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 الهـدف األول 

 تطوير سياسات ونظم القبول  1-1

   المشـروع/المبـادرة

  تطوير نظم قبول وتوزيــــع وتحويل الطالب 1-1-1
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 األنشطة  المستهدف 
مؤشرات   فترة التنفيذ 

 التنفيذ 
 مخاطر التنفيذ 

الجهات المسئولة  
 عن التنفيذ 

 مصادر التمويل  التكلفة
 ىلا من

1-1-1-1   
نظم قبول  

الطالب واضحة  
ومعلنة .  

وسياسة توزيع  
الطالب على 
كافة األقسام  

 واضحة ومعلنة 

مخاطبة مديرية  -1
التربية و التعليم بالقليوبية  

لتحديد احتياجاتها من 
المعلمين في األعوام  

 القادمة.

تأخر وصول  - ارسال المكاتبة 2018 2017
 المكاتبة

 تتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتت تتتتتت عميد الكلية

مخاطبة المجلس األعلى   -2
للجامعات مبكرا  باالحتياجات  
الفعلية من أعداد الطالب فى  
العام الجامعى القادم وفى  
ضوء احتياجامت مديرية 
 التربية والتعليم بالقليوبية. 

تأخر وصول  - ارسال التقرير  2019 2018
 التقرير 

 تتتتتتتتتت تتتت تتتتتتتتتتتتتت  عميد الكلية

وضع  -3
آليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة واضحة  

ومعلنتتتتتتتتتتتتتتة و معتمدة 
لتوزيع الطالب على األقسام  

المختلفة بالكلية بحيث  
تتنوع بها شروط القبول  
والتوزيع على األقسام 

)مجموع الطالب فى مادة  
التخصص + مجموع 

اعتبارى ) الثانوية العامة ( 
  لةعلى األقل  + مقاب

 خصية + رغبة الطالب( ش

وجود آلية  2018 2017
واضحة ومعلنة  
عن توزيع 

الطالب واإلعالن 
 عنها بكافة السبل

التأخر فى إعداد   -
 األلية  

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب  

لجنة شئون التعليم   -
 والطالب 

 مجلس الكلية -

 تتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتت 
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 األنشطة  المستهدف 
 يذ التنففترة 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 مصادر التمويل  التكلفة

 الى من

1-1-1-1   
نظم قبول  

الطالب واضحة  
ومعلنة .  

وسياسة توزيع  
الطالب على 
كافة األقسام  

 واضحة ومعلنة 

.عقد ندوة لتوعية الطالب  4
الجدد فى بداية العام 
لية  الدراسى بأقسام الك

ات سوق  المختلفة )مميز
المقررات   –العمل 

الدراسية( و ذلك بالتنسيق  
مع مديرية التربية و التعليم  

 بالقليوبية. 

عدم إستجابة  - عقد الندوة  2019 2018
 الطالب 

عدم تحديد  -
 اإلحتياجات 

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب 

 رؤساء األقسام  -

 الجامعة 14000

تتتتتتة  .عمل آليتتتتتتت 5
تتتتحة و معلنة و  واضتتتتت

معتمدة لجذب الطالب  
 باألقسام منخفضة الكثافة.

وجود اآللية وإعتمادها   2019 2018
 واإلعالن عنها بكافة السبل 

التأخر فى إعداد   -
 اآللية

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب 

 رؤساء األقسام  -

 تتتتتتتتت  تتتتتتتتتت 

دة .عمل خطة للكلية معتم6
ادة  و معلنة فى حالة زي

أعداد الطالب المقبولين فى  
بعض التخصصات )األقسام(  

على سبيل المثال تقسيم 
األعداد الكبيرة إلى  

 مجموعتين.

وجود الخطة وإعتمادها   2019 2017
 واإلعالن عنها بكافة السبل 

التأخر فى إعداد   -
 الخطة

 الكليةعميد  -
وكيل الكلية لشئون   -

 التعليم والطالب 
 رؤساء األقسام  -

 الجامعة 12000

.وضع آلية لجذب الطالب  7
الوافدين بما يتناسب مع 

 العدد الكلى للطالب بالكلية.

وجود اآللية وإعتمادها   - 2018 2017
 واإلعالن عنها بكافة السبل 

إرسال مكاتبات وكتيبات  -
السفارات إعالنية لمختلف 

 0بمصر

لتأخر فى إعداد   -ا
 اآللية

ل تأخر وصو  -
 ت المكاتبا

 عميد الكلية -
مكتب رعاية  -

 0الوافدين بالجامعة

 تتتتتتتتت  تتتتتتتتت 
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 
مؤشرات  
 التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 مصادر التمويل  التكلفة

 الى من

1-1-1-2   

سياسة واضحة  
ومعلنة  
ومعتمدة  

لتحويل الطالب  
 ن والى الكلية م

عمل آلية واضحة لتحويل -1
الطالب من وإلى الكلية مع  

إستيفاء الشروط طبفا  
 لآلئحة

وكيل الكلية لشئون   - عدم إنعقاد اللجنة  - وجود اآللية  - 2019 2017
 التعليم والطالب 

لجنة شئون التعليم   -
 والطالب 

 تتتتتتتتت  تتتتتتتتتت 

عرض اآللية السابق  -2
الطالب   تحديدها لتحويل 

على مجلس الكلية 
 إلعتمادها

إعتماد اآللية  - 2019 2017
واإلعالن عنها 
بكافة السبل 

 المتاحة

 0عدم اإلعتماد -
 عدم اإلعالن عنها  -

 مجلس الكلية -
 وحدة الجودة  -

 تتتتتتتتت  تتتتتتتتتت 
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 الهدف الثائى 

ة ومتطورة تواكب مستجدات واحتياجات سوق العمل.   1-2 ى  تقديم برامج تعليمية متمت 

وع/المبادرة   المشر

امج األكاديمية واستحداث برامج جديدة غت  تقليدية 1-2-1  تطوير التر

 



 

  
 

53 
 

 

 األنشطة  المستهدف 
مؤشرات   فترة التنفيذ 

 التنفيذ 
 التنفيذ مخاطر 

الجهات المسئولة  
 عن التنفيذ 

 مصادر التمويل  التكلفة
 الى من

1-2-1-1   
برامج محدثة  
وموصفة طبقا  

للمعايير  
المرجعية  
وإحتياجات  
 سوق العمل 

توعية مجتمع الكلية  -1
بالمعايير األكاديمية المرجعية  
وتحديد الفجوة بين برامج 
ومقررات الكلية والمعايير  

 . ناةالمتب

عقد ندوات   - 2019 2017
لتوعية مجتمع  
الكلية بالمعايير 

األكاديمية  
 المرجعية

أنشغال أعضاء  -
هيئة التدريس 

بالتدريس واألعمال 
اإلدارية األخرى مثل 

 اإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب. 

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا .

 مدير الجودة ,  -
جودة  مسئول ال -

 قسام  .باأل

 الجامعة 25000
 

عقد دورات تدريبية لتحديث  -2
خرائط  –" توصيف المقررات 

تقارير البرامج  –المنهج 
والمقررات ألعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم" 

وجود خرائط  - 2019 2017
وتقارير محدثة 
عن توصيف 

البرامج  
 والمقررات

اإلعالن عنها  --
بكافة وسائل  

 األعالن

ر الموارد  تواف عدم  -
المالية والبشرية 
الالزمة لتنفيذ تلك  

 األنشطة 

 وحدة الجودة .  -

التحيكم الداخلى والخارجى  -3
على توصيفات البرامج 

 والمقررات

وجود توصيفات   - 2019 2017
وخرائط وتقاريير 

للبرامج 
والمقررات محدثة 

 ومعتمدة

عدم توافر الموارد   -
والبشرية المالية 

فيذ تلك  الالزمة لتن
 األنشطة 

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون   -

 التعليم والطالب 
 رؤساء األقسام  -
 مدير وحدة الجودة   -
مسئول الجودة   -

 بالقسم .  

إعتماد توصيف وخرائط  -4
وتقارير البرامج والمقررات 

 السابق ذكرها 

وجود توصيفات   - 2019 2017
وتقاريير وخرائط 

للبرامج 
 والمقررات محدثة

 ومعتمدة

عدم توافر الموارد   -
المالية والبشرية 
الالزمة لتنفيذ تلك  

 األنشطة 

لجنة شئون التعليم   -
 والطالب.

لجنة الدراسات   -
 العليا . 

