  / مع�اونىتعیین أعض�اء

الت����دریس وفق����اً الحتیاج����ات 
 .العلمیة واألقسامالكلیة 

مج���الس االقس���ام 
 .لكلیةمجلس ا

المنت����������دبین/ ع����������دد 
 المعینین الجدد

٢٠٧١٨٠ 

التط���������������ویر  -٣
المس���تمر وتنمی���ة 

القی���ادات  ق���درات
األكادیمی�������������������ة 
وأعض��������������������اء/ 

ھیئ������ة  مع������اونى
 .التدریس

دورات تدریبیة وورش عمل 
  :المجاالت التالیة في
 التعل�یم  فيالحدیثة  األسالیب

  .والتعلم
  المع����اییر القومی����ة للج����ودة

 .وكیفیة تلبیتھا
  الجوان��ب القانونی��ة والمالی��ة

 .بالكلیة
 التخطیط االستراتیجى. 
  اإلداریةالتنمیة 

تط���ویر مرك���ز  -
  .التعلیم بالكلیة

 

أعض��������اء ھیئ��������ة  %
التدریس الذین إجتازو 

 .الدورات التدریبیة

١٠٠٨٨ 

وضع وتطبیق آلیة لقیاس 
  مردود التدریب

نت��ائج قی��اس م��ردود  -
  التدریب

١٠٠٠ 

ال���������������������دعم  -٤
وتحس�ین الطالبي 

 آلیات تنفیذ برامج
 األنش�����������������������طة

  .الطالبیة
  

قواعد  وضع واعتماد وإعالن
حس������ب  القب������ول والتحوی������ل

  الموارد المتاحة

وكی�������ل الكلی�������ة 
لش�����ئون التعل�����یم 

مجلس  -والطالب
  الكلیة

  ٢٠٠  القواعد موثقة ومعلنة

  خطة توعیة الطالب:
  ندوات تعریفیة -
ملص��قات ولوح��ات اعالنی��ة  -
  مطبوعات -
  دلیل الطالب -

لجن������ة ال������دعم  -
الطالب�����ي تح�����ت 

وكی�����ل إش�����راف 
الكلی������ة لش������ئون 

  والطالب التعلیم

  عقد اللقاء -
  نشر الملصقات -
  توزیع المطبوعات -
  توزیع الدلیل -

٤٠٠٠  



كافی�ة  مالی�ةتوفیر تسھیالت  -
 الطالبی���ة األنش���طةلممارس���ة 

(ریاض�����������یة/ اجتماعی�����������ة/ 
  كشفیة..)

 -عمی������د الكلی������ة
 -مسئول الموازنة

رعای�������������ة  إدارة
  الشباب

قیم�������ة المرص�������ود  -
  لألنشطة

  

٢٠٠ 

المس��ابقات عق��د العدی��د م��ن  -
، الفنی���ة والثقافی���ة والریاض���یة

  واالجتماعیة، والكشفیة.
 

رعای�������������ة  إدارة
منس���ق والش���باب 

 األنش������طةع������ام 
، تح������ت بالكلی������ة

وكی�����ل إش�����راف 
الكلی������ة لش������ئون 

 .التعلیم والطالب

ع���������دد المس����������ابقات 
 الت�يالریاضیة والفنیة 

 .یتم تنفیذھا

١٠٠٠٠ 

دعم اس�تمراریة نظ�ام الری�ادة 
  العلمیة

 لجن��������ة ال��������دعم
تح�����ت  الطالب�����ى
وكی�����ل إش�����راف 

الكلی������ة لش������ئون 
   التعلیم والطالب

تحدی����������د ال����������رواد  -
العلمی�������ین وتوزی�������ع 

  الطالب علیھم
التقاریر المقدمة م�ن  -

  الرواد العلمیین

 

استمراریة نظام كارت متابعة 
  الطالب

إدارة ش��������������ئون 
تح�����ت  الط�����الب
وكی�����ل إش�����راف 

الكلی������ة لش������ئون 
   التعلیم والطالب

الكروت موزع�ة عل�ى 
  الطالب

١٠٠٠ 



اكتش��اف ورعای��ة الموھ��وبین 
المج���������االت الفنی���������ة  ف���������ي

 والعلمیة  والریاضیة

رعای�������������ة  إدارة
منس���ق والش���باب 

 األنش������طةع������ام 
تح�����ت  -بالكلی�����ة
وكی�����ل  إش�����راف

الكلی������ة لش������ئون 
 التعلیم والطالب 

عدد الموھوبین بقاعدة 
 .بیانات الكلیة

٣٠٠٠٠ 

لط������������الب ذوى ادع������������م  -
 االحتیاجات الخاصة

جمعی���ة أص����دقاء 
تح������ت الطال������ب 
وكی�����ل  إش�����راف

الكلی������ة لش������ئون 
 التعلیم والطالب

عدد من تم دعمھم من 
ذوى االحتیاج�������������ات 

 الخاصة

٣٠٠٠ 

 االدارة الطبی���������ة الرعایة الصحیة 
 تح������ت إش������راف

وكی�������ل الكلی�������ة 
لش�����ئون التعل�����یم 

 والطالب

% الط������الب ال������ذین 
 تلقوا رعایة صحیة

١٠٠٠٠ 

تحدی���د المتف���وقین والمب���دعین 
 ودعمھم

 -العلمیة   األقسام
لجن��������ة ال��������دعم 

تح�����ت  الطالب�����ى
وكی�����ل  إش�����راف

الكلی������ة لش������ئون 
 التعلیم والطالب

% من تم دعمھ�م م�ن 
الط������الب المتف������وقین 

 علمیاً.

١٠٠٠ 

رعای����ة االكتش����اف المبك����ر و
 ف�������يالط�������الب المتعث�������رین 

 .الدراسة

من تم�ت رع�ایتھم  %
الط�������������الب  م�������������ن 

  المتعثرین.

