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رشادات بخصوص إعداد التقارير السنوية  تعليمات وا 
 

  الحاليللعام   10/18حتى  سابقالعام ال 10/19إعداد التقارير السنوية حسب السنة الدراسية، حيث تبدأ من. 
  السنوية التي أعدتها الكلية في بداية العام إلى هذا النموذج كما هي، باستثناء تاريخ التنفيذ تنقل محتويات جدول الخطة

 المتوقع، فسيتبدل بتاريخ التنفيذ الفعلي.
 هيكلية التقارير السنوية تعتمد على تحقيق مؤشرات األداء، وتذكر النتائج في العامود األخير من الجدول. 

 عند إعداد التقارير السنوية فقط. المالحق المرفقة بالنموذج تعبأ 
 .تحتسب نتيجة مؤشر األداء الذي يشير لنسبة معينة على مستوى الكلية بمعدل نتائجه في األقسام األكاديمية التابعة للكلية 

 
 قائمة المحتويات

 الصفحة البند الرقم
  المقدمة                                                                                                    

  االستراتيجي التخطيط محور أوال
  محور الحوكمة ثانيا

  (األكاديمية البرامج) التعليمية العملية محور ثالثا
  واالبداعات واإليفاد العلمي البحث محور رابعا
  والبشرية والمادية المالية المصادر خامسا
  الخدمات الطالبية سادسا  
  خدمة المجتمع والعالقات الخارجية سابعا  
  ضمان الجودة ثامنا  
 ملحقات التقرير السنوي  

 (: قائمة األبحاث والكتب المنشورة )للعام الدراسي الحالي(0ملحق )
 العلمي الملتقى أو المؤتمر أعمال (: تقييم9ملحق )
 (: إنجازات من خارج الخطة3ملحق )
 كلية(: احصائيات حول ال4ملحق )
 الكلية أداء في والضعف القوة لجوانب العام (: التقييم5ملحق )
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 (: التوصيات للعام القادم6ملحق )

 المقدمة
 الكلية:رؤيـة 
 المجتمع وخدمة العلمي والبحث المعلومات وتكنولوجيا للعلوم االكاديمية البرامج في منافسة كلية نحو
 

 رسالة الكلية:
وتوجيه  العلوم وتكنولوجيا المعلومات، برامجسد حاجة سوق العمل من الكوادر والخبرات التقنية المؤهلة، والقادرة على التطوير واإلبداع في 

نية واختيار التركيز على اولويات البحث العلمي الوطوتطوير اساليب التعليم والتعلم و  مسيرة البحث العلمي لخدمة المجتمع المحلي واإلقليمي
 الكوادر االكاديمية المؤهلة والخبيرة وتطبيق معايير التنافسية وضمان الجودة.

 
 غايات الكلية:

 .لكليةا رسالة و رؤية مع يتوافق بما عليها المستمر التحسين و الدورية المراجعة منهجية وفق للكلية السنوية الخطة إنجاز .1
 .افيتهاشف و نزاهتها وضمان قراراتها، فاعلية و أدائها مستوى  ومتابعة الكلية مجلس و االقسام مجالس دور تفعيل و تعزيز .2
 الدراسية، لخططل المستمر والتطوير المعلومات، وتكنولوجيا العلوم تطورات تواكب التي االكاديمية البرامج استحداث على التركيز .3

 .العمل سوق  متطلبات مع تتواءم بحيث حديثة تعليم اساليب واعتماد
 التركيز والمعلومات وتكنولوجيا العلوم مجاالت في الوطنية االولويات ضمن االصيل التطبيقي العلمي البحث نحو الدعم توجيه .4

 .االبتكار و الريادة و االبداع على
 .الكلية نشطةأ لجميع حاضنة بيئة لتطوير المتميزة القيادات وتوفير البشرية الكوادر وتأهيل والمادية المالية المصادر توظيف .5
 اآلندية دور فعيلوت العمل سوق  في الكلية طلبة تنافسية مستوى  ورفع الكلية لطلبة المقدمة الطالبية للخدمات المستمر التحسين .6

 .الخريجين الطلبة مع التواصل وآليات  الطالبية
 األمثل واالستثمار المعلومات، وتكنولوجيا العلوم مجال في المستدامة التنمية في اإلسهام أجل من المجتمعية المسؤولية تعزيز .7

 .وخارجيا   داخليا   والشراكات للتعاون 
 .المعلومات وتكنولوجيا العلوم برامج في وعالميا   محليا   الجودة ضمان شهادات على للحصول السعي .8

 
 قيم الكلية:
 .الوطني االنتماء .1
 .الفريق بروح والعمل القيادة .2
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 .والشفافية النزاهه .3
 .الفرص وتكافؤ العدالة .4
 .المستمر التعلم .5
 الثقافية والتعددية اآلخر الرأي احترام .6

 )يتم تحديث المعلومات عند إعداد التقرير السنوي( :لكليةنبذة عن ا
 23 خرجت وقد وطالبة، طالب 933 اآلن فيها ويدرس مدرسا ، 24 حاليا فيها التدريسية الهيئة أعضاء وعدد ،1993 عام في الكلية تأسست
 يهاف التدريسية الهيئة ألعضاء األبحاث عدد بلغ وقد. الماجستير شهادة حملة من 16 و البكالوريوس، شهادة حملة من 4443:  منهم فوجا،
 يةالكل وعقدت.  تاريخه حتى محكمة حليةوم وعربية عالمية مؤتمرات في مشاركا بحثا 170 محكمة، عالمية مجالت في منشورا بحثا 397
قليميا محليا خريجيها توظيف نسبة وبلغت ،المعلومات تكنولوجيا مجاالت في علمية عالمية مؤتمرات تسعة . الخريجين مجموع من %26 وا 

 .والمبدعة القادرة والمؤهالت بالخبرات ورفده المحلي المجتمع تنمية في وتساهم وأسهمت
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 9191/ 9102    الدراسي لعامل العلوم وتكنولوجيا المعلومات كليةالتقرير السنوي ل

النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

      محور التخطيط االستراتيجي أوال  
 والرسالة والغاياتمراجعة الرؤية   .1

 
لجنة ضمان الجودة 

 في الكلية 
نهاية الفصل الدراسي 

 الثاني 
تطبيق اإلجراءات المساندة 
الستطالعات الرأي، 
واالجراءات المساندة لعمل 

 اللجان

 وغايات ورسالة رؤية انسجام مدى -
 وغايات ورسالة رؤية مع الكلية

 الجامعة
 الةوالرس الرؤية صيغة انسجام مستوى  -

 للكلية الحالي الواقع مع والغايات

 حول دراسة الكلية اجرت
 ورسالة رؤية انسجام مدى

 يثح الكلية في والقيم وغايات
 %87 بأن الدراسة نتئج بينت
 ان على اكدوا المستبينين من
 و ورسالتها الكلية رؤية

 هاجميع الجامعة وقيم غاياتها
 البعض بعضها مع منسجمه

خالل العام الجامعي  االقسام االكاديمية  الخطة السنوية إجراءات مراجعة ومتابعة  .2
2119/2121 

مرات حد  3عدد المراجعات في العام ) - الخطة السنوية 
 أدنى(

تمت مراجعة خطة  -
مرات خالل  5الكلية 

العام الدراسي 
2119/2121  

 بما نسبتهتم االلتزام  -
في   مما خطط له 91%
 لكليةا
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

 إجراء مقارنات مرجعية  .3
 
 
 
 

العام الجامعي خالل  االقسام االكاديمية  
2119/2121  

 12لمقارنة مع ل العمل جاري  األطراف التي تمت المقارنة معها - -
مؤسسة تعليمية محلية 

 واقليمية وعالمية 

      محور الحوكمة ثانيا  
 إجراء المراجعات الدورية للحاكمية  .1

 
عميد الكلية و رؤساء 

 االقسام 
 الجامعي العام خالل
2119/2121 

 الدورية المراجعة اجراءات
 للحاكمية

ل صعدد جلسات مجلس الكلية في الف -
 مرات حد أدنى( 6) الدراسي

 اكتمال سجل متابعة القرارات -

مجلس  مجلس كلية  عقد 
اجتماعا خالل  18الكلية 

العام الجامعي 
2119/2121 

طالعهم على التقييم  .2  تقييم أداء العاملين وا 
 

الكلية و رؤساء عميد 
 االقسام

نهاية الفصل الدراسي 
 الثاني 

تقييم اعضاء الهيئة  .1  - نماذج تقييم العاملين
التدريسية والموظفين من 
 قبل القيادات والطلبة 

 والضعف القوة نقاط .2
 التقييمات حسب

القرارات االدارية والتي  .3
تقويم اوضاع بتمثلت 
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

