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البرنامج  
تحدیث مواصفات الخریجو آلیة لمراجعة الرؤیة والرسالة واألھداف  

خالل العام الخامس  تمھیدا لتغییرھا من اعتمادھا أربع سنوات بعدم مراجعتھا في مجلس القس •
اذا لزم األمر.  

  .أثناء اللقاء بھم /الخریجیینأخذ رأي أصحاب المصلحة •
.ستبیانطریق االعن  /الخریجیینأخذ رأى أصحاب المصلحة •  
ة المعاونة.أعضاء ھیئة التدریس و الھیئ أخذ رأي •  

 
توصیف البرنامجآلیة لمراجعة وتحدیث   

یتم االستعانة بمحكمیین خارجیین من الجامعات الحكومیة المختلفة من اجل مراجعة محتویات  •
البرنامج وبناء على نتائج المراجعة یتم تحسین وتطویر البرنامج.  

بالتقریر  ةت الموجودبعد دراسة التقریر یتم الرد علیھ من قبل القسم ویتم تدارك المالحظا •
تنفیذیة لتالفى نقاط الضعف فى تقریر المراجعین الخارجیین. ةوعمل خط  

یسمح منسق البرنامج كل عام باجراء تغیرات على مخرجات التعلم في المقرارات طالما تخدم  •
یتم اخذ رأي مراجع داخلي فیھا قبل ابق تحدیدھا في تصمیم البرنامج ونفس المخرجات الس

.اعتمادھا من مجلس القسمتغیرھا و   
بعد اقرار  من خالل لجنة تشكل من مجلس القسم لتعدیل الالئحة یتم مراجعة توصیف البرنامج •

.خمس سنوات كلجدیدة لیتم التغیر من خالل اعداد الئحة  بأربع سنوات الالئحة  
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منسق البرنامج  
مھام منسق البرنامج   

ج للعرض في االجتماع الشھري لمجلس القسم.یقدم تقریرا بالموضوعات ذات الصلة بالبرنام •  
متابعة اجراء األستبیانات واستطالعات الرأى ذات الصلة بالبرنامج . •  
البرنامج االجراءات واآللیات التى یتطلبھاأقتراح  •  
البرنامج عتمادإیتولى متابعة األنشطة الخاصة ب •  

جودةییر المتابعة أنشطة مجموعات العمل التى تتولى التحقق من أستیفاء معا •  
فى الزیارات التى تقوم بھا اللجان المكلفة بمتابعة وأستیفاء  برنامجتمثیل ال •

القسم لمتطلبات األعتماد.    
تفویض أووالجودة ( المشاركة فى ورش العمل والندوات ذات الصلة باألعتماد •

من یحل محلة)  
 

معاییر اختیار منسق البرنامج  
.أن یكون أستاذا بالقسم •  
تواجد بالكلیة من ثالث إلى أربعة بقدر اإلمكان للكلیة والبرنامج ( یستطیع ال غامتفرأن یكون  •

).أیام فى األسبوع على األقل  
أن یكون على درایة بمتطلبات إعتماد البرنامج وساھم فى أنشطة التأھیل لإلعتماد.  •  
وفاعلیات البرنامج المتعددة.  ي أنشطفساھمة من یكون مستعدا للأ  •  
تطویر البرنامج. أن یساھم فى   •  
ان یكون قد حضر على األقل دورة عن متطلبات اإلعتماد.   •  
أن یمتلك بعض أساسیات اإلدارة.  •  

 
آلیات أختیار منسق البرنامج   

یتم انتخاب المنسق من خالل تصویت یتم فى مجلس القسم لمن یترشح ممن تنطبق علیھ 
للتجدید. سنوات ) قابلة 3المعاییر. وتستمر فترة المنسق لمدة (   
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أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  
فى تدریس المقررات الدراسیة الخاصة بالبرنامجختیار اال معاییر  
تندرج مقررات القسم تحت خمسة تخصصات داخلیة: االكترونیات، االتصاالت، الموجات،  •