١٠٠٠ 



وتطبی�����ق  اس�����تمرایة وض�����ع 
 مش������كالت لمعالج������ة آلی������ات
والتغل����ب علیھ����ا أوال  التعل����یم

  بأول

وكی�������ل الكلی�������ة 
لش�����ئون التعل�����یم 

  والطالب

  آلیات موثقة ومعلنة -
 التعل��یم% مش��كالت  -

  التى تم حلھا

٢٠٠ 

تنویع مصادر  -٥
المعرف��������ة م��������ع 
التركی������ز عل������ى 
المص���������������������ادر 
المعرفی����������������������ة 

  .االلكترونیة

ت��وفیر المراج��ع وال��دوریات  -
  العلمیة الحدیثة 
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عدد الكتب والدوریات 
  تم شراؤھا التي

١٢٠٠٠ 

إدخ���������ال جمی���������ع الكت���������ب 
والدوریات بمكتبة الكلیة على 

 المكتبة الرقمیة بالجامعة

عدد الكتب والدوریات 
 إدخالھاتم  التي

١٠٠٠ 

التجھی������زات م������ع  ت������وفیر -
طبیع����ة نش����اط توافقھ����ا م����ع 

 الطالب وأعدادالمكتبة 

اكتم������ال التجھی������زات 
 المناسبة

٤٠٠٠ 

والم��ؤھالت  فیر األع��دادت��و -
المناس��������بة م��������ن الع��������املین 

  ، مع رفع كفاءتھمبالمكتبة

، عمی�������د الكلی�������ة
  لجنة المكتبات

المؤھل�ة  األعداد توافر
 المدربة

٢٠٠٠ 

تكنولوجیا المعلوم�ات  إتاحة -
المكتبة للفئ�ات  فيالمستخدمة 

  المختلفة المستھدفة

 لجن����ة المكتب����ات
 تح������ت إش������راف

وكی�������ل الكلی�������ة 
للدراس���ات العلی���ا 

  والبحوث

أع��������داد مس��������تخدمي 
تكنولوجی��ا المعلوم��ات 

 المكتبة فيالمستخدمة 

٢٠٠٠ 



تشجیع وزی�ادة وع�ي أعض�اء 
ھیئ����ة الت����دریس ومع�����اونیھم 
 والط������الب عل������ى اس������تخدام

 .المكتبة الرقمیة

لجن����ة المكتب����ات 
بالتع�������اون م�������ع 
مش���روع المكتب���ة 

تح������ت الرقمی������ة 
وكی�����ل إش�����راف 

الكلی��ة للدراس��ات 
 .العلیا والبحوث

المس�تخدمین  % أعداد

م���ن  للمكتب���ة الرقمی���ة

 بین منتسبى الكلیة

٢٠٠ 

خدم�ة االنترن�ت بالكلی�ة  إتاحة
ھیئ�����ة الت�����دریس/  ألعض�����اء

 الھیئة المعاونة /الطالب

 المكتب����اتلجن����ة 
 تح������ت إش������راف

وكی�������ل الكلی�������ة 
للدراس���ات العلی���ا 

 والبحوث 

ع�����دد المت�����رددین % 
ال����تعلم عل����ى معام����ل 

 االلكترونى

٢٠٠٠ 

الت��دریب اس�تمراریة تطبی��ق  -
  العلمیة األقسامب المیداني

العلمیة  األقسام
تحت إشراف 
وكیل الكلیة 

لشئون التعلیم 
  والطالب

% عدد المتدربین من 
  الطالب 

٢٠٠٠ 

آلی����ات اس����تمراریة تطبی����ق  -
الت�دریب  م�ردودموثقة لتقویم 

  للطالب المیداني

نت����ائج تق����ویم م����ردود 
  التدریب

٥٠٠ 

آلی����ات اس����تمراریة تطبی����ق  -
قی�اس فاعلی�ة الت�دریب لموثقة 

  للطالب المیداني

 فاعلی����ة نت����ائج قی����اس 
 التدریب

٥٠٠ 



اس���������تمراریة  -٦
تط����ویر أس����الیب 

 القی��اس والتق��ویم
 تحققلقیاس مدى 

مخرج���ات ال���تعلم 
  .المستھدفة

نظم����ة المس����تمر ألتط����ویر ال
، واس�تمراریة تض��مین التق�ویم

عملی��ة تق��ویم  ض��منالت��دریب 
  باألقسام الطالب

وح����دة تط����ویر  -
نظ���������م تق���������ویم 
الط������������������������الب 

  واالمتحانات

اس����تمراریة تطبی����ق  -
أنظمة التق�ویم الجدی�دة 

  مثل:
- OSCE/OSPE 
- STRUCTURED 
ORAL EXAM   

 احتساب درجات -
على التدریب المیدانى 

  ضمن أنظمة التقویم

١٠٠٠  

ت�������دریب أعض�������اء ھیئ�������ة  -
س������الیب األالت������دریس عل������ى 

 .لقیاس والتقویمالحدیثة ل

مرك�����ز تط�����ویر 
 التعلیم بالكلیة

أعض��������اء ھیئ��������ة % 
التدریس الذین إجتازو 

 الدورات التدریبیة

٣٠٠٠ 

نظم���ة المس���تمر ألتط���ویر ال -
    النتائج إعالن

إدارة ش��������������ئون 
  الطالب 

وح����دة الخ����دمات 
   التكنولوجیة

النت����ائج عل����ى ش����بكة 
  االنترنت

١٠٠٠  

المتابع����ة المس����تدامة للورق����ة 
 .االمتحانیة بكافة أقسام الكلیة
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أوراق االمتحانات  %
ت�������م تحلیلھ�������ا  الت�������ي

التقری�ر عنھ�ا  وإرسال
 المق�����ررأس�����تاذ  إل�����ى

 .نوالمعنیی

٢٠٠ 

میكن����ة ل المس����تمرتط����ویر ال -
 أعمال االمتحانات والنتائج

عم���ال الت���ى ت���م األ% 
 میكنتھا

٢٠٠٠ 

تحلی���ل نت���ائج تق���ویم الط���الب 
على مستوى الفرق الدراسیة/ 

  .المقررات

عم����ل تغذی����ة راجع����ة 
  بنتائج التحلیل

٤٠٠ 



قی������������������اس ال -٧
لرض��اء ال��دورى ل

 ال�����������������������وظیفي
 / معاونى ألعضاء

 .ھیئة التدریس

استقص��اء رأى أعض��اء ھیئ��ة 
الت�����دریس ومع�����اونیھم ع�����ن 

 الوظیفيمستوى الرضاء 

وحدة ضمان 
 الجودة
  
 

تحلی�������������ل نت�������������ائج 
 االستقصاء

١٠٠٠ 

 تقی��������������������یمال -٨
داء ال�����������دورى أل

 / مع��اونىأعض��اء
 .ھیئة التدریس

استقص���اء رأى الط���الب ع���ن 
مس����توى أداء أعض����اء ھیئ����ة 

 التدریس ومعاونیھم

تحلی�������������ل نت�������������ائج 
 االستقصاء

٢٠٠٠ 

 