 مجلس الكلية . -
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  المستفدين رضا قياس -5

 – األمور أولياء– الطالب) 

 إدارات مديرى– الوزارة وكيل

– المراحل مديرى– المحافظة

  الموجهين– العموم الموجهين

 البرامج حول( 000األوائل

 المحدثة الدراسية والمقررات

 مقاييس وجود 2019 2017

  للمستفدين رضا

 البرامج حول

 والمقررات

 وتطبيقها  المقدمة

 الموارد توافر عدم -

 والبشرية المالية

  تلك لتنفيذ الالزمة

 األنشطة 

   وحدة الجودة   -

 

 

 

 األنشطة  المستهدف 
 ذ فترة التنفي

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 مصادر التمويل  التكلفة

 الى من

1-2-1-2  
استحداث 

برامج متميزة  
طبقا لمتطلبات  
 0سوق العمل

دراسة متطلبات  -1
سوق العمل من البرامج  

 0المتميزةالجديدة 

وجود برامج جديدة - 2020 2019
ومتميزة تتماشى مع  

العمل مثل :  سوق 
 برنامج الفندقة .

برنامج إعداد معلم  -
ذوى االحتياجات  
الخاصة ) الطفولة 

 المبكرة ( .
دراسة متطلبات  -

سوق العمل من  
البرامج الجديدة  

 المتميزة .

عدم توافر  -
الموارد المالية 

الالزمة  والبشرية 
 لتنفيذ تلك األنشطة

 عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون   -

 الب . التعليم والط
وكيل الكلية لشئون   -

 الدراسات العليا 
 رؤساء األقسام . -

 الجامعة  200000

 البرامج توصيف -2

  فى ومقرراتها المستحدثة

 األكاديمية المعايير ضوء

  سوق ومتطلبات المرجعية

 العمل

  مطورة خطة وجود 2022 2019

 لمتابعة ومعتمدة

 البرامج جودة

  . والمقررات

 الخطة عن اإلعالن -

 المتاحة  السبل بكافة

 

  توافر عدم-

 المالية الموارد

 الالزمة والبشرية

 األنشطة تلك لتنفيذ

 مدير الجودة بالكلية   -

مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية .
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  على التحكيم -3

 والمقررات البرامج توصيف

  داخليا والمتميزة المستحدثة

 وخارجيا 

  مطورة خطة وجود 2022 2019

 بعةلمتا ومعتمدة

 البرامج جودة

  . والمقررات

 الخطة عن اإلعالن -

 المتاحة  السبل بكافة

 

  الموارد توافر عدم

 والبشرية المالية

  تلك لتنفيذ الالزمة

 األنشطة 

 مدير الجودة بالكلية   -

مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية .

  توصيف إعتماد -4

 والمقررات البرامج

  داخليا والمتميزة المستحدثة

 جيا ار وخ

  مطورة خطة  وجود - 2022 2019

 لمتابعة ومعتمدة

 البرامج جودة

  . والمقررات

 الخطة عن اإلعالن -

 المتاحة  السبل بكافة

 

  الموارد توافر عدم

 والبشرية المالية

  تلك لتنفيذ الالزمة

 األنشطة 

 مجلس الكلية   -

  الكلية الئحة تعديل -5

 البرامج لتصميم الداخلية

 المستحدثة

  مطورة خطة وجود 2022 2018

 لمتابعة ومعتمدة

 البرامج جودة

  . والمقررات

 الخطة عن اإلعالن -

 المتاحة  السبل بكافة

  الموارد توافر عدم

 والبشرية المالية

  تلك لتنفيذ الالزمة

 األنشطة 

 عميد الكلية   -

 وكالء الكلية   -

رؤساء االقسام   -

 العلمية . 

 الئحة إعتماد -6

  واإلعالن ايلهتعد بعد الكلية

 عنها 

وجود الئحه   - 2022 2018

مطورة ومعتمدة 

 ومعلن عنها  

  الموارد توافر عدم

 والبشرية المالية

  تلك لتنفيذ الالزمة

 األنشطة 

 مجلس الكلية   -

مجالس   -

االقسام 

 العلمية . 
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 يذ عن التنف
 مصادر التمويل  التكلفة

 الى من

1-2-1-3  

خطة مطورة  
لمتابعة جودة  
البرامج  
والمقررات  
وتحقيق  
مواصفات  
الخريج  
المرتبطة  
بسوق العمل  
فى ضوء  

معايير الجودة  
 واإلعتماد 

تشكيل لجان معتمدة -1
إلعداد خطة مطورة لمتابعة 
 جودة البرامج والمقررات 

وجود لجان   - 2020 2019
 مدة   معت

أنشغال أعضاء  -
هيئة التدريس 
 بأعبائهم الوظيفية

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب 

الكلية   - وكيل 
 للدراسات العليا  

 مدير الجودة بالكلية  -

10000 
 

 الجامعة
 

إعداد خطة مطورة  -2
لمتابعة جودة البرامج 

والمقررات وأستطالع رأى 
 األطراف المعنية للخطة 

  لجنة كيل تش - 2020 2019
عدم إستيفاء   -

المقياس لجميع 
 المستفيدين 

وكيل الكلية   -
لشئون التعليم  

 والطالب 
الكلية   - وكيل 

 للدراسات العليا  
  وحدة الجودة -

 بالكلية .

إعتماد الخطة المطورة  -3
لمتابعة جودة البرامج 

 والمقررات واإلعالن عنها

وجود خطة مطورة   - 2020 2019
 ومعتمدة

تو- افر عدم 
المالية  موارد  ال

الالزمة   والبشرية 
 لتنفيذ البرنامج

 مجلس الكلية  -
مجالس االقسام   -

 العلمية 

قياس فاعلية البرامج -4
 المطورة 

وجود لجان   - 2021 2020
 للقياس  

إستيفاء   - عدم 
لجميع  المقياس 

 المستفيدين 

وجدة الجودة   -
 بالكلية .

 

قياس رضا المستفيدين -5
البرامج  تابعة عن خطة م
 والمقررات

عدم إستيفاء   - وجود استبيانات  - 2021 2020
المقياس لجميع 

 المستفيدين 

وحدة الجودة   -
 بالكلية .
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 الهدف الثالث 

اتيجات التعليم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العلىم 1-3   تحديث مستمر الستر

وع/المبادرة   المشر

 .قياس وتقويم كفاءة العملية التعليمية لمرحلة الليسانس والبكالوريوس 1-3-1
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 ذ عن التنفي
 مصادر التمويل  التكلفة

 الى من 

1-3-1-1  
أستراتيجيات  
وأساليب تعليم  
وتعلم محدثة  
ومطورة  
وموثقة  
 0ومعلنة 

تشكيل فرق عمل تضم -1
األطراف المعنية لتحديد  
استراتيجيات وأساليب  
 التعليم والتعلم المطورة 

وجود استراتيجيات  2019 2017
وأساليب التعليم  
والتعلم مطورة  

 مدة.ومعت
 
 
 

توافر    - عدم 
المادية   اإلمكانات 

 للتنفيذ . 

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب  

 وحدة الجودة  -

30000 
 
 

 الجامعة
 

مناقشة اإلستراتيجيات -2
فى مجالس األقسام  

وإعتمادها من مجلس الكلية 
 ونشرها 

وجود استراتيجيات  2020 2018
 معتمدة ومعلنة . 

 

توافر    - عدم 
المادية  اإلمكانات  

 للتنفيذ. 

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب  

 وحدة الجودة  -

تدريب أعضاء هيئة  -3
التدريس ومعاونيهم على  

تفعيل اإلستراتيجيات  
 ومتابعة تنفيذها 

عقد عدد من  2021 2020
الدورات التدريبية  

لتدريب أعضاء هيئة  
التدريس على تلك  

 اإلستراتيجيات

توافر   - عدم 
المادية  اإلمكانات  

 للتنفيذ . 

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب  

 وحدة الجودة  -

قياس رضا األطراف -4
اعضاء   –المعنية )طالب 

هيئة تدريس وغيرها( عن  
 تلك اإلستراتيجيات 

وجود مقاييس رضا   2021 2020
المستفيدين عن تلك  
اإلستراتيجيات 
 وتطبيقها 

توافر   - عدم 
المادية   اإلمكانات 

 . للتنفيذ

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب  

 وحدة الجودة  -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 مصادر التمويل  التكلفة

 الى من

1-3-1-2  
استراتيجيات  

وأساليب تدريب  
محدثة ومطورة  

فى ضوء  
تطلبات  م

األطراف  
 المعنية  
 ، موثقة 

 ومعلنة  

تكليف اللجنة   -1
السابق تحديدها بتصميم  
إستراتيجيات وأساليب  
 تدريب محدثة ومطورة 

وجود عدد من   - 2020 2019
اإلستراتيجيات 

وأساليب التدريب  
 . مطورة ومعتمدة

فى    - إعداد التأخر 
وتصميم 

 االستراتيجيات .

وكيل الكلية لشئون  
 لطالب  التعليم وا

 وحدة الجودة  -

20000 
 
 

 الجامعة
 

تصميم إستراتيجيات  -2
وأساليب تدريب الطالب 

وفقا لنواتج التعلم  
المستهدفة والمعايير 
 األكاديمية القياسية

وجود عدد من   - 2020 2019
اإلستراتيجيات 

التدريب  وأساليب 
 . مطورة ومعتمدة

التأخر فى إعداد   -
وتصميم 

 االستراتيجيات .

