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مبائیة والتحك خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھر  

 :مصادر المعلومات التي تم استخدامھا في تصمیم الخطة

 
 تقریر المراجع الداخلي للبرنامج .۱

 تقریر المراجع الخارجي للبرنامج .۲

 تقاریر المقرارات الدراسیة بالبرنامج .۳

 جمللبرناالتقریر السنوي  .٤

 رأي أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي وآراء سوق العمل .٥

 رأي الطالب المنتسبین للبرنامج .٦

 رأي خریجي البرنامج .۷

 والهیئة المعاونة   �سأعضاء هیئة التدر   راءآ .۸

 .للبرنامجداف الرسالة والرؤیة واألھ .۹

 .الئحة البرنامج .۱۰

 األطراف المشاركة في إعداد خطة التطویر والتعزیز:
 

 امجالبرنمنسق  .۱

 منسق جودة البرنامج .۲

 ممثلین من قطاع الصناعة و أصحاب المصلحة .۳

 خریجي البرنامج  .٤

 أحد الطالب بالبرنامج .٥

 أعضاء ھیئة تدریس بالبرنامج .٦

 أحد الموظفین بالبرنامج .۷

 أحد العاملین بالبرنامج .۸

  للبرنامجو الخارجي الداخلي  ینالمراجع .۹
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 المجاالت األساسیة للتعزیز والتطویر: 

 األول: إدارة البرنامج  حور الم 

 رسالة وأھداف البرنامج  .۱

 قیادة وتنظیم البرنامج  .۲

   ادیة الداعمةالموارد المالیة والتسھیالت الم .۳

 

 المحور الثاني: الفاعلیة التعلیمیة 
 المعاییر األكادیمیة للبرنامج .٤

 تصمیم البرنامج .٥

 الطالب  .٦

 أعضاء ھیئة التدریس   .۷

 التعلیم والتعلم .۸

 تقویم مخرجات التعلم .۹

 التعزیز والتطویر .۱۰
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مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  لیا ت التنفیذآ مقترحات التطویر والتعزیز

۱- 
ف البرنامج

رسالة و أھدا
 

نشــــر الــــوعي المســــتمر  -
بالرؤیة والرسالة و أھداف 

 برنامجال

 عقــد نـــدوات توعیـــة لمختلـــف -
 .الفئات

ــراف  - ــة االطــ ــتطالع كافــ اســ
 .بالرؤیة والرسالة

الفریـــــق التنفیـــــذي  - ۱۰/۲۰۲۰
رســـــالة و ر لمعیـــــا

 أھداف البرنامج

زیادة نسبة الوعي بالرؤیة والرسـالة و   -
 لمختلف الفئات برنامج أھداف ال

 

 دراســــات مقارنــــة بــــین -
ــائم  ــامج الق ــة  و ب البرن الكلی

ــتوى  ــى المسـ ــا علـ نظرائھـ
لتمیز سمات ا  لتحدید   المحلى

 بالبرنامج

ــات و  - ــاءات و اجتماعــــــ لقــــــ
 استبیانات

 تحلیل النتائج -
اســـــــتطالع رأي االطـــــــراف  -

المجتمعیة باحتیاجات سوق العمـل 
 لخریج البرنامج

 إعداد تقریر الدراسة و اعتمادھا -
 

الفریـــــق التنفیـــــذي  - ۱۰/۲۰۲۰
رســـــالة و لمعیـــــار 

 أھداف البرنامج

 عتمدةو سمات تمیز م  وجود الدراسة -

۲- 
قیادة و تنظیم البرنامج 

ــة  -  ــدیث الئح ــة و تح مراجع
 البرنامج

ــاء - ــات و لقــــــ ات و اجتماعــــــ
 استبیانات

 مقترحات التحسین -
 اعتماد مقترحات التحسین -
 

القـــرار التنفیـــذي العتمـــاد مقترحـــات  - مجلس ادارة البرنامج ۱۰/۲۰۲۰
 تطویر و تحدیث الالئحة

