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 ((0202 - 0202)) االقتصادة االستراتيجية لكلية االدارة و  الخط
 :كلية االدارة و االقتصادلمحة عن   

حيث تم فتح قسمين و هما ,  (82/5/8002)في  (8822/3/م)تأسست كلية اإلدارة و االقتصاد في جامعة ميسان وفق األمر الوزاري ذي العدد    

المحاسبة )و تطمح الكلية إلى فتح أقسام ,  (االقتصاد , أدارة األعمال )طالب و طالبة في تخصص  (22)حيث تم قبول ,  (االقتصاد , أدارة األعمال )

من أجل تقديم الخدمة الجامعية التي تسهم في تحسين الواقع االقتصادي و االجتماعي للمجتمع المحلي و للبلد ,  (اإلحصاء, العلوم المالية و المصرفية , 

ية و االدارية و رفد البلد بالمالكات المؤهلة علمياً و فنياً في مجاالت اختصاصاتها المختلفة و من خالل تطوير و تحسين قدراتها التدريسية و البحث

بما يساعد على تعزيز خطط التنمية و تفعيل نشاطات إعادة , البحوث الرصينة الموجهة إلى حل المشكالت و تحسين األداء في مفاصل العمل المختلفة 

 .راألعما

 :يلجنة التخطيط االستراتيج
من اللجنة  تحيث تكون (2/8/8080)في  (83)ذي العدد اإلداري مر األ لجنة التخطيط االستراتيجي حسبقامت كلية االدارة و االقتصاد بتشكيل    

 :المدرجة أسمائهم في الجدول أدناهالتدريسيين  السادة

 اللجنة المنصب أسم التدريسي ت

محمد خليل إبراهيم. د.م.أ 1 اً رئيس عميد الكلية   

علي خالد عبد هللا. د.م 8  عضواً  معاون العميد للشؤون االدارية و القانونية 

معن عبود علي. د.م.أ 3  عضواً  رئيس قسم االقتصاد 

فائز عبد الحسن جاسم. م.أ 4  عضواً  رئيس قسم أدارة األعمال 

رشا عبد الحسين صاحب. د.م.أ 5 شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعي. م   عضواً  

عالء عبد السالم مصطفى.د.م.أ 6 وحدة مختبر الحاسبات. م   عضواً  
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 :و كما موضح في الجدول أدناهلجنة التخطيط االستراتيجي على السادة أعضاء األهداف العامة لجامعة ميسان تم توزيع  ثم بعد ذلك
 األهداف العامة المنصب أسم التدريسي ت

علي خالد عبد هللا. د.م 1  

 

العميد للشؤون االدارية و القانونيةمعاون  تطوير منظومة العمل اإلداري في الجامعة و  - 

.تدريب القيادات العلمية و الكوادر اإلدارية  

اعتماد مبدأ الجامعة المنتجة و تنويع مصادر  -

.التمويل  

معن عبود علي. د.م.أ 8 االنفتاح على المجتمع محلياً و عالمياً و  - رئيس قسم االقتصاد 

تعزيز التواصل لغرض تحقيق االهداف 

.المنشودة  

فائز عبد الحسن جاسم. م.أ 3 تحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية و  - رئيس قسم أدارة األعمال 

.سوق العمل  

رشا عبد الحسين صاحب. د.م.أ 4 شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعي. م  رفع مستوى الطلبة من الناحية المعرفية و  - 

.المهارية و البحثية  

تنمية القدرات و االمكانات العلمية و المهنية  -

و التربوية للوصول إلى حالة من التنافس على 

.الصعيد المحلي و الدولي  

عالء عبد السالم مصطفى.د.م.أ 5 وحدة مختبر الحاسبات. م  تهيئة بيئة جامعية مالئمة تحفز من قدرات  - 

للوصول إلى االستاذ الجامعي و الطلبة 

.االنتاجية العلمية النوعية  

العمل على الدخول في التصنيفات العالمية  -

.المعتمدة  
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 :الرؤية
 .تحقيق التميز و الريادة في تعليم العلوم االدارية و االقتصادية و البحث العلمي و خدمة المجتمع

 :الرسالة
ادية لمعايير الجودة و االعتماد االكاديمي لتزويد الطلبة بالمعرفة و المهارات االدارية و االقتصتسعى كليتنا لتقديم برامج اكاديمية متميزة و مطابقة 

 .لمواكبة متطلبات سوق العمل

 :القيم
 .ثقافة حب الوطن و االنتماء إليه ترسيخ قيم المواطنة و -

 .احترام القيم االخالقية و المجتمعية االصيلة -

 .و قبول الرأي االخرالتأكيد على التسامح الفكري  -

 .اعتماد مبدأ الشفافية و النزاهة في العمل -

 .تحقيق العدل و المساواة و إشاعة روح التعاون -

 .االلتزام بالجودة الشاملة و تحقيق االعتماد االكاديمي -

 .الحفاظ على بيئة نظيفة مستدامة -

 :لجامعة ميسان  االهداف العامة
 .المعرفية و المهارية و البحثيةرفع مستوى الطلبة من الناحية  -

 .تهيئة بيئة جامعية تحفز من قدرات االستاذ الجامعي و الطلبة للوصول إلى االنتاجية العلمية النوعية -

 .تنمية القدرات و االمكانات العلمية و المهنية و التربوية للوصول إلى حالة من التنافس على الصعيد المحلي و الدولي -

 .الدخول في التصنيفات العالمية المعتمدةالعمل على  -
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 .تطوير منظومة العمل اإلداري في الجامعة و تدريب القيادات العلمية و الكوادر اإلدارية -

 .اعتماد مبدأ الجامعة المنتجة و تنويع مصادر التمويل -

 .تحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية و سوق العمل -

 .اً و عالمياً و تعزيز التواصل لغرض تحقيق االهداف المنشودةاالنفتاح على المجتمع محلي -

 :و البرامج  االهداف العامة و العملية
 :رفع مستوى الطلبة من الناحية المعرفية و المهارية و البحثية: أوالا 

 
 

رفع مستوى الطلبة من الناحية المعرفية و المهارية و 
 البحثية

تنمية القدرات و القابليات البحثية 
 لدى الطلبة

العمل على تنمية المهارات 
 المهنية للطلبة

 تقويم طرائق التدريس المتبعة

 و تحديثها دوريا  
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 :تقويم طرائق التدريس المتبعة و تحديثها دورياا . 2

 :المتبعةير لتقويم طرائق التدريس  برنامج وضع معاي. أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .اللجنة المشكلة لهذا الغرض :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة من السادة التدريسيين من ذوّي  -

خبرة في التدريس لوضع معايير تقويم طرائق 

 .التدريس المتبعة

 

 مكتب السيد العميد

 

1-11/3/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

أعداد قائمة بمعايير تقويم طرائق التدريس  -

 .المتبعة

 11/4/0201-1 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 (مع تحديثها كل سنة دراسية)

التدريسي لألساتذة من قبل متابعة االداء  -

اللجنة المشكلة لهذا الغرض في ضوء المعايير 

 .التي وضعت لتقويم طرائق التدريس المتبعة

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

1/12/0201-32/1/0200 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

رفع تقارير سنوية حول تقويم طرائق  -

 .باستمرارالتدريس المتبعة لغرض تحديثها 

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

نهاية كل عام دراسي 

32/6/0200 

 نهاية كل عام دراسي 

32/6/0200 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0200-1/7 مجلس القسم .عرض النتائج و مناقشتها في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0200-1/7 مجلس الكلية .الكليةعرض النتائج و مناقشتها في مجلس  -
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 :التدريس المتبعةبرنامج اعداد استبيان لمعرفة رضا الطلبة عن طرائق  . ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .العلمياللجنة العلمية في القسم  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

إعداد استبيان لمعرفة مدى رضا الطلبة عن  -

طرائق التدريس المتبعة من قبل الكادر 

 .التدريسي للتحديد نقاط القوة و الضعف

 

اللجنة العلمية في القسم 

 العلمي

 

1-11/3/0201 

 

 

 (دوري من كل سنة دراسيةبشكل )

توزيع االستبيان على الطلبة لمعرفة مدى  -

رضاهم عن طرائق التدريس المتبعة من قبل 

 .الكادر التدريسي

 

اللجنة العلمية في القسم 

 العلمي

 

1-11/4/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

بنتائج االستبانة مع سنوية رفع تقارير  -

قبل اللجنة العلمية في  مناقشتها و تفسيرها من

القسم و تقديم مجموعة من المقترحات و 

 .التوصيات

 

