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מ��מ���א��و
وعא��و
وع�

��א�����א�����

  رفع كفاءة القدرة المؤسسية للجامعة للتأهيل لإلعتماد رفع كفاءة القدرة المؤسسية للجامعة للتأهيل لإلعتماد  :  : أوالًأوالً

  ١١   تحديث التخطيط اإلستراتيجى  تحديث التخطيط اإلستراتيجى --١١

  ٢٢   تطوير الهيكل التنظيمى والجهاز اإلدارى والقيادى للجامعة  تطوير الهيكل التنظيمى والجهاز اإلدارى والقيادى للجامعة --٢٢

  ٥٥   تفعيل دور المجالس العلمية واإلدارية فى إتخاذ القرار  تفعيل دور المجالس العلمية واإلدارية فى إتخاذ القرار --٣٣

  ٦٦  عيل دور القيادة فى إستمرارية وتعزيز التطوير بالجامعة عيل دور القيادة فى إستمرارية وتعزيز التطوير بالجامعة  تف تف--٤٤

  ٧٧   إدارة األزمات والكوارث بكفاءة  إدارة األزمات والكوارث بكفاءة --٥٥

  ٨٨   تحقيق المصداقية واألخالقيات لدى مجتمع الجامعة  تحقيق المصداقية واألخالقيات لدى مجتمع الجامعة --٦٦

  ٩٩   تفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع  تفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع --٧٧

   اإللتــزام بــالتقيم الــذاتى ألداء المؤسســة وإدارة     اإللتــزام بــالتقيم الــذاتى ألداء المؤسســة وإدارة    --٨٨

  ها ها ضمان الجودة بضمان الجودة ب

١٣١٣  

ــو--٩٩ ــوفير الم ــو ت ــوفير الم ــالة  اا ت ــق رس ــة لتحقي ــة والمادي ــالة  رد المالي ــق رس ــة لتحقي ــة والمادي رد المالي

  الجامعةواألهداف اإلستراتيحة الجامعةواألهداف اإلستراتيحة 

١٨١٨  

  
  

מ��מ���א��و
وعא��و
وع�

��א�����א�����

  الفاعلية التعليمية الفاعلية التعليمية : : ثانياً ثانياً 

  ٢٢٢٢   تبنى الكليات للمعايير األكاديمة المالئمة  تبنى الكليات للمعايير األكاديمة المالئمة --١١

  ٢٣٢٣   تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية  تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية --٢٢

  ٢٥٢٥  لتعليم والتعلم، ومصادر التعلم لتعليم والتعلم، ومصادر التعلم  إستراتيجيات ا إستراتيجيات ا--٣٣

  ٢٨٢٨   تطوير مصادر التعلم  تطوير مصادر التعلم --٤٤

 التقويم   التقويم  –– نظام موضوعى لتقييم الطالب وإدارة اإلمتحانات         نظام موضوعى لتقييم الطالب وإدارة اإلمتحانات        --٥٥

  المستمر للفاعلية التعليمية المستمر للفاعلية التعليمية 

٣٢٣٢  

  ٣٣٣٣   الرعاية المستمرة للطالب الخريجون الرعاية المستمرة للطالب الخريجون--٦٦

 التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمى،وتنميـة قـدرات          التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمى،وتنميـة قـدرات         --٧٧

  لتدريس لتدريس أعضاء هيئة اأعضاء هيئة ا

٣٧٣٧  

  ٤٠٤٠   الدراسات العليا الدراسات العليا--٨٨

  ٤١٤١    رفع كفاءة وكفاه أعضاء هيئة التدريسرفع كفاءة وكفاه أعضاء هيئة التدريس  --٩٩
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسؤل التنفيذمسؤل التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 اس����تكمال تح����ديث وض����ع الخط����ط  اس����تكمال تح����ديث وض����ع الخط����ط --١١

ا�س��تراتيجية لكلي��ات الجامع��ة بم��ا ا�س��تراتيجية لكلي��ات الجامع��ة بم��ا 
يتماش���ى م���ع الخط���ة ا�س���تراتيجية يتماش���ى م���ع الخط���ة ا�س���تراتيجية 

  ..للجامعةللجامعة

  وثائق بخطط الكلياتوثائق بخطط الكليات    --
يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 أخد راى مجتمع الجامعة والمجتمع  أخد راى مجتمع الجامعة والمجتمع --٢٢
الخ����ارجى ف����ى الرؤي����ة والرس����الة الخ����ارجى ف����ى الرؤي����ة والرس����الة 
وا2ھ��داف والق��يم طبق��ا للمتغي��رات وا2ھ��داف والق��يم طبق��ا للمتغي��رات 

  ..الداخلية والخارجيةالداخلية والخارجية
  

ة مش������اركة ة مش������اركة  ارتف������اع نس������ب ارتف������اع نس������ب--
المجتمع المحل�ى والمس�تفيدين المجتمع المحل�ى والمس�تفيدين 
ف��ى مراجع��ة ص��ياغة الرؤي��ة ف��ى مراجع��ة ص��ياغة الرؤي��ة 

  ..والرسالة وا2ھداف والقيموالرسالة وا2ھداف والقيم

ديسمبرديسمبر
٢٠١٠٢٠١٠  

  

ينايريناير
٢٠١١٢٠١١  

  

  اعتم���اد مجل���س الجامع���ة  للخط���ط    اعتم���اد مجل���س الجامع���ة  للخط���ط  --٣٣
  ا�ستراتيجيةا�ستراتيجية

  ماد الخطة المحدثةماد الخطة المحدثةتتإعإع  --
يناير يناير 
٢٠١١٢٠١١  

فبراير فبراير 
٢٠١١٢٠١١  
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 تح���������ديث خط���������ة  تح���������ديث خط���������ة --١١
استراتيجية للجامع�ة استراتيجية للجامع�ة 
والكلي�������ات تحق�������ق والكلي�������ات تحق�������ق 
الرؤي���ة، والرس���الة، الرؤي���ة، والرس���الة، 

  وا2ھداف، والقيموا2ھداف، والقيم

 إع<ن الخطة ا�ستراتيجية للجامعة  إع<ن الخطة ا�ستراتيجية للجامعة --٤٤
الموق��ع ا�لكترون��ي الموق��ع ا�لكترون��ي والكلي��ات عل��ى والكلي��ات عل��ى 

  وفى كتيباتوفى كتيبات
  إع<ن الخططإع<ن الخطط  --

رئ������������������يس رئ������������������يس ./ ./ دد.. أ أ--
  الجامعة الجامعة 

فريق إعداد الخطة فريق إعداد الخطة   --
  ستراتيجية ستراتيجية ا�ا�

 م����������دير وح����������دة  م����������دير وح����������دة --
  التطوير التطوير 

م���������دير مرك���������ز م���������دير مرك���������ز   --
  ضمان الجودةضمان الجودة

   عمداء الكليات  عمداء الكليات   --
 م�����ديرى وح�����دات  م�����ديرى وح�����دات --

  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 
فبراير فبراير 
٢٠١١٢٠١١  

مارس مارس 
٢٠١١٢٠١١  
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسؤل التنفيذ مسؤل التنفيذ   مؤشرات ا�داء مؤشرات ا�داء   ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 اس��تكمال الدراس��ة التحليلي��ه لمف��ردات  اس��تكمال الدراس��ة التحليلي��ه لمف��ردات ––١١

الھيك�����ل م�����ن حي�����ث المھ�����ام والس�����لطات الھيك�����ل م�����ن حي�����ث المھ�����ام والس�����لطات 
والمس������ؤوليات  والتوص������يف ال������وظيفى والمس������ؤوليات  والتوص������يف ال������وظيفى 
وتحديد نقاط القوة والضعف في كل وح�دة وتحديد نقاط القوة والضعف في كل وح�دة 

  إدارية على مستوى الجامعةإدارية على مستوى الجامعة

نق��اط الق��وة ونق��اط الض��عف نق��اط الق��وة ونق��اط الض��عف   --
    الحالية الحالية 

يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وض��ع آلي��ة لتح��ديث الھيك��ل التنظيم��ى  وض��ع آلي��ة لتح��ديث الھيك��ل التنظيم��ى --٢٢
  الحالىالحالى

   ا�نتھاء من إعداد ا2لية  ا�نتھاء من إعداد ا2لية --
ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 تبادل الخبرات مع الجامعات المصرية  تبادل الخبرات مع الجامعات المصرية --٣٣
من خ<ل ورش عمل، ومع الجامع�ات من خ<ل ورش عمل، ومع الجامع�ات 
العالمي�������ة م�������ن خ�������<ل ا�تص�������ال العالمي�������ة م�������ن خ�������<ل ا�تص�������ال 

  ا�لكترونيا�لكتروني

 حضور ورشة العمل بنسبة  حضور ورشة العمل بنسبة --
٦٠٦٠� تقل عن � تقل عن  % %  

مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

يونيه يونيه 
٢٠١٠٢٠١٠  

ً طرح الھيكل التنظيمي الح�ديث مح�ددا ً طرح الھيكل التنظيمي الح�ديث مح�ددا --٤٤

للسلطات وا�ختصاص�ات والتوص�يف للسلطات وا�ختصاص�ات والتوص�يف 
الوظيفى بدق�ه عل�ى المس�تفيدين �ب�داء الوظيفى بدق�ه عل�ى المس�تفيدين �ب�داء 

  الرأيالرأي

  م<ئمة الھيكل م<ئمة الھيكل   --
وليو وليو يي

٢٠١٠٢٠١٠  
أغسطس أغسطس 

٢٠١٠٢٠١٠  

 عرض الھيكل التنظيمى المط�ور عل�ى  عرض الھيكل التنظيمى المط�ور عل�ى --٥٥
مجل����س الجامع����ة �عتم����اده وإع<ن����ه مجل����س الجامع����ة �عتم����اده وإع<ن����ه 

  ورقيا وإلكترونياورقيا وإلكترونيا

سبتمر سبتمر 
٢٠١٠٢٠١٠  

نوفمبر نوفمبر 
٢٠١١٢٠١١  
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 ھيك�ل تنظيم�ى  ھيك�ل تنظيم�ى --١١--٢٢
ق���اء ق���اء مح���دث ل<رتمح���دث ل<رت

بمس�������توى ا2داء بمس�������توى ا2داء 
ف����������ى جمي����������ع ف����������ى جمي����������ع 
ا2نش����������������������طة ا2نش����������������������طة 

  ..بالجامعةبالجامعة

 مخاطب����ة الجھ����از المرك����زى للتنظ����يم  مخاطب����ة الجھ����از المرك����زى للتنظ����يم --٦٦
  وا�داره �عتماد الھيكلوا�داره �عتماد الھيكل

   اعتماد الھيكل وإع<نه اعتماد الھيكل وإع<نه--

 رئيس لجنة ش�ئون  رئيس لجنة ش�ئون --
  عاملين بالجامعة عاملين بالجامعة الال

 أم������ين الجامع������ة  أم������ين الجامع������ة ––
المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 

  ا�دارية ا�دارية 
 م��دير ع��ام ش��ئون  م��دير ع��ام ش��ئون ––

    ا2فرادا2فراد
   موقع الجامعة  موقع الجامعة --

ديس������������مبر ديس������������مبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

ين�������������اير ين�������������اير 
٢٠١١٢٠١١  
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  مسؤل التنفيذ مسؤل التنفيذ   مؤشرات ا�داء مؤشرات ا�داء   ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 استكمال حصر جميع الم�وارد البش�رية  استكمال حصر جميع الم�وارد البش�رية --١١

داخ����ل الكلي�����ات وا�دارات بالجامع�����ة داخ����ل الكلي�����ات وا�دارات بالجامع�����ة 
  لتحديد كفاءتھا لتحديد كفاءتھا 

  تمام حصر الموارد لبشريةتمام حصر الموارد لبشرية إ إ--
ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

ابريل ابريل 
٢٠١١٢٠١١  

 إس����تكمال تحدي����د كف����اءة أداء الم����وارد  إس����تكمال تحدي����د كف����اءة أداء الم����وارد --٢٢
  البشرية المتاحةالبشرية المتاحة

   نسبة كفاءة مرضية  نسبة كفاءة مرضية --

ت�دريب الم�وارد البش�رية ت�دريب الم�وارد البش�رية  إعداد ب�رامج ل إعداد ب�رامج ل--٣٣
  لرفع كفاءتھالرفع كفاءتھا

م��ن الم��وارد م��ن الم��وارد % % ٧٠٧٠ ت��دريب  ت��دريب --
  البشرية على ا2قلالبشرية على ا2قل

يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

 الم�����������������وارد  الم�����������������وارد ٢٢--٢٢
البش���������رية ذات البش���������رية ذات 

  الكفاءة الكفاءة 

   إعداد قاعدة بيانات بالموارد البشرية  إعداد قاعدة بيانات بالموارد البشرية --٤٤
 إتم���ام إع���داد قاع���دة بيان���ات  إتم���ام إع���داد قاع���دة بيان���ات --

  للعاملين للعاملين 

 رئيس لجن�ة ش�ئون  رئيس لجن�ة ش�ئون --
  العاملين بالجامعةالعاملين بالجامعة

 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --
المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 

  ا�داريةا�دارية
 م���دير ع���ام ش���ئون  م���دير ع���ام ش���ئون --

  ا2فرادا2فراد
مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

  عاملين عاملين  تحديد ا�حتياجات التدريبية لل تحديد ا�حتياجات التدريبية لل--١١
 حص�����������ر با�حتياج�����������ات  حص�����������ر با�حتياج�����������ات --

  التدريبية التدريبية 
يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

 وض�����ع خط�����ة للت�����دريب بن�����اء عل�����ى  وض�����ع خط�����ة للت�����دريب بن�����اء عل�����ى --٢٢
ا�حتياج������ات الس������ابق تحديدھاوآلي������ة ا�حتياج������ات الس������ابق تحديدھاوآلي������ة 

  لتنفيذھا ومتابعتھا لتنفيذھا ومتابعتھا 

     إعتماد خطة تدريب إعتماد خطة تدريب--
 وج��ود قاع��دة بيان��ات موثق��ة  وج��ود قاع��دة بيان��ات موثق��ة --

توض���ح م���دى تق���دم زي����ادة توض���ح م���دى تق���دم زي����ادة 
  الحاصلين الحاصلين 

ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر
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 خط�����ة فعال�����ة  خط�����ة فعال�����ة ٣٣--٢٢
لبرامج التدريب لبرامج التدريب 
المس�������������������تمر المس�������������������تمر 

  للعاملينللعاملين

   خطة تدريب منفذه  خطة تدريب منفذه --  خطة التدريب خطة التدريب    تنفيذ تنفيذ--٣٣

  
  م������دير مش������روع   م������دير مش������روع --

MMIISS    
 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --

المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 
  ا�داريةا�دارية

 م���دير ع���ام ش���ئون  م���دير ع���ام ش���ئون --
  ا2فرادا2فراد

يوليو يوليو    مدير عام التدريب مدير عام التدريب--
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر
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  مسؤل التنفيذ مسؤل التنفيذ   مؤشرات ا�داء مؤشرات ا�داء   ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 دراس��ة المع��ايير الحالي��ة المس��تخدمة  دراس��ة المع��ايير الحالي��ة المس��تخدمة ––  ١١
ف����ي تقي����يم ا2داء ف����ى ض����وء ق����انون ف����ي تقي����يم ا2داء ف����ى ض����وء ق����انون 

  العاملين بالدولهالعاملين بالدوله

نوفمبر نوفمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

 وضع معايير محدثة لتقيم أداء العاملين  وضع معايير محدثة لتقيم أداء العاملين --٢٢
  بما يتفق مع قانون العاملين بالدولةبما يتفق مع قانون العاملين بالدولة

  تصور مبدئى للمعاييرتصور مبدئى للمعايير  --
ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو 

 اعتم����اد النظ����ام المح����دث لتق����يم ا2داء  اعتم����اد النظ����ام المح����دث لتق����يم ا2داء --٣٣
  وإع<نه للمستفيدين وإع<نه للمستفيدين 

مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  ررمستممستم

 قي�����اس رأى المس�����تفيد م�����ن الخدم�����ة  قي�����اس رأى المس�����تفيد م�����ن الخدم�����ة --٤٤
  إستبيانات لقياسات الراى إستبيانات لقياسات الراى 

 زي������ادة رض������اء الع������املين   زي������ادة رض������اء الع������املين  --
يوليو يوليو   المستفيدين المستفيدين 

٢٠١٠٢٠١٠  
ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 تنفي���ذ النظ���ام عل���ى القي���ادات ا�داري���ة  تنفي���ذ النظ���ام عل���ى القي���ادات ا�داري���ة --٥٥
  والعاملينوالعاملين

يناير يناير 
٢٠١١٢٠١١  

  مستمرمستمر

 نظ������ام موث������ق  نظ������ام موث������ق ٤٤--٢٢
لتقي�������������������يم أداء لتقي�������������������يم أداء 

  العاملينالعاملين

 وج���ود نظ���ام فع���ال لمكاف���أة الع���املين  وج���ود نظ���ام فع���ال لمكاف���أة الع���املين --٦٦
  المتفوقين المتفوقين 

  ..نظام تقييم منفذنظام تقييم منفذ  --

 رئيس لجن�ة ش�ئون  رئيس لجن�ة ش�ئون --
  العاملين بالجامعةالعاملين بالجامعة

 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --
المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 

  ا�داريةا�دارية
ير ع���ام ش���ئون ير ع���ام ش���ئون  م���د م���د--

  ا2فرادا2فراد

مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

  إستكمال تقييم الوضع الحالي ودراسة   إستكمال تقييم الوضع الحالي ودراسة ––١١
  مدى كفاية وكفاءة إدارة الخدماتمدى كفاية وكفاءة إدارة الخدمات

 تحدي���د كف���اءة وكف���اءه إدارة  تحدي���د كف���اءة وكف���اءه إدارة --
  الخدمات الخدمات 

ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو 
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خدمات خدمات  ميكنة ال ميكنة ال  ٥٥--٢٢
  ا�دارية ا�دارية 

 خ������دمات إداري������ة  خ������دمات إداري������ة --
  إلكترونية متميزة إلكترونية متميزة 

 إس��تكمال إدخ��ال ميكن��ة النظ��ام ا�دارى  إس��تكمال إدخ��ال ميكن��ة النظ��ام ا�دارى --٢٢
لخدم�����ة العملي�����ة التعليمي�����ة لخدم�����ة العملي�����ة التعليمي�����ة ((الخ�����دمى الخ�����دمى 

للط������<ب والخ������ريجين والدراس������ات  للط������<ب والخ������ريجين والدراس������ات  
  MMIISSمن خ<ل مشروع من خ<ل مشروع ) ) العلياالعليا

 وج���ود خ���رائط ت���دفق لك���ل  وج���ود خ���رائط ت���دفق لك���ل --
  إدارة إدارة 

 م��������دير وفري��������ق  م��������دير وفري��������ق -
العمل فى مشروع العمل فى مشروع 

MMIISS  
 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --

المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 
  ا�داريةا�دارية

 م��������������������دير إدارة  م��������������������دير إدارة --
  التدريبالتدريب

--�  حصاءحصاء مدير ا� مدير ا

أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  مستمر مستمر 
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  مسؤل التنفيذ مسؤل التنفيذ   مؤشرات ا�داء مؤشرات ا�داء   ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 عق�����د دورات تدريبي�����ه لرف�����ع كف�����اءة  عق�����د دورات تدريبي�����ه لرف�����ع كف�����اءة --٣٣
٢٢  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو    رفع كفاءة العاملين  رفع كفاءة العاملين --  العاملين في التعامل مع نظام الميكنهالعاملين في التعامل مع نظام الميكنه --
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  ميكنة الخدمات   ميكنة الخدمات ٥٥--٢٢
  ا�دارية ا�دارية 

 خ������دمات إداري������ة  خ������دمات إداري������ة --
 إع����داد اس����تمارة اس����تبيان ع����ن م����دى  إع����داد اس����تمارة اس����تبيان ع����ن م����دى --٤٤  إلكترونية متميزة إلكترونية متميزة 

   رضا المستفيدين  رضا المستفيدين --  رضاء متلقى الخدمةرضاء متلقى الخدمة

دير وفري��������ق دير وفري��������ق  م�������� م��������-
العمل فى مشروع العمل فى مشروع 

MMIISS  
 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --

المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 
  ا�داريةا�دارية

 م��������������������دير إدارة  م��������������������دير إدارة --
  التدريبالتدريب

   مدير ا�حصاء مدير ا�حصاء--

يوليو يوليو 
  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠

 إس��تط<ع راى أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس  إس��تط<ع راى أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس --١١
والھيئ����ة المعاون����ة ف����ى أداء المج����الس والھيئ����ة المعاون����ة ف����ى أداء المج����الس 

  العلمية ومسئولياتھا العلمية ومسئولياتھا 
   نتائج الدراسة نتائج الدراسة--

يناير  يناير  
٢٠١٠٢٠١٠  

أبريل أبريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وضع ألية لمتابع�ة تفعي�ل دور المجل�س  وضع ألية لمتابع�ة تفعي�ل دور المجل�س --٢٢
العلمي ومجالس الكليات ف�ي الق�رارات العلمي ومجالس الكليات ف�ي الق�رارات 

  ًطبقا لقانون تنظيم الجامعات و�ئحتهًطبقا لقانون تنظيم الجامعات و�ئحته

 تق����ارير دوري����ة بإنج����ازات  تق����ارير دوري����ة بإنج����ازات --
  ا2قسام والكليات ا2قسام والكليات 

