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Form no. (16) 

Course Report 

University/Academy: Pharos University in Alexandria 

Faculty/Institute: Faculty of Engineering 

Program: -------------------------- 

 

A- Basic Information: 

1- Course Title & Course Code  

2- Specialization  

3- Academic Year / Level  

4- Credit Hours (Cr) 

&Contact Hours[Lecture, Tutorial , 
Practical] 

 

5- The system used to select the exam 
committee 

Yes No 

6- External reviewing system of exam Available Not 
Available 

7- Number of teaching staff 
(Lecturer/Assistant) 

 

 



 

 

B- Specialized Information: 

1- Statistics : 

Number of students enrolled in this 
course 

 

Number of students who took the exam  

Exam results Number Passed: 

 

Number Failed: 

Percentage of successful students 
according to grades obtained 

Excellent  % Very 
Good 

 % 

Good  % Pass  % 

2- Course Teaching :  

Topics that have been taught  

 

 

 

 

 

 

 
 

Percentage of what has been taught from 
the syllabus 

 

Commitment of instructors towards the 
syllabus 

>85%  60-85% <60% 

The extent to which the exam covers the 
course content 

>85%  60-85% <60% 

 

 

Lectures Practical  
Training 

Case study Class activity 

 % 
-- --% 

  

  



 

 

 

 

Teaching and Learning Methods 

 

Class Work : 

Weekly assignment  

Class activity and discussion  

Whiteboard presentation  

Power Point (PPT)  presentation  

Interactive discussion  

 

 

 

Student Assessment Methods 

Class Work: (Total of 50%) 

1-Drop quizzes 

20% 
2-Weekly assignment 

3-Case study and PPT presentation 

4-IT applications 

5-Practical lab exam 10% 

6- Written mid-term exam 20% 

Written final exam 50% 

3- Facilities Available for Teaching: 

� Scientific reference books 

 المراجع العلمية �

Available Not Available 

Available to limited extent 

� Specific media 

 الوسائل المعينة �

Available Not Available 

Available to limited extent 

� Requisites and materials  

 ات و الخاماتالمستلزم �

Available Not Available 

Available to limited extent 

4- Administration and Organization 
Constraints 

 

Existed Not Existed 

 

 

 

 

 

√  

 

√  

 

√  

 

  



 

 

5- Students Evaluation of the Course (%)   المقرر يرتبط
 بالتخصص 

اراء حول المقرر 
 الدراسى 

ات المقرر يوفر تطبيق 
ية عمل  

 المقرر مفهوم  

المقرر له أهداف  
 واضحة و معلنة 

مخرجات التعلم 
 المستهدفة 

 المقرر اكسبنى مهارات 
 مهنية

تتصف االمتحانات  
 بالموضوعية

 نظام التقويم 

 Interactive 
learning  

و  اساليب التعليم
 التعلم 

مح اساليب التعليم تس 
الحد الطالب بشرح 

هالمحاضرة لزمالئ  
 

6- Suggestions for Improving the Course 1-Apply Case Studies 

2-Apply Site Visits 

7- External Reviewer Comments (if any) N/A 

8- The Implementation of the Previous 
Year’s Suggestions 

• The assignments and reports were 
increased. 

• -The students worked in groups and 
presented their work by power point 
presentations 

• adding the modeling and simulation 
lectures) 

• Apply self-learning according to 
university requirements. 

 

9- Previous Year’s Suggestions not 
Implemented (if any) 

 

10- Course Development Action Plan for Next Year 

Areas of 

Development 

Development 

Timing of  

 Development 

Person Responsible for 

the Implementation 



 

 

Method of teaching 

Apply Case 
Studies 

Apply Site visits 

 FALL  

 SPRING  

Course Instructor 

 

    

Course Coordinator 

Name:  Signature:  

Date of Approval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)١٥نموذج رقم (  



 

 

 

 فاروس جامعة /أكاديمية:

 كلية الهندسة كلية/ معهد:

 ------------------  قسم:

  ------------------  تقرير عن برنامج دراسي

---------  للعام الجامعي  

 معلومات أساسية 

أسم البرنامج -١ ------------- هندسة بكالوريوس    

التخصص -٢   -------- 

عدد السنوات الدراسية : -٣  خمس سنوات دراسية (أو خمسة مستويات دراسية) 

 موزعة على عشرفصول دراسية

عدد الساعات المعتمدة : -٤ إجمالى        -----Cr      إلزامي  -- Cr ختياريإ  --- Cr 

 ينأسس تشكيل لجان الممتحن -٥
: 

يئة و (أو إثنين) من هتشمل باإلضافة إلى منسق المقرر عض
تاذ التدريس المتخصصين و يفضل أن يكون أستاذ أو أس

 مساعد

:  نظام الممتحنين الخارجيين -٦
      

            متاح                
                            

غير متاح                  

   : معلومات متخصصة  .أ

إحصائيات - ٧  

√ 



 

 

 ع=====دد الط=====الب الملتحق=====ين ٧/١
: بالبرنامج  

عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج بالفرقة الثانية (مستوى  •
  -- =  ------------- أول تخصص) فى العام األكاديمى 

  -=   ----عدد الطالب بالفرقة الثالثة فى العام األكاديمى  •

 --=    --عدد الطالب بالفرقة الرابعة فى العام األكاديمى  •

  --=   -- فى العام األكاديمى عدد الطالب بالفرقة الخامسة  •

عدد الطالب الذين أكملوا  ٧/٢
وية البرنامج و نسبتهم المئ

إلى عدد الذين إلتحقوا 
 بالبرنامج :

عدد                           نسبة مئوية       

        

 معدل النجاح في البرنامج ٧/٣
كنسبة مئوية  من عدد 
الطالب الذين بدءوا 

(%)البرنامج   

بة الطالب الناجحين بالفرقة الثانية فى الفصل الدراسى نس •
- -----  = --% 

نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثالثة فى الفصل الدراسى  •
 ---- %       = 

نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الرابعة فى الفصل الدراسى  •
 -----  %         = 

نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الخامسة فى الفصل  •
  %------ =  ----- دراسى ال

 لتحاق بالبرنامجإلاتجاه ا ٧/٤
(منسوبة إلى األعداد 
 الملتحقة بالبرنامج خالل

 سنواتثالث خر آ
)أكاديمية  

متزايد              
                     

               

ثابت            متناقص             

نتيجة اإلمتحان النهائى  ٧/٥
 تخرجهم للطالب الذين تم

ى فى نهاية الفصل الدراس
ية العاشر و نسبتهم المئو

إلى عدد الذين أتموا 
 البرنامج :

عدد                        نسبة مئوية                   

        

 

 

 

 -- 

 % 

% 



 

 

 

 

 

 توزيع تقديرات النجاح ٧/٦
م للطالب الذين تم تخرجه

ى نهاية الفصل الدراس فى
: (%) العاشر  

جيد جداً                      امتياز                            

مقبول                      جيد                              

 

% 

% 

% 

% 



 

 

 

: المعايير األكاديمية - ٨  

المع============ايير األكاديمي============ة  ٨/١
 : المرجعية

إعداد مواصفات البرامج للتخصصات األكاديمية بالكلية بإستخدام تم  •
-NARS)         القومية المرجعية للقطاع الهندسىالمعاييراألكاديمية 

Engineering)  القسام الهندسة المعمارية و الميكانيكية و هندسة)
  الحاسب )

تم اعتماد مواصفات البرامج للتخصصات االكاديمية  •
  ARSبالكلية باستخدام المعايير االكاديمية المرجعية 

ندسة من هيئة جودة التعليم و االعتماد ( القسام ه
البتروكيماويات و الكهربية (شعبتين) و هندسة 

  -------وادارة التشيد) بتاريخ 



 

 

ماتحقق من المعارف و المهارات المستهدفات من البرنامج التعليمى : ٨/٢  

General 

Skills   

Professional 

Skills   

Intellectual  

Skills  

Understanding& 

knowledge  

Skills  

Code/name 

course 

     

