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 كلمة العميد
انعًذ هلل انذز٘ عهذى بذانقهى ل عهذى االَغذاٌ يذا نذى ٚعهذىل ٔانصذ ع ٔانغذ و عهذٗ        

عذذٛذ انعذذشع انعصذذىل ٔعهذذٗ انذذّ ٔاتذذعابّ عذذادات االيذذىا يذذٍ انًعذذشٔف اٌ انحخطذذٛ  

االعحشاجٛصٙ أعهٕع ئداس٘ ٚخحهف عٍ غٛشِ يٍ األعانٛب اإلداسٚة فٙ كـٌٕ يبادئذّ 

سع انعًهٛذذذة انًٛذاَٛذذذة ٔانفكذذذش ٔأعذذذانٛبّ َٔاشٚاجذذذّ قذذذذ شذذذشٖ جطٕٚشْذذذا يذذذٍ انحصذذذا

انُابع يٍ انعاشذة ئنذٗ جطذٕٚش أدال انًُاًذات عهذٗ انًذذٖ انبعٛذذ ن ذًاٌ  األكـادًٚٙ

بقائٓا ٔئٚصاد أشـٕال ظٕٛٚة جغحفٛذ يٍ اإليكاَٛات انًحاظة بصٕسع فعانة جعحًذ عهذٗ 

 انحخطٛ  االعحشاجٛصٙ كأعـهٕع عهًٙ قادس عهٗ جعقٛق األْذاف انًُشٕدعا

كذذٙ جذذحًكٍ كهٛذذة انضساعذذة يذذٍ يًاسعذذة أعًانٓذذا ٔجعقٛذذق أْذذذافٓا انحذذٙ يذذٍ ٔن       

شأَٓا جعقٛق أْذاف انًصحًع يٍ ئيذذادِ بذانكٕادس انفُٛذة انًذسبذة ٔانًإْهذة فذ  بذـذ 

أٌ ٚكذذـٌٕ ُْذذـاط جخطذذٛ  اعذذحشاجٛصٙ ٚٓذذذف ئنذذٗ سفذذع يذذـغحٕٖ انكهٛذذة ٔفذذٙ انُٓاٚذذة 

يشذك ت يحُٕعذة كاَخفذا   جعقٛق ضًاٌ انصٕدع ل ظٛد جعاَٙ كهٛات انضساعة يذٍ

االقبذذال عهذذـٗ انذساعذذة بٓذذال ٔبانحذذانٙ قهذذة ةشٚصٛٓذذا اضذذافة انذذٗ قهذذة فذذش  انعًذذم 

انًحاظة نٓىا ٔجبذشص أًْٛذة انحخطذٛ  االعذحشاجٛصٙ فذٙ يإعغذات انحعهذٛى بشذكم عذاو 

ٔانحعهٛى انعانٙ بـشكم ةا  فذٙ أَذّ ٚشذكم عًهٛذة ٔضذع ةاسدذة يعذذدع نهحٕشٓذات 

ة نٓـال كًا أَٓا جشكم انٕعٛهة ٔانًُٓصٛة انحٙ جقٕد عًذم انحٙ جعًم انًإعغة يٍ 

انًإعغذذة انحعهًٛٛذذة َعذذٕ جعقٛذذق أْذذذافٓاا ٚعذذذ انحخطذذٛ  االعذذحشاجٛصٙ أظذذذ االدٔات 

االداسٚذذة انحذذٙ جغذذاعذ انًُاًذذـات انحعهًٛٛذذـة عهذذـٗ انحعذٚذذذ انذذذقٛق ن ٔنٕٚذذات ظٛذذد 

ًخششذذذات انحعهًٛٛذذذة جذذذشجب  باألْذذذذاف انًُذذذـشٕدعل ٔانحذذذـٙ جعًذذذـم عهذذذـٗ جعذذذـغٍٛ ان

ٔشعهٓذا اكرذذش ي ئًذذة نغذذٕ. انعًذذما َعذذأل كعًذذادع كهٛذذة انضساعذذة اٌ َ ذذع جخطٛطذذا 

اعذحشاجٛصٛا  ٚشذذاسط فٛذذّ شًٛذذع انعذذايهٍٛل ٔانعًذم عهذذٗ جطذذٕٚش انٕعذذائم ٔاإلشذذشالات 

انشؤٚة ٔانشعذانة ٔانااٚذات اإلعذحشاجٛصٛة ٔيذا ٚح ذًٍ رنذ  يذٍ  انـ شٔسٚة نحعقٛـق

نكذذم يذذٍ انًحاٛذذشات انذاةهٛذذة ٔانخاسشٛذذة نبٛمذذة انكهٛذذة يذذٍ عًهٛذذة جعهٛذذم اعذذحشاجٛصٙ 

ةبذشع ٔجخصذ ل ٔاعذحخذاو  ة ل جشكٛم فشٚق ٔضذع انخطذة ٚذـ ى أشذـخاتا  رٔ٘

إلبشاص َقاد انعٕايم انذاةهٛة ٔانخاسشٛة انحٙ جذإذش عهذٗ انًُإيذة  SWOTجعهٛم 

       انحعهًٛٛةا

                                                                                       

 العميد                                                                                                    
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 فريق اعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الزراعة
بًٕشذب  0206-0202جى جشكٛم فشٚذق نعذذاد انخطذة االعذحشاجٛصٛة نكهٛذة انضساعذة نهفحذشع يذٍ 

 ل ٔجكٌٕ انفشٚق يٍ:8/20/0202( فٙ 2892االيش االداس٘ انًشقى )

  

