الػؤِة- :
وشعة همٍذزّة فُ ضمان ثعبّق الرٍدة الشاملة والجصؾّن
المؾجمػ بّن الٍشعات المواػػة ؾلَ المؾجٍى الٍظوُ.

الػؿالة- :

أ
ثصكّق الجمّؼ ال كادِمُ والبصدُ وا إلداري وطعمة المرجمؽ
بالكلّة من طالل ثؿؼِؼ الوؼام العاطلُ للرٍدة ودؾم البػامذ
أ
ال كادِمّة للصطٍل ؾلَ الؾجمادات المصلّة والعولّة.

أ
أ
أ
تم إغصاد هضى الشطة ،اػتٌفاء للبوص الول في مهام لحوة الغتماد ال هادًمي بالنلٌة وفكا لالئرة الموذصة لوذصات التطوًط والحودة والمتػلق بإغصاد الشطة الغووًة لالغتماد ال هادًمي
أ
آ
أ
بالنلٌة وفكا لمتطلبات الغتماد المؤػغي والبطامحي والمػاًٌط والغٌاػات وال لٌات واإلخطاءات المػتمصة في هضا الشان ،وبما ًركق ،اًضا ،هصف وذصة التطوًط والحودة في دغم
أ
أ
أ
أ
أ
بطامج النلٌة للرصول غلى إغتمادات اهادًمٌة متشصصة ػواء مرلٌة او دولٌة ،وبما ًشصم اهصاف الوذصة في :تطػٌز ثكافة الحودة في اطار الػمو ال هادًمي واإلداري بٌن موغوبي
أ
وموغوبات النلٌة؛ الرتكاء بحودة البطامج ال هادًمٌة بالنلٌة؛ وتػظًظ هظم المتابػة الصاسلٌة والتكٌٌم في غملٌة التػلٌم والتػلم ،وبما ًلبى رؤًة ورػالة وذصة التطوًط والحودة ،النلٌة
والحامػة.

م

1
2
3
4
5
6

األنشطت

اجلهت املنفذة

ثشكّل وشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام 8348ه 8349وفق الالئصة ؾمّع الكلّة  -رئّؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة
المٍشعة والمؿجمعة من وكالة الرامؿة للجعٍِػ والرٍدة
ثكػِػ ؾن المكجػشات والمبادرات الجُ ثكعم بٌا موؾٍبُ الكلّة وثبوجٌا ؾمّع الكلّة  -رئّؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة
الكلّة للؿام  8331-8349ه
الظعة الجوفّغِة لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام الرامؿُ  8331-8349ه المؾوئلّن الجوفّغِّن بالٍشعة
مؾوئلُ لران الٍشع
شاملة لرمّؽ اهشعة اللران
الجكػِػ الفطلُ إلهرازات وشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام  8331-8349ه المؾوئلّن الجوفّغِّن بالٍشعة
موؾكُ الجعٍِػ والرٍدة بالبػامذ
وفق الومٍذج المؿجمع من ؾمادة الجعٍِػ والرٍدة
مؾوئلُ لران الٍشعة
الجكػِػ الؾوٍي إلهرازات وشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام  8331-8349ه المؾوئلّن الجوفّغِّن بالٍشعة
موؾكُ الجعٍِػ والرٍدة بالبػامذ
وفق الومٍذج المؿجمع من ؾمادة الجعٍِػ والرٍدة .
مؾوئلُ لران الٍشعة
أ
أ
ً
مجضموا المكارهة المػزؿّة لروة لّاس الداء بالٍشعة
ثكػِػ مؤشػات الداء لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة
العاطلّة وفق الومٍذج المؿجمع من ؾمادة الجعٍِػ والرٍدة

الىقج

فُ بعاِة الفطل الول
الفطل الداهُ
فُ بعاِة الفطل الول
فُ هٌاِة الفطل الول
فُ هٌاِة الفطل الداهُ
فُ هٌاِة الفطل الداهُ
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م

