هزكز تقىين اإلهتحبنبت

الخطة التنفيذية لوزكز تقىين اإلهتحبنبت  -كلية الهنذسة  -للعبم الجبهعى 5102 – 5102
و العبم الجبهعى 5102 – 5102
وحذات هزكز تقىين
اإلهتحبنبت

 -1وحذح رمىيُ و
رطىيش ٔظُ
اإلِزحبٔبد.

الوخزج

االنشطة

هسئىلية
التنفيذ

اعضبء وحذح
 -1اسعبي ٔغخ ِٓ اٌذٌيً ٌجّيع
 -1دٌيً عيبعخ اٌىٍيخ
رمىيُ و رطىيش
اٌّعيٕيٓ ثعٍّيخ اٌزمىيُ.
ٌعٍّيخ رمىيُ اٌطالة في
ٔظُ
 جّيع الغبَ اإلداسييٓ.ضىء اٌٍىائح واٌمىأيٓ
 اعالْ اٌذٌيً عًٍ اٌّىلع اإلٌىزشؤً اإلِزحبٔبد.(اٌمىاعذ اٌعبِخ ٌزٕظيُ
ٌٍىٍيخ.
أعّبي إِزحبٔبد اٌطالة).

 -2وضع خطخ ٌعٍّيخ رمىيُ
اٌطالة.
 اعالْ خطخ اٌزمىيُ عًٍاٌّىلع اإلٌىزشؤً ٌٍىٍيخ.

 خطخ اٌزمىيُ فً اٌذٌيً( اٌمىاعذ اٌعبِخٌزٕظيُ أعّبي إِزحبٔبد اٌطالة).

تبريخ
اإلعتوبد

هؤشزات الوتببعة
 وشىف ثإعزالَ دٌيًاٌمىاعذ اٌعبِخ ٌزٕظيُ
أعّبي إِزحبٔبد اٌطالة

َ.ن 363
2115/7/1
رحذيش فً
ِضن 363
2116/1/11
وحذس
َ.ن 373
2116/11/3
َ.ن  - 355خطخ اٌزمىيُ عًٍ اٌّىلع
 2115/1/11اإلٌىزشؤً ٌٍىٍيخ ٌٍعبَ
اٌجبِعً2116 – 2115
رحذيش فً
واٌعبَ اٌجبِعً – 2116
َ.ن363
 2117 2116/1/11ورحذس وً عبَ.
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 - 3صيبغخ اٌمىاعذ االخالليخ  -رىصيع اٌّيضبق األخاللً ألعضبء هيئخ .
اٌزذسيظ و اٌطالة.
اٌزي يجت أْ يٍزضَ ثهب
جّيع اٌمبئّيٓ ثعٍّيخ
 وضع اجشاءاد ٌزٕفيز لىاعذ اٌّزبثعخاٌزمىيُ(اٌّيضبق األخاللً
ٌضّبْ االٌزضاَ ثبٌمىاعذ االخالليخ.
ألعضبء هيئخ اٌزذسيظ
اٌخبص ثٕظُ اٌزمىيُ و
اإلِزحبٔبد).
 اعالْ اٌّيضبق االخالليعًٍ اٌّىلع اإلٌىزشؤً
ٌٍىٍيخ.
 ٔشش صمبفخ اخالليبد اٌزمىيُ  -عًّ ٔذواد و اإلعالْ عٕهب.اٌطالثً اٌغٍيُ ثعًّ ٔذواد
ٌٍطالة واعضبء هيئخ
اٌزذسيظ وِعبؤيهُ.

َ.ن355
 2115/1/11اٌّيضبق األخاللً عًٍ
وحذس فً اٌّىلع اإلٌىزشؤً ٌٍىٍيخ.
َ.ن  363ورحذس وً عبَ.
 2116/1/11وشىف ثإعزالَ اٌّيضبق
وحذس
األخاللً.
َ.ن 373
2116/11/3

وشىف ثحضىس إٌذواد.

 -4اٌذٌيً اٌعبَ ٌٍّعبييش
اٌّىضىعيخ فً رمييُ
اٌطالة.

رحذ اإلعذاد.

 -5دٌيً أهُ لشاساد ِجٍظ
اٌىٍيخ و لىاعذ اِزحبٔبد
اٌذساعبد اٌعٍيب.

رحذ اإلعذاد.

هزكز تقىين اإلهتحبنبت

 -2وحذح اٌزذسيت.

 -اعذاد خطخ رذسيت ٌٍّشوض.

 اعذاد اٌخطخ ثعذ اخز سآي األلغبَثّزطٍجبد األلغبَ ِٓ اٌزذسيت.

اعضبء وحذح
اٌزذسيت.

 وسػ عًّ ٌزّٕيخ وفبءح اٌّعٕييٓثعٍّيخ اٌزمىيُ(اعضبء هيئخ اٌزذسيظ
و ِعبؤيهُ).

اعضبء ِٓ
وحذح اٌميبط و
اٌزمىيُ ثىٍيخ
اٌطت ثبٌجبِعخ

 وسػ عًّ ٌزّٕيخ وفبءح اٌّعٕييٓثعٍّيخ اٌزمىيُ(اعضبء هيئخ اٌزذسيظ
و ِعبؤيهُ).

اعضبء ِشوض
رمىيُ
اإلِزحبٔبد

رحذ اإلعذاد.
 وسػ عًّ ثزبسيخ2115/6/23-23
 وشىف اٌحضىس. وسػ عًّ2115/11/4
 وسػ عًّ ثزبسيخ2116/3/6
2116/3/11
2116/3/13
2116/3/17
 وشىف اٌحضىس. وسػ عًّ عٓ ثٕىناألعئٍخ و اٌزصحيح
اإلٌىزشؤً.
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 -3وحذح ادخبي
اٌجيبٔبد و
اٌزحٍيً
اإلحصبئً.

