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 الهدف االول : 

ل ـر الهيكـــــــــــــوتطوي ةـــــــــمراجع

 .قسملل يـــالتنظيم

سية هيكل تنظيمى رسمي  محدث ومعتمد تتضح به التبعيات الرأوجود  -
 . والعالقات االفقية التى تحقق التعاون بين مستوياته ووحداته

، سمالقة تنظيمى لحجم ونوع أنشطالهيكل المالئم تقرير يوضح وجود  -

 وقابل للتطوير بما يحقق أهدافه اإلستراتجيية .

ا ن طبقموظفيالتعيين أوالنقل أواالنتداب لبعض الوجود ادلة تنفيذيه على  -
 . للتوصيف الوظيفى

قسم البستنة وهندسة  -
 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثاني :

ــة وتطــوير   ــق قواعــد الحوكم تطبي

اســلوا اتخــاق القــرار لرفــع كفــاءة 

  االداء المؤسسي

 البيانات من خالل الشبكات .سهولة الحصول على  -
قسم البستنة وهندسة  -

 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثالث : 

ــات  ــوائق اال  قي ــاد ل اعــداد واعتم

  للقسم.المهنية 

ظة محافلل واالليةوجود محاضر دورات التوعية بحقوق الملكية الفكرية  -

 .قسمعلى الحقوق المهنية والفكرية في ال

وجود صندوق شكاوي ومقترحات المراجعين والطلبة ووجود لجنة  -

  لفحص ومتابعة تلك الشكاوي.

قسم البستنة وهندسة  -
 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الرابع :

ـــــــي االدارة   ـــــــاملين ف ـــــــل الع تاهي

بما يمكنها من  قسماالستراتيجية لل

تطوير البنية االساسـية والتوييـ  

االمثــل للمــوارد الماديــة والب ــرية 

  والمعرفية .

 دارةي االفوجود تقرير  عن نمط القيادة  وتوضح حاالت اختيار القيادات  -

 االستراتيجية ومدى تطبيق معايير اختيارهم . 

تدريبية معتمدة وموثقة مع  محاضر الدورات وكشوف وجود خطة  -

 باسماء المشاركين   .

 ية فياتيجوجود معاييرمحددة  لتقييم اداء العاملين في االدارة االستر -

 و لتكريم العاملين في االدارة االستراتيجية .  القسم

قسم البستنة وهندسة  -
ضمان  لجنة /الحدائق 
 الجودة 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف الخامس :
رفـــع كفـــاءة وتنميـــة قـــدرات المـــ    

بمختل  المجاالت مثـل  للقسماالداري 

ـــــــــة والحاســـــــــبات  ـــــــــات االجنبي اللغ

  لتخصصية .اوالمهارات 

بية تدريوجود خطة تدريبية معتمدة وموثقة ومعلنة تغطي االحتياجات ال -

 الفعلية.

 وكشوف باسماء المشاركين .وجود محاضر الدورات  -

جود ب )واستقصاءات تبين مدى استفادة الجهاز االداري من نظام التدري -

  ( . اليات لتقييم فعالية ومردود التدريب

قسم البستنة وهندسة  -
 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 : سادسالهدف ال
تنفيـذها مـن اقتراح م ـاريع جديـدة يـتم  

  ل ما يتوفر في صندوق التعليم العالي 

 الكلية والجامعة.و القسم في

 

ريقة للمكان دون هدروبأفضل ط االمثل  وجود دراسة عن االستخدام  -
 .ممكنة

 وجود بنية تحتية مناسبة . -

  ستفادةواالمع البرنامج الوظيفي لها  المشاريع وجود مخططات لجميع  -
ديدة جالفائضة في وظائف وفعاليات  والمساحاتالشاغرة  االماكنمن 

 اختصاصاتب الطلبة من  المتزايدة  االعداد الستيعاب تحتاجها الجامعة
  .متنوعة ومتعددة

قسم البستنة وهندسة 
 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

  السابع :الهدف 

ادارة االزمـات  ةدراسة ان اء وحـد

 في القسم .

 وجود  طة لمواجهة الكوارث واالزمات . -

 وجود محاضر التدريبات المختلفة لمواجهة االزمات . -

 تنفيذ سيناريو اال  ء . -

قسم البستنة وهندسة 
 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف االول :

متابعــة تنفيـــذ الخطـــ  

 للقســـماالســـتراتيجية 

ــا مــع  وضــمان توافقه

الجامعـة الكلية و  طة

 . باستمرار

وجود محاضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة  -

 االستراتيجية .