مايو  مايو  
٢٠١٠٢٠١٠  

يوليو  يوليو  
٢٠١٠٢٠١٠  

 أعداد قاعدة بيان�ات وتح�ديثھا لق�رارات  أعداد قاعدة بيان�ات وتح�ديثھا لق�رارات --٣٣
   والكليات والكلياتا2قسام العلميةا2قسام العلمية

 ا�نتھ���اء م���ن إع���داد قاع���دة  ا�نتھ���اء م���ن إع���داد قاع���دة --
  بيانات ا2داء بيانات ا2داء 

سبتمبر  سبتمبر  
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠
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 دور مفع����������������������ل  دور مفع����������������������ل --
للمج��الس العلمي��ة للمج��الس العلمي��ة 
وا�داري��������������������ة وا�داري��������������������ة 

ا2قس�����������������������ام ا2قس�����������������������ام ((
ف�����ى ف�����ى ) ) والكلي�����اتوالكلي�����ات

 تقي���يم أداء المج���الس العلمي���ة ومج���الس  تقي���يم أداء المج���الس العلمي���ة ومج���الس --٤٤  اتخاذ القراراتخاذ القرار
الكليات طبقا للمع�اير ل�دعم ا�يجابي�ات الكليات طبقا للمع�اير ل�دعم ا�يجابي�ات 
ومواجھ��ة الس��لبيات بع��د م��رور ث��<ث ومواجھ��ة الس��لبيات بع��د م��رور ث��<ث 

  سنواتسنوات

   نظام تقييم مطور نظام تقييم مطور--

   رئيس الجامعة رئيس الجامعة--
   مجلس الجامعة مجلس الجامعة--
 ن��������واب رئ��������يس  ن��������واب رئ��������يس --

  الجامعةالجامعة
   عمداء الكليات عمداء الكليات--

ديسمبرديسمبر
٢٠١٢٢٠١٢  

ينايريناير
٢٠١٣٢٠١٣  
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسؤل التنفيذمسؤل التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  عوائدعوائدالال/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تحدي���د ا�حتياج���ات ال<زم���ة ل[س���اتذة  تحدي���د ا�حتياج���ات ال<زم���ة ل[س���اتذة --١١

وا2س��اتذة المس��اعدين لرف��ع كف��اءتھم ف��ى وا2س��اتذة المس��اعدين لرف��ع كف��اءتھم ف��ى 

عل��ى مس��توى ا2قس��ام عل��ى مس��توى ا2قس��ام ((ات ات إدارة المؤسس��إدارة المؤسس��

  ))والكلياتوالكليات

 ا�نتھ��������اء م��������ن حص��������ر  ا�نتھ��������اء م��������ن حص��������ر --

  ا�حتياجاتا�حتياجات
يناير يناير 

٢٠١٠٢٠١٠  
  يونيويونيو

  ٢٠١٠٢٠١٠  

 إع���داد قاع���دة بيان���ات ك���ل م���ا يخ���ص  إع���داد قاع���دة بيان���ات ك���ل م���ا يخ���ص --٢٢

ا�رتق�������اء بكف�������اءة قي�������ادات الجامع�������ة ا�رتق�������اء بكف�������اءة قي�������ادات الجامع�������ة 

  )) دورات تدريبية دورات تدريبية-- معاير معاير––احتياجات احتياجات ((

ء م���ن إع���داد قاع���دة ء م���ن إع���داد قاع���دة  ا�نتھ���ا ا�نتھ���ا--

  البياناتالبيانات
  يوليويوليو

  ٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 عقد دورات تدريبي�ة لمقابل�ة احتياج�ات  عقد دورات تدريبي�ة لمقابل�ة احتياج�ات --٣٣

ا2س����اتذة وا2س����اتذة المس����اعدين لرف����ع ا2س����اتذة وا2س����اتذة المس����اعدين لرف����ع 

  كفاءتھم فى إدارة ا2قسام والكلياتكفاءتھم فى إدارة ا2قسام والكليات
  منھممنھم% % ٨٠٨٠ تدريب  تدريب --

يناير يناير 

٢٠١١٢٠١١  
  مستمرمستمر

 إس�����تمرار وض�����ع وتطبي�����ق مع�����ايير  إس�����تمرار وض�����ع وتطبي�����ق مع�����ايير --٤٤

  �ختبار القادات الجامعية �ختبار القادات الجامعية 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو   واضحة ومعلنة واضحة ومعلنة  معايير  معايير --
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 كف�����اءه وكفاي�����ة  كف�����اءه وكفاي�����ة --
القي�����������������ادات القي�����������������ادات 

  الجامعية الجامعية 

 متابع��ة تطبي��ق مع��اير اختي��ار القي��ادات  متابع��ة تطبي��ق مع��اير اختي��ار القي��ادات --٥٥

  الجامعية من خ<ل فريق عملالجامعية من خ<ل فريق عمل
   كفاءة أداء القيادات  كفاءة أداء القيادات --

  رئيس الجامعة رئيس الجامعة     --

 ن��������واب رئ��������يس  ن��������واب رئ��������يس --

  الجامعة الجامعة 

 رئ���������يس وح���������دة  رئ���������يس وح���������دة --

  الجودة الجودة ضمان ضمان 

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو 
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذ مسئول التنفيذ   مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تش����كيل وح�����ده لمواجھ����ة ا2زم�����ات،  تش����كيل وح�����ده لمواجھ����ة ا2زم�����ات، --١١

والك��������وارث، وتحدي��������د، وتوص��������يف والك��������وارث، وتحدي��������د، وتوص��������يف 

  ..اختصاصاتھا وإعتمادھا وإع<نھا اختصاصاتھا وإعتمادھا وإع<نھا 

وح�����دة لمواجھ������ة وح�����دة لمواجھ������ة  إعتم�����اد  إعتم�����اد --

ا2زم�����������ات والك�����������وارث ا2زم�����������ات والك�����������وارث 

  بالجامعةبالجامعة

ابريل ابريل 

٢٠١٠٢٠١٠  
أكتوبرأكتوبر

٢٠١٠٢٠١٠  

 إع��داد خ��رائط وأدل��ة لجمي��ع المنش��آت   إع��داد خ��رائط وأدل��ة لجمي��ع المنش��آت  --٢٢

  وا�دارات وا�دارات 
نوفمبر نوفمبر    وجود خرائط وأدلة  وجود خرائط وأدلة --

٢٠٠٩٢٠٠٩  

فبراير فبراير 

٢٠١٠٢٠١٠  

 إع����داد وتنفي����ذ خط����ة لت����دريب فري����ق  إع����داد وتنفي����ذ خط����ة لت����دريب فري����ق --٣٣

الوح��دة عل��ى أس��اليب مواجھ��ة ا2زم��ات الوح��دة عل��ى أس��اليب مواجھ��ة ا2زم��ات 

  ..والكوارث والكوارث 

 معلن���ة �دارة  معلن���ة �دارة خط���ةخط���ة إع���<ن  إع���<ن --

  ا2زمات والكوارثا2زمات والكوارث
ديسمبر ديسمبر 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

زي�����ادة الكف�����اءة ف�����ى إدارة زي�����ادة الكف�����اءة ف�����ى إدارة   --  .. تنفيذ خطة لتدريب أعضاء الوحدة تنفيذ خطة لتدريب أعضاء الوحدة--٤٤

  ا2زمات والكوارث ا2زمات والكوارث 
ديسمبر ديسمبر 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر
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 وح�����دة متط�����ورة  وح�����دة متط�����ورة --
�دارة ا2زمات �دارة ا2زمات 

  والكوارثوالكوارث

 تقي���يم أداء وح���دة إدارة ا2زم���ات بع���د  تقي���يم أداء وح���دة إدارة ا2زم���ات بع���د --٥٥

م��رور ث��<ث س��نوات م��ن تنفي��ذ الخط��ة م��رور ث��<ث س��نوات م��ن تنفي��ذ الخط��ة 

  من نتائج التقييم من نتائج التقييم   �ستفادة�ستفادةواوا

 كف�������اءة الع�������املين  كف�������اءة الع�������املين زي�������ادةزي�������ادة  --

بمجتم������ع الجامع������ة عل������ى بمجتم������ع الجامع������ة عل������ى 

  مواجھة ا2زمات مواجھة ا2زمات 

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --

الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  البيئةالبيئة

 إدارة ا2زم�����������ات  إدارة ا2زم�����������ات --

ث ث والك��������������������واروالك��������������������وار

  بالجامعة والكلياتبالجامعة والكليات

 وك������<ء الكلي������ات  وك������<ء الكلي������ات --

  لشئون البيئةلشئون البيئة

ديسمبر ديسمبر 

٢٠١٢٢٠١٢  
  ٢٠١٣٢٠١٣يناير يناير 
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذ مسئول التنفيذ   مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تشكيل فري�ق �ع�داد دلي�ل ل[خ<قي�ات  تشكيل فري�ق �ع�داد دلي�ل ل[خ<قي�ات --١١

  المھنية، والممارسات ا2خ<قيةالمھنية، والممارسات ا2خ<قية
مارس  مارس    إعتماد الدليل إعتماد الدليل   --

٢٠١٠٢٠١٠  
أغسطس أغسطس 

٢٠١٠٢٠١٠  

ديسمبر ديسمبر   إع<ن الدليل إع<ن الدليل   --   ورقيا والكترونيا ورقيا والكترونيا نشر الدليل نشر الدليل--٢٢

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 إنشاء لجان بالكلي�ات والجامع�ة لتفعي�ل  إنشاء لجان بالكلي�ات والجامع�ة لتفعي�ل --٣٣

  ).).استشاريةاستشارية((ما ورد بالدليل ما ورد بالدليل 
  رضا المستفيدينرضا المستفيدين  --

أكتوبرأكتوبر

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 ميث�����اق أخ<ق�����ى  ميث�����اق أخ<ق�����ى --
 حق���وق  حق���وق لحماي���ةلحماي���ة

الملكي��ة الفكري��ة الملكي��ة الفكري��ة 
والممارس��������ات والممارس��������ات 

  المھنيةالمھنية
 وض����ع آلي����ات لنش����ر ال����وعي بأھمي����ة  وض����ع آلي����ات لنش����ر ال����وعي بأھمي����ة --٤٤

  ..حماية حقوق الملكية الفكريةحماية حقوق الملكية الفكرية
ديسمبر ديسمبر   رضا المستفيدينرضا المستفيدين  --

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 اس��تكمال ا�لت��زام ب��الخطط المس��تقبلية  اس��تكمال ا�لت��زام ب��الخطط المس��تقبلية --١١

التكلي������ف با2قس������ام العلمي������ة التكلي������ف با2قس������ام العلمي������ة //للتعي������ينللتعي������ين

  وا�دارات وفقا لaحتياجات الفعلية وا�دارات وفقا لaحتياجات الفعلية 

رضا المستفيدين وعدم رضا المستفيدين وعدم   --

  التميز  التميز  
أكتوبر أكتوبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  مستمرمستمر

 اس���تكمال تحدي���د الض���وابط والقواع���د  اس���تكمال تحدي���د الض���وابط والقواع���د --٢٢

المنظم�����ة لك�����ل الممارس�����ات ا�داري�����ة المنظم�����ة لك�����ل الممارس�����ات ا�داري�����ة 

�كاديمية بالجامع�ة وا�لت�زام بتطبيقھ�ا كاديمية بالجامع�ة وا�لت�زام بتطبيقھ�ا وا�وا

  بدون تميز بدون تميز 

  ضوابط وقواعد معلنة ضوابط وقواعد معلنة   --

أكتوبر أكتوبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  مستمرمستمر
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 تحقيق المصداقية  تحقيق المصداقية --
  والشفافيةوالشفافية

 نش����ر المعلوم����ات الخاص����ة بالكلي����ات  نش����ر المعلوم����ات الخاص����ة بالكلي����ات --٣٣

  والجامعة والجامعة 
التح����ديث المس����تمر لموق����ع التح����ديث المس����تمر لموق����ع   --

  الجامعةالجامعة

  رئيس الجامعة رئيس الجامعة --

 ن�������واب رئ�������يس  ن�������واب رئ�������يس ––

  الجامعة الجامعة 

 م���������دير وح���������دة  م���������دير وح���������دة ––

  التطوير التطوير 

 م��������دير مرك��������ز  م��������دير مرك��������ز ––

  ضمان الجودة ضمان الجودة 

   العمداء  العمداء --

أكتوبر أكتوبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  مستمرمستمر
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   التنفيذ التنفيذفترةفترة

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 دراس����ة تقيمي����ه لواق����ع الوح����دات ذات  دراس����ة تقيمي����ه لواق����ع الوح����دات ذات --١١

  ..الطابع الخاص بالجامعةالطابع الخاص بالجامعة
  إستكمال نتائج الدراسةإستكمال نتائج الدراسة  --

سبتمبر سبتمبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  مستمرمستمر

 إع��داد قاع��دة بيان��ات تتض��من ك��ل م��ا  إع��داد قاع��دة بيان��ات تتض��من ك��ل م��ا --٢٢

يخ���ص الوح���دات ذات الط���ابع الخ���اص يخ���ص الوح���دات ذات الط���ابع الخ���اص 

إداري��ا، فني��ا، ب��رامج للت��دريب، أجھ��زة، إداري��ا، فني��ا، ب��رامج للت��دريب، أجھ��زة، ((

  ))أدوات،أدوات،

ا�نتھ���اء م���ن إع���داد قاع���دة ا�نتھ���اء م���ن إع���داد قاع���دة   --

  بيانات بيانات 
  يناير يناير 

٢٠١٠٢٠١٠  
  ينايريناير

٢٠١١٢٠١١  

ع خ�اص جدي�دة ع خ�اص جدي�دة دات ذات طابدات ذات طاب إنشاء وح إنشاء وح--٣٣

  .. تساھم فى تنمية المجتمع تساھم فى تنمية المجتمعبالكلياتبالكليات
  إستكمال إنشاء الوحدات إستكمال إنشاء الوحدات   --

ابريل ابريل 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 وض����ع خط����ة للمش����اركة المجتمعي����ة  وض����ع خط����ة للمش����اركة المجتمعي����ة --٤٤

  وتنفيذھاوتنفيذھا
ا2نتھ���اء م���ن إع���داد خط���ط ا2نتھ���اء م���ن إع���داد خط���ط   --

  المشاركة المشاركة 
ابريل ابريل 

٢٠١٠٢٠١٠  
يوليو يوليو 

٢٠١٠٢٠١٠  

 إع���داد خط���ة لتس���ويق الخ���دمات الت���ى  إع���داد خط���ة لتس���ويق الخ���دمات الت���ى --٥٥

  ..يمكن ان تقدمھا الوحدات وإع<نھا يمكن ان تقدمھا الوحدات وإع<نھا 
  إعتماد الخطة وإع<نھا إعتماد الخطة وإع<نھا   --

مايو مايو 

٢٠١٠٢٠١٠  
يناير يناير 

٢٠١١٢٠١١  

٧٧ --
مع

جت
لم

ة ا
مي

تن
 و

ية
مع

جت
لم

ة ا
رك

شا
لم

ل ا
عي

تف
 

مع
جت

لم
ة ا

مي
تن
 و

ية
مع

جت
لم

ة ا
رك

شا
لم

ل ا
عي

تف
 

  

 خ��������������دمات  خ��������������دمات ١١--٧٧
مجتمعي���������������ة  مجتمعي���������������ة  

  متميزة متميزة 

 عم��ل خط��ة إع<مي��ة وتنفي��ذھا بھ��دف  عم��ل خط��ة إع<مي��ة وتنفي��ذھا بھ��دف --٦٦

تعري�����ف قطاع�����ات المجتم�����ع المحل�����ى تعري�����ف قطاع�����ات المجتم�����ع المحل�����ى 

ورج���ال ا2عم���ال بإمكاني���ات، وأنش���طة ورج���ال ا2عم���ال بإمكاني���ات، وأنش���طة 

الوحدات ذات الطابع الخ�اص بالجامع�ة، الوحدات ذات الطابع الخ�اص بالجامع�ة، 

  وإمكانيات ا2قسام العلميةوإمكانيات ا2قسام العلمية

  تنفيذ الخطة ا�ع<ميةتنفيذ الخطة ا�ع<مية  --

 نائ��������ب رئ��������يس  نائ��������ب رئ��������يس ––

الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  البئةالبئة

 وك����<ء الكلي����ات  وك����<ء الكلي����ات ––  

  لشئون البيئة لشئون البيئة 

وح���دات وح���دات  ال الوو م���دير م���دير––

ذات الط�����������������ابع ذات الط�����������������ابع 

  الخاص الخاص 

    ا�ع<مىا�ع<مىالمكتب المكتب   ––

  

اكتوبر اكتوبر 

٢٠١٠٢٠١٠  
يونيو يونيو 

٢٠١١٢٠١١  
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  مسئول التنفييذ مسئول التنفييذ   مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  �ھداف�ھدافاا
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إج��راء دراس��ة مس��حية للتع��رف عل��ى  إج��راء دراس��ة مس��حية للتع��رف عل��ى --١١

 مس��اھمة أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس،  مس��اھمة أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس، واق��عواق��ع

والط���<ب ف���ي خدم���ة  مجتم���ع محافظ���ة والط���<ب ف���ي خدم���ة  مجتم���ع محافظ���ة 

  ..المنياالمنيا

ا�نتھ�������اء م�������ن الدراس�������ة ا�نتھ�������اء م�������ن الدراس�������ة   --

  المسحيةالمسحية
  ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير 

يوليو يوليو 

٢٠١٠٢٠١٠  

 وضع برنامج لتفعي�ل مس�اھمة أعض�اء  وضع برنامج لتفعي�ل مس�اھمة أعض�اء --٢٢

ھيئ����ة الت����دريس والط����<ب ف����ي خدم����ة ھيئ����ة الت����دريس والط����<ب ف����ي خدم����ة 

ع عل����ى ض����وء نت����ائج الدراس����ة ع عل����ى ض����وء نت����ائج الدراس����ة المجتم����المجتم����

  الميدانيةالميدانية

أغسطس أغسطس 

٢٠١٠٢٠١٠  
فبراير فبراير 

٢٠١١٢٠١١  

 أع���داد قاع���دة بيان���ات تش���مل ك���ل م���ا  أع���داد قاع���دة بيان���ات تش���مل ك���ل م���ا --٣٣

يخ���ص مس���اھمات الط���<ب، وأعض���اء يخ���ص مس���اھمات الط���<ب، وأعض���اء 

  ھيئة التدريس فى خدمة المجتمعھيئة التدريس فى خدمة المجتمع

ا�نتھ���اء م���ن إع���داد قاع���دة ا�نتھ���اء م���ن إع���داد قاع���دة   --

  البياناتالبيانات

  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١يناير يناير 

 تنفيذ خطة كيفية مساھمة أعضاء ھيئ�ة  تنفيذ خطة كيفية مساھمة أعضاء ھيئ�ة --٤٤

  <ب فى خدمة المجتمع <ب فى خدمة المجتمع التدريس والطالتدريس والط

مس����اھمة عالي����ة 2عض����اء مس����اھمة عالي����ة 2عض����اء   --

ھيئ���ة الت���دريس والط���<ب ھيئ���ة الت���دريس والط���<ب 

  فى الخدمات المختلفةفى الخدمات المختلفة

نوفمبر نوفمبر 

٢٠١١٢٠١١  
  مستمرمستمر
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 مس�������������������اھمة  مس�������������������اھمة ٢٢--٧٧
الط�����������������������<ب الط�����������������������<ب 
وأعض����اء ھيئ����ة وأعض����اء ھيئ����ة 
الت������دريس ف������ى الت������دريس ف������ى 
خدم����ة المجتم����ع خدم����ة المجتم����ع 
المحلى لمحافظ�ة المحلى لمحافظ�ة 

  المنياالمنيا

 إج��راء اس��تط<ع لل��رأي للتع��رف عل��ى  إج��راء اس��تط<ع لل��رأي للتع��رف عل��ى --٥٥

رضا المس�تفيدين ع�ن مس�توى الخ�دمات رضا المس�تفيدين ع�ن مس�توى الخ�دمات 

  للخريجينللخريجين

إرتف�����اع مس�����توى رض�����ى إرتف�����اع مس�����توى رض�����ى   --

المس��تفيدين ع��ن الخ��دمات المس��تفيدين ع��ن الخ��دمات 

  المجتمعية المجتمعية 

 ن�������واب رئ�������يس  ن�������واب رئ�������يس ––

  الجامعةالجامعة

   عمداء الكليات عمداء الكليات––

 وك�������<ء البيئ�������ة  وك�������<ء البيئ�������ة --

  وخدمة المجتمع وخدمة المجتمع 

  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١مايو مايو 
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  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  مسئول التنفييذ مسئول التنفييذ   مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  دافدافا�ھا�ھ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تفعي������ل دور الوح������دات ذات الط������ابع  تفعي������ل دور الوح������دات ذات الط������ابع --١١

  الخ�����اص ف�����ى تنمي�����ة وخدم�����ة مجتم�����عالخ�����اص ف�����ى تنمي�����ة وخدم�����ة مجتم�����ع

محافظ����ة المني����ا خاص����ة ف����ى مج����ا�ت محافظ����ة المني����ا خاص����ة ف����ى مج����ا�ت 

الرعاي���ة الص���حية والتنمي���ة ا�قتص���ادية الرعاي���ة الص���حية والتنمي���ة ا�قتص���ادية 

  والزراعية وا�ستشارات الھندسيةوالزراعية وا�ستشارات الھندسية

أكتوبر أكتوبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  مستمرمستمر

 تمثي��ل رؤس��اء قطاع��ات المجتم��ع ف��ى  تمثي��ل رؤس��اء قطاع��ات المجتم��ع ف��ى --٢٢

