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2011  -2010 خطة عمل وحدة ضمبن الجىدة  

 مالحظبت
المسئىل  مدة التىفيذ

 التىفيذي
 المهبم االوشطة التىفيذية

 مه الي

نهكهيخ يىَيىيزى انزىثيك في يدهس شهش  2011يبيى  30  2011اثشيم  1   

االداسي انهيكم 
نىحذح ضًبٌ 

 اندىدح
ثشئبسخ سئيس 

 انىحذح

 خيخيسزشادهذافهب االأ وضغ سسبنخ انىحذح ،
خيخ ورىثيمهب ياالسزشاد انىحذح  لػى وخطخ 

.يٍ يدهس انكهيخ  

1.  

(1)يشفك   

 رى انزىثيك في يدهس شهش يبيى نهكهيخ
2011اثشيم  1 2011يبيى 10 .نهىحذحوضغ انهيكم انزُظيًي واإلداسي  يذيش انىحذح   2.  

انكهيخ  يرى يُبلشزه في يدهس  
2011/ 24/1ثزبسيخ   

4/4/2011و   

 و رى رىصيؼه ػهي خًيغ سؤسبء االلسبو
(انًدهس( ) 2)يشفك  

(خطبةال() 3)يشفك   

2011اثشيم  30 2011يُبيش 1   يذيش انىحذح 
وضغ أنيبد إَشبء َظبو ضًبٌ خىدح داخهي 

.ثبنكهيخ  
3.  

 

2011يىنيى  2010سجزًجش    
 ػًيذ انكهيخ 
 يذيش انىحذح

وضغ أنيبد نزفؼيم انزمىيى انذاخهي ثبنكهيخ 

internal auditing  . 
4.  

  9/3/2010رى انزىثيك ثزبسيخ 

 و خبسي يزبثؼخ َششهب
يدهس انكهيخ( 4)يشفك   

2011يىنيى  2010سجزًجش    
 انؼًيذ 
 انىكيم

 يذيش انىحذح

دػى ويزبثؼخ إداسح انكهيخ في وضغ سسبنخ 
و دوسيخ  وَششهب ثبنكهيخ انشؤيخ وانكهيخ 

.يشاخؼزهب  

5.  
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.6 :يزبثؼخ األَشطخ األكبديًيخ وانزي رشًم    

 
2011يىنيى   2010سجزًجش  

وكيم انكهيخ نشئىٌ 
 انطالة

 

 وضع المعايير االكاديمية  -

 

2011اغسطس   2011اثشيم  

ندُخ رىصيف 
انجشَبيح ثشئبسخ 

وكيم انكهيخ نشئىٌ 
 انطالة

 امجنتىصيف البر -

يمىو يُسمى اندىدح ثباللسبو ثزسهى و 
يشاخؼخ رىصيفبد انًمشساد انذساسيخ 

 انزي نى يزى رسهيًهب ثؼذ
 االسجىع انثبَي يٍ انفصم انذساسي

يُسمى اندىدح 
 ثباللسبو

 

 تىصيف المقررات الذراسية  -

 
 2011اغسطس 

وكيم انكهيخ نشئىٌ 
 انطالة

 امج نتقرير البر -

 
 ثبسجىػيٍثؼذ ظهىس انُزيدخ 

يُسمى اندىدح 
 ثباللسبو

 رير المقررات الذراسيةاتق -

 ثؼذ االَزهبء يٍ رىصيف انجشَبيح

  
وكيم انكهيخ نشئىٌ 

 انطالة

التأكذ مه أن المخرجات التعليمية تحقق  -

رسالة الكلية التي بالتالي تحقق وتىائم 

 جية يستراتهذافها االأرسالة الجامعة و
 

2011سجزًجش   
ضًبٌ يذيش وحذح 
 اندىدح

يزبثؼخ ويشاخؼخ انزمبسيش انسُىيخ نهزمييى 
انزاري نهكهيخ وإنزضايهب  ثبنًُبرج انًطهىثخ 

 .وانزىليذ انضيُي انًحذد نهب

7.  

 

2011يىنيى   2010سجزًجش  

 
 

وكيم انكهيخ نشئىٌ 
 انطالة

رطىيشهب وانزأكذ  يزبثؼخ َظى رمييى انطالة ،
يٍ َىػيخ ورذسيت أػضبء هيئخ انزذسيس 

وسش ) ػهي طشق انزمييى انًسزدذح وانحذيثخ
 (ػًم 

8.  

يدهس وحذح ضًبٌ اندىدح ثزبسيخ 
24/3/2011 

 (1)يشفك 
 

  
انًسئىل انزُفيزي 
نًؼيبس انطالة و 

 انخشيدىٌ
هبنخ ديشداش/ د  

وضغ آنيخ نضى طالة يٍ انسُىاد 
اني انىحذح نهًشبسكخ في انذساسيخ انًخزهفخ 

 .أَشطزهب

9.  
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2011سجزًجش    سئيس انىحذح 2010سجزًجش  

دػى ويزبثؼخ إداسح انكهيخ وااللسبو انًخزهفخ 

 siteفي انزحضيش نهضيبساد انًيذاَيخ 
visits   وصيبساد انًزبثؼخfollow up 
visits 

10.  

ػجيش لبسى / لبو انًذيش انزُفيزي نهىحذح د
ثبنمبء يحبضشح نهزؼشيف ثثمبفخ اندىدح 
نهسبدح أػضبء هيئخ انزذسيس و انهيئخ 

 انًؼبوَخ 
 

رى ادساج َشش ثمبفخ اندىدح نهطالة في 
 خطخ اندىدح ناللسبو

2011اغسطس  2010سجزًجش     

وضغ خطخ ػًم نحًالد انزىػيخ انًزؼهمخ 
وانزغيشاد وانزطىساد ثُشش ثمبفخ اندىدح 

انزي طشأد ػهيهب ورنك ػهي يسزىي 
انطالة واػضبء هيئخ انزذسيس ،واالداسييٍ 

 .وانًسزفيذيٍ

11.  

(5)يشفك 2011يبيى   2011يُبيش    

انًسئىل انزُفيزي 
نًؼيبس أػضبء هيئخ 

 انزذسيس
هُذ حسيٍ/ د  

يزبثؼخ دساسخ انكهيخ وااللسبو انًخزهفخ 
ألػضبء هيئخ نإلحزيبخبد انزذسيجيخ 

انزذسيس واإلداسييٍ ورنك نزًُيخ لذسارهى 
يغ وضغ خطخ ػًم رذسيجيخ يغ 

انًزخصصيٍ يٍ داخم او خبسج انكهيخ 
 واندبيؼخ

12.  

    

رطجيك َظبو انًشاخؼبد انخبسخيخ نأللسبو 

 External  انًخزهفخ و انجشَبيح
reviewing 

13.  

 

2011اغسطس  2010سجزًجش    
 سئيس  انمسى

انكهيخوكيم   

 :ثُبءا ػهياالخشاءاد انزصحيحيخ يزبثؼخ 
أساء انطالة في االسزجيبٌ و في انًدبنس  -

 انًخزهفخ
 َزبئح االيزحبَبد -
 رمبسيش انًشاخؼبد انخبسخيخ -

14.  
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