  االعى ت

 سئٛغا ظغٍ ْاد٘ يصطفٗاوادا أ 2

 ع ٕا باعى سظٛى بذساوادا أ 0

 ع ٕا َضاس عهًٛاٌ عهٙاوادا أ 3

 ع ٕا أادا عرًاٌ ةانذ عهٕاٌ 4

 ع ٕا فاسط يعًذ عٓٛمأادا  5

 ع ٕا عذَاٌ ظغٍٛ عهٙأادا  6

 ع ٕا عًاس دانب رٚاعدا واأا 7
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 املقدمة

 انعهًٛذذة نهًعذذاٚٛش ٔفقذذا جعذذذ دشٚذذق ةاسدذذة ْذذٙ انضساعذذة كهٛذذة فذذٙ االعذذحشاجٛصٛة انخطذذة ٌا     

 فذٙ االداسٚذة نهقٛذادات انًشذحشكة ن فكذاس جصًٛعذا   انحخطٛطٛة انعًهٛة جًرم ارا انحطبٛقٛة ٔيبادئٓا

 نًصشٚذات ٔانًحابعذة بانحُفٛذز انع قذة رات األدشاف شًٛع يشاسكة عٍ ف   انحعهًٛٛة انًُإية

 ااالعحشاجٛصٙ انحخطٛ 

 ج ذًُث االعذحشاجٛصٙ انحخطذٛ  نحُفٛذز ان صيذة انطاقذات جذٕفٛش انذٗ انضساعذة كهٛذة ععث نقذ     

 كهٛذذة ٔشذذشعثا االعذذحشاجٛصٛة اإلداسع يٛذذذاٌ فذذٙ ٔاعحشذذاسٚة ٔفُٛذذة ٔئداسٚذذة اكادًٚٛذذة كذذٕادس

 يصذاالت جطذٕٚش غاٚات جعقٛق جح ًٍ األيذ دٕٚهة اعحشاجٛصٛة ةطة بشعى انششٔع فٙ انضساعة

 ٔانذحعهى انحعهذٛى بًعذاٚٛش ٔاالسجقذال انكهٛذة كٕادس نصًٛع انًٓاسات ٔجًُٛة ٔانبعرٛة انعهًٛة انكهٛة

 انًُشٕدع انصٕدع ضًاٌ نًعاٚٛش ٔفقا

 انٕاقذذع جعهٛذذم أعذذهٕع انًًٓذذة بٓذذزِ انًعُٛذذة انعًذذم فذذش. شذذشعث فقذذذ جقذذذول يذذا عهذذٗ ٔبُذذال       

 جصذبٕ ظٛذدا و0206 – و0202 انخًغٛة نخطحٓا انًأيٕنة انااٚات َعٕ اَط . كُقطة انعانٙ

 اانًعذدع انضيُٛة انًذع فٙ اْذافٓا نحعقٛق انضساعة كهٛة

 بخصذٕ  انعًذم عذٕ. يحطهبذات االعذحشاجٛصٛة انخطذة بًشذشٔع انًعُٛة انكٕادس ساعث كًا     

 شذذكم انذذز٘ ٔانذذذٔنٙ ٔاإلقهًٛذذٙ انًعهذذٙ انًصحًذذع ٔةذيذذة ٔانع ذذاسٚة ٔانرقافٛذذة انعهًٛذذة انقًٛذذة

 انهكهٛة االعحشاجٛصٙ نهحٕشّ انُٕعٙ انًعحٕٖ

 

 ٔأةٛشا  َغأل هللا انعضٚض انقذٚش انحٕفٛق ٔانغذاد نبهٕغ ياَصبٕا ئنّٛا
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 حملة تارخيية عن الكلية
اٌ جأعٛظ كهٛة انضساعة فٙ شايعة دٚانٗ كاٌ ضشٔسع يهعة نًا جًحهكّ          