ة لشئون  الكليوكيل 
 .  التعليم والطالب 

وحدة الجودة   -
 بالكلية .

مناقشة اإلستراتيجيات -3
فى مجالس األقسام  

وإعتمادها من مجلس الكلية 
 ونشرها 

وجود عدد من   - 2020 2019
اإلستراتيجيات 

التدريب  وأساليب 
 مطورة ومعتمدة

 ومعلنه . 

مناقشة   - تأجيل 
االستراتيجيات 

 واالعتماد والنشر.

 وحدة الجودة  -

تطبيق إستراتيجيات  -4
وأساليب تدريب الطالب 

 . داخل وخارج الكلية

عقد عدد من  2020 2019
الدورات التدريبية  

لتدريب أعضاء هيئة  
التدريس على تلك  

 اإلستراتيجيات

أعضاء  قلة عدد    -
 هيئة التدريس .

وجدة الجودة   -
 بالكلية .

مسئول الجودة   -
 باالقسام العلمية . 

قياس رضا األطراف -5
المعنية حول تلك 
 اإلستراتيجيات

وجود مقاييس رضا   2020 2019
المستفيدين عن تلك  
اإلستراتيجيات 
 وتطبيقها 

وجود   - عدم 
 مقاييس .

 .  وحدة الجودة -
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية .  
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى  من التمويل 

 

1-3-1-3  
أساليب 

مستحدثة  
ومطورة لتقويم  
تعلم الطالب 
متنوعة ،  

 موثقة ومعتمدة 
 

بأساليب إعداد خطة -1
تقويم الطالب المطورة 

 والمستحدثة

وجود خطة   - 2020 2018
بأساليب تقويم  
الطالب مطورة  

 ومحدثة . 

وج  - بعدم  خطة  أساليب  ود 
مطورة   الطالب  تقويم 

 ومحدثة . 

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب  

 بالكلية .  وحدة الجودة -

20000 
 
 

 الجامعة
 

مناقشة تلك الخطة فى -2
مجالس األقسام وإعتمادها  
 من مجلس الكلية ونشرها

وجود خطة   - 2020 2018
بأساليب تقويم  
الطالب معنمدة 

 ومعلنه . 

الخطة  أعتماد  تأخر    -
 واالعالن عنها .

وكيل الكلية لشئون   -
 . التعليم والطالب 

 مدير الجودة .  -

توعية أعضاء هيئة -3
التدريس ومعاونيهم بنظم  

الطالب الحديثة ) تقويم 
بنوك   –ملفات إنجاز 

معايير األوراق   -األسئلة
 اإلمتحانية وغيرها.

عقد عدد من   - 2020 2017
الدورات التدريبية   

لتدريب أعضاء هيئة  
ة  التدريس والهيئ

المعاونة على تلك  
 االساليب .

وكيل الكلية لشئون   - قلة عدد الكادر االكاديمى   -
 . التعليم والطالب 

 وحدة الجودة  -

إعداد مصفوفات مضاهاة  -4
توصيفات البرامج 

والمقررات مع أساليب 
 التقويم المتنوعة

مصفوفات  وجود  - 2020 2017
صيفات  مضاهاة تو
مقررات  البرامج وال

مع أساليب التقويم 
 . المتنوعة

إعداد    - فى  التأخر 
توصيف  مصفوفات مضاهاه  

مع   والمقررات  البرامج 
 أسالبب التقوبم المتنوعة .

 وحدة الجودة بالكلية .  -
مسئول الجودة   -

 باألقسام العلمية . 

تطبيق نظم التقويم -5
 الحديثة فى جميع المقررات 

يوجد نظم تقويم   - 2019 2017
حديثة مفعله فى  
 جميع المقررات . 

التقوبم    - نظم  تفعيل  عدم 
 الحدبثة لجميع المقررات .

وكيل الكلية لشئون   -
 . التعليم والطالب 

 وحدة الجودة  -

قياس رضا األطراف -6
المعنية للوقوف على فاعلية 

 . تلك األساليب

يوجد مقاييس   - 2022 2019
رضا االطراف 

 .  المعنية

رضا   - مقاييس  يوجد  ال 
 االطراف المعنية . 

 وحدة الجودة .  -
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية . 
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 الهدف الرابع 

ة تحقق رضا الطالب 1-4 ى   تقديم خدمات تعليمية وأنشطة طالبية ورعاية متمت 

وع/المبادرة   المشر

 الدعم األكاديىم والرعاية واألنشطة الطالبية 1-4-1

. 
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

 
1-4-1-1  

دعم الطالب  
أكاديميا 

ورعايتهم وفقا  
 الحتياجاتهم 

وضع آلية الكتشاف الطالب  -1

المتفوقين والمتعثرين دراسيا   

 من خالل لجان متخصصة.

الكتشاف وجود آلية  - 2020 2019
الطالب المتفوقين  
 والمتعثرين دراسيا  

وكيل الكلية لشئون   - التأخر فى إعداد األلية . -
 التعليم والطالب . 

لجنة شئون التعليم   -
 والطالب .

 وحدة الجودة  -

25000 
 
 

 الجامعة
 

وضع برامج لرعاية الطالب  -2

المتفوقين  و اعتمادها و  

 االعالن عنها  وتنفيذها  

وجود برامج معتمده    - 2020 2017
 لرعاية الطالب المتفوقين 

عدم وجود برامج معتمدة    -
 لرعاية الطالب المتفوقين . 

ون  وكيل الكلية لشئ -
 ب . التعليم والطال

و    - التعليم  شئون  لجنة 
 الطالب .

 وحدة الجودة .  -

وضع برامج لرعاية الطالب  -3
المتعثرين دراسيا  من خالل أنماط 
تعلم غير تقليدية و اعتمادها و  

 االعالن عنها وتنفيذها 

وجود برامج معتمده    - 2020 2017
لرعاية الطالب المتعثرين  

 دراسيا 

وجود  - برامج    عدم  
الطالب معتم لرعاية  ده 

 المتعثرين دراسيا 

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب . 

لجنة شئون التعليم و   -
 الطالب 

 -وحدة الجودة -   

عقد ندوة فى بداية العام -4
الدراسى لتوعية الطالب الجدد  

)المتفوقين  و المتعثرين( بالبرامج  
 الخاصة بهم بالكلية.

وة في بداية العام د ندعق - 2022 2019
الطالب الدراسي لتوعية 

الجدد )المتفوقين و  
المتعثرين( بالبرامج 

 الخاصة بهم 

وكيل الكلية لشئون   - التأخر فى عقد الندوة .  -
 التعليم والطالب . 

 وحدة الجودة .  -

تحديد الفجوة بين ما قٌدم من -5
خدمات طالبية لدعم الطالب 
ينبغى  الفائقين و المتعثرين وما

تقديمه و إعداد تقرير بذلك 
 واعتماده ونشره  

وجود تقرير يوضح   - 2022 2019
الفجوة بين ما قدم و ما 
 ينبغي تقديمه من خدمات

إعدادد   - فى  التأخير 
 التقرير .  

وكيل الكلية لشئون   -
 ليم والطالب . التع
 وحدة الجودة .  -

وضع خطة تنفيذية لتطوير  -6
ديميا  بناء خدمات دعم الطالب أكا

على نتائج التقييم و اعتمادها و 
 عالن عنها.اال

تنفيذية - 2022 2019 خطة  وجود 
دعم   خدمات  لتطوير 
 الطالب أكاديميا  و  تنفيذها 

الخطة   - إعداد  فى  التأخير 
 . 

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب . 

 وحدة الجودة .  -
 مجلس الكلية . -
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وكيل الكلية لشئون التعليم  خطة غير مفعله  - خطة مفعلة  - 2022 2019 تنفيذ الخطة .-7
 والطالب .

 وحدة الجودة .  -
 

 

 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

1-4-1-2  
أنشطة طالبية  

وخدمات  
تعليمية  
 متميزة 

تخصيص أماكن لممارسة األنشطة  -1
 . الطالبية

وجود النادي التثقيفي    - 2022 2017
 0بالكلية

 

قلة وجود أماكن   -
لممارسة االنشطة  

 بالكلية . 

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب  

مدير رعاية الشباب   -
 بالكلية . 

50000 
 
 

 الجامعة
 

قيام الكلية بتنفيذ برامج واضحة  - 2
خدمات  –ة للراحالت التعليمية وهادف 

 االعانات االجتماعية –حية الرعاية الص

برامج واضحة و   - 2020 2017
 معتمدة لالنشطة الطالبية 

برامج   - عدم وجود 
 مفعله . 

مدير رعاية الشباب    -
 بالكلية .

عقد دورات تدريبية لتطوير مهارات -3
 االتصال والتواصل مع الطالب

تدريبية رادووجود    - 2020 2019 ت 
االتصال   مهارات  لتطوير 

 والتواصل مع الطالب

عقد  - دورات عدم  
لتطوير   تدريبية 
االتصال  مهارات 
مع  والتواصل 

 الطالب 

كيل الكلية لشئون  و -
 التعليم والطالب  

مدير رعاية الشباب   -
 بالكلية .

