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 التخطيط االستراتيجي 

 يةالمدة الزمن بالجنبه الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ ةفرعياألهداف ال
التحليل البيئي  تحديث  -1-1

للكليــــــــة باســــــــتخدا  أســــــــلوب 
SWOT 

تحليـــل البيئـــة الداخليـــة لتحديـــد ن ـــاط  -
 ال وة وجوانب الضعف

تحليل البيئة الخارجية لتحديـد الفـر   -
 والتهديدات التى تواجه الكلية.

ورش عمــــل لتحليــــل وتحديــــد  -
 الفجوة 

ــــــرأى  - ــــــال اســــــتط عات لل توزي
ف لمعرفة جوانـب ال ـوة والضـع

 بالكلية

 تحديد ن اط ال وة -

 ون اط الضعف
 

 طلجنــــــــة التخطــــــــي -
 االستراتيجي

 

1111 

-1113مـــــار 
 1113مايو 

صياغة رؤية تحديث  -1-1
 ورسالة الكلية

إعـــــادة الن ـــــر فـــــي رســـــالة  -
ـــــــال  ـــــــ  م ـــــــا يتف ـــــــة بم الكلي
ـــــــي  ـــــــة ف التوجهـــــــات الحدي 
التعلـــــــي  والبحـــــــث العلمـــــــي 

 وخدمة المجتمال.

ـــــة والرســـــالة  - صـــــياغة الرؤي
 التحليل البيئيبناءا على 

 

ـــــل بمشـــــاركة  - ـــــد ورش عم ع 
المســتفيديم مــم داخــل وخــار  
الكلية )أعضاء هيئة التـدري  
ومعاونيه /العامليم/الط ب/أو 

أصـــحاب المـــزار  ليـــاء األمور/
ــــة ــــة البيطري ( وشــــركات االدوي
 لصياغة رؤية ورسالة الكلية

ع د ورش عمل لمراجعة رؤية  -
ـــة فـــى صـــورتها  ورســـالة الكلي

   مـم واععيتهـا النهائية والتح
ـــى  ـــل البيئ ـــال التحلي واتفاعهـــا م

SWOT 

 
 

الوصـــــول إلـــــى الصـــــياغة 
ؤيـــة والرســـالة ر النهائيـــة لل

 واعتمادها وتو ي ها 

 

 طلجنــــــــة التخطــــــــي -
 االستراتيجي

1111 

 1113يونيو 
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 يةالمدة الزمن بالجنبه الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ ةفرعياألهداف ال
األهــــــــــداف صــــــــــياغة  -1-3

 للكلية  اإلستراتيجية
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــياغة   -

النهائيةلألهداف االستراتيجية 
ة مــم خــ ل مناعشــة مصــفوف

التحليـــل البيئـــي واتســـاعا مـــال 
رؤيــة ورســالة الكليــة وأهميــة 
موائمتهـا السـتراتيجية جامعـة 

 دمنهور

اعتمــــــــــــاد و ي ـــــــــــــة  -
 األهداف االستراتيجية للكلية

نشــر و ي ــة األهــداف  -
االســـــــتراتيجية مـــــــم خـــــــ ل 

 الوسائل المختلفة

نـــدوة حـــول صـــياغة  -
األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 

  االستراتيجية

ورش عمــــــــــــــــــــــــــــل  -
للمســــــــتفيديم مــــــــم 

ــة داخــل وخــار  ا لكلي
 لصياغة األهداف

عـــــــرغ الصـــــــياغة  -
ـــــــــــة علـــــــــــى  النهائي
المجـــــال  واللجـــــام 
 المختلفة العتمادها

 

الصـــــــــــياغة األوليـــــــــــة   -
لألهداف االستراتيجية 

 للكلية
زيــادة نســبة المشــاركيم  -

 فــي صــياغة األهــداف
 االستراتيجية 

 1000 

 1113يوليو

ياســـــــات السصـــــــياغة  -1-4
ــــ   واألنشــــطة الم ترحــــة لتح ي

 تيجيةاألهداف اإلسترا
 
 

 
 
 

جمـــــــــال السياســـــــــات  -
ـــــة  واألنشـــــطة المطب 

 فى الكلية
صـــــياغة السياســـــات  -

بمشـــــــاركة مختلـــــــف 
 األطراف 

مراجعة لـوائ  الكليـة  -
وال واعـــــد المن مــــــة 
للعمــــــــــــل لجميــــــــــــال 

 السياسات

ـــــــــــــــل  - ـــــــــــــــدوات لك ن
المســــــــتفيديم مــــــــم 

 خدمات الكلية

 
ـــــــــــــ   - ـــــــــــــاد وتو ي اعتم

 السياسات

لجنــــــــة التخطــــــــيط  -
 االستراتيجي 

 

1111 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــهر 
 1113أبريل
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 يةالمدة الزمن بالجنبه الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ ةفرعياألهداف ال
صــــــــــــياغة الخطــــــــــــة  -1-5

ـــ  اســـتراتيجية  ـــة لتطبي التنفيذي
 الكلية

ــى  - ــاء عل ــات بن ــد األولوي تحدي
 التحليل البيئي

ــــة لكــــل  - وضــــال خطــــط تنفيذي
 هدف استراتيجى للكلية

تحديــــــد الوضــــــال التنافســــــى  -
 للكلية

 
 
 
 

ــــال لجــــام  - ــــاءات م ل 
الجـــــــودة المختلفـــــــة 
ل تفــــــــــــا  علــــــــــــى 
عناصـــر اســـتراتيجية 

 الكلية
صـــــــــياغة الخطـــــــــط  -

ـــــــة ل ـــــــب التنفيذي لتغل
على جوانب الضـعف 
 ولمواجهة التهديدات

صـياغة اسـتراتيجية الكليــة 
 سلي   بشكل

لجنــــــــــــــة  -
التخطــــــــــــيط 
 االستراتيجي 

وحــــــــــددة  -
 الجودة

لجـــــــــــــام  -
الجــــــــــــــــودة 

 المختلفة 

5111 

شـــــــــهر مـــــــــايو 
ويونيـــــــــــــــــــــــــــــو 

 1113ويوليو

ـــة 1-6 ـــط  تحـــديث و مراجع رب
اســتراتيجية الكليــة باســتراتيجية 

 الجامعة

تحليــــــل اســــــتراتيجية  -
 كليةال

تحليــــــل اســــــتراتيجية  -
 الجامعة

تحديــــد ن ــــاط ارتبــــاط  -
اســــــتراتيجية الكليـــــــة 
 باستراتيجية الجامعة

ــــال لجــــام  - ــــاءات م ل 
 الجودة المختلفة

ـــــــامليم  - ل ـــــــاءات للع
 والط ب بالكلية

تحديـــــــــد ن ـــــــــاط ارتبـــــــــاط 
اســـــــــــتراتيجية الجامعـــــــــــة 

 اتيجية الكلية باستر 

لجنــــــــــــــــــــــة 
التخطــــــــــــيط 
ي االســــــتراتي

ولجــــــــــــــــــام 
الجــــــــــــــــودة 

 المختلفة

1111 
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 الهيكل التنظيمي

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ ةفرعياألهداف ال
بناء وتفعيل  -1-1

هيكل تن يمي م ئ  
 ومعتمد ومعلم

 
 
 
 
 

 

 مراجعة الهيكل التن يمي الحالي  1-1-1

إعـــــــداد تصـــــــورلو ي ة الهيكـــــــل  1-1-1
 التن يمي للكلية 

 نيةمناعشة األطراف المع 1-1-3

 اعتماد الهيكل التن يمى الجديد 1-1-4

اعــ م ونشــر الهيكــل التن يمــى  1-1-5
 الجديد للكلية

 مراجعة الهيكل الحالى للكلية -

ل التن يمـي الم تـر  عمل تصور للهيكـ -
 للكلية 

ــــراء  - مناعشــــة مــــال مجموعــــة مــــم الخب
المتخصصـــــــــيم فـــــــــي مجـــــــــال اإلدارة 

 والتخطيط 

اعتمــاد الهيكــل التن يمــي الم تــر  مــم  -
 ية . مجل  الكل

 

 وجود هيكل -
مو ـــ  ومعتمـــد  -

 وم ئ 

 

ـــــــل  - ـــــــة الهيك لجن
 التن يمى

عميــــــــد الكليــــــــة  -
 والوك ء

 أميم الكلية -
 

1111 

يــــت  ذلــــ  وفــــ  
الخطـــة الزمنيـــة 

 المحددة .

مراجعـــــــــــــــة  -1-1
ــل المســئوليات  وتفعي
واالختصاصـــــــــــــــــات 
ــة  ــادات األكاديمي لل ي

 والتنفيذية بالكلية

 مراجعة التوصيف الو يفي -
 يــادات األكاديميــة تحديــد المســئوليات لل -

 والتنفيذية كل على حدة
تفعيــل األدوار ال ياديــة للمســئوليم ل يــا   -

 كل منه  باختصاصاته

ال يـادات األكاديميـة  تحديد مها  ومسـئوليات  -
   والتنفيذية بالكلية

 
 
 

وجـــــــــود توصـــــــــيف  -1
الخصاصــات ومســئوليات 
ال يـــــــــادات األكاديميـــــــــة 

 والتنفيذية بالكلية
 
 

اللجنــــــــــــــــــــــــــــــة  -
 المختصة.

عميــــــــد الكليــــــــة  -
ـــــــــــــــــــــــــوك ء  وال
 ورؤساء األعسا 

ــــــــة  - أمــــــــيم الكلي
ورؤساء األعسـا  

 االدارية
 

1000 

شــــــهرى ينــــــاير 
 ويوليو 
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ ةفرعياألهداف ال
ـــــل دور  -1-3 تفعي

اإلدارات 
المتخصصــة بالكليــة 
فـــــى دعـــــ  العمليـــــة 

 التعليمية بالكلية

ــــى  - ــــدع  والخــــدمات الت حصــــر أوجــــه ال
ت ـــــــدمها اإلدارات المتخصصـــــــة بالكليــــــــة 

 للعملية التعليمية 
ت يــي  جــودة أداء تلــ  االدارات للخــدمات  -

 التى ت دمها مم خ ل االدوات المختلفة

بيــام شــامل لــ دارات المتخصصــة بالكليــة  -
وو يفة كل منها وتشكيلها والمها  الخاصة 

 بها .

