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 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية كلية الهندسة 2

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى .تيجيتهارإست لتطبيق المناسبة التنفيذية الخطة بتصميم الكلية تقوم 

 اإلستراتيجية. وأهدافها الكلية رسالة تحقق التي األنشطة كافة الخطة تتضمن -أ

 المنطقى. وتسلسلها األنشطة تنفيذ أولويات الخطة تظهر -ب

                    :                                             اآلتي نشاط لكل بوضوح الخطة تحدد -ج

 تحقيقها. المطلوب األهداف 

 التنفيذ. آليات 

 .المسئوليات 

 الزمني. الجدول 

 والتقييم. المتابعة مؤشرات 

 اإلنجاز. مستويات 

كليممممة الهندسممممة ( واضممممحة و د يقممممة لتطبيممممق إسممممتراتيجية 1-تنفيذيممممة لجممممدول خطممممةتممممم وضمممم   

لجممممود  و ل الهيئممممة القوميممممة رللتطمممموير طبقمممما لمعممممايي الكليممممة، و تبممممرز  اجممممة بجامعممممة فمممماروس

جميمممم  التايممممات و األهممممداف اإلسممممتراتيجية للمؤسسممممة. و  التنفذيممممة اإلعتممممماد. و تتضمممممن الخطممممة

يوجمممد فمممى الخطمممة نظمممام األولويمممات لانشمممطة و المهمممام المطلممموب تنفيمممذها. كمممما يوجمممد تحديمممد 

 جمممدواد يمممق لمسمممئوليات تنفيمممذ األنشمممطة و المهمممام التمممى تتضممممنها الخطمممة. و تتضممممن الخطمممة 

  زمنيا محدد و مالئم لمرا ل التنفيذ.

( للعام 8ولقد تم إعتماد الخطة التنفذية للخطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة فى مجلس الكلية ر م ل 

 .12/7/2015بتاريخ  2014/2015األكاديمي 

 



 2017   باإلسكندريةجامعة فاروس  - لكلية الهندسةلخطة اإلستراتيجية لمتابعة االخطة التنفيذية 

 

 2017  يونيو   وحدة ضمان الجودة

69 

 الغايات العامة
األهداف 

 اإلستراتيجية

 

 نشطةألا

 التوقيت

 مسئولية التنفيذ
ات مؤشرات/ مخرج

 المتابعة وتقييم األداء

التكلفة 

 التقديرية 

 ج.م
 إلى من

 :التاية األولى

 –كليمممممة الهندسمممممة 

جامعممممممة فمممممماروس 

كأ مممد المؤسسمممات 

العلميممممة المتميممممز  

فمممى مجمممال التعلممميم 

 الهندسى

نظم تطووووووووووووووووووووووير( 1

التقووووووويم المؤسسووووووى 

المسوووووووتمر للفا ليوووووووة 

التعليميووووووة و القوووووودرة 

المؤسسوووووووووية و ادارة 

 الجودة

تطمممممممممموير الهيكممممممممممل . 1

التنظيممممممممممى لالرتقممممممممما  

بمسممممممممتوف اادا  فممممممممى 

 جمي  أنشطة الكلية . 

ل  
 ك

ن
 م

ر
مب

بت
س

ام
ع

 

 مستمر

 

 الكليةوكيل 

 مسئولى لجان الكلية 

 تشكيل اللجان و مهامها 

 مجالس اعتمادها 

 تقارير متابعة اعمال اللجان 

500 

. تحسممممممممين خممممممممدمات 2

المكتبممممة ونشممممر  قممممو  

ر  الملكية القكرية 
مب

ست
ام

ع
ل 

 ك
ن
م

 

 مستمر

 عميد الكلية 

 الكليةوكيل 

 رؤسا  اا سام 

 ادار  المشتريات 

-و ممممممد  ضمممممممان الجممممممود 

  لجنة التدريب و التوعية

 ائممممة بالكتمممب الموجمممود  بالمكتبمممة 

 و الحديثة .