اللجنة العلمية في القسم 

 العلمي

 

 

دراسي عام نهاية كل 

32/6/0201 

 

 دراسي  عامنهاية كل 

32/6/0201 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0200-1/7 مجلس القسم .عرض النتائج و مناقشتها في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0200-1/7 مجلس الكلية .عرض النتائج و مناقشتها في مجلس الكلية -
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 :حول طرائق التدريس المتبعةاستبيان لمعرفة آراء أرباب العمل و الجهات المستفيدة  برنامج اعداد  . ج
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .اللجنة العلمية في القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

إعداد استبيان لمعرفة آراء أرباب العمل و  -

طرائق التدريس الجهات المستفيدة حول 

 .المتبعة

 

اللجنة العلمية في القسم 

 العلمي

 

1-11/3/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

توزيع االستبيان على أرباب العمل و  -

الجهات المستفيدة لمعرفة آرائهم حول طرائق 

 .التدريس المتبعة

 

اللجنة العلمية في القسم 

 العلمي

 

1-11/4/0201 

 

 

 (كل سنة دراسيةبشكل دوري من )

رفع تقارير سنوية بنتائج االستبانة مع  -

مناقشتها و تفسيرها من قبل اللجنة العلمية في 

القسم و تقديم مجموعة من المقترحات و 

 .التوصيات

 

اللجنة العلمية في القسم 

 العلمي

 

نهاية كل عام دراسي 

32/6/0201 

 

 نهاية كل عام دراسي 

32/6/0201 

 (سنة دراسيةبشكل دوري من كل )

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0200-1/7 مجلس القسم .عرض النتائج و مناقشتها في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0200-1/7 مجلس الكلية .عرض النتائج و مناقشتها في مجلس الكلية -
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 :العمل على تنمية المهارات المهنية للطلبة. 0
 :برنامج وضع خطة سنوية للتدريب الصيفي. أ

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .م المستمرشعبة التعلي :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

للتدريب الصيفي لتنمية المهارات المهنية للطلبة بما يتالءم مع وضع خطة سنوية  -

 .متطلبات سوق العمل

 32/1/0201-1/3 القسم العلمي

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

تنفيذ الخطة السنوية للتدريب الصيفي لتنمية المهارات المهنية للطلبة بما يتالءم مع  -

 .متطلبات سوق العمل

 31/7/0201-1 المستمرشعبة التعليم 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 :برنامج وضع دورات تدريبية. ب

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات للتنفيذالجدول الزمني  الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

لتطوير المهارات المهنية للطلبة في مجاالت وضع برامج تدريبية  -

 .أختصاصهم

 32/1/0201-1/3 القسم العلمي

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

لتطوير المهارات المهنية للطلبة في مجاالت تنفيذ البرامج التدريبية  -

 .على أن تكون في العطلة الصيفيةأختصاصهم 

 

 القسم العلمي 

 

1-31/8/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 :ميدانيةالزيارات  العلمية و  السفرات  برنامج ال. ج

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

وضع برنامج للسفرات العلمية و الزيارات الميدانية لمؤسسات القطاع  -

 .العام و الخاص

 31/3/0201-1 القسم العلمي

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

القطاع  تنفيذ برنامج السفرات العلمية و الزيارات الميدانية لمؤسسات -

 .العام و الخاص

 31/1/0201-1/4  شعبة الشؤون العلمية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 
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 :تنمية القدرات و الق ابليات البحثية لدى الطلبة. 3

 :إق امة مؤتمر علمي سنوي للطلبةبرنامج   -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

للطلبة للتعريف ( سيمنار)عقد حلقات نقاشية  -

بأهمية البحث العلمي و كيفية كتابة البحث 

 .بأسلوب علمي صحيح و سليم

 

 القسم العلمي

 

1/12-32/10/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

كتابة البحوث في كل مرحلة دراسية عدا  -

المرحلة الرابعة لكون البحث العلمي من 

على أن تخصص ضمن متطلبات التخرج 

 . الطالبسعي درجة للبحث تضاف إلى درجة 

 

 

 القسم العلمي

 

 

1/3-11/1/0200 

 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

تشكيل لجنة من أساتذة القسم العلمي على  -

مستوى كل مرحلة دراسية لتقييم بحوث 

 .الطلبة

 

 العميدالسيد مكتب 

 

16-02/1/0200 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

من قبل اللجان المشكلة  تقييم بحوث الطلبة -

 .لهذا الغرض

اللجان المشكلة لتقييم بحوث 

 الطلبة

 (دوري من كل سنة دراسيةبشكل ) 01/1-01/6/0200

ترشيح البحوث المتميزة للمشاركة في  -

 .المؤتمر العلمي

اللجان المشكلة لتقييم بحوث 

 الطلبة

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 06-32/6/0200

 المرشحةللبحوث  إقامة مؤتمر علمي سنوي -

 . المراحل الدراسيةو لكافة 

 31/8/0200-11/7 ؤون العلميةشعبة الش

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 
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 :تهيئة بيئة جامعية مالئمة تحفز من قدرات االستاذ الجامعي و الطلبة للوصول إلى االنتاجية العلمية النوعية: ثانياا 

 
 

تهيئة بيئة جامعية مالئمة تحفز من قدرات االستاذ الجامعي و 
 الطلبة للوصول إلى االنتاجية العلمية النوعية

السعي لتحويل يوم الجامعة إلى 
يوم للتنافس العلمي و المعرفي 

 لالساتذة و الطلبة

خلق ثقافة جامعية تنسجم مع 
 القيم التي تؤمن بها

تطوير مختبرات الجامعة و 
رفدها بالبرمجيات و 
 التكنولوجيا الحديثة

العمل على بناء و تطوير البنية 
 التحتية للجامعة
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 :العمل على بناء و تطوير البنية التحتية للجامعة. 2

 :برنامج تطوير البنية التحتية للكلية -
 .سنواتخمس  :مدة تنفيذ البرنامج

 .ال يكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون الهندسية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

دراسة باحتياجات الكلية  تشكيل لجنة إلعداد -

إلى تطوير االقسام العلمية و المرافق الخدمية 

 .فيها وفق جدول زمني

 

العميدالسيد مكتب   

 

 

1-12/3/0201 

 

 

الدراسة باحتياجات الكلية إلى تطوير أعداد  -

 .االقسام العلمية و المرافق الخدمية فيها

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/1/0201 

 

 

  10/6/0201-10/1 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

  31/10/0201-13/6 شعبة الشؤون الهندسية .تهيئة الكشوفات التخمينية -

  31/10/0201-0/1/0200 شعبة الشؤون الهندسية .التنفيذ -
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 :حديثةتطوير مختبرات الجامعة ورفدها بالبرمجيات و التكنولوجيا ال. 0

 :نامج تطوير مختبر الكلية و رفده بالبرمجيات و التكنولوجيا الحديثةبر  -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .ال يكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة تقنية المعلومات و االنترنت :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات للتنفيذالجدول الزمني  الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

حول تطوير تشكيل لجنة إلعداد دراسة  -

مختبر الكلية و رفده بالبرمجيات و 

 .التكنولوجيا الحديثة

 

 مكتب السيد العميد

 

 

1-12/3/0201 

 

 

حول تطوير مختبر الكلية و دراسة أعداد  -

 .رفده بالبرمجيات و التكنولوجيا الحديثة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/1/0201 

 

 

  10/6/0201-10/1 مجلس القسم .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس القسم -

  13/7/0201-13/6 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

شعبة تقنية المعلومات و  .التنفيذ -

 االنترنت

0/1/0200-31/10/0201  
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 :تؤمن بهاخلق ثق افة جامعية تنسجم مع القيم التي  . 3

 :لغرس قيم الثق افة الجامعية لدى الطلبةتثقيفية  برنامج إق امة دورات   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعليم المستمر :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الزمني للتنفيذالجدول  الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

التثقيفية تشكيل لجنة إلعداد برنامج للدورات  -

 .أن غرس قيم الثقافة الجامعية لدى الطلبةبش

 

 مكتب السيد العميد

 

 

1-12/3/0201 

 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

بشأن غرس التثقيفية للدورات  إعداد برنامج -

 .قيم الثقافة الجامعية لدى الطلبة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-32/4/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/1/0201-1/4 مجلس القسم .في مجلس القسم البرنامجعرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/1/0201-1/4 مجلس الكلية .في مجلس الكليةالبرنامج عرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201 شعبة التعليم المستمر .التنفيذ -
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 :برنامج االرشاد التربوي و النفسي لغرس قيم الثق افة الجامعية لدى الطلبة -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .سنوياً يكرر  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .وحدة االرشاد التربوي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة إلعداد برنامج االرشاد  -