مجموعة من اعضاء 
   0 الهيئة التدريسية

المسائلة، ومراجعة المهام التي  إجراء  .3
 كلف بها العاملون في الكلية

عميد الكلية و رؤساء 
 االقسام

 الجامعي العام خالل
2119/2121 

 لمتابعة المساندة االجراءات
 والمخالفات الشكاوى 

 والمقترحات والتظلمات

 عدد حاالت المساءلة عند التقصير -
 

عدد العاملين الذين صدر 
 3بحقهم عقوبات تـأديبية 

 متابعة حاالت التظلم   .4
 

عميد الكلية و رؤساء 
 االقسام

 الجامعي العام خالل
2121/2119 

 لمتابعة المساندة االجراءات
 والمخالفات الشكاوى 

 والمقترحات والتظلمات

 عدد حاالت التظلم من قبل العاملين -
 الطلبةعدد حاالت التظلم من قبل  -

عدد حاالت التظلم من 
 0 العاملين

 عدد حاالت التظلم من الطلبة
 حالة 45

توثيق العقوبات التأديبية والحوافز   .5
 التشجيعية 

 

عميد الكلية و رؤساء 
 االقسام

 الجامعي العام خالل
2119/2121 

 لمتابعة المساندة االجراءات
 والمخالفات الشكاوى 

 والمقترحات والتظلمات
 اجراءات البحث العلمي 

عدد حاالت إصدار العقوبات التأديبية  -
 للعاملين

عدد العاملين الحاصلين على حوافز  -
 تشجيعية

 توثيق ملفات التفرغ العلمي -

عدد العقوبات  -1
الصادرة بحق 

 3 العاملين
 العاملين عدد -2

 على الحاصلين
 تشجيعية حوافز
ة أافك)حوافز م 41

العمل نشر و 
 (االضافي
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

تفرغ علمي ال يوجد  -3
 في الكلية

)البرامج  محور العملية التعليمية ثالثا  
 األكاديمية(

     

استحداث برنامج بكالوريوس/ ماجستير   .1
 في كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات 

 الجامعي العام خالل مجالس الحاكمية 
2019/2020 

دراسة احتياجات سوق نتائج 
 األكاديمية للبرامج العمل

استحداثه من هيئة اعتماد توفر قرار  -
 مؤسسات التعليم العالي

 2عدد البرامج المستحدثة 

إدارة عمليات انتقال الطلبة ومعادلة   .2
 المواد

لجان المعادلة 
واالرشاد ومتابعة 
الخريجين في 
 االقسام االكاديمية 

اجراءات معادلة المواد  مستمر 
 الدراسية 

 عدد الطلبة المنتقلين للكلية  -
والذين تمت معادلة  41

  المواد لهم 
 

لجان الخطط  تطوير المصادر التعلمية  .3
 الدراسية في االقسام 

خالل الفصل الدراسي 
 االول 

 الخطة إعداد إجراءات
 وتحديثها الدراسية

 تحديث تم التي الدراسية المواد عدد -
 لها، )تحديث( المراجع) التعلم مصادر

 التعلم كل عامين( من مصادر 11%
 ربطها تم التي الدراسية المواد عدد -

  لمللتع كمصادر إلكترونية بدوريات

 الدراسية المواد عدد -
 مصادر تحديث تم التي
  لها( المراجع) التعلم

1 
 

لجان االمتحانات في  تحديث أساليب التعليم والتعلم  .4
 االقسام االكاديمية 

خالل الفصل الدراسي 
 األول

مواد الكلية التي تستخدم النظام نسبة  - إجراءات الخطة الدراسية  -
 %11اإللكتروني في التعليم والتعلم )

 من المواد كحد أدنى(

نسبة مواد الكلية التي  -
تستخدم النظام 
اإللكتروني في التعليم 

من  %100والتعلم 
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

نسبة مواد الكلية التي تستخدم  -
 االمتحانات المحوسبة 

 عدد األنشطة المنهجية المنفذة -
 مسابقات في المشاركين الطلبة عدد -

 الى همونسبت ثقافية أو تقنية أو علمية
 الكلية طلبة مجموع

مساهمات جهات االختصاص عدد  -
ذات العالقة ببرامج الكلية في دعم 

 وتعزيز عمليات التعليم والتعلم

العدد الكلي للمواد 
 المطروحة

نسبة مواد الكلية التي  -
تستخدم االمتحانات 

 %100هي المحوسبة 
المنهجية عدد األنشطة  -

   2 المنفذة
 المشاركين الطلبة عدد -

 أو علمية مسابقات في
  10  ثقافية أو تقنية

 مجموع الى ونسبتهم
 الكلية طلبة
 1% 

عدد مساهمات جهات  -
االختصاص ذات 
العالقة ببرامج الكلية في 
دعم وتعزيز عمليات 

 3 التعليم والتعلم
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

خالل الفصل الدراسي  االقسام االكاديمية  دراسة فاعلية البرامج المطروحة  .5
 الثاني

تطبيق اإلجراءات  -
المساندة الستطالعات 

 الرأي

تم استطالع اراء الطلبة  إجراء الدراسات -
لقياس  مدى تحقيق العملية 
التدريسية لمخرجات التعلم 

أن ع بوكانت نتيجة االستطال
من مخرجات التعلم تم  91%

  تحقيقها 
مج مخرجات التعلم للبراتعزيز نشر وفهم   .6

المطروحة بين أعضاء هيئة التدريس 
 والعاملين والطلبة

خالل الفصل الدراسي  االقسام االكاديمية
 االول

مخرجات التعلم للبرامج 
 االكاديمية 

تم نشر مخرجات التعلم باكثر   -
من طريقة و يتم تقيمها بشكل 
دوري من قبل الطلبة و 

 واربابالعاملين في الكلية 
 العمل 

تحديث الخطط الدراسية للبرامج   .7
 المطروحة

لجان الخطط 
الدراسية في االقسام 

 االكاديمية 

بداية الفصل الدراسي 
 االول

 الخطة إعداد إجراءات
 وتحديثها الدراسية

 خطتين وأحدث أقدم اعتماد تواريخ -
 الكلية في

 لتيا االستبيانات من االستفادة نسبة -
خططها  الكلية بخصوص عممتها
 الدراسية

يتم تحديث اية خطة  لم -1
دراسية خالل العام 

2119-2121 
وكانت نسبة االستفادة  -2

من االستبيانات الموزعة 
 %1في الكلية 
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لجان االرشاد  تقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة  .8
االكاديمي في 
 االقسام االكاديمية 

ن المتعثرين أكاديميا  الذينسبة الطلبة  - اجراءات االرشاد االكاديمي  مستمر 
استفادوا من عمليات اإلرشاد 
األكاديمي إلى مجموع الطلبة في 

 الكلية

ا نسبة المتعثرين الذين استفادو 
في من االرشاد االكاديمي 

 مجموع إلى %111الكلية 
 الكلية في الطلبة

إعداد األدلة الالزمة لطلبة البكالوريوس   .9
 والدراسات العليا

لجان الخطط 
الدراسية في االقسام 

 االكاديمية 

بداية الفصل الدراسي 
 االول

 لمتابعة المساندة االجراءات
 المختبرات

عدد المواد العملية التي تحتاج الى  -
 مختبرات ومشاغل 

عدد المواد العملية في بلغ 
  مادة   38 الكلية

توفير أعضاء هيئة تدريسية بمؤهالت   .11
 المطروحةمالئمة للبرامج 

بداية الفصل الدراسي  مجالس الحاكمية 
 االول

 وتطوير ، تعيين إجراءات
 الهيئة أعضاء وتقييم

 التدريسية

نسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية  -
المتفرغين الى عدد الطلبة الدارسين 

 في القسم
 غير التدريسية الهيئة أعضاء عدد -

 اللخ القسم احتاجهم الذين المتفرغين
 الدراسي العام

استيفاء متطلبات االعتماد الخاص  -
بخصوص المجاالت المعرفية 

 للمدرسين في الكلية 

نسبة اعضاء الهيئة 
الى عدد الطلبة المتفرغين 

1:15 
 

عدد اعضاء الهيئة التدريسة 
 2من غير المتفرغين 

التخصصات الدقيقة 
العضاء الهيئة التدريسية في 

 ما نسبته الكلية تغطي
المجاالت  من 111%

المعرفية الخاصة باالعتماد 
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الخاص للبرامج االكاديمية 
 في الكلية  

 
لجان الدراسات  متابعة متطلبات برامج الدراسات العليا   .11

العليا في االقسام 
 االكاديمية والكلية 

 آلليات مساندة  اجراءات مستمر 
 اللجان عمل

عدد اجتماعات لجنة الدراسات العليا  -
 في الكلية

النجاح في االمتحان الشامل نسبة  -
 للماجستير

عدد اجتماعات لجنة 
 19الدراسات العليا في الكلية 

ال يوجد طلبة دراسات عليا 
 في مسار الشامل

لجان االمتحانات في  دراسة نتائج تقييم أداء الطلبة  .12
  االقسام االكاديمية

ة تحقيق الطلب متوسط نتائج الدراساتإجراء  - نماذج تقرير تقييم اداء الطلبة  نهاية كل فصل دراسي 
 %69لمخرجات التعلم 