يعافاة دٚانٗ يٍ ئيكاَٛات كبٛشع فٙ انقطاع انضساعٙ ٔيٍ أساضٙ ةصبة ٔاععة 

يعافاة صساعٛة بأيحٛاص ٔالشحٓاس بغاجُٛٓا بانعً ٛات ظٛد عًٛث بعقٕبة  فٓٛة

ٍٖ انحابعة نًعافاة دٚانٗ بإَٔاع  بًذُٚة انبشجقال كًا جشحٓش بعقٕبة ٔاألق ٛة األةش

انفٕاكّ يرم انشياٌ ٔانُخٛم ٔاألعُاع كًا جحًٛض بإَٔاع َادسع يٍ انحًٕس 

 ٔانعً ٛات ا

افاة بُٓش دٚانٗ انخٛش انز٘ ٚشٔ٘ بغاجُٛٓا اناُال نقذ ظبا هللا ْزِ انًع        

ٔأساضٛٓا انخصبة عهٗ شاَبّٛ جاسكا  ٔسائّ يغاظات شاععة يٍ انصُاٌ انخ شال 

 جغش انُاظشٍٚ ا

كزن  فأٌ نهرشٔع انعٕٛاَٛة فٙ يعافاة دٚانٗ انُصٛب األٔفش فٙ     

ذ فٛٓا ذ خ ل ظٛث جٕش  انضساعٙ فٓٙ يٍ انشكائض االقحصادٚة انًًّٓ  انقطاع

يعطات أبقاس كبٛشع ٔانعذٚذ يٍ انقاعات نحشبٛة انذٔاشٍ عٕال إلَحاز بٛض 

أ انهعٕو انبٛ ال ظٛد عذت يعافاة دٚانٗ األٔنٗ بعذ باذاد بعذد انقاعات   انًائذع

 ٔانًفاقظ فٙ انعشا. ا

ٔيٍ ُْا ٚحعحى عهُٛا ئعذاد ئداسع شٛذع نٓزِ انًشافق اإلَحاشٛة انًًٓة          

ٕاعطة يُٓذعٍٛ صساعٍٛٛ أكفال عهًٛا  ٔعًهٛا  ن ضط ع بانٕاقع انضساعٙ ب

نهًعافاة عٕال فٙ يصال انبغحُة ٔانرشٔع انعٕٛاَٛة ٔبًا ٚحُاعب يع ْزِ 

ٔبًا ٚصعم يٍ   اإليكاَٛات انضساعٛة انكبٛشع ٔاالسجقال بٓا ئنٗ يغحٕٖ انطًٕض

انٗ   ب ل كزن  جطًط كهٛة انضساعةيعافاة دٚانٗ انغهة انازائٛة األكبش نعشاقُا انعبٛ

جٕعٛع انقبٕل نهذساعة فٛٓا يٍ َاظٛة ئعذاد انطهبة انًقبٕنٍٛ فًُز جأعٛظ انكهٛة 

دانبا  ٔدانبة فق  نٛصم فٙ انعاو انذساعٙ انعانٙ  42ظٛد جى قبٕل  0224عاو 

دانبا  ٔدانبة كًا جطًط انكهٛة انٗ فحط اقغاو شذٚذع فٛٓا  452انٗ  0222-0222

ئنٗ قغًٍٛ انبغحُة ٔانرشٔع انعٕٛاَٛة ٔبًا ٚحُاعب ٔاإليكاَٛة انضساعٛة  ج اف

نهًعافاة كًا جغعٗ انكهٛة فٙ األعٕاو انقادية ئنٗ فحط باع انقبٕل نهذساعات انعهٛا 

ٔبًا ٚعقق األْذاف   يٍ اشم ئعذاد كادس جذسٚغٙ يحخص  فٙ انعهٕو انضساعٛة

 ٔانشؤٖ انحٙ ععث انكهٛة انٗ جعقٛقٓا ا
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 الكلية رؤية و رسالة و أهداف
 انشؤٚة 

جخط  كهٛة انضساعة ئنٗ انغعٙ انذائى اليح ط اإليكاَٛات انًادٚة ٔ انحقُٛذات انًحطذٕسع ٔ          

انعذٚرة انحٙ جإْهٓا نهًغاًْة فٙ سفذ انًصحًع انعشاقٙ ٔ اإلَغذاَٛة بانبُذال انعهًذٙ انشتذٍٛ ٔ 

جإكذذ سقذٙ انٕعذ  انصذايعٙ كَٕذّ ًٚرذم انًُذاس ٔ انقذذٔع تٛاغة انحقانٛذ انصايعٛة انغايٛة انحذٙ 

ٔجطذذٕٚش  نهًصحًذذع ل ٔاٌ جذذإد٘ انكهٛذذة دٔسا يًٓذذا فذذٙ ٔضذذع انغٛاعذذة انضساعٛذذة فذذٙ انعذذشا.

ٔجعذٚد األعانٛب انضساعٛة انًحبعة باعحًاد يُٓس انبعد انعهًٙ انحطبٛقٙ عبٛ  نشفع انًغحٕٖ 

 االقحصاد٘ نهًصحًع ا

ظشٚصذذة عهذذٗ صساعذذة بذذزٔس انطًذذٕض ٔ انًرذذابشع ٔ اإلبذذذاع فذذٙ َفذذٕط ئٌ كهٛذذة انضساعذذة        

ةشٚصٛٓا ٔ جأْٛهٓى الشحٛذاص انًُافغذة ٔ انحعذذٚات فذٙ يٛذادٍٚ انعهذى ٔ يٛذادٍٚ اإلَحذاز عهذٗ ظذذ 

 عٕال ل يإيٍُٛ ئٌ دهب انعهى ٔ انحعذٚد يُٓس ظٛاع ا

  

 انشعانة   

عذذة ٔ ٔصاسع انحعهذذٛى انعذذانٙ ٔ انبعذذد َذذبض عطذذال دائذذى بًذذا جًهكذذّ انصاي  جًرذذم كهٛذذة انضساعذذة    

العحًذذاد  ل ٔج ذذع انخطذذٕات انٕاذقذذة   انعهًذذٙ يذذٍ انقذذٛى األتذذٛهة ٔ انعشٚقذذة ٔ عذذًٕ األْذذذاف

انًعاٚٛش انشتُٛة نًخششاجٓا انحعهًٛٛة ٔ انحذسٚبٛة ٔ جطٕٚش كادسْذا انحذسٚغذٙ بًذا ٚحًاشذٗ يذع 

قٛق االيحذاد انعٕٛ٘ نهكهٛة فذٙ فعانٛذات انقفضات انكبٛشع فٙ انصايعات اإلقهًٛٛة ٔ انعانًٛة ل ٔجع

 انًصحًع نٛكٌٕ نهعهى دٔسا فٙ قٛادع ٔةذية انًصحًع ا

  

 األْذاف

ئعذاد ٔ جخشٚس كادس صساعٙ يحخص  يإْم إلداسع ٔ جطٕٚش ٔ جعذٚد انًشاسٚع   -2 

انضساعٛذذة يذذٍ ةذذ ل اعحًذذاد يُذذاْس دساعذذٛة جٕاكذذب انحطذذٕس فذذٙ االةحصاتذذات 

ٔجشكٛض انصٓذٕد نحذٕفٛش انفشتذة نهطهبذة نهحذذسٚب انعًهذٙ فذٙ انضساعٛة انًخحهفة ل 

 جُفٛز ٔئداسع انعًهٛات انعقهٛة الكحغاع انخبشع انعًهٛة ا

ئششال انبعٕخ انعهًٛة انحطبٛقٛة فٙ االةحصاتات انضساعٛة انحٙ جٓذف ئنذٗ ظذم   -0

 انًشاكم انحٙ جعحش  انعًهٛة اإلَحاشٛة ٔ جطٕٚش ٔعائم اإلَحاز انًغحخذية ا
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سفذ انًصحًع بانكٕادس انًحقذية فٙ االةحصاتات انضساعٛذة يذٍ ةذ ل انذساعذات   -3