  مجالس الكليات والجامعةمجالس الكليات والجامعة
أكتوبر أكتوبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
مايو مايو 

٢٠١٠٢٠١٠  

 عق�����د إتفاقي�����ات ش�����راكة م�����ع رج�����ال  عق�����د إتفاقي�����ات ش�����راكة م�����ع رج�����ال --٣٣

ا2عم����ال لتموي�����ل  المش����اريع البحثي�����ة ا2عم����ال لتموي�����ل  المش����اريع البحثي�����ة 

  الخدمية ودعم الكلياتالخدمية ودعم الكليات

 تص��نيع المنتج��ات وص��يانة  تص��نيع المنتج��ات وص��يانة --

  ا2جھزةا2جھزة

   برامج وندوات  برامج وندوات --

   دورات اللغ���ات، ش���ھادة دورات اللغ���ات، ش���ھادة--
IICCDDLL    

   شراكة مع القطاعات شراكة مع القطاعات--

  ستمرستمرمم  ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير 

 اس��تمرار توطي��د الع<ق��ة ب��ين الجامع��ة  اس��تمرار توطي��د الع<ق��ة ب��ين الجامع��ة --٤٤

وا�ع����<م لتعري����ف المجتم����ع المحل����ى وا�ع����<م لتعري����ف المجتم����ع المحل����ى 

  بإمكانيات الجامعةبإمكانيات الجامعة

 ع<ق��ة متمي��زة م��ع  وس��ائل  ع<ق��ة متمي��زة م��ع  وس��ائل --

  ا�ع<ما�ع<م
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير 
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 تعزي����ز تمثي����ل  تعزي����ز تمثي����ل ٣٣--٧٧

الجامع�������ة ف�������ى الجامع�������ة ف�������ى 

المجتم��ع المحل��ى المجتم��ع المحل��ى 

  لمحافظة المنيالمحافظة المنيا

 اع���داد قاع���دة بيان���ات تش���مل ك���ل م���ا  اع���داد قاع���دة بيان���ات تش���مل ك���ل م���ا --٥٥

  ..يخص تمثيل الجامعة فى المجتمعيخص تمثيل الجامعة فى المجتمع
  قاعدة بياناتقاعدة بيانات  --

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --

الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  البئية البئية 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --

ات ات  وك������<ء الكلي������ وك������<ء الكلي������--

  لشئون البيئة لشئون البيئة 

   مديرى الوحدات  مديرى الوحدات --

   المكتب ا�ع<مى  المكتب ا�ع<مى --

  

سبتمبر سبتمبر 

٢٠١٠٢٠١٠  
فبراير فبراير 

٢٠١١٢٠١١  

 



 - ١٢ -

 

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  �ھداف�ھدافاا  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إنش��اء وح��دة ذات ط��ابع خ��اص لل��تعلم  إنش��اء وح��دة ذات ط��ابع خ��اص لل��تعلم --١١
أكتوبر أكتوبر   إكتمال تشكيل الوحدة إكتمال تشكيل الوحدة   --  مدى الحياة مدى الحياة 

٢٠١٠٢٠١٠  
فبراير فبراير 
٢٠١١٢٠١١  

 إع������داد ب������رامج ل[نش������طة الثقافي������ة  إع������داد ب������رامج ل[نش������طة الثقافي������ة --٢٢
والترفيھي�����ة، والرياض�����ة، وا�جتماعي�����ة  والترفيھي�����ة، والرياض�����ة، وا�جتماعي�����ة  
بجان�������ب ب�������رامج �س�������تثمار خب�������راتھم بجان�������ب ب�������رامج �س�������تثمار خب�������راتھم 
وتخصص��اتھم وتس��ويقھا كمص��در للتموي��ل وتخصص��اتھم وتس��ويقھا كمص��در للتموي��ل 

  الذاتيالذاتي

  زيادة مساھمة المستفيدين زيادة مساھمة المستفيدين   --
أكتوبر أكتوبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 برن�����امج لل�����تعلم  برن�����امج لل�����تعلم ٤٤--٧٧  مستمرمستمر

  مدى الحياةمدى الحياة

قياس رض�ا المس�تفيدين وتحلي�ل قياس رض�ا المس�تفيدين وتحلي�ل  القيام ب القيام ب--٣٣
النت���ائج، وتحدي���د المج���ا�ت الت���ي ف���ي النت���ائج، وتحدي���د المج���ا�ت الت���ي ف���ي 
حاجة الت�ي ف�ي حاج�ة إل�ى تط�وير ف�ي حاجة الت�ي ف�ي حاج�ة إل�ى تط�وير ف�ي 

  ..العام الدراسي التاليالعام الدراسي التالي

زيادة رضا المس�تفيدين م�ن زيادة رضا المس�تفيدين م�ن   --
  الوحدة الوحدة 

  
رئ���������يس رئ���������يس  نائ���������ب  نائ���������ب ––

ش������ئون ش������ئون امع������ة لامع������ة لالجالج
  البيئة ووك<ء البيئة البيئة ووك<ء البيئة 

مايو مايو 
٢٠١١٢٠١١  

  مستمرمستمر

 إج��راء دراس��ة ميداني��ة للتع��رف عل��ى  إج��راء دراس��ة ميداني��ة للتع��رف عل��ى --١١
بح������اث العلمي������ة المرتبط������ة بح������اث العلمي������ة المرتبط������ة واق������ع ا2واق������ع ا2

  بمشك<ت محافظة المنيابمشك<ت محافظة المنيا
  إستكمال الدراسة إستكمال الدراسة   --

  يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

أغسطس أغسطس 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وض��ع خط��ة لزي��ادة ا2بح��اث العلمي��ة  وض��ع خط��ة لزي��ادة ا2بح��اث العلمي��ة --٢٢
المرتبط���ة بمش���ك<ت مجتم���ع محافظ���ة المرتبط���ة بمش���ك<ت مجتم���ع محافظ���ة 

  المنيا المنيا 
  إعتماد الخطة إعتماد الخطة   --

يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر
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أبح�����اث علمي�����ة أبح�����اث علمي�����ة   ٥٥--٧٧
مرتبطة بالصناعة مرتبطة بالصناعة 
  فى محافظة المنيافى محافظة المنيا

 إس���تط<ع راى المس���تفيدين م���ن خط���ة  إس���تط<ع راى المس���تفيدين م���ن خط���ة --٣٣
الجامع������ة لزي������ادة ا2بح������اث العلمي������ة الجامع������ة لزي������ادة ا2بح������اث العلمي������ة 
المرتبط���ة بمش���ك<ت مجتم���ع محافظ���ة المرتبط���ة بمش���ك<ت مجتم���ع محافظ���ة 

  المنيا المنيا 

زيادة رضا المستفيدين ع�ن زيادة رضا المستفيدين ع�ن   --
  الخطة الخطة 

نائ����������ب رئ����������يس نائ����������ب رئ����������يس   --
الجامع������ة لش������ئون الجامع������ة لش������ئون 

  البيئة البيئة 
نائ����������ب رئ����������يس نائ����������ب رئ����������يس   --

الجامع��ة للدراس��ات الجامع��ة للدراس��ات 
  العليا العليا 

 عم�������داء كلي�������ات  عم�������داء كلي�������ات ––
  ..المعنيينالمعنيين

ديسمبر ديسمبر 
  مستمرمستمر  ٢٠١٢٢٠١٢

 



 - ١٣ -

  ذ ذ مسئول التنفيمسئول التنفي  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 عقد مؤتمرات دورية يدعى لھ�ا رج�ال  عقد مؤتمرات دورية يدعى لھ�ا رج�ال --١١
ا2عم���ال ورؤس���اء القطاع���ات الخدمي���ة ا2عم���ال ورؤس���اء القطاع���ات الخدمي���ة 

  وا�نتاجية لتسويق الخدماتوا�نتاجية لتسويق الخدمات

نوفمبر نوفمبر    ا�قبال على الدورات  ا�قبال على الدورات --
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 إج���راء إس���تط<عات ال���رأى للتع���رف  إج���راء إس���تط<عات ال���رأى للتع���رف --٢٢
عل���ى رض���ا المس���تفيدين ع���ن مس���توى عل���ى رض���ا المس���تفيدين ع���ن مس���توى 

  الخدمات والخريجينالخدمات والخريجين

 إتاح��������ة ف��������رص عم��������ل  إتاح��������ة ف��������رص عم��������ل --
مارس مارس   للخريجين للخريجين 

٢٠١٠٢٠١٠  
يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

إنشاء وحدات لمتابعة خريجى الكلي�ات إنشاء وحدات لمتابعة خريجى الكلي�ات   --٣٣
  لتوفير فرص عمل لھملتوفير فرص عمل لھم

 إرتف���اع مع���دل المس���تفيدين  إرتف���اع مع���دل المس���تفيدين --
  من الخدماتمن الخدمات

أكتوبر أكتوبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩
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  قي����اس وتقي����يم   قي����اس وتقي����يم ٦٦--٧٧
رضا سوق العمل رضا سوق العمل 
  والمجتمع المدنى والمجتمع المدنى 

   وجود جمعيات للخريجين وجود جمعيات للخريجين--   إنشاء جمعيات لخريجى الكليات إنشاء جمعيات لخريجى الكليات--٤٤

س س  نائ�������ب رئ�������ي نائ�������ب رئ�������ي--
الجامع���ة للتعل���يم الجامع���ة للتعل���يم 

  والط<ب والط<ب 
 نائ�������ب رئ�������يس  نائ�������ب رئ�������يس --

الجامع����ة للبيئ����ة الجامع����ة للبيئ����ة 
  وخدمة المجتمع وخدمة المجتمع 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
يناير يناير    مديرى الوحدات  مديرى الوحدات --

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 وضع معايير لقياس أداء أعضاء ھيئ�ة  وضع معايير لقياس أداء أعضاء ھيئ�ة --١١
الت���دريس والھيئ���ة المعاون���ة والع���املين الت���دريس والھيئ���ة المعاون���ة والع���املين 

  ::ومنھا على سبيل المثالومنھا على سبيل المثال
  ا2داء التدريسيا2داء التدريسي  --أأ  
  ا2داء البحثيا2داء البحثي  --بب  
  المشاركة المجتمعيةالمشاركة المجتمعية  --جج  
  ملف انجاز ا2ستاذملف انجاز ا2ستاذ  --دد  
  تقيم الط<ب للمقررات الدراسيةتقيم الط<ب للمقررات الدراسية  --هه  
  الط<بيةالط<بيةمشاركة ا2عضاء فى ا2نشطة مشاركة ا2عضاء فى ا2نشطة   --وو  
مش���اركة ا2عض���اء ف���ى الوح���دات ذات مش���اركة ا2عض���اء ف���ى الوح���دات ذات   --زز  

  الطابع الخاصالطابع الخاص
   رؤية الط<ب فى إستفادتھم من ا2ساتذة  رؤية الط<ب فى إستفادتھم من ا2ساتذة --رر
   ترجمة المعايير السابقة إلى مؤشرات ترجمة المعايير السابقة إلى مؤشرات--٢٢

فبراير فبراير   إع<ن المعايير إع<ن المعايير   --
٢٠١٠٢٠١٠  

أغسطس أغسطس 
٢٠١٠٢٠١٠  
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 مؤش�����������������رات  مؤش�����������������رات ١١--٨٨
مرض����ية ل����[داء مرض����ية ل����[داء 

  الكلى للمؤسسة الكلى للمؤسسة 

 تفعيل مع�ايير قي�اس أداء أعض�اء ھيئ�ة  تفعيل مع�ايير قي�اس أداء أعض�اء ھيئ�ة --٣٣
  التدريس التدريس 

أداء مرض���ى �عض���اء ھيئ���ة أداء مرض���ى �عض���اء ھيئ���ة 
  التدريس والھيئة المعاونة التدريس والھيئة المعاونة 

   مؤشرات واضحة للقياس مؤشرات واضحة للقياس--

   رئيس الجامعة  رئيس الجامعة --
 نائ��������ب رئ��������يس  نائ��������ب رئ��������يس ––

الجامعة للدراسات الجامعة للدراسات 
  العليا والبحوث العليا والبحوث 

 وك��<ء  وك��<ء –– العم��داء  العم��داء ––
الكليات للدراس�ات الكليات للدراس�ات 

  وثوثالعليا والبحالعليا والبح
 الم�����دير التنفي�����ذى  الم�����دير التنفي�����ذى --

امش����������������روعات امش����������������روعات 
  التطوير التطوير 

 م�����ديرى وح�����دات  م�����ديرى وح�����دات --
      الجودة بالكلياتالجودة بالكليات

سبتمر سبتمر 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

  



 - ١٤ -

  
  

  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  ا�ھدافا�ھداف

/ / المخرجاتالمخرجات

  وائدوائدالعالع
  مسئول التنفيذ مسئول التنفيذ   مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إع���داد قاع���دة بيان���ات تض���من ك���ل م���ا  إع���داد قاع���دة بيان���ات تض���من ك���ل م���ا --١١

يخ����ص التقي����يم ال����ذاتى ل����[داء الكل����ى يخ����ص التقي����يم ال����ذاتى ل����[داء الكل����ى 

  للمؤسسةللمؤسسة

   إكتمال خطة لتحسين ا2داء إكتمال خطة لتحسين ا2داء--
أكتوبر أكتوبر 

٢٠٠٩٢٠٠٩  

ديسمبر ديسمبر 

٢٠١٠٢٠١٠  

ً متابع��ة التقي��يم ال��ذاتي للجامع��ة دوري��ا ً متابع��ة التقي��يم ال��ذاتي للجامع��ة دوري��ا --٢٢

  ومناقشة نتائجهومناقشة نتائجه

 تحس�����������ن مس�����������توى أداء  تحس�����������ن مس�����������توى أداء --

  المؤسسةالمؤسسة

مارس مارس 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

ع وتنفي��ذ الخط�ة التنفيذي��ة لتحس��ين ع وتنفي��ذ الخط�ة التنفيذي��ة لتحس��ين  وض� وض�--٣٣

  أداء المؤسسةأداء المؤسسة

 وج�����ود إج�����راءات لتنفي�����ذ  وج�����ود إج�����راءات لتنفي�����ذ --

  الخطةالخطة
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠يوليو يوليو 

 نش�����راالوعى بأھمي�����ة التقي�����يم ال�����ذاتي  نش�����راالوعى بأھمي�����ة التقي�����يم ال�����ذاتي --٤٤

  للمؤسسةللمؤسسة
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو    قيام الكليات بالتقييم الذاتى قيام الكليات بالتقييم الذاتى--
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 التقييم ال�ذاتى  التقييم ال�ذاتى ٢٢--٨٨

ل����[داء الكل����ى ل����[داء الكل����ى 

  للمؤسساتللمؤسسات

 وض����ع خط����ة لقي����اس نت����ائج التقي����يم  وض����ع خط����ة لقي����اس نت����ائج التقي����يم --٥٥

وتص���ميم وتنفي���ذ ب���رامج لتعزي���ز خط���ة وتص���ميم وتنفي���ذ ب���رامج لتعزي���ز خط���ة 

  الجودة الجودة إدارة إدارة 

 رف����ع نس����بة تنفي����ذ ب����رامج  رف����ع نس����بة تنفي����ذ ب����رامج --

  تعزيز إدارة الجودةتعزيز إدارة الجودة

   رئيس الجامعة  رئيس الجامعة --

 ن��������واب رئ��������يس  ن��������واب رئ��������يس --

  الجامعة والعمداء الجامعة والعمداء 

 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --

  الجودة الجودة 

 م����ديرى وح����دات  م����ديرى وح����دات ––

  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 

مارس مارس 

٢٠١١٢٠١١  
  مستمرمستمر

  

  
  



 - ١٥ -

  

  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذ مسئول التنفيذ   مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إج��راء دراس��ة مس��حية لتحدي��د وتقي��يم  إج��راء دراس��ة مس��حية لتحدي��د وتقي��يم --١١

مستوى الخدمات ا�جتماعية، والصحية مستوى الخدمات ا�جتماعية، والصحية 

  2عضاء مجتمع الجامعة2عضاء مجتمع الجامعة

   نتائج الدراسة نتائج الدراسة--
مارس مارس 

٢٠١٠٢٠١٠  
فبراير فبراير 

٢٠١١٢٠١١  
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 مس����������������������توى  مس����������������������توى ٣٣--٨٨

الخ�����������������������دمات الخ�����������������������دمات 

�جتماعي�����������������ة جتماعي�����������������ة ا�ا

والصحية مرضى والصحية مرضى 

2عض���اء مجتم���ع 2عض���اء مجتم���ع 

  الجامعةالجامعة

 وض���ع وتنفي���ذ خط���ة لتق���ديم مس���توى  وض���ع وتنفي���ذ خط���ة لتق���ديم مس���توى --٢٢

أفض�������ل م�������ن الخ�������دمات الص�������حية أفض�������ل م�������ن الخ�������دمات الص�������حية 

  وا�جتماعية لمجتمع الجامعة من خ<ل وا�جتماعية لمجتمع الجامعة من خ<ل 

 رف��ع مس��توى الخ��دمات ا�جتماعي��ة داخ��ل  رف��ع مس��توى الخ��دمات ا�جتماعي��ة داخ��ل --أأ

الجامعة للط�<ب والع�املين وأعض�اء ھيئ�ة الجامعة للط�<ب والع�املين وأعض�اء ھيئ�ة 

  التدريس التدريس 

 ا�رتق��اء بمس��توى الخ��دمات ا�جتماعي��ة  ا�رتق��اء بمس��توى الخ��دمات ا�جتماعي��ة --بب

الجامع�ة للط�<ب، والع�املين الجامع�ة للط�<ب، والع�املين المقدمة داخل المقدمة داخل 

  وأعضاء ھيئة التدريسوأعضاء ھيئة التدريس

 دع��م الرعاي��ة الص��حية 2عض��اء مجتم��ع  دع��م الرعاي��ة الص��حية 2عض��اء مجتم��ع --ج��ـج��ـ

  الجامعةالجامعة

 زي��ادة ع��دد وق��يم ج��وائز الجامع��ة للط��<ب  زي��ادة ع��دد وق��يم ج��وائز الجامع��ة للط��<ب --دد

  والعاملين وأعضاء ھيئة التدريس والعاملين وأعضاء ھيئة التدريس 

زي���������ادة مس���������توى رض���������ا زي���������ادة مس���������توى رض���������ا 

  أعضاءھيئة التدريس أعضاءھيئة التدريس 

ن��������واب رئ��������يس ن��������واب رئ��������يس   --

  الجامعة الجامعة 

 وك������<ء الكلي������ات  وك������<ء الكلي������ات --

  لشئون البيئة  لشئون البيئة  

 م���دير المستش���فى  م���دير المستش���فى   --

  الجامعى الجامعى 

 م�دير وح�دة ع��<ج  م�دير وح�دة ع��<ج --

أعض�������اء ھيئ�������ة أعض�������اء ھيئ�������ة 

  تدريس تدريس الال

مارس مارس 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر
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ا�ھداا�ھدا  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذ مسئول التنفيذ   ت ا�داءت ا�داءمؤشرامؤشرا  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  فف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 إج��راء دراس��ة ميداني��ة للتع��رف  إج��راء دراس��ة ميداني��ة للتع��رف --١١

عل�����ى واق�����ع  أس�����باب مقاوم�����ة عل�����ى واق�����ع  أس�����باب مقاوم�����ة 
  التغيير التغيير 

   إكتمال نتائج الدراسة إكتمال نتائج الدراسة--
سبتمبر سبتمبر   ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير 

٢٠١٠٢٠١٠  

 التوص����ل إل����ى أس����اليب فعال����ة  التوص����ل إل����ى أس����اليب فعال����ة --٢٢
لمواجھ����ة مقاوم����ة التغي����ر م����ن لمواجھ����ة مقاوم����ة التغي����ر م����ن 

  --::خ<لخ<ل
أعض�اء ھيئ�ة أعض�اء ھيئ�ة (( توعية مجتمع الجامعة  توعية مجتمع الجامعة --أأ

ھمي��ة ھمي��ة بأبأ) ) الط��<بالط��<ب--الع��املينالع��املين--ت��دريست��دريس
اعتم��اد المؤسس��ة كش��رط ل<عتم��اد اعتم��اد المؤسس��ة كش��رط ل<عتم��اد 

  ..الشھادات التي تمنحھاالشھادات التي تمنحھا
  التوعي����ة بالمخ����اطر الت����ى تواج����ه   التوعي����ة بالمخ����اطر الت����ى تواج����ه --بب

مجتم����ع الجامع����ة ف����ي حال����ة ع����دم مجتم����ع الجامع����ة ف����ي حال����ة ع����دم 
  ..حصول المؤسسة على ا�عتمادحصول المؤسسة على ا�عتماد

 توعي��ة المس��تفيدين بالمخ��اطر الت��ى  توعي��ة المس��تفيدين بالمخ��اطر الت��ى --ج��ـج��ـ
تواج��ه المجتم��ع المحل��ى ف��ى حال��ة تواج��ه المجتم��ع المحل��ى ف��ى حال��ة 
ع������دم حص������ول الجامع������ة عل������ى ع������دم حص������ول الجامع������ة عل������ى 

  ..ا�عتمادا�عتماد
 والثقاف��������ة،  والثقاف��������ة،   دع��������وة رواد الفك��������ر،  دع��������وة رواد الفك��������ر،--دد

وا�ع����<م ل����دعم جھ����ود الجامع����ة وا�ع����<م ل����دعم جھ����ود الجامع����ة 
  ..للحصول على ا�عتمادللحصول على ا�عتماد