نص  سنوي عن معدالت االنجاز واسباا عدم وجود تقرير  -

 التنفيذ .

 وجود  ط  تحسين معتمدة من قبل المجالس المعتمدة . -

قســـم البســـتنة وهندســـة 

 الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثاني :

وضـع الخطــة ال زمــة 

للوصول الى االعتمـاد 

  الوطني الدولي .

وجود برنامج موص  ومعتمد وفق دليل موحد للمؤشرات  -

 المعتمدة وطنيا ودوليا . 

 وجود تقرير مراجعة دا لية و ارجية .  -

 الحصول على االعتماد الوطني الدولي . -

قســـم البســـتنة وهندســـة 

ضــمان لجنــة  /الحــدائق 

 الجوده

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الثالث :الهدف 

تطـــــوير نظـــــام التقيـــــيم  

الــذاتي ونمــاقم المراجعــة 

الدا ليـــة ومطابقتهـــا مـــع 

مثي تهــــا الصــــادرة عــــن 

ـــــــات المتخصصـــــــة  الجه

بجــــودة التعلــــيم ونمــــاقم 

  المؤسسات الدولية  .

وجود برنامج موص  ومعتمد وفق معايير االعتماد  -

 المؤسسي الوطنية 

 وجود تقرير مراجعة دا لية و ارجية .  -

 .للقسموجود اجراءات تصحيحية في ضوء المؤشرات  -

قســـم البســـتنة وهندســـة 

الحــدائق / لجنــة ضــمان 

 الجوده

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 : رابعالهدف ال

متابعـــــة اداء ضـــــمان 

ــــــاد  الجــــــودة واالعتم

االكاديمي وفقا لرؤيـة 

 القســــــــــم ورســــــــــالة 

والخطة االسـتراتيجية 

 المعتمدة والمعلنة .

ة في كاف القسم العلميوجود تقرير يفيد م اركة ممثلين من  -

 ان طة الجودة .

وجود محاضر دورات تدريب وتاهيل اعضاء هيئة التدريس  -

والهيئة المعاونة والجهاز االداري للعمل في قسم ضمان 

 الجودة .

 وجود اجراءات تصحيحية في ضوء المؤشرات الكلية.  -

قســـم البســـتنة وهندســـة 

الحــدائق / لجنــة ضــمان 

 الجوده

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف االول :

مراجعـــة البـــرامج الدراســـية المعتمـــدة 

ووضــع المعـــايير الحاكمــة لمقترحـــات 

البـرامج الجديــدة بمــا يعــزز مــن ســمعة 

 ومكانتها كلية ال

وجود برامج تعليمية موصفة توضق توافق هذه البرامج  -

 ل ئحة الدا لية والمعايير االكاديمية المتبناة .

ت مل اراء الخريجين والجهات  وجود تقارير سنوية -

المستفيدة واراء الط ا في البرامج الدراسية )تقارير 

 المراجعين الدا ليين والخارجيين (.

  وجود  طة تحسين معتمدة وموثقة ومعلنة . -

قســــــــــم البســــــــــتنة 

 وهندسة الحدائق 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثاني :

التركيــز علــى بــرامج تنميــة المهــارات 

وقدرات الطلبة واعدادهم لسوق العمل 

مــن  ــ ل البــرامج العلميــة المختلفــة 

واالرتقاء بمهارات الخريجين المهنيـة 

  والتنافسية .

وجود وحدة تخصصية او مختبرات تخصصية مزود  -

باالجهزة ال زمة لتنمية مهارات وقدرات الطلبة كل حسب 

 تخصصه .

 تبة مطورة ومحدثة ومميكنة .وجود مك -

ت زيادة رضا الط ا عن برامج تنمية المهارات وفق استبانا -

  اصة بهذا الغرض . 

قســــــــــم البســــــــــتنة 

 وهندسة الحدائق 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثالث :  

تعزيز التواصل مع الخريجين ومتابعـة 

 شؤونهم ورعايتهم .

 قاعدة بيانات للخريجين محدثة ب كل دوري . -

وجود تقرير عن نسبة المستفيدين من برامج التطوير  -

 المستمرة سنويا ووجود كتيب سنوي للخريجين .

