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 ىبرة عً الهلية
 د ماجد شهدي والي.أ: عميد الكلية 

                                 من فرعٌها 2005/2006تعد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة إحدى كلٌات جامعة مٌسان والتً تأسست فً عام : سهة التأسيس

 (فرع العلوم النظرٌة وفرع العلوم التطبٌقٌة ) 
وات متالحقة سرٌعة تعد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة مٌسان من الكلٌات التً رغم حداثتها إال إن البداٌة والخطوة لها وما اتبعها من خط      

رتها فً اجتٌاز صعوبات اإلنشاء والتأسٌس وان المتتبع لما تحقق فً هذه الكلٌة رغم حداثتها ترٌد ان تشمخ برأسها وتطل على ومتقنة تدل دالالت عمٌقة عن قد
 .اآلخرٌن بزي لم تالفة نظٌراتها من الكلٌات األخرى

ٌاضة التً ٌحتاجها المجتمع فً محافظة مٌسان بعد سنوات من وقد أضحت الٌوم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التً أسست القواعد الصحٌحة فً بناء الر     
ظ األموال والطاقات الجهود العشوائٌة والمبعثرة ،  لكون الرٌاضة أصبحت الٌوم شرٌان رئٌسً فً كافة المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة حٌث تالح

االقتصاد الثانً الواعد ، وقد عملت كلٌتنا منذ بداٌة تأسٌسها على استقطاب النخب الرٌاضٌة من داخل وخارج  أنهاالبشرٌة التً تعمل فً هذا المجال اال دلٌل على 
 .وشهادة الماجستٌر    سالبكالورٌوالمحافظة والتً أعطت الطلبة ثمرات جهودها فً االنجاز الرٌاضً والعلوم الرٌاضٌة لكً ٌنالوا شهادة 

  والماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة سبكالورٌو:  الكليةا الدرجات األكادميية اليت متهحه

 قرب المعهد الفنً –طرٌق الكحالء  –مٌسان  –العراق :  عهوان الكلية

 www.uomisan.edu.iq/sport     املوقع االلكرتوني للكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uomisan.edu.iq/sport
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 فسيل إعداد اخلطة  اإلسرتاتيجية
 .. من السادة قً أدناه  2020/  9/   14  فً   والمؤرخ (   640) تم تشكٌل لجنة التخطٌط االستراتٌجً  حسب األمر اإلداري ذي العدد 

 

 امليصب االسه الجالثي اللكب العلني ت

 زئيشا ماجد طيدي والي أستاذ دنتوز 1

 عضوًا مجيى ليح حامت دنتوزأستاذ مشاعد  2

 عضوا حشً غالي مَاوي أستاذ مشاعد دنتوز 3

 عضوا علي حمند ياسني مدزض دنتوز 4

 عضوا طظســفاضل باقس و مدزض دنتوز 5

 عضوا حمند عبد السضا حشاٌ مدزض دنتوز 6
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 زؤيــة الهليـة

وخدهت  وعلوم الرياضت  تقدم هستوى هتويز في التعلين والبحج العلوي في هجال التربيت البدنيت نطوح أى نكوى كليت رائدة إلي 

 ..الوجتوع علي الوستوى الوحلي واإلقليوي 
 

 الهليـةزسالة 

عيت تسعي الكليت إلي تقدين خدهت تعليويت نوعيت هتويزة وإجراء أبحاث علويت تطبيقيت في الوجال الرياضي والقيام بوشاركت هجتن

 ..فريدة ونوعيت 
 

: األٍداف العامة جلامعة ميشاٌ
. رفع مستوى الطلبة من الناحٌة المعرفٌة و المهارٌة و البحثٌة -
. الجامعً و الطلبة للوصول إلى االنتاجٌة العلمٌة النوعٌة األستاذتهٌئة بٌئة جامعٌة تحفز من قدرات  -
. التربوٌة للوصول إلى حالة من التنافس على الصعٌد المحلً و الدولًتنمٌة القدرات و اإلمكانات العلمٌة و المهنٌة و  -
. العمل على الدخول فً التصنٌفات العالمٌة المعتمدة -
. تطوٌر منظومة العمل اإلداري فً الجامعة و تدرٌب القٌادات العلمٌة و الكوادر اإلدارٌة -
. اعتماد مبدأ الجامعة المنتجة و تنوٌع مصادر التموٌل -
. تحقٌق التكامل بٌن المخرجات التعلٌمٌة و سوق العمل -
. االنفتاح على المجتمع محلٌاً و عالمٌاً و تعزٌز التواصل لغرض تحقٌق االهداف المنشودة -
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العامة و العنلية و الربامج  األٍداف

: زفع مشتوى الطلبة مً الياحية املعسفية و املَازية و البحجية: أواًل

: التدرٌس المتبعة و تحدٌثها دورٌاً تقوٌم طرائق . 1
: برنامج وضع معاٌٌر لتقوٌم طرائق التدرٌس المتبعة. أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. اللجنة المشكلة لهذا الغرض: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة من السادة التدرٌسٌٌن من  -
ذوّي خبرة فً التدرٌس لوضع معاٌٌر تقوٌم 

. طرائق التدرٌس المتبعة

 
مكتب السٌد العمٌد 

 
1-15/3/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

أعداد قائمة بمعاٌٌر تقوٌم طرائق التدرٌس  -
. المتبعة

 15/4/2021-1المشكلة لهذا الغرض اللجنة 
 

( مع تحدٌثها كل سنة دراسٌة)

متابعة االداء التدرٌسً لألساتذة من قبل  -
اللجنة المشكلة لهذا الغرض فً ضوء 

المعاٌٌر التً وضعت لتقوٌم طرائق التدرٌس 
. المتبعة

 
اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

 
1/10/2021-30/5/2022 

 

 
( دراسٌةبشكل دوري من كل سنة )

رفع تقارٌر سنوٌة حول تقوٌم طرائق  -
. التدرٌس المتبعة لغرض تحدٌثها باستمرار

 
اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

 
 30/6/2022نهاٌة كل عام دراسً 

نهاٌة كل عام دراسً  
30/6/2022 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض النتائج و مناقشتها فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2022-1/7مجلس القسم 

عرض النتائج و مناقشتها فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2022-1/7مجلس الكلٌة 
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: برنامج اعداد استبٌان لمعرفة رضا الطلبة عن طرائق التدرٌس المتبعة. ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : البرنامج عدد مرات تكرار
. اللجنة العلمٌة فً القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

إعداد استبٌان لمعرفة مدى رضا الطلبة  -
عن طرائق التدرٌس المتبعة من قبل الكادر 

. للتحدٌد نقاط القوة و الضعفالتدرٌسً 

 
اللجنة العلمٌة فً القسم 

العلمً 

 
1-15/3/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

توزٌع االستبٌان على الطلبة لمعرفة مدى  -
رضاهم عن طرائق التدرٌس المتبعة من قبل 

. الكادر التدرٌسً

 
اللجنة العلمٌة فً القسم 

العلمً 

 
1-15/4/2021 

 

