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 واالوشطه العلميه االخزي البحث العلمًالخطت التىفيذيت لمعيبر 

 االهذاف

 

 الغبيبث

  : تحسيه اداء ادارة الجىدة والتطىيز الهذف

الميزاويه  مؤشزاث اآلداء مسئىليت التىفيذ االطبر الزمىي االوشطه والمهبم المطلىبه

 المطلىبه

 انٙ يٍ  

  ٔعٕد خطخ نهجؾش

انعهًٗ يٕصقخ 

جظ ثخطخ ٔرشر

انغبيعخ 

ٔثبنزٕعٓبد 

انقٕيٛخ ٔاؽزٛبعبد 

انًغزًع انًؾٛظ، 

ٔرزُبست يع 

 ايكبَٛبد انًإسسخ.

 

  انخطّ انجؾضّٛ شٚق عًم فرشكٛم  

 ّٛنهغبيعّ  ٔانجؾضّٛ  يشاععّ انخطّ االسزشارٛغ 

  ٗعًم يسؼ يغزًع 

  ّرؾذٚذ أنٕٚبد ٔاؽزٛبعبد انًغزًع ٔيشكالر 

  ّاعزًبع سؤسبء االقسبو ٔ يٕافبرُب ثًؾبٔس انخط

 انجؾضّ نكم قسى

  

1025 1010  

 ٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

نهذساسبد 

 انعهٛب

 شٚق عًم ف 

انخطّ 

  انجؾضّٛ

  سؤسبء

يغبنس 

  ٔعٕد خطخ

ثؾضّٛ نهكهّٛ 

يٕصقخ ٔيعهُّ 

ٔرشرجظ 

ثبنزٕعٓبد 

انقٕيٛخ 

ٔاؽزٛبعبد 

انًغزًع 

انًؾٛظ، 

ٔرزُبست يع 

 ايكبَٛبد
 انًإسسخ.

   كم سسبئم

انًبعسزٛش 

ٔانذكزٕساح 

ٔاثؾبس يب 

يٛضاَٛخ يٍ 

 –انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ
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  عًم خطّ ثؾضّٛ يعزًذِ عهٗ َزبئظ انًسؼ

 انًغزًعٗ 

 ّٛرشكٛم نغُّ نًشاععّ انخطّ انجؾض 

  ٍاعزًبد انخطّ انجؾضّٛ يٍ يغهس انكهّٛ ٔي

 انغبيعّ

 ّٛٔضع انّٛ نًزبثعّ رُفٛز  انخطّ انجؾض 

 

 األقسبو

  فشٚق يعٛبس

 انجؾش انعهًٗ

  فشٚق

يشاععّ 

انخطّ 

 انجؾضّٛ

  كزٕساحثعذ انذ
انزٗ ٚقٕو ثٓب 

ْٛئّ  اعضبء

انزذسٚس 

ٔانٓٛئّ 

انًعبَّٔ ركٌٕ 

ٔفقب نًؾبٔس 

انخطّ انجؾضّٛ  

ٔٚكٕ ٌ ُْبك 

يشفق ٕٚضؼ 

رؾذ اٖ 

يؾٕس ٚقع ْزا 

 انجؾش

 

  اٚغبد آنٛبد فبعهخ نُشش

انٕعٗ ثأخالقٛبد 

انجؾش انعهًٗ ٔيشاقجخ 

 رطجٛقٓب نهًإسسخ.

