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رسالة و أهداف  
 البرنامج

نشر الووعي المسوتمر بالرةيوة 
 برنامجوالرسالة و أهداف ال

 

دوات توعيوة لمختلوا الفئوات عقد نو -
 .بالكلية

اسووتطالك كا ووة االطووراف بالرةيووة  -
 .والرسالة

الفريووووت التنفيوووور  لمعيووووار  - 10/2020
 رسالة و أهداف البرنامج

زيووووادة نسووووبة الوووووعي بالرةيووووة   -
 برنامج والرسالة و أهداف ال

-  

 المعايير األكاديمية

 االستمرار  ي نشر الوعي
عضاء هيئة التدريس أل

الطالب  و لمعاونةوالهيئة ا
 الجدد بالمعايير األكاديمية

و ورش عمل عقد ندوات ولقاءات  -
  األكاديمية عن المعايير

تووووا ر قائموووة بالنووودوات وأسوووماء  - المعايير األكاديمية  منست - دوريا  
 المشاركين

 المعوووواييربزيووووادة نسووووبة الوووووعي  -
بووووين أعضوووواء هيئووووة  األكاديميوووة
 التدريس.

تفعيووول عمووول لجنوووة متابعوووة  -
تطبيووووووت المعووووووايير  موووووودى

 األكاديمية

عقوود  ورش عموول لتوودريء أعضوواء  -
هيئوووة التووودريس علوووط كيفيوووة تطبيوووت 
وقياس مودى تحقوت مخرجوات الوتعلم 
 المستهد ة علط مستوى المقررات.

متابعوة مودى أعضاء لجنوة  - دوريا  
 تطبيت المعايير األكاديمية

لجنة التدريء بوحدة تقوويم  -
 األداء وضمان الجودة

 سجالت الحضور -

 مواد التدريبيةال -

النتائج  التقارير وعرض إعداد  -
 واتخاذمجلس الكلية   يومناقشتها 

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة

متابعووة موودى أعضوواء لجنووة  - دوريا  
 تطبيت المعايير األكاديمية

بمجلوس التقوارير مناقشة اعتماد  -
اإلجوووووراءات  واتخووووواذالبرنوووووامج 
 الالزمة التصحيحية

توصيف جودة 
  المقرارات

علوووووط  المسوووووتمر التووووودريء -
 جيووودتوصووويا كيفيوووة عمووول 

 لمقوووووووووووررات الدراسووووووووووويةل
 للبرنامج

 
 

ادارة لجنة التدريء بوحدة  - دوريا   عقد دورات تدريبية وورش عمل -
 الجودة

توووا ر قائموووة بالووودورات وأسوووماء  -
أعضووواء هيئوووة التووودريس والهيئوووة 
المعاونوووووة المشووووواركين وتووووووا ر 

 شهادات التدريء

ودة التقووووارير االيجابيووووة عوووون جوووو -
 مقرراتللالتوصيا 

الداخليووووووووووة و  المراجعووووووووووة -
الخارجيووووووووة لتوصوووووووويا و 

الداخليوووووة لتوصووووويا و  المراجعوووووة -
 امجنبرمقررات ال تقارير

 البرنامجس لمج - 10/2020

 المراجعين الداخليين -

وجوووووووود تقوووووووارير الموووووووراجعين  -
 داخليينال

و قوووووا  تصوووووحيحيةالجوووووراءات اإل -
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 يينداخلالمراجعين الالراء  امج نبرمقررات ال تقارير

الخارجيوووة لتوصوووويا و  المراجعوووة -
 امجنبرمقررات ال تقارير

 البرنامجس لمج - 10/2020

 المراجعين الخارجيين -

وجوووووووود تقوووووووارير الموووووووراجعين  -
 الخارجيين

و قوووووا  تصوووووحيحيةالجوووووراءات اإل -
 المراجعين الخارجيينالراء 

 االرشاد االكاديمي

االرشووووووواد تفعيووووووول زيوووووووادة 
 االكاديمي

اجتماعوووات دوريوووة موووع المرشووودين  -
الطاقووة لطووالب برنووامج  ناألكواديميي

 والطاقة المستدامة

اإلعوووالن عووون أسوووماء المشووور ين  - برنامجالمنست  - 10/2020
وأموواكن وأوقووات تواجوودهم علووط 
 موقع الكلية و ط لوحات الطالب

قيوووواس رضووووا الطووووالب عوووون اداء  -
 المرشد االكاديمي

نسبة المئوية لرضا الطالب عن ال - منست الجودة بالبرنامج - 10/2020
 االرشاد االكاديمي
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أعضاء هيئة 
 التدريس

تنميوووة قووودرات ومهوووارات 
أعضووواء هيئوووة التوووودريس 

 والهيئة المعاونة

ن معوووايير اختيوووار اعضووواء هيئوووة توثيوووت واعوووال -
 التدريس المشاركين بالبرنامج

تحووودي  و مراجعوووة خطوووة التووودريء بنووواءا  علوووط  -
حصووور االحتياجوووات التدريبيوووة وخاصوووة قووودامي 

 اعضاء هيئة التدريس

 ية التدريءلتقييم  اعو عمل دورات تدريبية  -

أعضوواء  منسوت معيوار - 10/2020
 هيئة التدريس

لجنووة التوودريء بوحوودة  -
 ودةادارة الج

 كشوف حضور الدورات ونماذج من الشهادات -
 وتحليلها االستبيانات نتائج تحليل -

تقيووويم اداء أعضووواء هيئوووة 
 التدريس

طرح نماذج تقييم االداء الراتي ألعضاء هيئة  -
 التدريس

 طرح نماذج تقييم االداء من قبل رةساء االقسام -

 طرح نماذج تقييم الطالب للمحاضرين -

ء أعضووا منسوت معيوار - 10/2020
 هيئة التدريس

 تقارير تقييم االداء -

 الووووو يفيقيووواس الرضوووا 
ألعضووواء هيئوووة التووودريس 

 والهيئة المعاونة

 طرح االستبيانات -
اإلجووووراءات  واتخوووواذعوووورض ومناقشووووة النتووووائج  -

 التصحيحية المناسبة

 الفريووووووووت التنفيوووووووور  - 10/2020
معيووار أعضوواء هيئووة ل

 التدريس

ئة وزيادة رضا أعضاء هي االستبياننتائج تحليل  -
 التدريس والهيئة المعاونة
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 التدريب

 تفعيوووووول اتفاقيوووووواتزيووووووادة و 
لتوووووووودريء الطووووووووالب مووووووووع 

 الشركات و المصانع

عقد و تفعيل اتفاقيات لتدريء طالب 
 برنامج ال

 

عضووووووووواء هيئوووووووووة أ - 10/2020
المشوور ين  التوودريس

 علط التدريء

جهووووووات التوووووودريء  -
 الخارجية

 الطالب -

التقووووارير الووووواردة موووون المشوووور ين علووووط  -
 التدريء وجهات التدريء الخارجية

النسء المئوية لرضا الطالب عن  -
 التدريء الميداني

 

تطبيت آليات متابعة التدريء الميداني  متابعةللتطبيت آليات 
 شركات والمصانعللطالب   ي ال

10/2020 

التقييم المستمر لكفاءة التدريء وتحقيقه  التقييم المستمر 
ألهداف البرنامج وصقل لمهارات الطالب 
من قبل المشر ين علي التدريء و 

 االطراف المشاركة والطالب

10/2020 

 