 
( دوري من كل سنة دراسٌةبشكل )

رفع تقارٌر سنوٌة بنتائج االستبانة مع  -
مناقشتها و تفسٌرها من قبل اللجنة العلمٌة 

فً القسم و تقدٌم مجموعة من المقترحات و 
. التوصٌات

 
اللجنة العلمٌة فً القسم 

العلمً 
 

 
نهاٌة كل عام دراسً 

30/6/2021 
 

نهاٌة كل عام دراسً  
30/6/2021 

( دوري من كل سنة دراسٌةبشكل )
 

عرض النتائج و مناقشتها فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2022-1/7مجلس القسم 

عرض النتائج و مناقشتها فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2022-1/7مجلس الكلٌة 
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: آراء أرباب العمل و الجهات المستفٌدة حول طرائق التدرٌس المتبعةبرنامج اعداد استبٌان لمعرفة . ج
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. اللجنة العلمٌة فً القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات نفٌذ الجدول الزمنً للتالجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

إعداد استبٌان لمعرفة آراء أرباب العمل و  -
الجهات المستفٌدة حول طرائق التدرٌس 

. المتبعة

 
اللجنة العلمٌة فً القسم 

العلمً 

 
1-15/3/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

توزٌع االستبٌان على أرباب العمل و  -
الجهات المستفٌدة لمعرفة آرائهم حول 

. التدرٌس المتبعةطرائق 

 
اللجنة العلمٌة فً القسم 

العلمً 

 
1-15/4/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

رفع تقارٌر سنوٌة بنتائج االستبانة مع  -
مناقشتها و تفسٌرها من قبل اللجنة العلمٌة 

فً القسم و تقدٌم مجموعة من المقترحات و 
. التوصٌات

 
اللجنة العلمٌة فً القسم 

العلمً 

 
نهاٌة كل عام دراسً 

30/6/2021 
 

نهاٌة كل عام دراسً  
30/6/2021 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)
 

عرض النتائج و مناقشتها فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2022-1/7مجلس القسم 

عرض النتائج و مناقشتها فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2022-1/7مجلس الكلٌة 
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: العنل على تينية املَازات املَيية للطلبة. 2

: برنامج وضع خطة سنوٌة للتدرٌب الصٌفً. أ
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
 .شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الجهة المسؤولة عن البرنامج خطوات تنفٌذ 
التنفٌذ  

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ 

وضع خطة سنوٌة للتدرٌب الصٌفً لتنمٌة المهارات  -
. المهنٌة للطلبة بما ٌتالءم مع متطلبات سوق العمل

 30/5/2021-1/3القسم العلمً 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

الصٌفً لتنمٌة تنفٌذ الخطة السنوٌة للتدرٌب  -
المهارات المهنٌة للطلبة بما ٌتالءم مع متطلبات سوق 

. العمل

 31/7/2021-1شعبة التعلٌم المستمر 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

: برنامج وضع دورات تدرٌبٌة. ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
 .القسم العلمً: التنفٌذالجهة المسؤولة عن 

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

وضع برامج تدرٌبٌة لتطوٌر المهارات المهنٌة  -
. للطلبة فً مجاالت أختصاصهم

 30/5/2021-1/3القسم العلمً 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة لتطوٌر المهارات  -
على أن  اختصاصهمالمهنٌة للطلبة فً مجاالت 

. تكون فً العطلة الصٌفٌة

 
القسم العلمً  

 
1-31/8/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)
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: برنامج السفرات العلمٌة و الزٌارات المٌدانٌة. ج
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : مرات تكرار البرنامجعدد 
. شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الجهة المسؤولة عن خطوات تنفٌذ البرنامج 
التنفٌذ  

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ 

وضع برنامج للسفرات العلمٌة و الزٌارات  -
. المٌدانٌة لمؤسسات القطاع العام و الخاص

 31/3/2021-1القسم العلمً 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

تنفٌذ برنامج السفرات العلمٌة و الزٌارات  -
. المٌدانٌة لمؤسسات القطاع العام و الخاص

 31/5/2021-1/4شعبة الشؤون العلمٌة  
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 
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: تينية الكدزات و الكابليات البحجية لدى الطلبة -3

: برنامج إقامة مؤتمر علمً سنوي للطلبة -اوال 
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

للطلبة ( سٌمنار)عقد حلقات نقاشٌة  -
للتعرٌف بأهمٌة البحث العلمً و كٌفٌة كتابة 

. البحث بأسلوب علمً صحٌح و سلٌم

 
القسم العلمً 

 
1/10-30/12/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

كتابة البحوث فً كل مرحلة دراسٌة عدا  -
المرحلة الرابعة لكون البحث العلمً من 
ضمن متطلبات التخرج على أن تخصص 

.  درجة للبحث تضاف إلى درجة سعً الطالب

 
 

القسم العلمً 

 
 

1/3-15/5/2022 
 

 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

تشكٌل لجنة من أساتذة القسم العلمً على  -
مرحلة دراسٌة لتقٌٌم بحوث  مستوى كل

. الطلبة

 
مكتب السٌد العمٌد 

 
16-20/5/2022 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

تقٌٌم بحوث الطلبة من قبل اللجان المشكلة  -
. لهذا الغرض

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 25/6/2022-21/5اللجان المشكلة لتقٌٌم بحوث الطلبة 

للمشاركة فً ترشٌح البحوث المتمٌزة  -
. المؤتمر العلمً

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 30/6/2022-26اللجان المشكلة لتقٌٌم بحوث الطلبة 

إقامة مؤتمر علمً سنوي للبحوث  -
.  المرشحة و لكافة المراحل الدراسٌة

 31/8/2022-15/7شعبة الشؤون العلمٌة 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 
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: العلمٌة النوعٌة اإلنتاجٌةالجامعً و الطلبة للوصول إلى  األستاذتهٌئة بٌئة جامعٌة مالئمة تحفز من قدرات : ثانٌاً 
: العمل على بناء و تطوٌر البنٌة التحتٌة للجامعة. 1
: برنامج تطوٌر البنٌة التحتٌة للكلٌة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر ال: عدد مرات تكرار البرنامج

. شعبة الشؤون الهندسٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة إلعداد دراسة باحتٌاجات  -
العلمٌة و المرافق  األقسامالكلٌة إلى تطوٌر 

. الخدمٌة فٌها وفق جدول زمنً

 
العمٌد مكتب السٌد 

 

 
1-10/3/2021 

 

 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

أعداد الدراسة باحتٌاجات الكلٌة إلى تطوٌر  -
. االقسام العلمٌة و المرافق الخدمٌة فٌها

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-11/5/2021 
 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. الكلٌة

  12/6/2021-12/5الكلٌة مجلس 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

  31/12/2021-13/6 شعبة الشؤون الهندسٌة. تهٌئة الكشوفات التخمٌنٌة -
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

