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 جــــامـــعة بـــنـــها

 كلــيــة الهنـــدســـة بــشبــــرا
 برنامج هنـــدســـة الطاقة و الطاقة المستدامة

 

 

 

 

 

 

آليات المراجعة الدورية 
امج و نعلى البر
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يتم سردها فى الخطوات التالية آليات المراجعة الدورية على البرنامج و مقرراته 
المتتابعة و المرتبة و ذلك لتحقيق ممارسات جيدة يسهل قياسها و هى على النحو 

 التالى

 تحليل اإلستبيانات -1

يتم فى األسبوع العاشر من كل فصل دراسى تحليل اإلستبيانات الطالبية و إستبيانات الخدمة 
 المجتمعية 

 مناقشة تحليل اإلستبيانات  -2
فى يتم مناقشة تحليل إاإلستبيانات الطالبية و توصيات و مقترحات مستفيدى الخدمة المجتمعية 

األسبوع الحادى عشر من كل فصل دراسى  مجلس إدارة البرنامج و المصادقة بمجلس الكلية فى
 إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية -3
فى األسبوع الثانى عشر من كل فصل  يتم مناقشة التقرير  المقدم من لجنة الجودة بالبرنامج

 دراسى
 اإلجراءات التصحيحية.بشأن درجة تنفيذ و المصادقة بمجلس الكلية  بمجلس إدارة البرنامج

 و الخارجية تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية  -4
وفقا لمعايير اختيار المراجع بمجلس إدارة و الخارجية  لجنة للمراجعة الداخليةيتم تشكيل 

 و المصادقة بمجلس الكلية. البرنامج فى األسبوع الثالث عشر من كل فصل دراسى
  إعتماد تقاريرمقررات البرنامج -5

بعد إضافة نتائج  و المصادقة بمجلس الكلية يتم إعتماد تقارير البرنامج بمجلس إدارة البرنامج
 اإلمتحانات فى تقارير المقررات و كذلك إضافة تحليل اإلستبيانات الطالبية.

 المراجعة الداخلية -6
الى المراجع الداخلى فور يتم إرسال توصيف و تقارير مقررات البرنامح و كذلك الئحة البرنامج 

إعتماد تقارير مقررات البرنامج و يتفضل سيادته بإرسال تقرير المراجعة فى موعد أقصاه 
 أسبوعين. 

 اإلجراءات التصحيحية -7
و المصادقة بمجلس إدارة البرنامج  يتم مناقشة اإلجراءات التصحيحية لتقرير المراجعة الداخلية

 بمجلس الكلية
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 اإلجراءات التصحيحيةمتابعة تنفيذ  -8
و المصادقة  بمجلس إدارة البرنامج يتم مناقشة التقرير  المقدم من لجنة الجودة بالبرنامج

 بشأن درجة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.بمجلس الكلية 
 المراجعة الخارجية -9

ى فور يتم إرسال توصيف و تقارير مقررات البرنامح و كذلك الئحة البرنامج الى المراجع الخارج
و يتفضل  إعتماد تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لتقرير المراجع الداخلى بمجلس إدارة البرنامج

 سيادته بإرسال تقرير المراجعة فى موعد أقصاه أسبوعين.
 اإلجراءات التصحيحية -10

يتم مناقشة اإلجراءات التصحيحية لتقرير المراجعة الخارجية بمجلس إدارة البرنامج و 
 بمجلس الكلية.المصادقة 

 متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية -11
و المصادقة  بمجلس إدارة البرنامج يتم مناقشة التقرير  المقدم من لجنة الجودة بالبرنامج

 بشأن درجة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.بمجلس الكلية 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