التربوي و النفسي لغرس قيم الثقافة الجامعية 

 .لدى الطلبة

 

 مكتب السيد العميد

 

 

1-9/3/0201 

 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

أعداد برنامج االرشاد التربوي و النفسي  -

 .لغرس قيم الثقافة الجامعية لدى الطلبة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3-31/3/0201

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/1/0201-1/4 مجلس القسم .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/1/0201-1/4 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

د التربويوحدة االرشا .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/12/0201-32/6/0200 
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 :إلى يوم للتنافس العلمي و المعرفي لألساتذة و الطلبةالسعي لتحويل يوم الجامعة  . 4

 :برنامج البحوث و المؤلف ات و براءات االختراع لالساتذة -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تقع على عاتقها تجميع البحوث  تشكيل لجنة -

و المؤلفات المتميزة و براءات االختراع 

 .المتعلقة بالكادر التدريسي في الكلية

 

 مكتب السيد العميد

 

 

1-12/12/0201 

 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

البحوث و المؤلفات المتميزة و تجميع  -

براءات االختراع المتعلقة بالكادر التدريسي 

 .في الكلية

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11-31/12/0201 

 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

في مجلس  ما تم تجميعهو مناقشة عرض  -

 .القسم

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/11/0201-1/11 مجلس القسم

في مجلس  ما تم تجميعهعرض و مناقشة  -

 .الكلية

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/10/0201-1/10 مجلس الكلية

ارسال البحوث المميزة للمشاركة في يوم  -

 .الجامعة

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  11/0/0200-0/1 شعبة الشؤون العلمية
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 :برنامج النشاطات العلمية المتميزة لطلبة الكلية -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

لجنة تقع على عاتقها تجميع تشكيل  -

 .النشاطات العلمية المتميزة لطلبة الكلية

 مكتب السيد العميد

 

1-12/12/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

تجميع النشاطات العلمية المتميزة لطلبة  -

 .الكلية

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11-31/12/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

و مناقشة ما تم تجميعه في مجلس  عرض -

 .القسم

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/11/0201-1/11 مجلس القسم

عرض و مناقشة ما تم تجميعه في مجلس  -

 .الكلية

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/10/0201-1/10 مجلس الكلية

ارسال النشاطات العلمية المميزة للمشاركة  -

 .في يوم الجامعة

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  11/0/0200-0/1 شعبة الشؤون العلمية
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 :تنمية القدرات و االمكانات العلمية و المهنية و التربوية للوصول إلى حالة من التنافس على الصعيد المحلي و الدولي: ثالثاا 

 
 

 

 

تنمية القدرات و االمكانات العلمية و المهنية و التربوية 
 للوصول إلى حالة من التنافس على الصعيد المحلي و الدولي

تطوير القدرات و المهارات 
االلكترونية للكادر التدريسي 
لمواكبة التطورات في مجال 

 التعليم االلكتروني

زيادة عدد التدريسيين من حملة 
 شهادة الدكتوراه

العمل على استحداث مجالت 
 علمية رصينة

السعي إلى عقد اتفاقيات تعاون 
 و تدريب مع الجامعات الدولية
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 :السعي إلى عقد اتف اقيات تعاون و تدريب مع الجامعات الدولية. 2

 :االستاذ الزائربرنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/3/0201-1 مجلس القسم العلمي .تسمية االستاذ الزائر -

تحديد مهام االستاذ الزائر العلمية و متطلبات  -

 .انجازها و تحديد مدة الزيارة

 32/4/0201-1 مجلس القسم العلمي

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

عرض األسماء في مجلس الكلية لغرض  -

 . على االستضافةالموافقة استحصال 

الكليةمجلس   0-31/1/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201 القسم العلمي .التنفيذ -
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 :التدريب االلكتروني للكادر التدريسيبرنامج   -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .يم المستمرشعبة التعل :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

دريبية و االحتياجات التلتحديد تشكيل لجنة  -

 .المستهدفة الجامعات الدولية

العميدالسيد مكتب   1-9/3/0201 

 

 (دراسيةبشكل دوري من كل سنة ) 

اعداد البرنامج التدريبي و التواصل مع  -

الجامعات الدولية المستهدفة و تحديد جدول 

 .زمني للتنفيذ

 

  اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11/3-11/1/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  10/6/0201-10/1 مجلس القسم .عرض البرنامج في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/7/0201-13/6 مجلس الكلية .عرض البرنامج في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201 شعبة التعليم المستمر .التنفيذ -
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 :التعاون العلمي االلكترونيبرنامج   -ج
 .خمس سنوات :البرنامجمدة تنفيذ 

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .معاون العميد للشؤون العلمية و الدراسات العليا :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

آفاق و مجاالت التعاون تشكيل لجنة لتحديد  -

 .الجامعات الدولية المستهدفةالعلمي مع تحديد 

 9/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

و التواصل مع الجامعات اعداد الدراسة  -

 .ستهدفةالدولية الم

  اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/1/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  10/6/0201-10/1 مجلس القسم .في مجلس القسم الدراسةعرض  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/7/0201-13/6 مجلس الكلية .في مجلس الكلية الدراسةعرض  -

معاون العميد للشؤون العلمية  .التنفيذ -

 و الدراسات العليا

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/12/0201-32/6/0200
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 :العمل على استحداث مجالت علمية رصينة. 0

 :علمية  برنامج استحداث مجلة -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر مرة واحدة :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة الستحداث مجلة علمية رصينة  -

 .للكلية

  8/3/0201-1 مكتب السيد العميد

إعداد دراسة مفصلة عن استحداث المجلة  -

 .العلمية

  32/4/0201-10/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

قبل لجنة مناقشة الدراسة المقدمة من  -

 .استحداث مجلة علمية في مجلس الكلية

 32/6/0201-1/1 مجلس الكلية

 

 

  31/10/0201-1/7/0201 شعبة الشؤون العلمية .التنفيذ -
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 :زيادة عدد التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه. 3

 :برنامج تحفيز حملة شهادة الماجستير على أكمال دراسة الدكتوراه -
 .خمس سنوات :البرنامجمدة تنفيذ 

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 (كل سنة دراسية بشكل دوري من) 1/4/0201-1/3 القسم العلمي .تحديد االسباب و المشاكل و الحلول -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/4/0201-0/4 مجلس القسم .مناقشة االسباب و المشاكل في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0201-0/1 مجلس الكلية .مناقشة االسباب و المشاكل في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/8/0201-1/7 القسم العلمي .التنفيذ -
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 :تطوير القدرات و المهارات االلكترونية للكادر التدريسي لمواكبة التطورات في مجال التعليم االلكتروني. 4

 :المهارات اإللكترونية للكادر التدريسيلتنمية    برنامج وضع دورات تدريبية -
 .سنتان :مدة تنفيذ البرنامج

 .مرتينيكرر  :البرنامجعدد مرات تكرار 

 .شعبة التعليم المستمر :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

خبرة في المهارات التشكيل لجنة من ذوّي  -

احتياجات الكادر التدريسي لتحديد اإللكترونية 

 .االلكترونيفي مجال التعليم 

 

 العميدالسيد مكتب 

 

1-9/3/0201 

 

 

 (يكرر لمدة سنتين)

تحديد االحتياجات التدريبية من خالل  -

 .استبانة توزع على الكادر التدريسي

 31/3/0201-12 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

(يكرر لمدة سنتين)  

وضع برامج تدريبية لتلبية االحتياجات  -

 .التعليم االلكترونيالتدريبية في مجال 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

1/4-32/1/0201 

 

(يكرر لمدة سنتين)  

عرض و مناقشة البرامج التدريبية في  -

 .مجلس القسم

 32/6/0201-1/6 مجلس القسم

 

(يكرر لمدة سنتين)  

عرض و مناقشة البرامج التدريبية في  -

 .مجلس الكلية

 31/8/0201-1/7 مجلس الكلية

 

(لمدة سنتينيكرر )  

(يكرر لمدة سنتين) 32/6/0200-1/12/0201 شعبة التعليم المستمر .التنفيذ -  
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 :العمل على الدخول في التصنيف ات العالمية المعتمدة: رابعاا 

 
 