.8
.5
.4
.3
.2
.6
.7
.8
.9
.81
.88
.85
.84

األنشطت

هسئىل التنفيذ

د .دمحم ؾابعِن
المشاركة فُ إاؾعاد الظعة الؾوٍِة لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة
د .بدّوة ثمّم
د .دمحم ؾابعِن
مجابؿة ثصعِح رؿالة البػامذ
د .بدّوة ثمّم
أ
د .دمحم ؾابعِن
ثؿؼِؼ مفٌٍم الجظعّط الؿجػاثّرُ لعم موؾٍبُ /موؾٍبات الكلّة
د .بدّوة ثمّم
أ
د .اهؽ بابكػ
مجابؿة اداء هؼم الرٍدة العاطلّة وفق طعة دؾم الرٍدة فُ البػامذ
د .رلّة طضػ
أ
د .د .اهؽ بابكػ
المػازؿة العاطلّة لوؼم الرٍدة بالبػامل ال كادِمّة بالكلّة وثكعِم
د .رلّة طضػ
الجغغِة الػازؿة
أ
ا .غالب الٌمامُ
الجوؾّق مؽ لروة الكّاس فُ ثعٍِػ مؤشػات الداء
د .فاظمة رزق
أ
د .ؾبعالغفار ؾبعهللا شامع
مجابؿة البػامذ فُ الهجٌاء من مؤشػات الداء الرعِعة
د .فاظمة رزق
د .ؾبعالغفار ؾبعهللا شامع
مجابؿة ثصكّق الًعاف الؿجػاثّرّة للبػامذ والكلّة وفق الوماذج
د .رلّة طضػ
المؿجمعة وثكعِم الجغغِة الػازؿة
أ
ا.غالب الٌمامُ
مجابؿة طعط ثصؾن البػامذ
د .فاظمة رزق
أ
د .دمحم ؾابعِن
مجابؿة ثوفّغ المشارِؽ الجعٍِػِة للظعة الؿجػاثّرّة للرامؿة
د .بدّوة ثمّم
أ
د .ؾبعالغفار ؾبعهللا شامع
مجابؿة اداء هؼم الرٍدة العاطلّة بالبػامذ وثكعِم الؿجشارات الالزمة
د .فاظمة رزق
أ
مجابؿة طعط الجصؾّن لٍشعات الكلّة الكادِمّة وا إلدارِة بواء ؾلَ ا .ؾبع هللا شؾّن ضالس الورػاهُ
د .رلّة طضػ
مؤشػات الداء
د .اهؽ بابكػ
ثرٌّؼ الملف وفكا للمظػزات المؾجٌعفة هؼم الرٍدة

الفرتة الزهنيت

املخزجبث

8/52

6/51

مؾجمػ

مؾجمػ

همٍذج الظعة المٍشعة للكلّات همٍذج الظعة الؿجػاثّرّة للكلّة  -لػار
ثشكّل لروة ثصعِح الظعة الؿجػاثّرّة
زمّؽ ثكارِػ المػازؿات العاطلّة

مؾجمػ

مؾجمػ

دورات ثعرِبّة  -ورش ؾمل  -معٍِات

8/52

8/55

الوماذج المٍشعة بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة  -ثطمّم همٍذج

مؾجمػ

مؾجمػ

مؾجمػ

مؾجمػ

8/58

5/58

مؾجمػ

مؾجمػ

أ
زمّؽ طعط ثصؾّن زٍدة الداء للبػامذ العراؿُ  - 8349-8348زمّؽ
اؾمال اللروة الجوفّغِة
زمؽ الؿجبّاهات الظاضة بجعٍِػ مؤشػات الداء
زمؽ مصاضػ الكلّة واللؾام الجَ الػت رؿالة الكلّة ورؿالة البػامذ  -الّة
أ
ثصعِح الػؿائل باللؾام
مؤشػات الداء  -طعط الجصؾّن  -الجكارِػ الظاضة بجصكّق الًعاف
الؿجػاثّرّة للبػامذ والكلّة  -الجغغِة الػازؿة