     

     

 



 

 

 

 

ط===رق دع===م الط===الب (ذوى  ٨/٣
الق=============درات المح=============دودة 

: والمتميزين)  

 :فى تتمثل الطالب وتحفيز لدعم واآلليات الوسائل من مجموعة وضع تم - ١

من المصروفات الدراسية  %٥٠خصم بمنح دراسية ألوائل الثانوية العامة  −
) GPAتراكمى ( طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع

 .فى كل سنة من دراسته الجامعية ٣٫٥اليقل عن 

عمل لوحة شرف بمدخل كل قسم تحتوى أسماء الطلبة المتفوقين لكل صف  −
 للجامعة. ونىركتإللو على الموقع ا

الثالثة األوائل تكريم الطالب سنويا و ذلك ليتم تنظيم يوم التفوق والوفاء  −
 .مكافآت التفوق ال منهمو منح ك من كل فرقة دراسية بالكلية

 برامج رعاية الطالب المتعثرين دراسيا : -٢

يتم متابعة تطور حالة الطالب المتعثرين من خالل المرشد األكاديمى  −
خالل الفصل الدراسى مع رفع تقرير إلى إدارة الكلية و اإلتصال بأولياء 

  األمور لمساعدة الكلية فى متابعة حالة الطالب. 
 

 

ةس المرجعي===مع===ايير القي===ا ٨/٥  

: للبرنامج  

 

 التى يمكن المرجعية المقصود بها النقاط
البرنامج و  وجودة معايير مقارنة بواسطتها
 القياسية نصوص المعايير تمثل بالتالي 
 مستويات حول عامة توقعات المرجعية

يفترض  التي العامة والصفات اإلنجاز
 تخصص مجال في خريج في توقعها
 البرنامج.

 

ر متبع====ة للتأك====د م====ن تواف====ق الب====رامج الدراس====ية م====ع المع====ايياإلج====راءات ال
 األكاديمية المتبناه :

للشئون التعليمية و تطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية  لجنة بالكلية يوجد −
 توافق مدي متابعة الرئيسية مهامها لشئون التعليم و الطالب ، و أحد

  .المتبناه األكاديمية المعايير مع التعليمية البرامج

تم تشكيل لجان للمراجعة الداخلية من أعضاء اللجنة التنفيذية لوحدة ضمان  −
الجودة بالكلية لمراجعة مواصقات البرامج األكاديمية التخصصية بالكلية و 

للمعايير  (ILOs)  التعليمية المستهدفةالمخرجات  التأكد من توافق
 NARSندسة المرجعية للبرامج األكاديمية باألقسام العلمية لكلية اله

Engineering ILOs.  
تقوم لجان دورية خارجية مشكلة من مركز ضمان الجودة بالجامعة  −

بمراجعة ملفات المقررات الدراسية لوحدات ضمان الجودة بالكليات 
المختلفة و التأكد من توافق البرامج الدراسية مع المعايير األكاديمية 

  المتبناه.

 



 

 

: دليل البرنامج ٨/٦ متوفر               غير متوفر√                       

ظZZZZZام تهZZZZZتم الكليZZZZZة بتوعيZZZZZة الطZZZZZالب أكاديميZZZZZا وذلZZZZZك لضZZZZZمان معZZZZZرفتهم بن
 للطالZZب علZZى دليZZل إصZZدار السZZاعات المعتمZZدة المطبZZق بالكليZZة؛ حيZZث يZZتم
ويتضZZمن  لتوزيعZZه علZZى الطلبZZة خZZالل يZZوم التوعيZZه للطلبZZة الجZZدد كتيZZب هيئZZة
تسZZجيل  بخصZZوص الجامعZZة األكاديميZة ولZوائح الدراسZية المنZZاهج محتويZات