إلكترونیات واتصاالت الحاسب و التحكم.  
التقدیر التراكمي عند التخرج.  تعطي أولویة اختیار التخصصات للمعیدین علي حسب •  
یتم تحدید تخصص أعضاء ھیئة التدریس علي حسب مجال رسالة الدكتوراة.  •  
معاونیھم بناء علي تخصص المقررات.و یتم اختیار اعضاء ھیئة التدریس  •  
عند حدوث عجز في أحد التخصصات یتم االستعانة بأعضاء من تخصصات أخري بناء علي  •

توزیع األعباء الدراسیة.  
یفضل اشتراك اثنین على األقل فى تدریس المقرر الواحد وأن یكون أحدھم من المدرسین الجدد  •

.( المزج بین الشباب وبین الخبرة)  
.الدرجات الوظیفیةتحقیق توازن فى األعباء التدریسیة بناء على  •  

 
معاییر تقییم أداء  

نتائج استبیانات الطلبة •  
عدم إعطاء دروس خصوصیة  •  
اإللتزام بحضور المحاضرات وفصول التمارین والمعامل •  
اإلشراف على المعمل وتقدیم التقاریر األسبوعیة •  
اإلشتراك فى التدریس لمرحلة الدراسات العلیا و/ أو مرحلة البكالوریوس •  
قسامحضور مجالس األ •  
المشاركة اإلیجابیة فى تطویر القسم وفى متابعة مشاكلھ •  
اإلشتراك فى المشاریع البحثیةو اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا •  
تسلیم ملف المقررات فى المیعاد (بعد نھایة الفصل) •  
عدم التخلف بدون عذر عن أعمال المراقبة  •  
لعملیة التصحیح اإلنتھاء من تصحیح ورق اإلمتحان فى الفترة المحددة •  
أعالن أعمال السنة للطلبة فى الوقت المناسب •  
تخصیص ساعات مكتبیة معلنة للطلبة  •  
–اإلشراف على مشاریع للطلبة ( تخرج  • أخرى)   
المشاركة فى اإلشراف األكادیمى •  
-حضورأنشطة تابعة للقسم ( ندوات • -مؤتمرات   –سمینارات   یوم القسم)   
المشاركة فى تدریب الطلبة •  
مقررات إلكترونیةإعداد  •  
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لتقییم ا اتآلی  
والقائمیین بالتدریس. اإلستبیان الذى تجریھ وحدة ضمان الجودة بالكلیة عن المقررات •  
.یقوم بھ القسم ألخذ رأى الطلبةاستبیان  •  
  .و صندوق اإلقتراحات اإلعتماد علي بعض ما یرد عن طریق اإلرشاد األكادیمي •
.استعراض النتائج في لجنة الممتحنین •  
.تقییم عضو ھیئة التدریس للھیئة المعاونة •  

 
في أسالیب التعلیم والتعلم آلیة لتوفیر دورات تدریبیة  

تنظیم دورة للمعیدین الجدد قبل الدراسة بمساعدة وحدة ضمان الجودة بالكلیة وبالجامعة •  
من وحدة ضمان الجودة بالجامعة إلى أعضاء ھیئة التدریس أرسال برنامج الدورات المقدمة •  
عرض على مجلس القسم ملخص من قبل من حضر دورات في ھذا الموضوع  •  
سؤال أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة عن المواضیع التى تھمھم مع بدایة كل عام  •

جامعى وذلك لتوفیر دورات تدریبة عنھا خالل العام.  
 

ضاء ھیئة التدریس ومعاونیھمآلیة لتحفیز أع  
تفعیل الربط بین أداء عضو ھیئة التدریس ومعاونیھم والترقیة •  
إعطاء جوائز تشجیعیة ألحسن عضو ھیئة تدریس ( أحسن نتیجة فى استبیان المقررات)  •

وللمعاونین  
تفعیل مكافآت ألعضاء ھیئة التدریس بناء علي مجھودات غیر تقلیدیة •  
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االلتحاق بالبرنامج  
سات وإجراءات القبول بالبرنامجسیا  
یقوم القسم بتنظیم محاضرة تعریفیة عن القسم لطلبة السنة اإلعدادیة ( الذین تم قبولھم بالكلیة  •