دراسة نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس   .13
 من قبل الطلبة 

عميد الكلية و رؤساء 
 االقسام

متوسط نتائج تقييم اعضاء  إجراء الدراسات - نتائج التقييم  نهاية كل فصل دراسي
الهيئة التدريسية من قبل 

 %85الطلبة في الكلية 
خالل الفصل الدراسي  االقسام االكاديمية  دراسة كفاءة المخرجات التعليمية  .14

 الثاني 
تطبيق اإلجراءات  -

المساندة الستطالعات 
 الرأي

نتائج امتحان الكفاءة  -
 الجامعية 

نسبة انسجام مخرجات التعلم مع  -
حاجات السوق )نتيجة للدراسات 

 واالستطالعات(
لكفاءة اترتيب الكلية في نتائج امتحان  -

 الجامعية

نسبة انسجام مخرجات التعلم 
مع حاجات السوق من وجهة 

  %91 نظر ارباب العمل
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مكتب العالقات  تعاون لتدريب الطلبةالعقد اتفاقيات   .15
 الخارجية 

 مجالس الحاكمية 

إجراءات التدريب  - مستمر 
 الميداني 

عدد الجهات التي ترتبط معها الكلية  -
 الطلبةاتفاقيات تعاون لتدريب ب

مؤسسة   37مع  ترتبط الكلية
 تعاون مختلفة باتفاقيات

 لتدريب الطلبة 
      محور البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات رابعا  
إعداد خطة بحث علمي مالئمة   .1

لألولويات البحثية وحاجات المجتمع 
 المحلي واإلقليمي

لجنة البحث العلمي 
 في الكلية 

بداية الفصل الدراسي 
 االول 

اإلجراءات المساندة  -
 لعمل اللجان 

 بحثلل خطة اعدت الكلية  -
 لألولويات مالئمة علميال

 عالمجتم اجاتتيحاو  البحثية
  المحلي

 أولويات البحث العلمي في الكلية:   .2
أمن المعلومات وحمايتها وجرائم  (1

 الحاسوب
 تصميم شبكات الحاسوب وكفائتها (2
 هندسة البرمجيات  (3
ات لتطبيقتهيئة البنى التحتية  (4

 االنترنت.
 حوسبة اللغة العربية ومعالجتها (5
تكنولوجيا المعلومات في الصحة  (6

 والطاقة والبيئة والزراعة

البحث العلمي لجنة 
 في الكلية

نهاية الفصل الدراسي 
 الثاني 

 عدد االبحاث لكل مجال  عدد األبحاث لكل مجال - -
أمن المعلومات  (1

وحمايتها وجرائم 
 6 الحاسوب

تصميم شبكات  (2
  5:الحاسوب وكفائتها

 11: هندسة البرمجيات  (3

تهيئة البنى التحتية  (4
   1 لتطبيقات االنترنت.
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المحتوى والتعلم اإللكتروني  (7
 والمجتمع المعرفي

 المحتوى اإللكتروني العربي (8
 التوعية بالتكنولوجيا وتحفيز قبولها (9
دارة  (11 نظم المعلومات اإلدارية وا 

 المعرفة
 

حوسبة اللغة العربية  (5
  0 ومعالجتها

تكنولوجيا المعلومات في  (6
الصحة والطاقة والبيئة 

  0   والزراعة

المحتوى والتعلم  (7
اإللكتروني والمجتمع 

 2 المعرفي

المحتوى اإللكتروني  (8
  2 العربي

التوعية بالتكنولوجيا  (9
 5 وتحفيز قبولها

نظم المعلومات اإلدارية  (11
دارة المعرفة  2   وا 
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لجنة البحث العلمي  دعم المشاريع البحثية   .3
في الكلية و مجالس 

 الحاكمية  

اجراءات دعم المشاريع  - مستمر 
 البحثية  

 اإلنفاق على دعم المشاريع البحثية -
 عدد مشاريع األبحاث المدعومة -
عدد الكتب التي ساهم في إعدادها  -

ونشرها أو ترجمتها أعضاء الهيئة 
 التدريسية في الكلية

 يف المشكلة البحثية المجموعات عدد -
  الكلية

عدد المؤسسات والمراكز الخارجية  -
التي تربطها بالكلية عالقات تتعاون 

 بحثي
 في المشاركين الطلبة عدد -

 ئةالهي أعضاء مع البحثية المجموعات
 لكليةا طلبة الى ونسبتهم التدريسية

اسات الدر  المشاريع البحثية لطلبة عدد -
 العليا المدعومة من الجامعة

االنتاجية المبنية على  عدد المشاريع -
 مخرجات البحث العلمي في الكلية

 دعم على اإلنفاق -
 55546 البحثية المشاريع

 األبحاث مشاريع عدد
 6  المدعومة

 المجموعات عدد -
 8 يةالكل في المشكلة البحثية

 عددبلغ  -
 ةالخارجي والمراكز المؤسسات

 قاتعال بالكلية تربطها التي
 مؤسسة  39 بحثي تتعاون 

 الطلبة عدد -
 المجموعات في المشاركين
 الهيئة أعضاء مع البحثية

 طلبة الى ونسبتهم التدريسية
 3 الكلية

 المشاريع عدد -
 لعلياا الدراسات لطلبة البحثية

   1الجامعة من المدعومة
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 المشاريع عدد -
 على المبنية االنتاجية
 في العلمي البحث مخرجات
 2: الكلية

مجلس الكلية  و  تنفيذ األنشطة العلمية  .4
لجنة البحث العلمي 

 في الكلية

خالل الفصل الدراسي 
 الثاني 

 لتيا العلمية الملتقيات أو المؤتمرات عدد - اجراءات االنشطة العلمية 
 الكلية أنجزتها

 أو المحاضرات أو الندوات عدد -
 ةالهيئ أعضاء نفذها التي الورشات
 الكلية أو في لزمالئهم التدريسية
 الجامعة

 أو المحاضرات أو الندوات عدد -
 ةالهيئ أعضاء نفذها التي الورشات
 الجامعة أو الكلية للطلبة في التدريسية

عدد أعضاء الهيئة التدريسية   -
المشاركين في المؤتمرات أو الملتقيات 

 التي تنفذ في الكلية
 أو ةالتأهيلي أو التدريبية الدورات عدد -

 التي الجامعة خارج العمل ورشات

 أو المؤتمرات عدد -
 التي العلمية الملتقيات
 1: الكلية أنجزتها

 أو الندوات عدد -
 الورشات أو المحاضرات

 الهيئة أعضاء نفذها التي
 لكليةا في لزمالئهم التدريسية

 2: الجامعة أو
 أو الندوات عدد -

 الورشات أو المحاضرات
 الهيئة أعضاء نفذها التي

 كليةال في للطلبة التدريسية
 2 الجامعة أو
 أعضاء عدد  -

 ينالمشارك التدريسية الهيئة
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 ةالهيئ أعضاء عليها شرفأ أو نفذها
 التدريسية

 اتنشاط في المساهمين الطلبة نسبة -
 ندوات،) والعلمية الثقافية الكلية

إلى مجموع طلبة  (مؤتمرات ملتقيات،
 الكلية

 الملتقيات أو المؤتمرات في
  11 الكلية في تنفذ التي

 الدورات عدد -
 وأ التأهيلية أو التدريبية
 الجامعة خارج العمل ورشات
 اعليه أشرف أو نفذها التي

 2 التدريسية الهيئة أعضاء
 الطلبة نسبة -

 نشاطات في المساهمين
 والعلمية الثقافية الكلية

 (مؤتمرات ملتقيات، ندوات،)
 الكلية طلبة مجموع إلى
50% 

لجنة البحث العلمي  دعم النشر العلمي  .5
الكلية و عميد في 
 الكلية

اجراءات دعم نشر  - مستمر 
 البحوث  والكتب العلمية 

 

 اإلنفاق على دعم النشر العلمي -
 لذينا التدريسية الهيئة أعضاء نسبة -

 محكمة مجالت في أبحاثا نشروا
 ومفهرسة الى عدد أعضاء الهيئة

 التدريسية في الكلية

اإلنفاق على دعم النشر  -
 (113555) العلمي

 الهيئة أعضاء نسبة -
 وانشر  الذين التدريسية
 مجالت في أبحاثا
ومفهرسة الى  محكمة
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 في التدريسية الهيئة أعضاء عدد -
حصلوا على مكافآت نشر الكلية الذين 

 األبحاث
عدد األبحاث التي حصلت على دعم  -

 للنشر
العدد الكلي لألبحاث المنشورة في  -

 مجالت
العدد الكلي لألبحاث المنشورة في  -

 مؤتمرات
 يةعلم أبحاث نشروا الذين الطلبة عدد -

 محكمة مؤتمرات أو مجالت في
 الكلية طلبة الى ونسبتهم

 عدد أعضاء الهيئة
 التدريسية في الكلية

70% 
 الهيئة أعضاء عدد -

 الكلية في التدريسية
الذين حصلوا على 
مكافآت نشر 

  17األبحاث
عدد األبحاث التي  -

حصلت على دعم 
 17للنشر

لألبحاث العدد الكلي  -
المنشورة في 

   22مجالت
العدد الكلي لألبحاث  -

  المنشورة في مؤتمرات
12 
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 انشرو  الذين الطلبة عدد -
 في علمية أبحاث
 مؤتمرات أو مجالت
 الى ونسبتهم محكمة
  1 الكلية طلبة