ــاییر  - ــق معــ ــارتطبیــ  اختیــ
 ألكادیمیةالقیادات ا

 
 

 اختیـــارتطبیـــق المعـــاییر عنـــد  -
 القیادات

ــ - ــادات األكادیمیــ ــاز القیــ ة اجتیــ
 دورات خاصة بالتنمیة اإلداریة

مجلس ادارة   - ۱۰/۲۰۲۰
 البرنامج

 حسب المعاییر اختیارھاقیادات تم  -
زیادة عدد الحاصلین على ھذه   -

 الدورات. 
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 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

 
 

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز
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۲- 
قیادة و تنظیم البرنامج 

 

التقییم الدوري ألداء  -
القیادات االكادیمیة 

 للبرنامج

 طرح استبیانات لتقییم االداء -
 تحلیل نتائج االستبیانات -
ــات  - ــیم للفئــ ــائج التقیــ ــال نتــ إرســ

 المستھدفة

 ھیئة التدریساء أعض - ۱۰/۲۰۲۰
والھیئة المعاونة  

 والطالب

 تقاریر تقییم األداء -

مراجعـــــــة و تحـــــــدیث  -
الھیكـــــــــل التنظیمـــــــــي 

 رنامجللب

تكلیف فریق عمل للتحـدیث بصـفة  -
 دوریة سنویا.

 ادراج منسق للطالب الوافدین -
 ادراج منسق لإلرشاد االكادیمي -

 محدث. تنظیميوجود ھیكل  - . مجلس إدارة البرنامج - ۱۰/۲۰۲۰
 

برامج تدریبیة لتنمیة   -
 قدرات الجھاز االداري

للتحدیث بصفة دوریـة سـنویا بنـاءا  -
 تدریبیةعلي حصر االحتیاجات ال

   تنفیذ الخطة التدریبیة  -
 التدریب مردود قیاس  -

منسق معیار الجھاز   - ۱۰/۲۰۲۰
 اإلداري

 برنامجلمنسق ا -
 مدیر عام الكلیة -

 وجود خطة تدریبیة محدثة -
 بتقاریر عن أثر التدری -

التحدیث الدوري لقواعد   -
بیانات البرنامج و الموقع  

 للبرنامجااللكتروني 

التحــــدیث الــــدوري للمعلومـــــات  -
 البرنامجالمتوفرة عن 

 لطالبا دلیلتحدیث كتیبات  -
 متخصــص عمــل فریــق تخصــیص -

  البرنامج موقع  عن مسئول
 الكلیـة و   بموقع  البرنامج  موقع  ربط  -

 فعال بشكل الجامعة

ــة  - ۱۰/۲۰۲۰ ــدیثلجنـ ــع  تحـ الموقـ
 اإللكتروني

 البرنامجتوافر  بیانات حدیثة على موقع  -
 الطالب دلیلوفى كتیبات 

 زیادة عدد الزائرین الیومي للموقع -
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۲- 
قیادة و
 

تنظیم الب
رنامج 

تشكیل لجنة لمراجعة و  - 
تطویر البرنامج محددة  
 السلطات و المسئولیات

ــة  - ــار لجن ــاییر الختی ــع مع وض
تطـــــویر البرنـــــامج وتمثیـــــل 

 لمستفیدة في المجالسالجھات ا
تشكیل لجنة من ذوي الخبـرة و  -

 الكفاءة
 دراسة الیة تطویر البرنامج -
تحدیــد الســلطات و المســئولیات  -

 المخولة للجنة

مجلـــــــــــــس ادارة  - ۱۰/۲۰۲۰
 البرنامج

ــر  - ــة و محاضــ ــد للجنــ ــكیل معتمــ  تشــ
اجتماعات و مقترحات تطویر و تحـدیث 

 للبرنامج
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۳. 
الموارد المالیة والتسھیال 