إضZZZZZZافة وحZZZZZZذف المقZZZZZZررات واالنسZZZZZZحاب مZZZZZZن ،  المقZZZZZZررات الدراسZZZZZZية
حضZZZZور ، نظZZZZام تحويZZZZل الطZZZZالب ،  المقZZZZررات واالنسZZZZحاب مZZZZن الجامعZZZZة

المسZZZZار  المراقبZZZZة األكاديميZZZZة، التسZZZZجيل المعلZZZZق وتغييZZZZر،  وغيZZZZاب الطZZZZالب
 االنضZZZZZZباط،  تخZZZZZZرجومتطلبZZZZZZات ال األكZZZZZZاديمي ، االمتحانZZZZZZات والZZZZZZدرجات

ويZZZتم نظZZZام تأديZZZب الطZZZالب األكZZZاديمي وسZZZلوك الطZZZالب و دليZZZل  تحZZZديث 
حسب ما الطالب  يستجد. 

نظ====ام المراجع====ة الدوري====ة  ٨/٧
: للبرنامج  

متوفر                غير متوفر√                       

سنوي                أكثر من سنة√                      

: كاآلتىعدة مستويات  للبرامج و المقررات الدراسية على المراجعة تتم  

وحدة ضمان الجودة بالكلية: لجان مراجعة دورية داخلية بمشاركة منسقى  -١
   الجودة باألقسام العلمية. 

الشئون التعليمية و تطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم و  لجنة -٢
ة السنوية و مناقشة اإلجراءات الطالب: مراجعة تقارير البرامج الدراسي

أساليب التعلم و تطوير المقررات  التصحيحية إلزالة أسباب القصور فى
   الدراسية المختلفة.

الشئون التعليمية و تطوير  مجلس الكلية: مناقشة و إعتماد تقرير لجنة -٣
  التعليم.



 

 

م========دى تواف========ق الهيك========ل  ٨/٨
ألك=====اديمي للبرن=====امج م=====ع ا

: المستهدف من التعليم  

من  افق الهيكل األكاديمى للبرنامج (المقررات/الساعات) مع المستهدفيتو
 التعليم على النحو التالى :

  مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمى : •
مساهمات محتويات البرنامج الدراسى فى تنمية المهارات الذهنية و  •

  العامة وذلك يتضح فى توصيف المقررات.

 :الذهنية المهارات تنمية في الدراسي البرنامج هميسا −

حل(  ية معينة تصميم النظم الهندسية لتحقيق متطلبات وظيف – المشكالت 

و المبتكرو التفكير اإلبداعي اعتماد - المهارات ) باإلضافة إلى هاغير 
العمل( العامة - فريق فى  مهاراتاكتساب   مهارات  اكتساب -الحاسب 

غيرة الص تنظيم المشاريع ها).غير و   

 إستخدام فإن منهجية تدريس المقرر تعتمد على المقرراتطبقا لمواصفات  −
 وإعداد الذاتى التعلم على الطالب تشجيع و للتعليم تقليدية غير أساليب

 و الدولية المعلومات شبكة على طالعإلوا مناقشة حلقات و األبحاث
 تطبيقية. التخصصية فى مشروعات اآللى الحاسب برامج  إستخدام

 مخرجاتلتحقيق للبرامج و المقررات الدراسية الدورية  المراجعة تتم −

و تشمل األقسام العلمية و  عدة مستويات برنامج علىال المستهدفة من التعلم
الشئون التعليمية و تطوير التعليم و وحدة ضمان الجودة بالكلية و  لجنة

  عات الحكوميةمجلس الكلية و لجنة من استاتذة متخصصين من الجام

المعوق=============ات اإلداري=============ة  ٨/٩
: والتنظيمية  

ال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من  −
البرنامج العلمى و التى يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف 

و يتبنى مركز ضمان الجودة بالجامعة تدعيم  اإلستراتيجية للكلية.
 المستهدفة التعلم مخرجاتلتحقيق  مجهودات وحدة ضمان الجودة بالكلية

عن طريق دورات مركز تطوير التعليم و لجان المراجعة الخارجية لملفات 
   المقررات بالكلية. 

