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خطت التحضيه 1010-1029

مقذمت
ثٕب ًء ػٍ ٝرٛعٙ١بد اٌ ُّؼزّذح ِٓ ٌغٕخ ػّبْ عٛدح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبد ف ٟاٌغبِؼخ ثؼذ ص٠بسح ٌىٍ١خ
اٌطت اٌج١طش ٞفمذ رُ رشى ً١فش٠ك ػًّ ٌذساعخ ِب ٚسد ثبٌزمش٠ش ِٓ ٔمبؽ ػذَ اعز١فبء فِ ٟؼب١٠ش
االػزّبد اٌّخزٍفخ ٚئػذاد خطخ ٌٍزؾغٚ .ٓ١لذ لبَ اٌفش٠ك ثاػذاد خطخ اٌزؾغٌٍ ٓ١ىٍ١خ 1010/1029
العز١فبء ِب ٚسد ثزمش٠ش ص٠بسح اٌٍغٕخ ػبَ ٚ 1029لذ شٍّذ اٌخطخ ِب ِروش ِٓ ُِالؽظبد صُ آٌ١بد
اٌزؾغِٚ ٓ١غئ١ٌٛخ اٌزٕف١ز ُِ ٚإششاد إٌغبػ ِغ ئؽبس صِٕ ٟف ٟوً ِؼ١بس ِٓ ِؼب١٠ش االػزّبدٚ .لذ رُ
االٔزٙبء ِٓ ئػذاد اٌخطخ ِٕٚبلشزٙب ف ٟػذح اعزّبػبد ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ف ٟاٌغبِؼخ ٚػٍٝ
ِغز ٜٛااللغبَ ٚاٌز ٟرشًّ أُ٘ ٔمبؽ ػذَ االعز١فبء ف ٟاٌّؼب١٠ش اٌّخزٍفخ ٚخطخ اٌزؾغ ٓ١العز١فبء
٘زٖ إٌمبؽ .ثٙذف رؾ ً٠ٛاٌزٛط١بد اٌز ٟخٍض ئٌٙ١ب اٌزمش٠ش ئٌِّٙ ٝبد لبثٍخ ٌٍزٕف١ز ٚاٌم١بط ،رُ
ئػذاد اٌخطخ اٌزؾغ١ٕ١خ ٌٍغبِؼخ ؽغت اٌّٛاطفبد ٚاٌششٚؽ ا٢ر١خ:
رؼزجش اٌخطخ اٌزؾغ١ٕ١خ عضء ال ٠زغضأ ِٓ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ ٚ ، 1012-1022رٕزٟٙ
ثبٔزٙبئٙبٚ ،ػٍ ٗ١رُ رؾذ٠ذ اٌّذح اٌضِٕ١خ ٌزؾم١ك ثٕٛد اٌخطخ اٌزؾغ١ٕ١خ عّ١ؼٙب ف ٟاٌغٕٛا اٌضالصخ اٌمبدِخ
.1011-1029
رُ رشل ُ١ثٕٛد اٌخطخ اٌزؾغ١ٕ١خ ثخبٔزٌ ٓ١ىبي ثٕذ رفظً ثّٕٙ١ب ٔمطخ ،ثؾ١ش رزؼّٓ اٌخبٔخ األٌٝٚ
سلُ اٌّؼ١بس اٌزٕ٠ ٞزّ ٟئٌ ٗ١اٌجٕذٚ ،اٌخبٔخ اٌضبٔ١خ رّضً اٌشلُ اٌّزغٍغً ٌٍجٕذ داخً ٔفظ اٌّؼ١بس.
رُ رؾذ٠ذ ٌىبي ثٕذ ِٓ ثٕٛد اٌخطخ ِٛػٛع اٌّّٙخ اٌز٠ ٟغت ئٔغبص٘بٔٚ ،طبق رطج١ك اٌّّٙخ
)اٌغٙخ اٌّغزف١ذح(ٚ،اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ رٕف١ز ٘زٖ اٌّّٙخٚ ،ربس٠خ اٌجذا ثزٕف١ز اٌّّٙخٚ ،اٌّذح اٌضِٕ١خ
اٌالصِخ ٌزٕف١ز٘بِٚ ،إششاد األداء اٌز ٟرؾذد ِذ ٜرؾم١ك اٌّّٙخ أل٘ذافٙب.
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خطت التحضيه 1010-1029
المعيبر

