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 زمالئي وأبنائي أعضاء هيئة التدريس

لقد أصبح حتديث معايري جودة التعليم أحد أهمم التدمدياا المو جواج  ما ديم  د        

 مواكبة التغرياا اهلائلة يف ظل عصر العوملة. يتسنىالعامل حو 

 إميانممام مممك ال ليممة وجويممة  جممود ةاعممدة علميممة ةويممة  علممما  متميمم يك   مم      

األمر الذي استل م  جود رؤية  اضدة لتطبيق نظم اجلودة يف  املنافسة،ةادريك علي 

  العاملية.  التعليم  ضمان حتقيق خمرجاا جتمشي م  مستوياا املنافسة اإلةليمية

 ةد مت إنشما   حمدة ضممان اجلمودة  ااعتمماد وال ليمة لتدقيمق املسمتوي العلممي          

 العاملي يف   اإلةليمياملنشود  نشر ثقافة اجلودة  ذلك مك أجل ججكيد ثقة اجملتم  احمللي 

جودة خرجيي ال لية  ذلك  صوام إيل صفة متمي ة  هوية متفردة.

  فق م اهلل  سدد خطاكم
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 أبنائي وبناتي األعزاء طالب كلية الرتبية الرياضية

 زمالئي أعضاء هيئة التدريس

ملدعاة لفخر الط    أعضا  هيئة التدريس وال ليمة  جمود إدارة متميم ة  لمك ممك       نهإ

اخلربة  العلم  هلا رؤية  اضدة املعامل  ةاعدة علمية ةوية،  أعضا  هيئة جمدريس متميم يك   

 كل ذلك مك أجل جرسيخ م انة علمية متمي ة وني املؤسساا العلمية.

الو جواج  ا دي  املؤسساا العلمية إعداد خريج جعد اجلودة يف التعليم مك أهم التددياا 

 . اا املنافسة اإلةليمية  العامليةمتمي  لديه م اراا عالية يف جما  ختصصه جؤهله ملواكبة مستوي

 مك هذا املنطلق جصبح أهم أ لوياجنا يف املرحلة احلالية جطبيق نظم اجلودة مك أجل جطوير 

 اا األدا  العلمي  البدثي.الربامج التعليمية  حتقيق أعلي مستوي

 انمه ليشممرفن أن جقمموم  حممدة ضمممان اجلممودة وال ليممة واعممداد الطبعممة األ يل مممك هممذا   

الدليل لي ون يف حوزة القارئ موضدا رؤية  رسمالة  أهمداا الوحمدة  كمذلك هي لم ا      

 .إلجنازاجهالتنظيمي  مسئولياجه  م امه  موج ا 

   فقنا اهلل  إياكم ملا فيه اخلري
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بشرن  صصردار الحة ر      1996 / 10/ 2( بترررخ  1677رقر     الرزاار  صدر القراار  

 : يف  الاخرضي  ومتثلت أهدافهر الداخلي  لكيه الرتبي

 صعدادًا معل  الرتبي  الاخرضي  ملااحل التعلي  املختلف .   .1

خمتلف األنشط  الاخرضي .  يفاملؤهل  الاخرضيصعداد املدرب  .2

ورخرضرررا  الاخرضرريجمررر ا اادارا الاخرضرري  والرتوخرر   يفصعررداد املتخ رر   .3

الفئرا اخلرص .   

 الاخرضي. لاخرضي  وعلزم احلاك  وعل  النفسال    ا يفصعداد املتخ    .4

  .خمتلف جمر ا الرتبي  البدني  يفجااء الب زث والدارسرا إالقيرم ب .5

واملؤسسررا احلكزمير  واألهلير      تقدخ  املشزرا العلمي  والتعررو  مرا ائيئررا    .6

 يفدراس  القضرخر الاخرضي  لت قير  األهرداا املشررتك      يفالعلمي  والاخرضي  

  .خمتلف جمر ا الرتبي  الاخرضي 

تقرردخ  اخلرردمرا العلميرر  والتطبيقيرر  وصررقل وتنهيررل العرررمل  بر ررر         .7

.خدمه البيئ  احمللي  وااقليمي يفواملسرهم   الاخرضي



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

جرمعر  ننطرر    –تنسست وحدا ضمر  اجلزدا بكلير  الرتبير  الاخرضري     

، واستكمر  اجااءاا صنشررء ناررم داخلري للةرزدا داخرل كلير  الرتبير          2007عرم 

جرمعرر  ننطررر ووضررا خطرر  املشرراو، التنفيررق ،  ررر ختزافرر  مررا      -الاخرضرري  

يل لحعتمرد، و ر ختزاف  أخضرر  اجلرمع  يف جمر  ضمر  اجلزدا والتنه اسرتاتيةي 

. ونبقر لقاار جملس الكلي  جبلسته رقر   ا سرتاتيةي ما رسرل  الكلي  وأهدافهر 

م فقررد ا اعتمرررد الزحرردا ككيررر  ادار   ررت   18/3/2007(املنعقرردا بتررررخ  9 

  تربع  وتقزخ  األداء داخل الكلي . 

وتعمل الزحدا علي النهزض برلكلير  لتلبير  متطلبررا ومعررخو اجلرزدا      

اخلررا   مررل خررح  عمليرر  التطررزخا والت سرر   يفبهرردا كسررة اقرر  ا تمررا 

 املستما للعملي  التعليمي  وفقر ملعرخو حمددا وواض   .
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 تسررعي جرمعرر  ننطررر صلرري التميررل حمليررر واقليميررر ودوليررر أ  تكررز  راةرردا       

 يف جمر ا التعلي  والتعل  والب ث العلمي وخدم  ا تما وتنمي  البيئ  .

حتاص جرمعر  ننطرر علري بنررء بيئر  أكرداير  فرعلر  مرل خرح  التطرزخا           

املستما للربامج األكرداي  للعدخد مل التخ  را يف ضرزء متطلبررا خطرل التنمير      

وتلبي  احتيرجرا الطحب املعافير  واملهررخر  يف صنررر قري  ا تمرا وتقرليردك وكرقل         

فرراص الررتعل  والتنميرر  املهنيرر  للخررا   يف تررت القطرعرررا لتزاكررة التقرردم  صترحرر 

وحتق  نمزحرا سزق العمل ، كمر تتعهد اجلرمع  بتزفو مقزمررا ا بردا، يف خمتلرف    

جمر ا الب ث العلمي املنهةي اجلرد لتطزخا العلزم واملعاف  والتنمي  املسرتدام  وحرل   

 املشكحا ا تمعي  . 

تسررعي كليرر  الرتبيرر  الاخرضرري  للزصررز  اا التميررل والاخررردا يف جمررر      

ا ا تمرا والبيئر  احمليطر     التعلي  والتعل  واألنشط  الب ثي  وتلبير  احتيرجرر  

 يف ا ر  الاخرضي.   

ي  وحبثي  تعمل كلي  الرتبي  الاخرضي  جرمع  ننطر هي مؤسس  تعليم

 علي حتقي  رؤختهر مل خح  :

صعداد خا   متميلخل يف جمر ا التعلري  والتردرخة واادارا الاخرضري  لتلبير       -

 احتيرجرا سزق العمل علي مستز  احمللي وااقليمي .

 تنمي  الب ث العلمي وتطزخاك خلدم  العملي  التعليمي  . -

 ما ا تما والبيئ  احمليط  به. املسرهم  يف تنمي  الزعي الاخرضي برلتزاصل -
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 األهداا ااسرتاتيةي  الغرخرا

الفرعلير  التعليمير  لتطرزخا أداء    ( حتقي  1 

الطرررحب ضرررزء املعررررخو األكردايررر  للةرررزدا  

 الشرمل  .

 

 

تطرررزخا الرررربامج التعليميررر  واملقررراراا     -1

 الدراسي  واألسرلية التقزاي  للطحب.

حتقيرررر  املشررررررك  الطحبيرررر  والرررردع     -2

 الطحبي.

تطبيرر  معرررخو ضررمر  اجلررزدا لتطررزخا    -3

 والب ث العلمي التعلي 

( تنميرر  املهرررراا الب ثيرر  ألعضرررء هيئرر    2 

الترردرخس ومعرررونيه   مررا تزسرريا قرعرردا     

املعافرر  لطررحب الدراسرررا العليررر برسررتخدام   

 التكنزلزجير احلدخث  .