 تحديد اختصا  كل ادارة -

 الت يي  الداخلى لألداء -

 

هيئـــــة أعضـــــاء   اشـــــترا
ـــــــي  ـــــــدري  ف ـــــــة الت هيئ

 البرامج المختلفة

 1000 

 شهر يوليو

انشاء وحدة  -1-4
الدارة األزمـــــــــــــــــــات 

 بالكلية 
 
 
 
 

 
 
 

مـــرت بهـــا الكليـــة تحليـــل األزمـــات التـــى  -
 خ ل العا  الماضى

 توصيف لكيفية التعامل معها -
تحديــد أوجــه ال ـــوة والضــعف فــى التعامـــل 

 الفردى
 تحديد آلية لمواجهة األزمات -
اعتمــــاد وتشــــكيل الئحــــة موحــــدة الدارة  -

 ت بالكليةاألزما
 

إلدارة األزمـات والكـوارث مجلـ  وحـدة تشكيل  -
الكليــة و وذلــ  مــال مراعــاة المعــايير المنصــو  

 عليها فى ال انوم وال روف الحالية للكلية.
-  

وجــود وحــدة الدارة  -
 األزمات

 الئحة بالمها  -

آليـــــــــــة محـــــــــــددة  -
 للت يي 

آليــــــــة لمواجهــــــــة  -
 المخاطر

 

 5000 رؤساء األعسا . -

 شهر أغسط 

ـــــل دور تف -1-5 عي
وحدة ضمام الجودة 

 بالكلية 

 مراجعة الئحة وحدة ضمام الجودة  -

 مراجعة فعالية مجل  ادارة الوحدة  -

ــــــة مهــــــا  الوحــــــدة و  - تطــــــوير مراجع
 ص حيتها

رؤيــــة الوحــــدة ورســــالتها وأهــــدافهاو  تحــــديث -
فضـــ  عـــم عواعـــد تشـــكيل مجلـــ  إدارة الوحـــدة 

 وهيكلها التن يمي
ف للهيكل التن يمي لوحدة ضـمام عمل توصي -

 وجود هيكل والئحة -
 

ــــــــة األعســــــــا  -  االكاديمي
 المختلفة.

 

ـــــــ  الخطـــــــة  2000 وف
الزمنيـــــــــــــــــــــــــــة 
الموضــوعة مـــم 

 عبل اللجنة
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ ةفرعياألهداف ال
 الجودة و وأه  اختصاصات الوحدة .  ت يي  أداء الوحدة  -

إعـــرار الو ي ـــة مـــم عبـــل مجلـــ  إدارة الجـــودة  -
 بالكلية ومجل  الكلية 

  

  
 
 

مراجعــــــــــــــــــــة  1-7
ف وتفعيـــــل التوصـــــي

الـــــــو يفى لجميـــــــال 
 الو ائف بالكلية 

ـــــال  - ـــــو يفى لجمي مراجعـــــة التوصـــــيف ال
 العامليم بالكلية

ـــــل بطاعـــــات بالتوصـــــيف الـــــو يفى  - عم
 وتو ي ه 

عمـــــــــل ت يـــــــــي  دورى لـــــــــألداء االدارى  -
 م بالكلية للعاملي

إعـداد دليـل بالتوصـيف الـو يفي لجميــال  -
و ـــــائف الكليـــــة األكاديميـــــة والتنفيذيـــــة ) 

 معلم ( .معتمد ومو   و 

عمــل التوصـــيف الـــو يفي للو ـــائف اإلداريـــة  -
وهي ) شئوم التعلي  والط ب و الدراسـات العليـا 

 –الشــئوم الماليــة –رعايــة الشــباب – ةالمكتبــ–
أمــيم –الشـئوم اإلداريـة –المشـتريات والمخـازم 

ـــــــة  ـــــــات –الكلي ـــــــة (وواجب ـــــــد الكلي ـــــــب عمي مكت
ومســـــــئوليات رئـــــــي  كـــــــل عســـــــ  واألعضـــــــاء 

   الموجوديم بال س

وجـــود بعـــغ توصـــيفات  
ـــــة  بعـــــغ و ـــــائف الكلي

 األكاديمية والتنفيذية
 

 مجال  األعسا .
 مجل  الكلية. -

2000 

شــــــــــــــــــــــــــــــــهر 
 1113سبتمبر
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 القيادة والحوكمة
 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ لفرعيةاألهداف ا

مراجعــــــــــة معـــــــــــايير  3-1
 األكاديمية اختيار ال يادات 

مراجعـــــة معــــــايير اختيـــــار ال يــــــادات  -
 اإلدارية 

ــادات  - ــار ال ي ــايير اختي ــائ  مع نشــر و 
 األكاديمية 

اســـتط   رأى المســـتفيديم فـــى تلـــ   -
 المعايير  

ع ــــــد ورشــــــة عمــــــل ألعضــــــاء هيئــــــة  -
 التدري  لمناعشة معايير اختيار ال يادات 

عــــرغ و ي ــــة المعــــايير علــــى عيــــادات  -
   آرائه  فى تل  المعايير الكلية الستط 

% مم أعضاء 01مواف ة 
هيئة التدري  على عائمـة 

 المعايير

لجنـــــــــــــــة ال يـــــــــــــــادة  -
 والحوكمة

 عميد الكلية -

 وك ء الكلية -

1000 

شــــــــــــــــــــــــــهر 
 1113يوليو

تفعيـــل أنمـــاط ال يـــادة  3-1
 السائد بالكلية

التعــرف علــى االنمــاط ال ياديــة  3-1-1
 السائدة بالكلية

ل ياديـــــــــة تفعيــــــــل االنمـــــــــاط ا 3-1-1
 المرغوب فيها 

إعـــــــداد اســـــــتبيام حـــــــول نمـــــــط اإلدارة  -
ــــة  ــــة) هيئ ــــى األطــــراف المعين وتطبي ــــه عل

 العامليم( -الط ب -اإلدارييم -التدري 
 

 

التوصـــــــــــــل ل ائمـــــــــــــة  -
 باألنماط ال ائمة

اعــ   ال يــادات بطنمــاط  -
 ال يادة 

 

لجنـــــــــــــــة ال يـــــــــــــــادة  -
 والحوكمة

ــوك ء   -   ــة وال ــد الكلي عمي
 و وكيل الكلية

500 

ــــــــا  الدراســــــــي  الع
1113/1114 

ــــــــــل  3-3 ــــــــــة وتفعي مراجع
مساهمة المجـال  الرسـمية 
في مناعشـة واتخـاذ ال ـرارات 

 المتعل ة بالتعلي  والتعل 

ـــــة مـــــدى مشـــــاركة المجـــــال   - مراجع
 الرسمية في مناعشة واتخاذ ال رارات

ــة  - تنميــة الــوعي لــدى األعضــاء بطهمي
المشـــاركة فـــي مناعشـــة واتخـــاذ ال ـــرارات 

 ى تخ  عمليات التعلي  والتعل الت
 
 

تحليــل محتــوى مشــاركات األعســا   -
المختلفــة فــي اتخــاذ ال ــرارات مــم 

 خ ل المحاضر الرسمية 
 

مشـــــــــاركة المجـــــــــال   -
% 01بنســـبة تزيـــد علـــى 
 في اتخاذ ال رارات 

عميــــــــد الكليــــــــة واألعســــــــا  
 األكاديمية واإلدارية

 

ــــــــا  الدراســــــــي  الع
1113/1114 
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ لفرعيةاألهداف ا
تنميــــــــــة المهــــــــــارات  3-4
 دارية لل يادات األكاديميةاإل

ــــادات  - ــــة لل ي ــــد المهــــارات اإلداري تحدي
 األكاديمية وعمل خطة سنوية للتدريب

 

عمل تصور لخطة تدريبية لتلبيـة  -
   بعغ االحتياجات

ـــــدورات  - ـــــذ ال تنفي
 الم ترحة

 

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدري  
 وال يادات 

1000 
 1114شهر مايو 

بنــاء وتطــوير وتفعيــل  3-5
ـــــات ال خاصـــــة عاعـــــدة البيان

 بالكلية .

 تحديث عاعدة البيانات  -

عمل آلية لحف  واستدعاء تل   -
 البيانات والمعلومات

تجميـــــال البيانــــــات المتعل ــــــة باألعســــــا   -
ـــي  ـــوائ  الت ـــا والل ـــة ومهامه ـــة بالكلي اإلداري

 تن مها
 

ـــــــات  وجـــــــود عاعـــــــدة بيان
تتضـــــمم عـــــوائ  البيانـــــات 

 تغطي  بيانات الكلية 

وحـــــــــدة ضـــــــــمام الجـــــــــودة 
 داريةوال يادات اإل

10000 
العــــــــا  الجــــــــامعي 

1113/1114 

تفعيـــل دور ال يـــادات  3-6
ـــي دعـــ   ـــة ف ـــة بالكلي اإلداري

 إدارة الجودة بالكلية

التطكد مـم عمليـات التوجيـه والمتابعـة  -
 لألعسا  اإلدارية واألكاديمية 

توفير المتطلبـات الماديـة والمعنويـة مـم  -
مكــــام وتجهيــــزات وكــــوادر بشــــرية مؤهلــــة 

 ات ماليةوكافية ومخصص

ـــــات  - ـــــل متطلب ـــــوفير ك ت
ــــــزات  ــــــم تجهي الجــــــودة م

 ومكام مناسب

وحـــــــــدة ضـــــــــمام الجـــــــــودة 
ــة وأعضــاء  ــادات اإلداري وال ي

 هيئة التدري 

 
العــــــــا  الجــــــــامعي 

1113/1114 

تنميــة المــوارد الذاتيــة  3-7
 للكلية

إعـــداد خطـــة مو  ـــة ومعلنـــة للتنميـــة  -
 الموارد الذاتية للمؤسسة

ـــــــال ال طاعـــــــا - ـــــــز الشـــــــراكة م ت تعزي
 اإلنتاجية وخدمة المجتمال

ت ـدي  لانشاء وحدة  ذات الطابال الخا  
 خدمات

-  

مراجعـــــة حجــــــ  االســـــهامات الداخليــــــة  -
 والخارجية 

عمل شراكة  بيم الكلية وبعغ الجهـات  -
 االنتاجية

المشـــاركة فــــي اجــــراء البحــــوث وت ــــدي   -
 االستشارات

-  
ــــــادة المــــــوارد  - زي

الماليـــــــة غيـــــــر 
ـــــــــــــــــــــة  الحكومي

 بالكلية 

ـــــــــب زيـــــــــاد - ة طل
االستشــارات مــم 

 الكلية

وجود وحدة ذات  -
 طابال خا 

 أعضاء هيئة التدري   -
وكيل خدمة المجتمال وتنميـة 

 البيئة

 

10000 

وفـــــــــــ  الخطـــــــــــة 
الزمنية الموضـوعة 

 مم عبل اللجنة
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ لفرعيةاألهداف ا
تفعيـــــــــــــل الت يـــــــــــــي   3-0

ـــــــــــاءة إدارة  المســـــــــــتمر كف
المؤسســـــــــــــة وال يـــــــــــــادات 
األكاديميـــــــة وتوســـــــيال دور 