 غُّ  نًزبثعّ اخالقٛبد انجؾش انعهًٗٔعٕد  ن 
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 دٔسٚبٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

 نهذساسبد انعهٛب

  سؤسبء يغبنس

 األقسبو

  فشٚق يعٛبس

 نهغُّ   الئؾخ داخهٛخ

اخالقٛبد انجؾش 

   انعهًٗ

  اخالقٛبد  دنٛم

 انجؾش انعهًٗ

 

يٛضاَٛخ يٍ 

 –انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ
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 انجؾش انعهًٗ

 ٌٕاالسبرزِ انًششف 

  ْٛئخ اعضبء

انزذسٚس ٔانٓٛئخ 

 انًعبَٔخ

  ٍيشفق ًَٕرط ي

نغُّ  قبسٚش ر

اخالقٛبد انجؾش 

   انعهًٗ

 

  كفبٚخ انًٕاسد

انًزبؽخ ألَشطخ 

انجؾش انعهًٗ، 

ٔرعًم انًإسسخ 

عهٗ رًُٛخ يصبدس 

انزًٕٚم، ٔرسًٗ 

نهًشبسكخ فٗ 

يششٔعبد ثؾضٛخ 

يًٕنخ يٍ 

يإسسبد يؾهٛخ 

 ٔئقهًٛٛخ ٔدٔنٛخ.

 نعهًّٛٔعٕد يضاَّٛ نهكهّٛ رذعى االثؾبس ا 

  ؽصش نهًٕاسد انًزبؽخ ٔاقزشاػ يٕاسد اضبفٛخ 

  يشبسٚع ثؾضّٛ يًٕنّٔعٕد 
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  سُٕٚبٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

  سؤسبء

يغبنس 

 األقسبو

  ْٛئخ اعضبء

انزذسٚس 

 ثبنكهٛخ

  خطخ

انًإسسخ 

نزًٕٚم انجؾش 

انعهًٙ 

)انًٕاصَخ 

 –انسُٕٚخ 

يصبدس 

انزًٕٚم انزارٙ 

ٔسبئم  –

عزة 

 .انزًٕٚم(

 

يٛضاَٛخ يٍ 

 –انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ



  

4 
 

 

 

 

  رٕافش يُبؿ ٔأسبنٛت

يفعهخ نذعى انجؾش 

انعهًٗ ٔرؾفٛضِ، 

ٔنزًُٛخ قذساد انجبؽضٍٛ 

ٔنزشغٛع ٔدعى األثؾبس 

انًشزشكخ ثٍٛ 

انزخصصبد انًخزهفخ 

 ٔاألثؾبس انزطجٛقٛخ.

  ّٛٔعٕد اثؾبس يشزشكّ ٔرطجٛقّٛ ثبنكه 

  ّؽضٕس  دٔساد ٔٔسش عًم يٍ قجم اعضبء ْٛئ

 اد انجبؽضٍٛانزذسٚس ٔانٓٛئّ انًعبَّٔ  نشفع قذس

   إرًشاد عهًّٛ داخم ياعضبء ْٛئّ انزذسٚس ؽضٕس

 نجالدٔخبسط ا
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  سُٕٚبٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

 نهذساسبد انعهٛب

  سؤسبء يغبنس

 األقسبو

  فشٚق يعٛبس

 انجؾش انعًٗ

  ْٛئخ اعضبء

انزذسٚس ٔانٓٛئخ 

 انًعبَٔخ

  قبئًخ انًششٔعبد

انجؾضٛخ 

ٔثشٔرٕكٕالد 

انزعبٌٔ انجؾضٙ 

نهًإسسخ يع 

انًإسسبد انًؾهٛخ 

ٔاإلقهًٛٛخ ٔانعبنًٛخ 

. 

  انًغهخ انعهًٛخ

 سخانخبصخ ثبنًإس

  ًَبرط فعهٛخ ألصش

انجؾش انعهًٙ فٙ 

يٛضاَٛخ يٍ 

 –انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ
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دعى ٔرطٕٚش 

انعًهٛخ انزعهًٛٛخ 

)يشبسكخ انطالة 

فٙ يششٔعبد 

ثؾضٛخ ٔيإرًشاد 

 –َٔذٔاد عهًٛخ 

ثشايظ ٔيقشساد 

 دساسٛخ يزطٕسح(

االَزبط انجؾضٗ 

نهًإسسخ فٗ ًَٕ 

يسزًش، ٔٚزُبست 

يع عذد أعضبء 

 .ْٛئخ انزذسٚس

خبطجخ انغٓبد انخبسعّٛ ٔانغبيعّ نزٕفٛش يُؼ ي

 رعهًٛٛخ داخهٛخ ٔخبسعٛخ العضبء ْٛئّ انزذسٚس
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  سُٕٚبٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

