الخطة التطويرية لكلية اإلدارة و االقتصاد
للعام الدراسي 4102/4102
انطالقا من حرص عمادة كلية اإلدارة و االقتصاد على تطىوير الواقى الحىال لكليىة اإلدارة و االقتصىاد و
االرتقاء بواقعها العلم واألكاديم و اسىتاابة الى تطلعىا

الاامعىة المحتىر واى مالى

السىيد رئىي

الكليىة

ف ى ااتمىىا الالسىىة الثانيىىة والمنعقىىدة بتىىاري  0202/02/02بإعىىداد خطىىة تطويريىىة لكليىىة اإلدارة و االقتصىىاد
للعىا الد ارسى  0202-0202وضىىمن اىدو زمنى محىدد لكى محىور مىن محىىاور هىه الخطىىة على ان تكىىون
األهداف المصاغة أهداف موضوعية و قابلة للتطبيق مىن خىال التركيىز على اىانبين الاانى
معالاىىة القضىىايا غيىىر المنا ىزة او المتراكمىىة مىىن السىىنوا
الكلية .وتتضمن هه الخطة خم

السىىابقة و الثااي

يتضىىمن الاوانى

األول يتنىاو
التطويريىىة لعم ى

محاور رئيسة وعل النحو أدنا :
ثي يي .المحور العلم والبحث

أوال .المحور اإلداري و الميل

رابعي .محور الجودة واألداء

ثيلثي .المحور التعليم و التربوي

خيمسي .محور العالقيت االجتميعية

أوال .المحور اإلداري و المالي
ت

الهدف

0

ا جيز الحسيبيت الختيمية للكلية (ص دوق

التعليم العيل و الدراسة المسيئية) لألعوام
4102/4102/4104/4100

4

ت مية و تطوير القدرات المختلفة لموظف
الكلية

2
إعداد وصف وظيف للمهيم

الفئة

المبيدرة

موظف

تشكيل لج ة لت ظيم و متيبعة

الحسيبيت

ا جيز الحسيبيت الختيمية

إعداد بر يمج تدريب يخص

موظف

الكلية

الجوا ب اإلدارية و المحيسبية و
القي و ية

تشكيل لج ة إلجراء الوصف

موظف

الكلية

1

الوظيف بيلمهيم

تيريخ اال جيز
كي ون الثي
4102
أذار
4102
أذار
4102

مفيتحة مجموعة من الدوائر ف

2

محيفظة المث ى م هي مديرية

الدفيع المد

إلجراء محيضرة

تطبيقه عن السالمة المه ية و
زييدة الوع لدى موظف الكلية و ف مختلف
المجيالت

إطفيء الحرائق ,ودائرة صحة

موظف

الكلية

المث ى إلجراء محيضرة تطبيقه

يسين
4102

عن اإلسعيفيت األولية ودائرة

بيئة المث ى إلجراء محيضرة عن
الوع البيئ و الحفيظ على
البيئة

ت صيب بر يمج األرشفة

2
إجراء األرشفة االلكترو ية لألعوام السيبقة

الكلية

االلكترو ية ف وحدات الكلية

أيير
4102

لغرض العمل به

ثانيا.المحور العلمي و البحثي
ت

الهدف

الفئة

0

إعداد الخطة البحثية و العلمية ألقسيم الكلية

الهيئة التدريسية

4

فتح دراسيت عليي ف العيم القيدم

2

تفعيل عمل الوحدات العلمية و ت ظيم عملهي

2

أرشفة الوحدات العلمية الكترو يي

المبيدرة

تيريخ اال جيز

توجيه األقسيم العلمية بوضع

خطة بحثية و علمية تتضمن
البحوث المخططة و الحلقيت

تشرين الثي
4102

ال قيشية و ال دوات العلمية
إعداد دراسة لفتح ميجستير ف

قسم العلوم الميلية

اختصيص العلوم الميلية و

و المصرفية

المصرفية ورفعهي الى مجلس

موظفين الوحدات
العلمية

الجيمعة

فتح أضيبير خيصة للوحدات
العلمية مع توفير المستلزميت
المطلوبة للقييم بيلعمل

شبيط
4102

توجيه الوحدات العلمية بضرورة

موظفين الوحدات

ت ظيم و أرشفة كيفة الكتب و

العلمية

المخيطبيت الرسمية و ضمن

2

كي ون الثي
4102

جدول زم

محدد

أذار
4102

2

تصميم قيعدة بيي يت شيملة للكلية

الكلية

6

توثيق المحيضرات العلمية الكترو يي

الهيئة التدريسية

تحفيز و تشجيع الطلبة المتفوقين و جعلهم

7

قدوة لآلخرين

8

تفعيل المشيركة ف ال دوات و المؤتمرات

الطلبة المتفوقين

العمل على إعداد قيعدة بيي يت

يسين
4102

توجيه األقسيم العلمية بتوثيق

يسين
4102

إعداد لوحة شرف للطلبة

يسين
4102

شيملة للكلية

كيفة المحيضرات الكترو يي

المتفوقين (الثالثة األوائل)
توجيه األقسيم العلمية على

الهيئة التدريسية