ت المشاركة في اتخاذ ال ـرارا
 المؤسسية

العمل على استمرارية وتعزيز التطوير  -
 بالمؤسسة مم عبل ال يادات األكاديمية

 لضمام استمرارية التطوير 
 

 المشاركة فى مشروعات ت يي  المؤسسة -
 الت يي  الدائ  لجودة المشروعات -
ت يـــــي  دعـــــ  ال يـــــادات لنجـــــا  عمـــــل  -

 المشروعات
ـــــاءة إدارة  - ـــــي  كف ـــــ  اســـــتبيام لت ي تطبي
 لمؤسسة وتحليل نتائجها

االهتمــــا  بصــــندو  الشــــكاوى  -
 والم ترحات

 
معرفــة جوانــب ال صــور  -

 والخلل فى الكلية
زيــــادة نســــبة مشــــاركة  -

ــــــــي اتخــــــــاذ  الطــــــــ ب  ف
 به   ال رارات التي تتعل

 ةال يادات األكاديمي -
 وحدة ضمام الجودة -
ـــــــي   - ـــــــة للتعل ـــــــل الكلي وكي

 والط ب

 

 العا  الجامعي 

وعات التطوير التـي تحديد مشر  -
 حصلت عليها المؤسسة

االســـــــتفادة مـــــــم الت ييمـــــــات  -
ووضـــــــال خطـــــــط تصـــــــحيحية 

 لع جها

ـــة وبعـــغ  ـــيم الكلي ـــاوم ب عمـــل شـــراكة تع
المؤسســــات المجتمعيــــة األخــــرى كمديريــــة 
الطـــــب البيطـــــرى بالمحاف ـــــة فـــــى تن ـــــي  

 ال وافل البيطرية 

زيادة إعبال عمل  -
 الشراكة

-  
-  

 
طــــــــــــوال العــــــــــــا  
الجــــــــــــــــــــــــــــــامعي 

1113/1114 

الطـــ ب فـــى دعـــ  مشـــاركة 
 اتخاذ ال ررات 

مشــاركة الطــ ب فــى المجــال   -
 واللجام

مشـــــاركة الطـــــ ب فـــــى ت يـــــي   -
 ال يادات

 عضو بكل لجنة أو مجل  -

ــي   - ــى ت ي اســتط   رأى الطــ ب ف
 األداء االدارى لل يادات

ــل  - عمــل صــنادي  للشــكاوى وتحلي
 نتائجها

-  

-  

عميـــــــــــد الكليـــــــــــة  -
 والوك ء

رؤســــــاء األعســــــا   -
 واللجام

ــــة المختصــــة ا - للجن
 بالجودة
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 المصداقية واألخالق
 المدة الزمنية  مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 

ــــــة  4-1 ــــــزا  الكلي ــــــل الت تفعي
 بح و  الملكية والنشر 

 القيام بلقاءات وندوات ومحاضرات  -
وضال آليات تضـمم ح ـو  الملكيـة  -

 الفكرية والنشر. 
   افة ح و  الملكية الفكرية.  نشر -
 
 
 
 

o  للعـــامليم بالمؤسســـة بنســـ   عـــد  الســـما
 المصنفات 

o  ـــة وضـــال ـــى المكتب ـــردديم عل ارشـــادات للمت
لمراعــاة التــزامه  بالضــوابط المنصــو  عليهــا فــي 

 الملكية الفكرية عانوم
o  ع ــــد نــــدوات ول ــــاءات مفتوحــــة لمناعشــــة

ح ــو  الملكيــة الفكريــة وأهميتهــا وضــرورة االلتــزا  
 بها.

علــــة الشــــكاوى  -
ـــو   الخاصـــة بح 
 الملكية الفكرية. 

أعضاء هيئةة التةدريو واقةا 

لتشةةةةكيل أعدع عميةةةةد الكليةةةةة 

ووكيةةةةةل الكليةةةةةة للدار ةةةةةات 

 العلياع

5000 

يةةةةةةتو قلةةةةةة  واةةةةةة  

الخطةةةةةةة ال منيةةةةةةة 

المحددة لكةل مجةا  

مةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةا ت 

 الملكية الفكريةع

ـــــــــــة إحســـــــــــا   -4-1 تنمي
 . عامليم بالكلية بالعدالة ال

 . للكلية خ عي األمي ا  ال يلتفع  -
  

 توزيال كتيب يتضمم المي ا  األخ عي. -
 رفال المي ا  األخ عي على موعال الكلية.  -

تحســــــــــــــــــــــيم  -
مســــتوى االلتــــزا  
ـــــــامليم  ـــــــدى الع ل

 بالكلية 

وحـــــــــدة ضـــــــــمام الجـــــــــودة 
ورؤســــاء األعســــا  العلميـــــة 
ــــة المصــــداعية  ــــة ولجن بالكلي

 واألخ  . 

5000 
شــهريم مــم بدايــة 

 الجامعيالعا  

ـــرارات تصـــحي   4-3 ـــل ع تفعي
ـــــــة  ـــــــر العادل الممارســـــــات غي

 بالكلية. 

تطبيــــــــــ  خطــــــــــة تصــــــــــحي   -
 الممارسات غير العادلة.

 

اســتبيانات واســتط   آراء العــامليم بالكليــة عــم  -
 الممارسات غير العادلة. 

 

ـــدل  - ـــاع  مع تن
الممارســـات غيـــر 

 العادلة. 

وحـــــــــدة ضـــــــــمام الجـــــــــودة 
ورؤســــاء األعســــا  العلميـــــة 

ــــة المصــــداعية با ــــة ولجن لكلي
 واألخ  .

 
طوال العا  
 الجامعي.

ضــمام تجويــد عمليــات  4-4
 إدارة التعلي  والتعل  بالكلية. 

ــــف األعســــا   - توصــــيف مهــــا  مختل
 اإلدارية واألكاديمية بالكلية. 

ـــــا  والمســـــئوليات  - ـــــل توصـــــيف للمه إعـــــداد دلي
 واألدوار.

انت ــــا  العمــــل  -
بالكليــــــة بصــــــورة 

وحـــــــــدة ضـــــــــمام الجـــــــــودة 
ورؤســــاء األعســــا  العلميـــــة 

طــــــــــــوال العــــــــــــا   5000
 الجامعي.
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 المدة الزمنية  مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تحديـــــد المســـــئوليات واألدوار لكـــــل  -

األعســـا  اإلداريـــة واألكاديميـــة بصـــورة 
 واضحة ومعلنة. 

  الكامــــــل بــــــيم األعســــــا  التنســــــي -
 العلمية واإلدارية بالكلية. 

نشــرا الــدليل و وتوزيعــه علــى األعســا و وعرضــه  -
 على موعال الكلية. 

ــــة المصــــداعي جيدة.  ــــة ولجن ة بالكلي
 واألخ  .
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 الجهاز اإلداري
 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 

وضــال معــايير اختيــار  5-1
ـــــادات  ـــــة ال ي ـــــيم وترعي وتعي

 االدارية بالكلية

 رعية مراجعة معايير اختيار وتعييم وت -

 
 مراجعة اللوائ  -

-  

 تحديد اليات ت يي  هذا المعايير -

نشـــر هـــذا المعـــايير مـــم خــــ ل  -
 وسائل الكلية المختلفة

مواف ــة المســتفيديم علــي 
 المعايير

عميـــــــــــد الكليـــــــــــة  -
 والوك ء

 

500 

 شهر يوليو

التـــــــدريب المســـــــتمر  5-1
 ل دارييم بالكلية

إعــداد خطـــة للتـــدريب المســـتمر بنـــاء  -
 علي االحتياجات

-  

 

ــــــــــ راء الخبــــــــــراء  - االســــــــــتعانة ب
 الخارجييم لتحديد االحتياجات

ــــدريب  - وجــــود خطــــة للت
معتمــــدة ومو  ــــة ومعلنــــة 
مبنيـــة علـــى تحديـــد فعلـــى 

 ل حتياجات

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدري  
 وال يادات اإلدارية

1000 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر 
يوليو/أغســـــــــــط  

1113 

االستفادة مم المـوارد  5-3
البشـــرية والخبـــرات المتاحـــة 

 الكلية

اعدة بيانات بالمؤه ت إنشاء ع -
 والخبرات المتاحة مم العامليم

إعـــــــداد عـــــــوائ  بـــــــالمؤه ت والخبـــــــرات  -
 للعامليم بالجهاز اإلداري

 

 

وجــــود عاعــــدة بيانــــات  -
تضـــــ  بيانـــــات ومـــــؤه ت 

 أعضاء الجهاز اإلداري
 األعسا  اإلدارية

5000 
وفـــــــــــ  الخطـــــــــــة 
الزمنية الموضـوعة 

 مم عبل اللجنة

حصــــــــــــــر جميــــــــــــــال  5-4
ات والتســــــــهي ت االمكانيــــــــ

ــة و ــروف عمــل  لتــوفير بيئ
تســـاعد علـــى اتمـــا  أعمـــال 

 الكلية بنجا  
 

وضـــــال خطـــــة ل ســـــتفادة مـــــم هـــــذا  -
ـــد مســـتوى  االمكانات  عمـــل اســـتمارات للحصـــر لتحدي

 ــــروف العمــــل ومراجعتهــــا ومعرفــــة نــــوا  
 بال صور بها.