 اخردا القدرا التنرفسي  خلا   الكلي  . -4 

 تنمي  قدراا أعضرء هيئ  التدرخس . -5

تررزفو قرعرردا الب ررث العلمرري مررا تزايرر    -6

قرررا العلميرر  واخلدميرر  للكليرر  حمليررر   العح

 وصقليمير

( املسرهم  يف تقدخ  اخلدمرا املتميلا ذاا 3 

اجلرررزدا العرليررر  يف تنميررر  البيئررر  احمليطررر  

برلكلي  ما املشررك  ا تمع  املسرتدام  الرت   

 تؤد  صلي ربل الكلي  بر تما اخلررجي .

املشررررك  يف املشرراوعرا الب ثيرر  خلدمرر    -7 

 ا تما ما حتدخد احتيرجرا سزق العمل .

تفعيل عمل الزحداا ذاا الطربا اخلررص   -8

 واخردتهر يف املشررك  ا تمعي  .

( ص ررررد قيررررداا واعيررر  وحكيمررر  تنسررر  4 

برمل ررداقي  واألخررحق وترربا فكررا التطررزخا 

 املرزارد  وحتدخث كفرءا اجلهرا اادار  وترزفو 

 املرلي  لافا كفرءا وفرعلي  أداء الكلي  .

 تطزخا ائيكل التنايمي اادار  .  -9

 استكمر  البني  الت تي  . -10
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تطزخا أداء الكلي   ر حيق  معرخو اجلزدا املؤسسي  واألكرداير   يف تطم  الزحدا 

وخدمر  والب ثير  التعليمير  العملي يفمتميلامؤسس برلتعلي  اجلرمعي ممر  علهر

 وااقليمي.ا تما علي املستزخ  احمللي 

تسررعا الزحرردا صا نشررا اقرفرر  اجلررزدا برر  أعضرررء هيئرر  الترردرخس ومعرررونيه     

رلكلي  وذل  ملزاكب  التطزراا العرملير  لتلبير  احتيرجررا سرزق العمرل      والطحب والعرمل  ب

 حملير واقليمير ووفقر ملعرخو اجلزدا .

نشا اقرف  اجلزدا ورفا الزعي بنهمي  اجلزدا يف جمتما الكلي . .1

تهدا الزحدا صلي وضا النا  واملعرخو الت تتف  ما أسرلية التقزخ  املقرتح  مل  .2

 ماكل ضمر  اجلزدا وا عتمرد برجلرمع  بهدا تقزخ  األداء 

تهدا الزحدا صا التعرو  ما األقسرم العلمي  برلكلي . .3

رفا كفرءا أعضرء هيئ  التدرخس ومعرونيه  يف ضزء معرخو اجلزدا. .4

صقرم  عحقرا تبردلي  ما هيئرا ومنامرا ضمر  اجلزدا وا عتمرد علري املسرتز     .5

ااقليمي والدولي.

تطزخا نا  القيردا واادارا برلكلي  . 
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 مي  لافا مستز  األداء .تسعا الزحدا صا حتس  جزدا مدخحا العملي  التعلي 

سرتاتيةي لد  مجيا العررمل  مرل  أعضررء هيئر      حتاص الزحدا صا تنمي  التفكو ا  

(صدارخ  –التدرخس 

تهدا الزحدا صا تطزخا أسرلية العمل برلكلي  لت س  خماجرتهرر حبيرث تتمرترا مرا      

الشرمل .رغبرا املستفيدخل منهر وبرلترلي حتقي  أهداا التنمي   فهزمهر 

تسعا الزحدا صا بنرء وتنهيل املرزارد البشراخ  لتنمير  القردرا التنرفسري  للكلير  علرا         

املستز  احمللا والقزمي والعرملي .

نشا اقرف  اجلزدا فا مجيا األقسرم برلكلي  . 

م ات ر  فعر  ومنرسة ب  مجيا العرمل  برلكلي  .وجزد نار 

فت  قنزاا ات ر  ب  الكلي  وا تما اخلررجي . 

تقدخ  اخلدمرا فا الزقت املنرسة . 

 تزفو املزارد البشاخ  واملردخ  لت قي  متطلبرا اجلزدا. 
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وتزايقهرر مرل جملرس     ا سررتاتيةي  وضا رؤخر  ورسررل  الزحردا ، وأهردافهر ، وخطتهرر       

 الكلي  .

.مل جملس الكلي  واادار  للزحدا وتزايقه التنايميوضا ائيكل  

خشمل األكرداي  والغو أكرداي  برلكلي  و داخليوضا آليرا صنشرء نارم جزدا  

برلكلي  لألنشرط  األكرداير  والغرو أكرداير  مرا       الداخليوضا آليرا لتفعيل التقزخ   

التنسي  ما األقسرم املختلف  وضاورا تزايقهر  ةلس الكلي  .

وضا رسرل  الكلي  ونشاهر . يفدع  ومتربع  صدارا الكلي   

تزصيف الربامج واملقاراا  –متربع  األنشط  األكرداي  برلكلي  وتشمل   وضا املعرخو  

. الدراسي  (

للكلي  . القاتيمتربع  ومااجع  التقررخا السنزخ  للتقيي   

متربع  نا  التقيي  للطحب وتطزخاهر . 

تدرخة أعضرء هيئ  التدرخس علا ناق التقيي  اجلدخدا . 

رك  أوسا مل نحب الكلي  .وضا آلي  تتضمل مشر 

دع  ومتربع  صدارا الكلي  واألقسرم املختلف  فا الت ضو لللخرراا امليداني  . 

متربع  تاتي  املقري  اخلرررجا للربنررمج الدراسرا حسرة املعررخو املعتمردا ومااجعر           

اللزاة  .
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 ختشررركل ائيكرررل التنايمررري لزحررردا ضرررمر  اجلرررزدا      

 للشكل التزضي ي الترلي: وفقًر

جملس 
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 عميد الكلية
: 

 أ.د/ عزة شوقي الوسيمي    

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       -
: 

 عبد املنعم  أ.د/ هاني سعيد

  والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا -
: 

 غرابةكمال أ.د / مسعود 

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع والبيئة  -
: 

 صالح الدين  أ.د / السيد سامي

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة   -
: 

 حممد  / هناء عفيفىأ.د

 نائب املدير التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة -
: 

 املاحىحممد كمال أ.د/ وفاء 

 أمني الكلية  -
: 

 سيد أمحد  أ/ ليلى عبدالفتاح

 رئيس احتاد الطالب    -
: 

 الطالب / مصطفى عاطف أمحد

 ممثل من اجملتمع اخلارجى        -
: 

 موجه عام  أ/ كمال رمضان امحد فهمي

 الفريق التنفيذي

 ا د/ عزة الوسيمي  : رئيس قسم علم النفس الرياضي 

  أ د/ أمل الزغيب  : رئيس قسم املناهج وطرق التدريس 

 . ا د / شريف اجلرواني  : رئيس قسم املنازالت والرياضات الفردية 

 . أ د / إيهاب إمساعيل  : رئيس قسم الرياضات املائية 

 ا د/ جمدي وكوك  : قسم علوم الصحة الرياضية رئيس 

  اجلمباز والتمرينات والتعبري احلركيي  رئيس قسم

 .والعروض الرياضية

 أ د/ هشام النجار :

 . أ د/ جمدي أبوفرخية  : رئيس قسم التدريب وعلوم احلركة الرياضية 

 .أ د / هاله الصيب : رئيس قسم االدارة والرتويح الرياضي 

  ا د / غادة عبد احلميد   : رئيس قسم مسابقات امليدان واملضمار 

 أ د / أمحد سالمة  : رئيس قسم االلعاب اجلماعية ورياضات املضرب 



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 رئيس املعيار : أ.د / وفاء املاحى -

 األعضاء : -

 ماام سااج أ.م.د/  -

 النةر أجنر  أبزم.م /  -

 زا  عليرء اخلم.م /  -

 مرجدا غبرتا /.مم -

  صدار  (   أمحد حممد غرا / د -

 حمروس   حييرئيس املعيار :أ.د / -

 االعضاء :  -

 د/ تاخهر  حيا ماسا  -

 م.م / هد  صحح  -

  صدار  (   أمسرء  عبد اهلل  ت  أ / -

 رئيس املعيار : أ.د/ عزة خليل -

 االعضاء :  -

 عرص  د/ما  -

 د/ هب  عشزر -

  صدار (   حممد فت ا نعي   أ/  -



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 رئيس العيار : أ.د / هالة عمر  -