انعهٛذذا فذذٙ انكهٛذذة ٔفذذق يُاذذٕس ظاشذذة انًصحًذذع انفعهٛذذة ن ةحصذذا  ٔ ظٓذذٕس 

 االةحصاتات انعهًٛة انصذٚذع ا

ٚكٌٕ نهكهٛة دٔسا فٙ تٛاغة عٛاعة صساعٛة فٙ انًعافاة ٔ انعشا. جعحًذ عهذٗ   -4

 ا اجخار انقشاسات ٔ انحخطٛ  إلَشال انًشاسٚع انضساعٛة  األعهٕع انعهًٙ فٙ

ئجبذاع عٛاعذذة انحطذذٕٚش انًغذذحًش نهكذذادس انحذسٚغذٙ يذذٍ ةذذ ل اشذذحشاكّ بانذذذٔسات   -5

انحذسٚبٛة ٔانُذٔات ٔانًإجًشات داةم ٔةاسز انعشا. ن ذًاٌ انحفاعذم اإلَغذاَٙ 

 ٔ يٕاكبة انحطٕس اإلقهًٛٙ ٔ انعانًٙ فٙ انًصال انضساعٙ ا

االَفحذذاض عهذذٗ كهٛذذات انضساعذذة انعشبٛذذة ٔ انعانًٛذذة نحبذذادل انخبذذشات فذذٙ يصذذال     -6

ٔئششال انبعذٕخ انًشذحشكة ٔ  انعذٚرة  ٔاعحخذاو ٔعائم انحعهٛى  جعذٚد انًُاْس

 جبادل األعاجزع انضائشٍٚ ا
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االداءِإششاد  اال٘ذاف ٌّؾبٚس  اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ ِغإٚي اٌزٕف١ز 
ي :

ٚ
ال
ٛس ا

ؾ
اٌّ

 

غ١خ ٌٍ
ٓ اٌمذسح اٌزٕبف

غ١
ؾ

ٟ ٌز
غ

ع
إ
ء اٌّ

الدا
ءح ا

غ وفب
سف

ى١ٍ
خ

 

 

 اٌٙذف االٚي : 

ِشاعؼخ ٚرط٠ٛش 

ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ 

 . خى١ٌٍٍ

هيكل تنظيمى رسمي  محدث ومعتمد تتضح به التبعيات وجود  -
الفقية التى تحقق التعاون بين مستوياته الرأسية والعالقات ا

 .ووحداته 
ة تنظيمى لحجم ونوع أنشطالهيكل المالئم تقرير يوضح وجود  -

، وقابل للتطوير بما يحقق رسالة الكلية وأهدافها الكليةا

 اإلستراتجيية .

وجود ادلة تنفيذيه على التعيين أوالنقل أواالنتداب لبعض  -
 . الموظفين طبقا للتوصيف الوظيفى

 %22 2222 الكليةعمادة  -

2222 22% 

2222 22% 

 
2222 

22% 

 اٌٙذف اٌضبٟٔ :

رطج١ك لٛاػذ  

اٌؾٛوّخ ٚرط٠ٛش 

اعٍٛة ارخبر اٌمشاس 

ٌشفغ وفبءح االداء 

  اٌّإعغٟ

 سهولة الحصول على البيانات من خالل الشبكات . -
-  

/ عمادة الكلية -
 المعلوماتية

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٌش : 

اػذاد ٚاػزّبد ٌٛائؼ 

االخالل١بد ا١ٌّٕٙخ 

  ٌٍى١ٍخ ٚالغبِٙب.

 ٚعٛد ِؾبضش دٚساد اٌزٛػ١خ ثؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ  -

 .اٌى١ٍخال١ٌخ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌؾمٛق ا١ٌّٕٙخ ٚاٌفىش٠خ فٟ ٚا

ٚعٛد صٕذٚق شىبٚٞ ِٚمزشؽبد اٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌطٍجخ  -

  ٌغٕخ ٌفؾص ِٚزبثؼخ رٍه اٌشىبٚٞ . ٚٚعٛد

/ عمادة الكلية -
 الشؤون العلمية

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌشاثغ :

رب١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ فٟ  

االداسح االعزشار١غ١خ 

خ ثّب ٠ّىٕٙب ِٓ ى١ٌٍٍ

رط٠ٛش اٌج١ٕخ 

خ ى١ٍاالعبع١خ ٌٍ

ٚعٛد رمش٠ش  ػٓ ّٔظ اٌم١بدح  ٚرٛضؼ ؽبالد اخز١بس  -

اٌم١بداد فٟ االداسح االعزشار١غ١خ ِٚذٜ رطج١ك ِؼب١٠ش 

 اخز١بسُ٘ . 

ٚعٛد خطخ رذس٠ج١خ ِؼزّذح ِٚٛصمخ ِغ  ِؾبضش اٌذٚساد  -

 ٚوشٛف ثبعّبء اٌّشبسو١ٓ   .

ٚعٛد ِؼب١٠شِؾذدح  ٌزم١١ُ اداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ االداسح  -

خ  ٚ ٌزىش٠ُ اٌؼب١ٍِٓ فٟ االداسح ى١ٍالعزشار١غ١خ فٟ اٌا

 االعزشار١غ١خ .

/ قسم عمادة الكلية -
ضمان الجودة و 

 االدارية

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 
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ٚاٌزٛظ١ف االِضً 

ٌٍّٛاسد اٌّبد٠خ 

جشش٠خ ٚاٌّؼشف١خ ٚاٌ

.  