وجــــود عاعــــدة بيانــــات  -
ــات  ــوائ  باالمكان تتضــمم ع

 والتسهي ت والتجهيزات

أمـــــيم الكليـــــة ورؤســـــاء  -
 األعسا  اإلدارية 

 لجنة الجهاز اإلداري -
 وحدة ضمام الجودة -

500 

العــــــــا  الجــــــــامعي 
1113-1114 



  

 3102-3102جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى –الخطة التطويرية 

  وحدة ضمان الجودة

 

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
انشــــاء تفعيــــل ن ــــا   5-5

ت يي  أداء ال يادات اإلداريـة 
 والعامليم

 
 
 

اعداد ومراجعة واعتماد و ي ـة معـايير  -
ت يـــي  أداء ال يـــادات اإلداريـــة والعـــامليم 

ضـــــــــوء المســـــــــئوليات  بالكليـــــــــة فـــــــــى
 واالختصاصات

 
 

اعتماد معايير وأدوات مم مجل   -
 إدارة الجودة ومجل  الكلية

نشـــــر واعـــــ م معـــــايير الت ـــــوي   -
 وأدواته

مواف ـــة ال يـــادات اإلداريـــة 
 علي مع   المعايير

 أعضاء هيئة التدري  
رؤســـــاء اعســـــا  الجهـــــاز  -

 اإلداري
 
 

وفـــــــــــ  الخطـــــــــــة  500
 الزمنية المحددة

 
 
 
 
 

يـــــل ن ـــــا  لـــــربط تفع 5-6
ــــامليم  ــــاألداء للع الحــــوافز ب

 بالكلية

انشاء ن ا  للحوافز ي و  على الت يي   -
الفعلــــى لــــألداء وفــــ  المعــــايير المتفــــ  

 عليها
 

 وضال ن ا  لربط الحوافز باألداء    -
زيــــادة الحـــــوافز الم دمـــــة 
للعامليم بناء على أدائهـ  

 الو يفي 

 لجنة الجهاز اإلداري -
 اريةرؤساء األعسا  اإلد -
 أميم الكلية  -

500 
العــــــــا  الجــــــــامعي 

1113-1114 

ــي  مســتوي الرضــا  5-7 ت ي
 الو يفي للعامليم

مراجعـة واعتمـاد نمــاذ  عيـا  وت يــي   -
 مستوي الرضا الو يفي للعامليم

ــة -  - اعتمــاد النمــاذ  مــم عبــل مجلــ  الكلي
 ومراجعتها 

ـــــد بعـــــغ النـــــدوات وتحليـــــل  - ع 
 نتائجها

 

 
وجــــــــود خطــــــــة  -

ــــــــادة رضــــــــا  لزي
 عامليمال

تشـــــــكيل لجنـــــــة  -
 للتحفيز معتمدة

عميـــــــــد الكليـــــــــة  -1
 والوك ء

حــــــــــدة ضــــــــــمام  -1
 الجودة

 أميم الكلية -3

رؤســـــاء األعســـــا   -4
 االدارية

 

1000 

العــــــــا  الجــــــــامعي 
1113-1114 
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 الموارد المالية والمادية
 

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
  دع  الموارد المالية بالكلية  6-1

وضــال خطــة لزيــادة ودعــ   -
 الموارد المتاحة بالكلية

ــــ  - ــــر الموازن ــــة الســــنوية  ةعــــرغ ت ري المالي
 للمؤسسة.

. 
 
 زيادة موارد الكلية  -

 عس  الحسابات والماليات -
 لجنة الموارد المالية -
 

يــــت  ذلــــ  وفــــ  الخطــــة  10000
الزمنيـــــة المحـــــددة لكـــــل 

بنــــود بــــاب أو بنــــد مــــم 
 ةالميزانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1113/1114.) 
ــة مبــاني تع ــي  االســتفادة مــم  6-1 الكلي

 واألعسا  المرتبطة بها .
عاعدة بيانـات )سـج ت( تصمي   -

  الكليةلمباني 
مراجعـة مــدى اتفــا  المتــا  مــم  -

البينيـــة األساســـية مـــال اشـــتراطات 
 وعواعد االعتماد

ـــ  العامـــة  - مراجعـــة جـــودة المراف
 وص حيتها

 

اعــــدة بيانــــات تشــــمل كــــل األمــــاكم إعــــداد ع -
ــة مــم مــدرجات وعاعــات دراســية  المتاحــة بالكلي
ومــــدى عــــدرتها االســــتيعابية وعوامــــل اإلضــــاءة 
والتهويــة فيهــا وكــذل  وســائل األمــم والســ مة 
ومـــدى صـــ حيتها ل ســـتخدا  ون ـــا  صـــيانتها 

 ومتابعة تشغيلها .

 مواءمة مباني الكلية 
-معامــل -عاعـات -) مـدرجات
 للعملية التعليمية  . تجهيزات(

ــة باالشــترا  مــال  - إدارة الكلي
الشئوم العامـة للكليـة وكـذل  

 وحدة اإلدارة الهندسية
 لجنة الموارد المالية -
وكيل الكلية لشؤوم التعلي   -

 والط ب

10000 

خـــــ ل العـــــا  الجـــــامعي 
(1113/1114) 

تفعيل االستفادة مـم أمـاكم ممارسـة  6-3
 األنشطة الط بية 

 
 

داد كتيــــب يحتــــوى األمــــاكم إعــــ -
والتســــــهي ت المتاحــــــة لممارســــــة 

 النشطة الط بية.
 وضال خطة ل ستفادة منها -

إعــداد عــوائ  حصــر ألمــاكم ممارســـة  -
 األنشطة الط بية

حصــــر األمــــاكم والتســــهي ت فــــي المجتمــــال  -
 المحيط

برتوكوالت التعاوم والمشـاركة المجتمعيـة  ع د-

ـــادة نســـبة اســـتخدا  أمـــاكم  زي
 ممارسة األنشطة الط بية 

ــــة  - ــــاوم فــــي كاف ــــل التع تفعي
المجـــاالت بـــيم الكليـــة ومراكـــز 

 النشطة بالمجتمال المحلى.

 

3000 

خـــــ ل العـــــا  الجـــــامعي 
(1113/1114.) 
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  وحدة ضمان الجودة

 

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
 شطة الط بية لممارسة األن -مال المراكز األخرى

ـــةيخصـــ   - انشـــطة  لممارســـة مـــدر   بالكلي
 اتحاد الط ب ) الندوات والحف ت(.

 

زيــــــــادة نســــــــبة ممارســــــــة  -
 األنشطة الط بية داخل وخـار 

 %.01الكلية بنسبة تزيد عم 
 

دعــ  وصــيانة المعامــل واألجهــزة  6-4
 بالكليةوالمعدات 

 
ــــاء  - ــــة بن خطــــة ســــنوية مو  

ومعتمدة لـدع  وصـيانة المعامـل 
 واألجهزة والمعدات 

. 

. 
عمـــل ت ـــارير عـــم مـــدى كفايـــة الجهـــزة  -

 وحدا تها
 

 
ـــــــــــــــزة صـــــــــــــــالحة  - األجه

ـــــل بشـــــكل ل ســـــت خدا  وتعم
 مستمر

علـــة وجـــود الشـــكاوى مـــم  -
 استخدا  األجهزة والمعامل

إدارة الكليـــــــــــة وعســـــــــــ   -
الشـــئوم العامـــة والمخـــازم 
والمشــــــــــــتريات وبعــــــــــــغ 
المــــــو فيم الــــــذيم لــــــديه  
 خبرات في الع ود والصيانة 

2000 
وف  الفترة الزمنية لكل 
برنــــامج طب ــــا  خــــ ل 
العـــــــــــــا  الجـــــــــــــامعي 

(1113/1114.) 

ــــوف 6-5 ــــة متطــــورة ت ير حاســــبات آلي
 للطلبة بالكلية

وضــال خطــة الســتكمال أجهــزة  -
 الكمبيوتر بالنسبة لعدد الطلبة

 
تحديـــــد نســـــب أجهـــــزة الكمبيـــــوتر لعـــــدد  -

 الط ب

ـــة مـــم  - ـــى حال الوصـــول إل
 الكفاية في أجهزة الكمبيوتر

وجـــود عـــوائ  تحـــدد نســـبة  -
وعــدد ســاعات التشــغيل لكــل 

 جهاز 

لجنـــــة المـــــوارد الماليـــــة  -
 والمادية

ـــــة لشـــــؤوم  - ـــــل الكلي وكي
 التعلي  والط ب

30000 

ــــا  الجــــامعي     )  الع
1113/1114) 

وســــــــائل االتصــــــــاالت  تحــــــــديث 6-6
الحدي ة وتكنولوجيا المعلومـات المتاحـة 

 ة.كليبال

ـــــب )نشـــــرة( عـــــم إعـــــداد - كتي
وســــــائل االتصــــــاالت الحدي ــــــة 
ــا المعلومــات المتاحــة  وتكنولوجي

 بالمؤسسة.
 

ســــائل االتصــــاالت بو  لوضــــال نشــــرة أو دليــــ
الحدي ــــة وتكنولوجيـــــا المعلومــــات المتاحـــــة 

توجــد شــبكة اتصــاالت فعالــة   بالمؤسسة
 داخل الكلية وخارجها 

 الوكيل المخت   -

 أميم الكلية -
ــا   - وحــدة تكنولوجي

المعلومــــــــــــــــــــــات 
 واالتصاالت

يت  نشر النشرة بصـفة  
دوريــــة خــــ ل  العــــا  
الجــــــــــــــــــــــــامعي     ) 

1113/1114  ) 
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
 لمـــــــــوارد المتاحـــــــــةاســـــــــتخدا  ا 6-7
المراعبــــة والت ــــوي  المســــتمر لكفــــاءة و 

 الموارداستخدا  

وضــال خطــة لترشــيد اســتخدا   -
 الموارد

 تحديد أولويات الموارد المتاحة -
 الكشف عم موارد إضافية للكلية -
وضــــال ســــبل لتطــــوير المــــوارد المتاحــــة  -

 بالكلية
 
 

تفعيــــــل اســــــتخدا  المــــــوارد 
ــــــا وتطــــــوير  وحســــــم إدارته

ضـــــافة المـــــوارد ال متاحـــــة وا 
ـــــدة واســـــتغ لها  ـــــوارد جدي م

 االستغ ل األم ل .

إدارة الكليـــــــــــة وعســـــــــــ   -
 الشئوم العامة بالكلية

1000 
وفــــ  الخطــــة الزمنيــــة 
الموضــــوعة مــــم عبــــل 
ــــا   ــــة  خــــ ل الع اللجن
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعي 

(1113/1114.) 
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات فيذأنشطة التن الفرعيةاألهداف 
تحديد متطلبات  -7-1

واحتياجـــات المجتمـــال 
 المحلى.

