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 األهداف المحددة للمشروع

دعم تنفيذ وتعزيز أنشطة الكلية 

 تنمية المهارات القيادية واَلدارية -تعزيز النظام اَللكتروني: المخرجات

تحقيق فاعلية تعليمية 

 التطوير المستمر للعملية التعليمية - كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس: المخرجات

 2017/2018تقويم ألنشطة المؤسسة للعام 

 نظام فعال للمتابعة الداخلية - متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية: المخرجات

 

 

 



 دعم تنفيذ وتعزيز أنشطة الكلية: 1الهدف 
   تعزيز النظام اَللكتروني: أ-1المخرج 

 تحديث قواعد بيانات المجتمع الخارجي : 1-أ-1النشاط 1
  :األدلة/الشواهد

 (  9/6/2018)قواعد البيانات موجوده لدى االقسام العلمية •

قواعد البيانات موجوده لدى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  •

 (19/9/2018)ومركز الخدمة العامة 

قاعدة بيانات ديناميكية على موقع الكلية االلكتروني •
http://sci.tanta.edu.eg/unites/grad/Default.aspx     

http://sci.tanta.edu.eg/unites/grad/Default.aspx




دعم تنفيذ وتعزيز أنشطة : 1الهدف 

 الكلية
   تعزيز النظام اَللكتروني: أ-1المخرج 

انشاء شبكة داخلية لمعملين حاسب آلي إلجراء امتحانات : 3-أ-1النشاط 

 الكترونية للطًلب

  :األدلة/الشواهد

الموافقة على انشاء شبكة داخلية لمعملي الحاسب اآللي بقسمي الرياضيات •

ومجلس كلية  17/7/2018مجلس إدارة وحدة الجودة بتاريخ )والجيولوجيا 

 (17/7/2018بتاريخ 

    .إجراءات لتحديد المواصفات الفنية والمالية لشراء المستلزمات والتركيب•



 دعم تنفيذ وتعزيز أنشطة الكلية: 1الهدف 
   تعزيز النظام اَللكتروني: أ-1المخرج 

 تحديث قواعد بيانات الخريجين : 2-أ-1النشاط 1
  :األدلة/الشواهد

لدى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ( 19/9/2018)قواعد البيانات موجودة •

وتنمية البيئة حيث يتم تحديثها سنويا على الموقع االلكتروني لوحدة متابعة 

  الخريجين
http://orl.tanta.edu.eg/graduate/Graduate_DataBase_New.aspx 

  قاعدة بيانات ديناميكية على موقع خدمة المجتمع االلكتروني بالكلية•

http://sci.tanta.edu.eg/unites/grad/Default.aspx     

http://orl.tanta.edu.eg/graduate/Graduate_DataBase_New.aspx
http://sci.tanta.edu.eg/unites/grad/Default.aspx


 دعم تنفيذ وتعزيز أنشطة الكلية: 1الهدف 
 تنمية المهارات القيادية واَلدارية: ب-1المخرج 

 تحديث التوصيف الوظيفي-1-ب-1: النشاط
  :األدلة/الشواهد

لتجديد التوصيف ( 9/9/2018تاريخ)االستعانة بإدارة الشئون اإلدارية بالكلية •

 .الوظيفي

   (مرفق)نسخة الكترونية من التوصيف الوظيفي موجود على أسطوانة مدمجة •



 دعم تنفيذ وتعزيز أنشطة الكلية: 1الهدف 
 تنمية المهارات القيادية واَلدارية: ب-1المخرج 

تنمية المهارات  –اَلرشفة اَللكترونية-اَلتصال الفعال)تنفيذ الدورات -2-ب-1: النشاط

 (  القيادية

  :األدلة/الشواهد

%  30والتي توضح تنفيذ  2020-2015تقارير عن الدورات باإلضافة الي خطة التدريب 

   2016/2017من المستهدف بعام 



 تحقيق الفاعلية التعليمية: 2الهدف 

 كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس: أ-2المخرج 

صياغة وتنفيذ خطة للتعامل  -1-أ-2: النشاط

مع العجز في اعداد اعضاء هيئة التدريس 
 بالنسبة لعدد الطًلب

 :األدلة/الشواهد

النسب بين أعضاء هيئة التدريس والطالب  •

توضح ( م2017/2018للعام الدراسي )
 وجود فائض في أعضاء هيئة التدريس

 (.مرفق)وجود خطة لتوجيه الفائض •