 

: طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليمالتقويم  - ٩  



 

 

: ات التقويمأدو ٩/١   : آلية التقويم و تشمل  )أ 

 فى حصص التمارين للمقرر الدراسى. (Quizzes)إمتحانات قصيرة  −

تكليفات لقياس مدى إستيعاب الطالب لتطبيقات المادة العلمية  −
(Assignments)  . 

 .(Research Study & Presentations)دراسات بحثية  −

 مقرر الدراسى).دراسات عملية فى المختبرات (طبقا لمواصفات ال −

 لمقررات التصميم.  (Mini-projects)مشروعات صغيرة  −

  community projectsمشروعات ميدانية  −

امتحانات تحريرية فى منتصف الفصل الدراسى و فى نهاية الفصل  −
 الدراسى.

  : طرق التقويم و تشمل  )ب
 ) و تشمل:%٢٥إلى  %٢٠تقييم أعمال السنة (بإجمالى من  •

 فات تمارين تكلي-إمتحانات قصيرة −
 دراسات بحثية و عرض و مناقشة لنتائج البحث  •
 )%٢٠إلى  %١٥إمتحان تحريرى فى األسبوع الثامن (من  •
للمقررات  %١٠تقييم العملى (تقارير + إمتحان عملى) بإجمالى  •

 الدراسية التى تحتاج إلى مختبرات معملية.
 لمقررات التصميم. %١٠تقييم مشروعات صغيرة بإجمالى  •
 من اعمال السنة  %٢٥الذاتى التعلم  •
  .%٥٠اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى بقيمة  •

: المواعيد ٩/٢  
 

Time  Table   for   Assessments  

Every week Quizzes  

Scheduled by lecturer Other activities: PPT 
presentation, internet 
review work, small project 

week 
th

@ end of 8 Mid-Term Examination 

To be delivered next 
week to lab experiment 

Lab Work : reports & 
discussion 

week 
th

@ end of 14 Lab Work Exam 

 
th

Following the 15
week 

Final-Term Examination 

 
مالحظ============ات المراج============ع  ٩/٣

:  الخارجي  

 -------- 



 

 

اإلمكانات التعليمية: -١٠  

نس======بة أعض======اء هيئ======ة  ١٠/١
: التدريس إلى الطالب  

إلجمالى عدد الطالب المقيدين فى الكلية فى  نسبة أعضاء هيئة التدريس
طبقا للمعايير األكاديمية  ----- األقسام األكاديمية للعام األكاديمى 

 لإلمكانات البشرية : NORMSالمرجعية القومية 

  -- دد المطلوب = نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون إلى الع −

 ÷و(المنتدبون لمدة يومين  نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون والمعارون −
 ---- ) إلى العدد المطلوب = ٣

:  ١إجمالى  أعضاء هيئة التدريس المتاحة للكلية : إجمالى عدد الطالب =  −
 ---- 

 

م===دى مالئم===ة تخصص===ات  ١٠/٢
 أعض====اء هيئ====ة الت====دريس
م وتوزي===ع األعب===اء عل===يه

 ً الحتياج=============ات  طبق=============ا
: البرنامج  

غير مناسب       إلى حد ما          مناسب    √                

 (لماذا)

تعتمد على  تتبنى كلية الهندسة منهجية لتعيين أو إنتداب أعضاء هيئة التدريس

عضو هيئة  توفير التخصصات العلمية لألقسام المختلفة ، بحيث يتم تكليف

ق الذى يحدده لدراسية طبقا للتخصص العلمى الدقيالتدريس بتدريس المقررات ا

نها موضوع رسالة الدكتوراة و تخصص اللجنة العلمية الدائمة التى حصل م

.على درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ  



 

 

: المكتبة ١٠/٣ غير مناسب       إلى حد ما          مناسب    √                 

 (لماذا)

  الجيدة  والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام تعيوجد بالكلية مكتبة تتم •

الموارد المادية و البشرية الخاصة بالمكتبات  بتطبيق معايير •
(Norms)  جودة التعليمو الصادرة من الهيئة القومية لضمان  

  إلعتماد ا و

يتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج حاسب ألى متخصص و تقوم  •
بإستخدام البرنامج لمساعدة الطالب أمينة المكتبة (تخصص مكتبات) 

 .فى البحث عن المرجع المطلوب

المرشحة  Textbooksتم توفير نسخ للطالب من الكتب الجامعية  •

  من منسقى مقررات ..