ت المادیة الداعمة
 

 

  قاعاتتطویر استمرار   -
وقاعات البرنامج امل ومع

 االمتحانات و الكنترول

 المعامل وتطویرتحدیث  -
  تركیب وصالت إنترنتب
 الحدیثةجھزة األو

 الكنترول غرفةحالل وتجدید إ -

 ً ادارة البرنامج و  دوریا
االدارة الھندسیة  

قسم الصیانة  - بالكلیة
 بالكلیة

 

ي بین الطالب على  الوعنشر  - المكتبة -
 كیفیة استخدام المكتبة الرقمیة 

ادارة البرنامج    ۱۰/۲۰۲۰
 وإدارة المكتبة

 

ــع  - ــل مـ ــاءة التعامـ ــادة كفـ زیـ
الحـوادث عــن طریــق  خطــط 
ــالء و  ــى اإلخــ ــدریب علــ تــ

 مناورات تدریبیة دوریة

ــات  - ــع العالمــ ــة وضــ مراجعــ
لـــف اإلرشـــادیة المختلفـــة بمخت

 أماكن الكلیة  
علـــى  تفعیـــل خطـــط التـــدریب -

 رثمواجھة الكوا
ــق  - ــذار حرائ ــزة إن ــب أجھ تركی

 بمباني الكلیة 
ــل ودورات  - ــد ورش عمـــ عقـــ

تدریبیـــــة دوریـــــة لمواجھـــــة 
 الكوارث

 ً منسق وحدة الكوارث  دوریا
 واألزمات

ــاملین بطــرق  - ــادة وعــى الطــالب والع زی
 التعامل مع حاالت الكوارث 
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4- 
المعاییر األكادیمیة

 

 االستمرار في نشر الوعي  -
ــدریس أل ــة الت ــاء ھیئ عض

 و والھیئـــــــة المعاونـــــــة
ــاییر  الطــالب الجــدد بالمع

 األكادیمیة

ولقاءات   - ندوات  ورش عقد  و 
ا و   األكادیمیة  لمعاییرعمل عن 
 مرجعیةالعالمات ال

 ً المعـــــاییر  منســـــق - دوریا
 األكادیمیة 

 توافر قائمة بالندوات وأسماء المشاركین -
ــات  - ــوعي بالعالمــ ــبة الــ ــادة نســ زیــ

 المرجعیة بین أعضاء ھیئة التدریس.
مدى  - لقیاس  استبیانات  طرح 

بالمعاییر  الوعي    انتشار 
 األكادیمیة

 ً المعـــــاییر  منســـــق - دوریا
 ادیمیة األك

 لوعي بالمعـاییرالنسبة المئویة النتشار ا -
   األكادیمیة

تفعیــل عمــل لجنــة متابعــة  -
مــــدى تطبیــــق المعــــاییر 

 األكادیمیة

عقـــد  ورش عمــــل لتــــدریب  -
أعضــاء ھیئــة التــدریس علــى 
كیفیة تطبیق وقیاس مدى تحقـق 
مخرجات التعلم المستھدفة علـى 

 مستوى المقررات.

 ً متابعة أعضاء لجنة   - دوریا
تطبیـــــــق  مـــــــدى

 المعاییر األكادیمیة
یب بوحدة التدرلجنة   -

ــویم األداء  تقـــــــــــ
 وضمان الجودة

 سجالت الحضور -
 المواد التدریبیة -

وعرض   إعداد   -   التقاریر 
ومناقشتھا   مجلس   في النتائج 

اإلجراءات   واتخاذالكلیة  
 التصحیحیة الالزمة

 ً متابعـة أعضاء لجنـة   - دوریا
مدى تطبیق المعـاییر 

 األكادیمیة

بمجلــــس التقــــاریر مناقشــــة اعتمــــاد  -
 التصحیحیةاإلجراءات    تخاذ اوالبرنامج  