 وجود تقرير عن االن طة التي توضق الع قة بين الخريجين -

  قسمالعدد الجهات الموظفة للخريجين التي تتواصل مع  لقسموا

قســــــــــم البســــــــــتنة 

 ة الحدائقوهندس

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الرابع :

االهتمـــام ببـــرامج التعلـــيم االلكترونـــي 

قلـــن عـــن طريـــق التوســـع فـــي تقـــديم 

ـــــــة  ـــــــدة لتلبي ـــــــرامج دراســـــــية جدي ب

 االحتياجات المتعددة في سوق العمل 

وجود محاضر عن دورات في اساليب التعليم والتعلم غير  -

 التقليدية .

 قسمتبعها اليوجود تقرير عن برامج التعليم االلكتروني التي  -

 .وعن المقررات االلكترونية فيها

وجود دراسة عن مدى استيفاء استراتيجية التعليم  -

سة االلكتروني للمخرجات المستهدفة من السنة اال يرة للدرا

. 

قســــــــــم البســــــــــتنة 

 وهندسة الحدائق 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف السابع :

دعم االن طة الط بية ورعاية ال باا 

ــول  ــي مي ــات متنوعــة تلب واعــداد فعالي

ال باا وتنمية المواهـب بالتعـاون مـع 

 االتحادات واالندية الرياضية.

 تقرير معتمد وموثق بنسبة الط ا الم اركين في االن طة  -

 المختلفة .

 سنوية ل ن طة الط بية .وجود  طة  -

وجود تقارير توضق مكافاة الط ا المتفوقين في االن طة  -

 الط بية ونسبة رضا الط ا عن األن طة الط بية.

قســــــــــم البســــــــــتنة 

 وهندسة الحدائق 

2022/2023 25% 

2024 

 
25% 

2025 25% 

2026 25% 

 
 الهدف الثامن :

 كليــــةتطــــوير واالهتمــــام باالبنيــــة لل 

  واماكن االن طة الفنية المختلفة .

 كليةال ونسبتها من المساحة لكليةمقدار المساحات الخضراء في ا -

. 

 وجود بنية تحتية مناسبة . -

 . حقة الملوالخدمات  المبانيترميم وتأهيل تقارير توضح عملية  -

قســــــــــم البســــــــــتنة 

 وهندسة الحدائق

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 

 الهدف التاسع:

تعزيز دور االرشاد النفسـي والتربـوي 

 .ةلخدمة ورعاية طلبة الكلي

واجبات محددة ومعلنة للمرشد التربوي االكاديمي وقوائم  -

 االرشاد التربوي  ومحاضر ل جتماع مع الم رف التربوي .

 وجود دليل سنوي مطبوع ل رشاد التربوي االكاديمي معتمد -

 ، ووجود تقرير عن قائمة احتياجات الط ا الفعلية معتمد

 وموثق . 

وجود تقرير عن  دمات الدعم الط بي يتضمن كل األن طة  -

 االرشادية والمستفيدين منها. 

رئاسة  -

الجامعة/ 

اللجنة 

المركزية 

ل رشاد 

النفسي 

والتأهيل 

 يالتربو

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف االول :

تفصــيل م ــاركة اعضــاء 

هيئـــــــة التـــــــدريس فـــــــي 

االبحاث المحليـة  م اريع

والدوليــة لــدعم الخبــرات 

  والقدرات .

بيان بالم اركات المحلية والدولية التي انجزها  -

 اعضاء هيئة التدريس .

وجود قاعدة بيلنات مفصلة عن التدريسيين والبحوث  -

 والمؤتمرات التي تم مشاركتها.

تقرير باعضاء هيئة التدريس الذين تم مكافئتهم  -

   اريع البحثية.لم اركتهم في هذه الم

قسم البستنة 

 /وهندسة الحدائق 

عمادة الكلية/ شعبة 

ال ؤون العلمية و 

شعبة البعثات 

 والع قات الثقافية

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثاني :

دعـــم وت ـــجيع م ـــاركة 

ـــدريس  ـــة الت اعضـــاء هيئ

فـــي المـــؤتمرات المحليـــة 

 .والدولية 

بيان بالمؤتمرات المحلية والدولية التي حضرها  -

 اعضاء هيئة التدريس 

تقرير باعضاء هيئة التدريس الذين تم مكافئتهم  -

 لم اركتهم في هذه المؤتمرات.

استقصاءات تفيد مدى استفادة اعضاء هيئة التدريس  -

من المؤتمرات ) وجود اليات لتقييم فعالية ومردود 

 هذه المؤتمرات ( . 

