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المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية-1

لكلإرسالهاتمحيثالخطةإعدادفيالتدريسهيئةأعضاءمشاركةتم-

.الكليةعميدخاللمنبالكليةاألعضاء

لجنةمنالتدريسهئيةأعضاءإرسلهاالتيالالزمةالتعديالتعملتم-

.الخطةعلىالمراجعة

جنةلخارجمنالتدريسهئيةأعضاءإرسلهاالتيالالزمةالتعديالتعملتم-

.الخطةعلىالمراجعة



مناقشة التحليل البيئي الخاص باالستراتيجية-2

القوةقاطنلمعرفةالخارجيةوالبيئةالداخليةللبيئةتحليليةدراسةعمليتم

:األطرافلكافةاستبياناتخاللمنوالتهديداتوالفرصالضعفونقاط

البكالويوسمرحلةطالب

العلياالدراساتطالب

المعاونةوالهيئةالتدريسهيئةأعضاء

االداريين

الخريجين
الخدمةمستفيدي



المشاركة في وضع رسالة الكلية-3

:الكليةرؤية

التعليممجاالتفيرائدةكليةتكونأنبنهاجامعةبشبراالهندسةكليةتتطلع

ةخدمتقدموأنوالدولياإلقليميالمستويعليالعلميوالبحثالهندسي
.متميزةمجتمعية

:الكليةرسالة

تؤهلهالتيوالمهاراتبالمعارفمزودخريجبإعدادبشبراالهندسةكليةتلتزم

ستوىالمعلىمتميزعلميبحثبإنتاجتلتزمكماالعمل،سوقفيللمنافسة

اإلنسانيةالقيمإطارفيوذلكمتميزة،مجتمعيةخدماتوتقديمالدولي،
.واألخالقية



المخرجات  الدراسيةوالمناهج هالمستهدفالتعليمية -أ

البرنامج / المخرجات التعليمية المستهدفة للمقرر تعريف -

(التعليميه اإلرتباط بالمخرجات / التعريف) البرامج العامة أهداف -

(  تعزيز تعلم الطالب / ترابط األجزاء ) المناهج -

(  معرفة أعضاء هيئة التدريس وفيما يستخدمها ) المرجعية المعايير -

لمتوقعهالنتائج التعليمية ا/ تصميم البرنامج يمكن الطالب من تحقيق المخرجات -

تهدفهمدى مالئمة الوسائل التي يتم تقديمها لتوصيل النتائج التعليمية المس-

للطالب

رنامج تصميم المناهج يساعد علي تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفه للب-

(االتجاهات/المعارف / المهارات )بالقدر الكافى 

المناهج يساعد على التعلم الذاتى تصميم -
األبحاث وتحديث المناهجدور -



معرفة المعايير األكاديمية-4

NARSالمعايير األكاديمية القومية 

تحقيقهاالمطلوبوالمهاراتالمعارفمناألدنىالحدهي•

الهيئةمناعتمادهأجلمنالتعليميالبرنامجخاللمن
.واالعتمادالتعليمجودةلضمانالقومية



مستوى هيئة ضمان الجودة واالعتماد

مستوى الكلية

كاديمية
أ
مستوى البرامج اال

لتىملرحاألكاديميةللبرامجالقياسيةالقوميةاملعايير وضع
العلياوالدراساتالليسانس

ياالعلوالدراساتللليسانساملعتمدةاملعايير تبنى/اقتراح
 الجودةثقافةتجذير
هاومتابعتودعمهالالعتمادالبرامجلتأهيلتنفيذيةعملخطةوضع
الجودةضمانمركز منداخلىتقويمطلب
واالعتمادالجودةضمانهيئةمناسترشاديةزيارةطلب

وأهدافهاألكاديمىالبرنامجرسالةوضع
البرنامجخريجمواصفاتوضع
األكاديمىالبرنامجتوصيف
الدراسيةاملقرراتتوصيف
البرنامجتقرير كتابة
املقرر تقرير كتابة
البرنامجتقويمخطةوتنفيذوضع
البرنامجتحسينخطةوضع
املقرر تحسينخطةوضع



ARSالمعايير المعتمدة 

علىسةالمؤستتبناهاالتيالقياسيةاالكاديميةالمعاييرهي•

واالعتمادوالجودةضمانهيئةمنمعتمدةتكونأن

للمعاييراألدنىالحدمنأعلىمستواهايكونأنبشرط
.القياسيةالقوميةاالكاديمية



 ضمان الممارسة الجيدة للمهن المختلفة

تحقيق نواتج التعلم المستهدفة

مرشداً لعمليات المراجعة

تفعيل مشاركة المستفيدين

االعتراف المتبادل للخريجين

أهمية المعايير االكاديمية



نىحصول جميع الطالب على فرص تعليم متساوية كحد أد  .