 األعضاء : -

 د/ سلما أبزمحا  -

  تزقيد/ أمحد  -

 م.م / اخنة سعزد  -

 م.م / سهرم الفقا  -

 م.م /أموا فت ا  -

 م .م / اخلزاج   -

 العةيل   حييم /  -

 م / فرنم  برتر -

 ( صدار    ائرد وفرء عبد العلخل عبد  أ/  -

 د/ ساىل الوزير   هبة روحي.د/ .مرئيس العيار : أ-

 األعضاء : -

 محد    د/ ميردا -

 صب ا  د/ اارر -

 م.م/ مسرح أبزستيت   -

 م.م/ أخ  خليف   -

 حسرن م.م / تيمرء  -

  صدار  (  مزم زأ/ سهو باه -



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

   

 السبح  د/ ثروت أبورئيس العيار : -

 األعضاء :-

 د/ حممزد بيزما  -

 أ/ خرلد حممد احملحو  -

   صدار ( دروخش سيد أمحد أ/ أمحد الشنرو  -

 رئيس العيار : د / راوية مصباح  -

 :األعضاء  -

 ضيرء نزر الدخل د/  -

 حممدبسم  م/  -

 تيمرء السيد عبد الغفرر م/  -

 اسااء عبد الاافا تبل م/  -

 أ/ هرمن  حممد م طفا   صدار  ( -

 رئيس العيار : أ.د / زينب حسن -

 األعضاء : -

 د/ رضر خس أ.م. -

 حممد أبزاخد م.م/  -

 د الفقا أمحم.م /  -

 هدخا املطرهام.م/  -

 أمسرء السم  م.م /  -

 نهر  عرد  م.م/  -

 / اسحم رأفتم.م  -



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 / غردا عاف م.م -

 م.م /  م طفا ن رر -

 ا/ حسل تلبا   صدار  ( -

  هناء عفيفى حممدرئيس العيار : أ.د /  -

 األعضاء : -

 م/ أخ  اجلمل  -

 م/ ماوا ترم   -

   صدار ( / وليد عرد  أ -

 رئيس العيار : أ.د / منال جويدة   -

 األعضاء : -

 خس السيدد/  -

 / أتاا حبرظ  م.م -

 / حممد هنداو  م.م -

  أبزالنةر/ أجنر  م.م -

  صدار  ( أ/ ممدوح البنر  -



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 رئيس العيار : أ.د / ايهاب صربى -

 األعضاء : -

 الكنيسا  نهردم.م/  -

  الدهة  تيمرء أبزم.م/  -

  صدار  (  د / أال القدخ  -

 ا.د / حنان اجلمل  -رئيس املعيار : أ.د/ زينب امساعيل  -

 األعضاء : -

 أبز سن   م.م / صفرء -

 أ/ أمحد العابي -

  صدار  (  أ/ نررق اخل  -

 رئيس العيار : أ.د / ايهاب البديوى  -

 األعضاء : -

  / اخنة بشوم.م -

 رغدا حممد ع مت /م.م -

  صدار  ( أ/ ترما الشاقرو   -



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 رئيس العيار : أ.د / فاطمة سعد    أ.د / عمرو الشتيحى   -

 األعضاء : -

 عبو عبداملنع  د/  -

  غرا ماوا د/  -

 أمسرء نزفل د/  -

 هب  فت  اهللم.م/  -

 أ/ حممد اخلاصرو    صدار  ( -

ختكز  جملس صدارا الزحردا مرل جممزعر  أسرسري  مرل القيررداا املتمثلر  باةرسر          

، داووكحء الكلي  الثحث ومردخا وحردا ضرمر  اجلرزدا وهر  املسرئزل  برلزحر        عميد الكلي 

  وأه  مر تقزم به هز:

 ختطيل وتناي  ووضا السيرسرا الحام  لنشرط ضمر  اجلزدا. 

وضا آليرا لتفعيرل التقرزخ  الرداخلا برلكلير  لألنشرط  األكرداير  والغرو أكرداير  مرا           

.تزايقهر  ةلس الكلي  لف  وضاوراالتنسي  ما األقسرم املخت

متربع  ومااجع  التقررخا السنزخ  للتقيي  القاتا للكلي  . 

رراا امليداني   دع  ومتربع  صدارا الكلي  واألقسرم املختلف  فا الت ضو لللخ 

متربع  تاتي  املقي  اخلررجا للربنرمج الدراسا حسة املعرخو املعتمدا ومااجع   

.اللزاة  



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

التزجيه واارترد علي العرمل  برلزحدا وااداراا التربع  له. 

حيضا املدخا التنفيق  جملس الكلي  ب فته لعاض خطل العمل الزحدا. 

املنزنر    تقدخ  تقررخا دورخ   لس اادارا عل تطزر العمل برلزحدا وفقر للمهررم  

 به واملشركل الت تزاجه قيرمه  هرمه.

تقرردخ  تقررررخا دورخرر   لررس اادارا عررل مررد  حتقيرر  األعمررر  نبقررر للخطررل     

املزضزع .

املرردخا التنفيررق  للزحرردا لرره كرفرر  ال ررححيرا الحامرر  لتسرريو العمررل، يف ضررزء    

اللزاة  والقزان .

  والدولي  لتطزخا األداء.العمل علا ص رد قنزاا ات ر  ما ائيئرا القزمي   

متربع  تنفيق خط  العمل داخل وحدا ضمر  اجلزدا مل خح  جلر  خرص  تض   

كل جلن  خنب  مل أعضرء هيئ  التدرخس .



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

اء ملرردخحا وخماجرررا تقرزخ  العمليرر  التعليميرر  مررل خرح  قيرررأل مؤتررااا األد   

 العملي  التعليمي  .

ت مي  وصعداد النمرذج لحستمرراا أو األدواا الحام  للتقزخ  . 

  .واملعرون  والطحب واادارخ  نشا اقرف  التقزخ  ب  أعضرء هيئ  التدرخس 

تبرد  اآلراء واخلرباا واألفكررر اخلرصر  بتطرزخا العملير  التعليمير  مرا الزحرداا         

فا الكليرا واجلرمعرا امل اخ  والعابي  .املمرال  

صنشرء قرعدا معلزمرا وملفرا متكرمل  للربامج الدراسي  واملقاراا الدراسي  الترا   

تقدمهر الكلي  .

حتدخد جزانة القزا والضعف فا اامكرنيرا والربامج الدراسي  التا تقدمهر الكلي . 

للخاخج مقدرا تنرفسري  عرلير    متربع  تطزخا الكلي  لرباجمهر ولزاة هر  ر خضمل  

ملزاجه  متطلبرا سزق العمل داخليًر وخررجيًر .

القزمي  والدولي  لتطزخا األداء  العمل علا ص رد قنزاا ات ر  ما ائيئرا  

صعرداد ومتربعر  الررربامج التدرخبير  التررا تسره  فررا تطبير  آليرررا ضرمر  اجلررزدا        

املعرون  .الداخلي  والنمز املها ألعضرء هيئ  التدرخس و

حتدخد اآلليرا ووضا السيرسرا وااجااءاا الحام  لتنفيق صسرتاتيةي  تقزخ  األداء . 

تدعي  ماكل ضمر  اجلزدا برلكلي  مل خح  متربع  صنشرء قرعردا بيرنررا لنتررةج     

ك النترةج لعمل التغقخ  الااجع  ماحل  البكرلزرخزأل ودراس  هق

  اجلزدا مرل خرح  جلرر  خرصر  تضر       خت  تنفيق خط  العمل داخل وحدا ضمر 

 كل جلن  خنب  مل أعضرء هيئ  التدرخس .