  31/12/2025-2/1/2022 شعبة الشؤون الهندسٌة. التنفٌذ -
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: و التكنولوجٌا الحدٌثة تطوٌر مختبرات الجامعة ورفدها بالبرمجٌات. 2
: برنامج تطوٌر مختبر الكلٌة و رفده بالبرمجٌات و التكنولوجٌا الحدٌثة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ال ٌكرر: عدد مرات تكرار البرنامج

. شعبة تقنٌة المعلومات و االنترنت: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ التنفٌذ   الجهة المسؤولة عنخطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة إلعداد دراسة حول تطوٌر  -
مختبر الكلٌة و رفده بالبرمجٌات و 

. التكنولوجٌا الحدٌثة

 
مكتب السٌد العمٌد 

 

 
1-10/3/2021 

 

 

أعداد دراسة حول تطوٌر مختبر الكلٌة و  -
. رفده بالبرمجٌات و التكنولوجٌا الحدٌثة

 المشكلة لهذا الغرضاللجنة 
 

11/3-11/5/2021 
 

 

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. القسم

  12/6/2021-12/5مجلس القسم 

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. الكلٌة

  13/7/2021-13/6 مجلس الكلٌة

  31/12/2025-2/1/2022 شعبة تقنٌة المعلومات و االنترنت. التنفٌذ -
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: ثقافة جامعٌة تنسجم مع القٌم التً تؤمن بهاخلق . 3
: برنامج إقامة دورات تثقٌفٌة لغرس قٌم الثقافة الجامعٌة لدى الطلبة -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ المسؤولة عن التنفٌذ  الجهة خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة إلعداد برنامج للدورات  -
التثقٌفٌة بشأن غرس قٌم الثقافة الجامعٌة 

. لدى الطلبة

 
مكتب السٌد العمٌد 

 

 
1-10/3/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

إعداد برنامج للدورات التثقٌفٌة بشأن  -
. الثقافة الجامعٌة لدى الطلبةغرس قٌم 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-30/4/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

عرض و مناقشة البرنامج فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/5/2021-1/4مجلس القسم 

عرض و مناقشة البرنامج فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/5/2021-1/4 مجلس الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021شعبة التعلٌم المستمر . التنفٌذ -
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: برنامج االرشاد التربوي و النفسً لغرس قٌم الثقافة الجامعٌة لدى الطلبة -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : تكرار البرنامجعدد مرات 
 .وحدة االرشاد التربوي: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

 اإلرشادتشكٌل لجنة إلعداد برنامج  -
التربوي و النفسً لغرس قٌم الثقافة 

. الجامعٌة لدى الطلبة

 
السٌد العمٌد مكتب 

 

 
1-9/3/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

التربوي و النفسً  اإلرشادأعداد برنامج  -
. لغرس قٌم الثقافة الجامعٌة لدى الطلبة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3-31/3/2021

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/5/2021-1/4القسم مجلس 

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -

. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/5/2021-1/4 مجلس الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021 التربوي اإلرشادوحدة . التنفٌذ -
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: لتحوٌل ٌوم الجامعة إلى ٌوم للتنافس العلمً و المعرفً لألساتذة و الطلبةالسعً . 4
: لألساتذةبرنامج البحوث و المؤلفات و براءات االختراع  -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  البرنامج خطوات تنفٌذ 

تشكٌل لجنة تقع على عاتقها تجمٌع  -
البحوث و المؤلفات المتمٌزة و براءات 
االختراع المتعلقة بالكادر التدرٌسً فً 

. الكلٌة

 
مكتب السٌد العمٌد 

 

 
1-10/10/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

تجمٌع البحوث و المؤلفات المتمٌزة و  -
براءات االختراع المتعلقة بالكادر التدرٌسً 

. فً الكلٌة

 
 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 
11-31/10/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة ما تم تجمٌعه فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/11/2021-1/11مجلس القسم 

عرض و مناقشة ما تم تجمٌعه فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/12/2021-1/12 مجلس الكلٌة

البحوث الممٌزة للمشاركة فً ٌوم  إرسال -
. الجامعة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  15/2/2022-2/1 شعبة الشؤون العلمٌة
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: برنامج النشاطات العلمٌة المتمٌزة لطلبة الكلٌة -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

لجنة تقع على عاتقها تجمٌع تشكٌل  -
. النشاطات العلمٌة المتمٌزة لطلبة الكلٌة

مكتب السٌد العمٌد 
 

1-10/10/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

تجمٌع النشاطات العلمٌة المتمٌزة لطلبة  -
. الكلٌة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11-31/10/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

و مناقشة ما تم تجمٌعه فً مجلس  عرض -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/11/2021-1/11مجلس القسم 

عرض و مناقشة ما تم تجمٌعه فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/12/2021-1/12 مجلس الكلٌة

ارسال النشاطات العلمٌة الممٌزة  -
. للمشاركة فً ٌوم الجامعة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  15/2/2022-2/1 شعبة الشؤون العلمٌة
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: تينية الكدزات و االمهاىات العلنية و املَيية و الرتبوية للوصول إىل حالة مً التيافص على الصعيد احمللي و الدولي: ثالجًا

: السعً إلى عقد اتفاقٌات تعاون و تدرٌب مع الجامعات الدولٌة. 1
: الزائر األستاذبرنامج  -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/3/2021-1العلمً مجلس القسم . الزائر األستاذتسمٌة  -

         الزائر العلمٌة  األستاذتحدٌد مهام  -
. و متطلبات انجازها و تحدٌد مدة الزٌارة

 30/4/2021-1 مجلس القسم العلمً
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

عرض األسماء فً مجلس الكلٌة لغرض  -
.  استحصال الموافقة على االستضافة

 31/5/2021-2 مجلس الكلٌة
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021القسم العلمً . التنفٌذ -
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: التدرٌسًبرنامج التدرٌب االلكترونً للكادر  -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة و  -
. الجامعات الدولٌة المستهدفة

 9/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

اعداد البرنامج التدرٌبً و التواصل مع  -
الجامعات الدولٌة المستهدفة و تحدٌد جدول 

. زمنً للتنفٌذ

 
اللجنة المشكلة لهذا الغرض  

 

 
11/3-11/5/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  12/6/2021-12/5مجلس القسم . عرض البرنامج فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/7/2021-13/6مجلس الكلٌة . عرض البرنامج فً مجلس الكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021شعبة التعلٌم المستمر . التنفٌذ -
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: برنامج التعاون العلمً االلكترونً -ج
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. معاون العمٌد للشؤون العلمٌة و الدراسات العلٌا: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  البرنامج  خطوات تنفٌذ