بيممممممان بنسمممممممبة المسمممممممتفيدين ممممممممن 

 المكتبة و المراج  

 صور اافتات بالمكتبة  

 دورات توعية للطالب 

100000 

تطممموير نظمممم صممميانة  .3

المممموارد الماديمممة بالكليمممة 

و تعزيمممز وسمممائل ااممممن 

 و السالمة  

ر
مب

ست
 

 
ام

ع
ل 

 ك
ن
م

 

 مستمر

 

 

 عميد الكلية

لجنة ادار  اازمات و 

 الكوارث 

 لجنة المعامل و الورش 

 

.تقمممممارير لجنمممممة ادار  اازممممممات و 

 الكوارث 

 متابعة خطط الصيانة 

NORMS    المحدثة المعتمد 

 2018ية جداول دراس

  اعد  بيانات بالصور 

 تقارير لجنة المعامل و الورش 

100000 
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. تطوير خدمات 4

 المعامل و ادا  الفنيين 

 

ام
ع
ل 

 ك
ن
 م

س
ر
ما

 

 سنويا

 وكيل الكلية 

 رؤسا  اا سام 

 لجنة المعامل و الورش 

 بالجامعة ادار  المشتريات 

 بالجامعة ادار  الصيانة 

 ادار  الجامعة 

معاممممممممل خطممممممط تطممممممموير ال

 سنويا .

 اعمممممممد  بيانمممممممات للمعاممممممممل 

والممممممورش تشمممممممل  صممممممر 

لكممممممل األجهممممممز  وبياناتهمممممما 

 الفنية.

 خطط تدريب للعاملين 

تقممارير تقيمميم الفنيممين و بيممان 

 بالمكافات 

 تقارير متابعة الصيانة 

فووووو شراء اوووووءش  ش   ووووو     

 .شلم شد شلكاما اة

160000 

. تفعيل دور الطالب 5

 للمشاركة المجتمعية 

 

ست
ام

ع
ل 

 ك
ن
 م

ر
مب

 

 مستمر

 وكيل الكلية 

اانشممممممممطة الطالبيممممممممة لجنممممممممة 

 بالكلية

لجنمممة خدممممة المجتمممم  و تنميمممة 

 البيئة

مركممز خدمممة المجتممم  و تنميممة 

 البيئة  بالجامعة 

التقريممممممر السممممممنوف لالنشممممممطة 

 الطالبية .

 تقرير اليوم العلمى للكلية 

خدمممة المجتمممم  و لجنمممة تقريممر 

 تنمية البيئة

المجتمممم  تقريمممر مركمممز خدممممة 

و تنميمممة البيئمممة  بالجامعمممة عمممن 

 طالب الكلية

10000 

. عقممد  أنشممطة متنوعممة 6

للطممممممممممممممممممممالب لدورات 

 رياضية و ر الت ...(

ل 
 ك

ن
 م

ر
مب

ست

ام
ع

 
 مستمر

 وكيل الكلية 

اانشمممممممطة الطالبيمممممممة  لجنمممممممة 

 بالكلية

التقريممممممر السممممممنوف لالنشممممممطة 

 الطالبية .

 

200000 
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. وضمممممممممم  برنممممممممممام  7

محممممممدد للتممممممدريب مممممممن 

ث عممممممدد الطممممممالب  يمممممم

والفتممر  الزمنيمممة و تقيممميم 

 فتر  التدريب.

يونيو من كل 

 عام

ل
 ك

ن
 م

ر
مب

بت
س

 

 
ام

ع
 

 وكيل الكلية 

 لجنة التدريب الصيفى بالكلية 

 

 الميمممممممدانى مركمممممممز التمممممممدريب 

 بالجامعه 

كشوف باسما  و اماكن تدريب 

 الطالب 

 خطط التدريب بالكلية 

تقارير المتابعة و تحليل نتائ  

 ت ااستبيانا

  إستمارات التقييمونماذج من 

 الميدانى  ائحة مركز التدريب

 بالجامعة المعتمد 

5000 

تطمممممممممممموير نظممممممممممممام -8

خالل العام  اارشاد ااكاديمى 

ر الدراسى 
تم

س
م

 

 وكيل الكلية 

 عميد القبول و التسجيل

 المرشد ااكاديميى العام بالكلية

 المرشدين ااكاديمين باا سام

 

 تابعة المتعثرين الية و تقارير م

تقارير متابعة اارشاد 

 ااكاديمى 

تحليل نتائ  تقييم رضا  

الطالب عن اارشاد ااكاديمى 

 و ااجرا ات التصحيحية 

2000 

تفعيممممل دور الطممممالب -9

خالل العام  فى العملية التعليمية 

ر الدراسى 
تم

س
م

 

 عميد الكلية 

 وكيل الكلية 

 رؤسا  اا سام 

مجالس  اشتراك الطالب فى

 الكلية و اا سام 

مشاركة الطالب فى نشر 

 اابحاث العلمية 

----- 

تشمممممممكيل لجنمممممممة . 10 

الخمممممريجيين و انشممممما  

 اعمممممممممممممد  بيانمممممممممممممات 

لخريجممممممممممى الكليممممممممممة 

ووضممم  اليمممة لتحمممديثها 

. 

 عميد الكلية مستمر 2015مارس 

 لجنة الخريجيين.