4/82

2/82

مؾجمػ

مؾجمػ

الجكارِػ الفطلّة والؾوٍِة المكعمة من البػامذ ؾن ثوفّغ الظعط  -الجكػِػ
الؾوٍي للكلّة
ثكارِػ ؾن المشارِؽ من لبل لراهٌا المشكلة

مؾجمػ

مؾجمػ

الجكارِػ الفطلّة والؾوٍِة ؾن البػهامذ  -مصاضػ زلؾات العؾم الفوُ

مؾجمػ

مؾجمػ

بالجوؾّق مؽ لروة ثومّة المٌارات  -ثكارِػ لران المػازؿة العاطلّة

مؾجمػ

مؾجمػ

ثكارِػ مجابؿة طعط الجصؾّن من البػامذ  ،ووشعات الكلّة
صفحة  3من 01

د .رلّة طضػ

أ
ال كادِمُ بالكلّة (مػشلة اللروة بكامل ًّئجٌا ثصت إاشػاف
رؿم ؿّاؿات وطعط الؾجماد
رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة
إاؾعاد الظعة الجوفّغِة الجفطّلّة).
رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة وموؾكُ
ثػؿّض خكافة الؾجماد وهشػًا فُ مرجمؽ الكلّة
أ
أ
الرٍدة باللؾام اؾضاء اللروة
أ
أ
ال كادِمّة ؾلَ الجكعم لٌّائت الؾجماد رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة وموؾكُ
لؾام
ال
ثشرّؽ
أ
أ
المصلّة وا إلللّمّة والعولّة وثوؾّق ثكعِم العؾم الالزم الرٍدة باللؾام اؾضاء اللروة

أ
لٌا وللٍشعات ال كادِمّة وا إلدارِة
زعولة زِارات المجابؿة والؾجماد

رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة

أ
رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة وموؾكُ
مجابؿة اؿجّفاء مجعلبات الؾجماد ال كادِمُ والمؤؿؾُ
أ
أ
الرٍدة باللؾام اؾضاء اللروة
أ
ال كادِمُ بؿمادة الجعٍِػ رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة
الجٍاضل مؽ وشعة الؾجماد
والرٍدة
إاؾعاد لاؾعة بّاهات وطبػات مجمّؼة فُ مرال الؾجماد د .هراة الجٍم (ؾضٍ اللروة)
أ
د .غادة ؾبّع (ؾضٍ اللروة)
ال كادِمُ
أ

ا .طّار العِن بػاِكُ (ؾضٍ اللروة)
أ
ا .فّطل ال ِؿال (ؾضٍ اللروة)
أ
ال كادِمُ رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة وموؾكُ
مجابؿة ثكارِػ زِارات طبػاء وًّائت الؾجماد
أ
أ
للٍشعات المظجلفة بالكلّة واثظاذ الكػارات المواؿبة الرٍدة باللؾام اؾضاء اللروة

هصًٍا
شٌػي أ
ؾن اؾمال اللروة
إاؾعاد ثكػِػ

رئّؽ اللروة وموؾكة اللروة

بعاِة الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

أ
ِرب ان ثكٍن الؾّاؿات والظعط فُ ضٍء طعط
أ
وؿّاؿات الؾجماد ال كادِمُ بالرامؿة

طالل الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

ثؿمّم هماذج الٍشعة لَ البػامذ الؿلمّة ووشعاثٌا
ولران الرٍدة

طالل الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

بالجوؾّق مؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة ووشعة
أ
إالؾجماد ال كادِمُ بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة

طالل الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

طالل الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

بالجوؾّق مؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة ووشعة
أ
إالؾجماد ال كادِمُ بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة
بالجوؾّق مؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة ووشعة
أ
إالؾجماد ال كادِمُ بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة

طالل الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

من طالل الٍكّل المظجص

طالل الفطل العراؿُ

طالل الفطل العراؿُ

طالل الفطل العراؿُ

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدة

أ
بالجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة باللؾام والٍكّل المظجص

أ
بالجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة باللؾام ووشعة الجعٍِػ
أ
والرٍدة بالكلّة ووشعة ا إلؾجماد ال كادِمُ بؿمادة
الجعٍِػ والرٍدة
أ
بالجشاور بّن الؾضاء فُ شكُ العالب والعالبات

صفحة  4من 01

اللجنت

املخزجبث

المجابؿة والجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة بالبػامذ
المظجلفة بالكلّة لؿجّفاء مجعلبات الجؿلّم
والجؿلم.
مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن مجعلبات وثرٌّؼات
الجؿلّم والجؿلم مدل المك جبات والمؿامل ولاؾات
أ
الجعرِؽ ولاؾات الهجػهت بالبػامذ المظجلفة
مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن العؾم وا إلرشاد الكادِمُ
والظعمات العالبّة إواؾعاد الجكارِػ الؾوٍِة.

التعلين والتعلن

مػازؿة الظعط العراؿّة وثٍضّفات وثكارِػ
البػامذ والمكػرات والجكارِػ الشاملة ؾن ثكارِػ
أ
أ
المكػرات للبػامذ ال كادِمّة للجاكع من اؿجّفاء
بوٍد هماذج وشعة الجؿلّم والجؿلم بؿمادة الجعٍِػ
والرٍدة.
أ
مجابؿة طعط ثصؾّن زٍدة اداء البػامذ بالكلّة
والجكٍِم العوري لٌا.
أ
مجابؿة إاؾعاد ثكارِػ مؤشػات زٍدة اداء البػامذ
وثكارِػ مؤشػات هٍاثذ ثؿلم البػامذ

هسئىل التنفيذ

مؾوئلُ المؿّار الػابؽ
بالبػامذ
مؾوئلُ المؿّار الؾادس
والمؿّار الؾابؽ بالبػامذ
مؾوئلُ المؿّار الظامؽ
بالبػامذ
وشعة الإرشاد الكادِمُ
مؾوئلُ المؿّار الػابؽ
بالبػامذ

مؾوئلُ المؿّار الدالح
بالبػامذ
مؾوئلُ المؿّار الػابؽ
والمؿّار الدالح بالبػامذ

مجابؿة إاؾعاد الجكارِػ الؾوٍِة ؾن مؿعلت ثكعم
العلبة.
إاؾعاد ثكػِػ شٌػي ؾن أاؾمال اللروة ورفؿٌا إالَ لروة الجؿلّم والجؿلم
مشػف  /مشػفة وشعة الجعٍِػ والرٍدة..
الجٍاضل مؽ وشعة الجؿلّم والجؿلم بؿمادة
الجعٍِػ والرٍدة ومٍافاثٌا بالجكارِػ الفطلّة
والؾوٍِة

لروة الجؿلّم والجؿلم

هسئىل املتببعت
قسن إدارة االعوبل

قسن

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

العبهت

االدارة

الفرتة الزهنيت

األدلت والشىاهذ

قسن احملبسبت

قسن االنظوت

شق الطبلببث

هن

ايل

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام
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دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
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والجؿلم العراؿُ 8331- 8349
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زمّؽ الجكارِػ الؾوٍِة ؾن مؿعلت ثكعم
العلبة الجؿلم العراؿُ 8331- 8349
أ
الجكارِػ شٌػِة ؾن اؾمال اللروة
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الجكارِػ الفطلّة والؾوٍِة المكعمة
لٍشعة الجؿلّم والجؿلم

أ
زمّؽ ثكارِػ إالرشاد ال كادِمُ
العراؿُ 8331- 8349
الوماذج المٍشعة لٍشعة الجؿلّم والجؿلم
بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة بالمؿّار الػابؽ
العراؿُ 8331- 8349
أ
زمّؽ طعط ثصؾّن زٍدة الداء
للبػامذ العراؿُ 8331- 8349