ھ��ـ وض��ع آلي��ة لتش��جيع مجتم��ع الجامع��ة ھ��ـ وض��ع آلي��ة لتش��جيع مجتم��ع الجامع��ة 
ومس���������ائلة ومس���������ائلة عل���������ى إنج���������ازاتھم عل���������ى إنج���������ازاتھم 

  ..المقصرينالمقصرين

 زي��ادة ال��وعى بأھمي��ة  زي��ادة ال��وعى بأھمي��ة --
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠أكتوبر أكتوبر   التغييرالتغيير
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  تقلي��������ل مقاوم��������ة   تقلي��������ل مقاوم��������ة ٤٤--٨٨

  التغيرالتغير

 تقييم جھود الجامع�ة ف�ى التغل�ب  تقييم جھود الجامع�ة ف�ى التغل�ب --٣٣
عل��ى مقاوم��ة التغي��ر بع��د م��رور عل��ى مقاوم��ة التغي��ر بع��د م��رور 

  خطةخطةث<ث سنوات من تنفيذ الث<ث سنوات من تنفيذ ال

   نتائج مرضية للتقيم   نتائج مرضية للتقيم  --

   عمداء الكليات عمداء الكليات--
  2قسام 2قسام  رؤساء ا رؤساء ا––
 الم���دير التنفي���ذى  الم���دير التنفي���ذى --

لمش������������روعات لمش������������روعات 
  التطوير التطوير 

 م��ديرى وح��دات  م��ديرى وح��دات ––
  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 

 ام����������ين ع����������ام  ام����������ين ع����������ام --
الجامع�ة للش��ئون الجامع�ة للش��ئون 

    ا�داريةا�دارية

  مسمرمسمر  ٢٠١٢٢٠١٢ديسمبرديسمبر

  
  



 - ١٧ -

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

س��ة مس��حية للتع��رف عل��ى س��ة مس��حية للتع��رف عل��ى  إج��راء درا إج��راء درا--١١
واق����ع  الكلي����ات ع����ن الحص����ول عل����ى واق����ع  الكلي����ات ع����ن الحص����ول عل����ى 

  ا�عتمادا�عتماد
  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو   ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير   إكتمال الدراسة المسحية إكتمال الدراسة المسحية   --

 وح����دات ض����مان الج����ودة  وح����دات ض����مان الج����ودة  تفعي����ل دور تفعي����ل دور--٢٢
  بالكليات بالكليات 

دور فاع��ل لوح��دات ض��مان دور فاع��ل لوح��دات ض��مان   --
  الجودة الجودة 

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠ابريل ابريل 

 ت��وفير ال��دعم الم��الى لوح��دات ض��مان  ت��وفير ال��دعم الم��الى لوح��دات ض��مان --٣٣
  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠ابريل ابريل   دعم مالى أفضل للوحدات دعم مالى أفضل للوحدات   --
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 دع��م الكلي��ات  دع��م الكلي��ات ٥٥--٨٨

ل���ى ل���ى إإص���ول ص���ول ححلللل

  ا�عتمادا�عتماد

 التوص�����ل ال�����ى آلي�����ة ل�����دعم الكلي�����ات  التوص�����ل ال�����ى آلي�����ة ل�����دعم الكلي�����ات --٤٤
  ::للوصول إلى ا�عتماد عن طريقللوصول إلى ا�عتماد عن طريق

لنظم الداخلية لضمان الج�ودة لنظم الداخلية لضمان الج�ودة متابعة دقيقة لمتابعة دقيقة ل  --أأ
  ..بالكلياتبالكليات

اس����تمرار تق����ديم ال����دعم ال����<زم للتق����دم اس����تمرار تق����ديم ال����دعم ال����<زم للتق����دم   --بب
لمش����روع التط����وير المس����تمر والتأھي����ل لمش����روع التط����وير المس����تمر والتأھي����ل 

  ).).CCIIQQAAPP((ل<عتماد ل<عتماد 
 تق���ديم ال���دعم ال���<زم لتش���جيع  كلي���ات  تق���ديم ال���دعم ال���<زم لتش���جيع  كلي���ات --ج���ـج���ـ

الجامعة على اتخاذ التدابير ال<زمة للتق�دم الجامعة على اتخاذ التدابير ال<زمة للتق�دم 
�ول���ى ل<عتم���اد مث���ل كلي���ات ول���ى ل<عتم���اد مث���ل كلي���ات للمرحل���ة ا�للمرحل���ة ا

  لصيدلة ، الزراعة لصيدلة ، الزراعة ، العلوم ، ا، العلوم ، االھندسةالھندسة
 اس��تمرار دع��م الكلي��ات للتق��دم للمش��اريع  اس��تمرار دع��م الكلي��ات للتق��دم للمش��اريع   --دد

التنافسية التابعة لبرامج التطوير المستمر، التنافسية التابعة لبرامج التطوير المستمر، 
والتأھي����ل ل<عتم����اد، وب����ا2خص كلي����ات والتأھي����ل ل<عتم����اد، وب����ا2خص كلي����ات 
التربية والعلوم والفنون الجميلة والزراعة التربية والعلوم والفنون الجميلة والزراعة 

  والسياحة والفنادقوالسياحة والفنادق

دع��م فن��ى وم��الى لمس��اعدة دع��م فن��ى وم��الى لمس��اعدة   --
  الكليات للوصول لaعتماد الكليات للوصول لaعتماد 

   رئيس الجامعة  رئيس الجامعة --
رئ��������يس رئ��������يس ن��������واب ن��������واب   --

  الجامعة الجامعة 
التنفي�����ذى التنفي�����ذى م�����دير م�����دير الال  --

لمش����������������روعات لمش����������������روعات 
  التطوير التطوير 

 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --
  ضمان الجودة ضمان الجودة 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 م�����ديرى وح�����دات  م�����ديرى وح�����دات --

  الجودة الجودة 
  مرمرمستمست  ٢٠١٠٢٠١٠يوليو يوليو 



 - ١٨ -

  
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 اس��������تط<ع رأى المس��������تفيدين م��������ن  اس��������تط<ع رأى المس��������تفيدين م��������ن --١١

ة والخدمي�ة ب�المجتمع ة والخدمي�ة ب�المجتمع القطاعات ا�نتاجيالقطاعات ا�نتاجي
  لتحديد احتياجاتھم من الخريجينلتحديد احتياجاتھم من الخريجين

   نتائج ا�ستط<ع نتائج ا�ستط<ع--
 إكتم��ال تحدي��د ا�حتياج��ات  إكتم��ال تحدي��د ا�حتياج��ات --

  المطلوبة لسوق العملالمطلوبة لسوق العمل

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١١٢٠١١  

يونيو يونيو 
٢٠١١٢٠١١  

 تص���ميم قاع���دة بيان���ات تش���مل ك���ل م���ا  تص���ميم قاع���دة بيان���ات تش���مل ك���ل م���ا --٢٢
حتياج��ات س��وق العم��ل وب��رامج حتياج��ات س��وق العم��ل وب��رامج إإيخ��ص يخ��ص 

ت�������دريب الخ�������ريجين والتخصص�������ات ت�������دريب الخ�������ريجين والتخصص�������ات 
  المتاحة ومتطلباتھاالمتاحة ومتطلباتھا

   إكتمال إعداد قاعدة البيانات إكتمال إعداد قاعدة البيانات--
ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

يونيو يونيو 
٢٠١١٢٠١١  
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 حص����������������������ر  حص����������������������ر ٦٦--٨٨

إحتياج��ات س��وق إحتياج��ات س��وق 

العم���������ل ف���������ى العم���������ل ف���������ى 

  محافظة المنيامحافظة المنيا
 تطوير برامج التعل�يم والت�دريب وإيج�اد  تطوير برامج التعل�يم والت�دريب وإيج�اد ٣٣

تياج�ات تياج�ات تخصصات جديدة ف�ي ض�وء احتخصصات جديدة ف�ي ض�وء اح
  سوق العملسوق العمل

قبال مؤسسات العم�ل عل�ى قبال مؤسسات العم�ل عل�ى إإ  --
  خريجى جامعة المنياخريجى جامعة المنيا

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 
  الط<ب والوك<ء الط<ب والوك<ء 

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  والمجتمع والمجتمع البئية البئية 
وك�����<ء الكلي�����ات وك�����<ء الكلي�����ات   ––

  لشئون البيئة لشئون البيئة 
م������ديرى مكات������ب م������ديرى مكات������ب   --

  ليات ليات التوظيف بالكالتوظيف بالك
  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١ابريل ابريل 

ة لواق��ع مص��ادر ة لواق��ع مص��ادر  إج��راء دراس��ة مس��حي إج��راء دراس��ة مس��حي--١١
  ٢٠١٠٢٠١٠ابريل ابريل   نتائج الدراسةنتائج الدراسةإستكمال إستكمال   --  الموارد المالية للجامعةالموارد المالية للجامعة

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

وتنفي����ذ خط����ة ل����دعم الم����وارد وتنفي����ذ خط����ة ل����دعم الم����وارد  وض����ع  وض����ع --٢٢
ر موارد مالية غير ر موارد مالية غير المالية للجامعة بتوفيالمالية للجامعة بتوفي

  ..حكوميةحكومية
ديسمبر ديسمبر    خطة معتمدة ومعلنة خطة معتمدة ومعلنة--

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠
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 كفاي���ة الم���وارد  كفاي���ة الم���وارد ١١--٩٩

المالي���ة الس���نوية المالي���ة الس���نوية 

لتحقي��ق الرس���الة لتحقي��ق الرس���الة 

والغاي��������������������ات والغاي��������������������ات 

  وا2ھ�����������������دافوا2ھ�����������������داف

  ا�ستراتيجيةا�ستراتيجية

 التوص��ل إل��ى أس��اليب مط��ورة لزي��ادة  التوص��ل إل��ى أس��اليب مط��ورة لزي��ادة --٣٣
   زيادة الموارد المالية  زيادة الموارد المالية --   الذاتية للجامعة الذاتية للجامعةالموارد الماليةالموارد المالية

   رئيس الجامعة  رئيس الجامعة --
 ن�������واب رئ�������يس  ن�������واب رئ�������يس ––

  الجامعة الجامعة 
 أم������ين الجامع������ة  أم������ين الجامع������ة ––

المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 
  المالية  المالية  

أم�������ين الجامع�������ة أم�������ين الجامع�������ة   --
المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 

  ا�داريةا�دارية
  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١نوفمبر نوفمبر 

  
  



 - ١٩ -

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  ذذفترة التنفيفترة التنفي
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

والم�دن والم�دن    استكمال حصر مبانى الكلي�ات استكمال حصر مبانى الكلي�ات--١١
الجامعي������ة وتحدي������د م������دى م<ئمتھ������ا الجامعي������ة وتحدي������د م������دى م<ئمتھ������ا 

  لوظيفتھالوظيفتھا

 إس�����تكمال قاع�����دة بيان�����ات  إس�����تكمال قاع�����دة بيان�����ات --
  لمبانى الجامعة لمبانى الجامعة 

أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 إس���تكمال حص���ر إحتياج���ات الكلي���ات  إس���تكمال حص���ر إحتياج���ات الكلي���ات --٢٢
والم��دن الجامعي��ة م��ن المب��انى الجدي��دة والم��دن الجامعي��ة م��ن المب��انى الجدي��دة 

  وا2راضى الزراعية وا2راضى الزراعية 

 إس�����تكمال قاع�����دة بيان�����ات  إس�����تكمال قاع�����دة بيان�����ات --
ع���ة وحالتھ���ا ع���ة وحالتھ���ا لمب���انى الجاملمب���انى الجام
  وا�حتياجات وا�حتياجات 

  ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير 
سبتمبر سبتمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 حصر المب�انى الت�ى تحت�اج إل�ى تجدي�د  حصر المب�انى الت�ى تحت�اج إل�ى تجدي�د --٣٣
  أو صيانة كبيرةأو صيانة كبيرة

 قاع�������دة بيان�������ات لمب�������انى  قاع�������دة بيان�������ات لمب�������انى --
  الجامعة وحالتھاالجامعة وحالتھا

سبتمبر سبتمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

يونيو يونيو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع مبانى  إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع مبانى --٤٤
ومراف����ق الجامع����ة والم����دن الجامعي����ة، ومراف����ق الجامع����ة والم����دن الجامعي����ة، 

ا�نش����ائى لك����ل ا�نش����ائى لك����ل والمل����ف المعم����اري ووالمل����ف المعم����اري و
مبن�����ى، ومواعي�����د الص�����يانة الدوري�����ة مبن�����ى، ومواعي�����د الص�����يانة الدوري�����ة 
والتجدي�����د ال�����دورى وب�����رامج ت�����دريب والتجدي�����د ال�����دورى وب�����رامج ت�����دريب 

  ..الفنيين ومواعيدھاالفنيين ومواعيدھا

 إس�����تكمال قاع�����دة بيان�����ات  إس�����تكمال قاع�����دة بيان�����ات --
  لمبانى الجامعة لمبانى الجامعة 

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠مايو مايو 
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 توافق المبانى  توافق المبانى ٢٢--٩٩

م�������ع طبيع�������ة م�������ع طبيع�������ة 

  نشاط الجامعة نشاط الجامعة 

 ا�لت����زام بت����وفير تس����ھي<ت بالمب����انى  ا�لت����زام بت����وفير تس����ھي<ت بالمب����انى --٥٥
  للط<ب ذوى ا�حتياجات الخاصةللط<ب ذوى ا�حتياجات الخاصة

 تسھي<ت لذوى ا�حتياجات  تسھي<ت لذوى ا�حتياجات --
  الخاصةالخاصة

   رئيس الجامعة  رئيس الجامعة --
 ن��������واب رئ��������يس  ن��������واب رئ��������يس --

  الجامعة الجامعة 
   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 ا�دارة  ا�دارة  ع��ام ع��ام م��دير م��دير––

    الھندسيةالھندسية
 م��دير ع��ام الم��دن  م��دير ع��ام الم��دن --

  الجامعية الجامعية 

  مستمرمستمر  ٢٢٠١٠٠١٠يناير يناير 

  
  

  



 - ٢٠ -

/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
واق��ع ا2نش��طة واق��ع ا2نش��طة  إج��راء دراس��ة مس��حية ل إج��راء دراس��ة مس��حية ل--١١

الط<بي��������ة والمنش��������ات المس��������تخدمة  الط<بي��������ة والمنش��������ات المس��������تخدمة  
  لممارستھا، وا2جھزة وا2دواتلممارستھا، وا2جھزة وا2دوات

أكتوبر أكتوبر    إستكمال نتائج الدراسة إستكمال نتائج الدراسة--
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  يونيويونيو
٢٠١٠٢٠١٠  

 وضع خطة لتوفير ا2جھ�زة والمع�دات  وضع خطة لتوفير ا2جھ�زة والمع�دات --٢٢
ووسائل ا2مان والص�يانة الدوري�ة الت�ى ووسائل ا2مان والص�يانة الدوري�ة الت�ى 
تحتاجھ��ا ا2قس��ام العلمي��ة المختلف��ة ف��ى تحتاجھ��ا ا2قس��ام العلمي��ة المختلف��ة ف��ى 
ض�����وء الم�����وارد المتاح�����ة، وم�����وارد ض�����وء الم�����وارد المتاح�����ة، وم�����وارد 

  الجامعة الذاتيةالجامعة الذاتية

يناير يناير    خطة معلنة ومعتمدة  خطة معلنة ومعتمدة --
٢٠١٠٢٠١٠  

ابريلابريل
٢٠١١٢٠١١  

 أم��������������������اكن  أم��������������������اكن ٣٣--٩٩
وتس�������������ھي<ت وتس�������������ھي<ت 
ممارس������������������ة ممارس������������������ة 
ا2نش������������������طة ا2نش������������������طة 

 تقييم الجھود المبذولة ف�ى تنفي�ذ الخط�ة  تقييم الجھود المبذولة ف�ى تنفي�ذ الخط�ة --٣٣  الط<بيةالط<بية
جھ�����زة ووس�����ائل ا2م�����ان، جھ�����زة ووس�����ائل ا2م�����ان، لت�����وفير ا2لت�����وفير ا2

والصيانة الدورية التى تحتاجھا ا2قس�ام والصيانة الدورية التى تحتاجھا ا2قس�ام 
العلمي��ة بع��د م��رور ث��<ث س��نوات م��ن العلمي��ة بع��د م��رور ث��<ث س��نوات م��ن 

  ..تنفيذ الخطةتنفيذ الخطة

   نتائج التقييم نتائج التقييم--

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  التعليم والط<ب التعليم والط<ب 
وك<ء شئون التعليم وك<ء شئون التعليم --

  والط<ب والط<ب 
 م��دير ع��ام رعاي��ة  م��دير ع��ام رعاي��ة --

  الط<ب الط<ب 
 م����������ديرى إدارات  م����������ديرى إدارات --

رعاي�����ة الط�����<ب رعاي�����ة الط�����<ب 
  بالجامعة والكليات بالجامعة والكليات 

مايومايو
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 اس���تكمال حص���ر ا2جھ���زة والمع���دات  اس���تكمال حص���ر ا2جھ���زة والمع���دات --١١
بجمي���ع الكلي���ات، والمعام���ل المركزي���ة بجمي���ع الكلي���ات، والمعام���ل المركزي���ة 

  ز البحوثز البحوثبالجامعة، ومراكبالجامعة، ومراك

ديسمبر ديسمبر   بيان با2جھزة بيان با2جھزة   --
٢٠٠٩٢٠٠٩  

اغسطس اغسطس 
٢٠١٠٢٠١٠  

 تحدي�د ا2جھ�زة والمع�دات الت�ى تحت��اج  تحدي�د ا2جھ�زة والمع�دات الت�ى تحت��اج --٢٢
ديسمبر ديسمبر    قاعدة بيانات معتمدة قاعدة بيانات معتمدة--   صيانة أو إص<ح صيانة أو إص<حإلىإلى

٢٠٠٩٢٠٠٩  
اغسطس اغسطس 

٢٠١٠٢٠١٠  
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 أجھ�������������������زة  أجھ�������������������زة ٤٤--٩٩
ومع������������������دات ومع������������������دات 
ومعام�������ل ذات ومعام�������ل ذات 

  كفاءة عاليةكفاءة عالية

 ت���وفير وس���ائل ا2م���ان المناس���بة لك���ل  ت���وفير وس���ائل ا2م���ان المناس���بة لك���ل --٣٣
   معامل حديثة وفعالة معامل حديثة وفعالة--  معملمعمل

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  الط<ب الط<ب 
 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --

الجامعة للدراسات الجامعة للدراسات 
  العليا العليا 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --

المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 
  المالية وا�داريةالمالية وا�دارية

 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --
  الحاسب اeلى   الحاسب اeلى   

اكتوبر اكتوبر 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

  



 - ٢١ -

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تص��ميم قاع��دة بيان��ات لجمي��ع ا2جھ��زة  تص��ميم قاع��دة بيان��ات لجمي��ع ا2جھ��زة --٤٤
والمعدات الموجودة فى معام�ل الكلي�ات والمعدات الموجودة فى معام�ل الكلي�ات 
ومراكز البحوث ومستش�فيات الجامع�ة، ومراكز البحوث ومستش�فيات الجامع�ة، 
وتش����مل المل����ف الخ����اص بك����ل جھ����از وتش����مل المل����ف الخ����اص بك����ل جھ����از 

يانة الدوري����ة وب����رامج يانة الدوري����ة وب����رامج ومواعي����د الص����ومواعي����د الص����
  ..ومواعيد تدريب الفنيينومواعيد تدريب الفنيين

مايو مايو   إستكمال قاعدة بياناتإستكمال قاعدة بيانات  --
٢٠١٠٢٠١٠  

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

  تابع تابع 
 أجھزة ومعدات  أجھزة ومعدات ٤٤--٩٩

ومعام�����������ل ذات ومعام�����������ل ذات 
 وض���ع خط����ة لت���وفير ا2جھ����زة الت����ى  وض���ع خط����ة لت���وفير ا2جھ����زة الت����ى --٥٥  كفاءة عاليةكفاءة عالية

تحتاجھ��ا ا�قس��ام العلمي��ة المختلف��ة ف��ى تحتاجھ��ا ا�قس��ام العلمي��ة المختلف��ة ف��ى 
ضوء الموارد المتاحة وم�وارد الجامع�ة ضوء الموارد المتاحة وم�وارد الجامع�ة 

  الذاتيةالذاتية

 أجھ������زة علمي������ة ص������الحة  أجھ������زة علمي������ة ص������الحة --
  للتشغيلللتشغيل

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  الط<ب الط<ب 
 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --

الجامعة للدراسات الجامعة للدراسات 
  العليا العليا 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 أم�������ين الجامع�������ة  أم�������ين الجامع�������ة --

المس���اعد للش���ئون المس���اعد للش���ئون 
  المالية وا�داريةالمالية وا�دارية

  ر مرك���������زر مرك���������ز م���������دي م���������دي--
  الحاسب اeلى   الحاسب اeلى   

يوليو يوليو 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 استكمال حصر إحتياجات الكلي�ات م�ن  استكمال حصر إحتياجات الكلي�ات م�ن --١١
الحديث���ة وتكنولوجي���ا الحديث���ة وتكنولوجي���ا وس���ائل ا�تص���ال وس���ائل ا�تص���ال 

  المعلوماتالمعلومات

أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 التح���ديث ال���دورى 2جھ���زة الكمبي���وتر  التح���ديث ال���دورى 2جھ���زة الكمبي���وتر --٢٢
  بالكليات وصيانتھابالكليات وصيانتھا

أكتوبر أكتوبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 استكمال توفير ما تحتاجة الكلي�ات م�ن  استكمال توفير ما تحتاجة الكلي�ات م�ن --٣٣
  أجھزة الكمبيوترأجھزة الكمبيوتر

