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 حقوق الطبع محفوظة لوحدة ضمان الجودة

 جامعة المنصورة –كلية العلوم 

 ةا, أو نقله على أية هيئة  أو  بأي, أو خزنه فى أى نظام لخزن المعلومات واسترجاعهيبغير مسموح بطبع أى جزء من هذا الكت

من صاحب حق  ا إال بإذن كتابيأو استنساخاً أو تسجيالً أو غيرهلكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية,  وسيلة سواًء كانت إ

 الطبع
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 ةـــمقدم

 محافظةةبمدينةة المنصةورة لمدمةة ابنةا   9191تأسست سنة  كلية العلوم جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية

مة  الهيةةة الموميةة لنةما  المنصةورة للةا اتلامةا  جامعةة لةوم عالحصةلت كليةة  الدقهلية والمحافظات المجاورة.

، كثانا كلية للوم اساسية تحصل للةا اتلامةا  بعةد كليةة للةوم اسةيو  72/91/7199جو ة الاعليم واتلاما  فا 

كةأو  كليةة  91/2/7192كما حصلت للا تجديد اتلاما  م  الهيةةة الموميةة لنةما  جةو ة الاعلةيم واتلامةا  فة  

نجاحات واضحة وتمةدم   للا وضعها الانافس ، فدائماً تحرز الكلية تحافظ م تم الاجديد لها للا مساوى مصر.للو

 للا جميع المساويات.ملحوظ 

 رؤية الكلية

كةةو  مةة  بةةي  افنةةل ل ةةر كليةةات للعلةةوم اقساسةةية فةة  ال ةةر  نالعلةةوم جامعةةة المنصةةورة ا   سةةعا فةة  كليةةةن

  .7101لام  اقوسط

 رسالة الكلية

فة  العلةوم اقساسةية لمرحلاة    كلية العلوم جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية وبحثية حكومية، تمدم برامج  راسةية

حميق البكالوريوس والدراسات العليا تنااج خريج ماميز وبحث للم  ماطور، للوفا  بماطلبات تطوير المجامع وت

 . 7101رؤية مصر 

 وحدة ضمان الجودة

ن ةا  إم الجو ة بالكلية للا وحدة ضما  الجو ة وفرولها باققسام )لجا  الجو ة باققسام(. تةيمع لب  نظام إ ارة 

بكلية العلوم حصةلت لليةا الكليةة فة   كلية كأحد ممرجات م روع إرسا  نظام جو ة  اخل الضما  الجو ة ب وحدة

فة  ن ةر فكةر الوحةدة بةدات   الحةي الاعلةيم العةال . ومنةل  لة  وزارةبةمة  وحةدة إ ارة الم ةرولات  7112 سبامبر

الكليةة حاةا احةب  باتضةافة لطة   الجهةاز ات ار   والنا هيةة الادريس والهيةة المعاونة  الجو ة بي  النا 

 حد محاور العمل  اخل جميع إ ارات الكلية. االفكر  هلا

 الوحـدة: رؤية
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 جةو ة الاعلةيملمعةايير  بمةاً  ،مجامةع والبيةةةتحميق مساو  رفيع م  اق ا  فا العملية الاعليميةة والبحثيةة وخدمةة ال

 . العال 

 رسـالة الوحـدة:

وقيةاس  ،الاةدريبو ،، مة  خة   الامطةيطالبيةةتنمية خدما المجامع وو المسامر بالعملية الاعليمية والبحثية الاطوير

       .لجميع المناسبي الرضا مساوى والعمل للا رفع  ،اق ا 

 دة:األهداف اإلستراتيجية للوح

  ها.وممرجات هام  خ   قياس مؤشرات اق ا  لمدخ ت هاامييمببالعملية الاعليمية و ل   الرق  

    تصميم وإلدا  نما ج االسابيانات وتمةديم اق وات ال زمةة للامةويم تمويم ا ا  جميع الفةات بالكلية م  خ

 ً  . الاعليم واتلاما جو ةومعايير الهيةة المومية لنما   لياتآل  بما

 ن ر ثمافة الجو ة، والول  بأهمية تطبيق برامج الامييم بي  كافة العاملي  بالكلية واقسامها الممالفة . 

  الاابعة للكلية الكياناتإل   قيم الاميز وتحفيز المدرة الانافسية ف  كافة. 

 تيجيةم  خ   الامطيط االساراتيج  والاحو  لإل ارة االسارا  لم لملية ضما  الجو ة ال املة. 