مجالس الحاكمية و  متابعة االبتعاث  .6
عميد الكلية و رؤساء 

 االقسام 

 كفاية ضمان اجراءات مستمر 
 الكليات في االيفاد ونوعية

 تم نالذي التدريسية الهيئة أعضاء عدد -
 مجاالت في دراستهم إلكمال إيفادهم
الكلية وهم اآلن على مقاعد  تحتاجها
 الدراسة

 تم نالذي التدريسية الهيئة أعضاء عدد -
 إيفادهم هذا العام

 الهيئة أعضاء عدد -
 تم الذين التدريسية
 دراستهم إلكمال إيفادهم

 تحتاجها مجاالت في
الكلية وهم اآلن على 

  0مقاعد الدراسة
 يةالتدريس الهيئة أعضاء عدد
  0 إيفادهم هذا العام تم الذين

إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية لدورات   .7
 تدريبية وورش عمل خارجية

مجالس الحاكمية و 
عميد الكلية و رؤساء 

 االقسام

 كفاية ضمان اجراءات مستمر 
 الكليات في االيفاد ونوعية

اإلنفاق على اإليفاد للدورات التدريبية  -
 و التطويرية في الكلية

 أو ةالتأهيلي أو التدريبية الدورات عدد -
 التي الجامعة خارج العمل ورشات
ية، التدريس الهيئة أعضاء فيها شارك

 وعدد المشاركين فيها

 على اإلنفاق -
 و التدريبية للدورات اإليفاد

  10 الكلية في التطويرية
 دورات

 الدورات عدد -
 وأ التأهيلية أو التدريبية
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

 أو ةالتأهيلي أو التدريبية الدورات عدد -
 الجامعة داخل وخارج العمل ورشات
العاملون من  فيها شارك التي

مساعدي البحث والتدريس ومشرفي 
 المختبرات، وعدد المشاركين فيها

 الجامعة خارج العمل ورشات
 أعضاء فيها شارك التي
 وعدد التدريسية، الهيئة

 11 فيها المشاركين
 الدورات عدد -

 وأ التأهيلية أو التدريبية
 وخارج داخل العمل ورشات
 فيها شارك التي الجامعة
 البحث مساعدي من العاملون 
 ومشرفي والتدريس

 المشاركين وعدد المختبرات،
 12 فيها

لجنة البحث العلمي  دعم وتوثيق اإلبداعات في الكلية  .8
في الكلية و عميد 
الكلية و رؤساء 

 االقسام 

 االبداعات دعم  إجراءات مستمر 
 وتوثيقها والفنية األدبية
 ونشرها

 أو اإلبداعات أو اإلختراعات عدد -
 هيئةال أعضاء حققها التي االكتشافات
 الكلية في التدريسية

 أو اإلبداعات أو اإلختراعات عدد -
 يف الطلبة قهاحق التي االكتشافات

 الكلية

 اإلختراعات عدد -
 االكتشافات أو اإلبداعات أو

 الهيئة أعضاء حققها التي
  1 الكلية في التدريسية

 اإلختراعات عدد -
 االكتشافات أو اإلبداعات أو
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

عدد المشاريع الريادية التي تقدم بها  -
 التدريسية والطلبة في الهيئة أعضاء
 الكلية

 التدريسية الهيئة أعضاء عدد -
 شهادات أو جوائز على الحاصلين
 محلية أو عربية أو عالمية

 في الطلبة حققها التي
  2الكلية

 المشاريع عدد -
 بها تقدم التي الريادية
 التدريسية الهيئة أعضاء
  1 الكلية في والطلبة

 الهيئة أعضاء عدد -
 ىعل الحاصلين التدريسية
 أو عالمية شهادات أو جوائز
  0 محلية أو عربية

      المصادر المالية والمادية والبشرية خامسا  
التخطيط المالي وتقدير احتياجات الكلية   .1

 خالل العام
عميد الكلية و رؤساء 

 االقسام 
بداية الفصل الدراسي 

 االول 
 ميزانية اعداد اجراءات
 الجامعة وموازنة

مجموع االحتياجات التقديرية للكلية  -
 في الموازنة

 مجموع -
 كليةلل التقديرية االحتياجات

 )غير متوفر( الموازنة في
عميد الكلية و رؤساء  إدارة المصادر المالية  .2

االقسام و مجالس 
 الحاكمية 

 يف السنوي  االنفاق - االنفاق السنوي في الكلية خالل العام - موازنة  الكلية  مستمر 
)غير  العام خالل الكلية
 متوفر(
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

تحسين المصادر المادية لتنفيذ البرامج   .3
القاعات والمختبرات األكاديمية )
 والتجهيزات( 

عميد الكلية و رؤساء 
االقسام و مشرفي 

 المختبرات 

نسبة مالئمة القاعات والمختبرات  - موازنة  الكلية مستمر 
 والتجهيزات لتنفيذ البرامج المطروحة

مدى كفاءة استخدام المصادر المادية  -
 في الكلية 

 مالئمة نسبة -
 والمختبرات القاعات

 رامجالب لتنفيذ والتجهيزات
 %111:  المطروحة

 كفاءة مدى -
 يف المادية المصادر استخدام
 %111:  الكلية

المتاحة  تطوير مصادر المعلومات  .4
 للطلبة

عميد الكلية و رؤساء 
 االقسام و المكتبة 

 لبشك يترددون  الذين الطلبة نسبة - موازنة  الكلية مستمر 
 الى الجامعة مكتبة على منتظم
 الكلية طلبة مجموع

 عدد قواعد البيانات المتاحة للطلبة* -
عدد الدوريات اإللكترونية المتاحة  -

 للطلبة*
 *)في مجاالت تخصصاتهم(

مدى كفاءة شبكة االنترنت والبوابات  -
 اإللكترونية

من تقريبا  12% -
 كلبش يترددون  طلبة الكلية

 الجامعة مكتبة على منتظم
   الكلية طلبة مجموع الى
يوجد في مكتبة  -

 البيانات قواعد 8الجامعة 
 الكلية للطلبة المتاحة

 الدوريات عدد -
 *ةللطلب المتاحة اإللكترونية

 8:  مجاالت في
شبكة االنترنت  -

 %111منوفرة الى ما نسبته 
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

من العاملين والطلبة في 
  الكلية

تطوير التجهيزات الخاصة بالمشاريع   .5
 البحثية

لجنة البحث العلمي  
واعضاء الهيئة 

 التدريسية 

الجزء الخاص بالبحث  مستمر
 العلمي من موازنة الكلية  

نسبة الزيادة في التجهيزات في هذا  -
 بالعام السابقالعام مقارنة 

 في الزيادة نسبة -
 العام هذا في التجهيزات

 %5 السابق بالعام مقارنة
تحسين جودة المرافق المتوفرة للطلبة   .6

 والعاملين
عميد الكلية و رؤساء 
االقسام و مشرف 

 المبنى 

استطالعات الرأي حول الرضا عن  - موازنة  الكلية مستمر
المرافق العامة المتوفرة للطلبة 

 والعاملين في الكلية
نسبة مالئمة مرافق ذوي االحتياجات  -

 الخاصة
عدد حوادث السالمة العامة التي  -

 حصلت في الكلية خالل العام الدراسي

 استطالعاتبينت  -
 ة الطلب رضابأن نسبة  الرأي
 المتوفرة العامة المرافق عن

 ليةالك في والعاملين للطلبة
77% 
نسبة مالئمة مرافق ذوي  -

االحتياجات الخاصة: 
0.001 

 حوادث عدد -
 حصلت التي العامة السالمة

 العام خالل الكلية في
 : 0الدراسي
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

عميد الكلية و رؤساء  تطوير الكوادر األكاديمية والبحثية  .7
واعضاء  االقسام

 الهيئة التدريسية 

اجراءات تعيين وتقييم  - مستمر 
وتطوير اعضاء الهيئة 

 التدريسية 
 كفاية ضمان اجراءات -

 في االيفاد ونوعية
 الكليات

 اجراءات التفرغ العلمي -

مجموع الترقيات ألعضاء الهيئة  -
 التدريسية في الكلية

 أو ةالتأهيلي أو التدريبية الدورات عدد -
 التي الجامعة داخل العمل ورشات
  يةالتدريس الهيئة أعضاء فيها شارك