 

محاضر اجتماعات لجنة 

 الخريجين 

 

 نماذج من  اعد  البيانات 

 

 

 

500 
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.  تنظممممممميم ملتقمممممممي 11

تممممموليفي للخمممممريجيين 

 مممممن هندسممممة فمممماروس

 و لقا  سنوف

اكتوبر  

2016 
 مستمر

 عميد الكلية

 لجنة الخريجيين.

 

 اعالن الملتقى 

 منشورات الدعاية 

 بيان بالشركات المشاركة 

50000 

. تنظيم دورات 12

تدريبة لالرتقا  

 بخريجى فاروس

 
 إبريل

2016 

 يةعميد الكل مستمر 

 لجنة الخريجيين.

مركز تنمية المهارات ورياد  

 ااعمال

 الخطة التدربية المعتمد  .

تحليل استبيانات مستوف 

خريجى فاروس فى سو  

 العمل 

 

50000 

وض  نظام  -13  

 لجذب الوافدين 
 ادار  الجامعة مستمر  2015

 عميد الكلية

تحديث المو   االكترونى 

 للكلية 

 ن سنويا بيان بالطالب الوافدي

------- 

تفعيل دور المقيم  -14  

 الداخلى و الخارجى 
مرتين بالفصل 

 الدراسى 

 وكيل الكلية مستمر

 رؤسا  اا سام 

الممممممممدير التنفيمممممممذف لو مممممممد  

 ضمان الجود  

*تشكيل لجان مراجعة 

 داخلية 

*تقارير لجنة متابعة الشئون 

 التعليمية 

*لجان فحص الور ة 

و اامتحانية شكليا و فنيا 

 مجالس اعتماد اا سام 

*تقارير المراج  الخارجى 

الفر ة -امتحانات النهائية 

 الخامسة 

30000 
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 :التاية األولى

 –كلية الهندسة 

جامعة فاروس كأحد 

المؤسسات العلمية 

المتميزة فى مجال 

 التعليم الهندسى

( تطوير البرامج 2

التعليمية و المناهج 

الدراسية و اساليب 

 التعلم التعايم و

 

.اعممممممممممممداد المعممممممممممممايير 1

المرجعيمممممة و المؤسسمممممية  

ARS   

 واعتمادها و التوعية بها 

 2015يناير 
ديسمبر 

2015 

 عميد الكلية

 رؤسا  اا سام

لجنة -و د  ضمان الجود  

 التدريب و التوعية 

 

للبمرام  التمى   ARS* اعتمماد 

 NARSا تتبنى 

*تقممممارير المراجمممم  الممممداخلى و 

 الخارجى .

ا سمممممام و الكليمممممة * مجمممممالس ا

 ARSاعتماد 

 *خطة التدريب بالكلية 

 

35000 

. مراجعممممممة توصممممممي  2

البممممممرام  و المقممممممررات 

وفقممممممممممممممممممممما لمممممممممممممممممممممل 

ARS&NARS   مستمر 2016سبتمبر 

تطوير الشئون التعليمية و لجنة 

 التعليم بالكلية 

 رؤسا  اا سام

المممدير التنفيممذف لو ممد  ضمممان 

 الجود .

 

 تقارير المراجعة 

الشئون التعليمية لجنة محاضر 

 تطوير التعليم بالكليةو 

 مجالس اعتمادها و

500 

. اعمممممممممماد  صمممممممممميا ة 3

توصمممممممي  البمممممممرام  و 

المصممممممممممممممممممممممممفوفات  و 

 مراجعتها و اعتمادها 
 2016يناير

ديسمبر 

2016 

  عميد الكلية

تطوير الشئون التعليمية و لجنة 

 التعليم بالكلية

المممدير التنفيممذف لو ممد  ضمممان 

 الجود .

عمممماد  الصمممميا ة نممممماذج مممممن ا

  للبرام 

تقممارير المراجعممة الداخليممة و 

 الخارجية المعتمد 

500 

. مراجعممممممممة تقممممممممارير 4

البرام  السنوية و خطمط 

 التعزيز 

سبتمبر  من كل 

 عام 
 مستمر

  عميد الكلية

تطموير الشئون التعليميمة و لجنة 

 التعليم بالكلية

المممدير التنفيممذف لو ممد  ضمممان 

  السنوية تقارير البرام  

 خطط التعزيز لال سام 

اعتممماد همما لمجممالس الكليممة و 

500 
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 اا سام ( الجود .

. اسممممممممممممممممممممممممممتمرارية 5

التطمممموير فممممى  أسمممماليب 

التعلمممممممممممميم التفمممممممممممماعلي 

 المختلفة.

