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2012  -2011 خطة عمل وحدة ضمبن الجىدة  

 مالحظبت
المسئىل  مدة التىفيذ

 التىفيذي
 المهبم االوشطة التىفيذية

 مه الي

شهش ل انكهٍخ فً يدهظ حثٍكٌدت رى

  اكزىثش
2011 عجزًجش 20 2011اكزىثش 15 انىحذحيذٌش    

انهٍكم  انزؼذٌالد انًغزدذح ػهى اخشاء
.انزُظًًٍ واإلداسي نهىحذح  

1. 

ٌدت رىثٍمخ فً يدهظ انكهٍخ 
 نشهشدٌغًجش

2012 ٌىٍَى 30 2011 أكزىثش 1    

انهٍكم االداسي 
نىحذح ضًبٌ 

 اندىدح
ثشئبعخ سئٍظ 

 انىحذح

 حيجيداسدطإلاهذافهب أ وضغ سعبنخ انىحذح ،
ورىثٍمهب  حيجيداسدطإلا انىحذح  لػى وخطخ 

.يٍ يدهظ انكهٍخ  

.2 

انكهٍخ  يرى يُبلشزه فً يدهظ  
2011/ 24/1ثزبسٌخ   

4/4/2011و   

 و رى رىصٌؼه ػهً خًٍغ سؤعبء االلغبو
(انًدهظ( ) 2)يشفك  

(خطبةال() 3)يشفك   

2012ٌىٍَى  30 2011أكزىثش  1    يذٌش انىحذح 
وضغ أنٍبد إَشبء َظبو ضًبٌ خىدح داخهً 

.ثبنكهٍخ  
3.  

2012ٌىٍَى  30  2011أكزىثش  1    
 انؼًٍذ 
 انىكٍم

 يذٌش انىحذح

و سؤٌخ   سعبنخ َشش يزبثؼخ إداسح انكهٍخ فً
.و دوسٌخ يشاخؼزهب انكهٍخ  

.4 

 
 

  
 5. :يزبثؼخ األَشطخ األكبدًٌٍخ وانزً رشًم  

 
2012ٌُبٌش  30  2011 أكزىثش 1  

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ 
 انطالة

 

 وضع المعايير االكاديمية  -
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2012 ٌمسأة 30  2011 أكزىثش 1  

ندُخ رىصٍف 
انجشَبيح ثشئبعخ 

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ 
 انطالة

 امجنتىصيف البر -

ٌمىو يُغمى اندىدح ثباللغبو ثزغهى و 
يشاخؼخ رىصٍفبد انًمشساد انذساعٍخ 

 انزً نى ٌزى رغهًٍهب ثؼذ

 انشثٍغ نهؼبو &انخشٌف  فصماالعجىع انثبًَ يٍ 
  2012-2011 انذساعً

يُغمى اندىدح 
 ثباللغبو

 

 تىصيف المقررات الذراسية  -

 
 

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ 
 انطالة

 امج نتقرير البر -

 
 ثؼذ ظهىس انُزٍدخ ثبعجىػٍٍ

يُغمى اندىدح 
 ثباللغبو

 رير المقررات الذراسيةاتق -

 ثؼذ االَزهبء يٍ رىصٍف انجشَبيح

  
وكٍم انكهٍخ نشئىٌ 

 انطالة

التأكذ مه أن المخرجات التعليمية تحقق  -

رسالة الكلية التي بالتالي تحقق وتىائم 

 جية يستراتهذافها االأرسالة الجامعة و
 

2012َىفًجش  30  
يذٌش وحذح ضًبٌ 

 اندىدح

سٌش انغُىي نهزمٍٍى يزبثؼخ ويشاخؼخ انزك

 2012-2011نهؼبو انذساعى  انزارً نهكهٍخ

وإنزضايه  ثبنًُبرج انًطهىثخ وانزىلٍذ 
 .انضيًُ انًحذد نهب

.6 

 

2012 أغغطظ  2011عجزًجش  

 
 

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ 
 انطالة

رطىٌشهب وانزأكذ  يزبثؼخ َظى رمٍٍى انطالة ،
يٍ َىػٍخ ورذسٌت أػضبء هٍئخ انزذسٌظ 

وسػ ) ػهً طشق انزمٍٍى انًغزدذح وانحذٌثخ
 (ػًم 

.7 

 

  
انزُفٍزي انًغئىل 

نًؼٍبس انطالة و 
 انخشٌدىٌ

هبنخ ديشداػ/ د  

وضغ آنٍخ نضى طالة يٍ انغُىاد 
انذساعٍخ انًخزهفخ انً انىحذح نهًشبسكخ فً 

 .أَشطزهب

.8 

2012عجزًجش    سئٍظ انىحذح 2011عجزًجش  
دػى ويزبثؼخ إداسح انكهٍخ وااللغبو انًخزهفخ 

ألداء  صٌبساد انًزبثؼخلفً انزحضٍش 

.9 
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  انزذسٌظ أػضبء هٍئخ

 
 

2012اغغطظ  2011عجزًجش     

وضغ خطخ ػًم نحًالد انزىػٍخ انًزؼهمخ 
ثُشش ثمبفخ اندىدح وانزغٍشاد وانزطىساد 

انزً طشأد ػهٍهب ورنك ػهً يغزىي 
انطالة واػضبء هٍئخ انزذسٌظ ،واالداسٌٍٍ 

 .وانًغزفٍذٌٍ

.10 

2012 عجزًجش  2011ٌُبٌش    

انًغئىل انزُفٍزي 
هٍئخ نًؼٍبس أػضبء 
 انزذسٌظ

هُذ حغٍٍ/ د  

يزبثؼخ دساعخ انكهٍخ وااللغبو انًخزهفخ 
نإلحزٍبخبد انزذسٌجٍخ ألػضبء هٍئخ 

انزذسٌظ واإلداسٌٍٍ ورنك نزًٍُخ لذسارهى 
يغ وضغ خطخ ػًم رذسٌجٍخ يغ 

انًزخصصٍٍ يٍ داخم او خبسج انكهٍخ 
 واندبيؼخ

.11 

    

رطجٍك َظبو انًشاخؼبد انخبسخٍخ نأللغبو 

 External  انًخزهفخ و انجشَبيح
reviewing 

.12 

 

2012اغغطظ  2011عجزًجش    
 سئٍظ  انمغى
 وكٍم انكهٍخ

 :ثُبءا ػهًاالخشاءاد انزصحٍحٍخ يزبثؼخ 
أساء انطالة فً االعزجٍبٌ و فً انًدبنظ  -

 انًخزهفخ
 َزبئح االيزحبَبد -
 رمبسٌش انًشاخؼبد انخبسخٍخ -

.13 

 


