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 مقدمة

بناء على االهتمام بتطوير وإيجاد بيئة تعليمية تضمم  ععمايير اوجمود  •

 ولبمراع  اوتعليميمة  براعجمواو اومحليمة واوووويمة واالعتمماد اومي  م 

ت مممت ود هممموة او طمممة  وةوبكليمممة او مممي( اوبكممماووسيوا واوماي مممتير)

أعضمماء هيئممة اوتمموسيع واومعيمموي  واوممموب ي  واوطمم   ولر مم  عمم  

 .ك اء  اوتعليم وضمان يود  او وعات اوتعليمية واومجتمعية واوبحثية

الخطة التشغيلية تتسم باللتوع  لتداميم توتاعد فامات رساتتشاش وشاش •

 .الصيملةكلية الثدلفة الصويوة للجعمة في 

 

    

 





الفترة    األنشطة التنفيذية الهدف التشغيلي 

 الزمنية 

مؤشرات  عن التنفيذ المسئول

 اإلنجاز

 متابعة التنفيذ

وكل  عحاضرات توعية نشر  وتأصيل ثقا ة اوجود  

 شرائح اوكلية

طباعة وتوزي   عطوية  

خاصة ونشر ثقا ة 

 الجعمة

بشكل 

 ع تمر

تم تقويم   ريق اوجود  باوكلية 

عحاضر  

 عماموا

 تطعية

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية

 

اوتقويم اوذات   تر يخ ثقا ة

بي  أعضاء هيئة اوتوسيع 

 .و اإلداسيي 

اوقاء عحاضر  خاصة 

باووسا ة اوذاتية 

ت ت ود كل شرائح 

 اوكلية

مء قبل  اوب

بللمشاسة 

 الذاتية 

سئيع ق م اوجود  

 باوكلية

 وقاءا تم

اومحاضر  

ونشرها 

عبر 

او  حة 

اور مية 

 ولكلية 

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية

 

اوجود     اوكلية ع   تقييم

 .خ ل زياسات عيوانية

تكليف  ريق اوجود  

باوكلية بزياس  حمي  

األق ام اوعلمية 

 واالداسية

 خ ل  تر 

  لمشاسةا

ان اء زياس    ريق اوجود 

عيوانية وتقيم 

تقرير الداس  

 اوكلية 

سئيع ق م 

 اوجود  باوكلية 
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الفترة    األنشطة التنفيذية الهدف التشغيلي 

 الزمنية 

عن  المسئول

 التنفيذ

مؤشرات 

 اإلنجاز

 متابعة التنفيذ

تعميم نموذج تقييم وكل  عتابعة اوعملية اوتعليمية

 عمامواعقرس دسا   

 تقاسير باو  وص 

ن اية كل 

  ل 

 دسا  

الجعمة في  توسدي

 ارقسلم العلتية

يم  اونماذج 

واعواد تقرير 

 باو  وص

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية

 

تحويت او يكل اوتنظيم  

 واوتوصيف اووبي  

اوجود   عن ق  2020سبي    تكليف  ريق اوجود 

 اومكل ي  بذوك 

تم تحويث  

او يكل 

اوتنظيم  

واوتوصيف 

 اووبي  

واعواد وسشة 

عمل 

 باو  وص

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية

 

 

 وعطوياتأدوة   تحويت 

 اوكلية

تكليف عن ق  اوجود  

باالق ام وعذساء 

 اومكاتب االذاسية

عن ق  اوجود   2020سبي  

باالق ام وعوساء 

 اومكاتب االذاسية

تم انجاز كل 

 ادوة اوكلية

ق م اوجود  

اء موتقييم اال

 باوكلية
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عن  المسئول الفترة الزمنية    األنشطة التنفيذية الهدف التشغيلي 

 التنفيذ

مؤشرات 

 اإلنجاز

متابعة 

 التنفيذ

عات التدييم متطعيش أ

 عتصماقيتهل

 

األمعات  تشاجعة

التطبدة في التدييم 

لجتيع عولصش 

العتلية التعليتية 

 عتطعيشفل

 

توسدي الجعمة  بشكل ع تمر

بللكلية عاللجوة 

 العلتية

 

التشاجعة  تم

عتطعيش 

 البعض توهل

 

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية

 

و عتماد تأهيل اوكلية 

 مي   او

 اوجلز عتلية 

اووسا ة اوذاتية 

وا تي اء حمي  

 اومتطلبات

اوجود    ريق 2020عام  خ ل

 باوكلية

ياهزية اوكلية 

ولتقوم و عتماد 

 اومي    

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية

 

تحويو يوم ثابت ع   كليةإحياء يوم اوجود  باو

 كل  نة

 ريق اوجود   -

 باوكلية

عرض او كر  

على عجلع 

 اوكلية

سئيع ق م 

اوجود  

 باوكلية

تعميم نموذج تقييم  اوبراع  اوتعليمية  عتابعة

 برناع 

ن اية كل عام 

 دسا  

عن ق  اوبراع  

 باوكلية 

د سا ة 

اوتقاسير 

واحاوة 

اوتوصيات 

 باو  وص

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية
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 الهدف التشغيلي 

 

   األنشطة التنفيذية

 

 الفترة الزمنية 

 

عن  المسئول

 التنفيذ

مؤشرات 

 اإلنجاز

متابعة 

 التنفيذ

قياا عوى تحقق عيشرات 

 األداء ولكلية

 

تقييم اوط   وجود  

 اوعملية اوتعليمية

 قياا عوى تحقيق

 اوكلية ألهوا  ا

 

خ ل او  ل 

 اووسا  

 

 ريق اوجود  

 باوكلية

 

توزي  وتحليل 

ا تبيانات 

دوسية توزع 

على أعضاء 

هيئة اوتوسيع 

واوط   

 باوكلية

سئيع ق م 

اوجود  

 باوكلية

ع  اعمام خطة التطعيش

 لتوسين ا

 

تدييم  تشاجعة وتلئج

 األماء

تشاجعة التدييم 

 المعشي للكلية 

اعمام خطة 

 التطعيش عالتوسين

فشيق الجعمة   2020سبي  

 بللكلية

 

تم اعمام خطة 

تطعيش 

عتوسين لودلط 

الضعت 

 بللكلية

 

شئيس قسم 

الجعمة 

 بللكلية
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 الهدف التشغيلي 

 

   األنشطة التنفيذية

 

 الفترة الزمنية 

 

عن  المسئول

 التنفيذ

مؤشرات 

 اإلنجاز

متابعة 

 التنفيذ

اومتميزون ع   تقييم واختياس

 عنت ب  اوكلية 

    اومشاسكة

اختياس اومتميزي  

ع  كل شرائح 

 اوكلية وتكريم م

ن اية كل عام 

 دسا  

الجعمة  ريق 

باوتعاون ع  

 اس  اوكليةما

تكريم 

اومتميزي     

 جح ل اوت ر

قسم الجعمة 

عتدييم ارماء 

 بللكلية
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