: المعامل ١٠/٤ غير مناسب       إلى حد ما          مناسب    √                 

 (لماذا)

لتحقيق  الورش الهندسية الالزمة تتوافر بالكلية المعامل التخصصية و •
المعارف و المهارات المستهدفة من البرنامج العلمى و التى يجب أن 

 يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية.

و الورش الهندسية طبقا  تتوافر إجراءات األمن و السالمة بالمعامل •
لدفاع المدنى و و شروط هيئة ا األكاديمية القومية المرجعية للمعايير

 الحريق. 

تناسب المعامل التخصصية و الورش الهندسية أعداد الطالب المسموح بها  •
  طبقا لمعايير جودة التعليم الصادرة من الهيئة القومية لإلعتماد و الجودة. 

تناسب الطاقة اإلستيعابية و المساحة المخصصة لكل طالب فى المعامل  •



 

 

 األكاديمية القومية المرجعية يرالتخصصية و الورش الهندسية المعاي
NORMS .الخاصة بالمعامل و الورش الهندسية  

: الحاسب اآللي ١٠/٥ غير مناسب       إلى حد ما          مناسب    √                 

 (لماذا)

للطالب والبحثية التعليمية باإلحتياجات تفي اآللي للحاسب الكلية معامل تخصص  

ومعاونيهم وجميعها تعمل بكفاءة و تتفق القدرة  هيئة التدريس وأعضاء
 عيةاألكاديمية القومية المرج اإلسيعابية للمعامل و تجهيزاتها  مع المعايير

NORMS الخاصة بمعامل الحاسب اآللى .   

 



 

 

م==دى التع==اون م==ع جه==ات  ١٠/٦
األعم=======ال ف=======ى ت=======وفير 

:فرص التدريب للطالب  

تدريب لطالب لتوفير فرص   المؤسسات الصناعيةيقوم القسم بالتنسيق مع  •
فى المؤسسات الهندسية و  خالل اإلجازة الصيفية ---------- قسم 

إليه من جد  تعريف الطالب بواقع البيئة العملية وما تحتاج الصناعية بهدف
، كما أنه من جهة أخرى يتيح الفرصة لمؤسسات القطاع العام  وانضباط

، هذا باإلضافة إلى  همعلى إمكانات الطالب ومهارات والخاص للتعرف
  .ستفادة من اإلجازة الصيفيةإلنحو ا فوائده فيما يتعلق بتوجيه الشباب

 

أي متطلب=========ات أخ=========رى  ١٠/٧
: للبرنامج  

 تفعيل مردود الزيارات الميدانية لمواقع العمل فى المصانع . •

تنظيم ورش عمل/مؤتمرات بمشاركة الطالب فى الموضوعات ذات  •
 أثرها فى التنمية المجتمعية.الصلة بمشاكل المجتمع و 

 



 

 

: إدارة الجودة والتطوير -١١  

نظ====ام المتابع====ة لجوان====ب  ١١/١
 القصور:

غير فعال         إلى حد ما               فعال     √             

 (لماذا)

ور و إتخاذ بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم تحديد جوانب القص
ية على النحو التالى :اإلجراءات التصحيح  

 النقص فى أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة  −

 إنتداب عضو هيئة تدريس. −

 معيدين  ---- تعيين عدد  −

 إنتداب عضو هيئة تدريس من مجال الصناعة   −

 قصور فى الفعالية التعليمية لحصص المعامل : •

تZZم تكZZوين لجنZZة مZZن أسZZاتذة متخصصZZين بإشZZراف عميZZد الكليZZة لتطZZوير  −
  خدام المعامل.إست

  تعيين اخصائية معمل نظرا لزيادة عدد الساعات المعملية . −
   

 إج===راءات تطبي===ق ل===وائح ١١/٢
وق==============وانين الكلي==============ة 

: والجامعة  

غير مناسب       إلى حد ما          مناسب    √                

 (لماذا)

يق لوائح و ببناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم إتخاذ إجراءات لتط
 قوانين الكلية و الجامعة :

وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور و غياب  −
 الطالب فى المقررات الدراسية المختلفة.