2222 22% 

 اٌٙذف اٌخبِظ :
سفغ وفبءح ٚر١ّٕخ  

لذساد اٌّالن االداسٞ 

ٚاٌى١ٍبد ثّخزٍف 

اٌّغبالد ِضً اٌٍغبد 

ج١خ ٚاٌؾبعجبد االعٕ

ٌزخصص١خ اٚاٌّٙبساد 

.  

 

ٚعٛد خطخ رذس٠ج١خ ِؼزّذح ِٚٛصمخ ِٚؼٍٕخ رغطٟ  -

 االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ اٌفؼ١ٍخ.

 ٚعٛد ِؾبضش اٌذٚساد ٚوشٛف ثبعّبء اٌّشبسو١ٓ . -

اعزمصبءاد رج١ٓ ِذٜ اعزفبدح اٌغٙبص االداسٞ ِٓ ٔظبَ  -

  اٌزذس٠ت )ٚعٛد ا١ٌبد ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ ِٚشدٚد اٌزذس٠ت ( .

/ التعليم عمادة الكلية -
 المستمر

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 : غبدطاٌٙذف اٌ
الزشاػ ِشبس٠غ عذ٠ذح  

ِب  ٠زُ رٕف١ز٘ب ِٓ خالي

٠زٛفش فٟ صٕذٚق 

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌى١ٍخ 

 .ٚاٌغبِؼخ

 

للمكان دون هدروبأفضل  االمثل  وجود دراسة عن االستخدام  -

 .مكنةطريقة م

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ . -

مع البرنامج الوظيفي لها  المشاريع وجود مخططات لجميع  -
الفائضة في  والمساحاتالشاغرة  االماكنمن  واالستفادة 

 االعداد الستيعاب وظائف وفعاليات جديدة تحتاجها الجامعة
  .باختصاصات متنوعة ومتعددة الطلبة من  المتزايدة 

/ عمادة الكلية
 دسيةالهن

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

  : اٌغبثغاٌٙذف 

 حدساعخ أشبء ٚؽذ

اداسح االصِبد 

 .خى١ٍبٌث

 ٚعٛد خطخ ٌّٛاعٙخ اٌىٛاسس ٚاالصِبد . -

 ٚعٛد ِؾبضش اٌزذس٠جبد اٌّخزٍفخ ٌّٛاعٙخ االصِبد . -

 رٕف١ز ع١ٕبس٠ٛ االخالء . -

/ عمادة الكلية
 االدارية

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 
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االداءِإششاد  اال٘ذاف اٌّؾبٚس   
 اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ ِغإٚي اٌزٕف١ز

: ٟ
ٛس اٌضبٔ

ؾ
اٌّ

 

 ٟ
ٌٚ

ٚاٌذ
 ٟ

طٕ
ٛ
ػزّبد اٌ

ال
ٚا

ٛدح 
غ

ْ اٌ
ضّب

ك ِؼب١٠ش 
طج١

ٝ ر
ػٍ

اٌزبو١ذ 
 

 اٌٙذف االٚي :

 

ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطظ 

 خاالعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍ

ٚضّبْ رٛافمٙب ِغ 

خ اٌغبِؼخ خط

 . ثبعزّشاس

ٚعٛد ِؾبضش اعزّبع ٌغٕخ ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ  -

 االعزشار١غ١خ .

ٚعٛد رمش٠ش ٔصف عٕٛٞ ػٓ ِؼذالد االٔغبص ٚاعجبة ػذَ  -

 اٌزٕف١ز .

 ٚعٛد خطظ رؾغ١ٓ ِؼزّذح ِٓ لجً اٌّغبٌظ اٌّؼزّذح . -

 

 ػّبدح اٌى١ٍخ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 ف اٌضبٟٔ :اٌٙذ

ٚضغ اٌخطخ اٌالصِخ 

ٌٍٛصٛي اٌٝ االػزّبد 

  اٌٛطٕٟ اٌذٌٟٚ .

 

ٚعٛد ثشٔبِظ ِٛصف ِٚؼزّذ ٚفك د١ًٌ ِٛؽذ ٌٍّإششاد  -

 اٌّؼزّذح ٚط١ٕب ٚد١ٌٚب . 

 ٚعٛد رمش٠ش ِشاعؼخ داخ١ٍخ ٚخبسع١خ .  -

 اٌؾصٛي ػٍٝ االػزّبد اٌٛطٕٟ اٌذٌٟٚ . -

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

 ضّبْ اٌغٛدٖ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 : ضبٌشاٌٙذف اٌ

رط٠ٛش ٔظبَ اٌزم١١ُ  

اٌزارٟ ّٚٔبرط اٌّشاعؼخ 

اٌذاخ١ٍخ ِٚطبثمزٙب ِغ 

ِض١الرٙب اٌصبدسح ػٓ 

اٌغٙبد اٌّزخصصخ 

ثغٛدح اٌزؼ١ٍُ ّٚٔبرط 

  اٌّإعغبد اٌذ١ٌٚخ  .

ٚعٛد ثشٔبِظ ِٛصف ِٚؼزّذ ٚفك ِؼب١٠ش االػزّبد  -

 اٌّإعغٟ اٌٛط١ٕخ 

 د رمش٠ش ِشاعؼخ داخ١ٍخ ٚخبسع١خ . ٚعٛ -

 ٚعٛد اعشاءاد رصؾ١ؾ١خ فٟ ضٛء اٌّإششاد اٌى١ٍخ. -

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

 ضّبْ اٌغٛدٖ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 : شاثغاٌٙذف اٌ

ِزبثؼخ اداء ضّبْ 

اٌغٛدح ٚاالػزّبد 

االوبد٠ّٟ ٚفمب ٌشؤ٠خ 

 اٌى١ٍخٚسعبٌخ 

١غ١خ ٚاٌخطخ االعزشار

 اٌّؼزّذح ٚاٌّؼٍٕخ .