العمل على الدخول في التصنيفات 
 العالمية المعتمدة

السعي للحصول 
على االعتماد 
المؤسسي و 
 البرامجي

وضع آلية لرفع 
السمعة 

االكاديمية لجميع 
 كليات الجامعة

العمل على 
استقطاب 

االساتذة و الطلبة 
 االجانب 

التؤامة مع 
الجامعات 
 الرصينة

المحافظة على 
بيئة الجامعة 
نظيفة و 
 مستدامة

زيادة عدد 
البحوث 

المنشورة في 
مجالت تقع 
ضمن 

مستوعبات 
سكوبكس و 
 كالريفيت

المستمر  التحديث
للمواقع 

االلكترونية باللغة 
االنكليزية و رفده 
بكافة البيانات 
المتعلقة 
بإمكانيات 
الجامعة و 
مخرجاتها 
 التعليمية 
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 :مخرجاتها التعليميةالتحديث المستمر للمواقع االلكترونية باللغة االنكليزية و رفده بكافة البيانات المتعلقة بإمكانيات الجامعة و  . 2
 :برنامج التحديث المستمر للموقع االلكتروني للكلية باللغة االنكليزية -

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .المعلومات و االنترنت اللجنة المشكلة لهذا الغرض و شعبة تقنية :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

الجهة المسؤولة عن  تنفيذ البرنامجخطوات 

 التنفيذ 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ

تشكيل لجنة للقيام بالتحديث المستمر للموقع  -

 .االلكتروني للكلية باللغة االنكليزية

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

االلكتروني القيام بالتحديث المستمر للموقع  -

و تقديم تقارير دورية  للكلية باللغة االنكليزية

 .حول عمل اللجنة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

المعلومات و  و شعبة تقنية

 االنترنت

11/3/0201-1/3/0200 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 
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 :كالريفيتزيادة عدد البحوث المنشورة في مجالت تقع ضمن مستوعبات سكوبكس و  . 0

 :برنامج تدريب اعضاء الهيئة التدريسية لزيادة نشر البحوث في مستوعبات سكوبكس و كالريفيت -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعليم المستمر :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  9/3/0201-1 مكتب السيد العميد .لتحديد االحتياجات التدريبية تشكيل لجنة -

لتطوير مهارات وضع برامج تدريبية  -

أعضاء الهيئة التدريسية لزيادة نشر البحوث 

 .وكالريفيتفي مستوعبات سكوبكس 

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11/3-32/4/0201 

 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

عرض و مناقشة البرامج التدريبية في  -

 .مجلس القسم

 32/6/0201-1/1 مجلس القسم

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

عرض و مناقشة البرامج التدريبية في  -

 .مجلس الكلية

 32/6/0201-1/1 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201 شعبة التعليم المستمر .التنفيذ -
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 :المحافظة على بيئة الجامعة نظيفة و مستدامة. 3

 :برنامج إق امة دورات تثقيفية للمحافظة على بيئة الكلية نظيفة و مستدامة -أ
 .خمس سنوات :تنفيذ البرنامجمدة 

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعليم المستمر :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تثقيفية إلعداد برنامج للدورات التشكيل لجنة  -

 .بيئة الكلية نظيفة و مستدامةللمحافظة على 

 9/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

برنامج للدورات التثقيفية للمحافظة وضع  -

 .على بيئة الكلية نظيفة و مستدامة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-32/4/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0201-1/1 مجلس القسم .في مجلس القسمالبرنامج عرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0201-1/1 مجلس الكلية .في مجلس الكليةالبرنامج عرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201 شعبة التعليم المستمر .التنفيذ -
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 :برنامج الحمالت التطوعية للمحافظة على بيئة الكلية نظيفة و مستدامة -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .السيد العميد :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

اقتراح حمالت تطوعية للمحافظة على بيئة  -

 .الكلية نظيفة و مستدامة

 1/4/0201-1/3 القسم العلمي

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

تشكيل فرق تطوعية من االساتذة و الطلبة  -

 .لتنفيذ المقترحات

 العميدمكتب السيد 

 

0/4-10/4/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  13/6/0201-13/4 الفرق المشكلة لهذا الغرض .الحمالت التطوعيةتنفيذ  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0201-14/6 السيد العميد .تكريم الفرق المشاركة -
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 :الجامعات الرصينةالتوأمة مع  . 4

 :التؤامة مع الجامعات الرصينةبرنامج   -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .مرة واحدةيكرر  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة إلعداد دراسة باحتياجات و  -

 .متطلبات التؤامة مع الجامعات الرصينة

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 

أعداد دراسة لتحديد احتياجات الكلية و  -

االقسام العلمية إلى التعاون الدولي و تحديد 

 .الجامعة التي سوف يتم التؤامة معها

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11-31/3/0201 

 

 

 32/4/0201-1 مجلس القسم .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس القسم -

 

 

 32/4/0201-1 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

 

 

  31/10/0201-1/9/0201  شعبة الشؤون العلمية .التنفيذ -
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 :العمل على استقطاب االساتذة و الطلبة االجانب. 5

 :استقطاب االساتذة االجانببرنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

العلمي القسم .تسمية االساتذة االجانب -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1-31/3/0201 

التواصل مع االساتذة االجانب المستهدفين و  -

 .عقد االتفاق االولي

 31/1/0201-1/4  القسم العلمي

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

في مجلس عرض االسماء و االتفاق عليها  -

 .القسم

 32/6/0201-1 مجلس القسم

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

عرض االسماء و االتفاق عليها في مجلس  -

 .الكلية

 31/7/0201-1 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201  القسم العلمي .التنفيذ -
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 :برنامج استقطاب الطلبة االجانب -ب
 .خمس سنوات :البرنامج مدة تنفيذ

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة لوضع برنامج استقطاب الطلبة  -

 .االجانب

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/3/0201-11 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .أعداد برنامج استقطاب الطلبة االجانب -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  02/4/0201-1 مجلس القسم .عرض و مناقشة البرنامج في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/1/0201-01/4 مجلس الكلية .مناقشة الدراسة في مجلس الكليةعرض و  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-11/1 القسم العلمي .عالن عن البرنامج في الموقع الرسمياال -
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 :وضع آلية لرفع السمعة االكاديمية لجميع كليات الجامعة. 2

 :رفع السمعة االكاديمية للكليةبرنامج   -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

آلية رفع السمعة  تشكيل لجنة لوضع -

 .االكاديمية للكلية

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/3/0201-11 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .وضع آلية رفع السمعة االكاديمية للكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/4/0201-1 مجلس القسم .في مجلس القسماآللية عرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  31/1/0201-1 مجلس الكلية .في مجلس الكليةاآللية عرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  32/6/0200-1/12/0201  القسم العلمي .التنفيذ -

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

 

 :البرامجي  السعي للحصول على االعتماد المؤسسي و. 7

 :برنامج االعتماد المؤسسي -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .مرة واحدةيكرر  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

متطلبات تشكيل لجنة إلعداد دراسة حول  -

 .االعتماد المؤسسي

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 

االعتماد متطلبات إعداد دراسة حول  -

 .المؤسسي

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-32/4/0201 

 

 

  31/1/0201-1 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

شعبة ضمان الجودة و االداء  .التنفيذ -

 الجامعي

1/6/0201-31/10/0201  
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 :برنامج االعتماد البرامجي -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .مرة واحدةيكرر  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

متطلبات تشكيل لجنة إلعداد دراسة حول  -

 .االعتماد البرامجي

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 

االعتماد متطلبات إعداد دراسة حول  -

 .البرامجي

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-32/4/0201 

 

 

  31/1/0201-1 مجلس القسم .الدراسة في مجلس القسمعرض و مناقشة  -

  32/6/0201-1 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

شعبة ضمان الجودة و االداء  .التنفيذ -

 الجامعي

1/7/0201-31/10/0201 
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 :العلمية و الكوادر االداريةتطوير منظومة العمل االداري في الجامعة و تدريب القيادات  : خامساا 

 
 

 

 تطوير منظومة العمل االداري في الجامعة و تدريب القيادات العلمية و الكوادر االدارية

خطة متكاملة لتطوير القدرات االدارية  اعداد
لمنتسبي الجامعة و االرتقاء بمستوى الخدمات 

 المقدمة

السعي للوصول إلى حوكمة إلكترونية متكاملة 
لكافة االنشطة العلمية و االدارية في جميع 

 تشكيالت الجامعة
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 :السعي للوصول إلى حوكمة الكترونية متكاملة لكافة االنشطة العلمية و االدارية في جميع تشكيالت الجامعة. 2

 :تنفيذ مشروع الحوكمة االلكترونيةأكمال  برنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .ال يكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .المعلومات و االنترنت شعبة تقنية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