تشكٌل لجنة لتحدٌد آفاق و مجاالت التعاون  -
العلمً مع تحدٌد الجامعات الدولٌة 

. المستهدفة

 9/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

اعداد الدراسة و التواصل مع الجامعات  -
. الدولٌة المستهدفة

اللجنة المشكلة لهذا الغرض  
 

11/3-11/5/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  12/6/2021-12/5مجلس القسم . عرض الدراسة فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/7/2021-13/6مجلس الكلٌة . عرض الدراسة فً مجلس الكلٌة -

معاون العمٌد للشؤون . التنفٌذ -
 العلمٌة و الدراسات العلٌا

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  1/10/2021-30/6/2022
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: العمل على استحداث مجالت علمٌة رصٌنة. 2
: برنامج استحداث مجلة علمٌة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر مرة واحدة: مرات تكرار البرنامج عدد

 .شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة الستحداث مجلة علمٌة رصٌنة  -
. للكلٌة

  8/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

دراسة مفصلة عن استحداث المجلة إعداد  -
. العلمٌة

  30/4/2021-12/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

مناقشة الدراسة المقدمة من قبل لجنة  -
. استحداث مجلة علمٌة فً مجلس الكلٌة

 30/6/2021-1/5مجلس الكلٌة 
 

 

  31/12/2025-1/7/2021شعبة الشؤون العلمٌة . التنفٌذ -
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: زٌادة عدد التدرٌسٌٌن من حملة شهادة الدكتوراه. 3
: برنامج تحفٌز حملة شهادة الماجستٌر على أكمال دراسة الدكتوراه -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ ن التنفٌذ  الجهة المسؤولة عخطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 1/4/2021-1/3القسم العلمً . و المشاكل و الحلول األسبابتحدٌد  -

و المشاكل فً مجلس  األسبابمناقشة  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/4/2021-2/4 مجلس القسم

و المشاكل فً مجلس  األسبابمناقشة  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2021-2/5 مجلس الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/8/2021-1/7القسم العلمً . التنفٌذ -
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: االلكترونً تطوٌر القدرات و المهارات االلكترونٌة للكادر التدرٌسً لمواكبة التطورات فً مجال التعلٌم. 4
: برنامج وضع دورات تدرٌبٌة لتنمٌة المهارات اإللكترونٌة للكادر التدرٌسً -

. سنتان: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر مرتٌن: عدد مرات تكرار البرنامج

. شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الزمنً للتنفٌذ الجدول الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة من ذوّي الخبرة فً المهارات  -
اإللكترونٌة لتحدٌد احتٌاجات الكادر 

. التدرٌسً فً مجال التعلٌم االلكترونً

 
مكتب السٌد العمٌد 

 
1-9/3/2021 

 

 
( ٌكرر لمدة سنتٌن)

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة من خالل  -
. التدرٌسًاستبانة توزع على الكادر 

 31/3/2021-10اللجنة المشكلة لهذا الغرض 
 

 (ٌكرر لمدة سنتٌن)

وضع برامج تدرٌبٌة لتلبٌة االحتٌاجات  -
. التدرٌبٌة فً مجال التعلٌم االلكترونً

اللجنة المشكلة لهذا الغرض 
 

1/4-30/5/2021 
 

 (ٌكرر لمدة سنتٌن)

عرض و مناقشة البرامج التدرٌبٌة فً  -
. مجلس القسم

 30/6/2021-1/6مجلس القسم 
 

 (ٌكرر لمدة سنتٌن)

عرض و مناقشة البرامج التدرٌبٌة فً  -
. مجلس الكلٌة

 31/8/2021-1/7مجلس الكلٌة 
 

 (ٌكرر لمدة سنتٌن)

 (ٌكرر لمدة سنتٌن) 30/6/2022-1/10/2021شعبة التعلٌم المستمر . التنفٌذ -
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: التصييفات العاملية املعتندةالعنل على الدخول يف : زابعًا

: التحدٌث المستمر للمواقع االلكترونٌة باللغة االنكلٌزٌة و رفده بكافة البٌانات المتعلقة بإمكانٌات الجامعة و مخرجاتها التعلٌمٌة. 1
: برنامج التحدٌث المستمر للموقع االلكترونً للكلٌة باللغة االنكلٌزٌة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. المعلومات و االنترنت اللجنة المشكلة لهذا الغرض و شعبة تقنٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة للقٌام بالتحدٌث المستمر  -
. االلكترونً للكلٌة باللغة االنكلٌزٌةللموقع 

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

القٌام بالتحدٌث المستمر للموقع  -
االلكترونً للكلٌة باللغة االنكلٌزٌة و تقدٌم 

. تقارٌر دورٌة حول عمل اللجنة

اللجنة المشكلة لهذا الغرض و 
المعلومات و  شعبة تقنٌة

 االنترنت

11/3/2021-1/3/2022 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

: زٌادة عدد البحوث المنشورة فً مجالت تقع ضمن مستوعبات سكوبكس و كالرٌفٌت. 2
: الهٌئة التدرٌسٌة لزٌادة نشر البحوث فً مستوعبات سكوبكس و كالرٌفٌت أعضاءبرنامج تدرٌب  -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  9/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد . تشكٌل لجنة لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة -

وضع برامج تدرٌبٌة لتطوٌر مهارات أعضاء  -
الهٌئة التدرٌسٌة لزٌادة نشر البحوث فً 

. مستوعبات سكوبكس وكالرٌفٌت

 
اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

 

 
15/3-30/4/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة البرامج التدرٌبٌة فً مجلس  -
. القسم

 30/6/2021-1/5مجلس القسم 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

عرض و مناقشة البرامج التدرٌبٌة فً مجلس  -
. الكلٌة

 30/6/2021-1/5مجلس الكلٌة 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021شعبة التعلٌم المستمر . التنفٌذ -
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: المحافظة على بٌئة الجامعة نظٌفة و مستدامة .3
: برنامج إقامة دورات تثقٌفٌة للمحافظة على بٌئة الكلٌة نظٌفة و مستدامة -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ لجهة المسؤولة عن التنفٌذ  اخطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة إلعداد برنامج للدورات  -
التثقٌفٌة للمحافظة على بٌئة الكلٌة نظٌفة و 

. مستدامة

 9/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

وضع برنامج للدورات التثقٌفٌة للمحافظة  -
. الكلٌة نظٌفة و مستدامةعلى بٌئة 

اللجنة المشكلة لهذا الغرض 
 

15/3-30/4/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

عرض و مناقشة البرنامج فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2021-1/5مجلس القسم 

عرض و مناقشة البرنامج فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2021-1/5مجلس الكلٌة 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021شعبة التعلٌم المستمر . التنفٌذ -
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: برنامج الحمالت التطوعٌة للمحافظة على بٌئة الكلٌة نظٌفة و مستدامة -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : البرنامجعدد مرات تكرار 

