مقدمة:

في إطار سعيها لتحقيق الجهدة والتسيد في األداء ،تتطمع كمية االقتراد والعمهم
الدياسية بجامعة إفخيقيا العالسية إلفناا بخفنامج عسل سشهي محجد ومختبط بالسهاقيت
الدمشية لمتقهيم الدشهي لمجامعة ،وهه بسثابة بيان تشايحي مارل لسا ستقهم به الكمية
من أفنذطة خالل العام الجراسي الحالي (.)7118 – 7117عمس ًا بأن الكمية قج
شخعت فعمي ًا في تشايح عجد من البخامج الهادفة إلى تطهيخها ووضعها في مدارها
الرحيح ،خاصة في مجال إفنذاء أقدام ججيجة وتحجيث السشاهج ،وتطهيخ بخامج
الجراسات العميا .إال أفنه ال زالت هشاك حاجة لمسديج من الجههد في مجاالت أخخى
تعتبخ مهسة وأساسية ،حيث تدعى إدارة الكمية لتحقيق فنقمة فنهعية وكسية في مجال
البحث العمسي والشذخ وكحلك األفنذطة العمسية كالسؤتسخات وورش العسل ،إضافة إلى
التجريب وبشاء القجرات لكافة مشدهبي الكمية وطالبها الخخيجين ،وال شك في أن كل
لك لن يتحقق إال بسديج من االفنزباط اإلداري ورفع مدتهى األداء لمعاممين وهه ما
تدعى إدارة الكمية لتحقيقه من خالل االلتدام بتشايح هحا البخفنامج وجعمه معيا اًر لتقييم
األداء بشهاية العام الجراسي الحالي ،كسا سيجخي تحجيثه سشهي ًا وفق ًا الحتياجات العسل
ورؤية أقدام الكمية السختماة.
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األهداف ومحاور العسل:
تهجف هحه الخطةإلفناا السحاور التالية:
 .1بشاء خطة استخاتيجية لكمية االقتراد والعمهم الدياسية.
 .7تطهيخالسشاهج والبخامج األكاديسية.
 .3تطهيخ البحث العمسي والشذخ.
 .4استخجامالتقشيات الحجيثة والهسائل اإللكتخوفنية.
 .5تحقيق االفنزباط اإلداري لمعاممين.
 .6التجريب وبشاءقجرات.
 .7تاعيل األفنذطة العمسية والثقافية.
 .8تشسية وتشذيطالعالقات الخارجية.
 .9تاعيل دور الجسعيات والخوابط الطالبية.
مهجهات العسل:
يعتسج تشايح مطمهبات هح البخفنامج عمى عجد من السهجهات التالية:
 .1التهكل عمى هللا سبحافنه وتعالى واحتداب كل الجههد السبحولة في سبيمه.
 .7االلتدام بأهجاف البخفنامج وأفنذطته السارمة.
 .3االلتدام بتقهيم الجامعة لمعام .7118- 7117
 .4التدام مشدهبي الكمية بالسهام واألدوار السهكمة إليهم.
 .5التشديق والستابعة مع الجهات الذخيكة داخل وخارج الجامعة.
 .6االستاادة من دعم إدارة الجامعة وأجهدتها.
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برنامج العسل التفريمي (حدب األهداف):
الهدف ( :)1بشاء خطة استراتيجية وكتابة الدليل:
الجهة السشفذة
عسيج الكمية
+

رؤساء األقدام

األنذطة السطمهبة

السدى الزمشي

 .1االطالع عمى الخطة االستخاتيجية لمجامعة.
 .7صياغة استخاتيجية الكمية وإجازتها.

 .3صياغة دليل لمكمية بسا يتهافق مع االستخاتيجية.
 .4طباعة وفنذخ الخطة االستخاتيجية ودليل الكمية.

قبل فنهاية الارل
الجراسي الاخدي

(السكمفهن :رؤساء األقدام  -د .مرتزى سميسان مقررا)

الهدف ( :)2تطهيرالسشاهج والبرامج األكاديسية:
الجهة السشفذة
عسيج الكمية
+

األنذطة السطمهبة
 .1تطهيخ السشاهج الجراسية باألقدام وإجازتها.
 .7استكسال مطمهبات إفنذاء قدم السرارف.