اكتوبر اكتوبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 إس��تكمال توص��يل نق��اط ا2نترن��ت إل��ى  إس��تكمال توص��يل نق��اط ا2نترن��ت إل��ى --٤٤
مكات�������ب أعض�������اء ھيئ�������ة الت�������دريس مكات�������ب أعض�������اء ھيئ�������ة الت�������دريس 

  ومعاونيھم والعاملين بالكلياتومعاونيھم والعاملين بالكليات

مايو مايو 
  تمرتمرمسمس  ٢٠١٠٢٠١٠
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  وس��������������������ائل   وس��������������������ائل ٥٥--٩٩
ا�تص���������������ا�ت ا�تص���������������ا�ت 
الحديث������������������������ة الحديث������������������������ة 
وتكنولوجي��������������ا وتكنولوجي��������������ا 

  المعلوماتالمعلومات

 اس�����تكمال ت�����وفير خدم�����ة ا�نترن�����ت  اس�����تكمال ت�����وفير خدم�����ة ا�نترن�����ت --٥٥
  للط<ب بالمجان داخل الحرمللط<ب بالمجان داخل الحرم

 ض�����من الخط�����ة التنفيذي�����ة  ض�����من الخط�����ة التنفيذي�����ة --
2نش���طة مش���روع الش���بكة 2نش���طة مش���روع الش���بكة 

  MMIISSبالجامعة ومشروع بالجامعة ومشروع 

   رئيس الجامعة  رئيس الجامعة --
   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 م���دير مش���روعات  م���دير مش���روعات --

IICCTTPP  
 م�������دير مش�������روع  م�������دير مش�������روع --

MMIISS  
 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --

  الحاسب الحاسب 

يناير يناير 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠
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  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تبن����ى المع����ايير ا2كاديمي����ة القياس����ية  تبن����ى المع����ايير ا2كاديمي����ة القياس����ية --١١
الخاص���ة بطبيع���ة الدراس���ة لك���ل كلي���ة الخاص���ة بطبيع���ة الدراس���ة لك���ل كلي���ة 
لمرحلت�����ى الليس�����انس والبك�����الوريوس لمرحلت�����ى الليس�����انس والبك�����الوريوس 
  والدراس���ات العلي���ا والت���ي تتواف���ق م���عوالدراس���ات العلي���ا والت���ي تتواف���ق م���ع

  ..رؤية ورسالة الكلية وأھدافھارؤية ورسالة الكلية وأھدافھا

 مع����ايير أكاديمي����ة معتم����دة  مع����ايير أكاديمي����ة معتم����دة --
تحق��ق رس��الة وأھ��داف ك��ل تحق��ق رس��الة وأھ��داف ك��ل 

  كليةكلية

    ينايريناير
٢٢٠١٠٠١٠  

سبتمبر سبتمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 اعتم��اد المع��ايير م��ن مج��الس الكلي��ات،  اعتم��اد المع��ايير م��ن مج��الس الكلي��ات، --٢٢
ونشرھا في أدلة برامج الكلي�ات وموق�ع ونشرھا في أدلة برامج الكلي�ات وموق�ع 

  الجامعةالجامعة
  اغسطساغسطس  معايير معتمدةمعايير معتمدة  --

٢٠١٠٢٠١٠  
أكتوبر أكتوبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

  زيادة الوعى بثقافة المعايير زيادة الوعى بثقافة المعايير   --   نشر ثقافة الوعي بالمعايير نشر ثقافة الوعي بالمعايير--٣٣
  مارسمارس
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

ي�ة ي�ة  ترجمة المعايير إلى مخرج�ات تعليم ترجمة المعايير إلى مخرج�ات تعليم--٤٤
  ..مستھدفة للبرامج التعليمية بالكلياتمستھدفة للبرامج التعليمية بالكليات

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر
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 تبن��ى الكلي��ات  تبن��ى الكلي��ات --١١--١١

للمع�������������������������ايير للمع�������������������������ايير 

ا2كاديمي��������������������ة ا2كاديمي��������������������ة 

))NNAARRSS ( (

وتحدي��د الع<م��ات وتحدي��د الع<م��ات 

المرجعي���������������������ة المرجعي���������������������ة 

))bbeenncchhmmaarr ( (  

  
مع�������ايير أكاديمي�������ة مع�������ايير أكاديمي�������ة 
معتم�������������������������دة معتم�������������������������دة 
وع<م������������������ات وع<م������������������ات 

  مرجعيةمرجعية
 التوصل إلى آلية على مستوى الكلي�ات  التوصل إلى آلية على مستوى الكلي�ات --٥٥

للتحقق م�ن مقابل�ة المخرج�ات التعليمي�ة للتحقق م�ن مقابل�ة المخرج�ات التعليمي�ة 
للمؤش�����رات، والمع�����ايير م�����ن خ�����<ل للمؤش�����رات، والمع�����ايير م�����ن خ�����<ل 

  ..الع<مات المرجعيةالع<مات المرجعية

 المخرج�ات التعليمي�ة  المخرج�ات التعليمي�ة إتساقإتساق  --
المس����تھدفة م����ع المع����ايير المس����تھدفة م����ع المع����ايير 

  ا2كاديميةا2كاديمية

ن��������واب رئ��������يس ن��������واب رئ��������يس   --
الجامعة للدراسات الجامعة للدراسات 
العلي�����ا، والتعل�����يم العلي�����ا، والتعل�����يم 

  والط<بوالط<ب
التنفي�����ذى التنفي�����ذى م�����دير م�����دير الال  --

لمش����������������روعات لمش����������������روعات 
  التطويرالتطوير

 م��������دير مرك��������ز  م��������دير مرك��������ز ––
  ضمان الجودة ضمان الجودة 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات ––
وح�����دات وح�����دات   وو م�����دير م�����دير––

ض�����مان الج�����ودة ض�����مان الج�����ودة 
    بالكلياتبالكليات

يناير يناير 
٢٠١١٢٠١١  

  تمرتمرمسمس
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  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إج�����راء دراس�����ة لتحدي�����د المھ�����ارات  إج�����راء دراس�����ة لتحدي�����د المھ�����ارات --١١
م����ن الخ����ريجين م����ن الخ����ريجين والمع����ارف المطلوب����ة والمع����ارف المطلوب����ة 

لمواكب���ة احتياج���ات س���وق العم���ل لك���ل لمواكب���ة احتياج���ات س���وق العم���ل لك���ل 
  كليةكلية

 تحدي����د واض����ح للمھ����ارات  تحدي����د واض����ح للمھ����ارات --
والمع��ارف المطلوب��ة لك���ل والمع��ارف المطلوب��ة لك���ل 

  تخصصتخصص

ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

 عق������د ورش عم������ل للموائم������ة ب������ين  عق������د ورش عم������ل للموائم������ة ب������ين --٢٢
احتياج����ات س����وق العم����ل والمھ����ارات احتياج����ات س����وق العم����ل والمھ����ارات 
والمع������ارف ال<زم������ة لمقابل������ة ھ������ذه والمع������ارف ال<زم������ة لمقابل������ة ھ������ذه 
ا�حتياجات والبرامج الدراسية وب�رامج ا�حتياجات والبرامج الدراسية وب�رامج 

  التدريب فى كلية التدريب فى كلية 

 حضور ورش العمل بنس�بة  حضور ورش العمل بنس�بة --
٦٠٦٠%%  

يناير يناير 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 ب����رامج تعليمي����ة  ب����رامج تعليمي����ة --١١--٢٢

للكلي�������ات تواك��������ب للكلي�������ات تواك��������ب 

احتياج������ات س������وق احتياج������ات س������وق 

  العملالعمل

مايو  مايو     رضا المستفيدين رضا المستفيدين--   تنفيذ البرامج التعليمية المحدثة تنفيذ البرامج التعليمية المحدثة--٣٣
  مرمرمستمست  ٢٠١٠٢٠١٠

 إع���داد خط���ة �س���تحداث تخصص���ات  إع���داد خط���ة �س���تحداث تخصص���ات --١١
وب�����رامج وب�����رامج وتخصص�����ات بيني�����ة وتخصص�����ات بيني�����ة جدي����دة جدي����دة 

حديث��ة لمقابل��ة احتياج��ات س��وق العم��ل حديث��ة لمقابل��ة احتياج��ات س��وق العم��ل 
  ..ومواكبة التطورات الحديثةومواكبة التطورات الحديثة

  مارس مارس 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

امج ت��دريب مي��دانى حقيقي��ة امج ت��دريب مي��دانى حقيقي��ة  إض��افة ب��ر إض��افة ب��ر--٢٢
  مرتبطة بسوق العملمرتبطة بسوق العمل

مارس مارس 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 تعل�يم  تعل�يم –– إستحداث برامج تعل�يم مفت�وح  إستحداث برامج تعل�يم مفت�وح --٣٣
 وإستيفائھا البرامج  وإستيفائھا البرامج ––إلكترونى عن بعد إلكترونى عن بعد 

  لمعايير الجودةلمعايير الجودة

 نظ��������م دراس��������ة تواك��������ب  نظ��������م دراس��������ة تواك��������ب --
   سوق العمل  سوق العمل إحتياجات إحتياجات 

 نائ�������ب رئ�������يس  نائ�������ب رئ�������يس --
الجامع���ة لش���ئون الجامع���ة لش���ئون 

  الط<ب الط<ب 
  نائب شئون البيئةنائب شئون البيئة  --
   عمداء الكليات  عمداء الكليات ––
 وك�������<ء ش�������ئون  وك�������<ء ش�������ئون ––

  الط<ب الط<ب 
   مجالس ا2قسام  مجالس ا2قسام --
وح�����دات وح�����دات   وو م�����دير م�����دير––

    ضمان الجودةضمان الجودة

مارس مارس 
  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠
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سياس������������������������ات سياس������������������������ات   ٢٢--٢٢

وإج��راءات لتح���ديث وإج��راءات لتح���ديث 

الب��رامج والمق��ررات الب��رامج والمق��ررات 

وإضافة تخصص�ات وإضافة تخصص�ات 

  جديدةجديدة

 إع��داد دلي��ل ع��ن الب��رامج والمق��ررات  إع��داد دلي��ل ع��ن الب��رامج والمق��ررات --٤٤
  ومعلن ومعلن  دليل معتمد  دليل معتمد --  بالكليات ونشرھا على موقع الجامعة بالكليات ونشرھا على موقع الجامعة 

ابريل ابريل   
  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠
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  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

عضاء ھيئة الت�دريس عضاء ھيئة الت�دريس  إجراء تدريب 2 إجراء تدريب 2--١١
ومع��اونيھم عل��ى كيفي��ة عم��ل توص��يف ومع��اونيھم عل��ى كيفي��ة عم��ل توص��يف 

  ..للمقرر وفقا لمعايير الجودةللمقرر وفقا لمعايير الجودة
أغسطس أغسطس   ٢٠٠٩٢٠٠٩سبتمبرسبتمبر

٢٠١٠٢٠١٠  

 اس���تكمال توص���يف الب���رامج الخاص���ة  اس���تكمال توص���يف الب���رامج الخاص���ة --٢٢
بك���ل كلي���ة والمق���ررات الدراس���ية لك���ل بك���ل كلي���ة والمق���ررات الدراس���ية لك���ل 
برن��امج ف��ى ض��وء المع��ايير ا2كاديمي��ة برن��امج ف��ى ض��وء المع��ايير ا2كاديمي��ة 

  ..وفى ضوء تقارير الزيارات الميدانيةوفى ضوء تقارير الزيارات الميدانية

 إس��تكمال توص��يف الب��رامج  إس��تكمال توص��يف الب��رامج --
  والمقررات والمقررات 

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير 

 مراجع���ة داخلي���ة وخارجي���ة للب���رامج  مراجع���ة داخلي���ة وخارجي���ة للب���رامج --٣٣
  ..والمقرراتوالمقررات

  فبرايرفبراير   إستكمال مراجعة البرامح  إستكمال مراجعة البرامح --
  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١

 إع�����داد التق�����ارير الس�����نوية للب�����رامج  إع�����داد التق�����ارير الس�����نوية للب�����رامج --٤٤
والمقررات الدراسية لتحديد نقاط الق�وة والمقررات الدراسية لتحديد نقاط الق�وة 
والقص������ور ف������ى العملي������ة التعليمي������ة والقص������ور ف������ى العملي������ة التعليمي������ة 

  ..بالكلياتبالكليات

 إستكمال  التق�ارير الس�نوية  إستكمال  التق�ارير الس�نوية --
للب���������رامج والمق���������ررات للب���������رامج والمق���������ررات 

  بالكلياتبالكليات

فبراير فبراير 
  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١

 إعداد خطة تنفيذية للتحسين ومواجھ�ة  إعداد خطة تنفيذية للتحسين ومواجھ�ة --٥٥
المش���اكل التعليمي���ة بن���اء عل���ى تحلي���ل المش���اكل التعليمي���ة بن���اء عل���ى تحلي���ل 

  ..تقارير البرامج والمقترحاتتقارير البرامج والمقترحات

 نت������ائج مرض������ية لتحلي������ل  نت������ائج مرض������ية لتحلي������ل --
تق��������������ارير الب��������������رامج تق��������������ارير الب��������������رامج 
والمقررات وھيكل الخط�ة والمقررات وھيكل الخط�ة 

  التنفيذيةالتنفيذية

  مستمرمستمر  ٢٠١١٢٠١١  مايو مايو 
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توص������������يف توص������������يف   ٣٣--٢٢

الب���������������������رامج الب���������������������رامج 

التعليمي�������������������ة التعليمي�������������������ة 

للكلي������ات ف������ى للكلي������ات ف������ى 

ض��وء المع��ايير ض��وء المع��ايير 

  ا2كاديمية ا2كاديمية 

 متابعة تطوير لوائح الكليات فى ضوء  متابعة تطوير لوائح الكليات فى ضوء --٦٦
  الخطط التنفيذية المقترحة لھاالخطط التنفيذية المقترحة لھا

 لوائح مطورة للكليات تلب�ى  لوائح مطورة للكليات تلب�ى --
  إحتياجات التطوير إحتياجات التطوير 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 مدير مركزضمان  مدير مركزضمان --

  الجودة الجودة 
 وك�����<ء الكلي�����ات  وك�����<ء الكلي�����ات --

  لشئون الط<ب لشئون الط<ب 
   رؤساء ا2قسام  رؤساء ا2قسام --
 وح�����دات  وح�����دات وو م�����دير م�����دير--

  الجودة الجودة 
   مجالس ا2قسام  مجالس ا2قسام --

نوفمبر نوفمبر 
  مستمر مستمر   ٢٠١١٢٠١١

  



 - ٢٥ -

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تبنى إستراتيجية للتعليم والتعلم  تبنى إستراتيجية للتعليم والتعلم --١١
  البالبمتمركزة حول الطمتمركزة حول الط

  إستراتيجيات تعلم فعالة إستراتيجيات تعلم فعالة   --
  مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 استراتيجيات  استراتيجيات ١١--٣٣  مستمرمستمر

للتعل���يم وال���تعلم للتعل���يم وال���تعلم 

تواك����������������������ب تواك����������������������ب 

المس��تحدث ف��ى المس��تحدث ف��ى 

  النظم التعليميةالنظم التعليمية

 عق�����د ورش عم�����ل 2عض�����اء ھيئ�����ة  عق�����د ورش عم�����ل 2عض�����اء ھيئ�����ة --٢٢
الت���دريس، والمع���اونين للت���دريب عل���ى الت���دريس، والمع���اونين للت���دريب عل���ى 

  استراتيجيات التعليم والتعلم المقترحةاستراتيجيات التعليم والتعلم المقترحة

 أفضل �عضاء ھيئة  أفضل �عضاء ھيئة كفاءةكفاءة  --
  التدريس فى التعليم التدريس فى التعليم 

نائ���������ب رئ���������يس نائ���������ب رئ���������يس   --
الجامع����ة لش����ئون الجامع����ة لش����ئون 

  التعليم والط<ب التعليم والط<ب 
وك������<ء الكلي������ات وك������<ء الكلي������ات   --

لش������ئون التعل������يم لش������ئون التعل������يم 
  والط<ب والط<ب 

 م�������دير وح�������دات  م�������دير وح�������دات --
  الجودة الجودة 

نوفمبر نوفمبر 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 القيام بدراسة ميداني�ة لتحدي�د مش�ك<ت  القيام بدراسة ميداني�ة لتحدي�د مش�ك<ت --١١
التعل���يم، ودور سياس���ات المؤسس���ة ف���ي التعل���يم، ودور سياس���ات المؤسس���ة ف���ي 

  ..مواجھتھامواجھتھا

  إستكمال نتائج الدراسةإستكمال نتائج الدراسة  --
أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

أغسطس أغسطس 
٢٠١٠٢٠١٠  
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 سياس���������ات  سياس���������ات --٢٢--٣٣

المؤسس����ة ف����ى المؤسس����ة ف����ى 

التعام������ل م������ع التعام������ل م������ع 

  مشاكل التعليممشاكل التعليم

 وض�����ع خط�����ة لمواجھ�����ة المش�����ك<ت  وض�����ع خط�����ة لمواجھ�����ة المش�����ك<ت --٢٢
  ::وتنفيذھا من خ<لوتنفيذھا من خ<ل

 وضع خطة لتحويل المقررات الدراسية  وضع خطة لتحويل المقررات الدراسية --أأ
  لكترونيا وتنفيذھالكترونيا وتنفيذھاإإ
غيرة غيرة  تقس���يم الط���<ب لمجموع���ات ص��� تقس���يم الط���<ب لمجموع���ات ص���--بب

  ..بالمحاضراتبالمحاضرات
 وض�����ع ض�����وابط لض�����مان حض�����ور  وض�����ع ض�����وابط لض�����مان حض�����ور --جج

    ..الط<ب للمحاضرات وتفعيل مساھمتھمالط<ب للمحاضرات وتفعيل مساھمتھم

  حلول فاعلة للمشكلة حلول فاعلة للمشكلة   --

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع�����ة للتعل�����يم الجامع�����ة للتعل�����يم 

  والط<ب والط<ب 
   الكليات  الكليات  عمداء عمداء--
وك��������<ء ش��������ئون وك��������<ء ش��������ئون   --

  الط<ب الط<ب 
ير وح�������دات ير وح�������دات  م�������د م�������د--

  الجودة الجودة 
 م�����دير ومش�����روع  م�����دير ومش�����روع --

  التعليم ا�لكترونى التعليم ا�لكترونى 
   رؤساء ا2قسام  رؤساء ا2قسام --

  يوليو يوليو 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

  
  

  



 - ٢٦ -

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
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 سياس����������������ات  سياس����������������ات --٢٢--٣٣

المؤسس��������ة ف��������ى المؤسس��������ة ف��������ى 
التعامل مع مشاكل التعامل مع مشاكل 

    التعليمالتعليم

 تبن��ى سياس��ات ال���تعلم ع��ن بع��د لمواجھ���ة  تبن��ى سياس��ات ال���تعلم ع��ن بع��د لمواجھ���ة --دد
مش��كلة الكلي��ات ذات ا2ع��داد الكبي��رة وإتاح��ة مش��كلة الكلي��ات ذات ا2ع��داد الكبي��رة وإتاح��ة 

ا2م�راض ا2م�راض المزيد من فرص التعلم، ومواجھة المزيد من فرص التعلم، ومواجھة 
  ..المعديةالمعدية

 اس��تكمال الجھ��ود لت��وفير قاع��ات م<ئم��ة  اس��تكمال الجھ��ود لت��وفير قاع��ات م<ئم��ة --ھ��ـھ��ـ
aلaامع������ة والم������دن امع������ة والم������دن س������تذكار بالكلي������ات والجس������تذكار بالكلي������ات والجل

  ..الجامعيةالجامعية
 اس��تكمال الجھ��ود المعلن��ة والفعال��ة لش��راء  اس��تكمال الجھ��ود المعلن��ة والفعال��ة لش��راء --وو

حق��وق الت��أليف م��ن أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس، حق��وق الت��أليف م��ن أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس، 
واتخ��اذ م��ا يل��زم لطباعت��ه وتوزيع��ه للط��<ب واتخ��اذ م��ا يل��زم لطباعت��ه وتوزيع��ه للط��<ب 

  ..بضوابطبضوابط
  .ً. مساعدة الط<ب المتعثرين دراسياً مساعدة الط<ب المتعثرين دراسيا--زز
 إع���داد ش���ھادات تق���دير ومكاف���آت مالي���ة  إع���داد ش���ھادات تق���دير ومكاف���آت مالي���ة --حح

مجزي������ة لتك������ريم ا2س������اتذة، والمؤسس������ات مجزي������ة لتك������ريم ا2س������اتذة، والمؤسس������ات 
عي����ة وأعض����اء المجتم����ع ال����ذين لھ����م عي����ة وأعض����اء المجتم����ع ال����ذين لھ����م المجتمالمجتم

  بصمات واضحة فى ھذا المجالبصمات واضحة فى ھذا المجال
  .ً. تبنى الط<ب المتفوقين دراسياً تبنى الط<ب المتفوقين دراسيا--طط
 توعية الط�<ب بض�رورة الحص�ول عل�ى  توعية الط�<ب بض�رورة الحص�ول عل�ى --ىى

 كمتطل���ب للتخ���رج وت���وفير  كمتطل���ب للتخ���رج وت���وفير   IICCDDLLش���ھادةش���ھادة
  المعامل ال<زمةالمعامل ال<زمة

 تفعي����ل دور اتح����ادات الط����<ب وا2س����ر  تفعي����ل دور اتح����ادات الط����<ب وا2س����ر --كك
وا�س��اتذه المس��ئولين ع��ن الس��اعات المكتبي��ة وا�س��اتذه المس��ئولين ع��ن الس��اعات المكتبي��ة 