تطبی����ق النم����وذج المتبن����ى  -
أداء أعض������اء ھیئ������ة لتقی������یم 

  التدریس ومعاونیھم
تض����مین التقری����ر الس����نوى  -

  للكلیة لھذه النتائج
  االستفادة من نتائج التقییم -

   التقییم تحلیل نتائج -

  االجمالي
٣١٨١٦٨ 

 

  
  



  ٢٠١٨- ٢٠١٧ المالیة للسنة والبحوث العلیا الدراسات لمحور التنفیذیة الخطة -٣

الھدف 
 العام

  (الغایة)

الھدف 
 االستراتیجى

 التكالیف  مؤشرات االداء  مسئولیة التنفیذ  االنشطة
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تح��دیث ب��رامج  -١
الدراس����ات العلی����ا 
وف�������ق المع�������اییر 
األكادیمی���������������������ة 

 لتتناس��بالمعتم��دة 
 سوق متطلبات مع

  .العمل

التعری���������ف بال���������درجات 
  العلمیة التى تمنحھا الكلیة

ادارة الدراس���������ات 
  العلیا

ع������دد الب������رامج 
التى یتم التسجیل 

  بھا سنویا

 

المس�����������تمر  التحدی����������د -
  العمل. سوق الحتیاجات
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 تحدی����������������������������د
 التخصص�����������ات

 یتطلبھ������ا الت������ى
 .العمل سوق

١٠٠٠ 

االلت���������زام بالمع���������اییر  -
األكادیمیة القومیة القیاسیة 

  لبرامج الدراسات العلیا.

مطابق����ة اھ����داف 
الب�����������������������رامج 
ومخرجات التعلم 
المس�����تھدفة م�����ع 
المع����������������������اییر 
األكادیمی������������������ة 
  القومیة القیاسیة.

٢٠٠٠  

 الب�رامج مراجع�ةدوریة  -
 ب����رامج ووض����ع الحالی����ة
 تناس����ب متمی����زة تعلیمی����ة

  .المجتمع احتیاجات

  ٩٠٠٠  .تقاریر البرامج



 مراجع������������ة دوری������������ة -
 وتوص�������یف لمق�������رراتا

 مراجعینبواسطة  البرامج
  خارجیین

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

  والبحوث

إس��تكمال تق��اریر 
الم����������������راجعین 

  الخارجیین

١٨٠٠٠  

 خط����ة وض����ع -٢
 للكلی���������ة بحثی���������ة

 نط������اق وتوس������یع
 مش��������������������������اركة

  المؤسسات
 العلمی���ة والمراك��ز
 محلی��ة( الخارجی��ة

  ).وأجنبیة

متابعة تنفیذ خطة البحث  -
العلم��������ي ف��������ى ض��������وء 

 االس����تراتیجیة التوجھ����ات
 آلی������ات ووض������ع للكلی������ة
  .لتنفیذھا

 لجنة البحث العلمى
 اش��������راف تح��������ت

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

  .والبحوث

متابع�����ة تق�����اریر 
  .تنفیذ الخطة

١٠٠٠ 

 ھیئ������ة أعض������اء تحفی������ز
 المعاون�ة والھیئ�ة التدریس
 علمی������ة ابح������اث لتنفی������ذ
 تموی�ل فى تساھم تطبییقیة

 بالكلی�����ة البح�����ث العلم�����ى
 المحل���ى المجتم���ع وتخ���دم
واإلقلیم���ى  خ���اص بش���كل

  .عام بشكل والعالمى
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 االبح�����اث ع�����دد
التطبیقی��ة  العلمی�ة

 ف��ى تس��اھم الت��ى
  .التنمیة

٢٠٠٠  

 ھیئ������ة أعض������اء تحفی������ز
 المعاون�ة والھیئ�ة التدریس
 علمی������ة ابح������اث لتنفی������ذ

مش����تركة م����ع مؤسس����ات 
  علمیة دولیة

 االبح�����اث ع�����دد
المشتركة  العلمیة

م�����ع مؤسس�����ات 
  علمیة دولیة

٢٠٠٠  



 ودع���م تش���جیع -٣
 مج��ال ف��ى االب��داع

 العلم������ى البح������ث
 المن�������اخ بت�������وفیر

  .المالئم

 تنفی�����ذ ف����ى االس����تمراریة
 للب���احثین تدریبی���ة ب���رامج

 القدراتالمھارات و تنمیةل
  .البحثیة

وح������دة الت������دریب 
التابع�������ة لمرك�������ز 
تط�������ویر التعل�������یم 

تح��������ت إش��������راف  
 لشئون الكلیة وكیل

 العلی�����ا الدراس�����ات
  .والبحوث

ال�����دورات  ع�����دد
  .المنفذة

٥٠٠٠  

 اس��������تمراریة تط��������ویر -
 لت����دریب ب����رامج واع����داد

 عل����ى االھتم����ام الب����احثین
أخالقی���ات  قواع���د بتفعی���ل

  .البحث العلمى

 أخالقی������ات لجن������ة
العلم�������ى  البح�������ث

 بمتابع��ة م��ن وكی��ل
 لش��������ئون الكلی��������ة

 العلی�����ا الدراس�����ات
  .والبحوث

 البح������وث ع������دد
المعروضة عل�ى 
لجن���ة أخالقی���ات 

  البحث العلمى

٤٤٠٠  

اإلس���تمراریة ف���ى تطبی���ق 
 مش�����اركة زی�����ادة آلی�����ات
 ف�ى التدریس ھیئة أعضاء

  .العلمیة المؤتمرات

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

  .والبحوث

 الم��ؤتمرات ع��دد
 فیھ�ا یشارك التى

 ھیئ������ة أعض������اء
  التدریس

١٠٠٠٠٠  

 اإلس���تمراریة ف���ى تطبی���ق
 م�����ؤتمرات تنفی�����ذ آلی�����ات
 واقلیمی�����ة محلی�����ة علمی�����ة
  .بالكلیة  ودولیة

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

  والبحوث

 الم��ؤتمرات ع��دد
 الت�������ى العلمی�������ة

  .الكلیة تنفذھا

١٠٠٠٠٠  



اإلس���تمراریة ف���ى تطبی���ق 
 مح������ددة ونش������ر آلی������ات

 حق�����وق عل����ى للمحافظ����ة
    والنشر الفكریة الملكیة

 أخالقی������ات لجن������ة
العلم�������ى  البح�������ث

 بمتابعة م�ن  وكی�ل
 لش��������ئون الكلی��������ة

 العلی�����ا الدراس�����ات
  .والبحوث

م��������دى إلت��������زام 
الب��احثین بحق��وق 
الملكی���ة الفكری���ة 

  .والنشر

٤٠٠  

ال���دلیل المعتم���د   اتاح���ة - 
لممارس�������ات أخالقی�������ات 

 االط���راف لجمی���عالمھن���ة 
بنش��������ره عل��������ى ش��������بكة 

  االنترنت. 
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ال�������دلیل مت�������اح 
  للجمیع.