صفحة  5من 01

اللجنت

املخزجبث

المجابؿة والجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة بالبػامذ
المظجلفة بالكلّة لؿجّفاء مجعلبات الجؿلّم
والجؿلم.
مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن مجعلبات وثرٌّؼات
الجؿلّم والجؿلم مدل المك جبات والمؿامل ولاؾات
أ
الجعرِؽ ولاؾات الهجػهت بالبػامذ المظجلفة
مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن العؾم وا إلرشاد الكادِمُ
والظعمات العالبّة إواؾعاد الجكارِػ الؾوٍِة.

التعلين والتعلن

مػازؿة الظعط العراؿّة وثٍضّفات وثكارِػ
البػامذ والمكػرات والجكارِػ الشاملة ؾن ثكارِػ
أ
أ
المكػرات للبػامذ ال كادِمّة للجاكع من اؿجّفاء
بوٍد هماذج وشعة الجؿلّم والجؿلم بؿمادة الجعٍِػ
والرٍدة.
أ
مجابؿة طعط ثصؾّن زٍدة اداء البػامذ بالكلّة
والجكٍِم العوري لٌا.
أ
مجابؿة إاؾعاد ثكارِػ مؤشػات زٍدة اداء البػامذ
وثكارِػ مؤشػات هٍاثذ ثؿلم البػامذ

هسئىل التنفيذ

مؾوئلُ المؿّار الػابؽ
بالبػامذ
مؾوئلُ المؿّار الؾادس
والمؿّار الؾابؽ بالبػامذ
مؾوئلُ المؿّار الظامؽ
بالبػامذ
وشعة الإرشاد الكادِمُ
مؾوئلُ المؿّار الػابؽ
بالبػامذ

مؾوئلُ المؿّار الدالح
بالبػامذ
مؾوئلُ المؿّار الػابؽ
والمؿّار الدالح بالبػامذ

مجابؿة إاؾعاد الجكارِػ الؾوٍِة ؾن مؿعلت ثكعم
العلبة.
إاؾعاد ثكػِػ شٌػي ؾن أاؾمال اللروة ورفؿٌا إالَ لروة الجؿلّم والجؿلم
مشػف  /مشػفة وشعة الجعٍِػ والرٍدة..
الجٍاضل مؽ وشعة الجؿلّم والجؿلم بؿمادة
الجعٍِػ والرٍدة ومٍافاثٌا بالجكارِػ الفطلّة
والؾوٍِة

لروة الجؿلّم والجؿلم

هسئىل املتببعت
قسن إدارة االعوبل

قسن

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

أ
د .اشمع إادرِؽ

د .شكػي الِوٍبلُ

د .دمحم ؿالم

د .ؾبع الفجاح ؾالوي

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

العبهت

االدارة

الفرتة الزهنيت

األدلت والشىاهذ

قسن احملبسبت

قسن االنظوت

شق الطبلببث

هن

ايل

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام

د .ؾبع الفجاح ؾالوي
دً .الي إامام
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دً .الي إامام
د .رلّة ؾامػ
أ
د .الصان شؾن
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زمّؽ ثكارِػ المؤشػات للبػامذ والوٍاثذ
الجؿلم العراؿُ 8331- 8349
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زمّؽ الجكارِػ الؾوٍِة ؾن مؿعلت ثكعم
العلبة الجؿلم العراؿُ 8331- 8349
أ
الجكارِػ الشٌػِة ؾن اؾمال اللروة
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الجكارِػ الفطلّة والؾوٍِة المكعمة
لٍشعة الجؿلّم والجؿلم

أ
زمّؽ ثكارِػ إالرشاد ال كادِمُ
العراؿُ 8331- 8349
الوماذج المٍشعة لٍشعة الجؿلّم والجؿلم
بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة بالمؿّار الػابؽ
العراؿُ 8331- 8349
أ
زمّؽ طعط ثصؾّن زٍدة الداء
للبػامذ العراؿُ 8331- 8349
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اللجنت

