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ال المقتطوير  سسية  ؤدرة 

 .الوضع التنافسي زي زوتع

الذاتية   .1 الموارد  تنمية 

المادية   من واإلمكانيات  للكلية 

تفعيل  ذات   خالل  الوحدات  دور 

 الخاص  الطابع

تطوير وتفعيل الوحدات ذات  •

 بالكلية  الطابع الخاص 

الم  إعتماد  • الالئحة  لية  اوتفعيل 

 لمجلة الكلية 

الط • لجذب  آلية  الب وضع 

 الوافدين  

على  • للحصول  التقدم 

إدارة  وحدة  من  مشروعات 

التعليم  تطوير  مشروعات 

 العالي

و .2 وتحديث  تجديد  إنشاء 

 .البنية التحتية مع توفير بيئة أمنة
 

المختلفة ت • المعامل  جهيز 

( المهارات للكلية  التمريضية   معامل 

والمتقدمة  االس األطفال   - اسية 

الوالدة   الم  -وحديثى  راة  صحة 

الحاالت   - الطوارئ    –لتوليد  وا

الصحى  -الحرجة   التقييم  -   معمل 

الموضوعية    معمل لإلختبارات 

.OSCE) ) 

مكت • بالمراجع تجهيز  الكلية  بة 

 العلمية الحديثة. 

 كتبة  رقمية بالكلية إنشاء م •

الموارد  .3 إعداد  تعزيز 

مع  بالكلية  بشرية   ال يتوافق  بما 

 المعايير المرجعية. 

هيئة  • أعضاء  إستكمال 

 ريس بالكلية التد 

أعضاء  • معاوني  إستكمال 

 هيئة التدريس بالكلية 

اإلداري  • الجهاز  إستكمال 

 . بالكلية
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التعليمية االر بالفاعلية  تقاء 

خ تطوير  من  امج البرنالل 

 .الدراسي
 

لتحسين  .1 خطة  وضع 

 الفاعلية التعليمية 

 

ال • األكاديمية  تبنى  معايير 

 المرجعية.

المقررات   • البرنامج و  توصيف 

المعايير  على  بناءاً   الدراسية 

الم  NARSرجعية  األكاديمية 

2017)) . 

إلستراتيجيات  • مستمر   تحديث 

والتقويم   والتدريب  التعليم 

 . علمىلمواكبه التطور ال

بعد إستخدام    • عن  التعلم  وسائل 

التعليم   المختلفة من خالل منصة 

 . ونياإللكتر

الذاتي    تفعيل .2 التقويم 

لتحقيق  المستمر  والتحسين 

التعلي مجال  في  م التميز 

 .الجامعي

 

ا • خطة  الذاتي إعداد  لتقويم 

 المستمر. 

بن • التحسين  خطة  على  إعداد  اء 

 نتائج التقويم الذاتي.  
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الب الداعمتعزيز  ة يئة 

 للدراسات العليا والبحوث

برامج   .1 وتفعيل  إعتماد 

متميزة   عليا  دراسات 

 ومواكبة للمعاييرالمعتمدة. 

 العليات الدراسا الئحةإعداد  •

ا • الدراسات  برامج  لعليا تفعيل 

الموارد   على  بناءاً   بالكلية 

بكل   المادية المتاحةالبشرية و  

 قسم علمي. 

البحث  .2 منظومة  تطوير 

يواكب  بما  العلمي 

 حتياجات المجتمعية. اإل

 

 وضع خطة البحث العلمي •

تشكيل لجنة أخالقيات البحث  •

 العلمي  
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لمؤسسة فى  ترسيخ دور ا

المجتمعية     المشاركةمجال  

 .مية البيئةوتن 

خ .1 المشاركة تحديث  طط 

رضا   لتحقيق  المجتمعية 

   راف المستفيدةاألط

عداد خطة المشاركة المجتمعية  إ •

 بناءاً  على إحتياجات المجتمع.

دمية بناءاً   المشاركة فى القوافل الخ •

 على إحتياجات المجتمع 

إستمرارية  و  تعزيز   .2

مع  الفعالة  الشراكة 

المجتمع ية  األطراف 

 المختلفة.

مع  إع • تعاون  بروتوكوالت  داد 

 الجهات المجتمعية المختلفة.

 