�كاديمى، والتنسيق بينھم لمساعدة �كاديمى، والتنسيق بينھم لمساعدة وا�رشاد اوا�رشاد ا
الط����<ب عل����ى مواجھ����ة مش����ك<ت التعل����يم الط����<ب عل����ى مواجھ����ة مش����ك<ت التعل����يم 

  المباشرة وغير المباشرةالمباشرة وغير المباشرة

  حلول فاعلة للمشكلة حلول فاعلة للمشكلة   --

 نائ���������ب رئ���������يس  نائ���������ب رئ���������يس --
الجامع�����ة للتعل�����يم الجامع�����ة للتعل�����يم 

  والط<ب والط<ب 
   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 وك��������<ء ش��������ئون  وك��������<ء ش��������ئون --

  الط<ب الط<ب 
ير وح�������دات ير وح�������دات  م�������د م�������د--

  الجودة الجودة 
 م�����دير ومش�����روع  م�����دير ومش�����روع --

  التعليم ا�لكترونى التعليم ا�لكترونى 
   رؤساء ا2قسام رؤساء ا2قسام--

يوليو يوليو 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

  



 - ٢٧ -

  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 وض��ع خط��ة لتط��وير ب��رامج الت��دريب  وض��ع خط��ة لتط��وير ب��رامج الت��دريب --١١

  ::من خ<ل ا2تيمن خ<ل ا2تيالميدانى للط<ب الميدانى للط<ب 

عق��د ورش عم��ل دوري��ة للمش��اركين عق��د ورش عم��ل دوري��ة للمش��اركين   --أأ  

ف���ى الت���دريب المي���دانى لبي���ان أھمي���ة ف���ى الت���دريب المي���دانى لبي���ان أھمي���ة 

وض��ع آلي��ة لتفعيل��ه م��ن خ��<ل تب��ادل وض��ع آلي��ة لتفعيل��ه م��ن خ��<ل تب��ادل 

  الخبرات بين ا�ساتذه المتميزونالخبرات بين ا�ساتذه المتميزون

إع��داد الوس��ائل الم<ئم��ة لقي��اس م��دى إع��داد الوس��ائل الم<ئم��ة لقي��اس م��دى   --بب  

استفادة الط<ب من التدريب الميدانى استفادة الط<ب من التدريب الميدانى 

  ومشك<ته وأساليب تطويرهومشك<ته وأساليب تطويره

تب������ادل الخب������رات م������ع الجامع������ات تب������ادل الخب������رات م������ع الجامع������ات   --جج  

  لمصرية والجامعات العالميةلمصرية والجامعات العالميةاا

 إع��داد ب��رامج فعال��ة ومعتم��دة ومعلن��ة  إع��داد ب��رامج فعال��ة ومعتم��دة ومعلن��ة --دد

لتوجي��ه الط��<ب وإرش��ادھم قب��ل، وأثن��اء، لتوجي��ه الط��<ب وإرش��ادھم قب��ل، وأثن��اء، 

  ..وبعد التدريبوبعد التدريب

ب�����رامج ت�����دريب مي�����دانى ب�����رامج ت�����دريب مي�����دانى   --

  أفضلأفضل
أبريل أبريل 

٢٠١٠٢٠١٠  
يناير يناير 

٢٠١٢٢٠١٢  
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 ب��������������رامج  ب��������������رامج ٣٣--٣٣
فاعلة التدريب فاعلة التدريب 
المي����������������دانى المي����������������دانى 

  الط<بىالط<بى

المتابع������ة المتابع������ة المتابع������ة المتابع������ة  تحدي������دإجراءات  تحدي������دإجراءات --٢٢

  والتقييم والتقييم 
   إجراءات معلنة  إجراءات معلنة --

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --

الجامع���ة لش���ئون الجامع���ة لش���ئون 

  التعليم والط<بالتعليم والط<ب

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --

   مجالس ا2قسام  مجالس ا2قسام --

  

يناير يناير 

٢٠١٠٢٠١٠    
  مستمر مستمر 

 
  



 - ٢٨ -

  
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تقييم الوضع الحالى للمكتبة المركزي�ة  تقييم الوضع الحالى للمكتبة المركزي�ة --١١
 بكلي��ات الجامع��ة  بكلي��ات الجامع��ة والمكتب��ات ا2خ��رىوالمكتب��ات ا2خ��رى

  ..لتحديد نقاط القوة والضعف بھالتحديد نقاط القوة والضعف بھا
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  مكتب������������ات مكتب������������ات   ١١--٤٤
متطورة لخدمة متطورة لخدمة 
العملي��������������������ة العملي��������������������ة 
التعليمي����������������ة التعليمي����������������ة 
ومجتم�����������������ع ومجتم�����������������ع 

    محافظة المنيامحافظة المنيا
  

وضع خطة لتطوير تل�ك المكتب�ات م�ن وضع خطة لتطوير تل�ك المكتب�ات م�ن --٢٢
  ::خ<لخ<ل

 دعم المكتب�ات بم�ا تحتاج�ه م�ن مراج�ع  دعم المكتب�ات بم�ا تحتاج�ه م�ن مراج�ع --أأ
حديثة ومج<ت متخصصة ودوري�ات حديثة ومج<ت متخصصة ودوري�ات 
علمي���ة وبرمجي���ات وربطھ���ا بالش���بكة علمي���ة وبرمجي���ات وربطھ���ا بالش���بكة 

  القوميةالقومية
 إنش��اء مراك��ز تعل��م بالمكتب��ات م��زودة  إنش��اء مراك��ز تعل��م بالمكتب��ات م��زودة --بب

 تعليم��ي  تعليم��ي CCDD  ،،ب��أف<م تعليمي��ة وثقافي��ةب��أف<م تعليمي��ة وثقافي��ة
وش����رائط تس����جيل ص����وتية، وإنت����اج وش����رائط تس����جيل ص����وتية، وإنت����اج 

  وسائل تعليمية وبرمجياتوسائل تعليمية وبرمجيات
 زيادة كفاءة أمناء المكتبات م�ن خ�<ل  زيادة كفاءة أمناء المكتبات م�ن خ�<ل --جج

  ..ورش عمل ودورات تدريبية دوريةورش عمل ودورات تدريبية دورية
 اس��تكمال إنش��اء قاع��دة بيان��ات للكت��ب  اس��تكمال إنش��اء قاع��دة بيان��ات للكت��ب ––دد

  ..والدوريات بالكلياتوالدوريات بالكليات
  

   حصر نقاط القوة والضعف حصر نقاط القوة والضعف--
 زي��ادة ع��دد المت��رددين م��ن  زي��ادة ع��دد المت��رددين م��ن --

الط����<ب عل����ى المكتب����ات الط����<ب عل����ى المكتب����ات 
  وزيادة رضا المتدربينوزيادة رضا المتدربين

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --
الجامع�����������������������ة الجامع�����������������������ة 
للدراس���ات العلي���ا للدراس���ات العلي���ا 

  والبحوث والبحوث 
   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
وك��<ء الدراس��ات وك��<ء الدراس��ات   ––

  العليا بالكليات العليا بالكليات 
 مدير عام المكتب�ة  مدير عام المكتب�ة ––

  المركزيةالمركزية
 م�����دير مش�����روع  م�����دير مش�����روع ––

المكتب�������������������������ة المكتب�������������������������ة 
    ا�لكترونيةا�لكترونية

يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

  
  



 - ٢٩ -

  
  

  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ھدافھدافا�ا�

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
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 مكتب���������������ة  مكتب���������������ة ١١--٤٤

متط����������������ورة متط����������������ورة 

لخدمة العملي�ة لخدمة العملي�ة 

التعليمي���������������ة التعليمي���������������ة 

ومجتم����������������ع ومجتم����������������ع 

  محافظة المني�امحافظة المني�ا

  ).).تابعتابع((

 عقد ورش عمل دوريا 2عضاء ھيئ�ة  عقد ورش عمل دوريا 2عضاء ھيئ�ة --ھـھـ

الت��دريس والط��<ب والمس��تفيدين م��ن الت��دريس والط��<ب والمس��تفيدين م��ن 

افظ�����ة المني�����ا �س�����تخدام قواع�����د افظ�����ة المني�����ا �س�����تخدام قواع�����د محمح

  البيانات ونظام ا�ستعارة الجديدالبيانات ونظام ا�ستعارة الجديد

 زي���ادة قاع���ات ا�ط���<ع ا�لكترون���ي  زي���ادة قاع���ات ا�ط���<ع ا�لكترون���ي --زز

   ومكتبات الكليات ومكتبات الكلياتبالمكتبة المركزيةبالمكتبة المركزية

 عق��د ورش عم��ل م��ع المس��تفيدين م��ن  عق��د ورش عم��ل م��ع المس��تفيدين م��ن --حح

لتب�ادل ال�رأي لتب�ادل ال�رأي ) ) وأساتذةوأساتذةًط<با ًط<با ((المكتبة المكتبة 

  ..فى الخدمة المكتبيةفى الخدمة المكتبية

 تق��ديم الخدم��ة المكتبي��ة لغي��ر الط��<ب  تق��ديم الخدم��ة المكتبي��ة لغي��ر الط��<ب --طط

 مواطنى محافظ�ة المني�ا وا�س�تفادة  مواطنى محافظ�ة المني�ا وا�س�تفادة منمن

  التسھي<تالتسھي<تكل ھذه كل ھذه من من 

   حصر نقاط القوة والضعف حصر نقاط القوة والضعف--

 زي��ادة ع��دد المت��رددين م��ن  زي��ادة ع��دد المت��رددين م��ن --

الط����<ب عل����ى المكتب����ات الط����<ب عل����ى المكتب����ات 

  وزيادة رضا المتدربينوزيادة رضا المتدربين

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --

الجامع�����������������������ة الجامع�����������������������ة 

للدراس���ات العلي���ا للدراس���ات العلي���ا 

  والبحوث والبحوث 

   وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --

 وك���<ء الدراس���ات  وك���<ء الدراس���ات --

  العليا بالكليات العليا بالكليات 

ة ة  م�دير ع�ام المكتب� م�دير ع�ام المكتب�--

  المركزيةالمركزية

 م������دير مش������روع  م������دير مش������روع --

المكتب�������������������������ة المكتب�������������������������ة 

    ا�لكترونيةا�لكترونية

يناير يناير 

٢٠١١٢٠١١  
  مستمرمستمر

  



 - ٣٠ -

  

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

تھ��ا تھ��ا   تح��ديث المعام��ل الط<بي��ة وأجھز  تح��ديث المعام��ل الط<بي��ة وأجھز--١١
بما يسمح بتحقيق المخرج�ات التعليمي�ة بما يسمح بتحقيق المخرج�ات التعليمي�ة 

  المستھدفة وا�مكانات المتاحةالمستھدفة وا�مكانات المتاحة
أكتوبر أكتوبر    معامل محدثة  معامل محدثة --

  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩

 إس���تكمال التخط���يط لتح���ديث المعام���ل  إس���تكمال التخط���يط لتح���ديث المعام���ل --٢٢
الدراس�����ية والبحثي�����ة لمقابل�����ة مع�����ايير الدراس�����ية والبحثي�����ة لمقابل�����ة مع�����ايير 
ا�عتم���اد م���ن خ���<ل التق���دم للمش���اريع ا�عتم���اد م���ن خ���<ل التق���دم للمش���اريع 

  ))إعتماد معامل إعتماد معامل ( ( التنافسية التنافسية 

 التق��دم لمش��روعات تنافس��ية  التق��دم لمش��روعات تنافس��ية --

  �عتماد معامل �عتماد معامل 
أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩

تب����ارات تب����ارات  إس����تكمال إنش����اء معام����ل إخ إس����تكمال إنش����اء معام����ل إخ--٣٣
معتم����دة للحص����ول عل����ى ش����ھادة ال����ـ معتم����دة للحص����ول عل����ى ش����ھادة ال����ـ 

IICCDDLL  
أكتوبر أكتوبر    معتمدة  معتمدة IICCDDLL شھادات  شھادات --

٢٠٠٩٢٠٠٩    
يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 الت��دريب المس��تمر لرف��ع كف��اءة أمن��اء  الت��دريب المس��تمر لرف��ع كف��اءة أمن��اء --٤٤
  المعاملالمعامل

 ب�����رامج ت�����دريب للفني�����ين  ب�����رامج ت�����دريب للفني�����ين --
  والعاملين بالمعامل والعاملين بالمعامل 

أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر     ٢٠٠٩٢٠٠٩

 إس���تمرار الص���يانة الدوري���ة ل[جھ���زة  إس���تمرار الص���يانة الدوري���ة ل[جھ���زة --٥٥
  والمعاملوالمعامل

أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر     ٢٠٠٩٢٠٠٩

 تح�����ديث مرك�����ز الص�����يانة الرئيس�����ى  تح�����ديث مرك�����ز الص�����يانة الرئيس�����ى --٦٦
  بالجامعةبالجامعة

   متطور   متطور   مركز صيانة مركز صيانة--
أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩

 معام����ل ذات  معام����ل ذات --٢٢--٤٤

ـ��ـ  ـ��ـ ج��ودة تحق��ق ال ج��ودة تحق��ق ال

IILLOO''SS  

 رض�����ا المس�����تفيدين ع������ن  رض�����ا المس�����تفيدين ع������ن --   إعداد أدلة للمعامل بالكليات إعداد أدلة للمعامل بالكليات--٧٧
  الخدمة المقدمةالخدمة المقدمة

 نائ�������ب رئ�������يس  نائ�������ب رئ�������يس --
الجامع��ة للتعل��يم الجامع��ة للتعل��يم 

  والط<ب والط<ب 
 م�������دير مرك�������ز  م�������دير مرك�������ز --

ضمان وإعتم�اد ضمان وإعتم�اد 
  الجودة الجودة 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 وكي�������ل الكلي�������ة  وكي�������ل الكلي�������ة --

  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 
 م��ديرى مش��اريع  م��ديرى مش��اريع --

  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 
 رؤس���اء مج���الس  رؤس���اء مج���الس --

  ا2قسام ا2قسام 
 م�����دير مش�����روع  م�����دير مش�����روع --

IICCDDLL  

أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩    

 سبتمبر  سبتمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  
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 كت������������������اب  كت������������������اب --٣٣--٤٤

  جامعى مناسبجامعى مناسب

 تص���ميم وتطبي���ق اس���تبيان �س���تط<ع  تص���ميم وتطبي���ق اس���تبيان �س���تط<ع --١١
 وأعضاء ھيئة الت�دريس ف�ى  وأعضاء ھيئة الت�دريس ف�ى رأى الط<برأى الط<ب

  ..الكتاب الجامعىالكتاب الجامعى

حص���������ر آراء الط���������<ب حص���������ر آراء الط���������<ب   --

  وأعضاء ھيئة التدريس وأعضاء ھيئة التدريس 

 نائ�������ب رئ�������يس  نائ�������ب رئ�������يس --
  تعليم والط<ب تعليم والط<ب لللل

 نائ������ب رئ������يس  نائ������ب رئ������يس ––
الجامع��������������������ة الجامع��������������������ة 
  للدراسات العليا للدراسات العليا 

وك����<ء الكلي����ات وك����<ء الكلي����ات ––
  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 

   رؤساء ا2قسام رؤساء ا2قسام––

يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  



 - ٣١ -

  

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  رات ا�داءرات ا�داءمؤشمؤش  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 كت���������������اب  كت���������������اب ٣٣--٤٤

ج�����������������امعى ج�����������������امعى 

  مناسبمناسب

 وضع خط�ة لتط�وير الكت�اب الج�امعى  وضع خط�ة لتط�وير الكت�اب الج�امعى --٢٢
  ::وتنفيذھا من خ<ل وتنفيذھا من خ<ل 

ع�داد الكت�اب ع�داد الكت�اب إإقواعد وإجراءات قواعد وإجراءات تطوير تطوير   --أأ
الج��امعى م��ن حي��ث الت��أليف والتس��عير الج��امعى م��ن حي��ث الت��أليف والتس��عير 

   والتوزيع  والتوزيع والطبعوالطبع
لمراج������ع العلمي������ة لمراج������ع العلمي������ة  ت������وفير بع������ض ا ت������وفير بع������ض ا--بب

  .ً.إلكترونياًإلكترونياأو أو ًورقيا ًورقيا ا2ساسية العالمية ا2ساسية العالمية 
 دع��م أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس لت��أليف  دع��م أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس لت��أليف --ج��ـج��ـ

  الكتب الجامعية فى صورة الكترونيةالكتب الجامعية فى صورة الكترونية
 تش��جيع أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس عل��ى  تش��جيع أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس عل��ى --دد

ترجم�����ة أح�����دث المراج�����ع ا2جنبي�����ة ترجم�����ة أح�����دث المراج�����ع ا2جنبي�����ة 
  وا2بحاث وا2بحاث 

 إع��داد ج��وائز مالي��ة م<ئم��ة 2فض��ل  إع��داد ج��وائز مالي��ة م<ئم��ة 2فض��ل --ــھ��ھ��
  مؤلف وأفضل إخراج وأفضل ناشرمؤلف وأفضل إخراج وأفضل ناشر

 التنس���يق م���ع وس���ائل ا�ع���<م �لق���اء  التنس���يق م���ع وس���ائل ا�ع���<م �لق���اء --وو
الضوء على نشاط ا2ساتذة فى التأليف الضوء على نشاط ا2ساتذة فى التأليف 

  ..وجھود دور النشروجھود دور النشر
استضافة دور النشر المختلفة، وإقام�ة استضافة دور النشر المختلفة، وإقام�ة   --طط

  معرض سنوى للكتاب بالجامعةمعرض سنوى للكتاب بالجامعة

حص���������ر آراء الط���������<ب حص���������ر آراء الط���������<ب   --

  وأعضاء ھيئة التدريس وأعضاء ھيئة التدريس 

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --
  تعليم والط<ب تعليم والط<ب لللل

 نائ��������ب رئ��������يس  نائ��������ب رئ��������يس ––
الجامع�����������������������ة الجامع�����������������������ة 
  للدراسات العليا للدراسات العليا 

 ووك���<ء الكلي���ات  ووك���<ء الكلي���ات ––
  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 

   رؤساء ا2قسام رؤساء ا2قسام––

يناير يناير 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

 متابعة توفير المساحات الم<ئمة بقاعات  متابعة توفير المساحات الم<ئمة بقاعات --١
  الدراسة وا2نشطة �عداد الط<ب الدراسة وا2نشطة �عداد الط<ب 

أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩    

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 متابع��ة ت��وفير مع��ايير ا�ض��اءة والتھوي��ة  متابع��ة ت��وفير مع��ايير ا�ض��اءة والتھوي��ة --٢
  الجيدة بقاعات الدراسة الجيدة بقاعات الدراسة 

 رض����ا الط����<ب وأعض����اء  رض����ا الط����<ب وأعض����اء --

ھيئ��������ة الت��������دريس ع��������ن ھيئ��������ة الت��������دريس ع��������ن 

ا�مكانيات الداعم�ة للعملي�ة ا�مكانيات الداعم�ة للعملي�ة 

  التعليمية التعليمية 
أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩    

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  
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 ت��������������وفير  ت��������������وفير ٣٣--٤٤

القاع���������������ات القاع���������������ات 

الم<ئم���������������ة الم<ئم���������������ة 

 تجھي���ز القاع���ات بوس���ائل تكنولوجي���ا  تجھي���ز القاع���ات بوس���ائل تكنولوجي���ا --٣٣  للط<ب للط<ب 
س������بورات س������بورات التعل������يم الحديث������ة مث������ل الالتعل������يم الحديث������ة مث������ل ال

 ونق�اط  ونق�اط DDaattaa  SShhoowwا�لكتروني�ة و ا�لكتروني�ة و 
  ا�نترنت وأجھزة الحاسباeلى ا�نترنت وأجھزة الحاسباeلى 

   دليل لكل قاعة دراسة  دليل لكل قاعة دراسة --

 رئ���������يس  رئ���������يس  نائ��������ب نائ��������ب--
الجامع���ة للتعل���يم الجامع���ة للتعل���يم 

  والط<ب والط<ب 
   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 وكي���������ل الكلي���������ة  وكي���������ل الكلي���������ة --

  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 
أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر     ٢٠٠٩٢٠٠٩



 - ٣٢ -

  
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 دراسة الوضع الحالى 2ساليب التقويم  دراسة الوضع الحالى 2ساليب التقويم --١١
  بالجامعةبالجامعة

يناير يناير    إستكمال الدراسة  إستكمال الدراسة --
٢٠١٠٢٠١٠  

سبتمبر سبتمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وض��ع خط��ة لتط��وير أس��اليب التق��ويم  وض��ع خط��ة لتط��وير أس��اليب التق��ويم --٢٢
  ::من خ<لمن خ<ل

 ا�س��تمرار ف��ى اس��تط<ع رأى الط��<ب  ا�س��تمرار ف��ى اس��تط<ع رأى الط��<ب --
  فى جداول ا�متحاناتفى جداول ا�متحانات

 إع<ن ا�جاب�ات النموذجي�ة لaمتحان�ات  إع<ن ا�جاب�ات النموذجي�ة لaمتحان�ات --
  على موقع الكلية على موقع الكلية 

 تحلي���ل وتفس���ير نت���ائج الط���<ب وآلي���ة  تحلي���ل وتفس���ير نت���ائج الط���<ب وآلي���ة --
    للتغذية المرتجعةللتغذية المرتجعة

 خط������ة معتم������دة ومعلن������ة  خط������ة معتم������دة ومعلن������ة --

  لتطوير نظم التقويم لتطوير نظم التقويم 
  مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمر مستمر 