 .السٌد العمٌد: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

اقتراح حمالت تطوعٌة للمحافظة على بٌئة  -
. الكلٌة نظٌفة و مستدامة

 1/4/2021-1/3القسم العلمً 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

و الطلبة  األساتذةتشكٌل فرق تطوعٌة من  -
. لتنفٌذ المقترحات

مكتب السٌد العمٌد 
 

2/4-12/4/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  13/6/2021-13/4الفرق المشكلة لهذا الغرض . تنفٌذ الحمالت التطوعٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2021-14/6السٌد العمٌد . تكرٌم الفرق المشاركة -
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: التوأمة مع الجامعات الرصٌنة. 4
: برنامج التؤامة مع الجامعات الرصٌنة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر مرة واحدة: عدد مرات تكرار البرنامج

. شعبة الشؤون العلمٌة: عن التنفٌذالجهة المسؤولة 

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

     تشكٌل لجنة إلعداد دراسة باحتٌاجات  -

. و متطلبات التؤامة مع الجامعات الرصٌنة

  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

     أعداد دراسة لتحدٌد احتٌاجات الكلٌة  -

العلمٌة إلى التعاون الدولً و تحدٌد  واألقسام

. الجامعة التً سوف ٌتم التؤامة معها

 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 

11-31/3/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -

. القسم

 30/4/2021-1مجلس القسم 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -

. الكلٌة

 30/4/2021-1 مجلس الكلٌة

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

  31/12/2025-1/9/2021شعبة الشؤون العلمٌة  . التنفٌذ -
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: العمل على استقطاب االساتذة و الطلبة االجانب. 5
: األجانب األساتذةبرنامج استقطاب  -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/3/2021-1القسم العلمً . األجانب األساتذةتسمٌة  -

التواصل مع االساتذة االجانب المستهدفٌن  -
. و عقد االتفاق االولً

 31/5/2021-1/4  القسم العلمً
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض االسماء و االتفاق علٌها فً مجلس  -
. القسم

 30/6/2021-1مجلس القسم 
 

( دراسٌةبشكل دوري من كل سنة ) 

عرض االسماء و االتفاق علٌها فً مجلس  -
. الكلٌة

 31/7/2021-1 مجلس الكلٌة
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021القسم العلمً  . التنفٌذ -

: برنامج استقطاب الطلبة االجانب -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : مرات تكرار البرنامجعدد 
 .القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لوضع برنامج استقطاب الطلبة  -
. االجانب

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/3/2021-11 اللجنة المشكلة لهذا الغرض. أعداد برنامج استقطاب الطلبة االجانب -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  20/4/2021-1 مجلس القسم. عرض و مناقشة البرنامج فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/5/2021-21/4 مجلس الكلٌة. فً مجلس الكلٌةعرض و مناقشة الدراسة  -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  1/9/2021-15/5القسم العلمً . االعالن عن البرنامج فً الموقع الرسمً -

 



 2026 – 2021    اخلطة اإلسرتاتيجيةكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة                                                     

27 

 

: وضع آلٌة لرفع السمعة االكادٌمٌة لجمٌع كلٌات الجامعة. 6
: االكادٌمٌة للكلٌةبرنامج رفع السمعة  -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لوضع آلٌة رفع السمعة االكادٌمٌة  -

. للكلٌة

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/3/2021-11 اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وضع آلٌة رفع السمعة االكادٌمٌة للكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/4/2021-1 مجلس القسم. عرض و مناقشة اآللٌة فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/5/2021-1 مجلس الكلٌة. عرض و مناقشة اآللٌة فً مجلس الكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/10/2021القسم العلمً  . التنفٌذ -

: السعً للحصول على االعتماد المؤسسً و البرامجً. 7
: برنامج االعتماد المؤسسً -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر مرة واحدة: عدد مرات تكرار البرنامج

 .الجامعً األداءشعبة ضمان الجودة و : الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

إلعداد دراسة حول متطلبات تشكٌل لجنة  -
. االعتماد المؤسسً

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

 

إعداد دراسة حول متطلبات االعتماد  -
. المؤسسً

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-30/4/2021 
 

 

  31/5/2021-1مجلس الكلٌة . عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس الكلٌة -

  31/12/2025-1/6/2021 الجامعً األداءشعبة ضمان الجودة و . التنفٌذ -
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: برنامج االعتماد البرامجً -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر مرة واحدة: عدد مرات تكرار البرنامج
 .شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة إلعداد دراسة حول متطلبات  -
. االعتماد البرامجً

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

إعداد دراسة حول متطلبات االعتماد  -
. البرامجً

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-30/4/2021 
 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. القسم

  31/5/2021-1مجلس القسم 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. الكلٌة

  30/6/2021-1 مجلس الكلٌة
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

 31/12/2025-1/7/2021الجودة و االداء الجامعً شعبة ضمان . التنفٌذ -
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: تطويس ميظومة العنل االدازي يف اجلامعة و تدزيب الكيادات العلنية و الهوادز االدازية: خامشًا

: السعً للوصول إلى حوكمة الكترونٌة متكاملة لكافة االنشطة العلمٌة و االدارٌة فً جمٌع تشكٌالت الجامعة. 1
: برنامج أكمال تنفٌذ مشروع الحوكمة االلكترونٌة -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ال ٌكرر: عدد مرات تكرار البرنامج

. المعلومات و االنترنت شعبة تقنٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد متطلبات أكمال  -
. الحوكمة االلكترونٌة و تطبٌقها

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

 

إعداد متطلبات أكمال الحوكمة االلكترونٌة  -
. و تطبٌقها

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11-31/3/2021 
 

 

عرض و مناقشة المتطلبات و المقترحات  -
. فً مجلس الكلٌة

 30/4/2021-1مجلس الكلٌة 
 

 

 31/12/2025-1/5/2021 المعلومات و االنترنت شعبة تقنٌة. التنفٌذ -
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ًّ الكلٌة للعمل على مشروع الحوكمة االلكترونٌة -ب : برنامج تنمٌة مهارات و قدرات منتسب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
 .شعبة التعلٌم المستمر: المسؤولة عن التنفٌذالجهة 

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد متطلبات تنمٌة مهارات  -
ًّ الكلٌة للعمل على مشروع  و قدرات منتسب

. الحوكمة االلكترونٌة

 
مكتب السٌد العمٌد 

 

 
1-10/3/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

إعداد برنامج تدرٌبً لتنمٌة المهارات و  -
ًّ الكلٌة للعمل على مشروع  القدرات لمنتسب

. الحوكمة االلكترونٌة

 
 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 
11/3-11/4/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

فً عرض و مناقشة البرنامج التدرٌبً  -
. مجلس الكلٌة

 12/5/2021-12/4مجلس الكلٌة 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/9/2021 شعبة التعلٌم المستمر. التنفٌذ -

 
 
 

: االلكترونٌة األرشفةبرنامج  -ج
. سنة واحدة: مدة تنفٌذ البرنامج

. ال ٌكرر: عدد مرات تكرار البرنامج
. المعلومات و االنترنت شعبة تقنٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد . االلكترونٌة األرشفةتشكٌل لجنة  -
 