الحوكمة أكمال تشكيل لجنة لتحديد متطلبات  -

 .االلكترونية و تطبيقها

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 

الحوكمة االلكترونية و أكمال إعداد متطلبات  -

 .تطبيقها

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11-31/3/0201 

 

 

عرض و مناقشة المتطلبات و المقترحات  -

 .في مجلس الكلية

 32/4/0201-1 مجلس الكلية

 

 

المعلومات و  شعبة تقنية .التنفيذ -

 االنترنت

1/1/0201-31/10/0201 
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 :قدرات منتسبّي الكلية للعمل على مشروع الحوكمة االلكترونيةتنمية مهارات و  برنامج   -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .التعليم المستمر شعبة :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

مهارات متطلبات تنمية  تشكيل لجنة لتحديد -

و قدرات منتسبّي الكلية للعمل على مشروع 

 .الحوكمة االلكترونية

 

 مكتب السيد العميد

 

 

1-12/3/0201 

 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

برنامج تدريبي لتنمية المهارات و  إعداد -

القدرات لمنتسبّي الكلية للعمل على مشروع 

 .الحوكمة االلكترونية

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11/3-11/4/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

في البرنامج التدريبي عرض و مناقشة  -

 .مجلس الكلية

 10/1/0201-10/4 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

ة التعليم المستمرشعب .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-32/6/0200 
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 :برنامج االرشفة االلكترونية -ج

 .سنة واحدة: مدة تنفيذ البرنامج

 .ال يكرر: عدد مرات تكرار البرنامج

 .المعلومات و االنترنت تقنيةشعبة  :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد .االرشفة االلكترونيةلجنة تشكيل لجنة  -

 

 

المعلومات و  تقنيةشعبة  .تنفيذ االرشفة االلكترونية -

 االنترنت
11/3-31/10/0201 

 

 

 

 :اعداد خطة متكاملة لتطوير القدرات االدارية لمنتسبي الجامعة و االرتق اء بمستوى الخدمات المقدمة. 0

 :برنامج تطوير القدرات االدارية -أ

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .التعليم المستمرشعبة  :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  تنفيذ البرنامجخطوات 

تشكيل لجنة لتحديد متطلبات تطوير القدرات  -

 .االدارية لمنتسبي الكلية

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

إعداد برنامج تدريبي لتطوير القدرات االدارية  -

 .لمنتسبي الكلية

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-11/4/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

عرض و مناقشة البرنامج التدريبي في مجلس  -

 .الكلية

 10/1/0201-10/4 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

التعليم المستمرشعبة  .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-32/6/0200 

u 
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 :برنامج تطوير مهارات الحاسوب لمنتسبي الكلية -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .التعليم المستمرشعبة  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الزمني للتنفيذالجدول  الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

يل لجنة لتحديد متطلبات تطوير مهارات تشك -

 .لمنتسبي الكليةالحاسوب 

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

إعداد برنامج تدريبي لتطوير مهارات  -

 .الحاسوب لمنتسبي الكلية

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/4/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

عرض و مناقشة البرنامج التدريبي في  -

 .مجلس الكلية

 10/1/0201-10/4 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

التعليم المستمرشعبة  .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-32/6/0200 
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 :المنتجة و تنويع مصادر التمويلاعتماد مبدأ الجامعة  : سادساا 

 
 

 

 

 اعتماد مبدأ الجامعة المنتجة و تنويع مصادر التمويل

التوجه نحو االكتفاء الذاتي في 
الخدمات باالعتماد على 

 إمكانيات الجامعة

االنفتاح على مؤسسات الدولة 
و القطاع الخاص و البحث عن 

 فرص استثمارية مشتركة

دعم و تسويق البحوث 
 التطبيقية الرائدة

السعي لتقديم الخدمات 
 االستشارية و العلمية للمجتمع
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 :السعي لتقديم الخدمات االستشارية و العلمية للمجتمع. 2

 :برنامج تقديم الخدمات االستشارية في مجال العلوم االدارية و االقتصادية -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .التعليم المستمرشعبة  :التنفيذعن الجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

الخدمات االستشارية تشكيل لجنة لتحديد  -

 .التي يحتاجها المجتمع

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

الخدمات االستشارية التي إعداد دراسة ب -

و مدى إمكانية الكلية من  يحتاجها المجتمع

 . تقديم تلك الخدمات

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11/3-11/1/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  10/6/0201-10/1 مجلس الكلية .في مجلس الكليةو مناقشة الدراسة  عرض -

التعليم المستمرشعبة  .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-32/6/0200 
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 :دعم و تسويق البحوث التطبيقية الرائدة. 0

 :دعم البحوث التطبيقية الرائدةبرنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .الشؤون العلميةشعبة  :التنفيذعن الجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

آلية التعاون مع  تشكيل لجنة لتحديد -

في مجال  مؤسسات القطاع العام و الخاص

 .البحوث التطبيقية

 

 مكتب السيد العميد

 

1-12/3/0201 

 

  

 (دراسية بشكل دوري من كل سنة)

التواصل مع مؤسسات القطاع العام و  -

في مجال  آلية التعاونإعداد الخاص و 

 .البحوث التطبيقية

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11/3-11/1/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

و المقترحات في  اآلليةعرض و مناقشة  -

 .مجلس الكلية

 10/6/0201-10/1 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

ة الشؤون العلميةشعب .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-31/8/0200 
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 :برنامج تسويق البحوث التطبيقية الرائدة -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .الشؤون العلميةشعبة  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة لتحديد آلية تسويق البحوث  -

 .التطبيقية لمؤسسات القطاع العام و الخاص

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

مؤسسات القطاع العام و التواصل مع  -

 .الخاص إعداد آلية تسويق البحوث التطبيقية

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/4/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

عرض و مناقشة اآللية و المقترحات في  -

 .مجلس الكلية

 10/1/0201-10/4 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

ة الشؤون العلميةشعب .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-31/8/0200 
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 :االنفتاح على مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و البحث عن فرص استثمارية مشتركة. 3

 :برنامج االنفتاح و التعاون مع مؤسسات القطاع العام و الخاص -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :تكرار البرنامجعدد مرات 

 .الشؤون العلميةشعبة  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

و  تشكيل لجنة لتحديد متطلبات االنفتاح -

 .التعاون مع مؤسسات القطاع العام و الخاص

 12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

التواصل مع مؤسسات القطاع العام و  -

 إعداد دراسة بمتطلبات االنفتاح والخاص و 

 .التعاون

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11/3-11/1/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات في  -

 .مجلس الكلية

 10/6/0201-10/1 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

ة الشؤون العلميةشعب .التنفيذ -  (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/9/0201-31/8/0200 
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 :برنامج استحداث الدبلومات المهنية االلكترونية -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكررال  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .الشؤون العلميةشعبة  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة لتحديد متطلبات استحداث  -

 .الدبلومات المهنية

  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

الدبلومات إعداد دراسة بمتطلبات استحداث  -

 .المهنية

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/1/0201  

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات في  -

 .مجلس القسم

  10/6/0201-10/1 مجلس القسم

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات في  -

 .مجلس الكلية

  31/7/0201-13/6 مجلس الكلية

ة الشؤون العلميةشعب .التنفيذ -  1/9/0201-31/10/0201  

 

 

 

 



 

 
47 

 

 :التوجه نحو االكتف اء الذاتي في الخدمات باالعتماد على إمكانيات الجامعة. 4

 :برنامج إنشاء ورش لصيانة الموجودات الثابتة -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .ال يكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .االدارية و المالية و القانونية معاون العميد للشؤون :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

ورش لتحديد متطلبات إنشاء تشكيل لجنة  -

 .الصيانة

  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

لتحديد متطلبات إنشاء ورش دراسة إعداد  -

 .الصيانة

لهذا الغرضاللجنة المشكلة   

 

11/3-11/1/0201  

و المقترحات في الدراسة عرض و مناقشة  -

 .مجلس الكلية

 10/6/0201-10/1 مجلس الكلية

 

 

معاون العميد للشؤون  .التنفيذ -

 االدارية و المالية و القانونية

1/7/0201-31/10/0201  
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 :برنامج تدريب و تطوير الحرفيين -ب
 .سنواتخمس  :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .معاون العميد للشؤون االدارية و المالية و القانونية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

المهارات الحرفية  لتحديدتشكيل لجنة  -

  .المطلوبة

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .البرنامج التدريبيإعداد  -

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/3-11/1/0201

و المقترحات في البرنامج عرض و مناقشة  -

 .مجلس الكلية

 10/6/0201-10/1 مجلس الكلية

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

معاون العميد للشؤون  .التنفيذ -

 االدارية و المالية و القانونية

 