املهبم

اهلذف

أ
أ
إاؾعاد وشطػ ادوات ثٍفّػ ادوات الكّاس
الكّاس الالزمة لؿملّات الالزمة لؿملّات الجكٍِم
الجكٍِم العاطلُ بالكلّة العاطلُ بالكلّة

قيبس األداء

ثكّّم الٍرلة الطجبارِة
العراؿّة
للمكػرات
والوٌائّة
الفطلّة
وك جابة الجكارِػ ؾن
زٍدة الطجبارات ً
وفكا
لومٍذج الجكّّم
أ
مجابؿة دطٍل اؾضاء
ًّئة الجعرِؽ والعالب
وا إلدارِّن بالكلّة ؾلُ
مٍلؽ الرامؿة لؿجّفاء
الؿجباهات المٍشعة
أ
لجكّّم مؤشػات الداء
إاؾعاد ثكػِػ شٌػي ؾن
أ
اؾمال اللروة ورفؿٌا إالُ

الجوؾّق مؽ لران
المؿّار الػابؽ (الجؿلّم
والجؿلم) بالكلّة فُ
ثكّّم الٍرلة الطجبارِة
العراؿّة
للمكػرات
الفطلّة والوٌائّة
أ
أ
الجاكع من دطٍل اؾضاء
ًّئة الجعرِؽ والعالب
وا إلدارِّن بالكلّة ؾلُ
مٍلؽ الرامؿة لؿجّفاء
الؿجباهات المٍشعة
أ
لجكّّم مؤشػات الداء
إاؾعاد الجكارِػ الظاضة
أ
باؾمال اللروة ورفؿٌا

املخزجبث

أ
 .1إغصاد تكطًط غن ادوات
الكٌاس التي تم تصمٌمها من
لبو لحوة الكٌاس بالنلٌة إلهحاز
غملٌات التكوًم الصاسلي
بالنلٌة.
 .2إغصاد تكطًط شامو غن هتائج
ترلٌو الػتباهات غلي مغتوي
أ
أ
الغام النلٌة (مؤشطات الداء).
 .1ه تابة تكطًط غن تكٌٌم الورلة
الستبارًة للمكطرات الصراػٌة.
أ
 .2التاهص من اػتٌفاء الورلة
الستبارًة لمػاًٌط خودة الورلة
الستبارًة وه تابة التكارًط بضلم.
أ
مطاخػة مصي دسول اغضاء
هٌئة التصرًع واإلدارًٌن
والطالب بالنلٌة وتػبئة
الػتباهات الموذصة لتكٌٌم
أ
مؤشطات الداء.

األنشطت

هسئىل
التنفيذ

أ
أ
أ
 .1تصمٌم ادوات لٌاس لالهشطة التي لم لحوة لٌاس الداء
أ
تصمم لها من لبو وذصة لٌاس الداء
بالحامػة وترنٌمها من لبو لحوة الترنٌم.
 .2ترلٌو ودراػة الػتباهات وصٌاغة
التوصٌات وترصًص هكاط الكوة وهكاط الضػف
أ
في هو تكطًط (مؤشطات الداء).
أ
 .3رفع التكارًط لصراب الشان لتشاذ لطار
أ
بشاهها.
أ
 .1الرصول غلي البٌاهات الولٌة غن تكٌٌم المػٌار الطابع
أ
الورلة الستبارًة من اغضاء هٌئة التصرًع التػلٌم والتػلم
 .2صٌاغة التوصٌات وترصًص هكاط الكوة
وهكاط الضػف في هو تكطًط.