 وحدة الجودة .  -

عقد ندوات بصف منتظمة مع الطالب -4
 طالبية المختلفةلمناقشة القضايا ال

توثيق  - 2022 2017 ندوات  ل  وجود 
الطالب بصفه منتظمة مع  

الطالبية  القضايا  لمناقشة 
 المختلفة .

ندوات قلة    - عقد 
مع   منتظمة  بصفه 
لمناقشة   الطالب 
الطالبية   القضايا 

 المختلفة .

وكيل الكلية لشئون   -
 التعليم والطالب  

مدير رعاية الشباب   -
 بالكلية .

 دة . وحدة الجو  -
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 س الهدف الخام

 إنشاء مراكز لتنمية وتعزيز المهارات التطبيقية والتدريب  1-5

 أماكن التوظيف
ى
  للطالب والخريجون ف

وع/المبادرة   المشر

 تأهيل الطالب والخريجون بمشاركة المؤسسات المجتمعية 1-5-1
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 المستهدف 
 

 األنشطة 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
المسئولة  الجهات 

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

1-5-1-1  
مركز تأهيل  
الخريجين  

الجدد لتنمية  
وتعزيز  

المهارات  
التطبيقية  
الالزمة  
 للتوظيف 

لمركز موضحا  بها الئحة لإعداد - 1
 اختصاصاته - مجاالته–أهدافه 

تمويله...وغيرها واعتمادها 

 ونشرها 

وجود الئحة لمركز  - 2020 2017
تأهيل الجريجين الجدد  

 معتمدة و معلنة. 

لمركز    - الئحة  يوجد  ال 
الجدد   الجريجين  تأهيل 

 معتمدة و معلنة. 

 مجلس الكلية -
وكيل الكلية لشئون   -

 لطالب . التعليم و ا
وكيل الكلية لشئون   -

 البيئة .

100000 
 
 

 الجامعة
 

تحديد المهارات التطبيقية الالزمة  -2
 للتوظيف لقطاع كليات التربية 

معايير قومية و  - 2020 2017
مهارات تطبيقية للتوظيف  

 محددة و واضحة.

وجود    - معايير  عدم 
قومية و مهارات تطبيقية 
و   محددة  للتوظيف 

 واضحة.

ية الكل وكيل  -
لشئون التعليم و  

 الطالب .
وكيل الكلية لشئون    -

 البيئة .
 

إعداد البرامج و االستراتيجات االزمة  -3
لتأهيل الخريجين الجدد على المهارات 
التطبيقية الالزمة للتوظيف و اعتمادها 

 و االعالن عنها.

برامج تدريبية علي  2020 2017
مهارات التوظيف 
التطبيقية معتمدة و 

 علنة. م

برامج تدريبية ال يوجد   -
التوظيف   مهارات  علي 
و   معتمدة  التطبيقية 

 معلنة. 

وكيل الكلية   -
لشئون التعليم و  

 الطالب .
وكيل الكلية لشئون   -

 البيئة .
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عقد دورات تدريبية للخريجين الجدد  -4
على المهارات التطبيقية االزمة  

التدريب على   -للتوظيف من خالل: 
 عامل مع طفل الروضةمهارات الت

التأهيل لتدريس التخصصات النوعية )  -
 مسرح(-فنية –موسيقى

التأهيل للتدريب على إكتساب مهارات  -
 اإلقتصاد المنزلى 

التأهيل للتدريب على إستخدام   -
تكنولوجيا التعليم ووسائلة المختلفة فى  

 التعليم 
وسائل التأهيل للتدريب على إستخدام   -

 األتصال .
 

عقد دورات تدريبية  - 2018 2017
علي تلك البرامج )بنسبة 

60%.) 

التدريبية   - الدورات  قلة 
 على تلك البرامج .  

 . وحدة الجودة -

قياس أثر و مردود التدريب  -5
 للخريجين الجدد 

ل- 2018 2017 مقياس  أثر يوجد  قياس 
التدريب   مردود  و 

 للخريجين الجدد 

قياس  مقياس لال يوجد    -
ا مردود  و  لتدريب  أثر 

 جدد للخريجين ال 

 وحدة الجودة .  -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

 
1-5-1-2  

قدامى  
الخريجين  

مدربون على  
المهارات  
التطبيقية  
الالزمة  
للتوظيف  
فى   المستحدثة 

قطاع كليات  
التربية  

النوعية )  
  10بنسبة  
 سنويا ( 

االستراتيجات  -1 و  البرامج  إعداد 
الخريجين   قدامى  لتدريب  الالزمة 
على الجديد فى المهارات التطبيقية  
و   اعتمادها  و  للتوظيف  االزمة 

 عنها.  االعالن
 

برامج و استراتيجات   - 2022 2020
قدامى   لتدريب  معتمدة 
الجدي على  د  الخريجين 

التطبيقية   المهارات  فى 
 االزمة للتوظيف 

التأخر فى إعداد    -
البرامج  

 واالسترايجيات . 

الكلية    - وكيل 
و   التعليم  لشئون 

 الطالب 
الكلية    - وكيل 

 لشئون البيئة . 
 وحدة الجودة .  -
 

25000 
 

 الجامعة
 

حول  -2 تنشيطية  دورات  عقد 
تم   التى  واالستراتيجات  البرامج 

 تحديدها سابقا  . 
 

عقد دورات تدريبية   - 2022 2020
 علي تلك البرامج. 

 

الوصول    - عدم 
 للخريجين . 

 وحدة الجودة .  -

البرامج  -3 أثر  قياس 
تدريب   تم  التى  واالستراتيجات 
فى   عليها  الخريجين  قدامى 
التطبيقية   المهارات  اكتسابهم 

 االزمة للتوظيف . 
 

مقاييس لقياس أثر   - 2022 2020
 اتلك البرامج و تطبيقه

وجود    - عدم 
مقاييس لقياس أثر  
و   البرامج  تلك 

 تطبيقها 

 وجدة الجودة .   -
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 الهدف السادس 

ى والكلية وجهاز التوظيف 1-6 ى الخريجي    تعزيز الروابط بي 

وع/المبادرة   المشر

ى لمؤسسات التوظيف داخل سوق  1-6-1 إنشاء و تفعيل وحدة متابعة الخريجي 

 
ً
 / دوليا

ً
 / إقليميا

ً
 العمل محليا
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

1-6-1-1  
وحدة متابعة  

ى كلية  خريج
  التربية  
مع  النوعية  
مؤسسات  

التوظيف داخل  
جمهورية  

مصر العربية  
وخارجها ذات  

 العالقة

اإلدارى الالزم لتلك   هيكلتشكيل ال -1

 الوحدة وإستصدار قرار بشأنها 

الخريجين    - 2022 2020 متابعة  وحدة 

تنفيذية   الئحة  ولها  معتمدة 

 ومعلنةمعتمدة 

توافر    - عدم 

المالية  الموارد 

 يق ذلك لتحق 

 مجلس الكلية  -

وكيل الكلية لشئون   -

 .  التعليم والطالب

 .  شئون الخريجين -

 

100000 

 

 

 الجامعة

 

وضع الئحة تنفيذية تحدد أنشطة تلك  -2

الوحدة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ،  

 وإعتمادها واإلعالن عنها 

تنفيذية  وجود    - 2022 2020 الئحة 

 معتمدة ومعلنه . 

توافر    - عدم 

المالية المو ارد 

 حقيق ذلك لت

 مجلس الكلية  -

وكيل الكلية لشئون   -

 .  التعليم والطالب

 

وضع أساليب التواصل مع جهات  -3

التوظيف داخل جمهورية مصر 

 العربية وخارجها 

  للتواصل   محددة  أساليب  - 2022 2020

  داخل   التوظيف  جهات  مع

 وخارجها  الجمهورية

توافر    - عدم 

المالية  الموارد 

 لك لتحقيق ذ

وكيل الكلية لشئون   -

 .  التعليم والطالب

 شئون الخريجين  -

عقد ملتقى للتوظيف سنويا لمساعدة   -4

خريجى الكلية على التواصل مع  

مؤسسات التوظيف المرتبطة بكليات  

 التربية داخل مصر وخارجها 

التوظيف  عقد    - 2018 2017 ملتقى 

 سنويا 

توافر    - عدم 

المالية  الموارد 

 لتحقيق ذلك 

 لجودة  دة اوح -

إنشاء رابطة لخريجى الكلية منذ بداية -5

إنشائها وحتى اليوم لتحقيق التواصل 

 ونقل الخبرات بين الخريجين 

توافر    - رابطة خريجى الكلية - 2022 2020 عدم 

المالية  الموارد 

 لتحقيق ذلك 

الكلية لشئون  وكيل  -

 .  التعليم والطالب

 .   شئون الخريجين -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

1-7-1-1  
إعدادالدراسة   
الذاتية للكلية   

كاملة االركان طبقا   
لمتطلبات الهيئة  
القومية لضمان  
 الجودة واالعتماد 

اء  زمنى إلجروضع جدول  .1

 الدراسة الذاتية

إلجراء    - 2018 2017 زمنى  جدول 

 الدراسة الذاتية

المشاركة    - ضعف 

لجميع  الفعالة 

الخاصة  االطراف 

 بالدراسة الذاتية 

وكيل الكلية   -

لشئون التعليم  

 والطالب 

 وحدة الجودة -

 

15000 
 

 الجامعة
 

إعداد األدوات االزمة إلجراء  .2

ل البيئى  الدراسة الذاتية والتحلي

لتحديد الفجوة، و اعتمادها و 

 االعالن عنها. 