 إس����تكمال توعي����ة الط����<ب بالقواع����د  إس����تكمال توعي����ة الط����<ب بالقواع����د --٣٣
المنظمة لaمتحانات والتظلم من النتائج المنظمة لaمتحانات والتظلم من النتائج 

  وأخ<قيات إدارة ا�متحانات وأخ<قيات إدارة ا�متحانات 

 زي������ادة وع������ى الط�������<ب  زي������ادة وع������ى الط�������<ب --

  بالقواعد الحاكمةبالقواعد الحاكمة
أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

مايو  مايو  
٢٠١٠٢٠١٠  

 وض�����ع آلي�����ة لض�����مان الموض�����وعية  وض�����ع آلي�����ة لض�����مان الموض�����وعية --٤٤
لش����فافية ف����ى ا�متحان����ات الش����فھية لش����فافية ف����ى ا�متحان����ات الش����فھية واوا

  والعملية فى الكليات والعملية فى الكليات 
ديسمبر ديسمبر    الشفافية فى التطبيق  الشفافية فى التطبيق --

٢٠٠٩٢٠٠٩  
يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  
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 أس������اليب تق������ويم  أس������اليب تق������ويم ١١--٥٥

واض������حة وعادل������ة واض������حة وعادل������ة 

  ومعلنةومعلنة

 تبن�������ى نظ�������ام مط�������ور للتص�������حيح  تبن�������ى نظ�������ام مط�������ور للتص�������حيح --٥٥
  ا�لكترونى لaمتحانات الموضوعية ا�لكترونى لaمتحانات الموضوعية 

 تطبي�����ق نظ�����م التص�����حيح  تطبي�����ق نظ�����م التص�����حيح --

  ا�لكترونى ا�لكترونى 

  

  
 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --

الجامع���ة للتعل���يم الجامع���ة للتعل���يم 
  والط<ب والط<ب 

 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --
  الجودة الجودة 

 وك�����<ء الكلي�����ات  وك�����<ء الكلي�����ات ––
  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 

 م���ديروا وح���دات  م���ديروا وح���دات ––
  بالكليات بالكليات الجودة الجودة 

  ا2قسام ا2قسام مجالس مجالس   --
  
  

أكتوبر أكتوبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 



 - ٣٣ -

 

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  ت ا�داءت ا�داءمؤشرامؤشرا  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

وضع خطة للتق�ويم المس�تمر والش�امل وضع خطة للتق�ويم المس�تمر والش�امل   --١١
يناير يناير   خطة معتمدة ومعلنة خطة معتمدة ومعلنة   --  للعملية التعليمية للعملية التعليمية 

٥٥  مستمر مستمر   ٢٢٠١٠٠١٠ --
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  ش�����������������������مولية   ش�����������������������مولية ٢٢--٥٥

  وإستمرارية التقويم وإستمرارية التقويم 
 عق������د ورش عم������ل م������ع القي������ادات  عق������د ورش عم������ل م������ع القي������ادات --٢٢

ا2كاديمي���ة وا�داري���ة وأعض���اء ھيئ���ة ا2كاديمي���ة وا�داري���ة وأعض���اء ھيئ���ة 
الت���دريس وممثل���ى الط���<ب للتعري���ف الت���دريس وممثل���ى الط���<ب للتعري���ف 
ب����إجراءات التقي����يم المس����تمر والخط����ة ب����إجراءات التقي����يم المس����تمر والخط����ة 

  الموضوعية الموضوعية 

  وثيقة بعقد الورش وثيقة بعقد الورش   --

ى رئ��������يس ى رئ��������يس  ن��������ائب ن��������ائب--
الجامع���ة للتعل���يم الجامع���ة للتعل���يم 
  والدراسات العليا والدراسات العليا 

   مدير مركز الجودة  مدير مركز الجودة --
   عمداء الكليات عمداء الكليات--

  مايومايو
٢٠١٠٢٠١٠    

ديسمبر ديسمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  

 إع����داد دلي����ل لقواع����د التحوي����ل ب����ين  إع����داد دلي����ل لقواع����د التحوي����ل ب����ين --١١
سبتمبر سبتمبر   نشر الدليل نشر الدليل   --  الكليات وبين الجامعات ا2خرىالكليات وبين الجامعات ا2خرى

٢٠٠٩٢٠٠٩  
ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

 إع���<ن قواع���د توزي���ع الط���<ب عل���ى  إع���<ن قواع���د توزي���ع الط���<ب عل���ى --٢٢
التخصص��ات المختلف��ة والمعتم��دة م��ن التخصص��ات المختلف��ة والمعتم��دة م��ن 

ً، ورقي���ا وإلكتروني���ا ً، ورقي���ا وإلكتروني���ا مج���الس الكلي���اتمج���الس الكلي���ات
  . . على موقع الجامعةعلى موقع الجامعة

قواع�����د توزي�����ع الط�����<ب قواع�����د توزي�����ع الط�����<ب   --
  معلنةمعلنة

ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

يونيو يونيو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  ..طة لجذب الط<ب الوافدينطة لجذب الط<ب الوافدين وضع خ وضع خ--٣٣
أكتوبر أكتوبر   زيادة أعداد الوافدين زيادة أعداد الوافدين   --  

  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩

 اع����<ن جمي����ع الق����رارات المختص����ة  اع����<ن جمي����ع الق����رارات المختص����ة --٤٤
بشئون العملي�ة التعليمي�ة لط�<ب عل�ى بشئون العملي�ة التعليمي�ة لط�<ب عل�ى 

  موقع الجامعة على شبكة المعلوماتموقع الجامعة على شبكة المعلومات
أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩
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 سياس�����ات قب�����ول  سياس�����ات قب�����ول ١١--٦٦

  وتحويل الط<بوتحويل الط<ب

 الط���<ب  الط���<ب  عق���د ن���دوات ولق���اءات م���ع عق���د ن���دوات ولق���اءات م���ع--٥٥
لمناقش���ة ك���ل م���ا يتخ���ذ م���ن ق���رارات لمناقش���ة ك���ل م���ا يتخ���ذ م���ن ق���رارات 

  تخصھمتخصھم

رض����ا الط����<ب وقن����اعتھم رض����ا الط����<ب وقن����اعتھم   --
  بالقرارات الصادرةبالقرارات الصادرة

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --
الجامع���ة للتعل���يم الجامع���ة للتعل���يم 

  والط<ب والط<ب 
 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --

  الجودة الجودة 
 وك�����<ء الكلي�����ات  وك�����<ء الكلي�����ات ––

  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 
وح�������دات وح�������دات دير دير م�������م�������  --

  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 
 م��دير ع��ام ش��ئون  م��دير ع��ام ش��ئون --

  الط<ب الط<ب 
  

أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩



 - ٣٤ -

 
 
 
 
 

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

سبتمبر سبتمبر    إحتياجات محددة  إحتياجات محددة --  ياجات الحقيقية للط<ب ياجات الحقيقية للط<ب  تحديد ا�حت تحديد ا�حت--١١
٢٠٠٩٢٠٠٩  

يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وضع خط�ة لخ�دمات ال�دعم وا�رش�اد  وضع خط�ة لخ�دمات ال�دعم وا�رش�اد --٢٢
سبتمبر سبتمبر   نة ومعتمدة نة ومعتمدة  خطة معل خطة معل--  الط<بى الط<بى 

٢٠٠٩٢٠٠٩  
يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وض��ع نظ��ام لتوجي��ه وإرش��اد الط��<ب  وض��ع نظ��ام لتوجي��ه وإرش��اد الط��<ب --٣٣
يناير يناير    نظام معلن  نظام معلن --  الجدد الجدد 

٢٠١٠٢٠١٠  
يونيو يونيو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 تفعيل إجراءات الدعم الم�الى للط�<ب  تفعيل إجراءات الدعم الم�الى للط�<ب --٤٤
المس�����تحقين م�����ن ص�����ندوق التكاف�����ل المس�����تحقين م�����ن ص�����ندوق التكاف�����ل 

  ا�جتماعىا�جتماعى
ديسمبر ديسمبر    وصول الدعم للمستحقين  وصول الدعم للمستحقين --

٢٠٠٩٢٠٠٩  
أغسطس أغسطس 

٢٠١٠٢٠١٠  

كتشاف مواھب الط<ب كتشاف مواھب الط<ب  وضع خطة � وضع خطة �--٥٥
يناير يناير    خطة معلنة  خطة معلنة --  ورعايتھا ورعايتھا 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمر مستمر 

 وض������ع ب������رامج لرعاي������ة الط������<ب  وض������ع ب������رامج لرعاي������ة الط������<ب --٦٦
يناير يناير    برامج معلنة  برامج معلنة --  المتفوقين والمتعسرين المتفوقين والمتعسرين 

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمر مستمر 
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 الدعم الم�الى  الدعم الم�الى ٢٢--٦٦

وا�رش����������������اد وا�رش����������������اد 

  الط<بىالط<بى

 وض��ع خط��ة للتموي��ل ال��ذاتى لخ��دمات  وض��ع خط��ة للتموي��ل ال��ذاتى لخ��دمات --٧٧
  فعالة لرعاية الط<بفعالة لرعاية الط<ب

 س��وق خي��رى ومش��روعات  س��وق خي��رى ومش��روعات --
  إنتاجيةإنتاجية

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --
الجامع���ة للتعل���يم الجامع���ة للتعل���يم 

  والط<ب والط<ب 
 م���������دير مرك���������ز  م���������دير مرك���������ز --

  الجودة الجودة 
    عمداء الكلياتعمداء الكليات  ––
وك�����<ء الكلي�����ات وك�����<ء الكلي�����ات   --

  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 
م������ديرو مش������اريع م������ديرو مش������اريع   --

  الجودة بالكلياتالجودة بالكليات

يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمر مستمر 



 - ٣٥ -

 

  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ھدافھدافا�ا�

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إج���راء دراس���ة للتع���رف عل���ى واق���ع  إج���راء دراس���ة للتع���رف عل���ى واق���ع --١١
نوفمبر نوفمبر   إستكمال نتائج الدراسةإستكمال نتائج الدراسة  --  ..ا2نشطة الط<بية بالكليات وبالجامعةا2نشطة الط<بية بالكليات وبالجامعة

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  يونيو يونيو 
٢٠١٠٢٠١٠  

 إع�����داد خط�����ط ل[نش�����طة الط<بي�����ة  إع�����داد خط�����ط ل[نش�����طة الط<بي�����ة --٢٢
عام�����ة بالجامع�����ة عام�����ة بالجامع�����ة بالكلي�����ات وخط�����ة بالكلي�����ات وخط�����ة 

  وتنفيذھا تحت إشراف متخصصين وتنفيذھا تحت إشراف متخصصين 
  يناير يناير   خطة تنفيذية معتمدة معلنة خطة تنفيذية معتمدة معلنة   --

  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠

 إع���داد دلي���ل إرش���ادى يوض���ح أن���واع  إع���داد دلي���ل إرش���ادى يوض���ح أن���واع --٣٣
  النشاط وأسلوب المشاركةالنشاط وأسلوب المشاركة

  
فبراير فبراير    دليل معلن دليل معلن--

  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠

 اع���داد موس���م ثق���افى وفن���ى بالجامع���ة  اع���داد موس���م ثق���افى وفن���ى بالجامع���ة --٤٤
  وتنفيذه خ<ل العاموتنفيذه خ<ل العام

اكتوبر 
 مستمر  ٢٠٠٩

 اع�داد المنتخب��ات الممثل�ة للجامع��ة ف��ى  اع�داد المنتخب��ات الممثل�ة للجامع��ة ف��ى --٥٥
  جميع ا2نشطةجميع ا2نشطة

سبتمبر   شطةشطة زيادة الوعى با2ن زيادة الوعى با2ن--
 مستمر ٢٠٠٩

" " رس����الة الجامع�����ةرس����الة الجامع�����ة"" تط����وير جري����دة  تط����وير جري����دة --٦٦
لتص���در بص���فة دوري���ة وتنش���ر أراء لتص���در بص���فة دوري���ة وتنش���ر أراء 
الط����<ب وا�ع����<ن ع����ن ا2نش����طة الط����<ب وا�ع����<ن ع����ن ا2نش����طة 

  الط<بية وانجازاتھم بھاالط<بية وانجازاتھم بھا
سبتمبر   جريدة بصفه دوريهجريدة بصفه دوريه  --

٢٠٠٩ 
مايو 
٢٠١٠ 

 تحفي���ز وتش���جيع الط���<ب المتمي���زين  تحفي���ز وتش���جيع الط���<ب المتمي���زين --٧٧
على المشاركة ف�ى ا2نش�طة الط<بي�ة على المشاركة ف�ى ا2نش�طة الط<بي�ة 

  المختلفةالمختلفة
 زيادة مشاركة الط�<ب ف�ى  زيادة مشاركة الط�<ب ف�ى --

  ا2نشطةا2نشطة
سبتمبر 
 مستمر ٢٠٠٩

 إنش���اء مع���ارض وتخص���يص ج���وائز  إنش���اء مع���ارض وتخص���يص ج���وائز --٨٨
ل<عمال الط<بية المتميزة فى مختلف ل<عمال الط<بية المتميزة فى مختلف 

  ا2نشطةا2نشطة
أكتوبر    وجود معارض وجود معارض--

 مستمر ٢٠٠٩
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 خط����������������ة  خط����������������ة --٣٣--٦٦

ل[نش�����������������طة ل[نش�����������������طة 

الط<بي���ة عل���ى الط<بي���ة عل���ى 

مس�������������������توى مس�������������������توى 

الجامع������������������ة الجامع������������������ة 

  وتحقيقھاوتحقيقھا

[س���بوع الث���انى [س���بوع الث���انى  استض���افة الجامع���ة ل استض���افة الجامع���ة ل--٩٩
  نجاح ا2سبوعنجاح ا2سبوع  --  لفتيات الجامعاتلفتيات الجامعات

 نائ��������ب رئ���������يس  نائ��������ب رئ���������يس --
  الجامع���ة للتعل���يمالجامع���ة للتعل���يم

  والط<بوالط<ب
 وك�����<ء الكلي�����ات  وك�����<ء الكلي�����ات --

  للتعليم والط<ب للتعليم والط<ب 
 م��دير ع��ام رعاي��ة  م��دير ع��ام رعاي��ة --

  الط<ب الط<ب 
م������ديرو مكات������ب م������ديرو مكات������ب   --

رعاي���ة الط���<ب رعاي���ة الط���<ب 
    بالكلياتبالكليات

 رئ������يس تحري������ر  رئ������يس تحري������ر --
    ""رسالة الجامعةرسالة الجامعة""

  

سبتمبر 
٢٠٠٩ 

فبراير 
٢٠١٠ 

 



 - ٣٦ -

 
 

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

ة الخ�����ريجين ة الخ�����ريجين  إنش�����اء وح�����دة لمتابع����� إنش�����اء وح�����دة لمتابع�����--١١
  ..بالكلياتبالكليات

  إعتماد الوحدات إعتماد الوحدات   --
  ينايريناير

٢٠١٠٢٠١٠  
ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

 إع�����داد قاع�����دة بيان�����ات بأس������ماء  إع�����داد قاع�����دة بيان�����ات بأس������ماء --٢٢
اكتوبر اكتوبر   اناتانات قاعدة بي قاعدة بي--  وعناوين الخريجينوعناوين الخريجين

٢٠٠٩٢٠٠٩  
  مستمر مستمر 

 عق���د لق���اءات دوري���ة م���ع الخ���ريجين  عق���د لق���اءات دوري���ة م���ع الخ���ريجين --٣٣
للتع��رف عل��ى ص��عوبات الحص��ول عل��ى للتع��رف عل��ى ص��عوبات الحص��ول عل��ى 
فرصة عمل بمحافظة المنيا ووضع خط�ة فرصة عمل بمحافظة المنيا ووضع خط�ة 

  للتغلب على ھذه الصعوبات للتغلب على ھذه الصعوبات 

  خطة معتمد خطة معتمد   --
  مايو مايو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمر مستمر 
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 خدمات فعال�ة  خدمات فعال�ة ٤٤--٦٦

  للخريجينللخريجين

 عقد دورات تدريبية دورية للخ�ريجين  عقد دورات تدريبية دورية للخ�ريجين --٤٤
�كس��ابھم المھ��ارات الت��ى يحتاجھ��ا س��وق �كس��ابھم المھ��ارات الت��ى يحتاجھ��ا س��وق 

مل من خ�<ل مراك�ز التأھي�ل ال�وظيفى مل من خ�<ل مراك�ز التأھي�ل ال�وظيفى العالع
  ..بالكلياتبالكليات

حضور بالدورات التدريبية حضور بالدورات التدريبية   --
  %%٦٠٦٠بنسبة بنسبة 

  
لبيئة لبيئة لل رئيس  رئيس نائبىنائبى  --

، ، وخدمة المجتمعوخدمة المجتمع
والتعل�����������������������يم والتعل�����������������������يم 

    والط<بوالط<ب
 وك�����<ء الكلي�����ات  وك�����<ء الكلي�����ات --

    المختصين المختصين 
 وح�����دات  وح�����دات وو م�����دير م�����دير--

  الجودة بالكليات الجودة بالكليات 
 م��دير ع��ام ش��ئون  م��دير ع��ام ش��ئون --

  الط<ب الط<ب 

يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمر مستمر 

 
 



 - ٣٧ -

 
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إج��راء دراس��ة مس��حية لتقي��يم الوض��ع  إج��راء دراس��ة مس��حية لتقي��يم الوض��ع --١١
ديسمبرديسمبر  إستكمال نتائج الدراسةإستكمال نتائج الدراسة  --  ..الحالى للبحث العلمى لكل كليةالحالى للبحث العلمى لكل كلية

٢٠٠٩٢٠٠٩  
أغسطس أغسطس 

٢٠١٠٢٠١٠  

وضع خطة بحثية لك�ل قس�م وضع خطة بحثية لك�ل قس�م إستكمال إستكمال   --٢٢
بن����اء عل�����ى ا�حتياج�����ات وا�مكاني�����ات بن����اء عل�����ى ا�حتياج�����ات وا�مكاني�����ات 

  ..المتاحةالمتاحة

ر ر ديسمبديسمب
٢٠٠٩٢٠٠٩  

أغسطس أغسطس 
٢٠١٠٢٠١٠  

 إس��تكمال وض��ع خط��ة بحثي��ة بن��اء  إس��تكمال وض��ع خط��ة بحثي��ة بن��اء ––  ٣٣
علي ا�حتياج�ات وا�مكاني�ات لك�ل كلي�ة علي ا�حتياج�ات وا�مكاني�ات لك�ل كلي�ة 

  وإعتمادھا من مجلس الكليةوإعتمادھا من مجلس الكلية

فبراير فبراير 
٢٠١٠٢٠١٠  

أغسطس أغسطس 
٢٠١٠٢٠١٠  

 وض���ع آلي���ة لمتابع���ة تنفي���ذ الخط���ط  وض���ع آلي���ة لمتابع���ة تنفي���ذ الخط���ط --٤٤
  ––والكلي�ات والكلي�ات البحثية على مستوى ا2قسام البحثية على مستوى ا2قسام 

  .ً.دوريًادوريا

أغسطسأغسطس
  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠

 للجامع���ة تعتم���د  للجامع���ة تعتم���د  وض���ع خط���ة بحثي���ة وض���ع خط���ة بحثي���ة--٥٥
عل��ى ا�مكاني��ات وا�حتياج��ات ورس��الة عل��ى ا�مكاني��ات وا�حتياج��ات ورس��الة 

  وأھداف الجامعة وإعتمادھا وأھداف الجامعة وإعتمادھا 

 الخط���ة البحثي���ة تحق���ق رس���الة  الخط���ة البحثي���ة تحق���ق رس���الة --
الكلي����������������ة وا2ھ����������������داف الكلي����������������ة وا2ھ����������������داف 

  ا�ستراتيجيةا�ستراتيجية
    خطة بحثية  للجامعة معتمدة  خطة بحثية  للجامعة معتمدة--
   آلية معتمدة للمتابعة آلية معتمدة للمتابعة--

أغسطس أغسطس 
  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠

 مراجع����ة ا�تفاقي����ات البحثي����ة الت����ي  مراجع����ة ا�تفاقي����ات البحثي����ة الت����ي --٦٦
عق���دتھا الجامع����ة م���ع جھ����ات خارجي����ة  عق���دتھا الجامع����ة م���ع جھ����ات خارجي����ة  

  واقتراح الطرق التنفيذية لتفعيلھا واقتراح الطرق التنفيذية لتفعيلھا 
اكتوبر اكتوبر    إتفاقيات بحثية مفعلة إتفاقيات بحثية مفعلة--

٢٠٠٩٢٠٠٩  
يوليو  يوليو  
٢٠١٠٢٠١٠  

تفاقي���ات ثقافي���ة م���ع الجامع���ات تفاقي���ات ثقافي���ة م���ع الجامع���ات  عق���د إ عق���د إ--٧٧
سبتمبر سبتمبر   تفاقيات  ثقافيةتفاقيات  ثقافية  --  العربية وا2جنبية العربية وا2جنبية 

  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩
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خط����ة بحثي����ة خط����ة بحثي����ة ١١--٧٧
متكامل������ة لك������ل متكامل������ة لك������ل 
كلي��������ة تخ��������دم كلي��������ة تخ��������دم 
خصوص��������������ية خصوص��������������ية 

  محافظة المنيامحافظة المنيا

 تش�����جيع الب�����احثين للنت�����افس عل�����ى  تش�����جيع الب�����احثين للنت�����افس عل�����ى --٨٨
الحصول على دع�م م�ن ص�ناديق تموي�ل الحصول على دع�م م�ن ص�ناديق تموي�ل 
المش���روعات وتط���وير التعل���يم ب���وزارة المش���روعات وتط���وير التعل���يم ب���وزارة 