٧٥  

اإلس�����تمرار ف�����ى تطبی�����ق 
 تتخ���ذھا مح���ددة اج���راءات

 ع�����دم حال�����ة ف�����ى الكلی�����ة
  المھنة بأخالقیات االلتزام

ع����دد المح����ولین 
 ھیئ�ة من أعضاء

 الت���������������������دریس
  أعضاء ومعاونى

 الت�����دریس ھیئ�����ة
واالداری����������������ین 
   لمجالس التحقیق

٧٥  

اإلستمراریة ف�ى تطبی�ق  -
آلی��ة التعام��ل م��ع تظلم��ات 

  طالب الدراسات العلیا

ادارة الدراس���������ات 
العلیا تحت إشراف 

 لشئون الكلیة وكیل
  الدراسات العلیا

نت������ائج فح������ص 
  التظلمات

٢٠٠  

قی����اس رض����اء ط����الب  -
  لدراسات العلیا 

وح��������دة ض��������مان 
  الجودة 

تحلی�������ل نت�������ائج 
  االستقصاء

٢٠٠٠  



 النش���ر تش���جیع -٤
 لالبح����اث العلم����ى

 ف��ى والمش��روعات
 مع�������اییر س�������یاق

 متقدم����ة أكادیمی����ة
 قن��وات خ��الل م��ن

 معتم��������دة نش��������ر
 ً   .عالمیا

اإلس���تمراریة ف���ى تطبی���ق 
 النش������ر تش������جیع آلی������ات
 ھیئ�����ة ألعض�����اء العلم�����ى
  التدریس

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

  .والبحوث

ع�����دد االبح�����اث 
العلمی�������������������������ة 

 المنشورة.
 

١٠٠٠٠ 

 المجل������ة مس������توى رف������ع
 وتش����جیع للكلی����ة العلمی����ة

  .بھا الدولى النشر

وح��������دة المجل��������ة 
العلمی��������ة تح��������ت 
 إش�������راف وكی�������ل

 لش��������ئون الكلی��������ة
 العلی�����ا الدراس�����ات

  والبحوث

 ارتف���اع مس���توى
  .المجلة

٢٠٠٠  

 بین الثقافیة االتفاقیات عقد
 التعل��یم ومؤسس��ات الكلی��ة
  الدولیة والبحثى العالى

العالق����ات الثقافی����ة 
تح��������ت إش��������راف 

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

  والبحوث

ع���دد االتفاقی���ات 
  الثقافیة

١٠٠٠  

زیادة الموازنة  -٥
المخصص������������������ة 

أنش��طة  ألغ��راض
البح������ث العلم������ى 

 مصادر باستحداث
 جدیدة  تمویل

 تنفی���������ذ ف���������ى التوس���������ع
 بالتعاون بحثیة مشروعات

 المانح������ة الجھ������ات م������ع
  .والمحلیة الدولیة

 – الكلی�������ة عمی������د
 لشئون الكلیة وكیل

 العلی�����ا الدراس�����ات
  -والبح�������وث
 ھیئ��������ة أعض��������اء

  . التدریس

  المشروعات عدد
 الممول������������������������ة

 م����ع بالمش����اركة
 مانح�����ة جھ�����ات

  .محلیة أودولیة 

٢٠٠٠  



 البحثی���ة تس���ویق المعام���ل
 لت����وفیر المتاح����ة بالكلی����ة

 لتموی������ل مالی������ة م������وارد
  .العلمى البحث

وح��دة دع��م البح��ث 
العلم��������ى تح��������ت 
 إش�������راف وكی�������ل

 لش��������ئون الكلی��������ة
 العلی�����ا الدراس�����ات

  والبحوث

قیم������ة الم������وارد 
  .المالیة المضافة

٢٠٠٠  

 م�����������������ردود قی�����������������اس
 المالی��������ة المخصص��������ات

 العلمى البحث على المنفقة
 الس����نوات خ����الل بالكلی����ة
  االخیرة الخمس

وح��������دة ض��������مان 
  الجودة

ع�����دد االبح�����اث 
  المنشورة

١٠٠٠  

 م������ن االس������تفادة تعظ������یم
 م��ن الممول��ة المش��روعات

 الع��������الى التعل��������یم وزارة
 ال�����ى وتحویلھ�����ا بالكلی�����ة
  .خاص طابع ذات وحدات

مجل������س االقس������ام 
 والكلیة.

 الوح�����دات ع�����دد
 الط��������������ابع ذات

الناتج���ة  الخ���اص
  .المشروعات من

٢٠٠٠  

 العلمی���ة االتفاقی���ات تفعی���ل
 بروتوك��������والت وتنفی��������ذ
 م���������ع بحث���������ى تع���������اون

 لتنفی�ذ االخ�رى المؤسسات
 تخ������دم تنموی������ة ابح������اث

  .االقلیم

 االقس�����ام مج�����الس
والكلی��������ة تح��������ت 
 إش�������راف وكی�������ل

 لش��������ئون الكلی��������ة
 العلی�����ا الدراس�����ات

  .والبحوث

 االتفاقیات عدد
و  المفعلة العلمیة

 البروتوكوالت
 جھات مع المنفذه
  .اخرى

٢٠٠٠  

 االبح�����اث ع�����دد
 م�����ع المش�����تركة

 .خارجیة جھات

٢٠٠٠  



اإلس���تمراریة ف���ى تطبی���ق 
 ط�������البآلی�������ة تكلی�������ف 

 بنش�����ر العلی�����ا الدراس�����ات
  الرسائل من بحاثأ

 لشئون الكلیة وكیل
 العلی�����ا الدراس�����ات

 – والبح������������������وث
  مجلس الكلیة

 االبح�����اث ع�����دد
المنش�������������������ورة 
المش�������تقة م�������ن 

  الرسائل 

٢٠٠  

 ٢٧١٣٥٠  االجمالي

 
      



