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 4141-4102خطة تطوير وتحديث المعامل بالكلية 

 
 :هدف إلىيخطة المقترح 

 

 متابعة العمل وتلبية االحتياجات بقطاع المعامل بالكلية. 

 .  قطاع المعامل بالكليةالبحث عن موارد لتنمية. 

 تخدم العملية التعليمية تقديم المعامل بالكلية بصورة. 

 راحــل الخـطـةم

 :متابعة العمل وتلبية االحتياجات بقطاع المعامل بالكلية: المرحلة األولى

 :تشمل هذه المرحلة النقاط التالية
 .تلبية احتياجات المعامل من األجهزة والمعدات على حسب أولوية األهمية .0

 .لفنيين وعمال لحسن انضباط العمو هيئة معاونة البشري منمحاولة توفير العنصر  .4

 .تحديث بيانات األجهزة وحذف ما تم تكهينه وإضافة األجهزة الجديدة الواردة للمعامل سواء طالبية أو بحثية .3

 .والمعامل الخدمية والدور الذي يؤديه المعمل لمعامل الطالبية تحديد ا .2

ات االهتمام بجوانب الصحة والسالمة المهنية من حيث التوصيالت الكهربية وأجهزة اإلطفاء واللوح .5

 .سعاف ومحتوياتها من أدوية ولالفاإلرشادية وصناديق اإل

 :قطاع المعامل بالكليةالبحث عن موارد لتنمية : المرحلة الثانية 

وهذا العنصر لتوفير احتياجات المعامل من أجهزة ومعدات باإلضافة إلى أعمال الترميم والطالء على حسب 

 :لنقاط التالية، ولتوفير ذلك نتبع امتطلبات كل معمل على حدى

 .البحث عن موارد ذاتية وغير تقليدية للنهوض بأحوال المعامل -0 

إتباع نظام تحفيز العاملين ومعاقبة المقصر في أداء واجباته لتشجيع القائمين على أمور معامل الكلية للوصول  -4

 .إلى أداء واجباتهم ومسئولياتهم لتصبح معامل الكلية في الصورة الالئقة

 :أوجه تمويل كالتاليتكون  و

ويكون ضمن مستلزمات أوراق الطالب الجدد وكذلك على شهادات الخريجين  لمعاملعمل طابع لاص لدعم ا - 

 .وكذلك لطلبة الدراسات العليا

 .تخصيص نسبة محددة من حصة الكلية من مركز الخدمات الفنية والمعملية لدعم وتطوير معامل الكلية -



 .برى والمؤسسات الصناعية ورجال األعمال لتوفير مساهمات مالية للمعاملالتواصل مع الشركات الك

من جملة % 2تخصيص جزء من مصروفات طلبة الدراسات العليا لصيانة أجهزة المعامل وليكن نسبة  -

 المصروفات

 تخدم العملية التعليمية تقديم المعامل بالكلية بصورة الئقة : المرحلة الثالثة

 :النقاط التاليةتشمل هذه المرحلة 

 .عمل ملصقات ومطويات لإلعالن عن المعامل والتسويق للخدمات التي تقدمها من دلل قطاع المعامل بالكلية-1

 .كلية على موقع الجامعة وتدعيمه بالبيانات والصور مع التحديثالعلى صفحة  تكمال موقع وحدة المعاملاس-2 

 .التي تحتاجها الدورات التدريبيةلشركات والهيئات الجراء عمل بروتوكول تعاون مع ا-3 

المسئول عن  الفترة أنشطة التنفيذ األهداف

 التنفيذ

مؤشرات 

 األداء

تحسين و تجهيز  

قاعات المعامل 

بالتجهيزات 

التعليمية و 

 .والعملية

  زة الستيفاء معامل مجه

 . ILOsالمخرجات التعليمية

  البحث عن مصادر التمويل

 األجهزة العلمية بالكلية لتحديث

  عمل إستبيانات عن حاجة كل

قسم من أجهزة حديثة  بمعامل 

 الكلية 

  تلبية احتياجات المعامل من

األجهزة والمعدات على حسب 

 .أولوية األهمية

  محاولة توفير العنصر البشري

من  فنيين وعمال لحسن 

 .انضباط العمل

  تحديث بيانات األجهزة وحذف

افة األجهزة ما تم تكهينه وإض

الجديدة الواردة للمعامل سواء 

 .طالبية أو بحثية

 لمعامل الطالبيةتحديد ا 

والمعامل الخدمية والدور الذي 

 .يؤديه المعمل

  االهتمام بجوانب الصحة

والسالمة المهنية من حيث 

التوصيالت الكهربية وأجهزة 

اإلطفاء واللوحات اإلرشادية 

وصناديق اإلسعاف ومحتوياتها 

 .ية ولالفمن أدو

  

 -  البحث عن موارد ذاتية وغير

تقليدية للنهوض بأحوال 

 .المعامل

إتباع نظام تحفيز العاملين  -4

ومعاقبة المقصر في أداء 

كيل الكلية و 2112-2121

لشئون الطالب 

والدراسات 

العليا وأدارة 

 الكلية

 

مسئولين 

 المعامل 

 

 

 

 

جميع تجهيز 

 معامل الكلية 

بوسائل 

عرض 

 حديثة

 

  حديثةوأسرة 

وأجهزة 

تدريبية طبية 

تخدم حديثة 

العملية 

 التعليمية 

 



واجباته لتشجيع القائمين على 

أمور معامل الكلية للوصول 

إلى أداء واجباتهم ومسئولياتهم 

لتصبح معامل الكلية في 

 .الصورة الالئقة

طويات لإلعالن عن عمل ملصقات وم

المعامل والتسويق للخدمات التي 

 .تقدمها من دلل قطاع المعامل بالكلية

استكمال موقع وحدة المعامل على -2 

كلية على موقع الجامعة الصفحة 

وتدعيمه بالبيانات والصور مع 

 .التحديث

عمل بروتوكول تعاون مع -3 

الشركات والهيئات الجراء االلتبارات 

 .التي تحتاجها

  

 

 

 

 

 يعتمد عميدة الكلية                                                                     مسئول المعامل    

  

 أمل دمحم دمحم الدخاخني / د.أ                                                    ناديه دمحم طه / د .م.أ
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