 اخةةل وخةةارجضةةما  الجةةو ة  كيانةةاتإقامةةة ل قةةات تبا ليةةة مةةع مةة  خةة    الرقةة  بمسةةاوى اق ا  بالكليةةة  

 .الجامعة

   إلدا  وماابعةة البةرامج الادريبيةة الاة  تسةهم فة  تطبيةق  ليةات م  خ    لجميع الفةات بالكليةالنمو المهن

 .ضما  الجو ة

 لوحدة ضمان الجودة الهيكل التنظيمي

وتةم  99/4/7111باةاري    402ة ضما  الجو ة بالكلية هيكل تنظيم  ماكامل معامد بمرار مجلس الكلية رقم وحدل

إ ارة " ةفمةد تةم تحويةل وحةدمراجعة الهيكل الانظيم  لوحدة ضما  الجو ة، وما يابعا م  الهيكل الانظيم  للكليةة، 

ارة المحاكةا  للكليةة مة  وحةدة ضةما  الجةو ة إلةا بنا اً للا توحةية لجنةة زيةوتعديل تبعياها  “اقزمات والكوارث

( باةةةاري  947الكليةةةة رقةةةم )وكيةةةل الكليةةةة ل ةةةةو  خدمةةةة المجامةةةع وتنميةةةة البيةةةةة والاما هةةةا بمةةةرار مةةة  مجلةةةس 

، كما تم مراجعة وتحةديث الهيكةل الانظيمةا للوحةدة بةضةافة لجنةة إ ارة العمليةات للوفةا  بماطلبةات 99/91/7199
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( باةاري  212والامةا   بمةرار مة  مجلةس الكليةة رقةم ) 7101للدولة لاحميق رؤية مصةر  تطوير الجهاز الحكوما

91/91/7171. 

 المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

 لميد الكلية ورئيس مجلس ات ارة .1

 رئيس المجلس الانفيلى )مدير الوحدة( .2

 نائب رئيس المجلس الانفيلى )نائب مدير الوحدة( .3

 الساراتيجا والاطويرلجنة الامطيط امسةو   .4

 لجنة الاولية والن رمسةو   .5

 لجنة الادريبمسةو   .6
 مسةو  لجنة إ ارة العمليات .7
 لجنة المياسمسةو   .8
 لجنة تنمية الموار  اللاتية للكليةمسةو   .9
 اققسام والبرامج منسم  .11
 سكرتاريــا .11
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 الهيكــــل التنظيمــــي لوحــــــدة ضمان الجودةمخطط 

 
 عميد الكلية

 ورئيس مجلس اإلدارة

 مدير وحدة ضمان الجودة
 المدير التنفيذى للوحدة 

ودةنائب مدير وحدة ضمان الج  

مسئول التوعية 
 والنشر

 

 مسئول إدارة مسئول التدريب

 العمليات
مسئول التخطيط   مسئول القياس

راالستراتيجى والتطوي  

التوعية والنشر لجنة التدريب لجنــة  القياس لجنـــة  العملياتإدارة  لجنة  التخطيط  لجنة 
راالستراتيجى والتطوي  

 

 سكرتارية الوحدة

م منسقى األقسا  

  البرامجمنسقى 

لجنة تنمية مسئول 

 الموارد الذاتية

لجنة تنمية الموارد 
 الذاتية
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 واختصاصات:مهام 

 مدير وحدة ضمان الجودة:واختصاصات مهام 

 جلساتا. ورئاسة ل جاماع  لوة المجلس الانفيلى للوحدة 

 .إلدا  خطط العمل ال زمة 

  الانسيق بي  العاملي  بالوحدة.واتشراف للا نظام العمل بالوحدة وماابعة اقلما  اليومية 

 الكلية. لميد إلا السيد ورفعها للعاملي  والحوافز المكافآت حرف اتإلاما  مساند 

 ات ارة مجلس فيها يفوضا الاا اقخرى االخاصاحات. 

 الغير امام الوحدة تمثيل. 

 لدا  تمرير الدراسة اللاتية للكلية.تنظيم العمل ت 

 لدا  الامرير السنو  للوحدة ورفعا إلا مجلس الكلية تلاما تنظيم العمل ت .  

  لحنور المجلس الانفيلى. او  وى الع قة  ، لوة م  يرى م  المبرا  او المسافيدي 

 لوحدةامدير نائب ختصاصات مهام وا

  .  إح لا محل مدير الوحدة حالة لدم وجو 

 .مسالدة مدير الوحدة وتنفيل ما يكلفا با م  الما  تاعلق بة ارة الوحدة 

 جلس الانفيل .  االلدا  الجامالات مجلس ات ارة والم 

  بالوحدة شةو  اقلما  ات ارية تنظيم وماابعة. 