 الالزمة
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5- 
صمیم البرامج

ت
 

ــدریب - ــتمر التـ ــى  المسـ علـ
توصیف وتقریـر البرنـامج 

 لمقررات الدراسیةوا
 

 

ت - دورات  وورشعقد   دریبیة 
 عمل

 ً التدریب   - دوریا لجنة 
 ادارة الجودة بوحدة  

توافر قائمة بالـدورات وأسـماء أعضـاء  -
ــة  ــة المعاونــ ــدریس والھیئــ ــة التــ ھیئــ

 المشاركین وتوافر شھادات التدریب
التقاریر االیجابیة عن جـودة التوصـیف  -

 للبرامج و المقررات
ــة  - ــة الخارجیــــ المراجعــــ

ــرامج ل ــررات والبــــ لمقــــ
 الدراسیة

المــراجعین الخــارجیین  اراختیــ -
ــرامج  ــم و للبـ ــررات القسـ لمقـ

 اختیـارالدراسیة حسب معـاییر  
 الخارجيالمراجع  

 البرنامجمجالس  - ۱۰/۲۰۲۰
لشئون   - الكلیة  وكیل 

 التعلیم والطالب 

ــاد  - ــار اعتمـ ــع  اختیـ ــارجي المراجـ الخـ
بمجلــس و  لبرنــامجابمجلــس  للمقــررات

 الكلیة

البرنـــــامج  تقـــــاریر الإرســـــ -
الدراوا لسلمقررات  لمراجعة یة 

 الخارجیة 

 البرنامج منسق - ۱۰/۲۰۲۰
الكلیة لشـئون  - وكیل 

التعلـــیم والطـــالب 
 (مراجع البرامج)

 وجود تقاریر المراجعین الخارجیین  -

ــع  - ــر المراجـــ ــة تقریـــ دراســـ
ــارجي ــس  الخ ــررات بمجل للمق

ــم الــواردة و المالحظــات  القس
ــع  ــر المراجـ ــارجيبتقریـ  الخـ

 امجللبرن

 البرنامج منسق - ۱۰/۲۰۲۰
لشـئون   یلوك - الكلیة 

 التعلیم والطالب

ــتھ  - ــع ومناقشـ ــر المراجـ ــرض تقریـ عـ
إجراءات تصـحیحیة   واتخاذ   واعتماده

 البرنامجإن لزم األمر بمجلس 
محضــر لجنــة المعــاییر یفیــد عــرض  -

ومناقشــة تقریــر المراجــع واإلجــراءات 
 التصحیحیة

 
 
 
 



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

 
 
 
 

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  لتنفیذآلیا ت ا التطویر والتعزیز مقترحات

 
6- 

الطالب 
 

مراجعة سیاسات القبول بمـا ال  - مراجعة سیاسات القبول  -
یتعــارض مــع قواعــد المجلــس 
االعلــى للجامعــات نظــرا ألن 
معدل التخرج واكمال البرنامج 

٤۰٪ 

مجلس ادارة   - ۱۰/۲۰۲۰
 جالبرنام

 مجارتفاع نسبة اكمال البرنا -

اجتماعات دوریة مع المرشدین  - االرشاد االكادیميتفعیل  -
 جالبرناملطالب  ناألكادیمیی

اإلعــالن عــن أســماء المشــرفین وأمــاكن  - جالبرناممنسق  - ۱۰/۲۰۲۰
ــع  ــى موق ــات تواجــدھم عل ــاموأوق  جالبرن

 وفى لوحات الطالب
ــدین   - ــل للمرشـــــ ورش عمـــــ

للتوعیـــة بالمھـــام  ناألكـــادیمیی
ــام  ــالطالب ونظــ ــة بــ الخاصــ
الدراسة بالسـاعات المعتمـدة و 