مؤسسة و تشكل نظاماً سليماً لعملية التقويم على مستوى ال
.الدولة

تى تمكن المدرسين من وضع المحتوى العلمى و األنشطة ال
تساعد الطالب على الوصول إلى هذه المعايير و كذلك 
.معرفة مدى التقدم الذى يتحقق فى البرامج و المقررات

ات تمكن االدارة من وضع خطط التطوير و توفير المستلزم
.التى تضمن وصول الطالب الى هذه المعايير

أهمية المعايير االكاديمية-:تابع



المنهج

Curriculum:المنهج الدراسي

المعارف)الطالبتعلمأهدافوتتضمنالطالبتعلملخطة

والتسلسلالعلمىوالمحتوى(واإلتجاهاتوالمهارت

واألنشطةوالطرقلمتعلمينلالمفاهيملعرضالمنطقى

تعلممتقييطرق)والتقويمالتعليميةوالمصادرالتعليمية
.(الطالب
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نواتج التعلم المستهدفة
امج هو متطلب واضح  ال لحبف هيحض يضحعض م حدمو البحر

ابها حول أنواع المعرهة والفهم والمهحار  المتوعحع اكت ح
نححو من الطالب عند ا تكمال متطلبات البرنامج على

.مرضى 

هم المعرهة والفىالنتائج الم تهدهة من التعلم وه
خالل لمؤ  ة منات عى إلى تح ي هاىوالمهارات الت

برامجها المختلفة والمرتبطة بر التها، وتعكف
وكذا ،، وعابلة لل يافالمتبناهالمعايير األكاديمية

.م الطالبترتبط بشكل واض  بالطرق المختلفة لت وي

دائض ما ينبغى أن يعرهض الطالب ويكون عادراً على أ.
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المعرفة والفهم
Knowledge &

understanding

مهارات عقلية

Skills Intellectual

مهارات عملية
practical Skills

مهارات عامة

General &

transferable

مالتصنيف الرباعى لنواتج التعل



لتعلمي  البد من األخذ فى االعتبار أنه عند اختيار أو تصممي  أنطم ا ا

ل  والممتعل  فمملن شمم  نطمما   ممو  ينممتى عنممه ممما ي مممى بطممش  الممتع
Form of Learningب الذى من طأنه تقويا وتدعي  تحقيم  ال الم

.لناتى التعل  الم تهد 

بةأنشطة التعليم والتعلم المناس ناتج التعلم

رحلة ميدانية-محاضرة يصف

عروض -قراءة مقال مكتوب

عملية

يشرح

مشروع يدمج

دراسة حالة-مشروع يطبق

حل مشكالت يحل مشكلة

كتابة ابداعية-مشروع يبتكر-يصمم

مشروع-تجربة يفترض



ILO’s should be SMART

Specific Measurable Attainable
Result
oriented

Time
based

SMART



   Cognitive Domain Levelsمستويات المجال المعرفي

يتعلق بتمييز المعلومات واستدعائها وتذكرها: ـ مستوي المعرفة 1

يتعلق بالقدرة على وضع محتوي معين بلغة وشكل : ـ مستوي الفهم 2

اخر

يتعلق بحل مسائل ومشكالت جديدة في اطار : ـ مستوي التطبيق 3

جديد

يتعلق بفك وحل المشكالت او األفكار: ـ مستوي التحليل 4

يتعلق باتخاذ قرار او اصدار حكم على األعمال: ـ مستوي التقويم 5

يتعلق بوضع عناصر لعمل نموذج جديد يتميز :ـ مستوي اإلبداع 6
باإلبداع



نماذج لألسئلة أمثلة لألفعال التعريف المستوى

؟................ماذا تفعل لو
كيف تعدل تلك الخطة؟
 هل يمكن أن تجد طريقة جديدة

؟....لـ
؟...........كيف تختبر

يبتكر-يصمم
يبنى-يفترض
يركب-يخطط

خطة أوالنتاجدمج و تكامل األفكار 
أو منتج جديدافتراح

اإلبداع

؟.....حدد أفضل طريقة لـ
 ؟....لماذا تفضل
؟........كيف تقيم
؟.....لماذا كان ذلك أفضل من

يحكم-يستخدم
ينقد-يوصى

يبرر

اصدار حكم فى ضوء معايير أو 
قواعد محددة

.