 

 31/12/2021-11/3 المعلومات و االنترنت شعبة تقنٌة. االلكترونٌة األرشفةتنفٌذ  -
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: اعداد خطة متكاملة لتطوٌر القدرات االدارٌة لمنتسبً الجامعة و االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. 2
: برنامج تطوٌر القدرات االدارٌة -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعلٌم المستمر: عن التنفٌذالجهة المسؤولة 

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد متطلبات تطوٌر القدرات  -
. االدارٌة لمنتسبً الكلٌة

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

برنامج تدرٌبً لتطوٌر القدرات االدارٌة إعداد  -
. لمنتسبً الكلٌة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-11/4/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة البرنامج التدرٌبً فً مجلس  -
. الكلٌة

 12/5/2021-12/4مجلس الكلٌة 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/9/2021 التعلٌم المستمرشعبة . التنفٌذ -

 
: برنامج تطوٌر مهارات الحاسوب لمنتسبً الكلٌة -ب

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد متطلبات تطوٌر مهارات  -
. الحاسوب لمنتسبً الكلٌة

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

إعداد برنامج تدرٌبً لتطوٌر مهارات  -
. الحاسوب لمنتسبً الكلٌة

 المشكلة لهذا الغرضاللجنة 
 

11/3-11/4/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة البرنامج التدرٌبً فً مجلس  -
. الكلٌة

 12/5/2021-12/4مجلس الكلٌة 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/9/2021 شعبة التعلٌم المستمر. التنفٌذ -
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 :اعتناد مبدأ اجلامعة امليتجة و تيويع مصادز التنويل: سادسًا

: السعً لتقدٌم الخدمات االستشارٌة و العلمٌة للمجتمع. 1
: برنامج تقدٌم الخدمات االستشارٌة فً مجال العلوم االدارٌة و االقتصادٌة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد الخدمات االستشارٌة  -
. التً ٌحتاجها المجتمع

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

إعداد دراسة بالخدمات االستشارٌة التً  -
ٌحتاجها المجتمع و مدى إمكانٌة الكلٌة من 

.  تقدٌم تلك الخدمات

 
 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 
11/3-11/5/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  12/6/2021-12/5 مجلس الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  30/6/2022-1/9/2021 شعبة التعلٌم المستمر. التنفٌذ -
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: دعم و تسوٌق البحوث التطبٌقٌة الرائدة. 2
: برنامج دعم البحوث التطبٌقٌة الرائدة -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : البرنامجعدد مرات تكرار 

 .شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد آلٌة التعاون مع مؤسسات  -
القطاع العام و الخاص فً مجال البحوث 

. التطبٌقٌة

 
العمٌد مكتب السٌد 

 
1-10/3/2021 

 

  
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

التواصل مع مؤسسات القطاع العام و الخاص  -
و إعداد آلٌة التعاون فً مجال البحوث 

. التطبٌقٌة

 
 اللجنة المشكلة لهذا الغرض

 

 
11/3-11/5/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة اآللٌة و المقترحات فً  -
. مجلس الكلٌة

 12/6/2021-12/5 مجلس الكلٌة
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/8/2022-1/9/2021 شعبة الشؤون العلمٌة. التنفٌذ -
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: برنامج تسوٌق البحوث التطبٌقٌة الرائدة -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : البرنامجعدد مرات تكرار 

. شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد آلٌة تسوٌق البحوث  -
. التطبٌقٌة لمؤسسات القطاع العام و الخاص

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

التواصل مع مؤسسات القطاع العام و  -
. الخاص إعداد آلٌة تسوٌق البحوث التطبٌقٌة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-11/4/2021 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة اآللٌة و المقترحات فً  -
. مجلس الكلٌة

 12/5/2021-12/4 مجلس الكلٌة
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/8/2022-1/9/2021 شعبة الشؤون العلمٌة. التنفٌذ -
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: االنفتاح على مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و البحث عن فرص استثمارٌة مشتركة. 3
: مؤسسات القطاع العام و الخاصبرنامج االنفتاح و التعاون مع  -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

     تشكٌل لجنة لتحدٌد متطلبات االنفتاح  -
         و التعاون مع مؤسسات القطاع العام

. و الخاص

 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

التواصل مع مؤسسات القطاع العام و  -
الخاص و إعداد دراسة بمتطلبات االنفتاح و 

. التعاون

 
 لهذا الغرضاللجنة المشكلة 

 

 
11/3-11/5/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات فً  -
. مجلس الكلٌة

 12/6/2021-12/5 مجلس الكلٌة
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  31/8/2022-1/9/2021 شعبة الشؤون العلمٌة. التنفٌذ -
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: برنامج استحداث الدبلومات المهنٌة االلكترونٌة -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ال ٌكرر: عدد مرات تكرار البرنامج
. شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد متطلبات استحداث  -
. الدبلومات المهنٌة

  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

إعداد دراسة بمتطلبات استحداث الدبلومات  -
. المهنٌة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-11/5/2021  

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات فً  -
. مجلس القسم

  12/6/2021-12/5مجلس القسم 

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات فً  -
. مجلس الكلٌة

  31/7/2021-13/6 مجلس الكلٌة

  31/12/2025-1/9/2021 شعبة الشؤون العلمٌة. التنفٌذ -
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: التوجه نحو االكتفاء الذاتً فً الخدمات باالعتماد على إمكانٌات الجامعة. 4
: الثابتة برنامج إنشاء ورش لصٌانة الموجودات -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ال ٌكرر: عدد مرات تكرار البرنامج

 .و المالٌة و القانونٌة اإلدارٌةمعاون العمٌد للشؤون : الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

متطلبات إنشاء ورش تشكٌل لجنة لتحدٌد  -
. الصٌانة

  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

إعداد دراسة لتحدٌد متطلبات إنشاء ورش  -
. الصٌانة

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض
 

11/3-11/5/2021  

عرض و مناقشة الدراسة و المقترحات  -
. فً مجلس الكلٌة

 12/6/2021-12/5 مجلس الكلٌة
 

 

  31/12/2025-1/7/2021 و المالٌة و القانونٌة اإلدارٌةمعاون العمٌد للشؤون . التنفٌذ -

: برنامج تدرٌب و تطوٌر الحرفٌٌن -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. معاون العمٌد للشؤون االدارٌة و المالٌة و القانونٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد المهارات الحرفٌة  -
.  المطلوبة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

 اللجنة المشكلة لهذا الغرض. إعداد البرنامج التدرٌبً -
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/3-11/5/2021

عرض و مناقشة البرنامج و المقترحات  -
. فً مجلس الكلٌة

 12/6/2021-12/5 مجلس الكلٌة
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

معاون العمٌد للشؤون االدارٌة و . التنفٌذ -
 المالٌة و القانونٌة

 
1/7/2021-30/6/2022 

  
( سنة دراسٌة بشكل دوري من كل)
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: حتكيل التهامل بني املدسجات التعلينية و سوم العنل: سابعًا