 

حليل واعال المجتمـال المحلـي ت -
ومتط باتــه ومشــك ته خاصــة 
ـــــوام  ـــــرتبط بصـــــحة الحي مـــــا ي
والحصــــول علــــى غــــذاء مــــم 

 مصدر حيوانى امم

صـــــياغة خطـــــة الحتياجـــــات  -
 المجتمال مم الكلية والعك 

 

اســتبيام لتحديــد احتياجــات المجتمــال  -
 مم الكلية والعك 

ـــال  - ع ـــد ورشـــة عمـــل بمشـــاركة جمي
 األطراف لصياغة خطة عمل مشتركة

وكتيـــب ســـنوى عـــم  عمـــل مطويـــات -
لتوضـــي   ال وافـــل والنـــدوات االرشـــادية

 الكلية وتنوعها إنجازات

 

مضـــــــــاعفة عـــــــــدد  -
المشــــــــــــــــــــــــــــروعات 
المشتركة سـنويا بـيم 
الكليــــــــــة وأعضــــــــــاء 

موعـال  المجتمال خـ ل
 الكلية

وكيـــــــــل الكليـــــــــة لخدمـــــــــة  -
 المجتمال وتنمية البيئة

 وحدة توكيد الجودة  -

 األعسا  وهيئات التدري  -

شــــــهر أغســــــط   5000
 مم كل عا 

مراجعـــــــــة الهيكـــــــــل -7-1
التن يمــــــــــى لتفعيــــــــــل دور 
الوحـــدات اإلداريـــة ال ائمـــة 
علـــــــى خدمـــــــة المجتمــــــــال 
ـــــة  ـــــل الكلي والمرتبطـــــة بوكي

 لخدمة المجتمال

 جتمال حصر أنشطة خدمة الم -

إنشـــاء وحــــدة إداريــــة تابعــــة  -
ـــة لشـــؤوم خدمـــة  ـــل الكلي لوكي

 المجتمال وتوصيف دورها

   ـــة ـــ  الخـــدمات واألنشـــطة الم دم تو ي
 لخدمة المجتمال 

 

وجود دليل لخـدمات  -
 الكلية تجاا المجتمال 

-  

 لجنة المشاركة المجتمعية  -

وكيـــــــــل الكليـــــــــة لخدمـــــــــة  -
 المجتمال وتنمية البيئة

 لجنة البيئة -

طــــــــــــوال العــــــــــــا   1000
 لدراسي ا

تطويرســبل التعــاوم  -7-3
والتفاعــــــل مــــــال من مــــــات 

 المجتمال

وضـــــال خطـــــة لتفعيـــــل مجـــــاالت  -
 التعاوم

مراجعـــــــة مشـــــــاركات األطـــــــراف  -
المجتمعيـــة وتطويرهـــا فـــى مجـــال  

 لجام الكلية

تم يــــــل األطــــــراف المجتمعيــــــة فــــــى  -
 جال  واللجام الم

دعــوة األطــراف المجتمعيــة للمشــاركة  -
 فى األنشطة المختلفة

 

تضــــاعف تعاعــــدات  -
الكليــــة مــــال الجهــــات 
المســـــــــــتفيدة مـــــــــــم 
خدمات الكليـة لت ـدي  

 خدمات واستشارات

وكيـــــــــل الكليـــــــــة لخدمـــــــــة  -
 المجتمال 

 الجودة  ضماموحدة  -

أعضـــــاء لجنـــــة المشـــــاركة  -
 المجتمعية

طــــــــــــوال العــــــــــــا   
الجــــــامعي حســــــب 
خطـــــــــــط الكليـــــــــــة 
والخطـــــط الزمنيـــــة 
 للجهات المستفيدة
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات فيذأنشطة التن الفرعيةاألهداف 
 

تفعيــــل دور الكليــــة  -7-4
ــي المحاف ــة ــى صــحة  ف عل

 االنسام والحيوام

 

التوعيــــة بمخــــاطر األمــــراغ  -
المعديــــة كــــطنفلونزا الخنــــازير 
ــــة  والطيــــور والحمــــى ال  عي
ـــــيم  ـــــراغ المشـــــتركة ب واالم

 االنسام والحيوام

 

نــدوات يشــار  فيهــا الطــ ب وأطــراف  -
 المجتمال

ــة عــم األمــراغ  - عــرغ أفــ   و ائ ي
 المعديةوالمشتركة

 

 وكيل الكلية لخدمة البيئة  -  -

 الجودة  ضمامدة وح -

 األعسا  و هيئات التدري  -

 لجنة المشاركة المجتمعية -

الشــــهر األول مــــم  20000
 كل فصل دراسي 

ــــــل مشــــــاركة  -7-5 تفعي
أعضــــــــاء هيئــــــــة 
التــــــــدري  فــــــــي 
بـــــــــرامج خدمـــــــــة 

 المجتمال 

حصـــــر مســـــاهمات الطـــــ ب  -
وأعضـــــــاء هيئـــــــة التــــــــدري  
ـــرامج خدمـــة  ومعـــاونيه  فـــي ب

 المجتمال 

-  

رأي المــــــربيم والجهــــــات   اســــــتط  -
المســـتفيدة حـــول جـــودة أداء أعضـــاء 

 هيئة التدري  بتل  الجهات

 ت وي  تنفيذ الخطة -

عمـــــــل زيـــــــارات ميدانيـــــــة للمـــــــزار   -
 الحيوانية و ندوات ارشادية

 

زيــــــــــــــادة عــــــــــــــدد  -
مشــــــاركات الطـــــــ ب 
ـــــــــــة  وأعضـــــــــــاء هيئ
ـــدري  ومعـــاونيه   الت
فــــــي بــــــرامج خدمــــــة 

 المجتمال

  

 وكيل الكلية لخدمة البيئة  -

 الجودة  ضماموحدة  -

   و هيئات التدري األعسا -

 لجنة المشاركة المجتمعية -

ســـبتمبر وديســـمبر  2000
وفبراير وابريـل مـم 

 كل عا 

ـــــــــادة رضـــــــــاء  -7-6 زي
ـــــات ســـــو   من م
العمــــل والمجتمــــال 
المـــدني عـــم أداء 
المؤسســـــــــــــــــــــــــة 
 ومستوى الخريج

عيا  رضـاء من مـات سـو   -
العمــل والمجتمــال المــدني عــم 
أداء المؤسســــــــــة ومســــــــــتوى 

 الخريج

 

 م ئمــة  اســتبيام للكشــف عــم مــدى
 الخريج لسو  العمل يطب  سنويا

  اعــــــداد خطــــــة تطويريــــــة ل رتــــــ ء
باألنشـــطة والبـــرامج التـــى ت ـــدمها 

 الكلية للمجتمال المحلى

زيــــــــــــادة رضــــــــــــاء  -
يديم عـم أداء المستف

 الخريجيم 

 

 وكيل الكلية لخدمة البيئة -

وكيل الكلية لشـئوم التعلـي   -
 والط ب

 الجودة  ضمام وحدة -

 لجنة المشاركة المجتمعية -

ديســــــمبر وفبرايــــــر  1000
 مم كل عا 
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 التقويو المؤ سي وإدارة الجودة

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
ضــــمام اســــتمرارية  -0-1

الت ـــــــوي  الـــــــذاتى لــــــــألداء 
 المؤسسى 

ــــداء  -1 ــــي  ال ــــة لت ي اعــــداد أدوات م نن
 لجميال جوانب المؤسسة.

 

 

ــــــــــ   - - ت يــــــــــي  مســــــــــتويات تح ي
 المستهدف مم الخطة

توافر بيانات عم جميال  -
 جوانب األداء بالكلية

تحســـم مســـتوى األداء  -
 للكلية

 وحدة ضمام الجودة -
لجنـــة الت ـــوي  المؤسســـي  -

دارة الجودة  وا 
 

 
شـــهر أكتـــوبر فـــي كـــل 

 عا 

ــذ خطــة  -0-1 ضــمام تنفي
التحســــــيم المســــــتمر ألداء 

 الكلية
 
 
 
 
 
 

عــــة ومناعشــــة مؤشــــرات الت ــــوي  مراج -
الــذاتي الكلــي للكليــة بمشــاركة األطــراف 
المســـــــــــــــتفيدة )أعضـــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــامليم/أطراف  التري /الط ب/الع

 مجتمعية(
وضال خطة تصـحيحية امعالجـة أوجـه  -

ال صــور مــال تضــمينها للخطــة التنفيديــة 
 للت يي  الذاتى 

 
 

ــ  لصــياغة خطــة التصــحي   - تشــكيل فري
 لتنفيذية للعا  التالىوادماجها فى الخطة ا

 
 
 
 

وجـــود خطـــة للتحســـيم  -
 معتمدة ومعلنة 

 
 
 
 
 
 

 وحدة ضمام الجودة -
لجنـــة الت ـــوي  المؤسســـي  -

دارة الجودة  وا 
 

1000 
شـــهر نـــوفمبر مـــم كـــل 

 عا 
 
 
 
 
 
 

ــذ خطــة  -0-3 ضــمام تنفي
ــــــى  ــــــة عل التحســــــيم المبني
الت وي  الـذاتي لـألداء الكلـي 

 للكلية
 

الت ـوي   وضال ملخ  تنفيذي لنتائج -
 الذاتي لألداء الكلي للكلية

تحلي ت إحصائية لنتائج الت ـوي  الـذاتي  -
وجود خريطـة ألولويـات  - لألداء الكلي للكلية

خطــــة التحســــيم معتمــــدة 
 ومعلنة 

 وحدة ضمام الجودة -
لجنـــة الت ـــوي  المؤسســـي  -

دارة الجودة  وا 
 

3000 

 شهر ديسمبر ومايو
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تحديــد وتفعيـــل دور  -0-4

الجـــودة فـــى  وحـــدة ضـــمام
 تطوير األداء وتعزيزا

 تحليل نتائج الت يي  الذاتى بالوحدة -1
وضـــــال خطـــــة للتحســـــم المســـــتمر  -1

 لألداء المؤسسي للكلية
 متابعة تنفيذ خطة التحسيم -3
 

تحســم عمليــات التعلــي   - وضال مخطط زمني ل شراف والمتابعة  -
والـــتعل  م ارنـــة بالســـنوات 

 الساب ة

 وحدة ضمام الجودة -
لجنـــة الت ـــوي  المؤسســـي  -

دارة الجودة  وا 
 

2000 

ــاني  الفصــل الدراســي ال 
 مم كل عا  جامعي
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 الطالب والخريجون

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تطـــــــــوير سياســـــــــات  9-1

 تحويل للط ب ال بول وال
ــا 9-1-5   رضــا الطــ ب عــم عي

 سياسات ال بول والتحويل ونتائجها
أم ي و  الرائد العلمى بتوعيـة  9-1-1-1

 الط ب بسياسات ال بول والتحويل.  .
اصدار دليل للطالـب وتوزيعـه  9-1-1-6

مم خ ل عس  شئوم الط ب وعسـ  رعايـة 
 الشباب بالكلية  

عمل  اسـتبيانات عيـا  رضـا  9-1-1-0
ل بـــول والتحويـــل الطـــ ب عـــم سياســـات ا

 ونتائجها. 
 

-  
 

ـــة التـــدري  وف ـــا  أعضـــاء هيئ
ــــــة  ــــــد الكلي لتشــــــكيل أ.د. عمي
ووكيـــل الكليـــة لشـــئوم التعلـــي  

 والط ب.

يـــت  ذلـــ  خـــ ل الل ـــاءات  
مــــال الطــــ ب عبــــل بدايــــة 
الدراسة بشهر علـى األعـل 

. 
وجــود الئحــة معتمــدة  - 

تعمـــل بهـــا الكليـــة فيمـــا 
 يخ  الط ب .

يــــت   الم ــــررات التــــى -
 تدريسها للط ب .

ال وانيم الحاكمة لكل  -
 ما يخ  الط ب. 

 
 
 
 

 عميد الكلية.
 مجل  الكلية.
 أعسا  الكلية.
 