إخزاءاث التحضيه

وقبط الضعف

مضئىليت
التىفيذ

الزمه

مؤشزاث الىدبذ

المعيبر األول :الزؤيت والزصبلت واألهذاف والتخطيظ
2.2

ػذَ ِشبسوخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ
ٚاٌطالة ف ٟط١بغخ سؤ٠خ

-2ص٠بدح ِشبسوخ اٌّغزّغ
اٌّذٔٚ ٟاٌطالة ف ٟط١بغخ
سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌىٍ١خ ٚأ٘ذافٙب

 ػّ١ذ اٌىٍ١خٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

ص٠بدح اٌزٛػ١خ ثبٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ
.ػٍِ ٝغز ٜٛوً األؽشاف
اٌّؼٕ١خ داخً ٚخبسط اٌىٍ١خ ِٓ
خالي اٌزٛػ١خ ٚػمذ اٌٛسػ
ٚإٌذٚاد
ٚػغ خطخ ثزغ١شاد اٌجشاِظاٌذساع١خ ٚاٌغ١بعبد االعشائ١خ
اٌّزجؼخ
رٛص١ك ا٢ساء اٌز ٟرُ اٌؾظٛيػٍٙ١ب ِٓ لجً اٌّغزف١ذٓ٠

1029/20/2
 ػّ١ذ اٌىٍ١خاٌٝ
سؤعبء األلغبَ1010/20/2
ٚاٌزذس٠غٓ١١
ِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح
 1029/9اٌٝ
ِغٍظ اٌىٍ١خ1010/1

ٚسعبٌخ اٌىٍ١خ ٚأ٘ذافٙب
1.2

ٌُ رٛػؼ ٌجؼغ األؽشاف فٟ
اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

1.2

ٌ١ظ ٕ٘بٌه ٚػٛػ ػبَ ثزغ١شاد
اٌجشاِظ اٌذساع١خ ٚاٌغ١بعبد
االعشائ١خ اٌّزجؼخ
ػذَ ٚعٛد دػُ ؽم١مِٓ ٟ

1.2

اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌشعبٌخ.
1.2

رشر١ت األ٠ٌٛٚبد ثشىً ِمجٛي.

رؼذ ً٠اعشاءاد ِشاعؼخ اٌشؤ٠خ
ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف:
رظجؼ دٚس٠زٙب وً عٕخ ِشح
ٚاؽذح
رؼّٓ سثؾ ِذ ٜاعٙبَ
االٔغبصاد ف ٟرؾمك اٌشؤ٠خ
ٚاٌشعبٌخ

ػّ١ذ اٌىٍ١خاػؼبء ٘١ئخاٌزذس٠ظ
 ػّ١ذ اٌىٍ١خٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

1029/9/2
اٌٝ
1010/20/2

 1029/9اٌٝ
1010/9
1029/9/2
اٌٝ
1010/9/2

البِخ إٌذٚاد ٚاٌٛسػ ٚدػٛحاٌّغزّغ اٌّذٔٚ ٟاٌطالة ٌغشع
إٌّبلشخ ٚاٌزؼشف ػٍ ٝاٌّمزشؽبد
البِخ إٌذٚاد ٚاٌزؼش٠ف ثبٌشؤ٠خٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف ٌٍىٍ١خ
 ٔشش ٍِظمبد ٚث ٛعزشاد داخًاٌىٍ١خ رزؼّٓ اٌش٠ٚخ ٚاٌشعبٌخ
االػالْ ػٓ اٌزغ١شاد ف ٟاٌجشاِظٚاالعشاءاد اٌّزجؼخ
رٛص١ك االٔغبصاد ٚاػالٔٙب ٌٍزؼشف
ػٍِ ٝذ ٜاٌزمذَ فٟ
رؾم١ك اٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف
اٌٛطٛي ئٌ ٝط١بغخ
عذ٠ذح ٌٍشؤ٠ب ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف
ِٛاوجخ ٌٍزطٛساد
ٚاٌّغزغذاد

المحىر الثبوي  :البزوبمح االكبديمي
2.1

لٍخ اٌىبدس اٌٛظ١ف ٟداخً اٌىٍ١خ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝلٍخ اٌزخظظبد
اٌّطٍٛثخ ف ٟاٌشؼت ٚاٌٛؽذاد