رؤساء األقدام

 .3الذخوع في إفنذاء قدم اإلحراء واالقتراد القياسي.

هيئة التجريذ

 .5مخاجعة وتحجيث محتهى السقخرات الجراسية.

+

السدى الزمشي
خالل الارمين

الاخدي والدوجي

 .4تطهيخ بخامج الجراسات العميا.

 .6تهفيخ السخاجع والكتب السشاسبة لمطالب.

(السكمفهن :رؤساء األقدام – د .لؤي عبد السشعم – د .عبد السحدن دمحم أحسد)

الهدف ( :)3تطهير البحث العمسي والشذر:
الجهة السشفذة
هيئة تحخيخ
السجمة
+

هيئة التجريذ

األنذطة السطمهبة

السدى الزمشي

 .1إصجار عجدين من مجمة الكمية العمسية السحكسة.

 .7فنذخ ورقة عمسية عمى األقل لكل عزه بهيئة التجريذ.
 .3عقج سسشار لبحهث التخخج الستسيدة.

 .4فنذخ بحهث الطالب الستسي ةد بسجمة ومهقع الكمية.

 .5تحهيل بحث التخخج لطالب البكالريهس لبحهث جساعية
 .6اقتخاح مذخوعات بحثية بالسذاركة بين األقدام.

 .7السداهسة في السذاريع البحثية السقجمة من الجامعة.
(السكمفهن :أ.د الرشيد عبد الههاب  -د .خالد بذير – د .حفيظة دمحم عبد هللا)
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خالل الارمين

الاخدي والدوجي

الهدف ( :)4استخدام التقشيات الحديثة والهسائل اإللكترونية:
األنذطة السطمهبة

الجهة السشفذة
عسيج الكمية

 .1تشايح بخفنامج التحهل لمتعميم اإللكتخوفني.

رؤساء األقدام

 .3تطهيخمهقع الكمية وتغحيته بره ةر دورية.

هيئة التجريذ

 .5إفنذاء مكتبة إلكتخوفنية بسهقع الكمية.

+
+
+

مذخف الراحة

 .7تشايحمطمهبات أسئمة االمتحان اإللكتخوفني.
 .4إفنذاء قاعجة بيافنات إلكتخوفنية لمكمية.

السدى الزمشي
خالل الارمين

الاخدي والدوجي

 .6فنذخ بحهث األساتحة والطالب بسهقع الكمية
 .7تشايح بخفنامج الكتاب اإللكتخوفني لمسقخرات.

 .8استخجام مهقع الكمية في التهاصل مع الطالب.

 .9استكسال بيافنات عزهية هيئة التجريذ بسهقع الجامعة.

 .11ربط جسيع العاممين بالبخيج اإللكتخوفني الخسسي.
(السكمفهن :أ.عبد السشعم سيد أحسد –أ.فاطسةأبكر)

الهدف ( :)5تحقيق االنزباط اإلداري:

الجهة السشفذة
عسيج الكمية
+

رؤساء األقدام
+

العاممهن بالكمية

األنذطة السطمهبة

السدى الزمشي

 .1االلتدام بججاول السحاضخات وزمن افنعقادها.
 .7تحجيج الداعات السكتبية لكل أستا بالكمية.

 .3تشظيم اجتساع لسشدهبي الكمية بجاية كل فرل عمى األقل.
 .4تشظيم اجتساع لسجمذ الكمية شهخيًا عمى األقل.
 .5تشظيم اجتساعين لكل قدم شهخيًا عمى األقل.

 .6تشظيم اجتساعات مجمذ أبحاث الكمية بره ةر دورية.

 .7تشظيم لقاء إدا ةر الكمية بالطالب بجاية كل فرل دراسي.

(السكمفهن :عسيد الكمية – مدجل الكمية)
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خالل الارمين

الاخدي والدوجي

الهدف ( :)6التدريب وبشاء القدرات:
الجهة السشفذة
عسيج الكمية
+

األنذطة السطمهبة
 .1تخريص مشدق لذؤون التجريب وبشاء القجرات بالكمية.