هسئىل املتببعت

د .التاج دمحم دمحمغلي
أ
ا .إهتصار ابو الرغن
أا .ذغٌن الغباري
أ
ا .مطوة همال

آ
د .غالم الراج ادم
د .ػلٌم الشػواهي
أ
ا .موي ذغن

الفرتة الزهنيت

سالل الػام الصراػي

بػص اهتهاء الفصو الصراػي
الول والثاهي مباشطة

مشاطبة وهالة التطوًط والحودة بالحامػة غبط
أ
أ
وهٌو النلٌة للتطوًط والحودة لمصها باغصاد لحوة لٌاس الداء
أ
واػماء الػاتضة والدارًٌن الضًن اػتحابوا
والضًن لم ًغتحٌبوا وغمو تكطًط بضلم

د .غبص هللا بن بشط
أ
ا .صالد دمحم الهمامي
أ
ا .مطوة همال

سالل الػام الحامػي

إغصاد مطلوبات والتكارًط الرصول غلي البٌاهات واغصاد التكارًط ً
بواءا
أ
لحوة لٌاس الداء
غلٌها
الشاصة بمهام اللحوة

د .التاج دمحم دمحمغلي
أ
أ
ا .إهتصار ابو الرغن

سالل الػام الصراػي ً
شهطًا
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مشػف وشعة الجعٍِػ إالُ مشػف وشعة
الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة
والرٍدة بالكلّة

عنواى الدورة

م

اسن املزشح لتقدين الدورة

املوعد املقرتح

(يف قسوي الطالة والطبلببث)

.8

الوشػ العولُ للبصٍث الؿلمّة

.5

الثراًات الصعِدة فُ الجؿلّم وثكوّات الجعرِؽ والؿػض الفؿال

.4

مٌارات ثعٍِػ واطجبار الفجػاضات وثصلّل البّاهات

.3

ثعٍِػ هٍاثذ ثؿلم المكػر ولّاؿٌا وفق الوماذج المؿجمعة ودورى فُ ثصكّق الرٍدة

.2

مٌارات إاؾعاد وثصؾّن ثكػِػ المكػر ودورى فُ ثصكّق زٍدة الؿملّة الجؿلّمّة

.6

طعمة المرجمؽ :مجعلبات المؿّار ؾلَ مؾجٍى البػهامذ وكّفّة ثصكّكٌا

.7

أ
ثعٍِػ وثٍػّف مؤشػات الداء للجكّّم والمكارهة المػزؿّة لجصكّق زٍدة الجؿلّم

.8

مٌارات ولٍاؾع اؿجظعام هؼام الثطالت إالدارِة

م

عنواى الدورة

.8

أ
إاؾعاد الطجبارات الرامؿّة وثطمّم الؿئلة ا إل لك جػوهّة والؿملّة وفق مؿاِّػ الرٍدة

.5

مؿاِّػ ثطمّم الؿجباهات وثصٍِلٌا إالك جػوهّا

أ
ا .د .موّػ البلٍمُ
د .ثٍلّب ؾبع الغفار
دِ .اؿػ بٍّمُ
أ
د .امل ؾبع هللا
د .دمحم شمعها هللا ؾبع الصافغ
د .فّصاء مؤموُ
د .طالع دمحم شؾن البشّػ
د .هشٍى هافؽ
أ
د .شكػي إالِوٍبلُ مؽ ا .طّار العِن بػاِكُ
دً .عى الّامُ
أ
د .اهّؽ شؾّب المصالوي
د .رلّة ؾامػ
د .ؾاظف ادم
د .ؿامّة الشامُ
د .دمحم الصؾن شػِف
(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

اسن املزشح لتقدين الدورة

ِصعد لشكا
ِصعد لشكا
ِصعد لشكا
ِصعد لشكا
ِصعد لشكا
ِصعد لشكا
ِصعد لشكا
ِصعد لشكا

املوعد املقرتح

هسئول املتببعت والتقيين

هالحظبث على التنفيذ

أ
ا .ؾبعالػشمن شؾن بالؿبّع
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق الؿمل)
أ
ا .دمحم ؾلُ الٌمامُ
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق
د .باؿم الؿمٍش
أ
د .اماهُ ؿلّمان
د .دمحم شمعها هللا ؾبع الصافغ
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق الؿمل)
أ
ا .ؾبع هللا ملفُ الصارخُ
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق الؿمل)
د .ؾبع الصمّع بٍّمُ
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق الؿمل)
أ
ا .ؾبعالػشمن شؾن بالؿبّع
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق الؿمل)
أ
ا .ؾبع هللا ملفُ الصارخُ
أ
د .اماهُ ؿلّمان (وفػِق الؿمل)