االلكترونیـة اجراءا التسجیل  ت 
 للطالب  

وحدة التدریب   - ۱۰/۲۰۲۰
 الجودة ادارة   بوحدة 

 سجالت حضور الطالب -
النتائج االیجابیة لزیادة الوعي و الرضا و  -

 االستفادة من نظام اإلشراف األكادیمي

ــات ا - ــة لملفـ ــالب و مراجعـ لطـ
ــد و  ــات المرشـ ــاز وملفـ االنجـ
دوریـــة عقـــد اللقـــاءات مـــع 

 الطالب

 جالبرناممنسق  - ۱۰/۲۰۲۰
منسق الجودة   -

 بالبرنامج 

ــاریر  - الدوریــــة ومحاضــــر تــــوافر التقــ
 االجتماعات واإلجراءات التصحیحیة

قیــاس رضــا الطــالب عــن اداء  -
 المرشد االكادیمي

منسق الجودة   - ۱۰/۲۰۲۰
 بالبرنامج 

لرضا الطالب عن االرشاد النسبة المئویة   -
 االكادیمي

 
 



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

 
 
 

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

مقترحات  
التطویر 
 والتعزیز

 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء ة التنفیذ مسئولی التوقیت  آلیا ت التنفیذ

 
6- 

الطالب 
 

برامح رعایـة  -
ــالب  الطــــــــ

 المتعثرین 
 

ھندسـة التحدید الطالب المتعثرین لبرنامج   -

مبكرا حتى ال یكون لھم   كمالكھربائیة والتح

 تأثیر سلبى على نسبة استكمال البرنامج

وكیل الكلیة لشئون   - ۱۰/۲۰۲۰
 التعلیم والطالب 

 جالبرناممنسق  -

 خطة معتمدة لمعالجة التعثر االكادیمي -
 انخفاض نسبة الطالب المتعثرین -
 تحسن النسب المئویة للنجاح -

تحدید العبء الدراسي المناسب لكل طالب  -

ما حققـھ الطالـب مـن تقـدیر تراكمـي طبقاً ل

)GPA ( 

  االكادیميالمرشد  - ۱۰/۲۰۲۰

ــ - اف طـــرح االمتحانـــات الدوریـــة لالكتشـ

 المبكر للتعثر وسھولة معالجتھ
أعضاء ھیئة  -

التدریس المشاركین 
 بالبرنامج 

 

تفعیــل عمــل المرشــد االكــادیمي لمســاعده  -

 الطالب في تحدید العبء الدراسي المناسب
  جامالبرنمنسق  -

دعـــم أعضـــاء ھیئـــة التـــدریس للطـــالب  -

ــة  ــاعات المكتبی ــالل الس ــن خ ــرین م المتعث

 المتاحة للطالب

أعضاء ھیئة  -
التدریس المشاركین 

 بالبرنامج 

 

ــة  - ــص عملی ــة و حص ــرات مراجع محاض

لـــدعم كافـــة الطـــالب خاصـــة المتعثـــرین 

 مدرجة بالجدول الدراسي

  جالبرناممنسق  -



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

 
 
 
 
 

مجاالت 
التطویر 

 یزوالتعز

مقترحات  
التطویر 
 والتعزیز

 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  آلیا ت التنفیذ

 
6- 

الطالب 
 

الطالب  - دعم 
 المتمیزین

الذاتي  - التعلم  فرص  واتاحة  العلمي  الدعم  تقدیم 
البحث   على  القائم  العلمي  التمیز  اجواء  وتوفیر 

