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 السيذ عويذ كلية العلوم الوحترم 

 لقسن علوم االرض 9191-9102م/ تقرير انجاز خطة التحسين للعام الذراسي 

 ححُت طُبت ......

انزاحٍ انزٌ َخى اعذادِ طبمب  فٍ كم عبو دساسٍ َخى يشاجعت َمبط انضعف فٍ انمسى اسخُبدا نخمشَش انخمىَى

 نهفمشاث  انًىجىدة فٍ هزا انخمشَش وحسب انًحبوس انًىجىدة فٍ حمشَش انخمىَى انزاحٍ

فٍ يجبل انخعهُى وانخعهى ورنك يٍ خالل حصذَك انخطت انعهًُت يٍ لبم يجهس انمسى وبذوسهب حشفع انً 

 يجهس انكهُت 

اَجبص  يــــت انًجخًع يٍ خالل حذ انخذسَسٍُُ عهً حى ححسٍُ بعض َمبط انضعف خصىصب انًخعهمت  بخذ

انبحىد انعهًُت ويشبسَع انخخشج انخٍ حصب فٍ خذيت انًجخًع واخخُبس انًىضىعبث انخٍ حعًُ بحم 

انًشكالث فٍ انًجخًع انًسؤول عٍ هزا انجبَب  انخذسَسُىٌ وانطهبت يٍ خالل انخشبوس انًخىاصم يع 

 .مسى وَخى حطبُمهب خالل انعـــبو انذساسٍانًؤسسبث راث انعاللت بًخشجبث ان

 ساحهى بًعهىيبث حخعهك بأبحبرهى . يمش حضًٍُ عهً  انخذسَسُت  انهُئت  حشجُع

 عًم اسخطالعبث واسخبُبَبث الخز اساء انخشَجٍُ  وانطهبت عهً حذ سىاء نالسخفبدة يٍ هزِ اِساء . 

لج ودعى يبنٍ وحىأيت عهًُت نهحصىل عم يسخًشٍَ ببنعًم انجذٌ خالل هزا انعبو  نكٍ َحخبج انً و

  .االكبدًٍَ االعخًبد شهبدة

ايب ببنُسبت نُمبط انضعف انًىجىدة فٍ لسًُب هٍ لهت  انكبدس انخذسَسٍ وانًىظفٍُ انًخخصصٍُ واألَذٌ 

 انعبيهت فٍ انمسى، يٍ عًبل َظبفت وخذيبث اخشي.
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 ))خطة التحسين ((

9109-9191 

 

 اإلجشاءاد ًاألّشطخ ّقبط اىضؼف فْو  احملٌس 

 ))خطخ اىتحسني ((

اىفرتح اىضٍنْخ         اجليخ املسؤًىخ ػِ اىتنفْز   

   ٍِ إىل       
 االول

 

(حيبًه اىقسٌ (7فقشه سقٌ   2
االستفبدح ٍِ اساء اجليبد 
املستفْذح يف تطٌّش اىربّبٍج 
 االمبدديِ .

( مت تٌسْغ سسبىخ (11فقشه سقٌ 

اىشثنبٍج االمبدديِ ًحتذّذ اىذافخ 

ً خمشجبد تؼيَو ىتشَو  

اىتذسّسْني ً االداسّني ً اىطالة 

ً مو ٍب ىو شأُ ثبىؼَيْخ 

اىتذسّسْخ ً الثذ ٍِ ٍشاجؼخ 

ٍفشداد .اىشسبىخ شنو دًسُ 

ًػشضيب ػيَ االقسبً ًاىنيْبد 

املنبظشح يف حمبًىخ تبمْذ دًسىب يف 

تصحْح االخطبء اىيت تطشا ً 

االىذاف اىيت تقتضْيب. مبٌجت  

 
( 7فقرة رقم )  

 البحث و التطوير
 
 
 
 

( اللجنة 00فقرة رقم )

 العلمية في القسم 

 
0/9/9191من   

0/3/9191الى   
 
 
 
 

0/3/9191من   

0/6/9191الى   

 الثالث:

(1-3فقرة)  

5 
2 

 ( مٌُ اىقسٌ ( 4فقشح سقٌ 
(:4فقرة رقم )  

 
0/9/9191من   
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(3-3فقرة)  

(4-3فقرة)  

 

2 
1 

ٍستحذث سْتٌ االخز ثنظش 
اجليبد املستفْذح ٍِ االػتجبس 

 اخلشجيني ٍستقجال.

 

( ّنجغِ ًضغ ثشّبٍج (6فقشح سقٌ 
ّتضَِ ٍشبسمخ اصحبة امليِ ً 
اىٌظبئف راد اىؼالقخ ثبىربّبٍج 
اىتؼيَِْ ىغشض االخز مبشٌسهتٌ 
 حٌه حمتٌٍ اىربّبٍج .