10000  

تفعيل الـدع  الط بـي  9-1
طبً ــــا الحتياجــــات الطـــــ ب 

 الفعلية 
 
 
 
 

 
ــدع  واإلرشــاد  تحــديث 9-1-1 خطــة لل

 الط بي.
 

 وضال معايير الدع  األكاديمي .  -
– 

. 
 مي  دليل إرشادي أكاديمي تص -

ـــــدع   - ـــــل لل تـــــوفر دلي
 الط بى

تــــوفر  رؤيــــة ن ــــا   -
عس  رعايـة الشـباب فـي 
ت ـــــدي  الـــــدع  المـــــادي 

 للط ب المحتاجيم .

 عميد الكلية ووك ئها  -
 األعسا  التربوية المختلفة. -
 رؤساء األعسا . -

10000 

عبل بدايـة الدراسـة بكـل  -
 فصل دراسى.
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
ة تفعيــــــــــل األنشــــــــــط 9-3

 الط بية بالكلية.
 . 
ــــل دور األنشــــطة  - وضــــال خطــــة لتفعي

 الط بية في التنمية المتكاملة للطالب. 
 . 

تشــكيل ذات مهــا  محــددة لمتابعــة تنفيــذ  -
 خطة األنشطة الط بية. 

 

تـــوافر خطـــة معتمـــدة  -
 ومو  ة ومعلنة. 

 

. 

وكيــل الكليــة لشــئوم التعلــي   -
 والط ب.

 وحدة ضمام الجودة. 
 عاية الشباب بالكلية.إدارة ر 

ــــــــة  منســــــــ  أنشــــــــطة الط بي
 بالكلية. 

 

طـــوال العـــا  الدراســـي كـــل 
 عا  جامعي. 

تيســـــير إجـــــراءات   4  -9
تعامــــل الطــــ ب مــــال إدارات 

 الكلية المختلفة. 

اعــداد كتيــب للطالــب يتضــمم جوانــب  -
العمل بالكلية واالعسـا  اإلداريـة والعلميـة  

 . هاواالمكانات التي يمكم ام يتعامل مع

 إعداد دليل الطالب   -

 
تــــوفر دليــــل الطالــــب  -

 بالكلية .
 

ــــــدري    - أعضــــــاء هيئــــــة الت
 باألعسا  المختلفة.

 رؤساء األعسا . -
 ط ب مم اتحاد الطلبة  -

5000 
اتمـا  الـدليل عبـل بدايــة  -

 الدراسة بكل فصل دراسى. 
 

تحســــــيم مســــــتوى   4 -9
رضـــا الطـــ ب عـــم خـــدمات 

 . الدع  واإلرشاد الط بي

عيا  رضا الط ب عم خدمات الدع   -
 واالرشاد الط بي  

 

إعـــــداد م يـــــا  لرضـــــا الطـــــ ب عـــــم   -
 خدمات الدع  واالرشاد الط بي  .

-  

 

رضـــا مع ـــ  الطـــ ب  -
ــــــدع   عــــــم خــــــدمات ال

 واالرشاد الط بي .
 

أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدري   
 باألعسا  المختلفة.

 رؤساء األعسا  التربوية -

  

ة خـدمات انشاء  وحد 9-5
 الخريجيم بالكلية.  

 

-  
وضــــال خطــــة وحــــدة خــــدمات شــــئوم  -

 الخريجيم بالكلية. 
ــــــات ســــــج ت  - ــــــوفير   عواعــــــد بيان ت

 الخريجيم والتوجه الو يفي. 
 

رصد وتحليل واعال خدمات وحدة شـئوم   -
 الخريجيم بالكلية.

وجــــــــــــــود وحــــــــــــــدة  -
الخــريجيم بكليــة الطــب 

 البيطرى .

اتما  الكتيب عبل بدايـة  -  بعغ أعضاء هيئة التدري  
 الدراسة بكل فصل دراسى. 

 
ــــــات   -9-0-0-0 مراجعــــــة عواعــــــد بيان

 الخريجيم 
 عميد الكلية. 

 مجل  الكلية.
 أعضاء ورؤساء الكنتروالت

 أواخر كل فصل دراسى. 10000
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
اعـــــداد عائمـــــة بـــــرامج إعـــــداد الطـــــ ب  - 

 الخريجيم لسو  العمل
وجــــود تعـــــاوم بـــــيم  -

عــات الكليــة وبعــغ عطا
 المجتمال المدني .

 أعضاء هيئة التدري .
 رؤساء األعسا .

 بعد االختبارات 

تـــاب الســـنوي للخـــريجيم مـــم إعـــداد الك -
 شئوم الخريجيم بالكلية  خ ل

 

وجـــود وحـــدة شـــئوم  -
 الخريجيم بالكلية .

 .التعلي وكيل  -
 أعضاء هيئة التدري . -
 رؤساء الكنتروالت. -
 رؤساء األعسا . -

5000 
ــــــة العــــــا  الجــــــامعي نه اي

1113/1114 
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 المعايير األكاديمية 

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تحســـــــــــــــــــيم أداء  1 -11

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدري  
والهيئــة المعاونــة فــي إطــار  
ـــــــــــــة  ـــــــــــــايير األكاديمي المع

   ).NARSال ياسية)

ــــادة - ــــة  زي ــــة اعضــــاء هيئ توعي
 التدري  بالمعايير االكاديمية.

   
ــا  مســتوى الــوعى  - ارتف

 بالمعايير االكاديمية .
  

أعضاء هيئـة التـدري  وف ـا 
 لتشكيل أ.د. عميد الكلية 

وحـــدة ضـــمام الجـــودة  -
 بالكلية. 

 

 

 على مدار العا  الجامعي 

تطـــــــــوير البـــــــــرامج  11-1
والم ـــــررات الدراســــــية فــــــي 

ير األكاديميـــة ضـــوء المعـــاي
 ال ايسية. 

 
ــــد - ــــة الت ــــة اعضــــاء هيئ ري  توعي

الم ــــــــررات بالمعــــــــايير االكاديميــــــــة 
 الدراسية. 

ــــة  - تشــــجيال مشــــاركة اعضــــاء هيئ
ــراى فــى المعــايير  ــدري  وابــداء ال الت
 ال ياسية للبرامج والم ررات الدراسية. 

  
 
 
 
 

وجــود  عــوائ   مو  ــة  -  
ومعلنــــة لمعــــايير البــــرامج 

 راسية. والم ررات الد
ــا  مســتوى الــوعى  - ارتف

بالمعـــــــــايير االكاديميــــــــــة 
 للبــــــــــرامج والم ــــــــــررات .

 

 
األعســــا  األكاديميــــة  -

 بالكلية. 
 

 

خ ل العا  الجامعي 
1113 

تحســــــــيم معــــــــايير  11-4
 الرعابة والمتابعة والمسائلة. 

وضـــــال معـــــايير مو  ـــــة ومعلنـــــة   -
للرعابـــة والمتابعـــة والمســـائلة لجميـــال 

 عليمية بالكلية.جوانب العملية الت
 . 
وضــــال خطــــة تحســــيم ممارســــات  -

 ة والمسائلة. عالرعابة والمتاب

تشـــكيل لجنـــة لوضـــال خطـــة لتحســــيم  -
ــــة والمتابعــــة والمســــائلة  ممارســــات الرعاب

 بالكلية. 
 . 

ـــــة  - وجـــــود عائمـــــة مو  
ــــة  ــــة بمعــــايير الرعاب ومعلن

 والمتابعة والمسائلة. 
تـــــوافر خطـــــة معتمـــــدة  -

ــة والمتا ــايير الرعاب بعــة لمع
 والمسائلة. 

 

ــة / مجــال   - مجلــ  الكلي
 االعسا 

أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدري   
الـــــذيم لـــــديه  خبـــــرات فـــــي 
مجــــــال المعــــــايير والجــــــودة 

 واالعتماد.

 

 على مدار العا  الجامعي 



  

 3102-3102جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى –الخطة التطويرية 

  وحدة ضمان الجودة

 

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تح ي  التوافـ  بـيم  11-7

المعــايير األكاديميــة البــرامج 
 والم ررات الدراسية.   

ـــــة  اعـــــداد ت ـــــارير المراجعـــــة الداخلي
ارجيــــــة حــــــول توافــــــ  البــــــرامج والخ

 التعلمية مال المعايير االكاديمية  

ـــراجعييم الخـــارجييم  - ـــاد لجـــام الم اعتم
 والداخلييم للبرامج والم ررات. 

 

ــــائج  - ــــارير بنت وجــــود ت 
ــــل لجــــام المــــراجعييم  عم
الخــــــــارجييم والــــــــداخلييم 
تحـــدد مـــدى وجـــود توافـــ  
ـــة  ـــيم المعـــايير االكاديمي ب
والبــــــــــــــرامج التعلميــــــــــــــة 

 ة .المختلف

خبــــــــــــــراء الم يــــــــــــــيمم   -
 الخارجييم والداخلييم. 

 جميال اعسا  الكلية. -
 وحدة ضمام الجودة.  -
 

5000 

ـــــة بعـــــد  توصـــــيف  مراجع
ــــة  ــــرامج التعلمي ــــال الب جمي

 والم ررات الدراسية

 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 3102-3102جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى –الخطة التطويرية 

  وحدة ضمان الجودة

 

 البرامج التعليمية / المقررات الدرا ية

 المدة الزمنية الميزانية لية التنفيذمسئو  المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
ـــــة    11-1 ضـــــمام م ئم

البرامج التعليمية الحتياجات 
 سو  العمل. 

وضـــال خطـــة اســـتراتيجية ل حتياجـــات  -
المست بلية للمجتمال مم الكلية في ضوء 

 التغيرات المحتملة. 

 استبيانات واستط   رأي. 
 

زيادة معدالت التو يـف  -
لخريجي الكليـة مـم خـ ل 

ــول ســو  د راســة مــدى عب
 العمل للخريج. 

 . 

 .لجنة البرامج التعلمية-
وحــــــدة ضــــــمام الجــــــودة  -

 بالكلية. 

2000 

مستمر كل عا  
 جامعي

ــــــــرامج  11-1 اتســــــــا  الب
ة مــــــال والم ـــــررات الدراســـــي
 . المستجدات ال ومية

ــرامج والم ــررات  - ــة الدوريــة للب المراجع
 . ي ضوء التغيرات الدراسية ف

 

راجعـة البـرامج والم ـررات تشكيل لجنة لم -
 الدراسية 

ــــــــــديل المســــــــــتمر  -  التع
للبـــــــــــــرامج والم ـــــــــــــررات 

 الدراسية الحالية. 
 

جميــال اعضــاء هيئــة  -
 .التدري  بالكلية

وحدة ضـمام الجـودة  -
 بالكلية. 

ــــــــــــرامج  - ــــــــــــة الب لجن
التعليميـــــــة والم ـــــــررات 

   الدراسية. 
 