 والمعرفة
الم - الطالب  وصور  أسماء  تمیزین إعالن 

 باألنشطة
 األنشطة فيتكریم الطالب المتمیزین  -

 عمید الكلیة   - ۱۰/۲۰۲۰
لشئون  - الكلیة  وكیل 

 التعلیم والطالب 
منســــق األنشــــطة  -

 الطالبیة

 وجود إعالن بأسماء وصور الطالب -
 األنشطة فعالیاتحفل ختام  -

بالنشاط زیادة األجھزة والمعدات الخاص  -
 الطالبي 

 زیادة عدد الطالب المشاركین في   األنشطة - إدارة رعایة الشباب - ۱۰/۲۰۲۰

ھندسة الكھربائیة اللبرنامج  عالن عن برنامج  اال -
 بالموقع والتحكم

 عمید الكلیة   - ۱۰/۲۰۲۰
لشئون  - الكلیة  وكیل 

 التعلیم والطالب 
 جالبرناممنسق  -
 المرشد االكادیمي -
منســــق األنشــــطة  -

 الطالبیة
ــة  - ــاء ھیئــــ أعضــــ

 التدریس
 األقسام العلمیة -
 العامة العالقات -

ــام - ــذب و االھتم ــدة لج ــالطالب  خطــة معتم ب
 الوافدین

ــالب  - ــدد الطـ ــادة عـ ــابي لزیـ ــور االیجـ التطـ
 الوافدین

النسبة المئویة لرضـا الطـالب الوافـدین عـن  -
 الخدمات المقدمة و عن العملیة التعلیمیة



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

 
مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

مقترحات  
التطویر 
 والتعزیز

 األداءمؤشرات المتابعة وتقییم  لتنفیذ مسئولیة ا التوقیت  آلیا ت التنفیذ

 
6- 

الطالب 
 

دعــــــــــــم  -

ــالب  الطـــــ

 الوافدین

ادراج منسق لشئون الوافدین بالھیكـل التنظیمـي  -
 للبرنامج

۱۰/۲۰۲۰   

تنظیم أنشـطة ترفیھیـة و سـیاحیة للتعـرف علـي  -
 معالم مصر و استثمارھم لجذب طالب اخرین

۱۰/۲۰۲۰   

   ۱۰/۲۰۲۰ الب الوافدینتفعیل عمل المرشد االكادیمي للط -
الطــالب الوافــدین و انــدماجھم مــع كافــة جــذب  -

 الطالب لممارسة االنشطة الطالبیة

۱۰/۲۰۲۰   

ــؤتمرات  - ــدین لحضــور الم دعــوة الطــالب الواف
و تسـجیل مقترحـاتھم و اتخـاذ   بالبرنامجالعلمیة  

 اجراءات تصحیحیة
دعوة الطالب الوافدین لحضور المؤتمر العلمـي  -

عم و دعم مشاركتھم بعـروض تقدیمیـة لـد للكلیة  
 التواصل االیجابي مع أعضاء ھیئة التدریس

۱۰/۲۰۲۰   

قیــاس رضــا الطــالب الوافــدین عــن العملیـــة  -
ــررات  ــة (مقـ ــامج  –التعلیمیـ ــدمات و  –برنـ خـ

 تدریب میداني) –تسھیالت 

۱۰/۲۰۲۰   

تحدیث نظــام  -

ــع  ــل م التعام

التظلمــــــات 

 والشكاوى

وكیل الكلیـة لشـئون  - ۱۰/۲۰۲۰ كاوى والمقترحاتممارسة أعمال لجنة الش -
 التعلیم والطالب

ــل  ــة التعام ــیس لجن رئ
 مع الشكاوى

تقـاریر المتابعــة عــن فـتح صــنادیق الشــكاوى 
وفحـــص الشـــكاوى الموجـــودة بھـــا واتخـــاذ 

 جراءات التصحیحیةاإل



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

ــاس رضــا  -  قی

 الطالب 
اســتبیانات لقیــاس رضــا الطــالب عــن سیاســات  -

رشاد االكادیمي وأسـالیب القبول و التحویل و اال
التعلیم و التعلم و التسـھیالت المادیـة الداعمـة و 

 التدریب المیداني و طرق التقویم

منســـــــقي الجـــــــودة  ۱۰/۲۰۲۰
 بالبرنامج

 الستبیاناتاالجراءات التصحیحیة لنتائج ا

 
 

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

مقترحات التطویر 
 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء تنفیذ مسئولیة ال التوقیت  آلیا ت التنفیذ والتعزیز