التقويم

؟....ما أجزاء أو خصائص
؟.....الى...كيف ينتمى
ماذا كان يهدف المؤلف؟
؟...ما الدليل الذى يمكن أن تجده ل

يفصل-يحلل
يكون مجموعات

يوزع-يقارن

تصنيف وتمييز فروع و مكونات
األشياء و االفتراضات و 

المدلوالت و العالقات بينها

التحليل

؟كيف يمكنك ان تحل تلك المسألة
احسب مساحة....
ماذا تعتقد أن يحدث لو......

يحسب-يستخدم
يعرض-يحل

يكون-يطبق

و اختيار و نقل و استخدام البيانات
النجاز مهمة أو حل ئالمباد

مشكلة ما بتوجيهات بسيطة

التطبيق

ما أسباب.....
صيغ  بكلماتك......
؟.....ما الفكرة الرئيسية فى

؟.....ما أوجه التشابه بين

يلخص-يفسر
يوضح-يصف

يبين
ت فهم و ترجمة أو تفسير المعلوما

بناء على التعلم السابق

الفهم

.......عرف
........اذكر

يعرف
يذكر أماكن و 

أسماء

تذكر و استرجاع المعلومات التذكر  



الطالبإنجاز / تقييم الطالب -ب 

(الشفافية / الحياديه/ معلنه ومعروفه ) التقييم ضوابط -

(  فعاله / مالئمة ) التقييم أساليب -

(تدعم تحقيق المخرجات التعليمية ) الطالب تقييم -

القراءة اإلضافية / إنجاز الطالب قياس -

عايير اآللية التي تتبعها المؤسسة للتعرف على مدى إنجاز الطالب للم-

.المالئمة وهل تتخطى الحد األدنى من التوقعات أم ال 
الطالبشكاوى -

















-:الطالبدعم -2

وااللتحاقالقبول إجراءات -

والمعلنه عن البرنامجالمعلومات واإلرشادات المكتوبة جودة -

(عضو هيئة التدريس إستجابة / الجداول / الترتيبات ) المكتبية الساعات -

- الخاصه المتاحة لدعم الطالب ذوى اإلحتياجات اإلمكانات -

- (الفعاليه / وضوح الترتيبات ) األكاديمي اإلرشاد -

- إستجابة أعضاء هيئة التدريس / إقبال الطالب / الترتيبات) األنشطة االجتماعية -

(اإلمكانات / 
(المخرجات / اإلستجابه / اآللية ) الرأي الراجعة تغذية -



:مصادر التعلم -ج

-الكتب/ العاملين / اإلتاحه الحقيقية / ساعات العمل ) خدمات المكتبة -

(المكتبه الرقميه / الدراسيه 

-/ ساعات العمل / عدد األجهزة / عدد المعامل) تكنولوجيا المعلومات -

/  كترونى البريد اإلل/ برامج الحاسب األلى / شبكات اإلنترنت / اإلتاحه الفعليه 

فى اإلستخدام وسهولة الترتيباتالفعاليه 

(  ات الترتيب/ اإلتاحه / الصيانه / التشغيل / الكفاية ) والمعدات األجهزة -

(  التجهيزات / الكفايه / العدد ) الورش / المعامل / الدرس قاعات -

التعلم الذاتي والتعليم اإللكترونى أنماط -
الترفيهيةالوسائل -



-:األبحاث واألنشطة العلمية األخرى -٤

-ة إستجاب/ كفاية الموارد / الفعالية ) خطة األبحاث على مستوى القسم -

(أعضاء هيئة التدريس 

/  عالية الف/ كفاية الموارد / تعكس رسالة الكلية ) خطة الكلية للبحث العلمى -

.العملى والواقعى/ التطبيق 

-/ ة تحديث مقررات تعليمي/ مؤتمرات / أبحاث علمية ) المخرجات البحثية -

( .والراعية الداعمه تحالفات إستراتيجية مع الجهات / مشاركة مجتمعية 
.األبحاث بالبرامج التعليمية وخدمة المجتمع إرتباط -



-:المشاركة المجتمعية -٥

-المشاركة/الفعالية/المخرجات/الكليةرسالة)اإلستراتيجيةالخطة-

.(المتاحةالموارد/الواقعية/والكليةالمجتمعمنواإلستجابة

/القومى/المحليالمستوىعلى)المجتمعيةوالخدماتالمشاركةمستوى-

.(الدولى

/المشروعات/اإلستشارات)المجتمعيةواألنشطةالخدماتونطاقنوعية-

.(المؤتمرات/الندوات

.(المتبادلةالفوائد/المستفيدينمعالتعامل)الجيدةالممارساتأمثلة-

يلالتحل/الراجعةالتغذية)الحقيقيةالمجتمعيةتاإلحتياجتحديدوسائل
.(التحسينخطط/اإلحصائى