 السكرتارية: ختصاصاتوامهام 

  . تسجيل اجامالات مجلس ات ارة والمجلس الانفيل 

 .تجهيز محاضر اجامالات مجلس ات ارة والمجلس الانفيل  لإللاما  م  مجلس الكلية وحفظها 

 ماحة بالوحدة والاعامل مع وباقا وحدات وإ ارات الكلية.الميام باقلما  الكاابية وات ارية ال 

 لجنة التوعية والنشر: ختصاصاتوامهام 

 .تطوير الموقع اتلكارونا للوحدة 

 .إلدا  المطبولات ال زمة للاولية بموضولات الوحدة 

 :لجنة التدريب ختصاصاتمهام وا

 .قياس اتحاياجات الادريبية 

 الادريبية. تصميم البرامج الادريبية والمطة 



                            كلية العلوم جامعة المنصورة      ضما  الجو ة وحدة 
 

 
7 

 

 .تنفيل الادريب  بماً للجدو  الزمنا 

 .قياس اثر الادريب 

 ارة وحدة ضما  الجو ة.لدورية ل  الادريب ورفعها لمجلس إإلدا  الامارير ا  

 لجنة القياس: ختصاصاتوامهام 

 . إلدا   ليات وا وات قياس اق ا  لجميع العاملي  بالكلية والميام بمياس اق ا 

 اق ا  ورفعا لمجلس وحدة ضما  الجو ة. قياسلدا  تمرير إ 

 .إلدا  ا وات قياس الرضا لجميع العاملي  بالكلية والط   والميام بالمياس 

 وحدة ضما  الجو ة. لمديرلدا  تمرير قياس الرضا واقاراح إجرا ات رفع الرضا وتمديما إ 

 لجنة التخطيط اإلستراتيجى والتطوير: ختصاصاتوامهام 

 المطة اتساراتيجية.المسالدة فا إلدا   

 .ماابعة تنفيل ان طة المطة الانفيلية 

  وحدة ضما  الجو ة.ل الانفيلىمجلس الرفع تمارير ماابعة اتنجاز للعرض للا 

 اسا راف المسامبل 

 :للكلية تنمية الموارد الذاتيةلجنة  ختصاصاتوامهام 

   تنمية الموار  اللاتية للكليةخطة المسالدة فا إلدا. 

 نفيل ان طة المطة الانفيلية.ماابعة ت 

 وحدة ضما  الجو ة.ل الانفيلىمجلس الرفع تمارير ماابعة اتنجاز للعرض للا 

 بالكلية: ادارة العملياتمهام واختصاصات لجنة 

 م  خ  : لاطوير المسامر فا جو ة العمليات والمدمات الاا تموم بها الكليةا 

 تطبيق خطة الاحو  الرقما للكلية والجامعة.تطوير المدمات الاا تؤ يها الكلية م  خ    .9

 .الاا تموم بها الكلية العمل للا زيا ة اسامدام اقنظمة اتلكارونية واللكية ف  ا ا  المدمات .7

 نجوم( "تفو  توقعات المسافيد م  المدمة. 2الوحو  إلا خدمات ) .0

 تمييم المدمات الاا تؤ يها الكلية. .2

 :منسق القسم ختصاصاتوامهام 

 :للا نظام الفارابا فا المهام الاالية العمل

 اتحصائية العامة ال خا  البيانات.  .9
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 تعيي  المسةو  ل  توحيف الممرر.  .7

 تعيي  المسةو  ل  تمرير الممرر. .0

 .لند اللزوم للاصويب لا ة فاحهاات  ع للا توحيف الممررات وإ .2

 .لند اللزوم للاصويب لا ة فاحهاات  ع للا تمارير الممررات وإ .4

 .، لند اللزومتغيير كلمة المرور قلنا  هيةة الادريس .9

 الجو ة.ضما  ماابعة توحيف وتمرير البرامج الماحة بالمسم وتسليمها سنويا لوحدة  .2

ماابعة النا  هيةة الادريس بالمسم فا توحيف وتمرير الممررات ومراجعاها وتجميعها مةع توحةيف  .1

 وتمرير البرامج.