1/7/0201-32/6/0200 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)
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 :تحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية و سوق العمل: سابعاا 

 
 

 

 تحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية و سوق العمل

التحسين المستمر للبرامج التعليمية 
 لتحقيق االنسجام مع حاجة السوق

إشراك أرباب العمل في تقييم مخرجات 
 الجامعة التعليمية

دراسة حاجة السوق بشكل دوري و وضع 
قاعدة بيانات تدعم التكامل بين المخرجات 

 التعليمية و سوق العمل
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 :بيانات تدعم التكامل بين المخرجات التعليمية و سوق العملدراسة حاجة السوق بشكل دوري و وضع ق اعدة  . 2

 :لدراسة حاجة سوق العمل  تنسيق بين الكلية و القطاعين العام و الخاصبرنامج ال -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .ال يكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .مجلس الكلية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  البرنامجخطوات تنفيذ 

تشكيل فريق عمل للتنسيق بين الكلية و  -

 القطاعين العام و الخاص لمعرفة احتياجات

 .سوق العمل

 

 مكتب السيد العميد

 

1-12/3/0201 

 

عداد دراسة توضح متطلبات و احتياجات ا -

 .سوق العمل

  11/1/0201-11/3 فريق العمل

  10/6/0201-10/1 مجلس الكلية .في مجلس الكلية الدراسةمناقشة  -

  31/10/0201-1/9/0201 مجلس الكلية .التنفيذ -
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 :نات للخرجينبرنامج إنشاء ق اعدة بيا -ب

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة تقنية المعلومات و االنترنت :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد .للخريجين لجنة فنية إلنشاء قاعدة بيانات تشكيل -

قاعدة بيانات للخريجين تتضمن معلومات إنشاء  -

إذا حازوا على فيما كاملة عنهم و كذلك تتضمن 

 .فرصة عمل

  11/3/0200-11/3/0201 اللجنة الفنية

شعبة تقنية المعلومات و  .تحديث قاعدة البيانات -

 االنترنت

مع التحديث المستمر لقاعدة سنوي  بشكل)  1/9/0200-31/10/0200

 (البيانات

 

 :برنامج إنشاء ق اعدة بيانات لمتطلبات حاجة سوق العمل -ج

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة تقنية المعلومات و االنترنت :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

لمتطلبات  تشكيل لجنة فنية إلنشاء قاعدة بيانات -

 .حاجة سوق العمل

  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

لمتطلبات حاجة سوق العمل في  إنشاء قاعدة بيانات -

القطاعين العام و الخاص و كذلك معلومات عامة عن 

, الفئات العمرية , نوعية السكان , عدد السكان 

مبيعات التجزئة و غيرها من , مبيعات الجملة 

 .المعلومات التي تبين حركة السوق و اتجاهاته

 

 

 اللجنة الفنية

 

 

11/3/0201-11/3/0200 

 

شعبة تقنية المعلومات و  .ة البياناتتحديث قاعد -

 االنترنت

مع التحديث المستمر لقاعدة سنوي  بشكل)  1/9/0200-31/10/0200

 (البيانات
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 :إشراك أرباب العمل في تقييم مخرجات الجامعة التعليمية. 0

 :رجال االعمال الناجحينأصحاب المصلحة و    برنامج استضافة أرباب العمل و -أ

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

في القطاعين العام و أصحاب المصلحة  استضافة ارباب العمل -

لمعرفة احتياجاتهم و نوعية المخرجات التعليمية التي و الخاص 

 .تتوافق مع احتياجات سوق العمل

 

 

 مجلس الكلية

 

 

1/3-31/8/0201 

 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

استضافة رجال االعمال الناجحين لشرح تجاربهم و خبراتهم  -

 .للطلبة و الخريجين لالستفادة من خبراتهم

 

 القسم العلمي

 

 

1/9/0201-32/6/0200 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 

 :برنامج التعرف على آراء أرباب العمل و أصحاب المصلحة و رجال االعمال الناجحين -ب

 .خمس سنوات: مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .مجلس الكلية :الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  البرنامجخطوات تنفيذ 

تشكيل لجنة إلعداد استبانة لمعرفة آراء أرباب العمل و  -

أصحاب المصلحة و رجال االعمال الناجحين في المخرجات 

 .التعليمية

 

 مكتب السيد العميد

 

1-12/3/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

أرباب العمل و أصحاب و توزيعها على اعداد استبانة  -

في لمعرفة آرائهم المصلحة و رجال االعمال الناجحين 

 .المخرجات التعليمية

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3-11/1/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 لهذا الغرض و القسماللجنة المشكلة  .تحليل االستبانة و إعداد تقرير بالمالحظات -

 العلمي

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  10/1-10/6/0201

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201-13/6 مجلس القسم .عرض التقرير و مناقشته في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  14/8/0201-14/7 مجلس الكلية .مجلس الكلية عرض التقرير و مناقشته في -
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 :التحسين المستمر للبرامج التعليمية لتحقيق االنسجام مع حاجة السوق. 3

 :تطوير و تعديل البرامج التعليميةبرنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .العلميةشعبة الشؤون  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة مختصة تقع على عاتقها دراسة  -

و استحداث تطوير و تعديل البرامج التعليمية 

بما يتناسب و االقسام و الفروع العلمية 

 .احتياجات السوق

 

 

 مكتب السيد العميد

 

 

1-12/3/0201 

 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

تطوير و تعديل تقديم المقترحات الخاصة ب -

 .و استحداث االقسام العلمية البرامج التعليمية

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/1/0201-11/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201-10/1 مجلس القسم .مناقشة الدراسة في مجلس القسم -

مناقشة الدراسة و المقترحات في مجلس  -

 .الكلية

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201-13/6 مجلس الكلية

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/10/0201-11/7/0201 شعبة الشؤون العلمية .تنفيذ المقترحات -
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 :الماجستيراستحداث دراسة  برنامج   -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

لدراسة استحداث برنامج تشكيل لجنة  -

 .بما يتالءم و حاجة سوق العملالماجستير 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/1/0201-11/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .دراسة الستحداث برنامج الماجستيرتقديم  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201-10/1 مجلس القسم .مناقشة المقترحات في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201-13/6 مجلس الكلية .مناقشة المقترحات في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 31/10/0201-11/7/0201 شعبة الشؤون العلمية .تنفيذ المقترحات -
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 :محلياا و عالمياا و تعزيز التواصل لغرض تحقيق االهداف المنشودةاالنفتاح على المجتمع  : ثامناا 

 
 

 

االنفتاح على المجتمع محليا  و عالميا  و 
تعزيز التواصل لغرض تحقيق االهداف 

 المنشودة

استقطاب الباحثين 
المتميزين من 

الجامعات العالمية 
لغرض اشراكهم في 
مجاميع بحثية داخل 

 الجامعة

 

تنويع الخدمات و زيادة 
عدد الدورات و الندوات 
و الورش التي تقدمها 
كليات جامعتنا لفئات 
المجتمع المحلي و 
استطالع ارائهم حول 
 جودة الخدمات المقدمة

التنسيق مع تدريسين في 
الجامعات العالمية 
إلعطاء محاضرات 
 الكترونية لطلبتنا

االستفادة من منتسبي 
الجامعة المبتعثين إلى 
الخارج في التعريف 
بالجامعة و تحسين 

 سمعتها

وضع خطة للمؤتمرات 
و الندوات الدولية 

بالتنسيق مع الجامعات 
 العالمية
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 :وضع خطة للمؤتمرات و الندوات الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالمية. 2

 :المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالميةبرنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .سنوياً يكرر  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمية :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد .والجامعات تشكيل لجنة لتحديد العناوين -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/1/0201 – 11/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .العناوين و الجامعاتأعداد دراسة حول  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201 – 10/1 القسم العلمي .الدراسة في مجلس القسمعرض و مناقشة  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201 – 13/6 مجلس الكلية .مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  0200/ 32/6 – 1/9/0201 شعبة الشؤون العلمية .التنفيذ -

 

 

 

 

 



 

 
57 

 

 :الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالميةبرنامج الندوات   -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد .والجامعات تشكيل لجنة لتحديد العناوين -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/1/0201 – 11/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .الجامعاتأعداد دراسة حول العناوين و  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201 – 10/1 مجلس القسم .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس القسم -