 

( مٌُ اىقسٌ (8فقشح سقٌ 
ٍستحذث فبّو ّفتقش اىل اىنخري 

ّخ ٍِ االجيضح ً االدًاد املخترب
ىزىل ٌّحِ ثضشًسح حتذّج 
ًتٌفري ًتنٌع االجيضه ً االدًاد 
 اىيت تتَبشب ٍغ مو جمبه ٍؼشيف.

 

( ّتٌ تطٌّش ( 9فقشح سقٌ 
االسرتاتْجْبد اىالصٍخ ىتحسني 
اداء اىتذسّسِ ػيَْب ً سفذه 
ثبىذًساد اىالصٍخ ٍغ ضشًسه 
استخذاً االجيضه ً االدًاد اىيت 
تسبػذ يف سفغ اداء احملبضشح ً 

ىتؼيٌ .ا  

( ّنجغِ تؼضّض اىذًس (5فقشح سقٌ 
املْذاِّ يف اىذساسخ اجلبٍؼْخ ً مبب 
 خيذً حبجخ اىطيجخ.

 رئاسة القسم
 
 
 
 
 
 

(:6فقرة رقم )  

 رئاسة القسم
 
 
 
 
 
 
 

(:8فقرة رقم )  

 لجنة المشتريات في الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(:9فقرة رقم )  

 شعبة البحث و التطوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القسم رئاسة  

0/9/9190الى   

 
 
 
 
 
 

0/9/9191من   

0/3/9191الى   
 
 
 
 
 
 
 

0/9/9191من   

0/9/9190الى   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/9/9191من   

0/9/9190الى   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/9/9191من   

0/9/9190الى   
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 الخاهس

 

( ّنجغِ تٌفري (7فقشح سقٌ  1
االسبىْت ًاىجْبّبد االىنرتًّْخ ً 

االسشبد ً اىتٌصْخ  استخذاٍيب يف
 االمبدديِ.

 
 لجنة االرشاد في القسم 
 لجنة االرشاد في الكلية 

0/9/9191من   

0/9/9190الى   

  

 السادس:

(2-6فقرة )  

 

2 

 

 

 اىتؼيَْْخ .

 

(:9-6فقشح)  

( ّنجغِ اُ تتٌفش ( 6فقشح سقٌ 

 قبػو اجتَبػبد  

( ّنجغِ اُ تتٌفش (7فقشح سقٌ 

قبػو اسرتاحو خبصخ ىييْئخ 

 اىتذسّسْو

 
اللجنة المسؤولة عن 
 المختبرات في القسم 
 
 
 عمادة الكلية 
 
 
 عمادة الكلية
 
 
 
 
 
 لجنة الصيانة في الكلية
 

 
0/9/9191من   

0/9/9190الى   

 

( جيت جؼو اىجحج (4فقشح سقٌ  2 التاسع
اىؼيَِ ًحْق اىصيخ حبو ٍشنالد 
 اجملتَغ ًتنَْتو.
( جيت تٌفش (10فقشح سقٌ 
ششًط اىسالٍخ ًاالٍبُ اىنبفْني 
 ىسالٍخ ااىجبحخني ًاالجيضح.
 

 اللجنة العلمية في القسم 
 

 
 
 
لجنة الصيانة في القسم 
 والكلية

0/9/9191من   

0/9/9190الى   

 

( اششاك اصحبة (6فقشح سقٌ  2 العاشر
امليِ ً اسثبة اىؼَو يف دػٌ 
اىربّبٍج االمبدديِ ىالّضَبً اىل 

االستشبسّخ ىينظش يف اىيجبُ 
ٍقشساد اىربّبٍج االمبدديِ ًحمبًىخ 
 تطٌّشىب.

 رئاسة قسم علوم االرض
 

 
 
 
 
 
 

 
0/9/9191من   

0/9/9190الى   
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                                                 كخببت ويخببعت خطت انخحسٍُ نجُت 

 

 

 

             أ.و.د ششوق يهذٌ عهٍ                                                     كبظىو.سئُس  ببَىنىجٍ  إصهبس جىاد 

 بسئُس                                          اعضى                 

 

 

 

 

 

 

                                        العميد                                                         

( جيت ػذً قطغ (7فقشح سقٌ 

اىصيخ ً اىشًاثظ ٍغ اخلشجيني ًاىيت 

تذخو ضَِ اسيبٍبد خذٍخ 

 اجملتَغ.

 
 
 
 
 
لجنة متابعة الخريجين في 
 القسم والكلية