فٟ وبفخ أشطخ  اٌى١ٍخٚعٛد رمش٠ش ٠ف١ذ ِشبسوخ ِّض١ٍٓ ِٓ  -

 اٌغٛدح .

ٚعٛد ِؾبضش دٚساد رذس٠ت ٚرب١ً٘ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  -

ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌغٙبص االداسٞ ٌٍؼًّ فٟ لغُ ضّبْ 

 اٌغٛدح .

 ٚعٛد اعشاءاد رصؾ١ؾ١خ فٟ ضٛء اٌّإششاد اٌى١ٍخ.  -

 /ػّبدح اٌى١ٍخ -

 ضّبْ اٌغٛدٖ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 
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االداءِإششاد  اال٘ذاف اٌّؾبٚس   
 اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ ِغإٚي اٌزٕف١ز

ش :
ٛس اٌضبٌ

ؾ
اٌّ

 

طٍجخ اٌ
غ١خ ٌ

د اٌزٕبف
ص٠بدح اٌمذسا

ى١ٍ
خ  

 

 اٌٙذف االٚي :

ِشاعؼخ اٌجشاِظ اٌذساع١خ 

اٌّؼزّذح ٚٚضغ اٌّؼب١٠ش 

ؽبد اٌؾبوّخ ٌّمزش

اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح ثّب ٠ؼضص 

 ِٚىبٔزٙب ى١ٍخ ِٓ عّؼخ اٌ

ٚعٛد ثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ ِٛصفخ رٛضؼ رٛافك ٘زٖ اٌجشاِظ  -

 ٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ اٌّزجٕبح .

ٚعٛد رمبس٠ش ع٠ٕٛخ رشًّ اساء اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌغٙبد  -

اٌّغزف١ذح ٚاساء اٌطالة فٟ اٌجشاِظ اٌذساع١خ )رمبس٠ش 

 اٌذاخ١١ٍٓ ٚاٌخبسع١١ٓ (.اٌّشاعؼ١ٓ 

  ٚعٛد خطخ رؾغ١ٓ ِؼزّذح ِٚٛصمخ ِٚؼٍٕخ . -

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌزأ١ً٘  حؽذح

 ٚاٌزٛظ١ف

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٟٔ :

اٌزشو١ض ػٍٝ ثشاِظ ر١ّٕخ 

اٌّٙبساد ٚلذساد اٌطٍجخ 

ٚاػذادُ٘ ٌغٛق اٌؼًّ 

خ ِٓ خالي اٌجشاِظ اٌؼ١ٍّ

اٌّخزٍفخ ٚاالسرمبء 

ثّٙبساد اٌخش٠غ١ٓ 

  ا١ٌّٕٙخ ٚاٌزٕبفغ١خ .

ٚعٛد ٚؽذح رخصص١خ اٚ ِخزجشاد رخصص١خ ِضٚد  -

ثبالعٙضح اٌالصِخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد ٚلذساد اٌطٍجخ وً ؽغت 

 رخصصٗ .

 ٚعٛد ِىزجخ ِطٛسح ِٚؾذصخ ١ِّٚىٕخ . -

ص٠بدح سضب اٌطالة ػٓ ثشاِظ ر١ّٕخ اٌّٙبساد ٚفك  -

 ا اٌغشض . اعزجبٔبد خبصخ ثٙز

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ 

/اٌّىزجخ / ٚؽذح 

اٌزب١ً٘ 

 ٚاٌزٛض١ف

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٌش :  

رؼض٠ض اٌزٛاصً ِغ 

اٌخش٠غ١ٓ ِٚزبثؼخ 

 شإُٚٔٙ ٚسػب٠زُٙ .

 لبػذح ث١بٔبد ٌٍخش٠غ١ٓ ِؾذصخ ثشىً دٚسٞ . -

ّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ثشاِظ اٌزط٠ٛش ٚعٛد رمش٠ش ػٓ ٔغجخ اٌ -

 اٌّغزّشح ع٠ٕٛب ٚٚعٛد وز١ت عٕٛٞ ٌٍخش٠غ١ٓ .

ٚعٛد رمش٠ش ػٓ االٔشطخ اٌزٟ رٛضؼ اٌؼاللخ ث١ٓ  -

عدد الجهات الموظفة للخريجين التي اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌى١ٍخ 

 . كليةتتواصل مع ال

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

ٚؽذح اٌزأ١ً٘ 

 ٚاٌزٛض١ف

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌشاثغ :

اال٘زّبَ ثجشاِظ اٌزؼ١ٍُ 

ٚعٛد ِؾبضش ػٓ دٚساد فٟ اعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ غ١ش  -

 اٌزم١ٍذ٠خ .

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

2222 22% 
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االٌىزشٟٚٔ رٌه ػٓ 

طش٠ك اٌزٛعغ فٟ رمذ٠ُ 

ثشاِظ دساع١خ عذ٠ذح 

ٌزٍج١خ االؽز١بعبد 

 .اٌّزؼذدح فٟ عٛق اٌؼًّ 

زٟ رزجؼٙب ٚعٛد رمش٠ش ػٓ ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌ -

 .حف١ٙبٚػٓ اٌّمشساد االٌىزش١ٔٚخ  خاٌى١ٍ

ٚعٛد دساعخ ػٓ ِذٜ اعز١فبء اعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ  -

االٌىزشٟٚٔ ٌٍّخشعبد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌغٕخ االخ١شح 

 ٌٍذساعخ .