 (كل سنة دراسيةبشكل دوري من ) 13/7/0201 – 13/6 مجلس الكلية .مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  0200/ 32/6 – 1/9/0201 القسم العلمي .التنفيذ -
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 :الجامعة المبتعثين إلى الخارج في التعريف بالجامعة و تحسين سمعتها  االستف ادة من منتسبيّ . 0

 :التعريف بالكلية و تحسين سمعتهابرنامج   -
 .سنواتخمس  :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة االعالم و العالقات العامة :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  12/3/0201-1 مكتب السيد العميد . تشكيل لجنة لوضع آلية التعريف -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/1/0201 – 11/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .أعداد اآللية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201 – 10/1 مجلس القسم .عرض و مناقشة اآللية في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201 – 13/6 الكليةمجلس  .مناقشة اآللية في مجلس الكلية -

شعبة االعالم و العالقات  .التنفيذ -

 العامة

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 0200/ 32/6 – 1/9/0201
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 :التنسيق مع تدريسين في الجامعات العالمية إلعطاء محاضرات الكترونية لطلبتنا. 3

 :لطلبتنا من قبل تدريسيين في جامعات عالميةإثرائية  اعطاء محاضرات الكترونية  برنامج   -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تحديد مجموعة من التدريسيين يمكن  -

  .التواصل معهم

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)  1/4/0201-1/3 القسم العلمي

ع التدريسيين المستهدفين لتحديد التواصل م -

 .عطاء المحاضرةآلية إ

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 0/6/0201 – 0/4 القسم العلمي

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 3/7/0201 – 3/6 مجلس الكلية .في مجلس الكليةمناقشة النتائج  -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 32/6/0200 – 1/12/0201 القسم العلمي  .التنفيذ -
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و استطالع آرائهم حول  تنويع الخدمات و زيادة عدد الدورات و الندوات و الورش التي تقدمها كليات جامعتنا لفئات المجتمع المحلي  . 4
 :جودة الخدمات المقدمة

 :تنويع الخدمات و زيادة عدد الدورات و الندوات و الورش التي تقدمها كليات جامعتنا لفئات المجتمع المحليبرنامج   -أ
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .التعليم المستمرشعبة  :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

 تشكيل لجنة لتحديد المؤسسات المستفيدة و -

 .و تبويبها تحديد احتياجاتها

 

 مكتب السيد العميد

 

1-12/3/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 

المؤسسات أعداد دراسة باحتياجات  -

 .المستفيدة

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

11/3 – 11/1/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201 – 10/1 القسممجلس  .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201 – 13/6 مجلس الكلية .عرض و مناقشة الدراسة في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 0200/ 32/6 – 1/12/0201 شعبة التعليم المستمر .التنفيذ -
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 :واستطالع اراء فئات المجتمع المحلي حول جودة الخدمات المقدمةبرنامج   -ب
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .اللجنة المشكلة لهذا الغرض :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

تشكيل لجنة لتحديد آلية استطالع اآلراء  -

 (.الخ/.. استضافة/ مقابالت/ استبيان)

 

 مكتب السيد العميد

 

1-12/3/0201 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 11/1/0201 – 11/3 اللجنة المشكلة لهذا الغرض  .أعداد اآللية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 10/6/0201 – 10/1 مجلس القسم .عرض و مناقشة اآللية في مجلس القسم -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 13/7/0201 – 13/6 مجلس الكلية .عرض و مناقشة اآللية في مجلس الكلية -

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 0200/ 32/6 – 1/12/0201 اللجنة المشكلة لهذا الغرض .التنفيذ -
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 :استقطاب الباحثين المتميزين من الجامعات العالمية لغرض اشراكهم في مجاميع بحثية داخل الجامعة. 5

 :استقطاب الباحثين المتميزين من الجامعات العالميةبرنامج   -
 .خمس سنوات :مدة تنفيذ البرنامج

 .يكرر سنوياً  :عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمي :عن التنفيذالجهة المسؤولة 

 المالحظات الجدول الزمني للتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ  خطوات تنفيذ البرنامج

مجموعة من الباحثين يمكن التواصل تحديد  -

 .معهم

 

 القسم العلمي

 

1-31/3/0201 

  

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

التواصل بين الكادر التدريسي و الباحثين  -

 .المستهدفين

 

 القسم العلمي

 

1/4 – 1/1/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 0/6/0201 – 0/1 مجلس الكلية .مناقشة النتائج في مجلس الكلية -

عرض العناوين على اللجنة العلمية  -

 .إلدراجها في الخطة العلمية للقسم

 

 القسم العلمي

 

3/6 – 3/7/0201 

 

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية)

 (بشكل دوري من كل سنة دراسية) 0200/ 31/8 – 1/9/0201 القسم العلمي .التنفيذ -
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 :الخطة االستراتيجية حسب االهداف و مؤشرات القياستطبيق  
الجهة المسؤولة  مؤشرات القياس المخرجات المطلوبة األهداف العملية

 عن التنفيذ

 نسب االنجاز المخططة

تقويم طرائق التدريس المتبعة و  -

 .تحديثها دورياً 

طرائق تدريس حديثة و 

 مقومة دورياً 

قائمة معايير لتقويم  -

 .التدريس المتبعةطرائق 

 .للطلبة استبيان -

 .العمل ألرباباستبيان  -

لجنة وضع  -

 .المعايير

 .اللجنة العلمية -

 

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

العمل على تنمية المهارات المهنية  -

 .للطلبة

مهارات  كتساب الطلبةا

مهنية في مجال 

 االختصاص

التدريب انجاز خطة  -

 .الصيفي

 .تدريبيةال تنفيذ الدورات -

علمية و السفرات القيام بال -

 .ميدانيةالزيارات ال

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 .القسم العلمي -

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

تنمية القدرات و القابليات البحثية لدى  -

 .الطلبة

قادرين على اعداد طلبة 

كتابة البحوث العلمية وفق 

 منهجية علمية سليمة

سنوي  مؤتمر علميإقامة  -

 .للطلبة

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

العمل على بناء و تطوير البنية  -

 .التحتية للجامعة

انجاز تطوير البنية  - بنية تحتية متطورة

 .التحتية

شعبة الشؤون  -

 .الهندسية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

تطوير مختبرات الجامعة و رفدها  -

 .بالبرمجيات و التكنولوجيا الحديثة

ر حاسبة متطور و مختب

 حديث

إنجاز تطوير و تحديث  -

 .مختبر الحاسبة

شعبة تقنية  -

المعلومات و 

 .االنترنت

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -
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 %(.02)بنسبة  0201 -

خلق ثقافة جامعية تنسجم مع القيم  -

 .الجامعة التي تؤمن بها

اعداد طلبة يمتلكون ثقافة 

تنسجم مع القيم  جامعية

 التي تؤمن بها الجامعة

انجاز خطة البرامج  -

 .التثقيفية

انجاز خطة االرشاد  -

 التربوي

شعبة التعليم  -

 .المستمر

االرشاد وحدة  -

 .التربوي

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

السعي لتحويل يوم الجامعة إلى يوم  -

للتنافس العلمي و المعرفي لألساتذة و 

 .الطلبة

ن يكون يوم الجامعة ا

مهرجان للتنافس العلمي و 

 لألساتذة و الطلبةالمعرفي 

مشاركة البحوث المميزة  -

 .في يوم الجامعة

مشاركة النشاطات  -

العلمية المميزة في يوم 

 .الجامعة

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

تعاون و  السعي إلى عقد اتفاقيات -

 .تدريب مع الجامعات الدولية

تعاون علمي و برامج 

تدريبية مشتركة مع 

 الجامعات الدولية

القاء محاضرات من قبل  -

اساتذة من الجامعات 

 .الدولية

تنفيذ برامج تدريبية  -

الكترونية بالتنسيق مع 

 .الجامعات الدولية

تحقيق تعاون علمي  -

الكتروني مع الجامعات 

 .الدولية

 .القسم العلمي -

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 .المعاون العلمي -

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

العمل على استحداث مجالت علمية  -

 .رصينة

اكمال استحداث المجلة  - مجلة علمية رصينة 

 .العلمية الرصينة

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

زيادة عدد التدريسيين من حملة  -

 .شهادة الدكتوراه

زيادة حملة شهادة 

 الدكتوراه

زيادة عدد التدريسيين  -

الملتحقين بدراسة 

 .الدكتوراه

 %(.02)بنسبة  0201 - .العلميالقسم  -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -
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 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