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 التزقيت النشرط م

 سبتمرب مل كل عرم اعتمرد تزصيف الربامج واملقاراا الدراسي  للعرم الدراسا اجلرر  1

 سبتمرب مل كل عرم اعتمرد التقاخا السنز  للكلي  للعرم الدراسا املن ام 2

 سبتمرب مل كل عرم اعتمرد خط  التطزخا والت س  السنزخ  للعرم الدراسا اجلرر  3

 سبتمرب وأكتزبا مل كل عرم عقد لقرء نحبي للتعاخف بنا  ضمر  اجلزدا وا عتمرد  4

5 

التعلرري  والررتعل  وحتقيرر  خماجرررا   ورش عمررل عررل صسرررتاتيةيرا 

 التعل 

 أكتزبا وفرباخا مل كل عرم

 أكتزبا وفرباخا مل كل عرم ورش عمل عل حتقي  املعرخو األكرداي  6

 دورخر علا مدار العرم ورش عمل عل نا  صدارا اجلزدا واستيفرء معرخو ا عتمرد 7

 عمل عل ا مت ر  اجليد وقيرأل خماجرا التعلي  املستهدف  ورش 8
خزنيه  مل  -مرخز  -دخسمرب –نزفمرب 

 كل عرم

 نهرخ  دخسمرب ومرخز مل كل عرم تقيي  أداء املقاراا الدراسي   استبيرنرا الطحب(  9

10 

والطحبرري واألنشررط    قيرررأل رضررر الطررحب عررل الرردع  األكرررداا     

 الطحبي  وم ردر التعلي  والتعل  املترح  

 نهرخ  دخسمرب ومرخز مل كل عرم

11 

حتليل استبيرنرا الطحب وصرسر  التغقخ  الااجع  لألقسررم  العلمير    

  خترذ اجااءاا ت  ي ي 

 خنرخا وخزنيز مل كل عرم

12 

مل خح  جلر  متخ    برألقسرم العلمي   حتليل األوراق اامت رني 

وعرراض التغقخرر  الااجعرر  علررا جمرررلس األقسرررم  خترررذ صجررااءاا      

 ت  ي ي  

 فرباخا وخزليز مل كل عرم

 فرباخا وخزنيز مل كل عرم ورش عمل عل آليرا صعداد تقررخا املقاراا والربامج الدراسي  13

14 

 التعرمرررل مرررا األامررررا م  التررردرخة علرررا صجرررااءاا األمرررل والسرررح

 (والكزارث

 –مرراا كررل ف ررل دراسرري  نررزفمرب   
 باخل(أ

15 
 –هيئرر  معرونرر    –قيرررأل رضررر العرررمل   أعضرررء هيئرر  الترردرخس   

 عمر  ( -صدارخ  وفني  

 مرخز مل كل عرم

16 

 –هيئرر  معرونرر    –اء العرررمل   أعضرررء هيئرر  الترردرخس   تقيرري  أد

 عمر  ( –فني  –صدارخ  

 مخزنيز مل كل عر

17 

عاض نترةج قيرأل الاضر وتقيي  األداء علا ا رلس الامسي   خترذ 

 اجااءاا ت  ي ي 

 خزنيز مل كل عرم

18 

حتليل نترةج الطحب  نتية  امت رنرا املقاراا الدراسي  ( وعاضهر 

 علا ا رلس الامسي   خترذ اجااءاا ت  ي ي  

 فرباخا وخزليز مل كل عرم

19 

تسررلي  نسررخ  مررل صح رررةيرا نترررةج املقرراراا الدراسرري  لألقسرررم     

 العلمي  لحنتهرء مل اعداد تقررخا املقاراا الدراسي  

 فرباخا وخزليز مل كل عرم

 خزليز مل كل عرم ورش عمل عل آليرا صعداد التقاخا السنز  للكلي   20

21 

واعتمرررد التقررررخا السررنزخ  للمقرراراا والررربامج      صعررداد ومنرقشرر  

 املن ام الدراسيالدراسي  للعرم 

 أغسطس مل كل عرم

 أغسطس مل كل عرم املن ام  الدراسيصعداد ومنرقش  التقاخا السنز  للكلي  للعرم  22

 أغسطس مل كل عرم اجلرر  الدراسيصعداد ومنرقش  خط  التطزخا السنز  للكلي  للعرم  23



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

وحردا ضرمر  اجلرزدا واملسرئزل  برلزحردا وخنبر  ممثلر  مرل أعضررء           مردخا تتكز  مل 

هيئرر  الترردرخس وائيئرر  املعرونرر  واادارخرر  وخنبرر  مررل الطررحب وتقررزم بزضررا خطرر  الربنرررمج    

التف رريلي لضررمر  اجلررزدا ومعرررخو ا نضرربرط الررداخلي براضرررف  صا مااجعرر  التقررررخا وسررةحا  

را حبل املشركل وتاتية أوليرتهر ، وذل  صا جرنة تعدخل عنرصا خط  ضرمر  اجلرزدا   األقسرم واملبرد

بنرء علا عملي  التقيي  للتنكد مرل جنررح اخلطر  وبنررء علرا ذلر  تقرزم اللةنر  بتقردخ  التقرررخا           

الدورخرر  والتزصرريرا الحامرر   لررس اادارا ، وهررقك اللةنرر  ممثلرر  مررل مجيررا األقسرررم العلميرر       

 رلكلي .واادارخ  ب

تتكز  مل ست  أعضرء مل هيئ  التدرخس برلكلي  تقزم بتنفيق اخلطر  واألنشرط    

 رةيسًر للةن  مل بر   الحام  لنةرحهر وصعداد التقررخا املختلف  وخقزم عميد الكلي  بتعي 

 .أعضرء هيئ  التدرخس لتنفيق مهرم اللةن 

رمج ضمر  اجلزدا التعليمي.التخطيل والتنسي  ألنشط  بان 

دع  نشرط جلن  ضمر  اجلزدا وتقدخ  التزصيرا الحام  ئر كم در للمعلزمرا. 

لألهداا.مااقب  دراسرا ضمر  اجلزدا والتقيي  الدور  للربنرمج للتنكد مل حتقيقه  

تسةيل وتزاي  أنشط  ضمر  اجلزدا وصعداد التقررخا. 



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

ست داث تزصيف املقاراا الدراسي   الدع  الفا لكل األقسرم خح  صعداد وا 

متربع  صجااء التعدخحا علا كل مر ختعل  برلحة   الداخلي  برلكلي . 

متربع  تعدخل وتطزخا اللزاة  الداخلير  للكلير   رر حيقر  املتطلبررا األسرسري  ملزاجهر          

سزق العمل حمليًر ودوليًر.

صعداد تقاخا عل الربنرمج الدراسي واملقاراا الدراسي . متربع  

صعداد منزذج لتزصيف املقار. 

 عقد ورش عمل للتدرخة علرا صعرداد وتزصريف املقرار حبضرزر أعضررء هيئر  التردرخس          

ذو الكفرءا العرلي  مل داخل وخررج الكلي  كل يف جمر  خت  ه.

عقد ورش عمل عل معرخو اجلزدا لت مي  ا مت رنرا. 

رصد لعملي  ا مت رنرا وتقييمهر. 

العمل نبقًر ملعرخو اجلزدا. متربع  حاك  العمل يف الكنرتو ا والتنكد مل سو 

عمل منرذج ا ختبرراا  ر خزاكة التعدخحا اجلدخدا. 

عقد ورش عمل ألعضرء هيئ  التدرخس خب زص اجلزدا. 

متربع  أداء أعضرء هيئ  التدرخس. 

تقزم اللةن  بإنشرء ملف لكل عضز مل أعضرء هيئ  التردرخس تزضر  فيره خت ر  كرل       

والب ثي . عضز وأنشطته العلمي  وا تمعي 

صعداد قرعدا بيرنرا ألعضرء هيئ  التدرخس وملعرروني هيئر  التردرخس خرت  فيهرر حتدخرد        

 األنشط  داخل الكلي .



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

كرداي ، وا جتمرعي (متربع  وتقيي  سيرسرا دع  تئز  الطحب فا كرف    األ 

متربع  كفرءا وجزدا خدمرا تئز  الطحب. 

متربع  تفعيل دور الطحب  شرركته  فا تنفيق أعمر  كرف  اللةر  النزعي . 

لعمل الب ث العلمي.صعداد بنزد صرتردخ   

تنسيس جلن  اخحقيرا الب ث العلمي. 

متربعرر  صجررااء التعرردخحا علررا اللررزاة  اخلرصرر  برلدراسرررا العليررر وفرر  متطلبرررا سررزق  

العمل.

عقد ورش عمل للب ث العلما وناق النشا فا ا حا الدولي  والعرملي . 

متربع  رصد تطبي  الب ث العلما وتزصيل اخلدمرا للمةتما. 