ِخبؽجخ اٌغ١ذ اٌؼّ١ذ ٌض٠بدح اٌىبدس
اٌٛظ١ف ٟثٙزٖ االلغبَ

اداسح اٌغبِؼخ-ػّ١ذ اٌىٍ١خ

1010-1029

رؼ ٓ١١دفؼزٌ ٓ١ألٚائً

1.1

ٚػذَ ٚعٛد رخظ١ظبد ِبٌ١خ
وبف١خ ألشبسن اٌّالن ف ٟاٌذٚساد
اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزط٠ٛش٠خ عٛاء داخً
اٌمطش أ ٚخبسعٗ.

ص٠بدح االػزّبداد اٌخبطخ ثجشاِظ
اٌزذس٠ت

اداسح اٌغبِؼخ-ػّ١ذ اٌىٍ١خ

1010-1029

ص٠بدح اٌٛاسد اٌزار١خ  ٚاٌّٛاسد اٌخبطخِٓ خالي اٌمجٛي ػٍ ٝإٌفمخ اٌخبطخ فٟ
اٌذساعبد

المحىر الثبلث  :التعليم والتعلم
2.1

ػؼف رمِ ُ١١خشعبد اٌزؼٍ ِٓ ُ١لجً
اسثبة اٌؼًّ .

زٌادة أشراك ارباب العمل فً
تقٌٌم مخرجات التعلٌم من خالل
االستبانات المقدمة واشراك
ذوي االختصاص فً الدروس
العملٌة وانشاء مستشفى تعلٌمً
للطلبة

ػّ١ذ اٌىٍ١خاػؼبء ٘١ئخاٌزذس٠ظ

1010-1029

العمل على تفعٌل دور ارباب العملفً تقٌم المخرجات
 العمل على انشاء المستشفىالبٌطري التعلٌم
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1.1

لٍخ إٌظبئؼ ٌخجشاء ِغزمٍ ٓ١ؽٛي
ِالئّخ اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ
ٚاعبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛاٌّغزخذِخ ٚأّب
االوزفبء ثبألشخبص اٌّٛعٛد ٓ٠ػّٓ
اٌّإعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

1.1

ػؼف اٌّغز ٜٛاٌؼٌٍٍّ ٟطٍجخ
اٌّمجٚ ٓ١ٌٛرٌه الْ اٌمجٛي ٠زُ
ِشوض٠ب

كليت الطب البيطزي –خبمعت القبصم الخضزاء
اقامة الندوات بالتعاون مع
مركز التعلٌم المستمر حول
استراتٌجٌات التعلٌم

ٚػغ اعزشار١غ١بد ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ٚاػزّبد٘ب

 اداسح اٌغبِؼخػّ١ذ اٌىٍ١خاػؼبء ٘١ئخاٌزذس٠ظ
ػّ١ذ اٌىٍ١خ
ٚسؤعبء األلغبَ
ٚاػؼبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة
ٚاألؽشاف اٌّؼٕ١خ

1029/9
الى
1010/20

٠زُ اٌزغذ٠ذ عٕ٠ٛب

اشراك مقٌمٌٌن خارجٌٌن فً بعضاالمتحانات السرٌرٌة.
اقامة المؤتمرات الطالبٌة لبحوثالتخرج .
رشى ً١فش٠ك اػذاد االعزشار١غ١خ ِٓ لجًفش٠ك اٌغٛدح ِٚغبٌظ االلغبَ ٌّٕبلشخ
االعزشار١غ١خ .
ِؾبػش اعزّبػبد ِغ االؽشاف اٌّؼٕ١خ(اٌطٍجخ ،األلغبَ اٌّخزٍفخٌّٕ) ،بلشخ اٌخطخ
اعزشار١غ١خ ِؼزّذح ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ٚعٛد اٌٌٍّ ٗ١شاعؼخ االعزفبدح ِٓ ٔزبئظِشاعؼخ االعزشار١غ١خ ف ٟاٌزؾغٓ١
ٚاٌزط٠ٛش

المحىر الزابع  :المىهبج الذراصي
2.1

ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ٚاػؾخ ِ ،زؼذدح
ٚسعّ١خ ٌزمٔ ُ١١زبئظ اٌزؼٍُ١

اػالْ اٌ١بد ِٛصمخِٚؼٍٕخ ٌزمٔ ُ١زبئظ اٌزؼٍ. ُ١

-مجلس الكلٌة

1029/9
الى
1010/1

ٚػغ اٌ١خ ٌزؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝاٌّشبسوخ ف ٟاٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ
ٚاٌزطج١م١خ.
رم ُ١١اٌطٍجخ االٚائً ِؼٕ٠ٛب ِٚبد٠بخالي  َٛ٠اٌغبِؼخ .