كل فصل 

 دراسى 
 سنويا

 عميد الكلية

 رؤسا  اا سام 

  أعضا  هئية التدريس

مركمممممممز ضممممممممان الجمممممممود  

 بالجامعة 

  رار مجلس الجامعة 

 عمال الطالب نماذج من ا

نمممممماذج ممممممن تقمممممارير متابعمممممة 

 التعليم التفاعلى 

500 

. عقمممممممممد ممممممممممؤتمرات 6

ما رس من  األ سام العلمية.

 كل عام
 سنويا

 رؤسا  األ سام

  

 تقارير مؤتمرات اا سام 

 

 

25000 

. عقممممد اليمممموم العلمممممى 7

 ما يو من   بالكلية.

 كل عام   

 عميد الكلية سنويا

 رؤسا  األ سام

  لة من اا ساملجنة ممث

تقريمممر اليممموم العلممممى للكليمممة 

 و توصياته 

 

25000 

. عقد اتفا يات و برام  8

للتعاون و التبادل الثقافى 

 نوفمبر .و العلمى 

2015 

 

 

 مستمر

 ادار  الجامعة

 عميد الكلية

 لجنة ااتفا يات الدولية

تقممممممارير متابعممممممة اتفا يممممممة *

KTH  

نمممممممممماذج ممممممممممن تقمممممممممارير *

 الزيارات 

 ت اخرف تفا ياا*

 

800000 
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 :التاية األولى

 –كلية الهندسة 

جامعة فاروس كأحد 

المؤسسات العلمية 

المتميزة فى مجال 

 التعليم الهندسى

( أ ضاء هيئة 3

التدريس  و الهئية 

المعاونة  لى درجة 

  الية من الكفاءة.

 

.تشممممممممممجي  المممممممممممن  1

الدراسممممممية ممممممما بعممممممد 

الممممممممممممدكتورا  مممممممممممممن 

 الجامعات ااجنبية 
 تمر مس 2015

 ادار  الجامعة 

 عميد الكلية

لجنمممممممممة البحمممممممممث العلممممممممممى و 

 العال ات الثقافية 

 نماذج من المن  و شروطها 

 نماذج من المقبولين بالكلية 

تقممممممممارير متابعممممممممة لالبحمممممممماث 

 المنشور 

500 

. عقمممممممممممممممممممد دورات 2

لتنميممممممممممممة  ممممممممممممدرات 

هئيمممممممممممممة  أعضممممممممممممما 

التمممممممدريس و الهئيمممممممة 

 المعاونة.

 

خالل العام 

 الدراسى 

 
 مستمر 

م يركممممممممز تطمممممممموير التعلممممممممم

 بالجامعة.

خطمممط التمممدريب المعتممممد  ممممن 

المركممممز و كشمممموف الحضممممور 

 ونماذج الشهادات 

 

 

 

20000 

عقممممممد اتفا يممممممات و . 3

بروتوكمممممممموات ممممممممم  

جامعممممممممممات اجنبيممممممممممة 

لتبمممممممممادل و تمممممممممدريب 

أعضممممممممممممما  هئيمممممممممممممة 

التمممممممدريس و الهئيمممممممة 

المعاونمممممممممممممة فمممممممممممممى 

 مجاات مختلفة
2
0
1
5

 

 مستمر

م يمركز تطوير التعل

 بالجامعة.

لجنة ااتفا يات 

 الدولية

نممممممماذج مممممممن البروتوكمممممموات 

 م  جامعات اجنبية المو عة

25000 
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. اعمممداد خطمممة  لتنميمممة 4

 ممممدرات أعضمممما  هيئممممة 

التمممممممممممدريس والهيئمممممممممممة 

 المعاونة.

نهاية كل  عام 

 دراسى

و ممممممد  ضمممممممان الجممممممود  ل  مستمر

و  لجنمممة التمممدريب و التوعيمممة

 (لجنة ااستبيانات 

 مركز الجود  بالجامعة.

مركممممممممز تطممممممممموير المممممممممتعلم 

 بالجامعة.

 ائممممممممممممممة باا تياجمممممممممممممات 

 التدريبة 

خطممممممة التممممممدريب المعتمممممممد  

 بالكلية 

الخطمممممة التدريبمممممة المعتممممممد  

ممممن مركمممز ضممممان الجمممود  

 بالجامعة 

كشممممم  الحضمممممور و المممممماد  

 العلمية 

---- 

. تقيممممممممميم أعضممممممممما  5

هيئمممممممممممة التمممممممممممدريس 

والهيئمممممممممة المعاونمممممممممة 

بواسممممممطة إسممممممتبيانات 

 الطالب.