  ٢٠١٨ -٢٠١٧ المالیة للسنة البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لمحور التنفیذیة الخطة -٤  

  

 الھدف العام
  (الغایة)

الھدف 
 االستراتیجى

 التكالیف  مؤشرات االداء  مسئولیة التنفیذ االنشطة
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 تش����������������جیع -١
 ذات الوح��������دات

الخ���اص  الط���ابع
بالكلی����ة وإنش����اء 

منھ������ا،  المزی������د
 م����وارد لتعظ����یم
 الذاتی������ة الكلی������ة
 حاج����ات وتلبی����ة

 المجتم���������������������ع
 .البیئة وتحسین

 لتوعیةا تنفیذ آلیة
 خدمة بأنشطة
  البیئة وتنمیة المجتمع

ادارة شئون 
البیئة وخدمة 
المجتمع تحت 

 وكیل إشراف
 لشئون الكلیة

 خدمة المجتمع
  البیئة وتنمیة

معرفة األطراف  -
  المعنیة بالخطة

٢٠٠  

 خط�ةمتابعة تنفی�ذ ال -
 لخدم����������ة موثق����������ةال

  البیئة وتنمیة المجتمع

  ٢٠٠  تقاریر المتابعة  -



وتطبی���������ق  وج���������ود
 ال��وعى برن��امج لنش��ر

 بالوح��دات والتعری��ف
 الخ���اص الط���ابع ذات

 واھمیتھ�����ا وأھ�����دافھا
 ف���ى ودورھ���ا بالكلی���ة

 وتنمیة المجتمع خدمة
  .المحیطة البیئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادارة ش������������ئون 
البیئ�����ة وخدم�����ة 
 المجتم���������������ع و

 ادارة مج���������الس
 ذات الوح�������دات

الخ���اص  الط���ابع
تح����ت إش����راف 

 اقب����������ال م����������دى -
 وھیئ���ات مؤسس���ات
 الخ���ارجى المجتم���ع

 م���ع التع���اون عل���ى
 ذات الوح���������������دات

 الخ�������اص الط�������ابع
  .بالكلیة

 م���������دى زی���������ادة -
 المالی�������ة الم�������وارد

  .الذاتیة

٤٠٠ 

 ع����دد زی����ادة -٢
 الب�����������������������رامج
 والمش��������روعات

 الت���ى والخ���دمات
 الوح��دات تق��دمھا

 الط�������������ابع ذات
 بالكلی���ة الخ���اص
 لالس����ھام وذل����ك
 تحقی���������ق ف���������ى

 المجتم��ع أھ��داف
  .البیئة وتنمیة

 وتطبی���ق آلی���ھ وض���ع
 الخ������دمات لتس������ویق

 الوح�دات تق�دمھا التى
 الخ���اص الط���ابع ذات

 لزی���ادة وذل���ك بالكلی��ة
 التموی��������ل مص�������ادر

  .للكلیة الذاتى
  

 الب���������رامج ع���������دد
وبروتوك��������������والت 
 ومش������������������روعات

 والتب�����ادل التع�����اون
 بین والثقافى العلمى

 ذات الوح���������������دات
 الخ�������اص الط�������ابع

بالكلی��ة، ومؤسس��ات 
  المجتمع المدنى

٦٦٦٦  



 دور تط����ویر -٣
 تق��دیم ف��ى الكلی��ة

 االستش�����������ارات
 والبحثی��ة العلمی��ة

 والتعلیمی�����������������ة
 لمختل�ف والبیئیة

 قطاع��������������������ات
 ومؤسس���������������ات

 .المجتمع

 وحص����������ر تحدی����������د
 البحثی���ة االستش���ارات

 والتعلیمی����ة والعلمی����ة
 ان یمكن التى والبیئیة
 ذات الوح��دات تق��دمھا
 ف���ى الخ���اص الط���ابع

 لمختل�������ف القض�������ایا
 ومؤسس���ات قطاع��ات
 .المجتمع

 الكلی������ة وكی������ل
 خدم�����ة لش�����ئون

المجتم��ع وتنمی��ة 
  . البیئة

 االستش����ارات ع����دد
 والبحثی�����ة العلمی�����ة

 الكلی��ة ق��دمتھا الت��ى
 للمؤسس����������������������ات

 المجتم��ع وقطاع��ات
 .الخارجى

عدد بروتوكوالت  -
التع������������������������������اون 

) اتفاقی���ات/ش���راكة(
 المؤسس�������ات م�������ع

 او االنتاجی��������������������ة
 ف�����������ى الخدمی�����������ة

  المحیط المجتمع

١٠٠٠  

 تقوی�������������������ة -٤
 ب������ین ال������روابط

 وخریجیھا الكلیة
 التواف���ق لتحقی���ق

 متطلب������ات م������ع
 العم�������ل س�������وق
  .المجتمع وتنمیة

 لی���ھآ وض���ع وتطبی���ق
 خریج��������ى لمتابع��������ة

 عل��ى للتع��رف الكلی��ة
 م���ع م���واءمتھم م���دى

 العمل سوق متطلبات

وح�����دة متابع�����ة 
الخ�ریجین تح�ت 
 إش����راف وكی����ل

 لش�����ئون الكلی�����ة
المجتم���ع  خدم���ة

   وتنمیة البیئة

 االداء تقی��یم نت��ائج -
  .الكلیة لخریجى

 التح����اق مع����دالت -
 الكلی�������ة خریج�������ى

  .العمل بسوق

٢٠٠٠  

دع���م انش���اء وتفعی���ل 
  الخریجینرابطة 

 الكلی������ة وكی������ل
 خدم�����ة لش�����ئون

المجتم��ع وتنمی��ة 
  البیئة

ب���������دء أنش���������طة  -
  الرابطة

  



 دور ت������دعیم -٥
 مج��ال ف�ى الكلی�ة

 ونش�����ر التن�����ویر
 والتأكی���د ال���وعى
 الھوی�������ة عل�������ى

 وعم����ق الثقافی����ة
  .االنتماء

 الثقافیة القضایا تحدید
 ف�ى الموجودة والبیئیة
  .الخارجى المجتمع
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 بالقض�������ایا قائم�������ة
 واالجتماعیة الثقافیة