لمسياسات كلية الهندسة بشبرا في مجاالت التعليم والتع

تنفيذ من خالل تبني األقسام العلمية للمعايير األكاديمية القومية ليتم
:  إستراتيجية التعليم والتعلم باآلتي

-:إستراتيجيات التعليم و التعلم

لفة باألع ام تح يق التعلم الذاتي والم تمر من تح ي ض هي الم ررات المخت
.العلمية

رونية أعضاء هيئة التدريف لتحويل م رراتهم إلى م ررات إلكتتحفيز
(.PPT)وكذلك هي صور  إلكترونية ( E-Learning)بالصور  الكاملة 

.دريفمحاولة تح يق الن ب المطلوبة بين أعداد الطالب وأعضاء هيئة الت

يف بعض يتم تعليم الطالب كيفية التفكير العلمي من خالل أ لوب تدر
(...........،...........،:..............امثلة)الم ررات هي األع ام المختلفة 



-:المناهج و المقررات

.األمثلوجضالعلىوتطبي هاالمختلفةلألع امالمرجعيةاألكاديميةالمعاييرتطبيق-

جانلخاللمنالدرا يةوالم رراتللبرامجوالخارجيالداخليوالت ويمالمراجعة-
.األع اممجالفهيإختيارهاتمالتيالمراجعة

.الجامعيللعامالم رراتوالبرامجتوصيف-

لصور امنضتحويلتمالم رراتمنبعضالكترونيةم رراتإلىالم رراتتحويل-
.E-Learningصور إلىمنهابعضإلىوصوالً PPTإلىالعامة

خاللمنعلمالتوبرامجو ائلهيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياا تخدامتشجيع-
مواكبةللطالبيت نىحتى%20تتعدىالبن بةالم ررهيE-Learningم ررات

.التكنولوجيا

.خاصةدرا يةببرامجللت دمالعلميةلألع امالفرصةإتاحة-

.اتالتكنولوجيألحدثالجديدالعلميالمنظوروالجديد الموضوعاتإضاهةيتم-

م كلية الهندسة بشبرا في مجاالت التعليسياسات : تابع

والتعلم



-:دعم الطالب

نموذلكبالكليةالجود وحد خاللمنكامالً دعماً الطالبدعميتم-

دراتال محدوديالطالبرعايةووالث اهيةالعلميةالم اب اتخالل

.لهمالماديوالعلميالدعم بلوتوهير

المواءمةنمممكنعدرأكبرلتح يقاألع امهيال بول يا اتتطوير-
.فةالمختلالتخصصاتهيالمتاحةواألماكنالطالبرغباتبين