نهاية كل 

فصل 

 دراسى

 مستمر

مركمممممممممز ضممممممممممان الجمممممممممود  

 بالجامعة

 نماذج من ااستبيانات 

 ونتائ  التقييم 

 ااجرا ات التصحيحية 

 

500 

مراجعممممممة إسممممممتمارات 

التقممممممممممممويم الممممممممممممذاتى 

بواسمممممممممطة أعضممممممممما  

هيئمممممممممممة التمممممممممممدريس 

ومراجعتممممه مممممن  بممممل 

 رؤسا  األ سام.

مرتين خالل 

كل فصل 

 دراسى

 مستمر

 عميد الكلية

  سام رؤسا  األ

نائمممب رئممميس الجامعمممة فمممى همممذا 

 الشأن .

  

تقريمممر عميمممد الكليمممة المممدورف  

إلسممممممتمارات التقممممممويم الممممممذاتى 

 ألعضا  هيئة التدريس.

تقرير نائب رئميس الجامعمة فمى 

 هذا الشأن .

  نماذج من التقويم الذاتى

500 

 :التاية األولى

 –كليووووووووة الهندسووووووووة 

( اإل تماد 4

 المؤسسى

تشكيل فريق اعداد . 1

 معايير الدراسة الذاتية 

 2015سبتمبر 

 

 مستمر

 

 عميد الكلية

 وكيل الكلية

التشممممكيل و مجلممممس الكليمممممة 

 لالعتماد .

500 
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جامعوووووووووة فووووووووواروس 

كأحووووووود المؤسسوووووووات 

يوووووووزة العلميوووووووة المتم

فوووووى مجوووووال التعلووووويم 

 الهندسى

   

 

الممممممممدير التنفمممممممذف لو مممممممد  

 ضمان الجود 

 

تقريممممممر مراجعممممممة الخطممممممة 

التنفيذيممة مممن مركممز ضمممان 

 بالجامعة . الجود 

تقمممممممارير متابعمممممممة اعمممممممداد 

 معاااء شلدءشسة شلذشراة

. تشكيل لجان و د  2

 ضمان الجود  

 عميد الكلية بداية كل عام دراسى

الممممممممدير التنفيمممممممذف لو مممممممد  

 ضمان الجود 

التشممممكيل و مجممممالس الكليممممة 

 لالعتماد.

--- 

. ورش عممممل للتوعيمممة 3

 و التثقي  بالجود  

ريب و طبقا لخطة لجنة التد

 التوعية 

الممممممممدير التنفيمممممممذف لو مممممممد  

 ضمان الجود .

لجنممة  -و ممد  ضمممان الجممود 

 التدريب و التوعية 

 خطة التدريب المعتمد  

نمممممممممممماذج ممممممممممممن تحليمممممممممممل 

اسمممممممممممممتبيانات المممممممممممممدورات 

و كشممممممممم  وورش العمممممممممل 

 الحضور

500 

التقممدم لالعتممماد  مممن  -4

 بل  الهيئة القومية لجود  

 التعليم و اإلعتماد.

ر 
اي
ين

2
0
1
6

 

ر 
مب

س
دي

2
0
1
7

 

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

اللجنمممممممة التنفيذيمممممممة لو مممممممد  

 ضمان الجود  بالكلية.

 نماذج من :

توصممممممممممممممي  و تقممممممممممممممارير 

 المقررات 

 توصي  و تقارير البرام  

الداخليممممة تقممممارير المراجعممممة 

 و الخارجية 

 

50000 
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 الثانيةالتاية 

–كليمممممة الهندسمممممة 

جامعممممممة فمممممماروس 

كأ مممد المؤسسمممات 

المتميممممز  العلميممممة 

فمممى مجمممال البحمممث 

 .العلمى

 مواكبمممممممممممممممممممممممممة 1

مجمممممماات البحممممممث 

للتطممممممور  العلمممممممى

 التكنولوجى

. تحديمممممد المجممممماات 1

البحثيمممممممممة باا سمممممممممام 

 العلمية
 مستمر 2015يناير

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

لجنمممممممة البحمممممممث العلممممممممي.و 

 العال ات الثقافية

 

مجمممممماات البحممممممث العلمممممممى 

 المعتمد  باا سام .المحدثة و 

   بيانات لالنتاج العلمى  اعد

----- 

. خطمممممممممط للبحمممممممممث 2

العلممممممممى باا سمممممممام و 

 مستمر 2015فبراير  الكلية 

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

و  لجنة البحث العلمي

 العال ات الثقافية

خطممة للبحممث العلمممي بالكليممة 

 معتمد .