 الت����������ى والبیئی���������ة
  .الكلیة لھا تتصدى

٢٠٠٠  

 ع����دد زی����ادة -٦
 الم���������������ؤتمرات
 والن�������������������دوات

 العم��������ل وورش
 الت�������ى تعق�������دھا

 والوحدات الكلیة
 الط�������������ابع ذات

 م�������ع الخ�������اص
 مؤسس������������������ات

 المجتمع وھیئات
  .الخارجى

 خط�������������ة وض�������������ع
 والندوات بالمؤتمرات

 الت����ى العم����ل وورش
 الكلیة تقدمھا أن یمكن

 ذات والوح����������������دات
   الخاص الطابع

 المؤتمراتب��� قائم���ة
 وورش والن�������دوات

 تق��دمھا الت��ى العم��ل
 والوح�����دات الكلی�����ة

  الخاص الطابع ذات

٤٠٠٠  

قیاس رض�اء  -٧
المنتفع����ین ع����ن 
الخ����دمات الت����ى 

مش�����اركة األط�����راف 
المجتمعی����������ة ف����������ى 

  المجالس الحاكمة 

وج�������ود أط�������راف   عمید الكلیة
مجتمعی����������ة ف����������ى 

  المجالس الحاكمة

١٠٠٠  



استقص������������������اء رأى   تؤدیھا الكلیة
المنتفع����������ین ع����������ن 
الخ�����دمات التعلیمی�����ة 
والبحثی�������ة وخدم�������ة 
المجتم��ع الت��ى تؤدیھ��ا 

  الكلیة

ادارة ش������������ئون 
البیئ�����ة وخدم�����ة 
المجتم����ع تح����ت 
 إش����راف وكی����ل

 لش�����ئون الكلی�����ة
 المجتم���عخدم���ة 
  البیئة وتنمیة

تحلی����������ل نت����������ائج 
  االستقصاء

٢٠٠٠  

 ١٩٤٦٦  االجمالي

 

  



 ٢٠١٨-٢٠١٧ المالیة لالرتقاء بالممیزات التنافسیة للكلیة للسنة التنفیذیة الخطة -٥

الھدف 
 العام

  (الغایة)

 التكالیف  مؤشرات االداء  مسئولیة التنفیذ  االنشطة الھدف االستراتیجى
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دع����������م تطبی����������ق  -١
واس���تمراریة الب���رامج 
التعلیمیة المتمیزة التى 

 تقدمھا الكلیة.

تطبی������ق الب������رامج العلمی������ة 
  .الجدیدة المعتمدة

  .وكالء الكلیة
  

م������نح درج������ات  -
علمی����ة م����ن ھ����ذه 

  .البرامج

٤٠٠  

دع���م أداء خ���دمات  -٢
الوح���دات ذات الط���ابع 
الخ�������اص الموج�������ودة 

  بالكلیة.

الع���املین بھ���ذه رف���ع ق���درات 
الوح��دات م��ن خ��الل الخط��ة 

  التدریبیة للكلیة

 الت�������دریب وح�������دة -
 تط�ویر لمركز التابعة
  .بالكلیة التعلیم

مرك����������ز تنمی����������ة  -
 القدرات.

  

 الم����وظفین ع����دد -
 اجت�������ازوا ال�������ذین
 .التدریبیة الدورات

زی��������ادة نس��������بة  -
المس��������تخدم م��������ن 
التموی�����ل ال�����ذاتى: 
اجم�����������������������������الى 
المخصص���������������ات 
المالی���������ة ل���������دعم 

  األكادیمیةاألنشطة 

٤٠٠  

وضع آلیات لقیاس  -٣
تطور احتیاجات سوق 
العم���������ل والمجتم���������ع 

  المحیط

 وتق��ویم متابع��ة نظ��م تص��میم
 على تعتمد متطلبات المجتمع

  .االلكترونیة االدارة نظم

ادارة ش�����ئون البیئ�����ة 
  .وخدمة المجتمع

  

احتیاج��ات س��وق  -
  .العمل محددة

٢٠٠٠  



دع��م تطبی��ق خط��ة  -٤
البح����������ث العلم����������ى؛ 
المعتم����دة عل����ى تلبی����ة 
احتیاج�����ات المجتم�����ع 

  المحیط.

متابعة االلتزام بالخطة ف�ى  -
  اجراء البحوث العلمیة.

لجنة الدراس�ات العلی�ا 
والبح��������وث تح���������ت 

 الكلی��ة إش��راف وكی��ل
 الدراس������ات لش������ئون

  والبحوث.  العلیا

ع��������دد البح��������وث 
المنش����ورة حس����بما 

  .جاء بالخطة

٢٠٠ 

وض���������ع آلی���������ات  -٥
لتطبی��ق برن��امج الم��نح 

  الدراسیة

  اعتماد اآللیات  -
  تطبیق اآللیات  -
  متابعة تنفیذ البرنامج   -

وح����������دة الم����������نح  -
  الدراسیة

ع���������دد الم���������نح  -
  الدراسیة

٢٠٠٠٠  

وضع آلیات تطبیق  -٦
برن���������امج الط���������الب 

  الوافدین

  اعتماد اآللیات  -
  تطبیق اآللیات  -
  متابعة تنفیذ البرنامج   -

وح��������دة الط��������الب  -
  الوافدین

ع������دد الط������الب  -
 الوافدین المقیدین 

١٠٠٠  



  ٢٠١٨- ٢٠١٧ المالیة للسنة اإلدارى األداء لمحور التنفیذیة الخطة -٦
  

الھدف 
 العام

  (الغایة)

 التكالیف  مؤشرات االداء مسئولیة التنفیذ  االنشطة الھدف االستراتیجى
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 الھیاك���������ل اس���������تكمال -١
 الجدی���دة بالكلی���ة ل���الدارات
 المتمیزة البشریة بالعناصر

 . والمتخصصة

اص����دار وتس����لیم بطاق����ات 
  التوصیف الوظیفى

وح������دة ض������مان 
  الجودة

 ھیك����������ل وج����������ود -
للوح������دات  تنظیم������ى

  المستحدثة 
معرف������ة الع������املین  -

  بمھامھم الوظیفیة

  

 م���ن ع���دد متابع���ة تعی���ین -
 فى المتخصصین الموظفین
  .بالكلیة المطلوبة المجاالت

  أ.د/ عمید الكلیة.
  

