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جاهعة إفريقيا العالوية
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
استوارة تقيين األداء لخطة العول للعام الذراسي 1118- 1117
الرقم

الهدف

األنشطة
االطالع عمى الخطة االستخاتيجية لمجامعة.

بناء خطة
.1

استراتيجية
وكتابة الدليل

تحجيج األهجاف السختبطة بالكمية.
كتابة السدهدة األولية الستخاتيجية الكمية.
عقج اجتساع إلجازة السدهدة.
نذخ الخطة االستخاتيجية لمكمية.
كتابة دليل متكامل لمكمية وتهزيعه.
تطهيخ السشاهج الجراسية باألقدام وإجازتها.

.1

تطهيرالمناهج

استكسال مطمهبات إنذاء قدم السرارف وإجازته.

والبرامج

تطهيخ بخامج الجراسات العميا بالكمية.

األكاديمية

تطهيخ محتهى السقخرات الجراسية ومخاجعته.
تهفيخ السخاجع والكتب السشاسبة لمطالب.
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إصجار عجدين من مجمة الكمية العمسية السحكسة.

تطهير البحث
العممي والنشر
.3

نذخ ورقة عمسية عمى األقل لكل عزه بهيئة
التجريذ.

تشفيح سسشار بحث التخخج لمطالب الستسيدين.
تحهيل بحث التخخج إلى مذاريع بحث جساعية.
نذخ بحهث الطالب الستسي ةد بسجمة ومهقع الكمية.
اقتخاح مذخوعات بحثية بالسذاركة بين األقدام.
السداهسة في السذاريع البحثية السقجمة من الجامعة.
تشفيح بخنامج التحهل لمتعميم اإللكتخوني.
تشفيحمطمهبات أسئمة االمتحان اإللكتخوني.
تطهيخ مهقع الكمية وتغحيته بره ةر دورية.

.4

استخدام

إنذاء قاعجة بيانات إلكتخونية لمكمية.

التقنيات

إنذاء مكتبة إلكتخونية بسهقع الكمية.

الحديثة
والهسائل
اإللكترونية

نذخ بحهث األساتحة والطالب بسهقع الكمية
استخجام مهقع الكمية في التهاصل مع الطالب.
تشفيح بخنامج الكتاب اإللكتخوني لمسقخرات.
استكسال بيانات عزهية هيئة التجريذ بسهقع
الجامعة.

ربط جسيع العاممين بالبخيج اإللكتخوني الخسسي.
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االلتدام بسهجهات الحزهر واالنرخاف لمعاممين.
االلتدام بججاول السحاضخات وزمن انعقادها.

تحقيق
.5

االنضباط
اإلداري

تحجيج الداعات السكتبية لكل أستاذ بالكمية.
تشظيم اجتساع لسشدهبي الكمية بجاية كل فرل عمى األقل.
تشظيم اجتساع لسجمذ الكمية شهخياً عمى األقل.
تشظيم اجتساعين لكل قدم شهخياً عمى األقل.
تشظيم اجتساعات مجمذ أبحاث الكمية بره ةر دورية.
تشظيم لقاء إدا ةر الكمية بالطالب بجاية كل فرل دراسي.
تخريص مشدق لذؤون التجريب وبشاء القجرات بالكمية.
متابعة بخامج التجريب السقتخحة من قبل إدا ةر الجهدة.
تشفيح دو ةر كتابة االمتحان اإللكتخوني لكل األساتحة.
تشفيح دو ةر استخجام الذاشات الحكية لكل األساتحة.

.6

التدريب

تشفيح دو ةر استخجامات البخنامج اإلحرائي .SPSS

وبناءالقدرات

تشفيح دو ةر اإلشخاف األكاديسي لكل األساتحة.
تشفيح دو ةر إدارة االجتساعات لكل األساتحة.
تخشيح عجد ( )3أساتحة من كل قدم لجو ةر لغة إنجميدية.
تحجيج االحتياجات التجريبية الفعمية لكل العاممين بالكمية.
تشفيح بخامج تجريب الطالب بالسؤسدات ذات الرمة.
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التختيب النعقاد السؤتسخ الجولي لمكمية.
عقج ورشتي عسل حهل قزايا الخاهن االقترادي والدياسي.

.7

تفعيالألن

عقج عجد ( )4محاضخات تثقيفية بسعجل ( )1لكل قدم.

شطةالعمم

السذاركة في القهافل الجعهية الريفية والذتهية.

ية

إعجاد وتشفيح البخامج السراحبة لمقهافل الجعهية.

والثقافية

السذاركة في السؤتسخات والهرش والشجوات بالجامعة.
السذاركة في األنذطة الثقافية السشعقجة بالجامعة.
السذاركة في األنذطة العمسية والثقافية خارج الجامعة.
التهاصل مع شخكاء الكمية من الهيئات والسؤسدات.
التعاون مع و ازرة الخارجية الدهدانية في األنذطة السختمفة.
تفعيل التعاون مع الدفارات األجشبية بالدهدان.

تنمية
.8

تفعيل التعاون مع الجهاز السخكدي لإلحراء (الدهدان).

وتنشيط

تفعيل التعاون مع مؤسدات القطاع الخاص (سهدابهست).

العالقات

التهاصل مع الخبخاء من داخل وخارج الدهدان (بيتخ وودوارد).

الخارجية

الدعي لعقج شخاكات مع مؤسدات ججيجة (بشك الدهدان).
السبادرة الستقطاب رعاة ألنذطة الكمية (زين  -دال).
االستفادة من عالقات الجامعة مع السؤسدات والهيئات.
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تفعيل عسل رابطة طالب الكمية ورعاية أنذطتها.

.9
تفعيل

تفعيل أنذطة وبخامج جسعيات األقدام والسداهسة في تطهيخها.

الجمعيات حفد الطالب لمسذاركة والشذخ بالسهقع اإللكتخوني لمكمية.

والروابط

حفد الطالب لتشظيم األنذطة والبخامج الثقافية بالكمية.

الطالبية

إشخاك الطالب في بخامج الكمية السختمفة.
إشخاك الطالب في اجتساعات السجالذ والمجان بالكمية.

الوفتاح:
(*  %011إلى  %01ممتاز –  %01إلى  %01جيد جداً –  %01إلى  %01جيد –  %01إلى  %01مقبهل – أقل من  %01فشل)
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