تقرير سنوى مجمع عن مدى تنفيذ االنشطة التنفيذية للكلية
8102-8102
اوال :انشطة تم تنفيذها فى موعدها.
.1

بدء الدراسة فى البرامج الجديد " التربية الخاصة " فى .5112/11/11

.5

توعية اعضاء هيئة التدريس على كيفية إعداد المقررات االلكترونية.

.3

توعية الطالب على كيفية استخدام المقررات االلكترونية.

.4

انشاء حسابات الكترونية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب الستخدام خدمات االنترنت
وقواعد البيانات االلكترونية  ،وتطوير المكتبة.

.2

تفعيل الساعات المكتبية لدعم الطالب المتفوقين والمتعثرين.

.6

تدريب الطالب على مهارات التوظيف وريادة األعمال.

.7

اعداد دليل تدريب ميدانى.

.8

تنفيذ وتطوبر التدريب الميدانى.

.9

توعية الطالب بالخدمات واالمكانات المتاحة بالجامعة (مكتبة – مالعب –خدمات الدعم الطالبي
....الخ) وتطبيقه.

 .11تحديث الموقع االلكترونى.
 .11اصدار مطبوعات "مطويات – كتيبات  "...عن الكلية.
 .15التواصل مع الملحقيات والسفارات للتعريف بالكلية .
 .13تعين أعضاء هيئة تدريس فى اطار خطة الكلية للتعامل مع العجز والفائض.
 .14تعين المعيدين فى اطار خطة الكلية للتعامل مع العجز والفائض.
 .12انتداب أعضاء هيئة تدريس من جامعات اخرى فى اطار خطة الكلية للتعامل مع العجز والفائض.
 .16دراسة احتياجات العمل وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خاصة الجدد من التدريب والتوعية
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 .17تنفيذ خطة التدريب والتوعية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
 .18دراسة احتياجات العمل القيادات األكاديمية واإلدارية من التدريب والتوعية.
 .19تنفيذ خطة التدريب والتوعية.
 .51تقييم و تطوير خطط التدريب والتوعية.
 .51دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى.
 .55مناقشة نتائج التدريب بالمجالس الرسمية.
 .53توفير عوامل االمن بالمعامل.
 .54وضع خطة تنفيذية لتحقيق آليات إدارة الكوارث واألزمات واعتمادها.
 .52إبرام عقود صيانة لجميع المعامل ( تم من العام السابق وسارية )
 .56ترشيح اعضاء هيئة التدريس لحضور مؤتمرات خارج الجامعة.
 .57تدريب اعضاء هيئة التدريس على كيفية تحويل المقررات الى مقررات الكترونية
 .58الحصول على موافقة الجامعة بتحمل نفقات نشر بحوث اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى مؤتمر الكلية
 .59ترشيح اعضاء هيئة التدريس لحضور مؤتمرات خارج الجامعة.
 .31تنظيم ورش عمل وبرامج توعية لرفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة البحثية.
 .31تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات التوظيف وريادة االعمال لدى خريجى الكلية .
.23

تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات طالب وخريجي الكلية

التدريسية.

 .33الحصول على موافقة الجامعة بتحمل نفقات نشر البحوث فى مؤتمرات الكلية.
 .34تحديد االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المجال البحثى .
 .32تقييم وتطوير خطة البحث العلمى
 .36عقد اللقاءات التوعوية المخطط لها سنويا للطالب واعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة وممثلين عن
المجتمع لتوعية باهمية خدمة المجتمع.
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 .37دراسة احتياجات المجتمع لوضع خطة خدمة المجتمع .
 .38وضع خطة أنشطة خدمة المجتمع فى ضوء احتياجات المجتمع .
 .39عقد بروتوكالت تعاون مع مؤسسات المجتمع " اكاديمية المعلمين – جمعية الجسد الواحد د ادارة 6
اكتوبر التعليمية .
 .41تنفيذ أنشطة خطة خدمة المجتمع .
 .41وضع خطة لمتابعة انشطة الكلية سنويا.
البرمج السنوية للبرامج ووضع خطة التطوير ومناقشتها.
 .45اعداد تقارير ا
 .43تطبيق استبيان الخدمة الجامعية لقياس الرضا الطالبي.
 .44تحليل النتائج ووضع خطة التطوير.
 .42تنظيم ورش عمل ولقاءات توعية لنشر ثقافة الجودة بالكلية "للطالب – اعضاء هيئة التدريس –
االداريين.
 .46استيفاء متطلبات جميع معايير جودة مؤسسات التعليم العالي.
 .47كتابة التقارير السنوية للكلية.
 .48كتابة الدراسة الذاتية .
 .49التقدم بطلب التأهل لالعتماد
ثانيا :انشطة تم تنفيذها قبل الموعد.
 .1تشجيع الجامعة اعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي واعالن الخصومات التى تقدمها الجامعة
عند النشر فى مجلتها .
 .5وضع خطة البحث العلمى متفقة مع الجامعة واعتمادها وتنفيذها.
 .3اإلعالن عن جوائز تشجيعية للبحوث المنشورة سنويا من قبل الكلية.
 .4تحديد التوجهات البحثية من قبل االقسام وممثلي سوق العمل .
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 .2تحديث المعامل وتجهيزاتها لتناسب متطلبات البحث العلمى.
 .6إنشاء صفحة للخريجين على شبكات التواصل االجتماعى والتحديث سنويا.
 .7تنظيم المؤتمر السنوى للكلية.
 .8تقييم مستوى كفاءة المعمل من قبل مستخدميه من خالل تطبيق استبيان .NORMS
 .9وضع قائمة بمواصفات االجهزة والمعدات المطلوبة للمعامل.
ثالثا :انشطة كانت مؤجلة فى مواعيد سابقة وتم تنفيذها.
 .1التنسيق مع مركز التعلم االلكترونى فى الجامعة لتحويل المقررات الى الكترونية وفق تعليمات
الجامعة.
 .5عقد ورش عمل /دورات لتوعية بحقوق الملكية الفكرية
 .3االعالن عن برامج الدراسات العليا بالقواعد التى حددها قانون تنظيم الجامعات
 .4تطوير االنشطة ووضع خطة العام القادم واعتمادها واعالنها.
 .2تطوير خطة التوعية واعتمادها واعالنها ...الخ.
 .6االجتما مع الخريجين للتواصل معهم.
 .7اعداد مطويات عن المعايير.
انشطة لم يتم تنفيذها فى هذا العام
 .1تنظيم ورشة عمل لتدريب اعضاء هيئة التدريس الجدد على مهام المرشد االكاديمى .لذا تم تدريبهم
بشكل فردى من قبل المرشدين االكثر خبرة باالقسام .
 .5تنفيذ خطة التدريب والتوعية للقيادات االدارية بالجامعة لظروف خاصة بالجامعة.لذا تم تاجيل
التدريب للعام القادم .
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