نمممممماذج ممممممن المشمممممروعات 

البحثيمممة المشمممتركةو الممولمممة  

 محليا و دوليا.

500 

. عقمممممممد ممممممممؤتمرات 3

علمية فى التخصصات 

 المختلفة بالكلية
 

 2015اكتوبر 

 مستمر

 

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

 لجنة المؤتمر الدولى بالكلية 

ااول. ل المممممممممدولى الممممممممممؤتمر 

نسمممخ ممممن -برنمممام   -بروشمممور

 اابحاث المقدمة(

الممممدولى لجنمممة اعمممداد الممممؤتمر 

و 2018الثممممممممممانى نمممممممممموفمبر  

 اعالناته 

100000 

. تطمممممممموير المعامممممممممل 4

لخدمة التطور فمي مجمال 

 البحث العلمي.

 الكلية عميد مستمر 2015مارس 

 رؤسا  األ سام

 لجنة الورش و المعامل 

بيمممممان بمممممااجهز  المطلوبمممممة 

خطمممممة تطممممموير المعاممممممل و ل

 تقرير المتابعة.

1000000 
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. تحفيمممممممز أعضممممممما  5

هئيمممممممممممة التمممممممممممدريس 

للمشمممممممممممماركة فممممممممممممى 

الممممؤتمرات الدوليمممة و 

دوريممممات  النشممممر فممممى

 عالمية 

  سنويا خالل العام

 ادار  الجامعة 

صمممممور كشممممموف المكافمممممأت 

والمشمممممممممممممممممماركة فممممممممممممممممممى  

 المؤتمرات  العلمية.  

 مممممممرار مجلمممممممس الجامعمممممممه 

 لصرف المكافات 

بيمممممان باابحممممماث المنشمممممور  

 دوليا و محليا 

500000 

 الثانيةالتاية 

–كليمممممة الهندسمممممة 

 جامعة فاروس 

 

كأ مممد المؤسسمممات 

يممممز  العلميممممة المتم

فمممى مجمممال البحمممث 

 .العلمى

تطوووووووير القوووووودرات -2

البحثيوووووووووووووة لووووووووووووود  

أ ضوووووووووووواء هيئووووووووووووة 

التوووووودريس و الهيئووووووة 

 المعاونة  

 

عقممممممممممممممممممممد دورات -1

لتنميممممممممممممة  ممممممممممممدرات 

أعضممممممممممممما  هئيمممممممممممممة 

التمممممممدريس و الهئيمممممممة 

 المعاونة 

ى 
س
را

لد
 ا
ام

لع
 ا
ل
ال

خ
 

 مستمر 

م يمركممممممممز تطمممممممموير التعلمممممممم

 بالجامعة.

خطمممط التمممدريب المعتممممد  ممممن 

ر المركممممز و كشمممموف الحضممممو

 ونماذج الشهادات 

 

50000 

تشممممممممجي  المممممممممن   -2

الدراسممممممية للحصممممممول 

علمممى  المممدكتورا  ممممن 

2 الجامعات ااجنبية 
0
1
5

 

 مستمر 

 ادار  الجامعة 

 عميد الكلية

لجنمممممممممة البحمممممممممث العلممممممممممى و 

 العال ات الثقافية 

 نماذج من المن  و شروطها  

 نماذج من المقبولين بالكلية 

لين الية و تقارير متابعة  المسمج

 لدرجة الدكتورا 

 بيان باابحاث المنشور 

500 
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 الثانيةالتاية 

–كليمممممة الهندسمممممة 

 جامعة فاروس 

كأ مممد المؤسسمممات 

العلميممممة المتميممممز  

فمممى مجمممال البحمممث 

 .العلمى

بحوووووووو   لميوووووووة ( 3

 .متميزة

 

تشممممممممجي  أعضممممممممما  . 1

هيئمممممة التمممممدريس للتقمممممدم 

للحصمممممممممممممول علمممممممممممممى 

مشمممروعات ممولمممة ممممن 

 جهات مختلفة .

وا
لم

ا 
بق
ط

د 
عي

م 
قد

الت
ر  

تم
س
م

 

 عميد الكلية

 و لجنمممممممممة البحمممممممممث العلممممممممممي

  العال ات الثقافية

  لجنة اااتفا ات الدولية.