 رمييُ اٌىسلخ اإلِزحبٔيخ ِٓ  -اسعبي خطبثبد ٌجّيع األلغبَ ٌزمييُاٌىسلخ اإلِزحبٔيخ ِٓ جّيع األلغبَ
جّيع األلغبَ ٌجّيع
ٌجّيع ِمشساد اٌفشق ِٓ اٌٍجبْ
ِمشساد اٌفشق.
اٌّخزصخ.
 جذوي اٌّىاصفبدٌإلخزجبساد اٌزحصيٍيخ ِٓ  -اسعبي خطبثبد ٌجّيع األلغبَ إلسعبي
جذاوي اٌّىاصفبد ٌإلخزجبساد
جّيع األلغبَ ٌجّيع
اٌزحصيٍيخ ِٓ جّيع األلغبَ ٌجّيع
ِمشساد اٌفشق.
ِمشساد اٌفشق.
 ٔزيجخ اإلِزحبٔبد ٌجّيع اسعبي ٔزيجخ اإلِزحبٔبد ٌجّيعاأللغبَ ٌجّيع اٌفشق.
 إحصبئيخ ٔزيجخ اإلِزحبٔبد .األلغبَ ٌجّيع اٌفشق. اسعبي ٌجّيع األلغبَ اٌزحٍيً اٌزحٍيً اإلحصبئً ٌٕزيجخاإلحصبئً ٌٕزيجخ اإلِزحبٔبد و
اإلِزحبٔبد و اٌزحٍيً
اٌزحٍيً اإلحصبئً ٌجّيع اٌّىاد
اإلحصبئً ٌجّيع اٌّىاد
ٌجّيع اٌفشق ٌّعشفخ اعجبة ٔمبط
ٌجّيع اٌفشق.
اٌمىح و اٌضعف.

اعضبء وحذح
ادخبي اٌجيبٔبد
و اٌزحٍيً
اإلحصبئً.

 رمييُ ٌألوساق اإلِزحبٔيخ. جذاوي اٌّىاصفبدٌإلخزجبساد اٌزحصيٍيخ .
 اٌزحٍيً اإلحصبئً ٌٕزيجخاإلِزحبٔبد ٌٍعبَ اٌجبِعً
2114 – 2113
و اٌعبَ اٌجبِعً
2115 – 2114
و اٌعبَ اٌجبِعً
2116 - 2115
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 -4وحذح ثٕىن
األعئٍخ .

 ِزبثعخ رٕفيز و رمييُ ثٕىناألعئٍخ اٌزً رُ رٕفيزهب.
 رٕفيز ثٕىن أعئٍخ ٌجعضِمشساد اخشي ثبأللغبَ
اٌعٍّيخ اٌّخزٍفخ.
 عًّ دٌيً ٌٍىحذح خبصثجٕىن األعئٍخ(يزُ اعزّبدٖ)
يىضح آٌيبد اٌزعبًِ ِع
ثٕىن األعئٍخ.

 ِشاعٍخ األلغبَ اٌعٍّيخ وإعزّبد خطخرٕفيزيخ ٌٍجٕىن اٌّمزشحخ ِٓ لجً
األلغبَ.
 رذسيت اعضبء هيئخ اٌزذسيظ عًٍويفيخ اعزخذاَ ثٕىن األعئٍخ.
 يزُ رٌه خالي اٌفصً اٌذساعً األويو اٌفصً اٌذساعً اٌضبًٔ.

اعضبء وحذح
ثٕىن األعئٍخ

 اعزّبد دٌيً اٌىحذح. اعزّبد اٌخطخ اٌزٕفيزيخٌجٕىن األعئٍخ.
 عىف يزُ ششاء ثشٔبِجإلدخبي ثٕىن األعئٍخ و
إعزذعبئهب ٌعًّ
اإلِزحبٔبد.
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 -5وحذح اٌزصحيح
اإلٌىزشؤً.

 رطىيش ٔظُ اٌزمىيُ ثّب يحمك  -اِزحبٔبد ِصححخ اٌىزشؤيخ رزصفثبٌغشعخ و اٌشفبفيخ و اٌعذاٌخ.
اإلعزفبدح ِٓ اٌزمذَ
 ٔزبئج رزصف ثبٌذلخ و اٌحيبديخ ٔزيجخاإلٌىزشؤً(ِيىٕخ عٍّيخ
إلعزخذاَ اٌىعبئً اٌزىٕىٌىجيخ اٌحذيضخ.
اٌزصحيح) ٌضّبْ اٌغشعخ
و اٌشفبفيخ و اٌعذاٌخ فً
اجشاءاد عٍّيبد اٌزصحيح
و اٌّشاجعخ و اٌشصذ.
 وحذح رصحيح اٌىزشؤًيغزفبد ِٕهب فً عٍّيبد
اٌزصحيح و اٌشصذ و
اٌّشاجعخ ِّب يحمك ٔظُ
اٌزمىيُ و اإلعزفبدح ِٓ اٌزمذَ
اإلٌىزشؤً اٌزي هى عّخ
اٌعصش.

عىف يزُ ششاء األجهضح
اٌخبصخ ثّيىٕخ عٍّيبد
اٌزصحيح اإلٌىزشؤً و
وزٌه اٌجشاِج اٌخبصخ
ثبٌزصحيح.
تم التصحيح اإللكترونى لبعض
المواد بالكلية