عدد أعضاء الهيئة التدريسية  -
 المشاركين في الدورات

عدد الباحثين المتفرغين ومساعدي  -
 البحث

 الترقيات مجموع -
 التدريسية الهيئة ألعضاء

 : الكلية في
 الدورات عدد -

 وأ التأهيلية أو التدريبية
 الجامعة داخل العمل ورشات
 أعضاء فيها شارك التي
 2 :التدريسية الهيئة

 الهيئة أعضاء عدد -
 في المشاركين التدريسية
 11 :الدورات

 الباحثين عدد -
: البحث ومساعدي المتفرغين

1 
عميد الكلية و رؤساء  تطوير الكوادر اإلدارية  .8

 االقسام
 كفاية ضمان اجراءات - مستمر 

 في االيفاد ونوعية
 الكليات

 

داريين مجموع الموظفين اإل -
 الكليةوالمستخدمين في 

داريين الذين تمت عدد الموظفين اإل -
 ترقيتهم 

 الموظفين مجموع -
 يف والمستخدمين اإلداريين
 17:  الكلية
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

داريين الذين شاركوا عدد الموظفين اإل -
في دورات وورش تدريبية داخلية 

 وخارجية

 الموظفين عدد -
 تهمترقي تمت الذين اإلداريين

 :1 
داريين عدد الموظفين اإل

الذين شاركوا في دورات 
وورش تدريبية داخلية 

 1 وخارجية
      الخدمات الطالبية سادسا  

متابعة التوجيه واإلرشاد والتوعية   .1
 الطالبية )غير أكاديمية(

العميد و رؤساء 
 االقسام 

و عمادة شؤون 
 الطلبة 

عدد األنشطة االرشادية والتوعوية  - - مستمر 
 المنظمة لطلبة الكلية

 في الكلية المشاركين طلبة نسبة -
 الى الجامعة داخل الطالبي العنف
 الكلية طلبة مجموع

دراسة تقييم الطلبة في الكلية ألنشطة  -
 التوجيه واالرشاد الطالبي

 األنشطة عدد -
 ةالمنظم والتوعوية االرشادية

 3 الكلية لطلبة
 الكلية طلبة نسبة -

 العنف في المشاركين
 الى الجامعة داخل الطالبي
 0.001الكلية طلبة مجموع

% 
 ةالطلب تقييم دراسة -
 هالتوجي ألنشطة الكلية في

 %65 الطالبي واالرشاد
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

العميد و رؤساء  متابعة الخدمات المساندة  لطلبة الكلية  .2
 االقسام 

و عمادة شؤون 
 الطلبة

سجالت إجراءات  - مستمر 
 األنشطة الالمنهجية  

 النوادي الى المنتسبين الطلبة عدد -
 الجامعة في والرياضية الثقافية

 الكلية طلبة ونسبتهم الى
عدد طلبة الكلية الحاصلين على دعم  -

 مالي

 الطلبة عدد -
 النوادي الى المنتسبين
 في والرياضية الثقافية
 ةطلب الى ونسبتهم الجامعة
  8 الكلية

 الكلية طلبة عدد -
 مالي دعم على الحاصلين

 طالب  900
العميد و رؤساء  الالمنهجية إعداد وتنفيذ األنشطة  .3

االقسام و منسق 
 نشاطات الكلية 

و عمادة شؤون 
 الطلبة

عدد األنشطة الالمنهجية التي شارك  - ميزانية االنشطة الالمنهجية  مستمر 
 فيها طلبة الكلية

 األنشطة عدد -
 هافي شارك التي الالمنهجية

  5 الكلية طلبة

بداية الفصل الدراسي  عميد الكلية  تمثيل الخريجين في مجلس الكلية  .4
 االول 

نسبة حضور ممثلي الخريجين  - -
 الجتماعات مجلس الكلية

 حضور نسبة -
 الجتماعات الخريجين ممثلي
 1 الكلية مجلس

لجان متابعة  متابعة الخريجين بفاعلية والتواصل معهم  .5
الخريجين في الكلية 
وشعبة متابعة 

 عهمم تتواصل الذين الخريجين نسبة - اجراءات متابعة الخريجين  خالل العام الدراسي  
 الكلية خريجي مجموع الى الكلية

 الخريجين نسبة -
 ةالكلي معهم تتواصل الذين
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

الخريجين في عمادة 
 شؤون الطلبة  

عدد خريجي الكلية المشاركين في  -
 أنشطة الكلية السنوية

 الكلية خريجي مجموع الى
%40 

 الكلية خريجي عدد -
 يةالكل أنشطة في المشاركين
 %0 السنوية

مجلس الكلية و  توظيفية أيام إقامة  .6
منسق االنشطة في 

 الكلية 

خالل الفصل الدراسي 
 الثاني 

 عدد الشركات المشاركة - ميزانية االنشطة الالمنهجية 
 عدد الطلبة/ الخريجين المشاركين -
 عدد الطلبة/ الخريجين المستفيدين -

 الشركات عدد -
 1: المشاركة

/ الطلبة عدد -
 1 المشاركين الخريجين

/ الطلبة عدد -
 1 المستفيدين الخريجين

إجراء استطالعات الرأي الموجهة   .7
 للخريجين وأصحاب العمل

خالل الفصل الدراسي  االقسام االكاديمية 
 الثاني

 اإلجراءات تطبيق -
 الرأي الستطالعات المساندة

استطالعات  3تم اجراء   -
تتعلق بالخريجين واصحاب 

 العمل 
      خدمة المجتمع والعالقات الخارجية سابعا  

توجيه البحث العلمي في الكلية لخدمة   .1
 المجتمع المحلي واإلقليمي

لجنة البحث العلمي 
 لجنة خدمة المجتمع  

اجراءات دعم نشر االبحاث  مستمر 
 العلمية 

 بقضايا المتعلقة األبحاث نسبة -
 الى المحلي المجتمع ومشكالت
 المنشورة األبحاث مجموع

 األبحاث نسبة -
 ومشكالت بقضايا المتعلقة
 مجموع الى المحلي المجتمع
 %20   المنشورة األبحاث
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

 بقضايا المتعلقة  األبحاث نسبة -
 األبحاث مجموع الى( إقليميا) المنطقة
 المنشورة

 التي االستشارات أو الدراسات عدد -
 التدريسية الهيئة أعضاء قدمها

 أو المحلي المجتمع في للجهات
 حل في وساهمت الدولي أو اإلقليمي
 للجهة تحسين أو تطوير أو مشكلة

  المستفيدة

  األبحاث نسبة -
 المنطقة بقضايا المتعلقة

 مجموع الى( إقليميا)
 2% المنشورة األبحاث

 الدراسات عددبلغ  -
 قدمها التي االستشارات أو

 التدريسية الهيئة أعضاء
 يالمحل المجتمع في للجهات

 الدولي أو اإلقليمي أو
 أو مشكلة حل في وساهمت
 للجهة تحسين أو تطوير

 2: المستفيدة
بداية الفصل الدراسي  عميد الكلية  تمثيل المجتمع المحلي في مجلس الكلية  .2

 االول 
نسبة حضور ممثلي المجتمع  - -

 الكليةالجتماعات مجلس 
 حضور نسبة -

 الجتماعات المجتمع ممثلي
 %93 :الكلية مجلس

تنفيذ أنشطة ومشاريع خاصة بخدمة   .3
المجتمع والحفاظ على التراث والموارد 

 الطبيعية

لجنة خدمة المجتمع 
 في الكلية 

اجراءات النشاطات  مستمر 
 الالمنهجية 

عدد األنشطة التي نظمها الكلية  -
وحققت فائدة مباشرة لجهات المجتمع 

 المحلي 

 التي األنشطة عدد -
 ئدةفا وحققت الكلية هاتنظم

 المجتمع لجهات مباشرة
  4 المحلي
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

عدد المبادرات التشاركية والمشاريع  -
التنموية التي نفذتها الكلية لخدمة 

 المجتمع المحلي

 المبادرات عدد -
 نمويةالت والمشاريع التشاركية

 لخدمة الكلية نفذتها التي
 2 المحلي المجتمع

زيادة مشاركة المدرسين والطلبة في   .4
 خدمة المجتمع

عميد الكلية و رؤساء 
 االقسام 

 الهيئة أعضاء من المشاركين نسبة - - مستمر 
 الداخلية األنشطة في التدريسية
نفذت الى عدد أعضاء  التي والخارجية

 في الكلية التدريسية الهيئة
 يف الكلية طلبة من المشاركين نسبة -

 التي والخارجية الداخلية األنشطة
 نفذت

 تيال أو الحوافز التقدير شهادات عدد -
 يف منها للمساهمين الكلية قدمتها
 المجتمع مع التفاعل

 المشاركين نسبة -
 ةالتدريسي الهيئة أعضاء من
 الداخلية األنشطة في

 الى نفذت التي والخارجية
 يةالتدريس الهيئة أعضاء عدد
 %111 الكلية في
 المشاركين نسبة -
 ةاألنشط في الكلية طلبة من