 :مجمنسق البرنا ختصاصاتوامهام 

 :العمل للا نظام الفارابا فا المهام الاالية

 .لند اللزوم للاصويب لا ة فاحهاوإاال  ع للا توحيف الممررات  .9

 .لند اللزوم للاصويب لا ة فاحهاوإاال  ع للا تمارير الممررات  .7

 ماابعة توحيف وتمرير البرامج الماحة بالمسم وتسليمها سنويا لمنسق المسم. .0

الادريس بالمسم و لمهم فنيا فا توحيف وتمرير الممررات ومراجعاهةا وتجميعهةا ماابعة النا  هيةة  .2

 مع توحيف وتمرير البرامج.

 قسم العلمي )لجنة تطوير المناهج(لجنة الجودة بال ختصاصاتوامهام 

 :تموم باقتاو ،منسما البرامجمنسق المسم وتاكو  م  

  .توحيف وتمرير البرامج والممررات إنجاز  .9

راجع  مةةمسةةاجدات الامصةةق وتمةةارير ال ررات والبةةرامج بنةةاً  للةةاوتحةةديث محاةةوى الممةة  مراجعةةة .7

   .المارجيي  وتمارير البرامج والممررات واحاياجات سو  العمل

  .للوفا  بماطلبات المعايير اقكا يميةال زمة جرا ات ات إقاراح .0

 اإلجراءات المتبعة في التقويم المستمر ونظام إدارة الجودة

يمك  تلميق هةل  اتجةرا ات فة  اربةع نمةا  مهمةة وهة  قيةاس اق ا ، والاةدريب لرفةع الكفةا ة، وقيةاس الرضةا، 

 واتباع منهج الامطيط االساراتيج .

 قياس اق ا : (1

 تهام كلية للوم المنصورة بامييم اق ا  سعياً إلا:

  لم اقهداف الماحة بكل الوحدات. .1
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 كب الاطوير العالم .الاحسي  المسامر ف  اق ا  بما يوا .2

 .، كسباً لثماهم فا الكلية وفا خريجيهاالسماح بادخل مؤسسات سو  العمل ف  تحديد معايير الامويم .3

 تمويم محايد ترتبط ناائجا بفارة زمنية محد ة. .4

 تبن  معايير واضحة للاطوير. .5

 ترسي   لية لافمد العمل بصفة  ورية. .6

 للل  تموم وحدة ضما  الجو ة بالاال :

بالكلية، كما يةام تميةيم ا ا  لنةو  الادريس  والامييم  والبحث  قلنا  هيةة الادريس قياس اق ا  يام -ا

 الهيةة المعاونة بواسطة الط   باسابيانات.

يام  راسة ناائج المياس واسام ص مدخ ت الاحسةي  بالمطةة اتجرائيةة الممبلةة، واتمةا  اتجةرا ات  - 

 الع جية.

ً  -ج كوسةيلة لميةاس اق ا  فيمةا ياعلةق بمعةايير  سةة اللاتيةة، او تمريةر اق ا  السةنو ،جةرا  الدراإ يام سنويا

 الجو ة الممالفة بالكلية.

بةناهةةا  الدراسةةة يةةام لمةةل تمةةارير الممةةررات والبةةرامج الدراسةةية ورفةةع البةةرامج الدراسةةية للمميميةةي   - 

 المارجيي  واسامبا  تمارير المميميي  المارجيي .

والمةارجيي  واسةام ص مةدخ ت  وتمارير المميميي  الةداخليي  ممررات الدراسيةيام  راسة تمارير ال - 

 الممبلة، واتما  اتجرا ات الع جية. اتجرائية بالمطة الاحسي 

يام  راسة ممارحات تطوير المناهج الوار ة م  لجا  تطوير المناهج باققسام، واسةام ص مةدخ ت  -و

 تما  اتجرا ات الع جية.بالمطة اتجرائية الممبلة، وا الاحسي 

 الادريب: (2

تسعا وحدة ضما  الجو ة لاحسي  كفا ة اق ا  للموى الب رية بالكلية بما يافق مع رسالة ورؤية الكلية، وكسباً لثمة 

 المجامع ف  خريجيها، للا تموم وحدة ضما  الجو ة بالاال :

تدريبيةة، يةام بناؤهةا للةا قيةاس طةة يام رفع كفا ة الموى الب ةرية بممالةف فةاتهةا بالكليةة مة  خة   خ -ا

بميةةاس اثةةر الاةةدريب، للاحسةةي  المسةةامر فةة  بةةرامج  االهامةةامحاياجةةات الادريبيةةة لكةةل فةةةة، كمةةا يةةام اال

 ومنهجية الادريب.