فى قانون تنظیم الجامعات ) في قرب نھایة عامھم الدراسي 74بناء علي مادة   
ال یقبل القسم الطلبة الراسبین فى مواد الفیزیاء والریاضة  •  
طالبا كحد أقصي. 250م یقبل القس •  
یتولي عملیة تلقى طلبات الطلبة وقبولھم إدارة شئون الطلبة بالكلیة والتي تتبع لوكیل الكلیة  •

لشئون الطلبة  
 

نظام وإجراءات التحویل من وإلي البرنامج  
في قانون تنظیم الجامعات  87و 86یتبع نظام التحویل من وإلي الكلیة مادة  •  
البرنامج التي یقوم بتحدیدھا وإعالنھا للطلبة إدارة الكلیة ممثلة في وقواعد التحویل من وإلي  •

.وكیل الكلیة لشئون الطلبة  
.علنة ومعتمدة من مجلس الكلیةسم مبالق والتحویل القبول الیات  •  

 
سیاسات لجذب الطالب الوافدین  

یرھم.الحصول على اإلعتماد وتحقیق متطلباتھ ھى سیاسة البرنامج لجذب الطلبة الوافدین وغ •  
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الجودة بالبرنامج  
للطالب لتوعیة بمفاھیم وعناصر جودة البرنامجا اتآلی  

.تعریفیة بالقسم لطلبة السنة اإلعدادیة في نھایة الفصل الثانيالمحاضرة ال •  
.سيمحاضرة استقبال لطلبة السنة األولى فى أول یوم درا •  
.عرض مفاھیم وعناصر جودة البرنامج في یوم القسم العلمي •  

 
آلیة للتقویم المستمرلمستوي جودة البرنامج  

استبیان فى نھایة كل فصل عن مدى تحقق النتائج التعلیمیة المستھدفة لكل مقرر وعرض النتائج  •
ومناقشتھا فى مجلس القسم مع التوصیة بعرضھا فى تقریر المقرر   

المصلحة في مستوي الخریجأخذ رأي أصحاب  •  
لقاء دوري كل أربع سنوات (مع تغییر الالئحة) مع أصحاب المصلحة وممثلى الكلیات المماثلة  •

لمناقشة كیفیة المحافظة علي مستوي جودة البرنامج  
إجتماع دوري مماثل إلجتماع مجلس القسم مع الھیئة المعاونة ومع الطلبة وتحت إشراف لجنة  •

بالقسماإلرشاد األكادیمى   
 

آلیة لضمان اإللتزام بالمعاییر القومیة للبرنامج  
لكل مقرر ILO’sاستبیان یقیس مدى تحقق  الـ  •  
عن طریق وحدة ضمان الجودة بالكلیة NARSمتابعة التغییرات التي تطرأ على الـ  •  

 
آلیة للمحافظة علي عناصر التمیز بالبرنامج  

زیادة المشاریع البحثیة •  
لمشاریع ألعضاء ھیئة التدریس ولطلبة الدراسات العلیاعمل سمینارات عن ھذه ا •  
تقویة الصلة مع خریجي القسم الشاغلین لمناصب قیادیة فى الدولة (بعد عمل قاعدة بیانات كاملة  •

عنھم)  
التسویق إلستشارات ھندسیة لربط القسم بالمجتمع  •  

 
داء الكلي للبرنامجآلیة لقیاس مدى انعكاس نتائج التقویم الذاتى للبرنامج علي نظام األ  

تحدید عدد أعضاء ھیئة التدریس المستفیدین من نتائج اإلستبیانات عن طریق تغییرات قاموا  •
بإدخالھا في مقرراتھم من خالل مجلس القسم / التمریر  

مقارنة نتائج اإلستبیانات الخاصة بالمقررات لعدة سنوات (ثالثة) متتالیة •  
مع بدایة كل عام استجابة إلقتراحات كل من الطلبة أو تحدید التغییرات فى سیاسات البرنامج  •

أعضاء ھیئة التدریس أو الھیئة المعاونة أو الفنیین أو اإلداریین  