هسئول املتببعت والتقيين

هالحظبث على التنفيذ

(يف قسوي الطالة والطبلببث)

د .ؾؼى زًػان (ِصعد البالٍن لشكا من لبل اللروة) ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

د .روضي ؾمػ (ِصعد البالٍن لشكا من لبل ِصعد لشكا
اللروة)

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)
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.4

أ
الك جابة ال كادِمّة الجشاركّة للبصٍث الؿلمّة

أ
د .امل ؾبع هللا

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

.3

إاؾعاد وثصؾّن مطفٍفة المكػر وؾاللجٌا بمطفٍفة البػهامذ

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

.2

اؿجػاثّرّات البصح ؾن المؿلٍمات فُ الٍِب المػئُ وغّػ المػئُ

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

عنواى الدورة

م

اسن املزشح لتقدين الدورة

املوعد املقرتح

هسئول املتببعت والتقيين

هالحظبث على التنفيذ

(يف قسوي الطالة والطبلببث)

.8

مٌارات الجفكّػ الوالع والجفكّػ إالبعاؾُ ودمرٌا فُ المكػرات العراؿّة

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

.5

إاؾعاد وثعٍِػ ثٍضّف المكػر وؾاللجي بجٍضّف البػهامذ
أ
أ
اؿجظعام ادوات ا إلهجػهت الؿملّة الجؿلّمّة (طاضة ادوات لٍلل)

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

.3

إادارة ؿلٍك العالب وثصؾّن ثؿلمٌم

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

.2

ثعبّق اؿجػاثّرّات الجؿلم الوشط وثؿؼِؼ ممارؿاثي
أ
ا إلرشاد ال كادِمُ :المٍزٌات الوؼػِة والجعبّق الؿملُ ومػاؾاة الصالت الظاضة
أ
ثصعِع مشكلة البصح وثطمّم طعة او مكجػح البصح

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

(ثصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

.4

.6
.7

م

.8
.5
.4
.3

عنواى الدورة

أ
المبادئ الؿاؿّة فُ الجؿلم إال لك جػوهُ
هؼػِات ومفاًّم ومبادئ الجظعّط الجػبٍي الجؿلم الفؿال
أ
اطاللّات البصح الؿلمُ
أ
أ
الطاللّات المٌوّة فُ بّئة الؿمل ال كادِمّة المشجػكة

اسن املزشح لتقدين الدورة

املوعد املقرتح

هسئول املتببعت والتقيين

هالحظبث على التنفيذ

(يف قسوي الطالة والطبلببث)

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

ِصعد لشكا

(ِصعد لشكا من لبل اللروة)

أ أ
أ
أ
هشكػ فػق ؾمل لران وشعة الجعٍِػ والرٍدة ؾلُ ثؿاوهٌم فُ إاؾعاد الظعة الجوفّغِة ،وهامل ان ثؿكؽ الظعة الشجّازات الفؿلّة بالكلّة ،وثمكن من ثصؾّن الداء وثصكّق الؾجماد ال كادِمُ
أ
المؤؿؾُ بشكل ؾام والؾجماد البػامرُ بالكلّة بشكل طاص .وفق مؿاِّػ الرٍدة الجُ شعدًا المػكؼ الٍظوُ للجكٍِم والؾجماد ال كادِمُ ،وبما ِصكق رؿالة ورؤِة كل من الرامؿة والكلّة والبػامذ
أ
وِوؼل الكّم الجُ ثعؾٍ إالٌّا ؾلُ ارض الٍالؽ.
صفحة  9من 01

صفحة  01من 01