 

 طوال العا  الجامعي 

 
 
 
 
 
 



  

 3102-3102جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى –الخطة التطويرية 

  وحدة ضمان الجودة

 

 الت المادية للتعلوالتعليو والتعلو والتسهي 

 مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ األهداف اإلستراتيجية
 الميزانية

 المدة الزمنية

التوســـــــــــــال فـــــــــــــي  11-7
اســـــــــــــــتخدا  الم ـــــــــــــــررات 
ــــــي   ــــــي التعل ــــــة ف اإللكتروني

 والتعل . 

نشر ال  افة اإللكترونية عبر حم ت * 
ع مية لتهيئة المجتمال  توعوية وا 

بل والتفاعل مال هذا النمط للت  الط بي
 مم التعل . 

 * 
 تطسي  مبدأ التعل  الذاتي* 

 . 
 

  الم رراتالتحول التدريجي إلى 
اإللكترونية وطر  برامج 

 أكاديمية إلكترونيًاو 

 . 
تــــوافر عــــدد مناســــب  -

مـــــــــــــم الم ـــــــــــــررات 
 اإللكترونية بالكلية. 

 

 

األستاذ الدكتور عميد الكليـة 
والـــوك ء ورؤســـاء األعســـا  

عســــــــــــا  واألكاديميــــــــــــة واال
 بالكلية.

وحــــــدة ضــــــمام الجــــــودة  -
 بالكلية.

أعضـــاء هيئـــة التـــدري    -
 بالكلية. 

 

10000 

 طوال العا  الجامعي

 

 



  

 3102-3102جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى –الخطة التطويرية 

  وحدة ضمان الجودة

 

 أعضاء هيئة التدريو
 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 

ضــــــــــمام كفايـــــــــــة  13-1
ـــــــة ـــــــاءة أعضـــــــاء هيئ  وكف
 التدري  والهيئة المعاونة. 

ـــــي  - ـــــادة ف ـــــد نســـــب العجـــــز أو الزي تحدي
أعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة فـي 

 األعسا  المختلفة. 
مــــدى التوافــــ  بــــيم التخصصــــات  رصــــد -

العلمية ألعضاء التـدري  والهيئـة المعاونـة 
 والم ررات التي ي وموم بتدريسها.  

الم ارنـــــة بـــــيم أعـــــداد أعضـــــاء هيئـــــة  -
لتدريســـــوالهيئة المعاونـــــة وعـــــدد طـــــ ب ا

 الكلية. 
تحديد األعباء التدريسية لألعضاء هيئة  -

التــدري  والهيئــة المعاونــة وم ارنــة مــدى 
ــة المدونــة  تواف هــا مــال تخصصــاته  العلمي

 في شهاداته  العلمية. 

 . 
وجـــود ت ـــارير بالنســـبة  -

اإلحصائية الخاصة بنسبة 
ــــدري   ــــة الت أعضــــاء هيئ

ونـــة لطـــ ب والهيئـــة المعا
 الكلية.

-  

ــــــــــة  - ال يــــــــــادات األكاديمي
 بالكلية. 

رؤســــــــــــــــاء األعســــــــــــــــا   -
وحـــدة ضـــمام  -األكاديميـــة 

 الجودة بالكلية. 
ـــــــة  - ـــــــة أعضـــــــاء هيئ لجن

 التدري . 

 

 كل عا  جامعي

ضمام تفعيل عواعـد  13-1
وضـــــوابط تعيـــــيم أعضـــــاء 
ــــــة  ــــــدري  والهيئ ــــــة الت هيئ

 المعاونة. 

 
  وضـــال خطـــة خمســـية الحتياجـــات أعســـا -

الكليــة مــم أعضــاء هيئــة التــدري  والهيئــة 
 المعاونة.

ع م معـايير وضـوابط المفاضـلة  - نشر وا 
 بيم المت دميم للتعييم. 

 
 
 

  
وجــــود خطــــط خمســــية  -

 مست بلية معلنة للتعييم. 

رؤســـــــــاء األعســـــــــا   -
 األكاديمية بالكلية. 

لجنـــة أعضـــاء هيئـــة  -
 التدري .

وحــــــــــــدة ضــــــــــــمام  -
 الجودة. 
 

 

جامعي خ ل العا  ال
1114 

 التنميـــــــة المهنيـــــــة  13-3
ـــــدري   ـــــة الت ألعضـــــاء هيئ

 والهيئة المعاونة.   

إعــداد بـــرامج تدريبيـــة مســـتمرة ألعضـــاء  -
 هيئة التدري  والهيئة. 

ت يي  فعالية برامج تـدريب اأعضـاء هيئـة  -
 التدري  والهيئة المعاونة. 

ندوات وورش عملو وتن ي  ل اءات مـال  -
ديد الكفاءات الواجب الخبراء الخارجييم لتح

توافرها في أعضـاء هيئـة التـدري  والهيئـة 
 المعاونة. 

 

تحســــــــم الممارســــــــات  -
ــة  التدريســية ألعضــاء هيئ
ــــــــــــــة  ــــــــــــــدري  والهيئ الت

 المعاونة. 

رؤســــــــــــــــاء األعســــــــــــــــا   -
 األكاديمية بالكلية. 

ـــــــة  - ـــــــة أعضـــــــاء هيئ لجن
 التدري .

 وحدة ضمام الجودة.  -

 

 مستمرة



  

 3102-3102جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى –الخطة التطويرية 

  وحدة ضمان الجودة

 

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تطـــوير ن ـــ  ت يـــي   13-4

أعضاء هيئة التـدري  أداء 
 والهيئة المعاونة. 

ــة  - ــي  أداء أعضــاء هيئ ــايير ت ي ــد مع تحدي
 التدري  والهيئة المعاونة. 

  

إعـداد وت نــيم أدوات ت يـي  أداء أعضــاء  -
 هيئة التدري  والهيئة المعاونة. 

.  

ـــــة  - وجـــــود عائمـــــة مو  
ومعلنة بمعايير ت يي  أداء 
ــــدري   ــــة الت أعضــــاء هيئ

 ة. والهيئة المعاون
-  
تحســــــم أداء أعضــــــاء  -

هيئــــة التــــدري  والهيئــــة 
 المعاونة. 

 

ــة / مجــال   - مجلــ  الكلي
 االعسا 

أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدري   
الـــــذيم لـــــديه  خبـــــرات فـــــي 
مجــــــال المعــــــايير والجــــــودة 

 واالعتماد.
 وحدة ضمام الجودة.  -

 

 

 طوال العا  الجامعي .

زيادة معامـل الرضـا  13-5
ـــــة  ـــــو يفي ألعضـــــاء هيئ ال

 والهيئة المعاونة. التدري  

تحديـــد مســـتوى معامـــل الرضـــا الـــو يفي  -
 ألعضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة. 

 

إعداد وت نيم أدوات عيا  معامل الرضا  -
الــو يفي ألعضــاء هيئــة التــدري  والهيئــة 

 المعاونة. 
  

زيـــــادة معامـــــل الرضـــــا  -
 الو يفي.

زيـــادة مســـتوى االلتـــزا   -
 واالنتماء الو يفي. 

ضــــاء هيئــــة التــــدري  ع -أ
الــــــــذيم ذوي الخبــــــــرة فــــــــي 

 المجال.
 وحدة ضمام الجودة.  -

 

 

 طوال العا  الجامعي
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 البحث العلمي واألنشطة العلمية
 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 

تطوير خطـة البحـث  14-1
العلمـــــــــي بالكليـــــــــة وفً ـــــــــا 

 حتياجات المجتمال. ال

بح يــة للكليــة تعكــ  الخطــة ال تحــديث -
احتياجـــات المجتمـــال ومشـــاكله وعضـــاياا 

 الملحة. 
 

 . 
ام مـــم األعســـا  العلميـــة تشـــكيل لجـــ -

لوضال خطة بح ية عامـة للكليـة تعكـ  
 احتياجات ومشك ت المجتمال. 

ـــــوائ  بالمجـــــاالت  - وجـــــود ع
ــة للبحــث العلمــى فــى  المختلف

جـــات المؤسســـة تعكـــ  احتيا
 المجتمال ومشك ته. 

زيادة معدالت الشراكة بـيم  -
الكلية والمؤسسات المجتمعية 

 المختلفة. 

أعضاء هيئـة التـدري  وف ـا 
ــــة  ــــد الكلي لتشــــكيل أ.د. عمي
ووكيــــــل الكليــــــة للدارســــــات 

 العليا.
رؤســـــــــــــاء األعســـــــــــــا   -

 العلمية.
-  

 وحدة ضمام الجودة.  -

لجنــة البحــث العلمــي  - -
 واألنشطة. 

2000 

1114  

ـــــــة  14-1 تطـــــــوير من وم
البحــــث العلميــــة واألنشــــطة 

 البح ية بالكلية. 

بيانــــــات للبحــــــوث العاعــــــدة  تحــــــديث -
العلمية واألنشطة البح ية ألعضاء هيئـة 

 التدري  بالكلية.
وضــال خطـــة لتحســـيم مـــوارد إضـــافية  -

 لدع  البحث واألنشطة البح ية والكلية. 
ـــــة متخصصـــــة  - ـــــرامج تدريبي إعـــــداد ب

ـــة مهـــارات البحـــث  ـــة لتنمي العلمـــي للهيئ
 المعاونة.  

تحديد لجنة ل نوات االتصال بالمراكز  -
والمؤسســات البح يــة المتخصصــة علــى 

 المستوى المحلي وال ومي والعالمي. 
تســــــهيل إجــــــراءات رعايــــــة ودعــــــ   -

 الباح يم بالكلية. 

وجــــــــود عاعــــــــدة بيانــــــــات  -
متكاملــــة للبحــــوث واألنشــــطة 
البح يــــــــة ألعضــــــــاء هيئــــــــة 

 التدري  بالكلية. 
وجــود خطــط بح يــة مو  ــة  -

ـــــة  ـــــة لألعســـــا  المختلف ومعلن
 بالكلية. 

تحســـــم مهــــــارات البحــــــث  -

أعضاء هيئـة التـدري  وف ـا 
ــــة  ــــد الكلي لتشــــكيل أ.د. عمي
ووكيــــــل الكليــــــة للدارســــــات 

 العليا.
رؤســـــــــــــاء األعســـــــــــــا   -

 العلمية.
-  

 وحدة ضمام الجودة.  -

لجنــــة البحـــــث العلمـــــي  -

3000 

 طوال العا  الجامعي
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
 واألنشطة.  العلمي لدى الباح يم بالكلية. 

ــــيم مــــم الهيئــــات  - مم ل
والمراكـــــز والمؤسســـــات 
 البح ية المتخصصة. 