7- 
س

ضاء ھیئة التدری
أع

 

ــدرات  - ــة قــــ تنمیــــ
ــاء  ــارات أعض ومھ
ــدریس  ــة التـــ ھیئـــ

 والھیئة المعاونة

ء ھیئــة توثیــق واعــالن معــاییر اختیــار اعضــا -
 التدریس المشاركین بالبرنامج

تحــدیث و مراجعــة خطــة التــدریب بنــاءاً علــى  -
حصــر االحتیاجــات التدریبیــة وخاصــة قــدامي 

 اعضاء ھیئة التدریس
 یة التدریبلتقییم فاعو عمل دورات تدریبیة  -

أعضــاء   منسق معیــار - ۱۰/۲۰۲۰
 ھیئة التدریس

لجنة التــدریب بوحــدة  -
 ادارة الجودة

 دةخطة تدریبیة معتم -
 كشوف حضور الدورات ونماذج من الشھادات -
 وتحلیلھا االستبیانات نتائج تحلیل -

تقیـــیم اداء أعضـــاء  -
 ھیئة التدریس

ن - ھیئة طرح  ألعضاء  الذاتي  االداء  تقییم  ماذج 
 التدریس

 طرح نماذج تقییم االداء من قبل رؤساء االقسام -
 طرح نماذج تقییم الطالب للمحاضرین -

 أعضــاء  منسق معیــار - ۱۰/۲۰۲۰
 ھیئة التدریس

 تقاریر تقییم االداء -

ــات  - ــة آلیـــ مراجعـــ
 المحاسبة والمساءلة

 بین اإلدارة العلیــا ورؤســاء  واجتماعاتلقاءات   -
 األقسام لمراجعة آلیات المسائلة والمحاسبة

 ولقاءات مع أعضــاء ھیئــة التــدریس  اجتماعات -
الھیئـــة المعاونـــة للتعریـــف المســـتمر بھـــذه  و

 اآللیات

 علیااإلدارة ال - ۱۰/۲۰۲۰
 رؤساء األقسام  -

 وجود آلیات محدثة -
التدریس  لوعىزیادة   - ھیئة  أعضاء  الھیئة    و  لدى 

 المعاونة بھذه اآللیات



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

مقترحات التطویر 
 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء تنفیذ مسئولیة ال التوقیت  آلیا ت التنفیذ والتعزیز

ــاس ال - ــا قیــــ رضــــ
ــوظیفي ــاء  ال ألعض

ــدریس  ــة التـــ ھیئـــ
 والھیئة المعاونة

 طرح االستبیانات -
ــائج  - ــة النت اإلجــراءات  واتخــاذعــرض ومناقش

 التصحیحیة المناسبة

لجنــــة ادارة الجــــودة  - ۱۰/۲۰۲۰
 بالبرنامج

 الفریـــــق التنفیـــــذي -
معیــار أعضــاء ھیئــة ل

 التدریس

تحلیل   - ھیئة    االستبیاننتائج  أعضاء  رضا  وزیادة 
 ئة المعاونةالتدریس والھی

 
 

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

مقترحات التطویر 
 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  آلیا ت التنفیذ والتعزیز

۸. 
التعلیم والتعلم  

 

 رامجالب یرفوت  - 
 للطالب التدریبیة

تطبیق آلیات متابعة التدریب المیداني  -
 للطالب  في الشركات والمصانع 

ــة  - ۱۰/۲۰۲۰ ــاء ھیئــــ أعضــــ
المشــرفین  التــدریس

 على التدریب
ــدریب  - ــات التــ جھــ

 الخارجیة
 الطالب -

التقاریر الواردة مـن المشـرفین علـى التـدریب  -
 وجھات التدریب الخارجیة

تــدریب النســب المئویــة لرضــا الطــالب عــن ال -
 المیداني

ــدریب  - ــاءة التـ ــتمر لكفـ ــیم المسـ التقیـ
وتحقیقـــھ ألھـــداف البرنـــامج وصـــقل 