 التي والخارجية الداخلية
 %50 :نفذت
 شهادات عدد -

 التي الحوافز أو التقدير
 نهام للمساهمين الكلية قدمتها
 0: المجتمع مع التفاعل في
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

عميد الكلية و رؤساء  تحسين التواصل مع المؤسسات الخارجية   .5
االقسام ومكتب 
 العالقات الخارجية 

 المحلية للجهات االجمالي العدد - اجراءات التدريب الميداني  مستمر 
 يتواصل التي( وخاص عام قطاع)

  الكلية كادر معها
 الكلية ممثلوا قام التي الجهات عدد -

 لعاما خالل لها ميدانية زيارات بتنظيم
 الدراسي

 وأ شارك التي الخارجية األنشطة عدد -
 عن ممثلون  فيها حضر أو ساهم
 الكلية

 االجمالي العدد -
 عام قطاع) المحلية للجهات
 امعه يتواصل التي( وخاص
 30: الكلية كادر
 التي الجهات عدد -
 بتنظيم الكلية ممثلوا قام

 خالل لها ميدانية زيارات
 5: الدراسي العام
 التي الخارجية األنشطة عدد
 افيه حضر أو ساهم أو شارك
 3: الكلية عن ممثلون 

      ضمان الجودة ثامنا  
عميد الكلية و رؤساء  الدعم اإلداري لجهود ضمان الجودة   .1

و لجنة االقسام 
 ضمان الجودة

االجراءات المساندة  - مستمر 
 الليات عمل اللجان 

 

عدد اجتماعات الحاكمية التي ناقشت  -
 المواضيع المتعلقة بضمان الجودة 

عدد اجتماعات لجنة ضمان الجودة  -
 في العام الدراسي

عدد العاملين في ضمان الجودة بشكل  -
مباشر ونسبتهم لعدد العاملين في 

 الكلية

 اجتماعات عدد -
 ناقشت التي الحاكمية
 بضمان المتعلقة المواضيع
 10:  الجودة

 اجتماعات عدد -
 في الجودة ضمان لجنة
 4: الدراسي العام
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

يعمل في نظام  -
عاملين من  5الجودة ضمان 

من  %8الكلية بما نسبته 
 مجموع العاملين 

عميد الكلية و رؤساء  تأمين الموارد الالزمة لتحسين الجودة  .2
 االقسام

مقدار النفقات التي احتاجتها الكلية  - ميزانية الكلية  مستمر 
 خالل العام للتحسين 

 يالت النفقات مقدار -
 مالعا خالل الكلية احتاجتها
 )غير متوفر(  للتحسين

عميد الكلية و رؤساء  نشر ثقافة الجودة بين الطلبة والعاملين   .3
االقسام و لجنة 
ضمان الجودة 
واعضاء الهيئة 

 التدريسية 

نتائج قياس وعي العاملين والطلبة  - - مستمر 
 بثقافة الجودة

اظهرت نتائج الدراسات  -
قياس وعي المتعلقة ب

العاملين والطلبة بثقافة 
منهم  %93 بأن الجودة

 لديهم ثقافة الجودة
عميد الكلية و رؤساء  المساهمة في تحسين نظام إدارة الجودة  .4

االقسام و لجنة 
ضمان الجودة 
واعضاء الهيئة 

 التدريسية

عدد االقتراحات المقدمة لتحسين  - - مستمر 
 النظام

عدد االقتراحات المقدمة  -
ظام نلتحسين من الكلية 
 1: الجودة 

عميد الكلية و رؤساء  االلتزام بتطبيق الخطط التحسينية  .5
االقسام و لجنة 
ضمان الجودة 

إرفاق قياس مؤشرات أداء الخطط  - - مستمر 
 التحسينية

-  
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النتائج حسب مؤشرات  مؤشرات األداء االحتياجات لتنفيذ الخطة التنفيذ تاريخ المسؤولية البند ر. ت
 األداء

واعضاء الهيئة 
 التدريسية

متابعة تطبيق نظام ضمان الجودة في   .6
 الكلية 

من  %91تم تنفيذ ما نسبته   - خطة اللجنة السنوية  مستمر  لجنة ضمان الجودة
 بنود الخطة السنوية للكلية 

اجراء المقارنات المختلفة مع متطلبات  - - خالل العام الدراسي  االقسام االكاديمية  التحقق من مخرجات نواتج التعلم   .7
المؤهالت الوطنية والمؤسسات 

 المشابهة

 4 الكلية اجرت -
 12 مع مرجعية مقارنات
 و واقليمية محلية مؤسسة
 جميع مستوى  على عالمية
  االكاديمية البرامج
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 التقرير السنوي  ملحقات

 (: قائمة األبحاث والكتب المنشورة )للعام الدراسي الحالي(0ملحق )

 المدرسون/ الباحثون  األبحاث والكتب المنشورة الرقم
1.   

Implementing the Unique Existential Quantifi 

Digital Logic Design er in 

 

 

Nesreen A. Hamad 

Maher A. Nabulsi 

2.  

 

A Framework for Query Optimization Algorithms for Biological Data 
 

 

Khalid 

Mohammad 

JABER*, Nesreen 

A. HAMAD and 

Fatima M. 

QUIAM  

3.   

Using Clause Slicing as Program Robustness 

 

Measurement Technique 

 

Mohammad M. 

Abdallah and Ayman M. 

Abdalla 

4.  “An efficient hybrid similarity measure based on use interests for 

recommender systems” 

Vol.37, Issue 5, 2019 

Bilal Hawashin, 

Mohammad Lafi, 

 Tarek Kanan,  

Ayman Mansour 

5.  “EC and Lattice Key Exchange performance study based Public-Key 

Cryptographic Protocols” 

ازمير -ورقة بحث في مؤتمر علمي تركيا  

 بعنوان

“ “4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics 

Education” 

Mohammad A. Alia 

6.  “Improving recommender systems using co-appearing and semantically 

correlated user interests” 

Vol.13, Issue 2, 2020 

Bilal Hawashin,  

Darah Aqel,  

Shadi Alzubi,  

Mohammad Elbes 

7.  “Proposed simple system for road traffic counting” 

Vol.9, Issue 2, 2019 

Ahmad A.A. Alkhatib, 

Adnan Hnaif, 

 Tarek Kanan 

8.  7E: A PROPOSED CHANGE MANAGEMENT MODEL INTERGRATED 

WITH SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE, ICIC Express Letters 

Hussam hourani, 

Mohammad Abdallah, 

Abdelfatah Tamimi 
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9.  A Novel Intelligent Model for Classifying and Evaluating Non – Functional 

Security Requirements form Scenarios, Indonesian Journal of Electrical 

Engineering and Computer Science (IJEECS) 

Akram AbdelQader 

11.  
A Proposed cloud computing quality Model :S3MQUAL (Service 

measurement metrics model) ICIC Express Letters 

Hussam hourani, 

Raneem Dawood ,Lana 

Sadaqa, Mohammad 

abdallah, Abdelfatah 

Tamimi 

11.  A Proposed Virtual Private Cloud-Based Disaster 

Recovery Strategy 

 

Darah Aqel 

Siham Hamadah 

12.  
A simple flexible cryptosystem for meshed 3D objects and images 

Manal Abd Al-Jabbar 

Ahmad Mizher a,⇑, Riza 

Sulaiman a, Ayman 

Mahmoud Aref Abdalla 

b, 

13.  Adaptive Fuzzy Map Approach for Accruing Velocity of Big Data Relies on 

Fireflies Algorithm for Decentralized Decision Making 

 

Aysh M. Alhroob, Wael 

Jumah Alzyadat, Ikhlas 

Hassan Almukahel 

14.  Cloud Computing in Higher Educational Institutions, COMPUSOFT: An 

international of advanced computer technology  

 

Mohammad Muhairat, 

Mohammad Abdallah, 

Ahmad Althunibat 

15.  Common fixed point theorems under rational contractions for a pair of 

mappings in bicomplex valued metric spaces, Journal of Interdisciplinary 

Mathematics, 22:7, 1071-1082,  

Iqbal H. Jebril, Sanjib 

Kumar Datta, Rakesh 

Sarkar & Nityagopal 

Biswas 

16.  Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning 

system usage during COVID-19 pandemic  

 

Mohammed Amin 

Alaiah,Ahmad Al-

Khasawneh, Ahmad 

Althunibat 

17.  Fast Computation of Polynomial Data Points Over Simplicial Face Values, 

Journal of Information & Knowledge Management VOL. 19, NO. 01 

Tareq Hamadneh, 

Hassan AL-Zoubi, Saleh 

Ali Alomari   

18.  Fast Global Optimization of Polynomials Using Bernstein Control Points, 

International Conference   Singular Problem, Blow-up, and Regimes with 

Peaking in Nonlinear PDEs     

Amjed Zraiqat 

 

19.  FRACTIONAL DISTRIBUTIONS AND PROBABILITY DENSITY 

FUNCTIONS OF RANDOM VARIABLES GENERATED USING FDE, J. 

