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 تحسین بیئة التعلم -١

  .تحسین مدرجات الكلیة ١- ١

   .تحسین قاعات الدروس العملیة ٢- ١

  .انشاء وتجھیز معامل الكلیة ٣- ١

   .تطویر المكتبة من خالل التجھیزات والمراجع والدوریات ٤- ١

  تحسین بیئة العمل -٢

  .توفیر بیئة عمل مجھزة باألدوات الالزمة للعمل األكادیمى واإلدارى ١- ٢

  .تطویر قواعد البیانات ونظم وتداول واستدعاء وحفظ الوثائق ٢- ٢

  .تطبیق نظام لصیانة المبانى والمرافق ٣- ٢

  .مراجعة وتطویر النظم اإلداریة المساندة للعملیة التعلیمیة ٤- ٢

  .توفیر بیئة آمنة ٥- ٢

  التعلیمیة تحسین جودة العملیة -٣

  .وضع آلیات لالستفادة من نتائج تقییم الفاعلیة التعلیمیة ١- ٣

  .تبنى المعاییر القومیة األكادیمیة ٢- ٣

٣- ٣  ً   .للمعاییر المتبناة مراجعة توصیف البرنامج والمقررات وفقا

   .تطویر البرنامج والمقررات الدراسیة ٤- ٣

  .تطویر نظم تقییم الطالب ٥- ٣

  .القومیة للدراسات العلیاتبنى المعاییر  ٦- ٣

  .توصیف مقررات الدراسات العلیا ٧- ٣
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  .توافق البرامج التعلیمیة مع متطلبات سوق العمل ٨- ٣

  .تطویر نظام الكتاب الجامعى ٩- ٣

 إبراز دور الكلیة فى البحث العلمى - ٤

تطویر قدرات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة فى مجال الدراسات والبحوث  ١- ٤

  .والتطبیقیةالعلمیة 

 .التوسع فى البحوث واالستشارات وزیادة كفاءتھا وفاعلیتھا ٢- ٤

تشجیع االلتحاق بالدراسات العلیا لخریجات الكلیة والوافدین لمواصلة الدراسة والتعلم  ٣- ٤

 .بعد التخرج

  تحسین فاعلیة نظم تقییم األداء -٥

  .تطویر أداء العاملین باألقسام اإلداریة ١- ٥

  .األداءتطبیق نظم تقییم  ٢- ٥

  .تطویر جودة األداء للقیادات األكادیمیة ٣- ٥

  .تطویر جودة األداء األكادیمى ألعضاء ھیئة التدریس ٤- ٥

  .تطویر جودة األداء األكادیمى ألعضاء الھیئة المعاونة ٥- ٥

  .تطویر جودة األداء األكادیمى للطالبات ٦- ٥

  .للطالبات وخریجات الكلیة االھتمام بتدریبات التنمیة الشخصیة والجانب الوجدانى ٧- ٥

  .تقییم األداء وفق معاییر محددة ٨- ٥

امداد الطالبات بخدمات تعلیمیة وتدریبیة ذات جودة عالیة تزید من قدراتھم التنافسیة فى  ٩- ٥
   .سوق العمل

  إبراز دور الكلیة فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -٦
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  .تفعیل دور الوحدات ذات الطابع الخاص ١- ٦

  .الخدمات فى المجاالت األكادیمیة والعلمیة والبیئیة تطویر ٢- ٦

تسویق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص لتوفیر مصادر للدعم والتمویل الذاتى  ٣- ٦
  .للكلیة

  .نشر الوعى البیئى والثقافى وقضایا المجتمع والطفولة والبیئة ٤- ٦

  تطبیق نظام لضمان الجودة -٧

  .االكادیمى من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتمادتأھیل الكلیة لالعتماد  ١- ٧

  