إلزام أعضاء هيئة التدريس (المعينون/المعارون/المنتدبون) بتحميل المادة  −
رات الدراسية العلمية و تكليفات الطالب على الموقع اإللكترونى للمقر

بالكلية و إعداد وثائق الجودة فى ملفات المقررات و تحرير إستمارات 
 التقويم الذاتى الداله على جودة األداء.

تكليف رؤساء األقسام بمراجعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس/الهيئةالمعاونة  −
  بجداول الساعات المكتبية المعلنة للطالب.  



 

 

م========دى فاعلي========ة نظ========ام  ١١/٣
ة الداخلي====ة ف====ي المراجع====

: تطوير البرنامج  

لجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقى الجودة باألقسام تقوم  •

العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و 

مراجعة تقارير المقررات فى نهاية كل فصل دراسى و تقارير البرامج 

  .التعليمية فى نهاية العام األكاديمى

يتم مناقشة أوجهه القصور الواردة فى تقارير المقررات الدراسية و تقارير  •

البرامج الدراسية بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب 

و المقررات  البرامجالقصور و وضع الخطط المستقبلية لتحديث و تطوير 

  لكى تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية. الدراسية

ت الم=======راجعين مالحظ=======ا ١١/٤
الخ=====ارجين بم=====ا يخ=====ص 
مخرج==========ات البرن==========امج 

: ومعايير القياس  

لجان خارجية من مركز ضمان الجودة بالجامعة بعمل مراجعة دورية تقوم  •

لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة تقارير المقررات فى نهاية 

لمرجعية مدى مطابقتها للمعايير القومية األكاديمية ا لتقييمكل فصل دراسى 

(NARS-Engineering)  و يتم تدوين مالحظاتهم فى تقارير يتم رفعها

إلى المدير التنفيذى لمركز ضمان الجودة و الذى يقوم بدوره بإرساله إلى 

  عميد الكلية إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 



 

 

: مقترحات تطوير البرنامج -١٢  

هيك===============ل البرن===============امج  ١٢/١
 (المقررات/ الساعات):

Credit 

Hours 

Topic 

12 Cr University Requirements 

37 Cr Faculty Requirements 

 --- Department Requirements 

 --- Specialized Required Compulsory Courses 

 ---- Specialized Required Elective Courses 

------Cr Total Credit Hours Requirements for Graduation  

 

مقررات جديدة  ١٢/٢  ال يمكن اضافة مقرر دون اعتماده من المجلس االعلى للجامعات  

التدريب والمهارات ١٢/٣ اء لمركز تطوير التعليم بجامعة فاروس بن التدريبية السنوية يتم وضع الخطة : 
يسعلى إستبيان و إستطالع اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدر  

ء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة طبقًايتم تدريب أعضا لمركز  التدريبية للخطة 
"Education Development Center"تطوير التعليم بجامعة فاروس  و  

اء هيئة الموضوعة بناء على إستبيان و إستطالع اإلحتياجات التدريبية ألعض
 التدريس.

مقترح=============ات قط==============اع  ١٢/٤
األعم=============ال لتط=============وير 
 : البرنامج

-------------- -----------------------  

المسئول عن التنفيذ ١٢/٥ للشئون التعليمية و تطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم و  لجنة • :  
 الطالب.

 ---------------------- رئيس قسم  •

  المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة. •

توقيت التنفيذ ١٢/٦   : --------------------------- 

سئول عن البرنامجالم   التاريخ التوقيع 

   

 