نموواذم موور ماووء واة مم لووة 

هائوووووة  أوضوووووا اووووواءا فا وووووا 

 شلردءاس

--- 

تشجي  اابحاث  -2

المشتركة بين اا سام 

 العلمية 

ر
مب

بت
س

 

 
2
0
1
5

 

 

 مستمر

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

العال ات  و حث العلميلجنة الب

 .الثقافية

نمممممممممماذج ممممممممممن اابحممممممممماث  

المشممممممممتركة ل مشممممممممروعات 

 تخرج ( 

------ 

تشجي  اابحاث  -3

 لخدمة القضايا الوطنية

ر 
مب

بت
س

2
0
1
5

 

 مستمر

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

 و لجنمممممممممة البحمممممممممث العلممممممممممي

 العال ات الثقافية

نمممممممماذج ممممممممن مشمممممممروعات 

 .مصادر الطا ة البديلة 

مشممممممممماري  نمممممممممماذج ممممممممممن 

المحافظممممممة علممممممى التممممممراث 

 السكندرف 

1000 

 الثانيةالتاية 

–كليمممممة الهندسمممممة 

جامعممممممة فمممممماروس 

كأ مممد المؤسسمممات 

العلميممممة المتميممممز  

فمممى مجمممال البحمممث 

( انشاء برامج 4

الدراسات العليا التى 

تحقق الخطة البحثية 

 .للكلية

 

. اعداد اللوائ  1

 للبرام  المختلفة 

 

  

 2015يناير 

س
م

ر
تم

 

 ادار  الجامعة 

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

 و لجنمممممممممة البحمممممممممث العلممممممممممي

 العال ات الثقافية

نمووواذم مووور لووو شئت شلدءشسوووواة 

 شلعلاا للبءشمج شلمقدمة 

500 
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  .العلمى
.  توفير عدد من 2

أعضا  هئية التدريس 

لتلبية ا تياجات 

 الدراسات العليا 

  

 2015يناير 

ر
تم

س
م

 

 ادار  الجامعة 

 عميد الكلية

 ا  األ سامرؤس

 

ملفوووواة شنمكانوووواة شلماداووووة 

 .  شلباءاة للكلاة

 

250000 

 
. التسويق للبرام  3 

 فور اعتمادها 

 2015يناير 

ر
تم

س
م

 

 ادار  الجامعة 

 عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

 ادار  التسويق بالجامعة

  100000 

 :التاية الثالثة

–كليووووووووة الهندسووووووووة 

جامعوووووووووة فووووووووواروس 

كأحووووووود المؤسسوووووووات 

متميوووووووزة العلميوووووووة ال

فووووووى مجووووووال  دمووووووة 

المجتمتووووووووووووووووووووووووو  و 

 تنمية البيئة .

( تطوووووير و توووورويج  1

وحوووووووودات و معاموووووووو  

الكليووووووووووووة لخدمووووووووووووة 

و تنميممممممة المجتموووووو  

 البيئة .

 

تمممممممروي  للخمممممممدمات  .1

المقدمممممممة مممممممن معامممممممل 

 وو دات الكلية 

ر  
اي
ين

2
0
1
5

 

 مستمر 

 عميد الكلية

لجنمممممممة خدممممممممة المجتمممممممم  و 

 تنمية البيئة .

مركممممممز خدمممممممة المجتممممممم  و 

 ة البيئة بالجامعة.تنمي

 ادار  التسويق بالجامعة .

بيممممممممان بالخممممممممدمات التممممممممى 

 تقدمها المعامل 

 منشورات الدعاية 

 فواتير الو دات و المعامل

20000 

( تفعيممممممممممممممممممممل 2 (1

التواصمممممممممل مممممممممم  

المؤسسمممممممممممممممممممممات 

لقمممممما  سممممممنوف ممممممم   -1

 ااطراف المجتمعية 

 

خمممممالل العمممممام 

 الدراسى 

 

 مستمر

 

 لكليةعميد ا

 وكيل الكلية

 رؤسا  األ سام

تقمممارير الممممؤتمرات العلميمممة 

 لال سام 

الجمممود  ضممممان  لقممما  و مممد  

 السنوف 

25000 
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الهندسمممممممممممممممممممممية و 

منظممممممممممممممممممممممممممممات 

 المجتم .
 

المممممممدير التنفيممممممذف  لو ممممممد  

 ضمان الجود  

 

زيمممممممارات ميدانيممممممممة  -2

للمؤسسممممممممممممممممممممممممممممات و 

 الشركات الصناعية 

خالل العام 

 الدراسى 

 عميد الكلية مستمر

 وكيل الكلية

 رؤسا  األ سام

 .ضا  هئية التدريسأع

تقمممممممممممممممارير الزيمممممممممممممممارات 

بالشممممممركات مممممممن اا سممممممام 

 المختلفة 

50000 

بروتوكمممممموات ممممممم   -3

 مؤسسات صناعية 
خالل العام 

 الدراسى 

 عميد الكلية مستمر

 وكيل الكلية

مركمممممممز الجامعمممممممة لخدممممممممة 

 المجتم  و تنمية البيئة .