تطوير القدرات و المهارات  -

االلكترونية للكادر التدريسي لمواكبة 

التطورات في مجال التعليم 

 .االلكتروني

اعداد كادر تدريسي متمكن 

 الكترونياً و تكنولوجياً 

تنفيذ خطة الدورات  -

التدريبية لتنمية المهارات 

 .االلكترونية

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

التحديث المستمر للمواقع االلكترونية  -

البيانات باللغة االنكليزية و رفده بكافة 

المتعلقة بإمكانيات الجامعة و 

 .مخرجاتها التعليمية

باللغة  موقع الكتروني

االنكليزية محدث بشكل 

مستمر يضم كافة البيانات 

المتعلقة بإمكانيات الكلية و 

 مخرجاتها التعليمية

موقع الكتروني باللغة  -

االنكليزية يتضمن احدث 

البيانات المتعلقة بنشاطات 

 .الكلية

تقنية  شعبة -

المعلومات و 

 .االنترنت

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 .%(02)بنسبة  0201 -

زيادة عدد البحوث المنشورة في  -

مجالت تقع ضمن مستوعبات 

 .سكوبكس و كالريفيت

علمية منشورة بحوث 

ضمن مستوعبات 

 سكوبكس و كالريفيت

تنفيذ خطة البرامج  -

 .التدريبية

زيادة عدد البحوث  -

المنشورة ضمن 

مستوعبات سكوبكس و 

كالريفيت مقارنة بالسنوات 

 .السابقة

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

بيئة الجامعة نظيفة و المحافظة على  -

 .مستدامة

بيئة جامعية نظيفة و 

 مستدامة

تنفيذ خطة الدورات  -

 .التثقيفية

تنفيذ الحمالت التطوعية  -

 .و تكريم الفرق المشاركة

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 .السيد العميد -

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

التؤامة مع جامعات  .التؤامة مع الجامعات الرصينة -

 رصينة

شعبة الشؤون  - .وقيع اتفاقية التؤامةت -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -
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 %(.02)بنسبة  0201 -

االساتذة و العمل على استقطاب  -

 .الطلبة االجانب

ستقطاب االساتذة و الطلبة ا

 االجانب الى الكلية

اسناد محاضرات الى  -

 .اساتذة اجانب

 .قبول طلبة اجانب -

 %(.02)بنسبة  0201 - .القسم العلمي -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

لرفع السمعة االكاديمية وضع آلية  -

 .لجميع كليات الجامعة

نفيذ برنامج رفع ت - سمعة اكاديمية عالية

 .السمعة

 %(.02)بنسبة  0201 - .القسم العلمي -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

السعي للحصول على االعتماد  -

 .المؤسسي و البرامجي

كلية و برامج تعليمية 

مطابقة لمعايير الجودة و 

 االعتماد االكاديمي

الحصول على االعتماد  -

 .المؤسسي

الحصول على االعتماد  -

 .البرامجي

شعبة ضمان  -

الجودة و االداء 

 .الجامعي

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02) بنسبة 0201 -

السعي للوصول إلى حوكمة  -

الكترونية متكاملة لكافة االنشطة 

العلمية و االدارية في جميع تشكيالت 

 .الجامعة

 حوكمة الكترونية متكاملة

لكافة االنشطة العلمية و 

 االدارية في الكلية

انجاز مشروع الحوكمة  -

 .االلكترونية

انجاز الدورات التدريبية  -

مهارات المخططة لتنمية 

 .المنتسبين

ارشفة جميع االعمال  -

 .السابقة

شعبة تقنية  -

المعلومات و 

 .االنترنت

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

اعداد خطة متكاملة لتطوير القدرات  -

لمنتسبي الجامعة و االرتقاء االدارية 

 .بمستوى الخدمات المقدمة

كادر اداري متمكن ادارياً 

 و خدمياً و الكترونياً 

انجاز البرامج التدريبية  -

 .لتطوير القدرات االدارية

انجاز الدورات التدريبية  -

 .لتطوير مهارات الحاسوب

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -
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السعي لتقديم الخدمات االستشارية و  -

 .العلمية للمجتمع

تقديم خدمات استشارية و 

 علمية للمجتمع

تقديم خدمات استشارية و  -

 .علمية

شعبة التعليم  -

 .المستمر

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

دعم و تسويق البحوث التطبيقية  -

 .الرائدة

دعم البحوث التطبيقية و 

 تسويقها

وضع آلية للتعاون مع  -

مؤسسات القطاع العام و 

 .الخاص

وضع آلية لتسويق  -

البحوث التطبيقية بالتنسيق 

مع مؤسسات القطاع العام 

 .و الخاص

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

االنفتاح على مؤسسات الدولة و  -

القطاع الخاص و البحث عن فرص 

 .استثمارية مشتركة

حقيق التعاون مع ت - فرص استثمارية

 مؤسسات القطاع العام و

 .الخاص

استحداث دبلومات مهنية  -

 .الكترونية

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

التوجه نحو االكتفاء الذاتي في  -

الخدمات باالعتماد على إمكانيات 

 .الجامعة

انشاء ورش لصيانة  - الخدمات فياالكتفاء الذاتي 

 .الموجودات الثابتة

تنفيذ خطة تدريب  -

 .الحرفيين

 %(.02)بنسبة  0201 - .المعاون االداري -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

دراسة حاجة السوق بشكل دوري و  -

التكامل بين وضع قاعدة بيانات تدعم 

 .المخرجات التعليمية و سوق العمل

قاعدة بيانات تدعم التكامل 

بين المخرجات التعليمية و 

 سوق العمل تحدث دورياً 

اعداد دراسة توضح  -

 .متطلبات سوق العمل

 .قاعدة بيانات للخريجين -

قاعدة بيانات لمتطلبات  -

 .سوق العمل

 .مجلس الكلية -

شعبة تقنية  -

المعلومات و 

 .االنترنت

شعبة التخطيط و  -

 .المتابعة

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -
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اشراك ارباب العمل في تقييم  -

 .مخرجات الجامعة التعليمية

اراء ارباب العمل في 

 مخرجات الكلية التعليمية

العمل و استضافة ارباب  -

 .رجال االعمال الناجحين

اعداد استبانة للتعرف  -

 .على اراء ارباب العمل

 .القسم العلمي -

 .مجلس الكلية -

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

التحسين المستمر للبرامج التعليمية  -

 .االنسجام مع حاجة السوقلتحقيق 

برامج تعليمية منسجمة مع 

 حاجة السوق

مقترحات لتطوير و  -

تعديل البرامج التعليمية و 

 .استحداث االقسام العلمية

استحداث دراسة  -

 .الماجستير

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

وضع خطة للمؤتمرات و الندوات  -

 .الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالمية

 .اقامة المؤتمر الدولي - مؤتمرات و ندوات دولية

 .اقامة ندوات دولية -

 .المعاون العلمي -

 .القسم العلمي -

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

االستفادة من منتسبي الجامعة  -

المبتعثين الى الخارج في التعريف 

 .بالجامعة و تحسين سمعتها

التعريف الدولي للكلية و 

 تحسين سمعتها 

وضع آلية للتعريف  -

 .بالكلية و تحسين سمعتها

شعبة االعالم و  -

 .العالقات العامة

 %(.02)بنسبة  0201 -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

التنسيق مع تدريسيين في الجامعات  -

العالمية إلعطاء محاضرات الكترونية 

 . لطلبتنا

ة محاضرات علمي

الكترونية من قبل 

تدريسيين في الجامعات 

 العالمية

محاضرات الكترونية  -

 .إثرائية

 %(.02)بنسبة  0201 - .القسم العلمي -

 %(.02)بنسبة  0200 -

 %(.02)بنسبة  0203 -

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

تنويع الخدمات و زيادة عدد الدورات  -

و الندوات و الورش التي تقدمها كليات 

جامعتنا لفئات المجتمع المحلي و 

خدمات علمية متنوعة و 

دورات و ندوات و ورش 

و التعرف على آراء 

حديد احتياجات المجتمع ت -

 .المحلي و تلبيتها

شعبة التعليم  -

 .المستمر
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الخدمات استطالع ارائهم حول جودة 

 .المقدمة

المجتمع المحلي حول 

 جودة خدمات الكلية

 %(.02)بنسبة  0204 -

 %(.02)بنسبة  0201 -

استقطاب الباحثين المتميزين من  -

الجامعات العالمية لغرض اشراكهم في 

 .مجاميع بحثية داخل الجامعة

ة بمشاركة مجاميع بحثي

الباحثين المتميزين من 

 الجامعات العالمية

بحوث مشتركة من  -

 .ضمن الخطة العلمية للقسم
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