تنة قسم البس

وهندسة الحدائق / 

عمادة الكلية/ شعبة 

ال ؤون العلمية و 

شعبة البعثات 

 والع قات الثقافية

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثالث :  

التطوير المستمر لبـرامج 

تنميــــة قــــدرات اعضــــاء 

هيئة التـدريس والقيـادات 

االكاديميـــــــــــة للوفـــــــــــاء 

بمطتلبـــــــــــات الخطـــــــــــة 

 للكليــــــــةاالســــــــتراتيجية 

ـــاد  باتجـــاه تاهلهـــا ل عتم

 االكاديمي 

وجود  طة تدريبية موثقة ومعلنة تغطي االحتياجات  -

 التدريبية الفعلية .

 عدد دورات تدريبية سنوية . -

د مدى استفادة اعضاء هيئة التدريس استقصاءات تفي -

ود من نظام التدريب ) وجود اليات لتقييم فعالية ومرد

 التدريب ( . 

قسم البستنة 

وهندسة الحدائق / 

 لجنة ضمان الجوده

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف الرابع :

تـــــدعيم ان ـــــطة رعايـــــة 

البــــاحثين ودعــــم تحفيــــز 

ـــدريس  ـــة الت اعضـــاء هيئ

ــــــــرات  وتطــــــــوير المختب

 العلمية 

توفير االحتياجات البحثية االساسية من اجهزة  -

 ة.ومستلزمات مختبرية من   ل الموارد الذاتية للكلي

وجود الية لت جيع اعضاء هيئة التدريس على اجراء  -

 البحوث العلمية .

الذاتية  القسمنسبة من موارد وجود قرار بتخصيص  -

  لدعم البحث العلمي .

قســـــــــــم البســـــــــــتنة 

وهندســــــة الحــــــدائق 

عمادة الكليـة/ شـعبة /

ـــــة /  ال ـــــؤون العلمي

 المالية

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 : الخامسالهدف 

ـــة  ـــرامج تطوعي تطـــوير ب

تسهم في  دمـة المجتمـع  

. 

الجهات  ووجود بروتوكول تعاون بين الكلية  -

والمؤسسات الحكومية األ رى التي تساهم المجتمعية 

 في حل الم ك ت المجتمعية .

وجود تقرير يوضق م اركة اعضاء هيئة التدريس  -

في الجامعة في تقديم االست ارات والحلول للجهات 

 المجتمعية .

قسم البستنة 

وهندسة الحدائق 

امانة عمادة الكلية/ /

 المجلس

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف االول :

الخاصة  تحديث  ط  البحث العلمي

وربطها بالخطة البحثية بالقسم 

  للجامعة .للكلية و

 وجود  ط  بحثية ل قسام العلمية . -

  وربطها بالخطة البحثية للجامعة للقسموجود  طة بحثية  -

 وجود قاعدة بيانات باالبحاث المن ورة دوليا ومحليا . -

 . وجود تقارير دورية بمعدالت االنجاز في الخطة البحثية -

 طة نجاز ما لم يتم تنفيذه من الخالتحسين ال تقارير بخط  -

قســم البســتنة وهندســة 

الحدائق /عمادة الكلية/ 

 شعبة ال ؤون العلمية 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثاني :

م رفع الكفاءة العلمية البحثية بااللتزا

 .بالمعايير المحلية والدولية 

لت جيع اعضاء هيئة التدريس على اجراء وجود الية  -

 البحوث العلمية .

عن الكليةوجود تقارير من شعب ال ؤون العلمية في  -

 . األقسام العلميةاالبحاث التي يتم اجراءها في 

 علميوجود قاعدة بيانات باالبحاث الفائزة بجوائز الن ر ال -

 سنويا . 

 .المسجلة محليا أو عالميا  االختراعدد براءات ع -

قسم البستنة وهندسة 

عمادة الكلية/ /الحدائق 

 شعبة ال ؤون العلمية 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثالث :  

وتعزيز  كليةالعلمية لل ةدعم المجل

 رصانتها ومكانتها التنافسية دوليا  .

الن ر في وجود الية لت جيع اعضاء هيئة التدريس على  -

 مجلة الكلية.

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

قسم البستنة وهندسة 

 /عمادة الكلية/الحدائق 

ال ؤون العلمية شعبة 

 والمجلة

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 : رابعالهدف ال

 ةعقد مؤتمرات علمية دولية للكلي

مع التنسيق بين التخصصات 

المتقاربة في كليات واقسام الجامعة 

 المختلفة .

ي وجود محاضر وتقارير تفيد باقامة المؤتمرات العلمية ف -

 كليات الجامعة .

 وجود تقارير توضق عدد الم اركين بمؤتمرات الجامعة  -

شعبة  /عمادة الكلية

 ال ؤون العلمية 

2022/2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 