-  

 %22 2222 اٌؼ١ٍّخ 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌغبثغ :

ػُ االٔشطخ اٌطالث١خ د

ٚسػب٠خ اٌشجبة ٚاػذاد 

فؼب١ٌبد ِزٕٛػخ رٍجٟ 

١ِٛي اٌشجبة ٚر١ّٕخ 

اٌّٛا٘ت ثبٌزؼبْٚ ِغ 

االرؾبداد ٚاالٔذ٠خ 

 اٌش٠بض١خ.

رمش٠ش ِؼزّذ ِٚٛصك ثٕغجخ اٌطالة اٌّشبسو١ٓ فٟ   -

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ .

 ٚعٛد خطخ ع٠ٕٛخ ٌالٔشطخ اٌطالث١خ . -

ة اٌّزفٛل١ٓ فٟ االٔشطخ ٚعٛد رمبس٠ش رٛضؼ ِىبفبح اٌطال -

 اٌطالث١خ ٚٔغجخ سضب اٌطالة ػٓ األٔشطخ اٌطالث١خ.

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

إٌشبطبد  شؼجخ

 اٌطالث١خ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبِٓ : 

رط٠ٛش ٚاال٘زّبَ ثبالث١ٕخ  

ٚاِبوٓ االٔشطخ  ى١ٍخٌٍ

  اٌف١ٕخ اٌّخزٍفخ .

ونسبتها من المساحة  لكليةالخضراء في ا مقدار المساحات -

 . الكلية

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ . -

 الملحقة والخدمات  المبانيترميم وتأهيل تقارير توضح عملية  -
. 

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

 إٌٙذع١خ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌزبعغ: 

رؼض٠ض دٚس االسشبد 

خذِخ إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ ٌ

 .خٚسػب٠خ طٍجخ اٌى١ٍ

ٚاعجبد ِؾذدح ِٚؼٍٕخ ٌٍّششذ اٌزشثٛٞ االوبد٠ّٟ ٚلٛائُ  -

االسشبد اٌزشثٛٞ  ِٚؾبضش ٌالعزّبع ِغ اٌّششف 

 اٌزشثٛٞ .

ٚعٛد د١ًٌ عٕٛٞ ِطجٛع ٌالسشبد اٌزشثٛٞ االوبد٠ّٟ  -

ِؼزّذ ، ٚٚعٛد رمش٠ش ػٓ لبئّخ اؽز١بعبد اٌطالة اٌفؼ١ٍخ 

 ِؼزّذ ِٚٛصك . 

ػٓ خذِبد اٌذػُ اٌطالثٟ ٠زضّٓ وً ٚعٛد رمش٠ش  -

 األٔشطخ االسشبد٠خ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٕٙب. 

سئبعخ اٌغبِؼخ/  -

اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ 

ٌالسشبد إٌفغٟ 

 ٚاٌزأ١ً٘ اٌزشثٛٞ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 
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االداءِإششاد  اال٘ذاف اٌّؾبٚس   
 اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ ِغإٚي اٌزٕف١ز

ٛس اٌ
ؾ

اٌّ
غ :

شاث
 

   ً
ٓ ث١ئخ اٌؼّ

غ١
ؾ

ٚر
 ُٙ

ٙبسار
ظ ِٚ

١٘ئخ اٌزذس٠
ء 

ضب
ػ

د ا
ر١ّٕخ لذسا

 

 اٌٙذف االٚي :

رفص١ً ِشبسوخ اػضبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ِشبس٠غ 

االثؾبس اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ 

  ٌذػُ اٌخجشاد ٚاٌمذساد .

ث١بْ ثبٌّشبسوبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌزٟ أغض٘ب اػضبء  -

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

ات مفصلة عن التدريسيين والبحوث وجود قاعدة بيلن -

 والمؤتمرات التي تم مشاركتها.

رمش٠ش ثبػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ رُ ِىبفئزُٙ  -

  ٌّشبسوزُٙ فٟ ٘زٖ اٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ.

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

شؼجخ اٌؼ١ٍّخ ٚ 

اٌجؼضبد ٚاٌؼاللبد 

 اٌضمبف١خ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٟٔ :

دػُ ٚرشغ١غ ِشبسوخ 

اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ 

اٌّإرّشاد اٌّؾ١ٍخ 

 .ٚاٌذ١ٌٚخ 

ث١بْ ثبٌّإرّشاد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ؽضش٘ب اػضبء  -

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

رمش٠ش ثبػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ رُ ِىبفئزُٙ  -

 ٌّشبسوزُٙ فٟ ٘زٖ اٌّإرّشاد.

ء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ اعزمصبءاد رف١ذ ِذٜ اعزفبدح اػضب -

اٌّإرّشاد ) ٚعٛد ا١ٌبد ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ ِٚشدٚد ٘زٖ 

 اٌّإرّشاد ( . 

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

شؼجخ اٌؼ١ٍّخ ٚ 

اٌجؼضبد ٚاٌؼاللبد 

 اٌضمبف١خ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٌش :  

اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌجشاِظ 

ضبء ١٘ئخ ر١ّٕخ لذساد اػ

اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بداد 

االوبد١ّ٠خ ٌٍٛفبء ثّطزٍجبد 

 ٌٍى١ٍخاٌخطخ االعزشار١غ١خ 

ثبرغبٖ ربٍ٘ٙب ٌالػزّبد 

 االوبد٠ّٟ 

 

ٚعٛد خطخ رذس٠ج١خ ِٛصمخ ِٚؼٍٕخ رغطٟ االؽز١بعبد  -

 اٌزذس٠ج١خ اٌفؼ١ٍخ .