 تنم المطة خمسة برامج تدريبية للفةات الاالية: 

 الميا ات اقكا يمية  -

 النا  هيةة الادريس والهيةة المعاونة  -

 ات ار  النا  الجهاز -

 الط   -

 العما  -
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كما يام الاعاو  مع جهات تدريبية خارجية مامثلة ف  الهيةة الموميةة لنةما  جةو ة الاعلةيم واتلامةا ،  - 

ورفةع كفةا ة المةوى  لاةدريب ومركز تطوير اق ا  الجةامع ، وإ ارة الانظةيم وات ارة بةة ارة الجامعةة،

 الب رية بالكلية.

 قياس الرضا: (3

و ة بالعمل للةا رفةع الرضةا الةوظيف  لكةل مة  يناسةب للكليةة، و لة  مة  خة   قيةاس تهام وحدة ضما  الج

 –الطةة    –ات اريةةي –رضةةا جميةةع الفةةةات بالكليةةة وخارجهةةا )النةةا  هيةةةة الاةةدريس والهيةةةة المعاونةةة

 الممالفة. الرضا المسافيدي ( ل   ريق اسابيانات

ص مةدخ ت الاحسةي  بالمطةة اتجرائيةة الممالفةة واسةام  يام  راسة وتحليل اساط لات الرا  .1

 الممبلة، واتما  اتجرا ات الع جية.

 وكةلل للكليةة،  يام مناق ة ناائج قياس الرضا مع الفةات المعنيةة بمجلةس الكليةة وبةالمؤتمر العلمة  .2

 لرفع الرضا الوظيف .الماملة ع جية الجرا ات ات

 الامطيط االساراتيج : (4

ساراتيج  وات ارة االساراتيجية ون ر هل  الثمافة بي  العاملي  بهةا. كمةا تسةعا فكر الامطيط اال الكلية تابنا

لوضةةع تصةةور للاطةةوير والاحسةةي  المسةةامر مةة  خةة   إلةةدا  خطةةة اسةةاراتيجية محةةد ة اقهةةداف وات ةةار 

يات العليةا تحميق الرؤية والرسالة والغا فالمسالدة لاق اة الفاللة  للكليةالزمن . وتعابر المطة اتساراتيجية 

ومجابهةة الاحةديات  ،واقهداف اتساراتيجية، و ل  بةيجا  حلو  للاعامةل مةع الماغيةرات الحاليةة والمسةامبلية

للكليةة، فة  هةلا  ، ولنما  الاحسي  المسامر فة  الوضةع الانافسة ف  المجاالت الاا تاعلق بالعملية الاعليمية

، وتةةم االنامةةا  للمطةةة الممسةةية الثانيةةة 2119/2114 الصةةد  تةةم بنةةا  المطةةة االسةةاراتيجية الممسةةية اقولةةا

يةةام ن ةةر فكةةر الجةةو ة . 13/8/2114( باةةاري  621الاةة  الامةةدت مةة  مجلةةس الكليةةة رقةةم ) ،2114/2119

والامطيط االساراتيج  للاحةو  الاةدريج  إلةا نظةم ات ارة االسةاراتيجية بجميةع وحةدات الكليةة. يةام  راسةة 

واسةام ص مةةدخ ت الاحسةةي    ائيةة )نصةةف سةةنوية(، ومعوقةات االنجةةازاتجر فة  المطةةط معةد  االنجةةاز 

 بالمطة اتجرائية الممبلة، واتما  ما يلزم م  اتجرا ات الاصحيحية.

 خطة إدارة الجودة

 –نمةا  النةعف  –نمةا  المةوة  –يام تصميم إسامارة تمرير سةنوى للوحةدات ات اريةة بالكليةة )االنجةازات  -1

 ارحات الاطوير والاحسي (.مم –الاهديدات  -الفرص 

ترفةةع كةةل وحةةدة مةة  الوحةةدات ات اريةةة بالكليةةة تمريةةراً سةةنوياً خةة   شةةهر ابريةةل مرفمةةاً بةةا اسةةابيا  قيةةاس  -2

 مساوى رضا  المسافيدي . 