تشجيع أعضيء الهيئة التدريسية
على الحضور و المشيركة ف

المؤتمرات الت تعقدهي الجيمعيت

تموز
4102

األخرى

ثالثا.المحور التعليمي والتربوي
.0

الخطة التطويرية لقسم المحاسبة

ت

الهدف

الفئة

0

ت ظيم األرشفة االلكترو ية للغييبيت

الطلبة

4

أكميل السجالت االمتحي ية للس وات السيبقة

اللج ة االمتحي ية

2

تعزيز ال شيط العلم للقسم

الهيئة التدريسية

المبيدرة
اعتميد بر يمج الغييبيت الطلبة
االلكترو

المصمم من قبل

القسم و العمل بموجبه

توجيه اللج ة االمتحي ية و
التدقيقية ال جيز األعميل

المتأخرة للس وات السيبقة
 .0أقيمة ورش عمل لطلبة
القسم تؤخذ من قبل طلبة القسم

الطلبة

 .4أقيمة دوة علمية للقسم
 .2إعداد خطة للحلقيت ال قيشية
وت فيذهي

2

ت ظيم ملفيت و وثيئق القسم لتسهيل عملية
الوصول إليهي

مكتب القسم

3

األرشفة االلكترو ية لجميع
الكتب و المخيطبيت الرسمية

تيريخ اال جيز
كي ون الثي
4102
كي ون الثي
4102
شبيط
4102
اذار
4102
أيير
4102
أيير
4102

 .4الخطة التطويرية لقسم العلوم المالية والمصرفية
ت

الهدف

الفئة

0

أكميل السجالت االمتحي ية للس وات السيبقة

اللج ة االمتحي ية

المبيدرة
توجيه اللج ة االمتحي ية و
التدقيقية ال جيز األعميل

المتأخرة للس وات السيبقة

تيريخ اال جيز
كي ون الثي
4102

إعداد دراسة متكيملة عن

تقديم دراسة لفتح ميجستير/علوم ميلية و

القسم العلم

4

مصرفية ف العيم الدراس 4106-4102

2

ت ظيم األرشفة االلكترو ية للغييبيت

الطلبة

2

تعزيز ال شيط العلم للقسم

الهيئة التدريسية

الموارد البشرية و الميدية

المطلوبة وارسيلهي الستحصيل
الموافقيت القي و ية من قبل

كي ون الثي
4102

الوزارة
اعتميد بر يمج الغييبيت الطلبة
االلكترو

المصمم من قبل

القسم و العمل بموجبه
 .0أقيمة دوة علمية للقسم
 .4إعداد خطة للحلقيت ال قيشية
و ت فيذهي

2

ت ظيم ملفيت و وثيئق القسم لتسهيل عملية
الوصول إليهي

مكتب القسم

األرشفة االلكترو ية لجميع

الكتب و المخيطبيت الرسمية

آذار
4102
آذار
4102
أيير
4102
أيير
4102

رابعا .محور الجودة واألداء
ت

الهدف

الفئة

0

زييدة الوع ب شيطيت المكتب االستشيري

الجهيت الخيرجية

المبيدرة

تيريخ اال جيز

مخيطبة الدوائر الحكومية و

الشركيت العيمة و المصيلح و

الشركيت الخيصة ف المحيفظة
للتعريف بفعيلييت و أ شطة

المكتب االستشيري التى يقوم
بهي ف اطير التعليميت و
القوا ين المعمول بهي

4

أذار
4102

التحسين المستمر ل شيطيت و فعيلييت وظيئف

الكلية

4

الكلية

2

شر ثقيفة الجودة ف الكلية

التدريسية و

تعزيز مفيهيم الجودة بين أعضيء هيئة

الهيئة

الهيئة

2

التدريس و طالب الكلية و موظفيهي

الموظفين

التدريسية

أ شيء ص دوق اقتراحيت

أذار
4102

استخدام عيرضيت الكلية
(التلفزيو يت) للتعريف بمفهوم

الجودة فضال عن اإلعال يت و

يسين
4102

الملصقيت

من خالل ت ظيم حلقة قيشية
وورشة عمل لتقويم األداء
الجيمع و ضمين الجودة

يسين
4102

خامسا .محور العالقات االجتماعية
ت

الهدف

الفئة

المبيدرة

تيريخ اال جيز

أ .اللقيءات الدورية مع السيدة

0

تفعيل دور العالقيت اإل سي ية و االجتميعية
بين السيدة أعضيء الهيئة التدريسية

التدريسيين و أقيمة الحوارات

الهيئة التدريسية

للتقريب من وجهيت ال ظر
ب .إجراء زييرات بين فترة و

أذار
4102

أخرى للجيمعيت الم يظرة و

سفرات الى العتبيت المقدسة
4

تقديم الدعم للتدريسيين الجدد ف الكلية و
المحيضرين

التدريسيين

2

االحتفيء بيلتدريسيين المميزين ف الكلية

الهيئة التدريسية

الجدد

5

إقيمة ورشة عمل عن التطبيع
االجتميعية يلقيهي م.م .كميل
كيظم

إقيمة مسيبقة ألفضل تدريس

ف الكلية ب يءا على مجموعة
من المعييير

أذار
4102
حزيران
4102