األدوات   - 2018 2017 وجود 

إلجراء   الالزمة 

 الدراسة الذاتية

المشاركة    - ضعف 

لجميع  الفعالة 

الخاصة  االطراف 

 .بالدراسة الذاتية
 

وكيل الكلية  لشئون 

 التعليم والطالب  

 وجدة الجودة  -

أدوات    - 2018 2017 تطبيق أدوات الدراسة الذاتية -3 وجود 

 الدراسة الذاتية مفعله  

أدوات    - يوجد  ال 

 للدراسة الذاتية مفعله  

 .وحدة الجودة -

 

 

وجود نتائج للدراسة   - 2018 2017 ة تحليل النتائج للدراسة الذاتي-4

 الذاتية . 

نتائج   - يوجد  ال 

 للدراسة الذاتية كامله 
  

 وحدة الجودة -

دئى للدراسة  مبالإعداد التقرير -5

 الذاتية.

  مبدئى  وجود تقرير - 2018 2017

 بنتائج الدراسة الذاتية 

إعداد   - فى  التأخر 
 التقرير  

 

 وحدة الجودة -

مناقشة التقرير المبدئى مع كافة  -6
 الجهات المعنية داخليا وخارجيا

 

إلعالن عن الدراسة ا - 2018 2017

الذاتية ونتائجها بكافة  

 احة السبل المتوسائل  

الموارد    - قلة 

 المالية

وكيل الكلية   -

لشئون التعليم  

 والطالب 

 وحدة الجودة  -
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إعداد التقرير النهائى للدراسة  -7
 الذاتية

وجود تقرير نهائى   - 2018 2017

 للدراسة الذاتية 

 

استكمال    - إعداد عدم 
 النهائى  التقرير

 وحدة الجودة -

اسة  إعتماد التقرير النهائى للدر-8
 الذاتية

 

التقرير النهائى   - 2018 2017
 معتمد  للدراسة الذاتية

التقرير النهائى   -
غير   للدراسة الذاتية

 معتمد .  
 

 مجلس الكلية  -

 

طبع كتيب بنتائج الدراسة الذاتية   -9

 واعالنه ونشره بكافة السبل

 

بنتائج   وجود كتيب  - 2018 2017

معلن الدراسة الذاتية 

 . لسبلبكافة اعنه 

الموارد    - قلة 

 المالية

 وحدة الجودة   -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 التنفيذ مخاطر  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

1-7-1-2  
إستكمال  
وتحديث  
توصيفات  
البرامج  

والمقررات  
الدراسية فى  

ضوء  
المعايير  

ألكاديمية  ا
المرجعية  
مستوفاة  
 ومعتمدة 

 

اللجان الالزمة لتوصيف   -1 تشكيل 
البكالوريوس  مرحلتى  برامج 
لآللية   وفقا  العليا  والدراسات 
القومية   الهيئة  قبل  من  المحددة 

 .   لضمان جودة التعليم

وجود توصيفات للبرامج  - 2020 2017
والمقررات بمرحلتى البكارليوس 

ة مع  والدراسات العليا متفق
المعايير القومية المرجعية 
 ومحكمة ومعتمدة ومعلنة 

عدم إستكمال توصيفات   -
  البرامج والمقررات

بمرحلتى البكارليوس  
 والدراسات العليا 

 
 

وكيل الكلية لشئون   -
 .  التعليم والطالب

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا 

 وحدة الجودة  -
مسئول الجودة   -

 باألقسام العلمية . 

 الجامعة 50000

إعداد توصيفات البرامج  -2

 والمقرارات وفقا للمعايير 
 

وجود توصيفات للبرامج  - 2020 2017
معايير القومية  لاوفقا  والمقررات 

المرجعية ومحكمة ومعتمدة  
 ومعلنة

قلة الموارد المالية  -
 المتاحة

وكيل الكلية لشئون   -
 .  التعليم والطالب

وكيل الكلية لشئون   -
 ات العليا الدراس

 وحدة الجودة  -
مسئول الجودة   -

 باألقسام العلمية .
 

مناقشة التوصيفات من خالل  -3

 اللجان المعنية 
 

وجود توصيفات للبرامج  - 2020 2017
معايير القومية  لاوفقا  والمقررات 

المرجعية ومحكمة ومعتمدة  
 ومعلنة

وكيل الكلية لشئون   - عدم اجتماع اللجان   -
 .  لطالبالتعليم وا

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا 

 وحدة الجودة  -
مسئول الجودة   -

 باألقسام العلمية .
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

1-7-1-3  

استكمال 

وتحديث  

وإعتماد 

تقاريير  ال

للبرامج 

والمقررات 

ة  بالمرحل

لجامعية ا

األولى 

والدراسات 

 العليا 

 

إعداد آلية واضحة ومحددة   -1

لكيفية استيفاء البيانات  

الخاصة بكتابة تقارير  

 البرامج والمقرارات 

 

ومحددة  أليه    - 2020 2017 واضحة 
البيانات   استيفاء  لكيفية 
تقارير   بكتابة  الخاصة 

 .  البرامج والمقرارات 

عدم إستيفاء تقارير    -

البرامج والمقررات 

بمرحلتى البكارليوس  

 والدراسات العليا 

وكيل الكلية   -

لشئون التعليم  

 والطالب
وكيل الكلية 

لشئون الدراسات  
 العليا 

 وحدة الجودة  -
مسئول الجودة   -

 باألقسام العلمية 

 الجامعة 20000

إعتماد اآللية من مجلس  -2

 الكلية و االعالن عنها

 

 مجلس الكلية  - عدم إعتماد االلية  - .  آليه معتمدة ومعلنة  - 2020 2017

متابعة تنفيذ اآللية المتفق   -3

 عليها والمعتمدة 

 

وجود لجنة مشكلة  - 2020 2017

 لمتابعة تنفيذ االليه . 

ال يوجد لجنة    -

مشكلة لمتابعة تنفيذ 

 االليه .

مدير الجودة   -

 بالكية . 

مسئول  -

 الجودة باالقسام

 العلمية . 
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

1-7-1-4   
الخطة 

االستراتيجية  
-2017  ) للكلية
مطورة  ( 2022
يتناسب مع  بما 

الخطة 
االستراتيجية  

 0للجامعة

االس -1 الخطة  للكلية مراجعة  تراتيجية 

بالخطة و ارتباطها  مدى  بيان 

 االستراتيجية للجامعة.

 

خطة استراتيجية للكلية   - 2018 2017
معتمدة و معلنة بكافة السبل  

 0المتاحة
 

عدم إستيفاء الخطة   -
 0اإلستراتيجية

 

 الجتمعة   50000 وحدة الجودة   -

تحديث التحليل البيئى حصرا  لجوانب  -2

ص والتهديدات القوة  والضعف والفر 

 و اعادة تحليل الفجوة. 

 

 وحدة الجودة   - تحليل بيئى غير محدث .  - يوجد تحليل بيئى محدث . - 2018 2017
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية .

تحديث رؤية و رسالة و الغايات  -3

المستهدفة و االهداف االستراتيجية 

لخطة الكلية من خالل ما نتائج 

 التحليل البيئي.

 

الغايات   - 2018 2017 و  رسالة  و  رؤية 
االهداف   و  المستهدفة 
الكلية  لخطة  االستراتيجية 
التحليل  نتائج  ما  خالل  من 

 البيئي محدثة .  

الغايات   - و  رسالة  و  رؤية 
االهداف   و  المستهدفة 

الكلية االستراتيجي لخطة  ة 
 غير محدثة 

 وحدة الجودة   -
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية .

داد وثيقة الخطة االسترتيجية عإ -4

 للكلية فى صورة مبدئية. 

 

وثيقة الخطة االسترتيجية  - 2018 2017
 للكلية فى صورة مبدئية. 

إعداد    - فى  وثيقة   لتأخير 
للكلية  االسترتيجية  الخطة 

 فى صورة مبدئية.