  سؤسبء يغبنس

 األقسبو 

  ٖانفشٚق انزُفٛز

 نهًعٛبس 

  يعذل االَزبط

 انجؾضٗ نهكهّٛ 

  ٗيعذل انُشش انذٔن

انٗ انًؾهٗ انٗ 

 اعضبء ْٛئخ

  انزذسٚس

يٛضاَٛخ يٍ 

 –انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ
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أعضبء هيئت التذريس 

والهيئت المعبووت والطالة 

يشبركىن فً األوشطت 

والمشزوعبث والمؤتمزاث 

 العلميت والبحثيت.

  ّرٕفٛش قبئًّ ثبنًإرًشاد انسُّٕٚ انًزبؽ 

  رعًٛى قبئًّ انًإرًشاد انًزبؽّ عهٗ االقسبو

 انعهًّٛ 

   رٕفٛش انذعى انًبدٖ العضبء ْٛئّ انزذسٚس

 نالشزشاك فٗ انًإرًشاد

  ّعًم يإرًش طالثٗ نهًإسس 

  ٗرشغٛع ٔرٕفٛش انذعى نهطالة نالشزشاك ف

 انًإرًشاد انعهًّٛ

ٚزى 

انزؾذٚش 

 سُٕٚب

 انكهٛخ عًٛذ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

نهذساسبد 

 انعهٛب

  سؤسبء

يغبنس 

 األقسبو

  اعضبء

ْٛئّ 

 نزذسٚس

 

  ٌٔعٕد ثٛب

ثأعضبء ْٛئخ 

انزذسٚس 

ٔانطالة 

انًشبسكٌٕ 

فٗ األَشطخ 

ٔانًششٔعبد 

ٔانًإرًشاد 

انعهًٛخ 

 ٔانجؾضٛخ.

 –يٛضاَٛخ يٍ انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ

أعضبء هيئت 

التذريس 

والهيئت 

المعبووت 

والطالة 

يشبركىن فً 

األوشطت 

والمشزوعبث 

والمؤتمزاث 

العلميت 

 والبحثيت.

  نهًإسسخ قٕاعذ ثٛبَبد

نهجؾٕس ٔاألَشطخ 

 انعهًٛخ.

  رطٕٚش ٔرؾذٚش قبعذح ثٛبَبد نهجؾٕس انعهًٛخ انغبسٚخ

 ثبنكهٛخ( ٚسٓم عٍ طشٚقٓب اسزذعبء انجٛبَبد ئنكزشَٔٛب  
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  سُٕٚبٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

نهذساسبد 

 هٛبانع

  سؤسبء

يغبنس 

 األقسبو

  فشٚق يعٛبس

قبعذح ثٛبَبد نهجؾٕس 

 .انعهًٛخ انًُشٕسح

يٛضاَٛخ يٍ 

 –انغبيعخ 

 رًٕٚم رارٗ
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 انجؾش انعهًٗ

  ّانًكزج 

  ٔؽذحIT 

  ًٙنهًإسسخ يإرًش عه

 دٔس٘.

  ّٛ1010 1025 ٔعٕد يإرًش عهًٗ دٔسٖ نهكه  

  دٔسٚبٚزى انزؾذٚش 

 عًٛذ انكهٛخ 

 انكهٛخ ٔكٛم 

نهذساسبد 

 انعهٛب

  سؤسبء

يغبنس 

 األقسبو

  ْٛئخ اعضبء

انزذسٚس 

ٔانٓٛئخ 

 انًعبَّٔ 

 

  ٖانًإرًش انذٔس

 نهكهّٛ 

  يإرًشاد االقسبو

 انعهًّٛ انذٔسّٚ

 رًٕٚم رارٗ 

 يٛضاّٚ انغبيعّ
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