Math. Comput. Sci. 10 (2020), No. 3, 522-534 

MA’MON ABU 

HAMMAD , A. AWAD 

, R. KHALIL,∗ AND E. 

ALDABBAS 

21.  Fractional Gauss hypergeometric differential equation, Journal of 

Interdisciplinary Mathematics, 22:7, 1113-1121 

Mámon Abu 

Hammad, Hamza 

https://www.worldscientific.com/worldscinet/jikm
https://www.worldscientific.com/worldscinet/jikm
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S0219649220400018
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Alzaareer, Hassan Al-

Zoubi & Hemen Dutta 

21.  
Geometric meaning of conformable derivative via fractional cords, J. 

Math. Computer Sci., 19 (2019), 241–245 

Roshdi Khalila , 

Mohammed AL Horania 

, Mamon Abu Hammad 

22.  Impact of dust kinematic viscosity on the breathers and rogue waves in a 

complex plasma having kappa distributed particles, Waves in Random and 

Complex Media 

S. A. El-Tantawy, 

Alvaro H. Salas, 

Ma'mon Abu Hammad, 

Shreif M. E. Ismaeel, D. 

M. Moustafa & E. I. El-

Awady 

23.  Linear Optimization of Polynomial Rational Functions: Applications for 

Positivity Analysis, Mathematics 2020, 8, 283 

Tareq Hamadneh  , 

Mohammed Ali and 

Hassan AL-Zoubi 

24.  Maintenance Requests Labeling Using Machine Learning Classification 

,The International Workshop for Software Defined Everything (SDE2020) 

in conjunction with The Seventh International Conference on Software 

Defined Systems (SDS-2020)  

Mohammad lafi,Bilal 

Hawashin ,shadi Alzu’bi 

25.  Measuring the Acceptance of Using Enterprise Resource Planning (ERP) 

System in Private Jordanian Universities Using TAM Model, International 

Journal of Information and Education Technology 

 

Ahmad althunibat, Ali 

Ahmad 

Zahrawi,Abdelfattah A. 

Tamimi , Feras Hamed 

Altarawneh 

26.  PERFORMANCE EVALUATION OF A COMPUTER NETWORK 

IN A CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT 

Mohammad Al 

Rawajbeh 

27.  the generalization exponential lawunder first countable assumptions, the 

catania set theory and topolgy conference 2020  

Alzaareer, H 

28.  The international workshop foe  software defined everything (SDE2020) 

 in conjunction with the Seventh International Conference on software 

Defined Systems(SDS-2020) 

 

 

Ahmad abu alskon 

 

29.  The Readiness of using enterprise resource Planning (ERP) system in 

Higher education: case study of Jordan University ,The International 

Business Information Management Conference (34th IBIMA) 

Madrid, Spain 13-14 November 2019  "  

 

Ahmad althunibat 

31.  User acceptance model of open source software: an integrated model of OSS 

characteristics and UTAUT, Journal of Ambient Intelligence and 

Humanized Computing ,ISI 

   

Thamer A. 

Alrawashdeh, 

Mohammad w. Elbes, 

Ammar Almomani, 

Fuad Elqirem , 

Abdelfatah Tamimi 
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31.  Utilizing Quality Measures in Evaluating Image Encryption Methods ,IPCV’20- 

The 24th  Int’l Conf. on Image Processing, Computer Vision, & Pattern 

Recognition 

Abdelfatah Tamimi, 

Ayman Abdalla, and 

Mohammad Abdallah,  

32.  VERIFYING THE VALIDITY OF IMPLICATIONS THAT INVOLVE 

QUANTIFIERS USING THE SIMPLIFICATION AND LOGICAL 

INFERENCE METHODS 

Fatima Quiam, Maher 

Nabulsi and Sokyna 

Alqatawneh 

 

 )يعبأ في حال إنعقاد مؤتمر و/ أو ملتقى( العلمي الملتقى أو المؤتمر أعمال تقييم(: 9ملحق )

 التقييم البند ت
 -  عدد األبحاث المقدمة  .1

 -  عدد األبحاث المقبولة  .2

 -  عدد الدول األجنبية المشاركة  .3

 -  عدد الدول العربية المشاركة  .4

 - عدد الجامعات المشاركة  .5

 - المشاركةعدد الجهات غير األكاديمية   .6

 - عدد المشاركين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  .7

 - ( كأعلى درجة(5( الى )1مستوى وحيوية موضوعات المتحدثين الرئيسيين )قيم من )  .8

 - ( كأعلى درجة(5( الى )1مستوى حضور أعضاء الهيئة التدريسية )قيم من )  .9

 - كأعلى درجة(( 5( الى )1مستوى حضور الطلبة )قيم من )  .11

 - ( كأعلى درجة(5( الى )1المستوى التنظيمي والفني للفعالية )قيم من )  .11

 - ( كأعلى درجة(5( الى )1المستوى العلمي الذي تحقق من الفعالية )قيم من )  .12

 - ( كأعلى درجة(5( الى )1التقييم العام لنجاح الفعالية )قيم من )  .13

 

 
 (: إنجازات من خارج الخطة3ملحق )

 اإلنجازات ر.ت
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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6.   
7.   
8.   
9.   
11.   
 

 الكلية حول احصائيات(: 4) ملحق
 النتيجة البند ر.ت

 9 األكاديمية رسالتها من للمستفيدين الكلية توفرها التي األكاديمية التخصصات عدد  .1
 1 (اجبارية جامعة متطلبات) الكلية تدرسها التي الدراسية المواد عدد  .2
 1 كمتطلبات جامعة إجبارية الكلية تدرسهاعلى المواد التي  *نسبة التعديل  .3
(اختيارية جامعة متطلبات) الكلية تدرسها التي الدراسية المواد عدد  .4  1 
 1 إختيارية جامعة كمتطلبات الكلية تدرسها التي المواد على *التعديل نسبة  .5
 7 (اجبارية كلية متطلبات) الكلية تدرسها التي الدراسية المواد عدد  .6
 1 إجبارية كلية كمتطلبات الكلية تدرسها التي المواد على *التعديل نسبة  .7
 1 (اختيارية كلية متطلبات) الكلية تدرسها التي الدراسية المواد عدد  .8
 1 إختيارية  كلية كمتطلبات الكلية تدرسها التي المواد على  *التعديل نسبة  .9
ع ساعات ونسبتها لمجمو  (تخصص متطلبات) الدراسية طللخط إضافتها تمت التي الدراسية المواد عدد  .11