 وحدة الجودة   -
 

مناقشة الخطة االستراتيجية للكلية   -5

 ا وخارجيا مع األطراف المعنية داخلي

 

الخطة االستراتيجية للكلية  - 2018 2017
تم مناقشتها مع األطراف  
 المعنية داخليا وخارجيا 

من     - االعضاء  إكتمال  عدم 
داخليا  المعنية  األطراف 

 وخارجيا 

 وحدة الجودة   -
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إعداد الصورة النهائية )وثيقة الخطة  -6

 االستراتيجية( فى شكلها النهائى.

ية فى الستراتيجالخطة ا - 2018 2017
 شكلها النهائى. 

الصورة   - استيفاء  عدم 
 النهائية للخطة االستراتيجية 

 وحدة الجودة .  -

اعتماد الخطة االستراتيجية و   -7

 االعالن عنها.

 

الخطة االستراتيجية  - 2018 2017
 معتمدة ومعلنه . 

 وحدة الجودة   - التأخير فى اعتماد الخطة  -

مراجعة  لجنة مشكلة ل - 2018 2017 يةمراجعة الخطة التنفيذ -8
 الخطة التنفيذية

 وحدة الجودة   - عدم أكتمال أعضاء اللجنة  -

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية من  -9

 خالل التقارير الدورية.

لجان مشكلة داخليا   - 2018 2017
وخارجيا  لمتابعة تنفيذ  

 الخطة التنفيذية .
 وجود تقارير دورية .  -

 بعة  لجان المتاال اعدم اكتم -
التفارير عدم  - استكمال 

 الدورية .

 وحدة الجودة .  -
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 
1-7-1-5  

تطوير  
الالئحة  
الداخلية 

لوحدة ضمان  
الجودة 

االعتماد  و
 بالكلية

تشكيل لجنة لتحديث الالئحة الداخلية  -1
 لوحدة ضمان الجودة و االعتماد بالكلية. 

 

وجود الالئحة الداخلية  - 2018 2017
للكلية معدلة و معتمدة و 
 معلنة بكافة السبل المتاحة

الالئحة   - إستيفاء  عدم 
 الداخلية للكلية

 مجلس الكلية -
 
 وحدة الجودة  -
 

 ـــــ  ــــ 

 اعتماد التعديالت من مجلس الكلية   -2
 

وجود الالئحة الداخلية  - 2018 2017
 معددلة  . للكلية 

الالئحة   - إستيفاء  عدم 
 الداخلية للكلية

 مجلس الكلية
 
 وحدة الجودة  -
 

 ـــــ  ـــــ 

 نشرها واعالنها بكافة الوسائل  -3
 

وجود الالئحة الداخلية  - 2018 2017
معلن عنها بكافة  للكلية 
 ائل .الوس

قلة الموارد المالية   -

 0المتاحة
 

 وحدة الجودة  -

 ـــــ  ـــــ 

طباعة عدد من الالئحة الداخلية لوحدة   -4
 ضمان الجودة 

 

وجود الالئحة الداخلية  - 2018 2017
مطبوعة ومعلن عنها للكلية 

 بكافة الوسائل . 

الموارد المالية  قلة  -

 0المتاحة
 

 وحدة الجودة  -

 ـــــ  ـــــ 

األقسام األكاديمية بالكلية ا على توزيعه -5
 وكذلك على إدارات الكلية المختلفة

 

وجود الالئحة الداخلية  2018 2017
مطبوعة ومعلن عنها للكلية 

بكافة الوسائل لالقسام  
 العلمية واالدارات بالكلية . 

المالية  قلة الموارد  -

 0المتاحة
 

 وحدة الجودة  -

 ــ ـــــ 
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 األنشطة  المستهدف 

 نفيذ فترة الت

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

1-7-1-6   
استيفاء  

التقييم الكمى  
للتسهيالت  

المادية للكلية  
طبقا  لمعايير  

الهيئة  
القومية  

لضمان جودة  
التعليم و  
 االعتماد

تشكيل لجان لتقييم التسهيالت المادية لكل  -1
 ن:م

 ( القاعات 1نموذج)
 ( المعامل2نموذج)
 (المكتبة3نموذج)
 ( العيادة الطبية 4نموذج)
 ( دورات المياه 5نموذج)

وذلك وفقا  للنماذج الواردة من الهيئة القومية  
 االعتماد لضمان جودة التعليم و 

 

ستيفاء كافة النماذج  ا - 2018 2017
الخاصة بالتقييم الكمي 

للتسهيالت المادية للكلية  
 0عتمدة و معلنةم

عدم إستيفاء كافة النماذج  -
 الخاصة بالتقييم الكمى 

 
قلة الموارد المالية  -

 المتاحة
 

 وحدة الجودة  -
 
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية 
 

 الجامعة 1000000

استيفاء النماذج الواردة من الهيئة   -2
1,2,3,4,5 

 

استيفاء النماذج الواردة   - 2018 2017
 1,2,3,4,5من الهيئة 

استيفاء النماذج الواردة   -
 1,2,3,4,5من الهيئة 

 وحدة الجودة  -
 
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية 
 

من مجلس  1,2,3,4,5اعتماد النماذج  -3
 الكلية و االعالن عنها

 1,2,3,4,5  نماذج    - 2018 2017
 معتمدة ومعلنه . 

النماذج    - عتماد  عدم 
 واالعالن عنها 

 وحدة الجودة 
 
مسئول الجودة   -

 باالقسام العلمية 
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 األنشطة  المستهدف 

 التنفيذ فترة 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من

 

 
1-7-1-7  

مجتمع الكلية  
مدربون على  
تطبيق تظم  

 الجودة

ومعاونيهم   -1 التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب 
( برنامج من برامج التدريب الواردة  12)على  
ال التعليم  من  جودة  لضمان  القومية  هيئة 

 . واإلعتماد 

تدريبية   - 2018 2017 دورات  عقد 
ألعضاء هيئة التدريس على 

برامج  12ال) من  برنامج   )
من   الواردة  و  التدريب 
الهيئة القومية لضمان جودة  

 التعليم و االعتماد
 

الكادر - جميع  حضور  عدم 
التدريبية االك الدورات  اديمى 
القومية  ال الهيئة  من  واردة 

التعليم  جودة  لضمان 
 واإلعتماد

قلة الموارد المالية   -
 المتاحة

 

 وحدة الجودة  -
 
أعضاء هيئة  -

التدريس  
باألقسام  
 المختلفة

 

 الجامعة 1000000

( برامج  3الكلية على )تدريب إدارى  -2
التعليم  الواردة من الهيئة القومية لضمان جودة

 .واإلعتماد

تدريبية    - 2018 2017 دورات  عقد 
ال) على  الكلية  ( 3إلدارى 

الهيئة   من  الواردة  برامج 
جودة  لضمان  القومية 

 التعليم و االعتماد

الجهاز - جميع  حضور  عدم 
التدريبية  الدورات  االدارى 

من   القومية  الواردة  الهيئة 
التعليم  جودة  لضمان 

 واإلعتماد
مالية قلة الموارد ال -

 المتاحة
 

 وحدة الجودة  -
 
أعضاء هيئة  -

التدريس  
باألقسام  
 المختلفة
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 تكلفة المشروع   المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية
تتفق واحتياجات خطط التنمية   متميزة ومتطورة  دراسات عليابرامج  تقديم 2-1

 . للمجتمع المستدامة

 ليدية. يا  واستحداث برامج جديدة غير تق تطوير برامج الدراسات العل 2-1-1

 

 

150,000 

 

احتياجات خطط  تقديم برامج دراسات عليا متميزة ومتطورة تتفق مع  2-2

 التنمية المستدامة للمجتمع 

  قياس كفاءة العملية التعليمية والتقويم لمرحلة الدراسات العليا.   2-1-2

60,000 

الخطط البحثية علي المستوى  مساهمة فعالة للبحث العلمي في تنفيذ  2-3

 القومي.

 50,000 للجامعةخطط بحثية علي مستوي الكليه تتفق مع الخطة البحثية  2-3-1

 

 20,000 نشاء حاضنات علمية وتكنولوجية1 1-4-2 توفير بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة للبحث العلمي واالبتكار. 2-4

 

مالئم وحفز البحث العلمى  رفع الطاقة االنتاجية البحثية بمستوى جودة  2-5

 والنشر الدولى. 

عمل صندوق لحساب دعم البحوث العلمية والنشر الدولى وحوافز   2-5-1

 للمتميزين. 

 

300,000 

 

 15,000 ستوي الكلية  تطبيق أخالقيات البحث العلمي والملكية الفكرية علي م 1 -6-2 تفعيل لجنة أخالقيات البحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية بالكلية .   2-6

 150,000 والتنمية المستدامة بحوث تطبيقية مشتركة مرتبطة بالصناعة  1-7-2 والصناعة كلية حفز برامج الشراكة الفعالة بين ال 2-7

وربطها   ةجهزة العلمية بالكليإنشاء شبكة معلوماتية عن المعامل واأل 1-8-2 ية  تعظيم االستفادة وتطوير الموارد المادية المتاحة للبحث العلمى بالكل 2-8

 بوحدة المعامل واألجهزة العلمية بالجامعة.