ضا آلي  تزض  أسرأل جلميا األحبرث العلمي  وكيفي  كتربتهر.و 

متربع  صعداد وتزاي  وصعتمرد اخلط  الب ثي  للكلي . 

رصد كفرءا وجزدا التدرخس وكقا بيئ  التعل  واألنشط  ااجتمرعي . 

عمل ورش عمل ودوراا ألعضرء هيئ  التدرخس لضمر  جزدا التعلي  والتعل . 

   ر ختزاف  ما متطلبرا اجلزدا.متربع  م ردر التعلي  برلكلي 

متربع  صعداد قرعدا بيرنرا   ردر ومزارد الكلي . 
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صعداد جدو  سنز  لألنشط  ا جتمرعي  داخل الكلي . 

عمل تنسي  ب  األنشط  الطحبي  املختلف . 

األنشط  وربطهر جبزدا التعلي .رصد هقك  

وضررا خطرر  بإقرمرر  نرردواا لألقسرررم فررا ضررزء املااحررل اللمنيرر  برلسررن  الدراسرري           

وا ستفردا النااخ  والتطبيقي .

رصررد األنشررط  ا جتمرعيرر  املاتبطرر  برلكليرر  فررا ا تمررا اخلرررص برلكليرر  وا تمررا      

اخلررجي  

 فا جمر  الرتبي  الاخرضي .صعداد آلي  تزض  كيفي  تزصيل اخلدمرا للمةتما  

تنسيس مكتة خرص  تربع  اخلاج . 

رصد ومتربع  أداء املكتة وحسل متربع  اخلاج . 

التعاا علا ال عزبرا التا تقربل خا ا الرتبي  الاخرضي  وكيفي  تقليلرهر مرل خرح      

قا الدراسا وهز نرلة.الزا

متربع  صعداد تقاخا سنز  للكلي  . 

صعداد وسرةل مجا البيرنرا وم ردرهر وحتليلهر. 

 الكلي  للخط  القردم .صعداد آلي  لت دخد احتيرجرا  

عمل تقيي  ألعمر  اللةرر  املنبثقر  الرت ا تنفيرقهر مرل خرح  صعرداد تقرررخا تقردمهر           

اللةر .

عمل تقيي  لألعمر  اادارخ  اخلرص  بكل صدارا مل صداراا الكلي  مل خح  صعرداد تقرررخا    

دورخ .
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ا تشكيل عدد مل اللةر  مكزن  مل أعضرء هيئ  التدرخس ومعررونيه  واادارخر  ، وا    

حتدخد مهرم واخت رصرا كل جلن  علا حدا.

 -تردرخة  -كمر ا عمل العدخد مل اللقرءاا ما املستفيدخل فا التخ  را املختلفر    صدارا  

لير  ومرد    منرهج وناق تدرخس( للزقزا علرا نقررط القرزا والضرعف فرا خا ري الك      

منرسب  اخلاخج لسزق العمل وقد ا التزصل صا حتدخد اآلراء وا قرتاحرا الت تقردم بهرر   

املستفيدخل مل خح  ورش العمل واستطح، رأخه .

 -تردرخة  -التنكد مل مد  حتقي  أهداا كل بانرمج برلتخ  را املختلف  برلكلير    صدارا  

يرل ا سرتبيرنرا اخلرصر  بررلطحب     منرهج وناق تدرخس( للزقزا وذل  مل خرح  حتل 

واخلاج  واملستفيدخل واملنس  وامت رنرا آخا العرم ونترةةهر.

حتدخد أنزا، التقييمرا املختلف  الت تستخدم مل أجل تقيري  أداء الطرحب فرا املقراراا      

الدراسرري  التطبيقيرر  والنااخرر  بشرركل فعررر  للتنكررد مررل حتقيرر  النترررةج التعليميرر        

املستهدف .

ل دور املاتد األكرداي وذل  مرل خرح  حتدخرد جممزعر  مرل الطرحب لكرل عضرز         تفعي 

هيئ  تدرخس.

لطحب بتزاخا درجرا املردا وفقرًر ألنرزا، التقييمررا املختلفر  وتزضري  النقررط       تعاخف ا 

املطلزب ااجرب  عليهر فا كل سؤا  وتزاخا درجرا األسئل  .  

وضا آليرا مل قبل كل قس  للتعرمل ما الطحب املتفزق  والطحب املتعثاخل برلكلي . 

مر  ناررم وضرا الردرجرا     ت مي  استبيرنرا خرصر  بررلطحب للتعراا علرا مرد  محة      

ومنرقش  الطحب فا بير  الضعف بهر وناق تفردخهر فا املستقبل ونقررط القرزا وكيفير     

احلفرظ عليهر والعمل علا حتسينهر وتطزخاهر مل خح  عمل التغقخ  الاجعي  .

كيفيرر  عمررل ورقرر     –تقدايرر  العرراوض ال –تعاخررف الطررحب براجربرر  النمزذجيرر     

.  دراسي 
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منرقشرر  الحة رر  الداخليرر  للكليرر  وتشررمل املقرراراا الدراسرري  برلكليرر  وعرردد سرررعرا      

تدرخسهر فا ضزء تنهيل اخلا   لفاص سزق العمل  

اكرل للطرلرة    عمل العدخد مل قنزاا ا ت ر  ب  املؤسسررا احلكزمير  واألهلير  والترا     

.للتعاا علا نبيع  العمل برملؤسس العمل بهر وذل  مل خح   وحدا التدرخة امليداني 

منرقشرر  رؤخرر  ورسرررل  وأهررداا وصسرررتاتيةي  القسرر  العلمرري ومررد  تزافقهررر مررا رؤخرر      

ورسرل  وأهداا وصسرتاتيةي  الكلي  واجلرمع  .  

جتميا اآلراء وتبزخبهر وعمل التغقخ  الااجع  .   

تزسيا قرعدا املشررك  فا صعداد اخلط  ااسرتاتيةي  . 

طر  املسررتقبلي  والررنا  واألسررلية املطررزرا لضررمر    تنكيرد اجلررزدا فرا كرفرر  جزانررة اخل   

القدرا التنرفسي  .

ا ستفردا مل التقنيرا واألمنرط احلدخث  فا العملي  التعليمي  . 

ترردرخة الكفرررءاا البشرراخ  وتطررزخا قرردراا الكليرر  لضررمر  جنرررح تطبيرر  ااسرررتاتيةي    

. لألفضل واقرف  التخطيل املؤسسااملطلزب  ونشا اقرف  التغو

تطبي  املاجعي  احمللي  واجلزدا املهني  والت كي  العلما .  

اعتمرد الزاقعي  واملاون  والتفرعل البنرء والزاعا للتطزراا العملي  واحمللير  مرا ا لترلام     

برملبردئ والقي  .

ا ستفردا مل اخلرباا والتةررب احمللي  والعرملي  .   

األهررداا املاجررزا مررل وحرردا ضررمر  اجلررزدا تطبيرر  أفضررل األسرررلية اادارخرر  لت قيرر   

برلكلي  .
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تطزخا الكفرءاا األكرداي  والتنهيل لتلبي  احلرجرا املستقبلي  .   

رفا جزدا خماجرا العملي  التعليمير   رر خرتحة  مرا احتيرجررا املسرتقبل مرل خرح           

ملخاجرا فا التخ  را املختلف  .املعرخو األكرداي  القزمي  لقيرأل كفرءا ا

ابتكرر نراق وآليررا عمرل جدخردا حتسرل مرل مسرتز  األداء ، وااسرتفردا مرل التقنيررا            

واألمنرط احلدخث  فا العملي  التعليمي  .  

وترردرخة الكفرررءاا البشرراخ   واملررزارد واسررتثمررهر بشرركل أفضررل،التزجيرره املثمررا للةهررزد  

ااسرتاتيةي  املطلزب  .  وتطزخا قدراتهر لضمر  جنرح تطبي  

وضا آليرا لتفعيل التعرو  والشااك  ب  املؤسسرا وا تما احمللا واخلررجي . 

تقزخ  النارم التعليمي وف  معرخو قزمي  و ر سزا ختحة  ما املعرخو الدولي  . 