 .7تحجيج االحتياجات التجريبية الاعمية لكل العاممين بالكمية.

رؤساء األقدام

 .3متابعة بخامج التجريب السقتخحة من قبل إدا ةر الجهدة.

مشدق شؤون

 .5تشايح دو ةر استخجام الذاشات الحكية.

+

التجريب

السدى الزمشي

 .4تشايح دو ةر كتابة االمتحان اإللكتخوفني.

خالل الارمين

الاخدي والدوجي

 .6تشايح دو ةر استخجامات البخفنامج اإلحرائي .SPSS

 .7تخشيح عجد ( )3أساتحة من كل قدم لجو ةر لغة إفنجميدية.
 .8تشايح بخامج تجريب الطالب بالسؤسدات ات الرمة.

(السكمفهن :د .مرتزى سميسان –أ.هاجرخهجمي)

الهدف ( :)7تفعيل األنذطة العمسية والثقافية:
الجهة

األنذطة السطمهبة

السدى الزمشي

السشفذة
عسيج الكمية
+

 .1التختيب الفنعقاد السؤتسخ الجولي لمكمية في العام السقبل .7118
 .7عقج ورشتي عسمحهل قزايا الخاهن االقترادي والدياسي.

رؤساء األقدام

 .3عقج عجد ( )4محاضخات تثقياية بسعجل ( )7لكل قدم.

هيئة التجريذ

 .5إعجاد وتشايح البخامج السراحبة لمقهافل الجعهية.

الطالب

 .7السذاركة في األفنذطة الثقافية السشعقجة بالجامعة.

+
+

 .4السذاركة في القهافل الجعهية الرياية والذتهية.

 .6السذاركة في السؤتسخات والهرش والشجوات بالجامعة.
 .8السذاركة في األفنذطة العمسية والثقافية خارج الجامعة.

(السكمفهن :د .عثسان صالح – د .دمحم الحدن الفاضل)
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خالل الارمين

الاخدي والدوجي

الهدف ( :)8تشسية وتشذيط ال عالقات الخارجية:
الجهة

األنذطة السطمهبة

السدى الزمشي

السشفذة
عسيج الكمية

 .1التهاصل مع شخكاء الكمية من الهيئات والسؤسدات.

هيئةالتجريذ

 .3تاعيل التعاون مع الداارات األجشبية بالدهدان.

+

 .7تاعيل التعاون مع و از ةر الخارجية في األفنذطة السذتخكة.
 .4تاعيل التعاون مع الجهاز السخكدي لإلحراء (الدهدان).

خالل الارمين

الاخدي والدوجي

 .5تاعيل التعاون مع مؤسدات القطاع الخاص (سهدابهست).

 .6التهاصل مع الخبخاء من داخل وخارج الدهدان (بيتخ وودوارد).
 .7الدعي لعقج شخاكات مع مؤسدات ججيجة (بشك الدهدان).
 .8السبادرة الستقطاب رعاة ألفنذطة الكمية (زين  -دال).

 .9االستاادة من عالقات الجامعة مع السؤسدات والهيئات.

(السكمفهن :د .فاروق دمحم أحسد –أ .مرطفى عبد هللا ابكر)

الهدف ( :)9تفعيل الجسعيات والروابط الطالبية:
الجهة

األنذطة السطمهبة

السدى الزمشي

السشفذة
عسيج الكمية
+

 .1تاعيل عسل رابطة طالب الكمية ورعاية أفنذطتها.

 .7تاعيل أفنذطة وبخامج جسعيات األقدام والسداهسة في تطهيخها.

رؤساء األقدام

 .3حاد الطالب لمسذاركة والشذخ بالسهقع اإللكتخوفني لمكمية.

هيئة التجريذ

 .5إشخاك الطالب في بخامج الكمية السختماة.

+

 .4حاد الطالب لتشظيم األفنذطة والبخامج الثقافية (أسبهع الكمية).
 .6إشخاك الطالب في اجتساعات السجالذ والمجان بالكمية.

(السكمفهن :د .دمحم خميفة الرديق –أ.دمحم حدن عسر)
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خالل الارمين

الاخدي والدوجي