واتمةا  الممبلةة واسةام ص مةدخ ت الاحسةي  بالمطةة اتجرائيةة  ،يام  راسةة الامةارير للوحةدات الممالفةة -3

 المرارات الع جية. 
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ورفةةةع البةةرامج الدراسةةةية للمميميةةةي   ،بةناهةةا  الدراسةةةة يةةةام لمةةل تمةةةارير الممةةةررات والبةةرامج الدراسةةةية -4

 .الامييمالمارجيي  واسامبا  تمارير 

يةةام  راسةةة تمةةارير الممةةررات الدراسةةية وتمةةارير المميميةةي  الةةداخليي  والمةةارجيي  واسةةام ص مةةدخ ت  -5

 المررات الع جية. واتما  الممبلة الاحسي  بالمطة اتجرائية 

يةةام  راسةةة محاضةةر لجةةا  تطةةوير المنةةاهج باققسةةام، والاةة  تعمةةد للةةا اققةةل مةةرتي  سةةنوياً، واسةةام ص  -6

 واتما  المررات الع جية. الممبلة، مدخ ت الاحسي  بالمطة اتجرائية 

 فيدي (.المسا –الط    –ات اريي   –الممالفة )النا  هيةة الادريس  اساكما  اسابيانات الرضا -7

المسافيدي (  –الط    –ات اريي   –الممالفة )النا  هيةة الادريس  ام  راسة وتحليل اسابيانات الرضاي -8

 واتما  المررات الع جية. الممبلة واسام ص مدخ ت الاحسي  بالمطة اتجرائية 

النجةاز واسةام ص لإلسةاراتيجية، ومعوقةات االمنمنةية نجازات ف  المطة اتجرائيةة يام  راسة نسبة ات -9

 واتما  المررات الع جية. الممبلة مدخ ت الاحسي  بالمطة اتجرائية 

  يسمبر )نهاية كل نصف( م  كل لام. ية ويام مراجعة المطط اتجرائية فا يون -11

 مراجعة والاما  للدراسة اللاتية او تمرير اق ا  السنو . -11

 خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات التعليم

يل اسابيانات الط   وهيةة الاةدريس الاةا تمةيس جةو ة الممةررات والبةرامج الدراسةية بنهايةة العةام يام تحل -1

  .الدراسا واسانااج اوجا الاحسي  المطلوبة

 .يام  راسة تمارير الممررات والبرامج الدراسية بنهاية العام الدراسا واسانااج اوجا  الاحسي  المطلوبة -2

لمارجيي  للبرامج والممررات الدراسية بنهاية العام الدراسةا واسةانااج اوجةا يام  راسة تمارير المميميي  ا -3

  .الاحسي  المطلوبة

للعةةام الماضةةا واسةةام ص مةةا لةةم يةةام منهةةا  اتجرائيةةة طمطةةالخطةةة الاعلةةيم والةةاعلم بالكليةةة و يةةام  راسةةة -4

  .اما هاالو هامجلس الكلية القرار، الا  تعرض للا الجديدة اتجرائية ال راجا فا المطة
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 خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات البحث العلمى 

يام تحليل اسابيانات     الدراسات العليا وهيةةة الاةدريس الاةا تمةيس جةو ة العمليةة البحثيةة والدراسةات  -1

 .العليا بنهاية العام الدراسا واسانااج اوجا  الاحسي  المطلوبة

ة بالدراسةةات العليةا بنهايةة العةةام الدراسةا واسةانااج اوجةةا  يةام  راسةة تمةارير الممةةررات والبةرامج الدراسةي -2

 .الاحسي  المطلوبة

يةةام  راسةةة تمةةارير المميميةةي  المةةارجيي  للبةةرامج والممةةررات بالدراسةةات العليةةا بنهايةةة العةةام الدراسةةا  -3

 واسانااج اوجا  الاحسي  المطلوبة.

واسام ص ما لةم يةام منهةا ال راجةا فةا اضا للعام الم اتجرائية طمطالويام  راسة المطة البحثية للكلية  -4

  .الاما هاو هامجلس الكلية القرار، الا  تعرض للا الجديدة اتجرائيةالمطة 

 خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات خدمة المجتمع 

  .يام تحليل اسابيانات اق راف المجامعية الممالفة السام ص اوجا الاحسي  المطلوبة -1

واسانااج اوجا  ،ل بروتوكوالت الاعاو  المبرمة فا العام الماضا مع الجهات المسافيدةيام تمييم مدى تفعي -2

  .الاحسي  المطلوبة

واسام ص ما لم يام  ،للعام الماضا اتجرائية طمطالويام  راسة خطة خدمة المجامع وتنمية البيةة للكلية  -3

  .الاما هاو هاالكلية القرار مجلس، الا  تعرض للا الجديدة اتجرائيةمنها ال راجا فا المطة 

 

 مع ا يب الامنيات بمزيد م  الامدم والرق 
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