.وصيانتهاوالتعلمالتعليمت هيالتكاهةتوهير-

.الكليةمخرجاتأهمبإعتبارهالطالبباإلهتمام-

.التدريفهيئةوأعضاءالطالببينالصلةأواصرت وية-

.الجامعيالكتابدعم-

.حلهاوالطالبشكاوىهيالتح يق-

.للطالبالصحيةالرعاية-

ليم كلية الهندسة بشبرا في مجاالت التعسياسات :تابع

والتعلم



-:أعضاء هيئة التدريس

:تفعيل القدرات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس

.التدريفهيئةأعضاءلدىالتدريفومهاراتعدراتوتعزيزتنمية-

والهيئةيفالتدرهيئةألعضاءالتشجيعيةوالمكاهآتالحواهزنظامتوهير-

.المعاونة

.التدريفهيئةأعضاءمتطلباتمعتتالءمصحيةخدماتتوهير-

:تفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس

.يةالتعليمالعمليةهيوا تراتيجياتهاالتعليمتكنولوجيادمج-

اليبواأل الت نياتا تخدامعلىالتدريفهيئةأعضاءمهاراتتنمية-

.الحديثةالتكنولوجية

ليم كلية الهندسة بشبرا في مجاالت التعسياسات :تابع

والتعلم



-:التقويم المستمر

.الرضاء العام ألطراف العملية التعليميةزياد  -

.الم تمر ألداء أعضاء هيئة التدريف ومعاونيهمالت ويم -

.الم تمر للفاعلية التعليميةالت ويم -

ليم كلية الهندسة بشبرا في مجاالت التعسياسات :تابع

والتعلم



البحث العلميسياسات كلية الهندسة بشبرا في مجاالت 

تواجهالتيللمشكالتوالعمليةالعلميةالحلولوتطويرالعلمية،المشورةتقديم-

.أهليةأوحكوميةجهاتإعدادهاتطلبالتيوالدراساتاألبحاثخاللمنالمجتمع

لظروفالتالءموتطويعهاتطويرهافيوالمشاركةالحديثةالتقنيةوتوطيننقل-

.التنميةأغراضلخدمةالمحلية

االزدواجيةعنوالبعدالتنمية،وخططالجامعةبأهدافالعلميالبحثربط-

.السابقةالدراساتمنواإلفادةوالتكرار

ذاتةاألصليالبحوثإجراءعلىوتدريبهمالمتميزينالباحثينمنجيلتنمية-

والمعيدينالعلياالدراساتطالبإشراكطريقعنوذلكالرفيع،المستوى

.العلميةالبحوثتنفيذفيالباحثينومساعديوالمحاضرين



."العلياوالدراساتالجامعيالتعليمبمستوىاالرتقاء-

التوثيقائلوسوتوفيروالدوليةالمحليةالنشردورياتفيالعلميالبحثنتائجنشر-

.الباحثينمهماتلتسهيلالعلمي

ق مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الوطن وخارجه عن طريالتعاون -

.إجراء البحوث وتبادل المعارف والخبرات

لبحثية سبل وقنوات لتشجيع األفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع اإيجاد -

.بما يعزز دور الجامعة

.يرهاوسائل االتصال الحديثة وأحدث اإلصدارات العلمية من دورات وكتب وغ توفير -

يداً لها تمهخطة البحوث السنوية للجامعة، وإعداد مشروع الميزانية الالزمة اقتراح -

.لعرضها على المجلس العلمي

يالبحث العلمكلية الهندسة بشبرا في مجاالت سياسات : تابع



.معةالجافيالعلميالبحثلحركةالمنظمةواإلجراءاتوالقواعداللوائح اقتراح-

إلغاءلىعوالعملالجامعة،فيالعلياللدراساتالكلياتوكالءبينالعملتنسيق-

لرفعوالكلياتاألقسامبينالمشتركةاألبحاثوتشجيعأدائها،فياالزدواجية

.المتاحةالمواداستخداموفاعليةكفاءة

حوثالبإجراءعلىوحثهمالباحثينمنوغيرهمالتدريسهيئةأعضاء تشجيع-

رغينالمتفوخاصةلهم،البحثيةواإلمكاناتالوسائلوتهيئةالمبتكرة،العلمية

.مالئمعلميجوفيأبحاثهمإجراءمنوتمكينهمعلمياً،تفرغاً منهم

لومات لمعقاعدة معلومات لألبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل إنشاء -

.البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث األخرى

يالبحث العلمكلية الهندسة بشبرا في مجاالت سياسات : تابع



تمعخدمة المجسياسات كلية الهندسة بشبرا في مجاالت 

جامعةوالجهةمنالكليةبهاتقومالتيالمجهوداتفيوالتنسيقالتكاملتحقيق-

ةوخدمالبيئةوتنميةحمايةوخططللدولةالتنمويةالخططإطارفيأخرىجهةمن

.المجتمع

.البيئيالوعيوتنميةالبيئيةالمشكالتحلفيالمستمرةالمساهمة-

.وتوجهاتهإحتياجاتهعلىوالوقوفالمدنيالمجتمعمعالمستمرالتواصل-

الهندسةمجاالتفيالعاملةوالشركاتالمؤسساتمعالمستمرالتواصل-

.والمستفيدين

.الخريجينمعالمستمرالتواصل-

.والمجتمعالبيئةأطرافلكافةوالتدريبيالعلميالدعمتقديم-



تمعخدمة المجسياسات كلية الهندسة بشبرا في مجاالت 

متطلباتحسبذلكوالمجتمعاحتياجاتتناسبالتيالتدريبيةالدوراتعمل-
.السوق

.على العمل التطوعي في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئةالتشجيع -

نشطة الطالب وطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في أإشراك -
.خدمة المجتمع

.ودعم األنشطة البيئية والخدميةتبنى -

.نطاق خدمة المجتمع وتنمية البيئةتوسيع -

.مع سياسات الكلية في مجال التعليم ومجال البحث العلميالتكامل -

.االستشارات للمؤسسات و المصانعتقديم -

.هاداتبالتجارب المعملية التي تحتاجها المؤسسات و المصانع مع تقديم الشالقيام -

الورش اإلنتاجية بإنتاج ما تحتاجه المؤسسات و الهيئات التعليمية وقيام -
.المؤسسات األخرى