حتدخد جمر ا التغيو والت دخرا الترا تزاجره الناررم التعليمري برلكلير  ووضرا احللرز          

نرسب  لعحجهر .امل

رفا درج  الرزعي بنهمير  التغريو ورفرا الكفررءا اادارخر  احرداث التغريو املطلرزب فرا            

العملي  اادارخ  والتعليمي  برلكلي  .  

صعطرء الفاص  لتقرزخ  املاحلر  السرربق  مرل خرح  املسر  البيئرا الشررمل للزقرزا علرا            

الت دخرا التا تزاجهه .نزاحي القزا والضعف فا النارم التعليمي برلكلي  و
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 جه  التمزخل اس  املشاو،

حة  

 التمزخل

تررخ  

بدء 

 التنفيق

تررخ  

 ا نتهرء

 تقيي  ااا املشاو، أه  املخاجرا

صنشرء نارم داخلي .1

 للةزدا برلكلي 

وحدا صدارا * 

 املشاوعرا

 

 

 اجلرمع * 

130000 

 

 

 

130000 

مررأل 

2008 

4/5/2010 

صنشررررء وحررردا ضرررمر  اجلرررزدا * 

جمهلا ومحةم  وخزجد ئر هيكل 

 معتمدتنايمي 

وجزد خط  صسرتاتيةي  مزاق  * 

ومعتمرررررردا ومتزافقرررررر  مررررررا  

 صسرتاتيةي  اجلرمع 

خزجرررررد تزصررررريف وتقاخرررررا  * 

للمقرررراراا الدراسرررري  برلكليرررر  

 معتمد

 وجزد دراس  ذاتي  للكلي *

ماف  نيه تقاخا اخررا التطزخا 

 برملشررك 

     260000 أمجرلي التمزخل 

دراس  مس ي  . 2

 للتشزهرا القزامي 

لتحميق الاخف 

واحلضا   رفا  

 الغابي 

وحدا صدارا *

 املشاوعرا

 

 

 

 

 

 

 اجلرمع *

300000

 

 

 

 

200000

20122012

التعرراا علرري نسررب  التحميررق  * 

ذو  التشزهرا القزمي  يف الاخف 

 واحلضا يف حمرفا  الغابي 

التعاا علي أسبرب التشرزهرا  * 

 القزامي  

 قيررررأل املسرررتز  ااقت ررررد   * 

وا جتمرعي لد  تحميق الاخرف  

 واحلضا 

حتدخررررد التماخنرررررا الزقرةيرررر    * 

والعحجيررر  للتشرررزهرا القزاميررر   

 لتحميق الاخف واحلضا

تطبيررر  بانررررمج التماخنررررا  * 

الزقرةي  والعحجير  عرل ناخر     

 الطحب القرةم  بتنفيق املشاو،

 نشا الزعي ال  ي والقزامي

نحب مدربز  علي ت مي  

رص  برلتشزهرا ا ستمرراا اخل

القزامي  وقيرأل التشزهرا للتحميق 

ومدربز  علي وضا الربامج 

العحجي  وعلي كفيف  تطبيقهر 

لعحج التشزهرا للتحميق ونحب 

 مدربز  علي املشررك  ا تمعي 

500000 التمزخل صمجرلي 
 

 

. دراس  مس ي  3

للثقرف  ال  ي  

والغقاةي  لطحب 

 جرمعرا الدلتر

ادارا * وحدا 

 املشاوعرا

 

 

 

 * اجلرمع 

30000

 

 

20000

 

 

2012 2012

التعرراا علرري الثقرفرر  ال رر ي     * 

 لطحب جرمعرا الدلتر

التعررراا علررري السرررلز  ال ررر ي * 

 لطحب جرمعرا الدلتر

حنز السلز  ال ر ي   ا جتركاخردا * 

 السلي 

التعررراا علررري نررراق الزقرخررر     * 

 سزء التغقخ  ألمااض

ب  الكليررا   التعاا علي الفاوق* 

النااخ  والعملي  يف السلز  ال  ي 

 والثقرف  والتغقخ 

ج تزعيرر  للخررردا مسررتز    مبرراا* 

 الثقرف  ال  ي  والغقاةي .

نحب مدربز  علي مجا املعلزمرا 

اخلرص  برلثقرف  الغقاةي  وال  ي  

وت مي  استبيرنرا وكيفي  

تطبيقهر علي ا تما اجلرمعي 

رك  بزسل الدلتر لتنمي  املشر

 اعدادا تمعي  لد  الطحب 

الزجب  الغقاةي  ال  ي  والسليم  

لتطبيقهر يف باامج تزعي  للثقرف  

 ال  ي  والغقاةي 

 50000 التمزخل صمجرلي 
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 جه  التمزخل اس  املشاو،

حة  

 التمزخل

تررخ  

بدء 

 التنفيق

تررخ  

 ا نتهرء

 تقيي  ااا املشاو، أه  املخاجرا

مشاو، السيكرب  .4

 (الدورا السربع  

* وحدا ادارا 

 املشاوعرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * اجلرمع 

17500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17500000 

2012 2014 

 ة ررر  جدخررردا معتمررردا تلررر   * 

 احتيرجرا سزق العمل

تقررررررررخا دورخرررررر  للررررررربامج * 

واملقررراراا الدراسررري  ملررراحلت   

 البكرلزرخزأل والدراسرا العلير

 خط  مزاق  للدع  الطحبي* 

دليرررررل الطرررررحب لألنشرررررط    * 

 الطحبي  

 اخردا الزعي  فرهي  اجلزدا* 

 تقيي  ذاتي مستما* 

   واحملرسب آليرا فعرل  للمسرةل* 

تطزخا يف كفرخ  وكفرءا أعضرء * 

 هيئ  التدرخس وائيئ  املعرون 

 رفا مستز  الب ث العلمي* 

دليررل لضررمر  حقررزق امللكيرر    * 

 الفكاخ 

 ميثرق أخحقي للمهن 

 هيكل تنايمي محة  ومعتمد* 

 وحداا صدارخ  جدخدا جمهلا* 

صرررر ا   –محعرررة قرنزنيررر   * 

مررردرجرا نااخررر  –تطبيقيررر  

 وجمهلا مطزرا

 اخردا معرمل الكلي * 

 وجزد مكتب  مطزرا وحدخث * 

وجرررزد عررردد مرررل املقررراراا    * 

 الدراسي  الكرتونير 

ا رتقرررء برلكليرر  كنحررد بيررزا * 

اخلررررررربا املتميررررررلا لتقرررررردخ    

ا ستشرراا واخلردمرا للمةتمرا   

 احمللي

 وحدا خا   معتمد ومعلن * 

تبك  متكرمل  ترابل الطرحب   * 

 ما احتيرجرا سزق العمل 

 يف صدد تقيي  املشاو،

  35000000 امجرا التمزخل 
 

 

. التدرخة املهنا 5

والتنمي  البشاخ  

كنسرأل لدع  

قدراا الطحب 

واخلا ز  بكلي  

الرتبي  الاخرضي  

للتنهيل لسزق 

 العمل 

صدارا املشاوعرا 

 واجلرمع  

50.000 

 الف جني  

20142015 

* فاخررر  صدار  وتنفيرررق حمرررزر   

 اادارا . 

 * اخردا أعداد املشررك  . 

* خط  معلن  ومعتمدا للتدرخة 

 يف ضزء ا حتيرجرا التدرخبي  . 

* فاخ  مل الطحب حرصل علرا  

TOT    نحب وخا رز  قرردرخل

 علا التزاصل واملنرقش  . 

 * تعلخل القدراا املهني  . 

 * قرعدا بيرنرا للخا   . 

* وحررررردا التنميررررر  البشررررراخ  

 والتنهيل املهنا . 

 * أدل  اسرتتردخه . 

 . * تقي  وقيرأل مادود التدرخة

 تقررخا 

 

 

 

 

 

 

 استبيرنرا 

     50.000 امجرا التمزخل 
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 جه  التمزخل اس  املشاو،

حة  

 التمزخل

تررخ  

بدء 

 التنفيق

تررخ  

 ا نتهرء

 تقيي  ااا املشاو، أه  املخاجرا

. دع  ومتربع  6

اخلطل التنفيقخ  

لزحداا ضمر  

اجلزدا كليرا 

 جرمع  ننطر 

 اجلرمع  

23.460 

 الف جني  

 م2017 م2016

 ة   جدخدا تلبا احتيرجرا * 

 سزا العمل . 

