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الميكانيكــية ويـالق ةــبرنامج هندس         

 

برنامج هندسة القوي الميكانيكية -لخطة التنفيذية للتعزيز والتطويرا  
 

 :مصادر المعلومات التي تم استخدامها في تصميم الخطة

 (4-10/1)مرفق  استطالعات رأي أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي وآراء سوق العمل .1

 (5-10/1)مرفق  تحليل نتائج استبيانات الطالب .2

 (6-10/1)مرفق  تحليل نتائج استبيانات أعضاء هيئة التدريس .3

 (7-10/1)مرفق  اخلية للبرنامجتقارير المراجعة الد .4

 (7-10/1)مرفق  تقارير المراجعة الخارجية للبرنامج .5

 

 األطراف المشاركة في إعداد خطة التطوير والتعزيز:

 .القوي الميكانيكيةمجلس إدارة برنامج  .1

 أعضاء هيئة التدريس. .2

 أطراف مجتمعية. .3

 بعض الطالب المنتسبين للبرنامج .4

 وحدة إدارة الجودة. .5

 

 األساسية للتعزيز والتطوير المجاالت

لقوي انقاط لالتعزيز جاالت م تضمنت خطة التعزيز و التطوير لبرنامج هندسة القوي الميكانيكية

 كما يلي: بالبرنامج و كذلك مجاالت التطوير لنقاط الضعف 

 مجاالت التعزيز: األولالمحور 

 المعايير األكاديمية .1

 جودة توصيف المقرارات  .2

 االرشاد االكاديمي .3

 أعضاء هيئة التدريس .4

 

 مجاالت التطويرالمحور الثاني: 

 تدريبال .1
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 3    برنامج هندسة القوي الميكانيكية -2020/2021 لخطة التنفيذية للتعزيز والتطويرا
 

مجاالت 

 التعزيز
 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التعزيز

المعايير 

 األكاديمية

 االستمرار في نشر الوعي

عضاء هيئة التدريس أل

الطالب  و والهيئة المعاونة

 بالمعايير األكاديميةالجدد 

و ورش عقد ندوات ولقاءات  -

  األكاديمية عمل عن المعايير

المعايير  منسق - دوريا  

 األكاديمية 
توافر قائمة بالندوات وأسماء  -

 المشاركين

 األكاديمية زيادة نسبة الوعي بالمعايير -

 بين أعضاء هيئة التدريس.

تفعيل عمل لجنة متابعة  -

مدى تطبيق المعايير 

 ميةاألكادي

عقد  ورش عمل لتدريب  -

أعضاء هيئة التدريس على كيفية 

تطبيق وقياس مدى تحقق 

المستهدفة على  الجدارات

 مستوى المقررات.

متابعة أعضاء لجنة  - دوريا  

مدى تطبيق المعايير 

 األكاديمية

لجنة التدريب بوحدة  -

تقويم األداء وضمان 

 الجودة

 سجالت الحضور -

 المواد التدريبية -

 قارير وعرضالت إعداد  -

 القسممجلس  فيالنتائج ومناقشتها 

اإلجراءات التصحيحية  واتخاذ

 الالزمة

متابعة أعضاء لجنة  - دوريا  

مدى تطبيق المعايير 

 األكاديمية

بمجلس التقارير مناقشة اعتماد  -

اإلجراءات  البرنامج واتخاذ

 الالزمة التصحيحية

جودة توصيف 

 المقرارات

على  المستمر التدريب -

جيد توصيف ل كيفية عم

 لمقررات الدراسيةل

 للبرنامج

عقد دورات تدريبية وورش  -

 عمل

لجنة التدريب بوحدة  - دوريا  

 ادارة الجودة

توافر قائمة بالدورات وأسماء أعضاء  -

هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 المشاركين وتوافر شهادات التدريب
التقارير االيجابية عن جودة التوصيف  -

 للمقررات

الداخلية و  المراجعة

الخارجية لتوصيف و 

 امجنبرمقررات ال تقارير

الداخلية لتوصيف و  المراجعة -

 امجنبرمقررات ال تقارير

 مجلس البرنامج - 10/2020

المراجعين  -

 الداخليين

 داخليينوجود تقارير المراجعين ال -
وفقا الراء  تصحيحيةالجراءات اإل -

 داخليينالمراجعين ال



  

 

 