25,000 

 100,000 العمل على إصدارمجلة علمية محكمة دوليا ورقيا والكترونيا  1-9-2 دعم وتطوير إصدار المجلة العلمية  للكلية  ورقيا والكترونيا   2-9

 870,000 المجموع

 العلىم وبجودة وأخالقيات البحث االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا  -2
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 الهدف األول 

ة ومتطورة دراسات عليابرامج  تقديم 2-1 ى تتفق مع احتياجات خطط  متمت 

 للمجتمع التنمية المستدامة

وع/المبادرة   المشر

 واستحداث برامج جديدة غت  تقليدية. تطوير برامج الدراسات العليا   2-1-1
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 األنشطة  ف المستهد
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات 

المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 الى من التمويل 

2-1-1-1   
الئحة دراسات  
عليا للكلية 

محدثة  
ومطورة  

تتناسب مع  
المعايير  
االكاديمية  
 المتبناه 

تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس  -1
ئحة الدراسات العليا  ذوى الخبرة لفحص ال

 ووضع مقترحات لتعديلها  

فتقار لجنة الفحص ذوى  - الئحة محدثة  .  - 2018 2017
 الخبرة . 

 

وكيل الكلية  -
لشئون التعليم  

 والطالب 

 الكلية  تتتتتت 

عرض الئحة الدراسات العليا المحدثة على -2
 مجلس الكلية إلقرارها 

أعضاء من   تراضاع - الئحة محدثة ومعتمدة  - 2018 2017
 المجلس .

 الكلية  تتتتتت  مجلس الكلية  -

اعتماد الئحة الدراسات العليا المحدثة من   -3
 المجلس األعلى للجامعات  

الئحة محدثة و معلنة   2018 2017
 ومعتمدة . 

 الكلية  تتتتتت  عميد الكلية  - تتت 

 

 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 الى من التمويل 

برامج  2-1-1-2
دراسات عليا  
مطورة  بما 
يتوافق مع 
المعايير 
االكاديميه  
المتبناه  

ومراجعتها داخليا  
 وخارجيا 

تبنى المعايير األكاديمية المرجعية -1
 لمواصفات خريجى الدراسات العليا 

 

ررات  برامج ومق - 2018 2017
 ات العليا موصفة. للدراس

عدم إستكمال  -
 المقررات والبرامج  

وكيل الكلية لشئون  -
الدرسات العليا  

 والبحوث .
 

 الجامعة 10000

اعتماد المعايير االكاديمية من المجالس -2
 الحاكمة

 

برامج ومقررات   - 2018 2017
للدراسات العليا موصفة  

 معتمدة و موثقة 

عدم إستكمال   -
 ت والبرامجالمقررا

الكلية لشئون  وكيل -
الدرسات العليا  

 والبحوث .
لجنة الدراسات العليا   -
. 
 مجلس الكلية . -
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عقد ورش عمل لتعريف أعضاء هيئة -3
التدريس بالمعايير االكاديميه ومواصفات  

 خريج الدراسات العليا 
 

يوجد وثائق حضور  - 2018 2017
أعضاء هيئة التدريس 

 لورش العمل . 

عدم حضور جميع   -
 أعضاء هيئة التدريس 

وكيل الكلية لشئون  -
الدرسات العليا  

 والبحوث .
 مدير الجود   -
 

توصيف مقررات وبرامج الدراسات العليا  -4
 وتحكيمها داخليا وخارجيا واعتمادها 

تقارير البرامج و  - 2018 2017
 المقررات 

تقارير المراجعة الداخلية  -
 و الخارجية

مال عدم إستك -
 ات والبرامج  المقرر

وكيل الكلية لشئون   -
الدرسات العليا  

 والبحوث .
 مدير الجود  -
 

 عمل ملفات لمقررات الدراسات العليا  -5
 

خرائط المناهج المعتمدة  - 2018 2017
 البرامجطبقا لتوصيف 

 وحدة الجودة   - عدم إستكمال الملفات   -
 
 

لبرامج و تقارير مراجعة داخلية و خارجية ل-6
 مقرراتها  

يوجد تقارير مراجعة  - 2018 2017
داخلية و خارجية للبرامج و 

 مقرراتها 

 وحدة الجودة   - عدم استكمال التقارير  -

 تطويرمناهج الدراسات العليا -7
 

 عميد الكلية  - عدم استكمال المناهج - وثائق حضور الورش  2018 2017
وكيل الكلية لشئون   -

  الدرسات العليا
 والبحوث .

 مدير الجود  -
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-1-1-3  
برامج  

مستحدثة  
طبقا  

الحتياجات  
 سوق العمل 

 عمل دراسة الحتياجات سوق العمل   -1
 

ليا  دراسات عبرامج  - 2019 2017
محدثه وفقا  الحتياجات  

سوق العمل موصفة معتمدة 
 و موثقة

القصور فى إستيفاء   -
دراسة إحتياجات سوق  

 العمل

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا 

 الجامعة 50000

عقد عدد من اللقاءات واستطالع للرأى   -2
مع المستفيدين لمعرفة احتياجات سوق 

 العمل

ع  ائق استطاليوجد وث - 2019 2017
 الرأى .

عدم حضور جميع   -
الجهات المعنية من  

 المستفيدين .

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا 

 مدير الجودة   -

تطوير برامج الدراسات العليا بما  -3
 يتناسب مع احتياجات سوق العمل

 

برامج دراسات عليا  -  2019 2017
مطورة وفقا  الحتياجات  
مدة سوق العمل موصفة معت 

 و موثقة

القصور فى إستيفاء   -
دراسة إحتياجات سوق  

 العمل

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا 

 االقسام العلمية  -

عدم استكمال توصيف  - برامج محدثة وموصفة   - 2019 2017 توصيف البرامج المحدثة-4
 البرامج  

 وحدة الجودة   -
 االقسام العلمية  -

ول ببرامج الكلية اعالن سياسات القب -5
على الموقع االلكترونى ودليل الدراسات 

 العليا 

ا سياسات القبول بالبرامج - 2019 2017
معلنه على الموقع 

االلكترونى ودليل الدراسات  
 العليا 
 

عدم االعالن على  -
 الموقع االلكترونى  

 وحدة الجودة   -
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 ذ التنفيمخاطر  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-1-1-4  

لجتتذب  بتترامج

الطلبتتتتتتتتتتتتتة 

 الوافتتتتتتتتتتدين

للدراستتتتتتتتات 

العليا  معتمده 

و مفعلتتتتتته و 

 معلنه 

 

دراسة تقديم بعض المميزات و التسهيالت  -1
للسفارات المعنية و االتصال بالهيئات الدولية 

 دل الطالبى العمل لتفعيل اتفاقيات التبا 
 

زيادة عدد الطلبة  - 2020 2017
الوافدين الملتحقين  

 بالبرامج المختلفة سنويا 

 عميد الكلية   - اسة عدم اكتمال الدر -
وكيل الكلية لشئون   -

 الدراسات العليا 
مدير إدارة العالقات   -

 الثقافية 
 وحدة الوافدين . -

 الجامعة 50000

ة بكافة البرامج توفير المعلومات الخاص - 2
 بالكلية وشروط االلتحاق بها الدراسية 

 

دليل بشروط االلتحاق   - 2020 2017
 بالبرامج الدراسية 

القصور فى توفير   -
معلومات عن البرامج  
 الدراسية

 

وكيل الكلية لشئون  -
 الدراسات العليا 

مدير إدارة العالقات   -
 الثقافية 

 

التسجيل تيسير ومتابعة اجراءات القيد و  -3
 للطالب 

 

وثائق باجراءات قيد   - 2020 2017
 التسجيل  

وكيل الكلية لشئون   - التعسر فى االجراءات  -
 الدراسات العليا 

 وحدة الوافدين   -

توزيع دليل الطلبة الوافدين و أدلة  -4
 البرامج على الجهات المعنية 

مدير إدارة العالقات   - ة قلة الميزانية المعتمد  - دليل للطلبة الوافدين   - 2020 2017
 الثقافية 

 وحدة الوافدين  -

توافر جميع المعلومات الخاصة بااللتحاق   -5
بالبرامج و توصيفها على الموقع 

 االلكترونى للكليه 

وثائق خاصة بشروط   - 2020 2017
 االلتحاق بالبرامج 

القصور فى توفير   -
معلومات عن البرامج  
 الدراسية

عدم استكمال التوصيف -
 لى الموقع االلكترونى ع

مدير إدارة العالقات   -
 الثقافية 

   وحدة الوافدين -
 إدارة الدراسات العليا  -
 ( ITوحدة) -
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-1-1-5 

دليتتتل طالتتتب 

عليتا  دراسات 

 محتتتتتتتتتدث و

 معلن 

 العليا تحديث دليل طالب الدراسات  -1

 الكلية صفحة ونشرة علي

دليل طالب الدراسات   - 2019 2017
العليا محدث ومعلن عنه  

  الموقع االلكترونى ب
 للكلية 

 مطبوعات   -

عدم تحديثة   -
 ونشرة على الموقع 

وكيل الكلية    -
لشئون  

 للدراسات العليا
 و البحوث 

 (   IT) وحدة  -

 الجامعة   40000
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 الهدف الثائى

ة ومتطورة تتفق مع احتياجات خطط تقديم برامج در 2-2 ى اسات عليا متمت 

 التنمية المستدامة للمجتمع 

 

وع / المبادرة  المشر

 قياس كفاءة العملية التعليمية والتقويم لمرحلة الدراسات العليا  2-2-1

 

 



 

  
 

88 
 

 

 

 

 

 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  التنفيذ مؤشرات 
الجهات المسئولة  

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-2-1-1  
نظام داخلي  

  لقياسمتكامل 
العمليه   كفاءه

التعليميه  
 معلن و مفعل 

 

 واعتماد لجان المتابعه والتقييمشكيل ت  -1
 

التأخر فى قرار  - قرار تشكيل لجان المتابعه  - 2018 2017
التشكيل وعدم اكتمال 

 اللجان  

 وحدة الجودة   -
 االقسام العلمية -

 الجامعة   60000

وضع برامج تدريبية ألعضاء هيئة  -2
 التدريس للتقويم الذاتى. 