* دليرررررل الطرررررحب لألنشرررررط    

 الطحبي  والدع  . 

 * اخردا الزعا  فرهي  اجلزدا . 

 * تقزخ  ذاتا مستما . 

 * خط  للعةل والفرةض .

* خطررر  لحسرررتعرن  برألسررررتقا  

 املغرتب  . 

* رفررا مسررتز  األداء يف الب ررث    

 العلما . 

 * خط  اسرتاتيةي  معلن  . 

  * نارم معلزمرتا متكرمل.  

 

     23.460 امجرا التمزخل 
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التررخ املستفيدخلاملزضز،اس  احملرضانز، النشرطم

1- 
التعاخرررف باليررررا تقرررزخ  الرررربامج / مسعزد كمر  غااب  أ.دورت  عمل

واملقاراا 

1  /6  /2013 

2- 
 2013/  4/  24التعلي  والتعل أ.د / حممزد أبز اخدورت  عمل

3- 
 أ.د / نررق عبد املنع  فرخدورت  عمل

أ.د / أسرم  العبرسي

 2013/  1/  25  تزصيف الربامج واملقاراا

4- 
 / نررق عبد املنع  فرخد أ.دورت  عمل

أ.د / أسرم  العبرسي

 2013/  4/  4  نا  صدارا اجلزدا ومعرخو ا عتمرد

5- 
 2012/  11/  15  املعرخو ا كرداي  أ.د / نررق عبد املنع  فرخدورت  عمل

6- 
 2012/  11/  30حتزخل املقاراا الكرتونيًرسعرد تره أ.د / ورت  عمل

7- 
 2013/  4/  10 نا  صدارا اجلزدا والتطزخا املستما/ نررق عبد املنع  فرخد أ.دمؤمتا

 

حب ( حرز  منرل القيرردا    ا تطبي  استمرراا استبير  حز  األنااا املعني    نر  

 املدرسي  

ا تطبير  اسررتمرراا اسررتبير  حررز  رضررر الطرحب عررل خرردمرا الرردع  واارترررد    

. الطحبي

ا تطبي  استمرراا استبير   ستطح، رأ    الطرحب ( يف رؤخر  ورسررل  وأهرداا      

 الكلي .

ا تطبي  استمرراا استبير   ستطح، رأ    الطحب ( يف اختيرر القيرداا. 

حب ( عرررل سيرسررررا القبرررز  ا تطبيررر  اسرررتمرراا اسرررتبير  حرررز  رضرررر   الطررر 

.والت زخل

أ    الطحب ( حز  التدرخة امليداني.ا تطبي  استمرراا استبير  حز  ر 
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ا تطبي  استمرراا اسرتبير   سرتطح، رأ    أعضررء هيئر  التردرخس ( يف رؤخر         

 ورسرل  وأهداا الكلي .

نررااا املعنيرر    أعضرررء هيئرر    ا تطبيرر  اسررتمرراا اسررتبير   سررتطح، رأ  األ   

التدرخس ( حز  منل القيردا املدرسي  

ا تطبي  استمرراا استبير   ستطح، رأ    أعضررء هيئر  التردرخس( يف اختيررر      

القيرداا.

استمررا استبير  لتقي  مادود التدرخة . 

 .  التدرخساستمررا استبير  لتقي  أعضرء هيئ   

 األداء برلنسب  للمشاا األكرداا مل الطحب . استمررا استبير  لتقي  

رأ    نرحب الدراسررا العليرر ( يف رؤخر       ا تطبي  اسرتمرراا اسرتبير   سرتطح،    

 ورسرل  وأهداا الكلي .

ا تطبي  استمرراا استبير   ستطح، رأ    نرحب الدراسررا العليرر ( يف اختيررر      

 القيرداا.

ا تطبيرر  اسررتمرراا اسررتطح، رأ  املررزظف  واادارخرر  برلكليرر  عررل منازمرر    

 اجلزدا فا العمل اادار  .

ا تطبي  ا ستمرراا اخلرص  برلاؤخ  والاسررل  واألهرداا ااسررتاتيةي  برلكلير       

صسرتاتيةي  اجلرمع  مل أجل عمل التغقخ  الااجع  . ومد  تنرسبهر ما 

ا تطبي  استمرراا استبير  حز  تقيي  مستز  الاضر الزظيفا للعرمل  . 

ا تطبير  ا سررتمرراا اخلرصرر  برسررتطح، رأ  األنررااا املعنيرر   صدارخرر ( حررز    

منل القيردا املدرسي  .

ا تطبيرر  ا سررتمرراا اخلرصرر  برسررتطح، رأ    اخلررا   ( يف رؤخرر  ورسرررل        

وأهداا الكلي .

اخلا   ( يف الربامج الدراسي  . ا تطبي  ا ستمرراا اخلرص  برستطح، رأ    

ا تطبي  ا ستمرراا اخلرص  برستطح، رأ    اخلا   ( يف اختيرر القيرداا. 

ا تطبي  ا ستمرراا اخلرص  بقيرأل رضرر منامررا العمرل وا تمرا املردني عرل        

صدارا املؤسس  ومستز  خا يهر .
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 –ضرر  صسررترد اجلرمعرر  الاخرضرري الررق  خشررتمل علرري  ملعررة رةيسرري لكرراا القرردم   

رضري  ومردرجرا ( ممرر    ومل قرتره مرل صرر ا رخ    –مضمرر ملمررس  العررب القرز    

حيقرر  دعمررًر كرررمًح للكليرر  تسررتطيا مررل خحلرره أ  تررزيف التلامرتهررر التعليميرر         

والرتبزخرر  فضررًح عررل اادارا برألسررلزب العلمرري وتعارري  ا سررتفردا يف اسررتثمرر       

الاخرضي  حطي خسره  ذلر  يف ترزفو مرزارد ذاتير  برلكلير        املنشااوتسزخ  هقك 

  وقد ا مزافق  جملس اجلرمعر  يف جلسرته املنعقردا    جبرنة خدم  ا تما والبيئ

بن  تقزم كلي  الرتبير  الاخرضري  براترااا الفرا      44يف البند  2011 -11 – 16بتررخ  

.واادار  علي صسترد اجلرمع  ومل قرته 

ا التعرقد ما تاك  بدر للمقرو ا علي صنشرء محررم سربرح  برلكلير  حيرث     

% مرل تررم    5املقرخيس اخلرصر  برحلمررم وقرمرت الشراك  بردفا      رصد املكر  ورفا 

العملي  وذل  قبل استحم املزقا وسيت  ا نتهرء مل العمل برحلمرم وتسليمه للكلي  

تهزر 4خح  

مليرز    6بتكلفر    بإنشرةها ا نتهرء مل املبا اادار  اجلدخد الق  قرمت اجلرمع   

وختكرز  مرل ارحث     2012يف أخرا ترها مرررأل    جني  وستقزم الكلي  برستحم املبا 

صرررله  2 بررهمرردرج ناررا  ، والطرررب  الثرررني  2نزابرر  حيتررز  الطرررب  األو  علرري 

صرررل  ملمررسرر  ا نشررط    2 برره ملمررسرر  ا نشررط  التطبيقيرر  ، الطرررب  الثرلررث     

وا تعلير  هرقا  وغراا خللرا املحبرس     ميررك التطبيقي  ، ومل ر  بكرل دور دوراا   

ميررك التردرخس ودوراا   حةرااا ألعضررء هيئر     –صرر ا   –مل  املبنا دورخل كر

.  2015وا استحم  2013وا وضا حةا األسرأل 

مليرز  ون رف حيرث     ختكلرف وا تطزخا ملعة الكراا الطررةاا وملعرة كراا اليرد       

.العملي  التعليمي  بهمر  اقرم  2015قرمت اجلرمع  بتطزخاهمر وا استحمهمر 

علر  نفرس    –علزم حاكر    –تااء أربا معرمل جدخدا للكلي    معمل فسيزلزجا  

مليز  ون ف .  بتكلف ليرق  بدني  (  –

تااء أدواا وأجهلا للخردا فرعلي  العملي  التعليمي  .  