: دراسة حاجة السوق بشكل دوري و وضع قاعدة بٌانات تدعم التكامل بٌن المخرجات التعلٌمٌة و سوق العمل. 1
: برنامج التنسٌق بٌن الكلٌة و القطاعٌن العام و الخاص لدراسة حاجة سوق العمل -أ

. خمس سنوات: البرنامج مدة تنفٌذ
. ال ٌكرر: عدد مرات تكرار البرنامج

 .مجلس الكلٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل فرٌق عمل للتنسٌق بٌن الكلٌة و  -
القطاعٌن العام و الخاص لمعرفة احتٌاجات 

. سوق العمل

 
مكتب السٌد العمٌد 

 
1-10/3/2021 

 

دراسة توضح متطلبات و احتٌاجات  إعداد -
. سوق العمل

  11/5/2021-11/3فرٌق العمل 

  12/6/2021-12/5مجلس الكلٌة . مناقشة الدراسة فً مجلس الكلٌة -

  31/12/2025-1/9/2021مجلس الكلٌة . التنفٌذ -
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: إنشاء قاعدة بٌانات للخرجٌنبرنامج  -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
 .شعبة تقنٌة المعلومات و االنترنت: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الجهة المسؤولة عن خطوات تنفٌذ البرنامج 
التنفٌذ  

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ 

إلنشاء قاعدة بٌانات تشكٌل لجنة فنٌة  -
. للخرٌجٌن

  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

إنشاء قاعدة بٌانات للخرٌجٌن تتضمن  -
معلومات كاملة عنهم و كذلك تتضمن فٌما 

. إذا حازوا على فرصة عمل

  11/3/2022-11/3/2021اللجنة الفنٌة 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

شعبة تقنٌة المعلومات و . تحدٌث قاعدة البٌانات -
االنترنت 

بشكل سنوي مع التحدٌث المستمر لقاعدة )  1/9/2022-31/12/2022
( البٌانات
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: برنامج إنشاء قاعدة بٌانات لمتطلبات حاجة سوق العمل -ج
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. سنوٌاً ٌكرر : عدد مرات تكرار البرنامج
. شعبة تقنٌة المعلومات و االنترنت: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الجهة المسؤولة عن خطوات تنفٌذ البرنامج 
التنفٌذ  

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ 

تشكٌل لجنة فنٌة إلنشاء قاعدة بٌانات  -
. لمتطلبات حاجة سوق العمل

  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 
 

( من كل سنة دراسٌةبشكل دوري )

إنشاء قاعدة بٌانات لمتطلبات حاجة سوق  -
العمل فً القطاعٌن العام و الخاص و كذلك 

نوعٌة ، معلومات عامة عن عدد السكان 
، مبٌعات الجملة ، الفئات العمرٌة ، السكان 

مبٌعات التجزئة و غٌرها من المعلومات التً 
. تبٌن حركة السوق و اتجاهاته

 
 

ٌة اللجنة الفن

 
 

11/3/2021-11/3/2022 

 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

شعبة تقنٌة المعلومات و . تحدٌث قاعدة البٌانات -
االنترنت 

بشكل سنوي مع التحدٌث )  1/9/2022-31/12/2022
( المستمر لقاعدة البٌانات
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: إشراك أرباب العمل فً تقٌٌم مخرجات الجامعة التعلٌمٌة. 2
: برنامج استضافة أرباب العمل و أصحاب المصلحة و رجال االعمال الناجحٌن -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

استضافة ارباب العمل و أصحاب المصلحة فً  -
القطاعٌن العام و الخاص لمعرفة احتٌاجاتهم و 

نوعٌة المخرجات التعلٌمٌة التً تتوافق مع 
. احتٌاجات سوق العمل

 
 

مجلس الكلٌة 

 
 

1/3-31/8/2021 
 

 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

استضافة رجال االعمال الناجحٌن لشرح  -
تجاربهم و خبراتهم للطلبة و الخرٌجٌن 

. لالستفادة من خبراتهم

 
القسم العلمً 

 

 
1/9/2021-30/6/2022 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

: برنامج التعرف على آراء أرباب العمل و أصحاب المصلحة و رجال االعمال الناجحٌن -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : البرنامجعدد مرات تكرار 

. مجلس الكلٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة إلعداد استبانة لمعرفة آراء أرباب  -
العمل و أصحاب المصلحة و رجال االعمال 

. التعلٌمٌةالناجحٌن فً المخرجات 

 
مكتب السٌد العمٌد 

 
1-10/3/2021 

 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

اعداد استبانة و توزٌعها على أرباب العمل و  -
أصحاب المصلحة و رجال االعمال الناجحٌن 

. لمعرفة آرائهم فً المخرجات التعلٌمٌة

 
اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

 
11/3-11/5/2021 

 

 
( سنة دراسٌةبشكل دوري من كل )

اللجنة المشكلة لهذا الغرض . تحلٌل االستبانة و إعداد تقرٌر بالمالحظات -
 العلمً و القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  12/5-12/6/2021

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021-13/6مجلس القسم . عرض التقرٌر و مناقشته فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  14/8/2021-14/7مجلس الكلٌة . مناقشته فً مجلس الكلٌةعرض التقرٌر و  -
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: التحسٌن المستمر للبرامج التعلٌمٌة لتحقٌق االنسجام مع حاجة السوق. 3
: برنامج تطوٌر و تعدٌل البرامج التعلٌمٌة -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. سنوٌاً ٌكرر : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة مختصة تقع على عاتقها  -
دراسة تطوٌر و تعدٌل البرامج التعلٌمٌة و 

استحداث االقسام و الفروع العلمٌة بما 
. احتٌاجات السوق ٌتناسب و

 
 

مكتب السٌد العمٌد 

 
 

1-10/3/2021 

 
 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

تقدٌم المقترحات الخاصة بتطوٌر و تعدٌل  -
البرامج التعلٌمٌة و استحداث االقسام 

. العلمٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/5/2021-11/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 12/6/2021-12/5مجلس القسم . فً مجلس القسممناقشة الدراسة  -

مناقشة الدراسة و المقترحات فً مجلس  -
. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021-13/6مجلس الكلٌة 

( اسٌةبشكل دوري من كل سنة در) 31/12/2025-15/7/2021شعبة الشؤون العلمٌة . تنفٌذ المقترحات -
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: برنامج استحداث دراسة الماجستٌر -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
. شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لدراسة استحداث برنامج  -

. الماجستٌر بما ٌتالءم و حاجة سوق العمل

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/5/2021-11/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض . تقدٌم دراسة الستحداث برنامج الماجستٌر -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 12/6/2021-12/5مجلس القسم . المقترحات فً مجلس القسممناقشة  -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021-13/6مجلس الكلٌة . مناقشة المقترحات فً مجلس الكلٌة -