لجنمممممممة خدممممممممة المجتمممممممم  و 

 تنمية البيئة

الحصمممممممول علمممممممى خطابمممممممات 

 لة.المراس

نسمممممخة ممممممن البروتوكممممموات   

  و المفعلة المو عة  

500 

 :التاية الثالثة

–كليووووووووة الهندسووووووووة 

جامعوووووووووة فووووووووواروس 

كأحووووووود المؤسسوووووووات 

العلميوووووووة المتميوووووووزة 

فووووووى مجووووووال  دمووووووة 

المجتمتووووووووووووووووووووووووو  و 

 تنمية البيئة .

. المساهمة فى نشر 3

الو ى البيئى و 

الثقافى بقضايا 

 .المجتم  و البيئة

 

. رصممممممممد مشمممممممماكل 1

 المجتم  

 

. 

 

  2016يناير 

 

 مستمر

 عميد الكلية

لجنمممممممة خدممممممممة المجتمممممممم  و 

 .تنمية البيئة

مركمممممممز الجامعمممممممة لخدممممممممة 

 المجتم  و تنمية البيئة .

  

 

10000 

. عقمممممممممممد نمممممممممممدوات 2

ودورات عممممن  ضممممايا 

البيئممة مممن خممالل نخبممة 

 يناير 

2015 

 مستمر
 عميد الكلية

 لكليةوكيل ا

لجنمممممممة خدممممممممة المجتمممممممم  و 

بيمممممممممان بالمحاضممممممممممرات و  

 الندوات 

كشمممم   ضممممور النممممدوات و 

 

50000 
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مممممممن أعضمممممما  هيئممممممة 

التممممممدريس للمشمممممماركة 

 فى  ل المشكالت.

 .تنمية البيئة

مركمممممممز الجامعمممممممة لخدممممممممة 

 المجتم  و تنمية البيئة

 الدورات. 

 .نسخ من الدورات و الندوات

نشممممممممر و توعيممممممممة  -3

الطمممممممممالب انشمممممممممطة 

خدمممممممممة المجتممممممممم  و 

تنميممممة البيئممممة ووضمممم  

اليمممممممه للتحفيمممممممز فمممممممى 

 .شاركة الم

 يناير 

2015 

 مستمر
لجنمممممممة خدممممممممة المجتمممممممم  و 

 .تنمية البيئة

لجنممممممة اانشممممممطة الطالبيممممممة 

 بالكلية

مركممممممز خدمممممممة المجتممممممم  و 

 .تنمية البيئة 

 نماذج من تقارير اللجان 

بيمممممان بالمشممممماري  الميدانيمممممة 

 المفعلة.

 التى تمت اعالنات اانشطة  

5000 

: التايممممممة الرابعممممممة

تطمممممموير و تنميممممممة 

ذاتيممممممة الممممممموارد ال

لكليمممممممة الهندسمممممممة 

جامعممممممممممممممممممممممممممة –

 .فاروس

. استكمال إنشاء و 1

تفعي  وحدات تنمية 

 الموارد بالكلية.

 

تقممممممممممممممممديم دورات  -1

 تدربية و مهنية
 مستمر 2015يناير 

 عميد الكلية

 وكيل الكلية

 رؤسا  األ سام

 مسئولى المعامل و الو دات

 ادار  الجامعة

نماذج من الدورات و 

 الندوات 

 تصور من اإلعالنا

50000 

تقمممممديم استشمممممارات  .2 

 .هندسية
 2015يناير 

 

 مستمر

 عميد الكلية

 ادار  الجامعة
نماذج من التقارير المقدمة و  

 الفواتير

 

--- 

 
. تقمممديم اختبمممارات و 3

 تحاليل 

 2015يناير  

 

 

 مستمر

  عميد الكلية

 رؤسا  األ سام

 مسئولى المعامل و الو دات

 لجنة المعامل و الورش

 جامعةادار  ال

 لوائ  المعامل  و الو دات

الدور  المستندية و نماذج 

 من الفواتير

 صور من اإلعالنات

20000 

  
تصمممممممميم و تنفيمممممممذ . 4

ر 
اي
ين

2
0
1

5
 مستمر 

 عميد الكلية

 لجنة المعامل و الورش
 50000 لوائ  المعامل  و الو دات
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نمممممماذج هندسمممممية ممممممن 

 خالل الورش
 ادار  الجامعة

الدور  المستندية و نماذج 

 لفواتيرمن ا

 صور من اإلعالنات

 