1.1

ػؼف االؽالع ٚاٌزٛاطً ِغ
اٌجشاِظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚإٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ
ٚاٌّزطٛسح س ٌٍغبِؼبد ٚاٌىٍ١بد
اٌؼبٌّ١خ

تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌسالذٌن درسوا بالخارج للتواصل
مع المؤسسات الدولٌة لعقد
اتفاقٌات .
مراسلة المؤسسات الدولٌةلتسوٌق الكلٌة وبرامجٌا

مجلس الجامعة
مجلس الكلٌة

1029/9
الى
1010/9

اشراك التدرٌسٌٌن فً اقامة بحوثمشتركة مع االجانب .
تخوٌل التدرٌسٌن الذٌن درسوابالخارج إلقامة التعاون العلمً
والزٌارات واقامة الندوات.
ِ -زبثؼخ اٌطٍجخ اٌذاسع ٓ١ف ٟاٌغبِؼبد

تحدٌد خطة لقبول الطلبة سنوٌاٌتم مناقشتا فً مجلس الكلٌة
ورفعها الى الوزارة اعتما ًد على
امكانٌات الكلٌة .
حسم طلبات االستضافة والنقلقبل بدء العام الدراسً الجدٌد .
تحقٌق  21اسبوعا ً لطلبةالمرحلة االولى واالستفادة من
اٌام السبت لغرض اكمال
المقررات واداء االمتحانات .
تسمٌة ممثلٌن عن الكلٌة فًوحدة االرشاد النفسً االكادٌمً
اقامة الندوات حول االرشادوتحفٌز الطلبة للمشاركة
تسمٌة المرشدٌن االكادٌمٌٌنلجمٌع الطلبة بداٌة العام
الدراسً وعقد اللقاءات .

مجلس الكلٌة
العمٌد

ٌتم تحدٌثها
سنوٌا ً

العمٌدالمعاونالعلمً

 9/2الى
9/10

تحسٌن مجموع الطلبة المقبولٌن .توفٌر العدد المالئم من المساحات فًالقاعات الدراسٌة والمختبرات للطلبة .
توفٌر العدد المناسب للعبء التدرٌسًتحقٌق  21اسبوع من التدرٌسللمراحل الدراسٌة .
تبوٌب الطلبة حسب قنوات القبولوتسهٌل العمل فً الوحدات والشعب .

مجلس الجامعة
مجلس الكلٌة

1022الى
1022

زٌادة الوعً للطلبة باإلرشاداألكادٌمً والنفسً

اٌؼبٌّ١خ.

المحىر الخبمش  :شؤون الطلبت
ػؼف اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ ٌٍىٍ١خ ثغجت
اٌمجٛي اٌّشوض. ٞ

لٛأ ٓ١االعزؼبفخ ٚاعزضٕبءاد
إٌمً رغجت ئسثبوب فٌٍ ٟؼًّ ثغجت
رأخش ٔزبئظ اٌمجٛي اٌّشوض ٞال
ّ٠ىٓ ِٓ رؾم١ك ( )21أعجٛػب
ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ األ ٌٝٚخالي
اٌفظً االٚي
ػذَ رٛافش ِشوض ٌٍجؾٛس خبص
ثبإلسشبد األوبدٚ .ّٟ٠آٌ١بد
ٚثشاِظ ٌٍزٛػ١خ ثبإلسشبد
األوبدّٟ٠

المحىر الضبدس  :المزافق والتدهيزاث و الخذمبث الضبوذة
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ال رٛعذ ٔغجخ ِؾذدح ٌششاء االعٙضح
ٚاٌجشاِغ١بد ٌٍجشٔبِظ