( دراسٌةبشكل دوري من كل سنة ) 31/12/2025-15/7/2021شعبة الشؤون العلمٌة . تنفٌذ المقترحات -
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: امليظودة األٍدافاالىفتاح على اجملتنع حمليًا و عامليًا و تعزيز التواصل لغسض حتكيل : ثاميًا

: وضع خطة للمؤتمرات و الندوات الدولٌة بالتنسٌق مع الجامعات العالمٌة. 1
 :برنامج المؤتمرات الدولٌة بالتنسٌق مع الجامعات العالمٌة -أ

. خمس سنوات: البرنامجمدة تنفٌذ 
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة الشؤون العلمٌة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد . والجامعات تشكٌل لجنة لتحدٌد العناوٌن -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/5/2021  –11/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض . أعداد دراسة حول العناوٌن و الجامعات -

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 12/6/2021  –12/5القسم العلمً 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021  –13/6مجلس الكلٌة . مناقشة الدراسة فً مجلس الكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  2022/ 30/6  –1/9/2021شعبة الشؤون العلمٌة . التنفٌذ -

 :برنامج الندوات الدولٌة بالتنسٌق مع الجامعات العالمٌة -ب
. سنواتخمس : مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

. القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد . والجامعات تشكٌل لجنة لتحدٌد العناوٌن -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/5/2021  –11/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض . أعداد دراسة حول العناوٌن و الجامعات -

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 12/6/2021  –12/5مجلس القسم 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021  –13/6مجلس الكلٌة . فً مجلس الكلٌةمناقشة الدراسة  -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  2022/ 30/6  –1/9/2021القسم العلمً . التنفٌذ -
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ًّ الجامعة المبتعثٌن إلى الخارج فً التعرٌف بالجامعة و تحسٌن سمعتها. 2 : االستفادة من منتسب
 :التعرٌف بالكلٌة و تحسٌن سمعتهابرنامج  -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة االعالم و العالقات العامة: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد .  تشكٌل لجنة لوضع آلٌة التعرٌف -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/5/2021  –11/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض . أعداد اآللٌة -

( دوري من كل سنة دراسٌةبشكل ) 12/6/2021  –12/5مجلس القسم . عرض و مناقشة اآللٌة فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021  –13/6مجلس الكلٌة . مناقشة اآللٌة فً مجلس الكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 2022/ 30/6  –1/9/2021شعبة االعالم و العالقات العامة . التنفٌذ -

 
: إلعطاء محاضرات الكترونٌة لطلبتناالتنسٌق مع تدرٌسٌن فً الجامعات العالمٌة . 3
: برنامج اعطاء محاضرات الكترونٌة إثرائٌة لطلبتنا من قبل تدرٌسٌٌن فً جامعات عالمٌة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ مسؤولة عن التنفٌذ  الجهة الخطوات تنفٌذ البرنامج 

تحدٌد مجموعة من التدرٌسٌٌن ٌمكن  -
.  التواصل معهم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)  1/4/2021-1/3القسم العلمً 

التواصل مع التدرٌسٌٌن المستهدفٌن  -
. لتحدٌد آلٌة إعطاء المحاضرة

( دوري من كل سنة دراسٌةبشكل ) 2/6/2021  –2/4القسم العلمً 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 3/7/2021  –3/6مجلس الكلٌة . مناقشة النتائج فً مجلس الكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 30/6/2022  –1/10/2021القسم العلمً .  التنفٌذ -
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: تقدمها كلٌات جامعتنا لفئات المجتمع المحلً و استطالع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمةتنوٌع الخدمات و زٌادة عدد الدورات و الندوات و الورش التً . 4
: برنامج تنوٌع الخدمات و زٌادة عدد الدورات و الندوات و الورش التً تقدمها كلٌات جامعتنا لفئات المجتمع المحلً -أ

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. سنوٌاً ٌكرر : عدد مرات تكرار البرنامج

 .شعبة التعلٌم المستمر: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد المؤسسات المستفٌدة  -
. و تحدٌد احتٌاجاتها و تبوٌبها

 
مكتب السٌد العمٌد 

 
1-10/3/2021 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 

أعداد دراسة باحتٌاجات المؤسسات  -
. المستفٌدة

 
اللجنة المشكلة لهذا الغرض 

 
11/3–  11/5/2021 

 
( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة)

عرض و مناقشة الدراسة فً مجلس  -
. القسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 12/6/2021  –12/5مجلس القسم 

مناقشة الدراسة فً مجلس عرض و  -

. الكلٌة

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021  –13/6مجلس الكلٌة 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 2022/ 30/6  –1/10/2021شعبة التعلٌم المستمر . التنفٌذ -
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: المقدمةبرنامج واستطالع اراء فئات المجتمع المحلً حول جودة الخدمات  -ب
. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج

. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج
 .اللجنة المشكلة لهذا الغرض: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

تشكٌل لجنة لتحدٌد آلٌة استطالع اآلراء  -
(. الخ/.. استضافة/ مقابالت/ استبٌان)

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 10/3/2021-1مكتب السٌد العمٌد 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 11/5/2021  –11/3اللجنة المشكلة لهذا الغرض  . أعداد اآللٌة -

( دوري من كل سنة دراسٌة بشكل) 12/6/2021  –12/5مجلس القسم . عرض و مناقشة اآللٌة فً مجلس القسم -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 13/7/2021  –13/6مجلس الكلٌة . عرض و مناقشة اآللٌة فً مجلس الكلٌة -

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 2022/ 30/6  –1/10/2021اللجنة المشكلة لهذا الغرض . التنفٌذ -
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: الجامعات العالمٌة لغرض اشراكهم فً مجامٌع بحثٌة داخل الجامعة استقطاب الباحثٌن المتمٌزٌن من. 5
: برنامج استقطاب الباحثٌن المتمٌزٌن من الجامعات العالمٌة -

. خمس سنوات: مدة تنفٌذ البرنامج
. ٌكرر سنوٌاً : عدد مرات تكرار البرنامج

 .القسم العلمً: الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

المالحظات الجدول الزمنً للتنفٌذ الجهة المسؤولة عن التنفٌذ  خطوات تنفٌذ البرنامج 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 31/3/2021-1القسم العلمً . تحدٌد مجموعة من الباحثٌن ٌمكن التواصل معهم -

التواصل بٌن الكادر التدرٌسً و الباحثٌن  -
. المستهدفٌن

( كل سنة دراسٌةبشكل دوري من ) 1/5/2021  –1/4القسم العلمً 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 2/6/2021  –2/5مجلس الكلٌة . مناقشة النتائج فً مجلس الكلٌة -

عرض العناوٌن على اللجنة العلمٌة إلدراجها فً  -
. الخطة العلمٌة للقسم

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 3/7/2021  –3/6القسم العلمً 

( بشكل دوري من كل سنة دراسٌة) 2022/ 31/8  –1/9/2021القسم العلمً . التنفٌذ -

 
 
 
 
 


