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  -: السؤية

وخدة هموذجية في ضمان ثطبيق الجودة الشاملة والحدسين 

 الوطني.املسحمس بين الوخدات املىاظسة على املسحوى 

 -السسالة: 

املجحمع  والبدثي وإلادازي وخدمةثدقيق الحميز ألاكادًمي 

بالكلية من خالل جعزيز الىظام الداخلي للجودة ودعم البرامج 

 .والدوليةاملحلية  الاعحماداتألاكادًمية للحصول على 
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ب الذاخلي بالهلُت وفقا لذساست الاحخُاحاث الخذواإلاخعلق ب اسدُفاء للبىذ ألاوى في مهام هزه الخطت،  دجم ئعذا ت للخذٍس بُت اعذاد الخطت السىٍى  الاعخماد ألامادًمي عاًيرجحقُقا إلا، و بالهلُت للهىادس ألامادًمُتٍس

ض مىظىمت  في هذف ، أًظا،ًحققبما و  ،امجيهوالبر  ياإلاإسس  ت لخعٍض ب للهىادس ألامادًمُت وؤلاداٍس  العملفي أطاس  الجىدةجشسُخ زقافت  :، وبما ًخذم أهذاف الىحذة فيالجىدة بالهلُت ةداس ئالاسجقاء بمىظىمت الخذٍس

والجامعتلُت الهى سسالت بلُت بما ًلهبالوالاسجقاء بجىدة البرامج ألامادًمُت  ؛لُتاله وميسىباثميسىبي  وؤلاداسي بينمادًمي ألا ..
 

س في الهلُت حُث جم اخخُاس الذوساث التي بلغ وسبت الاحخٌسسمذ  % فما فىق ورلو على الىحى آلاحي :   50ُاج ئليها الخطت الخىفُزًت بىاًء على هدُجت الاسدباهاث اإلاىصعت على أعظاء هُئت الخذَس

 اسم املسشح لحقدًم الدوزة عىوان الدوزة الحدزيبية م

املوعد 

املقترح 

لحىفيرها في 

 شهس

 مكان اوعقاد الدوزة 

مالخظات على   مسإول املحابعة

 الحىفير

س   1 وسشت عمل خاصت بأعماى الجىدة لتهُئت اعظاء هُئت الخذَس

 الجذد
 قاعت انتدريب بانكهيت 2 أ. إنتصار أبو انحسن

فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث

 

 قاعت انتدريب بانكهيت 2 د.فيصم عالنت انقاسمي دوسة الفصىى ؤلافتراطُت 2
فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث

 

 أ.د منير رشيد انبهومي اليشش الذولي للبحىر العلمُت 3

 د.سناء عهي 
3 

 قاعت انتدريب بانكهيت

 

فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث

 

 د.انطيب انفاضم عبدانمحمود الخعلُم وجقىُاث الخذَسس والعشض الفعاىالاججاهاث الحذًثت في  4

      )نم يتم انتحديد( 
4 

 قاعت انتدريب بانكهيت
  )نم يحدد(    

فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث
 

 1/د. دمحم حمدنا هللا  ألاخالقُاث اإلاهىُت في بِئت العمل ألامادًمُت اإلاشترلت  5

 عبد انحافظ

 2/أ.رامي أسامت انعهي 

  د .هالة امام 

6 

 قاعت انتدريب بانكهيت
 )نم يحدد(

نجنت تنميت فريق عمم 

 انمهاراث
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ض مماسساجه 6  جطبُق استراجُجُاث الخعلم اليشط وحعٍض
 6 (لم يحدد(

 قاعت انتدريب بانكهيت
 )نم يحدد(

فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث
 

ب اإلاشئي وغير اإلاشئي 7  استراجُجُاث البحث عً اإلاعلىماث في الٍى
 6 )لم يحدد(

فريق عمم نجنت تنميت  

 انمهاراث 

 

8  
 
لها النتروهُا  معاًير جصمُم الاسدباهت وجحٍى

  7 د .نجاة التوم 
فريق عمم نجنت تنميت  )نم يحدد(

 انمهاراث
 

 1/ د. دمحم حمدنا هللا مهاساث الخفنير الىاقذ والخفنير ؤلابذاعي ودمجها في اإلاقشساث الذساسُت 9

 عبد انحافظ

 2/ د. دمحم كمال ضيف هللا

 )نم يحدد(

7 

 بانكهيتقاعت انتدريب 
 )نم يحدد(

فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث
 

ش واخخباس الافتراطاث وجحلُل البُاهاث  11  مهاساث جطٍى
 7 )نم يحدد(

فريق عمم نجنت تنميت  )نم يحدد(

 انمهاراث 

 

والعملُت ألاسئلت ؤلالنتروهُت  وجصمُمئعذاد الاخخباساث الجامعُت  11

 وفق معاًير الجىدة

 1/ د.شكرى عمارة األينوبهي

 2/ أ.رامي أسامت انعهي

 )نم يحدد(

7 

 قاعت انتدريب بانكهيت
 )نم يحدد(

فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث
 

 8 (لم يحدد( )خاصت أدواث قىقل( الخعلُمُتؤلاهترهذ العملُت اسخخذام أدواث  12
 قاعت انتدريب بانكهيت

 )نم يحدد(
فريق عمم نجنت تنميت 

 انمهاراث
 

 1/ د.شكرى عمارة األينوبهي ألاساسُت في الخعلم ؤلالنترووياإلابادب  13

 2/ أ.رامى أسامة العلى 
 )لم يحدد(

8 
فريق عمم نجنت تنميت  قاعت انتدريب بانكهيت

 انمهاراث
 

 1/ أ.رامى أسامة العلى  ئداسة سلىك الطالب وجحسين حعلمهم 14

 )لم يحدد(
8 

فريق عمم نجنت تنميت  قاعت انتدريب بانكهيت

 انمهاراث
 

 8 د .نجاة التوم ئعذاد وجحسين مصفىفت اإلاقشس وعالقتها بمصفىفت البرهامج  15
فريق عمم نجنت تنميت  )نم يحدد(

 انمهاراث
 

ش هىاجج حعلم اإلاقشس وقُاسها وفق الىمارج اإلاعخمذة ودوسه في  16 جطٍى

 جحقُق الجىدة.
  8 لم يحدد

فريق عمم نجنت تنميت  )نم يحدد(

 انمهاراث
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 حىمية املهازاتالحىفيرًة ل خطةالهأمل أن ثكون و، الخحياجات الحدزيبيةلبياهات املحعلقة بااير علي جعاونهم معىا في ثوفكلية أعضاء هيئة الحدزيس بالفسيق العمل و وشكس وفي الخخام هىد أن                 

ش ئهمأداثدسين  من عضاء هيئة الحدزيسثمكن ل جعبر عن الاخحياجات الحدزيبية الفعلية بالكلية، و  ً بهذف جحقُق معاًير الجىدة التي حذدتها. وهإلذ أن الغاًت هي الخحسين والخطٍى الهُئت  اإلاسخمٍش

م والاعخماد ألامادًمي، وللحصىى  حقق سساالت الجامعت والهلُت والبرامج فيها، سمع ص ما ٌعض م يالبرهامجالاعخماد ألامادًمي  علىالىطىُت للخقٍى نزى القُم التي جذعى ئليها علي أسض الىاقع.اتها وسؤ ٍو  ها ٍو

ثِبىا وئًاهم بخالص القصذ،ًخقبل مىا ومنهم الج ووسأى هللا أن  هذ ٍو

 

 

 
 