 التخصص
0 
0% 

 %31 الدراسية طالخط في للتخصص النظرية الساعات عدد الى العملية الساعات عدد نسبة  .11
 %0 نسبة الساعات التي طرأ عليها تغيير أو تحديث الى العدد اإلجمالي لساعات التخصص  .12
 44 إلى الكلية من جامعات أخرى عدد الطلبة المنتقلين   .13
 34 عدد الطلبة المنتقلين إلى الكلية من جامعة الزيتونة  .14
 0 صونسبتها لمجموع ساعات التخص تدريسها في المعتمد الكتاب تحديث تم التي الدراسية المواد عدد  .15
 4 الطالبي التبادل برامج من المستفيدين الطلبة أعداد  .16
 41 الدراسي العام خالل  الكلية في المتفرغين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .17
 8 مدرس برتبة المتفرغين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .18
 15 مساعد أستاذ برتبة المتفرغين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .19
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 13 مشارك أستاذ برتبة المتفرغين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .21
 5 أستاذ برتبة المتفرغين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .21
 %111 يةفي الكل االجمالي العدد الى الكلية لجان في المشاركين التدريسية الهيئة أعضاء عدد نسبة  .22
 %61 ة طرحها الكليتالبرامج التي  في للدراسة الطلبة يؤهل الذي العامة الثانوية لمعدل األدنى الحد  .23
 933 الكلية في الدارسين للطلبة اإلجمالي العدد  .24
 27 عدد طلبة الماجستير في الكلية  .25
 94 الكلية في الدارسين األردنيين غير الطلبة عدد  .26
 139  العام خالل الكلية من تخرجوا الذين الطلبة عدد  .27
 125 الكلية من تخرجهم المتوقع الطلبة عدد  .28
 32 بإمتياز تخرجوا الذين الطلبة عدد  .29
 32 جدا جيد بدرجة تخرجوا الذين الطلبة عدد  .31
 21   الدراسة من وبإرادتهم نهائيا انسحبوا الذين الطلبة عدد  .31
 1 أكاديمية ألسباب الكلية في الدراسة من فصلوا الذين الطلبة عدد  .32
تأديبية ألسباب الكلية في الدراسة من فصلوا الذين الطلبة عدد  .33  1 
 36 الغياب بسبب دراسية مواد من حرموا الذين الطلبة عدد  .34
 1 أخرى  ألسباب دراسية مواد من( إجباريا سحبا سحبوا أو) حرموا الذين الطلبة عدد  .35
 54 أول إنذار على حصلوا الذين الطلبة عدد  .36
 28 ثاني إنذار على حصلوا الذين الطلبة عدد   .37
 %1.17  المحاضرات عن التدريسية الهيئة أعضاء تغيب لساعات المئوية النسبة  .38
 %1.18  لإلمتحانات الطلبة عالمات تسليم في التدريسية الهيئة أعضاء لتأخر المئوية النسبة  .39
 %1.15  المقررة المكتبية بالساعات يلتزموا لم الذين التدريسية الهيئة ألعضاء المئوية النسبة  .41
 35 مؤتمرات أو لمجالت أبحاث تحكيم لجان الى المنتسبين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .41
الهيئة التدريسية أعضاء حكمها أو عليها أشرف التي الماجستير أو الدكتوراه رسائل عدد  .42  14 
 13 عدد األبحاث المنشورة في مجالت الفئة األولى  .43
 17 عدد األبحاث المنشورة في مجالت الفئة الثانية  .44
 1 عدد األبحاث المنشورة في مجالت غير مصنفة  .45
 11 الكلية في التدريسية الهيئة ألعضاء محكمة عالمية مؤتمرات في المنشورة األبحاث عدد  .46
 41 التدريسية الهيئة ألعضاء محكمة محلية مؤتمرات أو مجالت في المنشورة األبحاث عدد  .47
 1 بإرادتهم الكلية غادروا الذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .48
 1 خدماتهم عن االستغناء تم الذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .49
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 1 الكلية في تعيينهم تم الذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .51
 0 مدرس الى محاضر من ترقيتهم تمت الذين الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .51
 1 مشارك أستاذ الى مساعد أستاذ من ترقيتهم تمت الذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .52
 3 أستاذ الى مشارك أستاذ من ترقيتهم تمت الذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .53
 11 الكلية تطوير أجل من باقتراحات تقدموا الذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد  .54
 1 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين قاموا بالتفرغ العلمي هذا العام  .55
 21 ليةالك طلبة ونسبتهم الى أو الجامعة الكلية في طالبية مجموعات الى المنتسبين الطلبة عدد  .56
 1 من طلبة الكلية الطالبية الخدمات عدد الشكاوى حول  .57
 0 الكلية خريجي عدد الى العليا دراستهم تابعوا الذين الخريجين نسبة  .58
 0 الكلية خريجي مجموع الى  وظيفة إيجاد في الكلية ساعدتهم الذين الخريجين نسبة  .59
 - الكلية خريجي مجموع الى األردن داخل  وظيفة على حصلوا الذين الخريجين نسبة  .61
 %11.11  الكلية خريجي مجموع الى األردن خارج  وظيفة على حصلوا الذين الخريجين نسبة  .61
 - الكلية خريجي عدد الى وظائفهم في ترقوا الذين الخريجين نسبة  .62
 - الكلية خريجي عدد الى وظائفهم فقدوا الذين الخريجين نسبة  .63
الكلية خريجي الى بتخصصهم عالقة لها ليس مجاالت في عملوا الذين الخريجين نسبة  .64  - 
 2  (وطلبة مدرسون ) المحلية الجهات من الكلية ممثلوا استلمها التي التقدير شهادات عدد  .65
 4 عدد الطلبة المستفيدين من برامج التبادل الطالبي في الكلية خالل العام الدراسي  .66

 * نسبة التعديل في المحتوى وليس العدد

 
 

  الكليةالتقييم العام لجوانب القوة والضعف في أداء (: 5) ملحق
(= مستوى جيد، 1(= مستوى دون المتوسط، )2(= مستوى ضعيف، )0(= انعدام المستوى، )1)يجب إتباع سلم الدرجات في تقييم مستوى البند على النحوالتالي: )

 (= مستوى ممتاز((5(= مستوى جيد جدا، )4)

 5 4 3 2 1 0 الدرجاتسلم  البند/ الرقم

        في تحقق رؤية ورسالة الكلية وينسجم مع أهدافه  مستوى مساهمة التخطيط 1
        وأهدافها الكلية رسالة تحقيق في األقسام قبل من والمشاركة التعاون  مستوى  2
        مستوى التنفيذ لما يخطط له يحقق الغاية من التخطيط ويحقق اآلداء المطلوب 3
        مستوى المتابعة والتقييم والتوجيه والرقابة التي تتلقاها الكلية من إدارة الجامعة 4
        مستوى مصداقية الكلية حول دقة الحقائق والمعلومات التي تعلنها للمجتمع المحيط 5
        مستوى مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في تنفيذ المهام واألنشطة والتعليمات 6



 

 جامعة الزيتونة األردنية 

 استخدام ترويسة الكلية 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 

 

QF16/5006-2.1  العلوم وتكنولوجيا المعلومات/ كلية التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات – للكليةنموذج التقرير السنوي 
 

QF16/5006 - Page 40 / 41 

 

        مستوى المشاركة الطالبية في األنشطة والواجبات المترتبة عليهم في الكلية 7
        مستوى التخطيط لمراجعة الخطة الدراسية وبنودها تحقق أهداف التطوير الالزم  8
        مستوى فاعلية الخطط الدراسية في تحقيق الرسالة األكاديمية للكلية 9

        التقييم للخطة الدراسية لمباديء الموضوعية والشفافيةمستوى تلبية آليات  11
        مستوى التقييم األكاديمي للطلبة يعكس العدالة والشفافية والموضوعية في التقييم 11
        مستوى اآلداء األكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية يحقق الفاعلية التربوية للكلية 12
        العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية تساهم في تحقيق رؤية الكليةمستوى نتائج البحث  13
        مستوى الدعم المادي والمساندة التي يتلقاها الباحثين في الكلية من إدارة الجامعة 14
        مستوى تطور االنتاج والنشر العلمي 15
        مستوى ربط األبحاث في مجال التخصص 16
        تأليف وترجمة الكتب العلميةمستوى تطور  17
        مستوى تطور المشاركة في المؤتمرات 18
        مستوى المساهمة في النشاطات العلمية للكلية 19
        مستوى المشاركة الطالبية في النشاط العلمي 21
        لكليةامستوى االنجازات العلمية واإلبداعات والتميز ألعضاء الهيئة التدريسية في  21
        مستوى اإليفاد واالبتعاث يغطي الحاجات الفعلية للكلية في آداء رسالتها 22
        مستوى التخطيط وا عداد الموازنة المالية السنوية للكلية لتأدية مهامها 23
        مستوى تأمين المصادر المالية المخطط لها وتحقيقها الحتياجات الكلية الفعلية 24
        مستوى الدعم وسرعة تأمين احتياجات الكلية ومتطلباته من قبل إدارة الجامعة 25
        مستوى تحقيق إدارة المكتبة لمتطلبات الكلية من كتب ومصادر التعليم والتعلم  26
        مستوى تحقيق المكتبة للتسهيالت والخدمات لمساعدة الطلبة في استخدام المصادر 27
        مستوى التخطيط لتأمين الموارد البشرية الالزمة للكلية في تأدية رسالتها  28
        مستوى آليات إختيار وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية يحقق حاجات الكلية 29
        مستوى الفائدة المتحققة من تقييم أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 31
        ألعضاء الهيئة التدريسية يحقق نموهم المهنيمستوى البرامج المخصصة  31
        مستوى التخطيط للخدمات الطالبية يتطابق مع الحاجات الفعلية لهم 32
        مستوى المشاركة الطالبية في البرامج التطويرية والخدمات المقدمة لهم 33
        الطلبةمستوى اآلداء في تحقيق الخدمات الطالبية يحقق برامج تطوير  34
        مستوى فاعلية البرامج واألنشطة والمشاريع التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع 35
        مستوى ربط األبحاث بالواقع المحلي 36
        مستوى تطور العالقات مع جهات المجتمع المحلي 37
        مستوى تطور النشاطات المشتركة مع جهات المجتمع  38



 

 جامعة الزيتونة األردنية 

 استخدام ترويسة الكلية 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 

 

QF16/5006-2.1  العلوم وتكنولوجيا المعلومات/ كلية التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات – للكليةنموذج التقرير السنوي 
 

QF16/5006 - Page 41 / 41 

 

        مستوى تبادل المعلومات مع جهات المجتمع المحلي 39
        مستوى التغذية الراجعة التي تتم من جهات المجتمع 41
        مستوى االستفادة من العالقة في توظيف الخريجين 41
        مستوى المشاركة الطالبية في التفاعل مع المجتمع 42
 

 التوصيات للعام القادم(: 6) ملحق
 التوصيات ر.ت
 تشجيع اعضاء الهيئة التدريسية للتقدم بطلبات التفرغ العلمي   .1
 تشجيع الطلبة لالستفادة من دعم المشاريع الريادية   .2
 تشجيع الطلبة لالستفادة من دعم االبداعات الطالبية    .3
 اءات االختراع بر حث اعضاء الهيئة التدريسية لتسجيل   .4
 متابعة خريجي الكلية   .5
6.   
7.   
8.   
9.   
11.   
 