 الم�������وظفین ع�������دد -
 .تعیینھم یتم الذین

  

٢٣٤٨٠  

مراع����اة تطبی����ق الھیك����ل  -
  التنظیمى المحدث

م���������دى االلت���������زام  -  مجلس الكلیة
  بالتطبیق.

١٠٠٠  

 لتعاملمتابعة تطبیق آلیة ا -
 والك����وارث االزم����ات م����ع

  بالكلیة. 

ادارة شئون البیئة 
المجتم���ع وخدم���ة 

تح������ت إش������راف 
 الكلی��������ة وكی��������ل
خدم������ة  لش������ئون
 وتنمی���ة المجتم���ع

  البیئة.

ع����������دد األف����������راد  -
الم����������دربین عل����������ى 
س�������یناریو مواجھ�������ة 

  األزمات والكوارث
ع����������دد طفای����������ات  -

  الحریق 
اللوح����������������������������ات  -

والملص�������������������������قات 
  االرشادیة.

٦٠٠٠  



تنمی��ة الم��وارد البش��ریة  -٢
 للكلیة.

القی��ادات االداری��ة  ت��دریب -
الجھ������از أف������راد  وجمی������ع
 ف�����������ى بالكلی�����������ة االدارى

  :التالیة المجاالت
 ال������وظیفى التوص������یف -١

 .بالكلیة االدارات لجمیع
  .الشاملة الجودة ادارة -٢
 القانونی��������ة الجوان��������ب -٣

  .بالكلیة والمالیة
 .االستراتیجى التخطیط -٤

 الت��دریب وح��دة -
 لمرك�����ز التابع�����ة
 التعل�����یم تط�����ویر

  .بالكلیة
مرك�����ز تنمی�����ة  -

  القدرات.
  

 اجت����ازو ال����ذین ع����دد
  .التدریبیة الدورات

١٠٠٠٠  

وض��ع وتطبی��ق آلی��ة لقی��اس 
 مردود التدریب

نت���ائج قی���اس م���ردود 
  التدریب

١٠٠٠  

 لمالی���ةتنمی���ة الم���وارد ا -٣
  للكلیة.

تح���دیث واعتم���اد وتطبی���ق 
خط��ة تح��دد بن��ود ومص��ادر 

  االنفاق 

ادارة التخط���یط  -
  والموازنة

  الخطة المعتمدة -
تناس�������ب الم�������وارد  -

المتاح����ة م����ع الخط����ة 
  التنفیذیة

١٠٠٠  

وض��ع وتطبی��ق آلی��ة لقی��اس 
م����دى التط����ور ف����ى حج����م 

  الموارد الذاتیة سنویا

دراسة توضح م�دى  -
التط�����ور ف�����ى حج�����م 

  الموارد الذاتیة سنویا

٢٠٠  

 وتق�ویم متابع�ة نظ�م تصمیم  التقویم المستمر لالداء. -٤
 االدارة نظم على تعتمد أداء

  .االلكترونیة

 ض������مان وح������دة
  .بالكلیة الجودة

  ٤٠٠٠  .نتائج التقویم -

 االدارة تحقی�����������������������ق -٥
 بالكلی�����������ة االلكترونی�����������ة
 ومواكب��������ة والمستش��������فى

 العم������ل متابع������ة میكن������ة -
  .الكلیة داخل االدارى

لجن����������ة نظ����������م 
  المعلومات

  

 الع��������املین رض��������اء
 نظ������م ع������ن بالكلی������ة
  .االدارة

١٠٠٠  



 والتط�����������ویر التح�����������دیث
  .المجال ھذا فى المستمر

 بالكلی�ة بیان�ات قواعد انشاء
  مع التحدیث المستمر لھا

وح������دة ض������مان 
  الجودة

  ٢٠٠٠  قواعد البیانات محدثة

 موق�����عتط�����ویر وتح�����دیث 
 االنترن�ت ش�بكة عل�ىالكلیة 

وترجمتھ الى  العربیةة باللغ
  االنجلیزیة 

لجن��������ة نظ��������م  -
المعلوم�����������������ات 

  واالتصاالت
لجن�ة المراجع��ة  -

  الداخلیة 

موق���ع الكلی���ة مح���دث 
العربی��������ة ب��������اللغتین 
  واالنجلیزیة

٢٠٠٠  

 معلوم���ات الموق���ع تض���مین
  الكلیة عن وحدیثة متنوعة

  

 الرعای����������ة تحس����������ین -٦
 واالجتماعی�������ة الص�������حیة

  .بالكلیة للعاملین

 الرعای�������ة نظ�������م تط�������ویر
  ..بالكلیة الصحیة

  أ.د/ عمید الكلیة.
  

 الع��������املین رض��������اء
 نظ������م ع������ن بالكلی������ة

 الخ���دمات الص���حیة و
  .االجتماعیة

١٠٠٠٠  

 تفعیل الخدمات االجتماعیة.

قیاس الرضاء الوظیفى  -٧
 للجھاز االدارى

استقص�������اء رأى الجھ�������از 
االدارى ع���������ن مس���������توى 

  الرضاء الوظیفى

وح������دة ض������مان 
  الجودة

تحلی�������������ل نت�������������ائج 
  االستقصاء

١٠٠٠  

 ٦٢٦٨٠  االجمالي

 
 



  ٢٠١٨- ٢٠١٧ المالیة لتعزیز نظم المتابعة والتقویم للسنة التنفیذیة الخطة -٧

الھدف 
 العام

  (الغایة)

الھدف 
 االستراتیجى

 التكالیف  مؤشرات االداء  مسئولیة التنفیذ االنشطة

ى
 ف
یم

قو
الت

 و
عة

تاب
لم

م ا
ظ

 ن
یز

عز
ت

 
یة

كل
ال

.
  

دع��������������������������م  -١
اس�������������������تمراریة 
ودوری�����ة التق�����ویم 

  .الذاتى

 الدوري لتقییما متابعة آلیة -
 الق�����درة لعناص�����ر الش�����امل

، والفاعلی���������ة المؤسس���������یة
  التعلیمیة.