  التعليم العالى  التعليم العالى  
  دعم المشروعاتدعم المشروعات  --

 نائ���ب رئ���يس  نائ���ب رئ���يس ----
الجامع���������������������ة الجامع���������������������ة 
للدراس��ات العلي��ا للدراس��ات العلي��ا 

  والبحوث والبحوث 
    عمداء الكلياتعمداء الكليات  --
 وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --

  يا يا للدراسات العلللدراسات العل
 وحدات  وحدات وو مدير مدير--

  الجودة الجودة 
 مج������������������الس  مج������������������الس --

  ا2قسام ا2قسام 

سبتمبر سبتمبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩



 - ٣٨ -

 
 

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  ائدائدالعوالعو/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تش��جيع أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس عل��ى  تش��جيع أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس عل��ى --١١
  ً◌ًً◌النشر فى ال�دوريات المرموق�ة محلي�اًالنشر فى ال�دوريات المرموق�ة محلي�ا

 ً وعالميًاوعالميا

بي����ان موث����ق بأعض����اء ھيئ����ة بي����ان موث����ق بأعض����اء ھيئ����ة   --
  التدريس المكرمينالتدريس المكرمين

يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

 إع������داد قاع������دة بيان������ات ل[بح������اث  إع������داد قاع������دة بيان������ات ل[بح������اث --٢٢
) ) مص�����ر والخ�����ارجمص�����ر والخ�����ارج((المنش�����ورة ف�����ى المنش�����ورة ف�����ى 

 ھيئ�����ة الت�����دريس  ھيئ�����ة الت�����دريس الخاص�����ة بأعض�����اءالخاص�����ة بأعض�����اء
  ..بالجامعةبالجامعة

  إستكمال قاعدة بياناتإستكمال قاعدة بيانات  --
ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

 تب������ادل الخب������رات م������ع الجامع������ات  تب������ادل الخب������رات م������ع الجامع������ات --٣٣
المص�����رية والعالمي�����ة ف�����ى مھ�����ارات المص�����رية والعالمي�����ة ف�����ى مھ�����ارات 

  ..وأصول وقواعد النشر العلمىوأصول وقواعد النشر العلمى
  بيان شامل با�تجاھات العالميةبيان شامل با�تجاھات العالمية  --

ابريل ابريل 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمرمستمر

  قواعد مطورة   قواعد مطورة ٢٢--٧٧
  للنشر العلمىللنشر العلمى

 زيادة الدعم المالى للبحوث المنشورة  زيادة الدعم المالى للبحوث المنشورة --٤٤
  ..لعالميةلعالميةفى الدوريات افى الدوريات ا

زي��ادة ع��دد البح��وث المنش��ورة زي��ادة ع��دد البح��وث المنش��ورة   --
 ً عالمياًعالميا

 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --
الجامع����������������ة الجامع����������������ة 
للدراس������������ات للدراس������������ات 

  والبحوث والبحوث 
 مرك��ز  مرك��ز وو م��دير م��دير--

  ضمان الجودة ضمان الجودة 
 م�����دير وح�����دة  م�����دير وح�����دة --

إدارة إدارة 
  المشروعات المشروعات 

 وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --
للدراس������������ات للدراس������������ات 

  العلياالعليا

  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠مايومايو

 إج��راء دراس��ة لواق��ع تس��ويق البح��ث  إج��راء دراس��ة لواق��ع تس��ويق البح��ث --١١
  ..العلمى بالجامعةالعلمى بالجامعة

حصر معوق�ات تس�ويق البح�ث حصر معوق�ات تس�ويق البح�ث   --
  العلمى بالجامعة العلمى بالجامعة 

ديسمبر ديسمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

سبتمبر سبتمبر 
٢٠١٠٢٠١٠  
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  لتس�ويق نت�ائج   لتس�ويق نت�ائج ٣٣--٧٧
البح�����ث العلم�����ى البح�����ث العلم�����ى 
عل�����ى المس�����توى عل�����ى المس�����توى 
المحل��ى والق��ومى المحل��ى والق��ومى 

  والعربىوالعربى

 وضع خطة لتسويق ا2بح�اث العلمي�ة  وضع خطة لتسويق ا2بح�اث العلمي�ة --٢٢
  بالجامعة وبدء تفعيلھا بالجامعة وبدء تفعيلھا 

  موثقة ومعلنة موثقة ومعلنة   خطةخطة  --

 ن���ائبى رئ���يس  ن���ائبى رئ���يس --
الجامع����������������ة الجامع����������������ة 
للدراس������������ات للدراس������������ات 

ا والبيئ���ة ا والبيئ���ة العلي���العلي���
وخدم������������������ة وخدم������������������ة 

  المجتمع المجتمع 

يوليو يوليو 
٢٠١٠٢٠١٠  

  مستمر مستمر 

 
 

 



 - ٣٩ -

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 إنش�������اء قاع�������دة بيان�������ات خاص�������ة  إنش�������اء قاع�������دة بيان�������ات خاص�������ة --١١
با�س����ھامات العلمي����ة 2عض����اء ھيئ����ة با�س����ھامات العلمي����ة 2عض����اء ھيئ����ة 

  التدريسالتدريس
سبتمبر سبتمبر    قاعدة بيانات قاعدة بيانات--

  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 زيادة إرتباط البحوث العلمية بالتنمية  زيادة إرتباط البحوث العلمية بالتنمية --٢٢
  المجتمعيةالمجتمعية

 خطط بحثية للمشاركة ف�ى ح�ل  خطط بحثية للمشاركة ف�ى ح�ل --
  مشك<ت المجتمعمشك<ت المجتمع

سبتمبر سبتمبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

ن الخط����ط البحثي����ة المنف����ذة ن الخط����ط البحثي����ة المنف����ذة  التأك����د أ التأك����د أ--٣٣
تتناس��ب م��ع إحتياج��ات محافظ��ة المني��ا تتناس��ب م��ع إحتياج��ات محافظ��ة المني��ا 

  والصعيدوالصعيد
ابريل ابريل    خطط مفعلة خطط مفعلة--

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 إنش��اء مراك��ز بح��وث تخ��دم مجتم��ع  إنش��اء مراك��ز بح��وث تخ��دم مجتم��ع --٤٤
المني��ا مث��ل مراك��ز البح��وث الزراعي��ة المني��ا مث��ل مراك��ز البح��وث الزراعي��ة 

  والتربوية والطبية المتخصصةوالتربوية والطبية المتخصصة
أبريل أبريل    مراكز بحوث مفعلة مراكز بحوث مفعلة--

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر

 البحث العلم�ى ف�ى  البحث العلم�ى ف�ى ٤٤--٧٧
  خدمة المجتمعخدمة المجتمع

 ف��ى  ف��ى  تش��جيع أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس تش��جيع أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس--٥٥
المش��اركة ف��ى تحك��يم البح��وث العلمي��ة المش��اركة ف��ى تحك��يم البح��وث العلمي��ة 
والمشاركة فى اللجان العلمي�ة وھيئ�ات والمشاركة فى اللجان العلمي�ة وھيئ�ات 
تحري����ر المج����<ت العلمي����ة المرموق����ة تحري����ر المج����<ت العلمي����ة المرموق����ة 
والمش�����اركة ف�����ى المش�����اريع العلمي�����ة والمش�����اركة ف�����ى المش�����اريع العلمي�����ة 

  القوميةالقومية

 مش���اركة فعال���ة ف���ى ك���ل ھ���ذه  مش���اركة فعال���ة ف���ى ك���ل ھ���ذه --
  المجا�تالمجا�ت

 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --
الجامع����������������ة الجامع����������������ة 
للدراس������������ات للدراس������������ات 
العلي�����������������������ا العلي�����������������������ا 

  والبحوث والبحوث 
 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --

الجامعة للبيئ�ة الجامعة للبيئ�ة 
خدم������������������ة خدم������������������ة وو

  المجتمع المجتمع 
   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --

للدراس������������ات للدراس������������ات 
العلي���ا وللبيئ���ة العلي���ا وللبيئ���ة 
وخدم������������������ة وخدم������������������ة 

  المجتمع المجتمع 
 ورؤس���������������اء  ورؤس���������������اء --

مج�����������������الس مج�����������������الس 
  ا2قسام ا2قسام 

ابريل ابريل 
  مستمرمستمر  ٢٠١٠٢٠١٠

ضرورة تنمي!ة  تنميه الوعى بأھمية و-١
ق!!!!!درات أعض!!!!!اء ھيئ!!!!!ة الت!!!!!دريس 
واس!!!!تخدامھم لتقني!!!!ات ا,تص!!!!ا,ت 

 والمعلومات

اكتوبر اكتوبر 
  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 تطوير وتفعيل دورات وبرامج تنمية -٢
 التدريس ض!من قدرات أعضاء ھيئة

 )FLDP(مشروع 
اكتوبر اكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  مستمرمستمر
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  تنمي�����ة ق�����درات   تنمي�����ة ق�����درات ٥٥  --٧٧
أعض����������اء ھيئ����������ة أعض����������اء ھيئ����������ة 

  التدريسالتدريس
  

  التقييم المستمر للبرامج والوحدات -٣

   رضا المستفيدين  رضا المستفيدين --

 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --
الجامع����������������ة الجامع����������������ة 
للدراس������������ات للدراس������������ات 
العلي�����������������������ا العلي�����������������������ا 

  والبحوثوالبحوث
 مدير مش�روع  مدير مش�روع --

تنمي���ة ق���درات تنمي���ة ق���درات 
أعض��اء ھيئ���ة أعض��اء ھيئ���ة 

  التدريس التدريس 
أكتوبر أكتوبر 
  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩

 



 - ٤٠ -

 
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 تط�����وير ل�����وائح الدراس�����ات العلي�����ا  تط�����وير ل�����وائح الدراس�����ات العلي�����ا --١١

  ..وتحديثھا بنظام الساعات المعتمدةوتحديثھا بنظام الساعات المعتمدة
  لوائح محدثة لوائح محدثة   --

أكتوبر أكتوبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  مر مر  مست مست

تفعي�����ل النظ�����ام الح������الى تفعي�����ل النظ�����ام الح������الى إس�����تكمال إس�����تكمال   --٢٢
  لaشراف العلمى بأقسام كليات الجامعةلaشراف العلمى بأقسام كليات الجامعة

  نظام فعال ومعتمد لaشرافنظام فعال ومعتمد لaشراف  --
يناير يناير 
٢٠١٠٢٠١٠  

   مستمر  مستمر 

 وض����ع نظ����ام متابع����ة تق����دم ط����<ب  وض����ع نظ����ام متابع����ة تق����دم ط����<ب --٣٣
  ––الماجس��������تير الماجس��������تير ( ( الدراس��������ات العلي��������ا الدراس��������ات العلي��������ا 

، ومس��اعدة المتعث��رين م��نھم، ، ومس��اعدة المتعث��رين م��نھم، ))ال��دكتوراهال��دكتوراه
وتطبي��ق الق��انون م��ع المتعث��رين والغي��ر وتطبي��ق الق��انون م��ع المتعث��رين والغي��ر 

  دين منھم دين منھم جاجا

سبتمبر سبتمبر    نظام متابعة معتمد نظام متابعة معتمد--
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  مستمر مستمر 

 تش���جيع اس���تخدام أس���لوب إمتحان���ات  تش���جيع اس���تخدام أس���لوب إمتحان���ات --٤٤
سبتمبر سبتمبر    تبنى ا2سلوب تبنى ا2سلوب--  الكتاب المفتوحالكتاب المفتوح

  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

 إلت��زام ب��رامج الماجس��تير وال��دكتوراه  إلت��زام ب��رامج الماجس��تير وال��دكتوراه --٥٥
سبتمبر سبتمبر    ا�لتزام بالخطة البحثية ا�لتزام بالخطة البحثية--  بخطة البحث العلمى للكليةبخطة البحث العلمى للكلية

  مستمرمستمر  ٢٠٠٩٢٠٠٩

ث دبلوم����ات مھني���ة ب����بعض ث دبلوم����ات مھني���ة ب����بعض  إس���تحدا إس���تحدا--٦٦
  –– الھندس�ة  الھندس�ة ––الزراع�ة الزراع�ة ( ( كليات الجامع�ة كليات الجامع�ة 

  ))السياحة والفنادق السياحة والفنادق 
يناير يناير    دبلومات مھنية ببعض الكليات دبلومات مھنية ببعض الكليات--

٢٠١٠٢٠١٠  
  مستمرمستمر
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 تفعي���ل العملي���ة  تفعي���ل العملي���ة --
التعليمي���������������ة التعليمي���������������ة 

الدراس����������ات الدراس����������ات بب
  العلياالعليا

 تش������جيع قي������د الط������<ب الواف������دين  تش������جيع قي������د الط������<ب الواف������دين --٧٧
  بالدراسات العليابالدراسات العليا

  زيادة عدد الط<ب الوافدينزيادة عدد الط<ب الوافدين

 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --
الجامع���������������������ة الجامع���������������������ة 
للدراس�����������������ات للدراس�����������������ات 

  والبحوث والبحوث 
  عم������������������داء   عم������������������داء --

  الكليات الكليات 
 وح��دة  وح��دة وو  م��دير  م��دير--

إدارة إدارة 
  المشروعات المشروعات 

 وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --
  للدراسات العلياللدراسات العليا

م��������دير ع��������ام م��������دير ع��������ام --
الدراس������������ات الدراس������������ات 

  العلياالعليا

سبتمبر سبتمبر 
٢٠٠٩٢٠٠٩  

   مستمر  مستمر 

 



 - ٤١ -

 
  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  مؤشرات ا�داءمؤشرات ا�داء  ـةـةا�نشطـا�نشطـ  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ

  النھايةالنھاية  البدايةالبداية
 استمرار حصر الزي�ادة وال�نقص ف�ى  استمرار حصر الزي�ادة وال�نقص ف�ى --١١

تخصص�����ات أعض�����اء ھيئ�����ة الت�����دريس تخصص�����ات أعض�����اء ھيئ�����ة الت�����دريس 
ا�ش���راف ا�ش���راف بالنس���بة ل[عب���اء التدريس���ية وبالنس���بة ل[عب���اء التدريس���ية و

  العلمىالعلمى

 ٢٠٠٩سبتمبر 
مايو  

٢٠١٠ 

 اس�����تمرار العم�����ل عل�����ى إس�����تكمال  اس�����تمرار العم�����ل عل�����ى إس�����تكمال --٢٢
ًأعض��اء ھيئ��ة الت��دريس ومع��اونيھم وفق��ا ًأعض��اء ھيئ��ة الت��دريس ومع��اونيھم وفق��ا 

  �حتياجات كل كلية�حتياجات كل كلية

قاع���دة بيان���ات �عض���اء ھيئ���ة قاع���دة بيان���ات �عض���اء ھيئ���ة   --
  التدريسالتدريس

 نسبة م<ئم�ة م�ن ع�دد أعض�اء  نسبة م<ئم�ة م�ن ع�دد أعض�اء --
  ھيئة التدريس للط<بھيئة التدريس للط<ب

 مستمر  ٢٠٠٩سبتمبر 

ف�ى ف�ى الزي�ادة الزي�ادة  وضع خطة ل<ستفادة من  وضع خطة ل<ستفادة من --٣٣
ف�����ى بع�����ض ف�����ى بع�����ض أعض�����اء ھيئ�����ة الت�����دريس أعض�����اء ھيئ�����ة الت�����دريس 

  التخصصات التخصصات 

خط��ة تنفيذي���ة معلن��ة لتوظي���ف خط��ة تنفيذي���ة معلن��ة لتوظي���ف   --
  الزيادة فى أعضاء ھيئة التدريسالزيادة فى أعضاء ھيئة التدريس

  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠يل يل ابرابر

 وض�����ع قواع�����د وض�����وابط للس�����ماح  وض�����ع قواع�����د وض�����وابط للس�����ماح --٤٤
2عضاء ھيئ�ة الت�دريس با�ع�اره والنق�ل 2عضاء ھيئ�ة الت�دريس با�ع�اره والنق�ل 
وا�نتداب بما يحافظ على استمرار كفاءة وا�نتداب بما يحافظ على استمرار كفاءة 

  العملية التعليميةالعملية التعليمية

 ض����وابط معلن����ة تطب����ق عل����ى  ض����وابط معلن����ة تطب����ق عل����ى --
  الجميع الجميع 

 ٢٠١٠يناير ٢٠٠٩سبتمبر 

 وضع خطة واضحة ومنفذه للوصول  وضع خطة واضحة ومنفذه للوصول --٥٥
ريس ريس بالنسب من أعداد أعضاء ھيئ�ة الت�دبالنسب من أعداد أعضاء ھيئ�ة الت�د

  ..والط<ب وفقا للمعايير القوميةوالط<ب وفقا للمعايير القومية
  مستمر مستمر   ٢٠١٠٢٠١٠يناير يناير   خطة معلنة وموقع خطة معلنة وموقع   --
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 كفاي���ة وكف���اءة  كفاي���ة وكف���اءة   ١١--٩٩
أعض�������اء ھيئ�������ة أعض�������اء ھيئ�������ة 
الت���دريس لتحقي���ق الت���دريس لتحقي���ق 
المخرج������������������ات المخرج������������������ات 

  المستھدفة المستھدفة 

 ا�س�����تفادة م�����ن خب�����رات ا2س�����اتذة  ا�س�����تفادة م�����ن خب�����رات ا2س�����اتذة --٦٦
المتف��رغين وغي��ر المتف��رغين ف��ى البح��ث المتف��رغين وغي��ر المتف��رغين ف��ى البح��ث 

  العلمى والتراجم وا�ستشاراتالعلمى والتراجم وا�ستشارات
   رضا المستفيدين  رضا المستفيدين --

 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --
الجامع����������������ة الجامع����������������ة 
للدراس������������ات للدراس������������ات 
العلي�����������������������ا العلي�����������������������ا 

  والبحوث والبحوث 
 م������دير ع������ام  م������دير ع������ام --

ش����ئون أع����اء ش����ئون أع����اء 
  ھيئة التدريس ھيئة التدريس 

   عمداء الكليات  عمداء الكليات --
 وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --

للدراس������������ات للدراس������������ات 
  العلياالعليا

 رؤس������������������اء  رؤس������������������اء --
مج�����������������الس مج�����������������الس 

  ا2قساما2قسام

بربرسبتمسبتم
  مستمر مستمر   ٢٠٠٩٢٠٠٩

 



 - ٤٢ -

 
 
 
 

  مسئول التنفيذمسئول التنفيذ  �داء�داءمؤشرات امؤشرات ا  ا�نشطــةا�نشطــة  العوائدالعوائد/ / المخرجاتالمخرجات  ا�ھدافا�ھداف  فترة التنفيذفترة التنفيذ
  النھايةالنھاية  البدايةالبداية

 تقي��يم أداء عض��و ھيئ��ة الت��دريس ف��ى  تقي��يم أداء عض��و ھيئ��ة الت��دريس ف��ى --١١
 الب��دء ب��بعض  الب��دء ب��بعض --ض��وء مع��ايير الج��ودهض��وء مع��ايير الج��وده

  الكلياتالكليات

أكتوبر 

٢٠٠٩ 
اغسطس 

٢٠١٠ 

 إع��<م أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس بنت��ائج  إع��<م أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس بنت��ائج --٢٢
  تقييم الط<ب لھمتقييم الط<ب لھم

بر سبتم

٢٠١٠ 
 ٢٠١١فبراير 

 قيام أعض�اء ھيئ�ة الت�دريس وإدارات  قيام أعض�اء ھيئ�ة الت�دريس وإدارات --٣٣
ا2قس�������ام بوض�������ع خط�������ة ل�������دعم ا2قس�������ام بوض�������ع خط�������ة ل�������دعم 

  ا�يجابيات وت<فى السلبياتا�يجابيات وت<فى السلبيات

مارس مارس 
٢٠١١٢٠١١  

  ٢٠١١٢٠١١مايو مايو 
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  تقي�����������يم أداء   تقي�����������يم أداء ٢٢--٩٩
أعض������اء ھيئ������ة أعض������اء ھيئ������ة 
الت����������������������دريس الت����������������������دريس 

  ومعاونيھمومعاونيھم

 ربط نظام المسائله والمحاسبة لعضو  ربط نظام المسائله والمحاسبة لعضو --٤٤
ھيئ����ة الت����دريس ب����ا�لتزام بتحقي����ق ھيئ����ة الت����دريس ب����ا�لتزام بتحقي����ق 

  معايير الجودة فى العملية التعليميةمعايير الجودة فى العملية التعليمية

    العملية التعليمية فاعلة   العملية التعليمية فاعلة --
  eداء eداء  إرتفاع مستوى ا إرتفاع مستوى ا--

 نائ����ب رئ����يس  نائ����ب رئ����يس --
الجامع����������������ة الجامع����������������ة 
للدراس������������ات للدراس������������ات 
العلي�����������������������ا العلي�����������������������ا 

  والبحوث والبحوث 
  م���دير وح����دة   م���دير وح����دة --

إدارة إدارة 
  المشروعات المشروعات 

  عم������������������داء   عم������������������داء --
  الكليات الكليات 

 وك<ء الكليات  وك<ء الكليات --
للدراس������������ات للدراس������������ات 

  العليا العليا 
 مدير مش�روع  مدير مش�روع --

تنمي��ة أعض��اء تنمي��ة أعض��اء 
  ھيئة التدريس ھيئة التدريس 

 مستمر  ٢٠١١يونيو 

 



 - ٤٣ -

 