 

 

 

الميكانيكــية ويـالق ةــنامج هندسبر         

 

 4    برنامج هندسة القوي الميكانيكية -2020/2021 لخطة التنفيذية للتعزيز والتطويرا
 

مجاالت 

 التعزيز
 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التعزيز

 الخارجية لتوصيف و المراجعة -

 امجنبرمقررات ال تقارير

 مجلس البرنامج - 10/2020

المراجعين  -

 الخارجيين

 وجود تقارير المراجعين الخارجيين -
وفقا الراء  تصحيحيةالجراءات اإل -

 المراجعين الخارجيين

االرشاد 

 االكاديمي

االرشاد تفعيل زيادة 

 االكاديمي
اجتماعات دورية مع المرشدين  -

لطالب برنامج  ناألكاديميي

 القوي الميكانيكية

القوي منسق برنامج  - 10/2020

 الميكانيكية
اإلعالن عن أسماء المشرفين وأماكن  -

وأوقات تواجدهم على موقع الكلية 

 وفى لوحات الطالب

قياس رضا الطالب عن اداء  -

 المرشد االكاديمي

منسق الجودة  - 10/2020

 بالبرنامج

النسبة المئوية لرضا الطالب عن  -

 مياالرشاد االكادي

أعضاء هيئة 

 التدريس
تنمية قدرات ومهارات  -

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

توثيق واعالن معايير اختيار  -

اعضاء هيئة التدريس 

 المشاركين بالبرنامج

تحديث و مراجعة خطة  -

التدريب بناءا  على حصر 

االحتياجات التدريبية وخاصة 

 قدامي اعضاء هيئة التدريس

تقييم و  عمل دورات تدريبية -

 ية التدريبلفاع

أعضاء  منسق معيار - 10/2020

 هيئة التدريس

لجنة التدريب بوحدة  -

 ادارة الجودة

كشوف حضور الدورات ونماذج من  -

 الشهادات

 وتحليلها االستبيانات نتائج تحليل -

تقييم اداء أعضاء هيئة  -

 التدريس

طرح نماذج تقييم االداء الذاتي  -

 ألعضاء هيئة التدريس

تقييم االداء من قبل طرح نماذج  -

أعضاء  منسق معيار - 10/2020

 هيئة التدريس

 تقارير تقييم االداء -
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 5    برنامج هندسة القوي الميكانيكية -2020/2021 لخطة التنفيذية للتعزيز والتطويرا
 

مجاالت 

 التعزيز
 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التعزيز

 رؤساء االقسام

طرح نماذج تقييم الطالب  -

 للمحاضرين

 الوظيفيقياس الرضا  -

ألعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

 طرح االستبيانات -

 واتخاذعرض ومناقشة النتائج  -

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة

 الفريق التنفيذي - 10/2020

معيار أعضاء هيئة ل

 التدريس

وزيادة رضا  االستبياننتائج تحليل  -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
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 6    برنامج هندسة القوي الميكانيكية -2020/2021 لخطة التنفيذية للتعزيز والتطويرا
 

 

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير مجاالت التطوير

 التدريب

تفعياال  زيااادة و -

لتادريب  اتفاقيات

الطاااااااالب ماااااااع 

الشااااااااااااركات و 

 المصانع

عقااااد و تفعياااال اتفاقيااااات لتاااادريب  -

 القوي الميكانيكيةبرنامج طالب 
 

عضااااااااااء هيئاااااااااة أ - 10/2020

المشاارفين  التاادريس

 على التدريب

جهااااااات التاااااادريب  -

 الخارجية

 الطالب -

التقااااارير الااااواردة ماااان المشاااارفين علااااى  -

 التدريب وجهات التدريب الخارجية

المئوية لرضا الطاالب عان التادريب  النسب -

 الميداني

 

تطبيااااق آليااااات  -

 متابعةلل

تطبياااااق آلياااااات متابعاااااة التااااادريب  -

الميااااداني للطااااالب  فااااي الشااااركات 

 والمصانع

10/2020 

التقياااايم المسااااتمر لكفاااااءة التاااادريب  - التقييم المستمر  -

وتحقيقاااه ألهاااداف البرناااامج وصاااقل 

لمهارات الطالب مان قبال المشارفين 

دريب و االطاراف المشااركة علي الت

 والطالب

10/2020 

 