اعطاء بند شراء االجهزةالحدٌثة اهمٌة من خالل زٌادة
المخصصات المالٌة ومناقشة
احتٌاجات البرنامج التعلٌم فً
مجلس الكلٌة.
اجراء استبانة الطلبة واعضاءالهٌئة التعلٌمٌة حول نوعٌة
وكفاٌة المرافق

ال رٛعذ ِمبسٔخ ِشعؼ١خ ِغ
ِإعغخ أخش ٜؽٛي عؼزٗ اٌمبػبد
ِٚشافك اٌؼبِخ ٚرغ١ٙضارٙب

توثٌق تعاون مع االقسامالمناظرة فً الكلٌات االخرى
لفتح الدراسات واالطالع على
التجهٌزات والمرافق
والمساحات المتوفرة للطلبة
توفٌر اماكن لغرض التصفحالشخصً داخل المكتبة
واالنترنت .

ٌُ رؾذد ئٌ١خ االعزغبثخ ٌٕزبئظ
اعزجبٔخ اٌّغزخذِ ٓ١ؽٛي وفب٠خ
اٌّشافك ٚعٛدرٙب

ال رٛعذ اعشاءاد رٕظ١ّ١خ
العزخذاَ اٌطالة ٌٍؾٛاع١ت
اٌشخظ١خ

مجلس الكلٌةالعمٌد-رؤساء االفرع

1029/9
الى
1010/1

تطوٌر عمل المختبرات-مواكبة التطور فً العملٌة التعلٌمٌة

العمٌدٌ-غٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح
ٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

1022/20
1022/9

توفٌر بٌئة مالئمة للتدرٌسً والطلبةداخل الكلٌة .
ابراز المواهب العلمٌة لوجود بٌئةمالئمة .
استحداث قاعات جدٌدة ومختبراتعلمٌة للطلبة لغرض توفٌر المساحات
المالئمة .

-العمٌدالهٌئة
التدرٌسٌة

تحدث سنوٌا ً

1029/9
الى
1010/6

اكتساب الطلبة لمهرات جدٌدة فًالبحث العلمً.
تخصٌص اماكن معلمة للطلبةلغرض حفظ الحواسٌب واالغراض
الشخصٌة

المحىر الضببع الهيئت التذريضيت
اٌؾبعخ ئٌ ٝرٛف١ش ثشاِظ اٌزط٠ٛش
اٌّٚ ٟٕٙاٌزؼٍ ُ١اٌّغزّش ألػؼبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ئٔشبء ٚؽذح رؼٕ ٝثزط٠ٛش أػؼبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظٚ ،رؾذ٠ذ ِٙبِٙب
ٚآٌ١ب ػٍّٙب ٚاٌمبئّ ٓ١ػٍٙ١ب،
ٚػاللبرٙب ِغ ِىٔٛب اٌغبِؼخ
األخش.ٜ

رط٠ٛش آٌ١بد ٌالعزفبدح ِٓ رٕف١ز
االعشاءاد رم ُ١١أػؼبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظٔ ٚ ،زبئغٙب ٚ ،رٛظ١فٙب
ف ٟرط٠ٛش األداءٚ ،رؾغ ٓ١إٌزبئظ

اشراك اعضاء الهٌئة التعلٌمٌةفً برامج التطوٌر ودورات
صالحٌة التدرٌس واللغة
االنكلٌزٌة
تحدٌث مستمر لقاعدة البٌاناتالخاصة بأعضاء الهٌئة التدرٌس
والسٌرة الذاتٌة.
مراجعة دورٌة لألبحاثالمنشورة ال عضاء هٌئة
التدرٌس بالكلٌة .
مخاطبة االفرع لتحدٌد البحوثالتطبٌقٌة والمستفٌدٌن منها .
منح كتب شكر عند النشر فًالمجالت العالمٌة الرصٌنة.
استبانة تقٌٌم اعضاء هٌئةالتدرٌس وقٌاس مدى الرضا

1010-1029

تحسٌن المهارات التدرٌسٌنواالستفادة من البرامج الحدٌثة
التعرف على الطرق الحدٌثة فًادارة المحاضرة والمختبرات .
توافر السٌرة الذاتٌة للتدرٌسٌن علىالموقع االلكترونً للجامعة
زٌادة عدد البحوث والتعاون العلمًالمشترك ز
زٌادة عدد المستفٌدٌن من البحوثالتطبٌقٌة وزٌادة الدعم والمشاركة