ضمان وحدة  -
  الجودة

  مجلس الكلیة -

خطة معتمدة للتقییم  -
  الذاتى

١٠٠٠ 

فری�������ق اع�������داد   اعداد دراسة ذاتیة سنویا -
  الدراسة

  ١٠٠٠  دراسة ذاتیة سنویة -

مراجع�����������������ة  -٢
ومناقش������ة نت������ائج 

 .التقویم الذاتى

ورش عمل مع األطراف  -
  المعنیة

وح������دة ض������مان 
  الجودة

 االط����راف مش����اركة -
 جمی�����ع ف�����ي المعنی�����ة

 الخاص����ة الممارس����ات
 الج������������ودة ب������������ادارة

 بأبع����������اد والمتعلق����������ة
 الق���������درة وعناص���������ر

  المؤسسیة
الق�����������������������������رارات  -

التص��حیحیة ف��ى ض��وء 
 نتائج التقویم الذاتى

١٠٠٠  

تضمین نتائج التق�ویم ف�ى  -
خط������ط األقس������ام العلمی������ة 

  واالداریة

األقس����ام العلمی����ة 
  واالداریة

ص��دور خط��ط األقس��ام 
العلمی��������ة واالداری��������ة 

  لنتائج التقویممتضمنة 

١٠٠٠٠  



اتخ�����������������������اذ  -٣
الق�����������������������رارات 
التص����حیحیة ف����ى 
ض���������وء نت���������ائج 

  .التقویم الذاتى

  .مجلس الكلیة  .اجتماع مجلس الكلیة -
  

 ١٠٠٠  .القرارات الصادرة

تحدی����������������������د  -٤
المج����������������������االت 
المستقبلیة للتعزیز 

 .والتطویر

- 
ة 
ار

إد
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جل
 م

ع
ما

جت
ا

دة
جو

 ال
ن
ما

ض
ة 
حد

و
  

دة
جو

 ال
ن
ما

ض
ة 

حد
و

.
  

  

المس��تقبلیة المج��االت  -
للتعزی�������ز والتط�������ویر 

  .محددة

١٠٠٠  

وض����������������������ع  -٥
اس��������������تراتیجیات 
وب���رامج التعزی���ز 

  والتطویر.

االس����������������تراتیجیات  -
المس�������تقبلیة للتعزی�������ز 

  .والتطویر محددة

١٠٠٠  

قی���اس م���ردود  -٦
تنفی���������ذ ب���������رامج 
التعزی��������������������������ز 

  .والتطویر

 وتطبی�����ق خط�����ة وض�����ع -
لقی��اس م��ردود تنفی��ذ ب��رامج 

 .التعزیز والتطویر

  ١٠٠٠  القیاس محددةنتائج 

 ١٧٠٠٠  االجمالي

  



  ٢٠١٧/٢٠١٨ المالیة لرفع مستوى الرضا الوظیفى بالكلیة للسنة التنفیذیة الخطة -٨
 الھدف العام

  (الغایة)
مسئولیة   االنشطة الھدف االستراتیجى

  التنفیذ
 التكالیف  مؤشرات االداء

یة
كل

بال
ى 

یف
ظ

لو
ا ا

ض
لر

ى ا
تو

س
 م

فع
ر

  

اتب����اع سیاس����ة مح����ددة  -١
ومعاییر موضوعیة معتمدة 
ومعلن�������ة تحق�������ق تك�������افؤ 
الف�������رص ف�������ى اختی�������ار 
القی�������������ادات االداری�������������ة 

 واألكادیمیة.

تفعی��ل تطبی��ق المع��اییر  -
الموض�����وعیة المعتم�����دة 
والمعلن����ة والت����ى تحق����ق 
تكافؤ الفرص فى اختیار 
القی����������ادات االداری����������ة 

  .واألكادیمیة

لجن����ة تطبی����ق 
 – المع�����������اییر
  .مجلس الكلیة

  

 اختی�������ار القی�������ادات -
االداری����ة واألكادیمی����ة 
حس����������ب المع����������اییر 

  المعتمدة والمعلنة

٤٠٠ 

اتب����اع سیاس����ة مح����ددة  -٢
ومعاییر موضوعیة معتمدة 
ومعلن�������ة تحق�������ق تك�������افؤ 
الف�������رص ف�������ى ص�������رف 

 .الحوافز والمكافآت

تفعی��ل تطبی��ق المع��اییر  -
الموض�����وعیة المعتم�����دة 
والمعلن����ة والت����ى تحق����ق 
تك������افؤ الف������رص ف�������ى 
ص�����������رف الح������������وافز 

  .والمكافآت

لجن����ة تطبی����ق 
 – المع�����������اییر
  .عمید الكلیة

  

ص������رف الح������وافز  -
والمكاف�������آت حس�������ب 
المع�������اییر المعتم�������دة 

  والمعلنة

٤٠٠ 

العمل على ح�ل مش�كلة  -٣
ض�����یق األم�����اكن ل�����بعض 

  األقسام واالدارات.

ش���غل بع���ض المب���انى  -
التى سیتم اخالؤھ�ا بنق�ل 
بعض الكلیات ال�ى مبن�ى 
الجامع��ة بمدین��ة س��وھاج 

  .الجدیدة

 -الكلی�����ةعی�����د 
رئ����������������������یس 

  .الجامعة
  

ش���غل المب���انى الت���ى  -
  .تم اخالؤھا

  ٤الھدف  -١الغایة 

اتب��������������اع سیاس��������������ة  -٤
الممارس��ات العادل��ة وع��دم 

 التمییز بین جمیع الفئات.

جمیع الممارسات تتب�ع  -
  ھذه السیاسات

  .ادارة الكلیة
  

ارتف�����������اع نس�����������بة  -
  الرضاء الوظیفى

١٠٠٠  



مالئم��������ة الم��������ؤھالت  -٥
  لطبیعة العمل.

االس���������تغالل الجی���������د  -
للم�����������وارد البش�����������ریة 

 .المتاحة

  .ادارة الكلیة
  

ارتف�����������اع نس�����������بة  -
  الرضاء الوظیفى

١٠٠٠  

تنمی����������ة المھ����������ارات  -٦
  .لمختلف الفئات

تنفی�����������ذ ال�����������دورات  -
التدریبی��ة حس��ب الخط��ة 

  التدریبیة

وحدة الت�دریب 
بمركز تط�ویر 

  .التعلیم

 ٣، غایة ٣ھدف  ٢غایة   عدد الدورات المنفذه -
  ٢ھدف  ٦غایة  ،٣ھدف 

  ٢٨٠٠  االجمالي

  
 