 ػذد دٚساد رذس٠ج١خ ع٠ٕٛخ . -

اعزمصبءاد رف١ذ ِذٜ اعزفبدح اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ  -

ٔظبَ اٌزذس٠ت ) ٚعٛد ا١ٌبد ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ ِٚشدٚد اٌزذس٠ت 

 . ) 

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

ضّبْ اٌؼ١ٍّخ ٚ 

 اٌغٛدٖ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 
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 اٌٙذف اٌشاثغ :

رذػ١ُ أشطخ سػب٠خ 

اٌجبؽض١ٓ ٚدػُ رؾف١ض 

اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 خ ٚرط٠ٛش اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّ

رٛف١ش االؽز١بعبد اٌجؾض١خ االعبع١خ ِٓ اعٙضح  -

 ِٚغزٍضِبد ِخزجش٠خ ِٓ خالي اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍى١ٍخ.

ٚعٛد ا١ٌخ ٌزشغ١غ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اعشاء  -

 اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .

ٚعٛد لشاس ثزخص١ص ٔغجخ ِٓ ِٛاسد اٌى١ٍخ اٌزار١خ ٌذػُ  -

  اٌجؾش اٌؼٍّٟ .

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

 / اٌّب١ٌخ١ّخ اٌؼٍ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 : اٌخبِظاٌٙذف 

رط٠ٛش ثشاِظ رطٛػ١خ 

 رغُٙ فٟ خذِخ اٌّغزّغ  .

اٌغٙبد اٌّغزّؼ١خ  ٚٚعٛد ثشٚرٛوٛي رؼبْٚ ث١ٓ اٌى١ٍخ  -

فٟ ؽً ٚاٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ األخشٜ اٌزٟ رغبُ٘ 

 اٌّشىالد اٌّغزّؼ١خ .

شبسوخ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ٚعٛد رمش٠ش ٠ٛضؼ ِ -

اٌغبِؼخ فٟ رمذ٠ُ االعزشبساد ٚاٌؾٍٛي ٌٍغٙبد اٌّغزّؼ١خ 

. 

-  

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

 اِبٔخ اٌّغٍظ

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 
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االداءِإششاد  اال٘ذاف اٌّؾبٚس   
 اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ ِغإٚي اٌزٕف١ز

ظ :
خبِ

ٛس اٌ
ؾ

اٌّ
 

ػُ اٌ
ٚد

٠ٛش 
ط

ر
ط١ٕخ   

ٛ
ٟ اٌز١ّٕخ اٌ

عزضّبسٖ ف
ٚا

 ٟ
ش اٌؼٍّ

ؾ
ج

 

 اٌٙذف االٚي :

ثألغبَ رؾذ٠ش خطظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ٚسثطٙب ثبٌخطخ اٌجؾض١خ  اٌى١ٍخ

  ٌٍغبِؼخ .

 ٚعٛد خطظ ثؾض١خ ٌاللغبَ اٌؼ١ٍّخ . -

 ٚعٛد خطخ ثؾض١خ ٌٍى١ٍخ ٚسثطٙب ثبٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍغبِؼخ  -

 ِؾ١ٍب .ٚعٛد لبػذح ث١بٔبد ثبالثؾبس إٌّشٛسح د١ٌٚب ٚ -

 ٚعٛد رمبس٠ش دٚس٠خ ثّؼذالد االٔغبص فٟ اٌخطخ اٌجؾض١خ . -

 رمبس٠ش ثخطظ اٌزؾغ١ٓ الٔغبص ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ اٌخطخ . -

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

 اٌؼ١ٍّخ 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٟٔ :

 سفغ اٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ ثبالٌزضاَ

 .ثبٌّؼب١٠ش اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ 

ٚعٛد ا١ٌخ ٌزشغ١غ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اعشاء  -

 اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .

ػٓ اٌى١ٍخٚعٛد رمبس٠ش ِٓ شؼت اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ  -

 . األلغبَ اٌؼ١ٍّخاالثؾبس اٌزٟ ٠زُ اعشاء٘ب فٟ 

ٚعٛد لبػذح ث١بٔبد ثبالثؾبس اٌفبئضح ثغٛائض إٌشش اٌؼٍّٟ  -

 ع٠ٕٛب . 

 .المسجلة محليا أو عالميا  االختراعءات دد براع -

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

 اٌؼ١ٍّخ 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 اٌٙذف اٌضبٌش :  

ٚرؼض٠ض  ى١ٍخاٌؼ١ٍّخ ٌٍ خدػُ اٌّغٍ

 سصبٔزٙب ِٚىبٔزٙب اٌزٕبفغ١خ د١ٌٚب  .

شش فٟ إٌٚعٛد ا١ٌخ ٌزشغ١غ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ  -

 ِغٍخ اٌى١ٍخ.

عدد ما نشر في أوعية علمية محكمة مفهرسة في السنة  -
 .السابقة لكل عضو هيئة تدريس 

عدد االستشهادات بأوراق علمية في أوعية علمية محكمة  -
  .مفهرسة لكل عضو هيئة التدريس

/ ػّبدح اٌى١ٍخ -

اٌشإْٚ شؼجخ 

 ٚاٌّغٍخاٌؼ١ٍّخ 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

 : شاثغاٌٙذف اٌ

 خػمذ ِإرّشاد ػ١ٍّخ د١ٌٚخ ٌٍى١ٍ

ِغ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌزخصصبد 

اٌّزمبسثخ فٟ و١ٍبد ٚالغبَ اٌغبِؼخ 

  اٌّخزٍفخ .

ٚعٛد ِؾبضش ٚرمبس٠ش رف١ذ ثبلبِخ اٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ فٟ  -

 و١ٍبد اٌغبِؼخ .

 ٚعٛد رمبس٠ش رٛضؼ ػذد اٌّشبسو١ٓ ثّإرّشاد اٌغبِؼخ  -

/ ٌى١ٍخػّبدح ا -

اٌشإْٚ شؼجخ 

 اٌؼ١ٍّخ 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 

2222 22% 