ــــــــائج  3 -14 تو يــــــــف نت
البحــوث واألنشــطة البح يــة 
ـــات  ـــز فعالي ـــي دعـــ  وتعزي ف
ـــــــتعل   ـــــــي  وال ـــــــة التعل عملي

 بالكلية. 

تطـــوير البـــرامج والم ـــررات الدراســـية  -
ــائج البحــوث واألنشــطة  ــا لنت ــة طبً  بالكلي

 ة. البح ي
إعــــــداد عــــــوائ  بالمشــــــاريال البح يــــــة  -

والندوات العلمية التي يمكم لطلبة الكلية 
 االشترا  فيها. 

تشكيل لجنة لمراجعـة وت يـي  البـرامج  -
ــائج  ــا لنت والم ــررات بصــفة مســتمرة وفً 

 البحوث العلمية واألنشطة البح ية. 
ـــل نـــدوات وورش عمـــل للطـــ ب  - عم

ــ ــة والن ــوعيته  بالمشــاريال البح ي دوات لت
العلميــة التــي يكمــنه  المشــاركة فيهــاو 
وكيفية التواصل مال الجامعـات والكليـات 

 والمراكز البح ية المتخصصة. 

 
وجود تطوير في توصـيفات  -

البـــرامج والم ـــررات الدراســـية 
 بالكلية.

 

أعضاء هيئـة التـدري  وف ـا 
ــــة  ــــد الكلي لتشــــكيل أ.د. عمي
ووكيــــــل الكليــــــة للدارســــــات 

 العليا.
  رؤســـــــــــــاء األعســـــــــــــا -

 العلمية.
-  . 

 وحدة ضمام الجودة.  -

لجنــــة البحـــــث العلمـــــي  -
 واألنشطة. 

مم ليم مم الهيئات والمراكز 
والمؤسســـــــــــــات البح يـــــــــــــة 

 المتخصصة.
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
تطــوير ن ــ  تمويــل  14-4

البحــــث العلمــــي واألنشــــطة 
 البح ية بالكلية. 

  

وضــــال خطــــة للمصــــادر اإلضــــافية  -
 طة. لتمويل البحث العلمي واألنش

-  
ـــات المجتمـــال المـــدني  - االتصـــال بهيئ

ورجــــال األعمــــال ومؤسســــات الخــــا  
لتبنـــــي بعـــــغ المشـــــروعات البح يـــــة 

 بالكلية.
زيادة المخصصـات الماليـة  -

للبحــــــث العلمــــــي واألنشــــــطة 
 البح ية بالكلية. 

أعضاء هيئـة التـدري  وف ـا 
ــــة  ــــد الكلي لتشــــكيل أ.د. عمي
ووكيــــــل الكليــــــة للدارســــــات 

 العليا.
عســـــــــــــا  رؤســـــــــــــاء األ -

 العلمية.
 وحدة ضمام الجودة.  -

لجنــــة البحـــــث العلمـــــي  -
 واألنشطة. 

مم ليم مم الهيئات والمراكز 
والمؤسســـــــــــــات البح يـــــــــــــة 

 المتخصصة.

 

 

التعــــاوم والتنســــي   14-5
بــــــــــيم البحــــــــــث العلمــــــــــي 
ـــة  ـــة بالكلي واألنشـــطة البح ي

 والمستوى الدولي. 

وضـــال عائمـــة بالمشـــروعات البح يـــة   -
بح ـــي للمؤسســـة وبرتوكـــوالت التعـــاوم ال

مـــــال المؤسســـــات المحليـــــة واإلعليميـــــة 
 والعالمية

ــة  - ــر  لتطســي  مجل وضــال تصــور م ت
علميــــة للكليــــة لنشــــر البحــــوث العلميــــة 
تاحتهــــــا  ألعضــــــاء هيئــــــة التــــــدري  وا 

 للباح يم اآلخريم. 

 
اتفاعيـــات وبروتوكـــوالت تعـــاوم ع ـــد  -

ــات  ــة والهيئ ــة الدولي ــات البح ي مــال العيئ
المتخصصة في تمويل البحـوث العلميـة 

 واألنشطة البح ية. 
إعــــ   البــــاح يم بمواعيــــد ومحــــاور  -

المــــــــــــؤتمرات والنــــــــــــدوات العلميــــــــــــة 
جــراءات الت ــد  لهــا مــال  المتخصصــة وا 

تعـاوم وجود بروتوكـوالت لل -
ــيم الكليــة والجهــات  البح ــي ب

 البح ية األخرى. 
مشـــــــــاركة الكليـــــــــة فـــــــــي  -

مشــروعات بح يــة ممولــة مــم 
مؤسســـــــــــــــــات التمويـــــــــــــــــل 

 المتخصصة. 
وجـود اتفاعيـات بح يـة بـيم  -

أعضاء هيئـة التـدري  وف ـا 
ــــة  ــــد الكلي لتشــــكيل أ.د. عمي
ووكيــــــل الكليــــــة للدارســــــات 

 العليا.
 رؤساء األعسا  العلمية  -

 وحدة ضمام الجودة.  -

لجنــــة البحـــــث العلمـــــي  -
 واألنشطة. 
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 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 
ـــــــي  - ـــــــة ف ـــــــاح يم بالكلي مشـــــــاركة الب

ــــة  ــــة العالمي ــــدوات العلمي المــــؤتمرات والن
 والمحلية وال ومية. 

 ت دي  الدع  المالي المناسب. 
 

الكليـــة والمؤسســـات البح يـــة 
 المحلية واإلعليمية والدولية. 

ـــــادة مشـــــاركة أعضـــــاء  - زي
هيئة التدري  فـي المـؤتمرات 

علميــــــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــــدوات ال
 المتخصصة. 

 

مم ليم مم الهيئات والمراكز 
والمؤسســـــــــــــات البح يـــــــــــــة 

 المتخصصة.
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 الدرا ات العليا

 المدة الزمنية الميزانية مسئولية التنفيذ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةهداف األ
تفعيــل دور اإلرشــاد  15-1

األكـــــــاديمي فـــــــي تبصـــــــير 
ــــرامج الدراســــات  الطــــ ب بب

 العليا. 

وضـــال دليـــل ل رشـــاد األكـــاديمي  -
ـــرامج  ـــا يتضـــمم  الب للدراســـات العلي
ـــــــدبلومات  ـــــــة المتاحـــــــة وال التعليمي

 التسجيل بها. وكيفية 

ــــة  - تكشــــيل لجن
لوضـــــــــال دليـــــــــل 
لطـــ ب الدراســـات 

 العليا 
 

وجـــود دليـــل اإلرشـــاد األكـــاديمي للدراســـات  -
 العليا. 

ــاديميم  - وجــود ســج ت عمــل المرشــديم األك
 بالكلية. 

ـــــد  - ـــــا بمواعي ـــــزا  طـــــ ب الدراســـــات العلي الت
 التسجيل والسحب واإلضافة. 

بــرامج اســت رار طــ ب الدراســات العليــا فــي ال -
 التي ت  اختياره  لها. 

لجــــــــــــــام اإلرشــــــــــــــاد 
 األكاديمي 

 طوال العا  الجامعيو  3111

ــــــــــوائ   15-3 تحــــــــــديث ل
 وبرامج الدراسات العليا. 

ــى كــل عســ  الــذى  - ــال ال ئحــة عل توزي
ي ــو  بــدورا بتصــوير نســ  لكــل أعضــاء 

 .للتمهيد لتحدي ها هيئة التدري  به
-  

العمــــــل علــــــى تــــــوافر 
عليـا الئحة الدراسـات ال

فــــي األعســــا   ةمعتمــــد
 المختلفة بالكلية و  

ـــة  وجـــود الئحـــة معتمـــدة  - تعمـــل بهـــا محد 
 الكلية فيما يخ  الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية.
 مجل  الكلية.
 أعسا  الكلية.
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  وحدة ضمان الجودة

 

 التقييو المستمر للفاعلية التعليمية
 المدة الزمنية الميزانية ولية التنفيذمسئ المؤشرات اآلليات أنشطة التنفيذ الفرعيةاألهداف 

ضمام شمولية  -16-1
 واستمرارية الت وي  

وضال خطة معتمدة ومعلنة للت يي  
 الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية 

 متابعة تنفيذ الخطة 

عمل ورش عمل لن ل   افة الت يي  الشامل 
 استط   أراء  –والمستمر 

استخدا  ن ا  الت وي  
خ ل تعديل الشامل مم 

 –الورعة االختيارية 
 استخدا  الت يي  المستمر 

فري  أعضاء هيئة التدري  
 ولجنة الجودة 

 وحدة الت وي  بالكلية

 طوال العا  الجامعي 1111

االستفادة مم  -16-1
نتائج الت يي  في تحسيم 

 الفاعلية التعليمية بالكلية. 

مراجعة وتحليل نتائج الت يي   -
 لتعليمية. لعناصر الفاعلية ا

وضال خطة لتحسيم الفاعلية  -
 التعليمية في ضوء نتائج الت يي .  

 إعداد استبيام لمناعشة نتائج الت وي  
معرفة اآلراء المختلفة لتحديد جوانب 

 ال صور 

وجود إجراءات تصحيحية 
 عم نتائج الت وي  

فري  أعضاء هيئة التدري  
 ولجنة الجودة 

 طوال العا  الجامعي 3111

تفعيل الن ا    -16-3
الداخلي إلدارة الجودة 

 بالكلية. 

مراجعة وت يي  ت ارير البرامج  -
 والم ررات الدراسية.  

المتابعة الدورية لت ارير البرامج والم ررات 
 وملفات الم ررات 

وجود خطط لمعالجة وتصحي  الجوانب 
 السلبية 

ت ارير عم الم ررات 
الدراسية مم وجهة ن ر 

 معالجة –الط ب 
وعي  –الجوانب السلبية 

 العامليم ب  افة الجودة 

وحدة  –األعسا  األكاديمية 
 الجودة بالكلية 

  -طوال العا  الجامعي 5111

تفعيل ن     -16-6
المسائلة والمحاسبية 

 بالكلية

 
نشر اللوائ  وال وانيم الخاصة  -

بالمساءلة والمحاسبة عيما يخ  
 الفعالية التعليمية  

لتعريف الط ب  بية ع د مؤتمرات ط
بح وعه  وواجباته  مراجعة مدى استجابة 
الكلية لشكاوى الط ب وضال آليات لتل ي 

ت يي  أداء أعضاء هيئة -شكاوى الط ب 
 التدري  ومعاونيه  

م ارنة األداء بمستويات 
 معيارية 

االلتزا  باللوائ  وال وانيم 
 مم عبل جميال العامليم 

 وكيل الكلية –عميد الكلية 
 رؤساء األعسا  –

 طوال العا  الجامعي 11111
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