تررااء أجهررلا وأدواا لتطررزخا عمررل اداراا الكليرر  مررل مشرراو، السرريكرب  بلرر        

الف جني  . 500.000

لي اضرف  دورخل للمبا ا دار  اجلدخد متت املزافق  ع 
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ا تطزخا وصيرن  املبا ا دار  القدخ  واضرف  دور واحد 

 . 2015واستحم   ا اعردا تطزخا وصيرن  مساح الكلي  علي اعلي مستز  

 صيرن  وتامي  وصعردا دهر  املدرجرا  برلدرج  ا ولي والثرني  

 2011( بقرع  املؤمتااا 24ا حتفر  بيزم اخلا   وتكاخ  الدفع    

الندوا التثقيفي  عل  نارم الت زخت  ختيررر القيررداا السيرسري  يف ا نتخربررا      

 2011ساح كلي  الرتبي  الاخرضي  الربملرني (  

 . 2015-2014-2013-2012 -2011ا حتفر  بيزم اليتي    حعة الكلي   

 املشررررك  فررا ا حتفررر  بيررزم اليترري   حبدخقرر  نرررد  أعضرررء هيئرر  الترردرخس          

 2011- 2012-2013-2014-2015  . 

لزكيل الكلي  لشئز  خدمه ا تما وتنمير    التربع صنشرء وحدا ا امرا والكزارث  

 البيئ  

دور ا ختررم   رفار  الغابير  برلتعررو  مرا       ألنفرر  ا حتفر  بإقرمر  خرزم اليرت      

.  2015-2014-2013-2012واارا الشئز  ا جتمرعي  بنرد  اعضرء هيئ  التدرخس  

ااا خنرخا بقرع  املؤمت 25ا ترتا  يف صحتفر  اجلرمع  والكلي  بثزرا  

املشررك  يف ا حتفرلي  املقرم  برملدرج املاكرل   ةمرا الكليررا بسررببر   نرسرب        

تزقيررا باوتزكررز  التعرررو  برر  كليرر  الرتبيرر  الاخرضرري  جرمعرره ننطررر وجرمعرره 

كزسزفز  

 جمرنرر( أمررم    "الكشرف املبكرا علرا اورام الثرد     "اارتردخ  صقرم  القرفل  الطبي  و 

م2012 املبنا ا دار  برلكلي 

م2015ال رلز  الثقرفا  

م2015ملت  التزظيف  

م2015اخلا    عيد 

م2016لقرء ما قاخ  األنفر   

م2016/ 2015لعرم  57357ما مستشفا مرراز   

 م2015اقرم  وحدا اخلا    

وحدا املشررك  ا تمعي    
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 أس  القس 

عدد رسرةل 

 املرجستو 

 الت نزقشت

 عدد مزاضيا 

الت  املرجستو

 سةلت

عدد رسرةل 

 الدكتزراا 

 الت نزقشت

عدد مزاضيا 

 الدكتزراا 

 الت سةلت

 2 1 - 6 قس  املنرهج وناق التدرخس

 5 2 12 13 قس  التدرخة الاخرضي

 - 3 3 5 قس  ا دارا الاخرضي 

 2 2 1 1 قس  الرتوخ  الاخرضي

 7 1 - - قس  علزم احلاك  الاخرضي 

 1 5 4 4 الاخرضي قس  علزم ال    

 - 2 1 1 قس  عل  النفس الاخرضي

 مكتررة ترركرو  الطررحب والتررربا لزكيررل الكليرر  لشررئز  التعلرري  والطررحب وا اعتمررردك  

.12/10/2009بتررخ  

مكتة متربعه اخلا   والتربا لزكيل الكلي  لشئز  ا تما وتنمير  البيئر  واملعتمرد     

 2016-2015وا تطزخا ذل  املكتة  15/3/2010مل جملس الكلي  بتررخ  

ا تطزخا املكتب  الكرتونير وانشرء املكتب  الاقمي  

ه  التعليمي  وحلهر . صندوق تكرو  للطحب ومشركل 

.صقرم  دوراا يف التخ  را املختلف   األنشط  الاخرضي  املختلف  ( 

عمل باوتكرز  تعررو  بر  الكلير  وأكرداير  الطيررر لتردرخة وتنهيرل نرحب الكليررا            

.العسكاخ 

 صقرم  نرد  صريفي برلكير  خلدمر  البيئر  اخلررجير  وأعضررء هيئر  التردرخس برلكلير            

 –م رررع    –خرد   –نرةاا  –سل   –يف مدارأل برلتخ  را الاخرضي  املختلف    قدم 

.( سحح –ترخكزندو 

. م2016عمل دوراا تدرخبي  للقيرداا األكرداي   

.م2016وائيئ  املعرون  عمل دوراا تدرخبي  ألعضرء هيئ  التدرخس  

.م2016عمل دوراا تدرخبي  لإلدارخ   
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 طالب وطالبة  350 الرياضيعدد الطالب املشرتكني بالنشاط 

 –امل ررررع   –نرردو زالترخك –السرربرح   – هتيرراالكرر –املاكررل ا و  فررا  العرررب القررز    

 .تنس الطرول  (  –السحح  –اجلزدو 

 .كمر  اجسرم ( –مجبرا  –محكم   –املاكل الثرنا فا   رفا ااقر   

 .املاكل الثرلث فا      تنس الطرول  (  

 .املاكل ا و  فا       العرب قز  (  

 .ندو ( زترخك – كرراتيهاملاكل الثرنا فا       

  .املاكل الثرلث فا      تنس نرول  ( 

 .كاا خد (  –كاا نرةاا  –  فا      كاا قدم املاكل ا و 

 .كاا سل  (  –املاكل الثرلث فا     كاا قدم مخرسا  

 .اكل الثرنا فا     كاا سل  ( امل 

 .كاا خد (  –املاكل الثرلث فا     كاا نرةاا  



 ضمان الجودة دليل وحدة

  

 .م2015-2014-2013 -2012أعزام  وقد ح لت الكلي   علا العدخد مل املااكل 

الطلبرر  اجلرردد برلكليرر  وكررقا جتميررل مررداخل الكليرر  وبعررض  معسرركا صعررداد وصسررتقبر  

الدهرنرا للبلدوراا .

 ترتا  يف مهاجر  جزالي وجزا ا جرمع  ننطر . اجلزال عمل معسكا صعداد لعشوا  

ا ترتا  يف مهاجر  جزالي وجزا ا جرمع  ننطر .  

 تنفيق احث رححا لألسا برلكلي  للقرهاا والقنرنا وا سكندرخ  . 

والت نامتهر صدارا ا سا برجلرمع  واحل ز   اجلرمع ألسا ا ترتا  يف بطزل  اخلمرسي  

علي املاكل ا و  وكنأل البطزل  .

 ا ترتا  والتناي  يف حفل خترم ا نشط  الطحبي  برلكلي  . 

 "خرزم مرل امرننرر    "ا ترتا  يف املهاجر  املساحي ال يفي لكليرا اجلرمعر   سراحي     
 واحل ز  علي املستز  الثرني علي مستز  كليرا اجلرمع .

مرراذ  "ا ترررتا  يف املهاجررر  املسرراحي الشررتز  لكليرررا جرمعرر  ننطررر  سرراحي         

.  ز  علي املستز  الثرني للةرمع واحل"س احملاو

. الفني والاس  علي اللجرج واملهرراا  الطبرع عمل ورت  فني  لتعلي  الطحب  

 تنفيق اخررا لقاخ  ا نفر  بسرببر . 

والقرررهاا وبزرسررعيد واخررررا تنفيررق رحررحا خررح  العرررم الدراسرري ملررد  ا سرركندرخ    

ا مركل الترر ي  .

 دور  اقريف للنزاب  يف املعلزمرا العرم  . 

ربق  اقرفي  مفتزح  تشمل جمل  حرةل علي مزضزعرا متنزعره يف الثقرفر    عمل مس  

والفنز  وا قت رد والاخرض  والسيرس  . 
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 عمل مسربق  مفتزح  يف أخا ا بتكرراا العلمي  يف جمر  الكمبيزتا . 

عمل مسربق  علمي  يف أخا الب زث العلمي  املبتكاا يف جمر  ت مي  ائيركرل املعدنير     

 ل نرع  الطرةااا . 

 .نرلة ونرلب   470عدد الطحب املستفيدخل  

.جنيه وذل  علي احث دفعرا  33500صمجرلي املسرعداا املردخ  الت صافت برلكلي   

 والعلم جن ض األمم  جرجقي...ف ك مشسام مضيئة يف م انك

 

 

Dr.Ghazy 