 

دربون  اعضاء هيئة تدريس م- 2018 2017
 لذاتى على التقويم ا

قلة حضور أعضاء   -
هيئة التدريس برامج  

 التدريب  

 وحدة الجودة    -
 االقسام العلمية  -

تبنى معايير واساليب التقويم للفاعليه  -3
 التعليميه

عدم استكمال  - تقارير لجان المتابعه  - 2018 2017
 التقارير  

 وحدة الجودة    -
 االقسام العلمية -

 بالمعايير عمل للتعريف رش و-4
 

عدموجود وثائق   - وجود وثائق لورش العمل   - 2018 2017
 للورش  

 وحدة الجودة    -
 االقسام العلمية -

 اعتماد ونشر المعايير  -5
 

معايير موضوعيه وأساليب   - 2018 2017
متنوعة للتقويم المستمر 
للفاعلية التعليمية معتمده  

 ومعلنه

عدم نشر ثقافة  -
أعضاء  لمعايير بين ا

 هيئة التدريس

 مجلس الكلية  -
 ( IT)وحدة -

وجود آلية لعمل لجان  - 2018 2017 وضع اليه لعمل لجان المتابعه والتقييم-6
 المتابعة والتقييم .

 وحدة الجودة    - عدم وجود آليه   -
 

 وضع نماذج التقييم واعتمادها ونشرها -7
 

عدم االعالن عن  - ومعلنهمده نماذج للتقييم معت 2018 20172
 نماذج التقييم  

 وحدة الجودة  -
 مجلس الكلية  -
 (IT)وحدة  -
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 الهدف الثالث 

ي تنفيذ الخطط البحثية  2-3
ى
 مساهمة فعالة للبحث العلىمي ف

 .  عىلي المستوى القومي

 

وع/ ا  المبادرة لمشر

 البحثية للجامعةخطة بحثية عىلي مستوي الكليه تتفق مع الخطة  2-3-1
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 األنشطة  المستهدف 
 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
 مخاطر التنفيذ 

 

الجهات 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-3-1-1   
خطة بحثية  

ية معلنة  للكل
وموثقة  
  ومفعلة 

وتتفق مع  
الخطه البحثيه  

 للجامعه

يوجد لجنة مشكلة العداد   - 2018 2017 العداد الخطة البحثية للكلية تشكيل لجنة   -1
 الخطة البحثية للكلية 

عدم اكتمال  -
 أعضاء اللجنة 

وكيل الكلية  -
للدراسات العليا و  

 البحوث 

 الجامعة   50000

 تمع من البحوثتحديد احتياجات المج -2
 

القصور فى   - وثيقة باالحتياجات   - 2018 2017
استيفاء 

 االحتياجات  

وكيل الكلية  -
للدراسات العليا و  

 البحوث 

إعداد الخطة البحثية للكلية و عقد ورش    -3
عمل بمشاركة المستفيدين لعرض الخطة 

 البحثية للكلية و مناقشتها  
 

خطة بحثية للكلية معلنة   - 2018 2017
 ثقة ومفعلةومو

خطة بحثية للكلية    -
غيرمعلنة وموثقة 

 ومفعلة

وكيل الكلية  -
للدراسات العليا و  

 البحوث 
 مدير الجودة   -

 تشكيل لجنة لمراجعة الخطة البحثية -4
 

يوجد لجنة مشكلة لمراجعة    - 2018 2017
 الخطة البحثية للكلية

 

عدم اكتمال أعضاء   -
 اللجنة 

وكيل الكلية  -
لعليا و  للدراسات ا
 البحوث 

 اعتماد الخطة البحثية للكلية . -5
 

خطة بحثية للكلية معلنة   - 2018 2017
 وموثقة ومفعلة

 

بحثية للكلية  خطة   -
غير معلنة وموثقة  

 ومفعلة
 

 مجلس الكلية  -

تنفيذ الخطة و استمرارية تفعيل تقارير  -6
مطابقة البروتوكوالت و األبحاث للخطة  

 البحثية   

خطة بحثية للكلية موثقة   - 2018 2017
 ومفعلة

 

وكيل الكلية  - قلة الموارد المالية -
للدراسات العليا و  

 البحوث 

متابعة التنفيذ للخطة البحثية طبقا لما   -7
 هو مقترح واعداد تقارير 

تقارير متابعة تنفيذ الخطة  - 2018 2017
 البحثية

استيفاء   - عدم 
 تقارير المتابعة 

وكيل الكلية  -
العليا و   للدراسات

 البحوث 
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 الهدف الرابع 

 بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة للبحث العلىمي واالبتكار. توفت   2-4

 

وع/المبادرة  المشر

 انشاء حاضنات علمية وتكنولوجية 2-4-1
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 

 
 
 

 يذ ف مخاطر التن

الجهات المسئولة عن  
 التنفيذ 

 التكلفة
مصادر  
 التمويل 

 الى من 

2-4-1-1 

اتفاقيتتتتتتتتتتات 

دوليتتتتتتتتتتة و 

شتتتتتتتتتتراكات 

وبروتوكوالت 

الجامعتات  مع 

المحليتتتتتتتتتتتة 

 واالقليمية 

العلمية  -1 المؤسسات  لحصر  دراسة 
عمل  يمكن  التى  واالقليمية  المحلية 

 برتوكوالت تعاون مشتركة معها

قائمه بالمؤسسات  - 2022 2017
العلمية التى يمكن عمل  

 اتفاقات معها

 أعضاء هيئة التدريس  - عدم اكتمال الدراسة  -
 األطراف المجتمعية -

 وحدة الجودة -

  ITوحدة   -

 الجنة الدراسات العلي -

 لجنة العالقات الثقافية -

 الجامعة   10000

وضع خطة لزيادة وتفعيل االتفاقيات  -2
 وبروتوكوالت العمل المشتركة  

 

 أعضاء هيئة التدريس  - عدم اكتمال الخطة  - يوجد خطة   - 2022 2017
 األطراف المجتمعية -

 وحدة الجودة -

 لجنة الدراسات العليا -

-  

عمل اتفاقيات جديدة وفقا  -3
والخاصة لتطوير    تياجات الفعليةلالح

 حاضنات علمية

وجود حاضنات   - 2022 20172
علميه بناء على تلك  

 االتفاقيات 

عدم اكتمال  -
 االتفاقيات  

 وحدة الجودة -
  ITوحدة   -
 لجنة الدراسات العليا -

 لجنة العالقات الثقافية
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مؤشرات التنفيذ 
 

 مخاطر التنيذ 
المسئولة   الجهات

 عن التنفيذ 
 التكلفة

مصادر  
 التمويل 

 الى من

2-4-1-2 

البعثتتتتتتتتتتتات 

 والمنح

دراسة لتحديد االحتياجات الفعلية لبعض   -1
التخصصات التى يمكن االستفادة بها عن 

 طريق البعثات والمنح العلمية 
 

يوجد دراسة  - 2022 2017
 باالحتياجات الفعلية 

سات  الدرا لجنه - عدم اكتمال الدراسة   -
 العليا والبحوث 

لجنه العالقات   -
الثقافيه االقسام 

 العلميه 

 الجامعة   10000

تقييم نتائج الرسائل العلمية واألبحاث  -2
العلمية وتعميمها وتسويقها على المجتمع 

 المحيط

ابحاث علميه مطبقه  - 2022 2017
 ومفعله كناتج للبعثات 

ابحاث علميه غير  -
مطبقه وغير مفعله 

 للبعثات  كناتج

الدراسات  لجنه  - -
 العليا والبحوث 

لجنه العالقات   -
الثقافيه االقسام 

 العلميه

 

 

  

 

 