-مجلس الكلٌة-العمٌد

تحدث سنوٌا ً

 تطبٌق هذه اآللٌات فً بدء العامالدراسً الجدٌد

ٌغٕخ ٌزخط١ؾ
ِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

تحدث سنوٌا ً

وجود السجل على الموقع
االلكترونً

ِغٍظ اٌىٍ١خٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

تحدث سنوٌا ً

أػؼبء ٘١ئخ رذس٠ظ ٚؽالةٚئداس ٍِّْٛ ٓ١٠ثبٌغٛدح
 طٛس ِٓ وز١ت ِٚؾبػشادٌٚمبءاد اٌزؼش٠ف ثّفب٘ ُ١اٌغٛدح

1010-1029
العمٌدٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

ٌغٕخ ٌزخط١ؾ
ِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

المحىر الثبمه ادارة الدىدة
اٌؾبعخ ئٌ ٝرىض١ف إٌشبؽ فٟ
رطج١ك ٔظبَ ئداسح اٌغٛدح فٟ
اٌذٚائش اإلداس٠خ ٚاٌّشاوض اٌّغبٔذح
ٚرط٠ٛش آٌ١ب اٌّزبثؼخ ٚاٌّغأٌخ فٙ١ب

نشر سجل إلجراءات ونماذج
الجودة المعتمدة على الموقع
اإللكترونً للجامعة

اٌؾبعخ ئٌ ٝرٛعؼخ ٔطبق اٌّشبسوخ رٛػ١خ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ف ٟاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚٚسػ
ٚاٌطالة ٚاالداس ٓ١٠ثّفبُ٘١
ِفبُ٘١
اٌؼًّ اٌّزؼٍمخ ف ٟرؼض٠ض
اٌغٛدح

ػّبْ اٌغٛدحِٚ ،جبدئٙب

خطت التحضيه 1010-1029
ِٚؼب١٠ش٘ب
اٌؾبعخ ئٌ ٝص٠بدح رطج١مبد
ئعشاءاد اٌزذل١ك اٌذاخٍ ٟفٟ
ِىٔٛب اٌىٍ١خ عّ١ؼٙبٚٚ ،ػغ آٌ١ب
ٌالعزفبدح ِٓ ٔزبئظ ػٍّ١ب اٌزذل١ك.

كليت الطب البيطزي –خبمعت القبصم الخضزاء

استحداث خطة لعملٌة التدقٌق
الداخلً على جمٌع
مكونا الكلٌة ضمن جدولة
زمنٌة دقٌقة ،وتطبٌقها
بفاعلٌة

ِغٍظ اٌىٍ١خٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

تتم سنوٌا ً

توافر نتائج لعملٌة التدقٌق الداخلً

المحىر التبصع البحث العلمي
اٌؾبعخ ئٌ ٝص٠بدح ٔغجخ أػؼبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌّشبسو ٓ١فٟ
اٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ .

اٌؾبعخ ئٌ ٝاعزؾذاس آٌ١ب ٌزٛص١ك
ٔزبئظ ِشبسوخ أػؼبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ ف ٟاٌّإرّشاد اٌؼٍّ١خٚ ،
رؼّّٙ١ب ػٍ ٝاأللغبَٚ ,اٌىٍ١بد
ٌالعزفبدح ِٕٙب.
اٌؾبعخ ئٌ ٝآٌ١ب ٌم١بط ِذ ٜئعٙبَ
اٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ ف ٟؽً ِشىالد
اٌّغزّغ اٌّؾٍٚ ٟرٍج١خ اؽز١بعبرٗ
ٚرط٠ٛش اٌمطبػبد االٔزبع١خ
ٚاٌخذِ١خ
اٌؾبعخ ئٌ ٝئ٠غبد آٌ١بد ٚٚعبئً
ٌزشغ١غ ِشبسوخ ؽٍجخ
اٌجىبٌٛسٛ٠ط ٚاٌذساعبد اٌؼٍ١ب،
ٚدػّ ُٙف ٟاٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ

تشجٌع هٌئة التدرٌس علىالمشاركة فً البحوث التطبٌقٌة
من خالل المشاركة فً
مؤتمرات البحوث التطبٌقٌة
وتشكٌل اللجان مع الجهات
المختصة
توفٌر قاعدة بٌانات خاصبالتدرٌسٌن

زٌادة عدد البحوث المنشورة فً
المستوعبات العالمٌة

العمٌدالهٌئةالتدرٌسٌة

1029/9
الى
1010/9

-

ِغٍظ اٌىٍ١خٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح

تتم سنوٌا ً

زٌادة عدد التدرٌسٌن المشاركٌن فًالمؤتمرات ببحث او ورقة عمل

مخاطبات رسمٌة للجهاتالحكومٌة الداعمة والمتخصصة
بتحدٌد مشاكل المجتمع
والقطاعات االنتاجٌة

العمٌد-مجالس الكلٌة

1029/9
الى
1010/2

-زٌادة عدد البحوث التطبٌقٌة المنفذة

استحداث المؤتمر الطالبًلبحوث التخرج وتكرٌم االوائل
خالل المؤتمر

العمٌد
الهٌئةالتدرٌسٌة

1029/9
الى
1010/1

زٌادة عدد الطلبة المشاركٌنبالبحوث والمشارٌع .

 رفؼ ً١اٌ١خ اٌزٛص١ك ِغ اٌّغزّغٚاعشاء داسعبد ِٚغٛؽبد
عٕ٠ٛخ الؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌزٟ
رمغ ػّٓ ثٕٛد خطخ اٌىٍ١خ.
مخاطبة رئاسة الجامعة

ِغٍظ اٌىٍ١خٌغٕخ ٌزخط١ؾِذ٠ش ٚؽذٖػّبْ اٌغٛدح
ِغٍظ اٌىٍ١خ
ٌغٕخ ٌزخط١ؾ-اٌؼّ١ذ

1029/9
الى
1010/9

زٌادة وسائل االعالن والتثقٌف-عدد الدراسات المنفذة

1010-1029

تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة

المحىر العبشز خذمت المدتمع
ػذَ اخز ِٕٙخ اٌطت اٌج١طش ٞؽ١ض
ئػالِ٠ ٟفغؼ ٌٙب اٌّغبي ِٓ اعً
إٌٛٙع ثٛالغ خذِخ اٌّغزّغ
ػذَ ئ٠فبد اٌزذس٠غٚ ٓ١١ثبٌزاد رٞٚ
االخزظبطبد اٌج١طش٠خ اٌٝ
اٌخبسط ِٓ اعً اؽالػ ُٙػٍٝ
اٌزمذَ ٚاٌزطٛس اٌؾبطً فٟ
اٌغٛأت اٌؼٍّ١خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌّٕٙخ
اٌطت اٌج١طشٞ
ػذَ ٚعٛد صمبفخ ٚاػ١خ ٌذ ٜششائؼ
وج١شح ف ٟاٌّغزّغ ؽٛي ِٕٙخ
اٌطت اٌج١طشٚ ٞاّ٘١زٙب ف ٟخذِخ
اٌّغزّغ

اطالق برنامج الزماالتالبحثٌة للتدرٌسٌن

اعشاء اعزطالع ٌٍشاٌ ٞم١بط فؼبٌ١خ
اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌز ٟرمذِٙب
اٌىٍ١خ ٌٍّغزّغ.
 رفؼِّٙ ً١خ خذِخ اٌّغزّغ ػِّٓشوض اٌذاسعبد ٚاالعزشبساد
ٚخذِخ اٌّغزّغ.

ِغٍظ اٌىٍ١خٌ-غٕخ ٌزخط١ؾ

1029/9
الى
1010

وشف ؽؼٛس االؽشافاٌّغزّؼ١خ ٌٍذٚساد ٚاٌّإرّشاد
-

كليت الطب البيطزي –خبمعت القبصم الخضزاء

خطت التحضيه 1010-1029
 ئلبِخ ٌمبد ِٚؼشع عٌٕ ٞٛىبفخاٌغٙبد اٌز٠ ٟزُ اٌزؼبًِ ِؼٙب ِٓ
اٌّغزّغ اٌخبسعٌٍ ٟزؼش٠ف ثّٕٙخ
اٌطت اٌج١طش.ٞ
.