الب مـن قبـل المشـرفین لمھارات الطـ
علــي التــدریب و االطــراف المشــاركة 

 والطالب

۱۰/۲۰۲۰ -   

عقد و تفعیل اتفاقیات لتدریب طـالب  -
 البرنامج

۱۰/۲۰۲۰   



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

مجاالت 
التطویر 
 والتعزیز

مقترحات التطویر 
 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  آلیا ت التنفیذ والتعزیز

تطــویر وتحســین  -
مجـــال  فــيء األدا

 التعلیم والتعلم

ــتعلم مــن خــالل  - ــیم وال ــة التعل تحــدیث عملی
تعظیم االستفادة من بـرامج الحاسـب اآللـي 

 ھذا المجال المستخدمة في
 اآلراء وقیاس رضا الطالب استقصاء -
ــاذ  - ــحیحیة  اتخـ ــراءات تصـ ــتمرارإجـ  السـ

 تطویر وتحسین األداء

 اإلدارة العلیا - ۱۰/۲۰۲۰
وكیل الكلیـة لشـئون  -

 والطالبالتعلیم 
منسق معیار التعلـیم  -

 و التعلم
 

ــل  - ــائج تحلیــ ــتبیانات و نتــ ــراءات االســ اإلجــ
 المتخذة التصحیحیة

 
 

مجاالت 
التطویر 

 تعزیزوال

مقترحات التطویر 
 والتعزیز

 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  آلیا ت التنفیذ

۹-
  

تقویم مخرجات التعلم
 

ــات  - ــاس مخرج قی
ــتعل م المســتھدفة ال

ــررات  لمقـــــــــــ
 البرنامج 

ــة  - ــاء ھیئــ ورش عمــــل تدریبیــــة ألعضــ
التــــدریس علــــي الیــــة  قیــــاس تحقیــــق  

ــتھدفة لم ــتعلم المسـ ــات الـ ــررات مخرجـ قـ
 البرنامج

 اعالن معاییر تقییم الطالب  -
تشكیل لجنـة لمتابعـة واقترحـات التحسـین  -

بصـــورة شـــاملة لجمیـــع الـــدرجات التـــي 
 ایمنحھا القسم والبرنامج التي یقدمھ

عمل التغذیة الراجعة والتقییم الموضـوعي  -
 والتأكد من عدم االخالل باالقتباس العلمي

ــدریب  - ۱۰/۲۰۲۰ ــة التـــ لجنـــ
ــدة ادارة  بوحـــــــ

 لجودةا

تحقق  - نسب  من  تطبیقیة  نماذج 
 المستھدفة للمقررات الجدارات



 

  

جامعة بنھا   خطة تعزیز وتطویر برنامج     
الھندسة الكھربائیة والتحكم    

لیة الھندسة بشبراك     

  

 خطة تعزیز وتطویر برنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم

مجاالت 
التطویر 

 تعزیزوال

مقترحات التطویر 
 والتعزیز

 مؤشرات المتابعة وتقییم األداء مسئولیة التنفیذ  التوقیت  آلیا ت التنفیذ

۱۰
- 

خطة
 

التعزیز والتطویر
 

ــة  - عمــــــل خطــــ
تنفیذیـــة للتعزیـــز 

 والتطویر

المراجعة الدوریة للمقررات وعمل  توثیق -
 لجنة المراجعة وعرض االمثلة الجیدة 

توثیق المراجعة الداخلیة والمراجعة  -
 الخارجیة 

 رمجاالت التعزیز والتطوی -
 عناصر الجودة في البرنامج   -
 مؤشرات نجاح البرنامج -
عمل دراسة النخفاض معدالت استكمال  -

 البرنامج

فریق الجـودة  - ۱۰/۲۰۲۰
 بالبرنامج

 دة في مؤشرات نجاح البرنامجزیا -

 


