
 

 إدارة المتابعة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 آليه متابعة التعليم التفاعلى 

عليم والطالب مخاطبة عميد كل كلية قبل بداية الفصل الدراسى بإفادة نائب رئيس الجامعة لشئون الت .1

 - معار  –عن أكواد المقررات وعناوين المحاضرات التى سيطبق فيها عضو هيئة التدريس )منتدب  

 - معين( أنماط التعليم التفاعلى وموعد المحاضرة طبقاً للنموذج التالى : 

موعد 
المحاضرة  
 )األسبوع(

نمط التعليم  
 التفاعلى المختار 

عنوان 
 المحاضرة 

أسم   الفرقة 
 المقرر 

 كود
 المقرر 

إسم عضو هيئة   البرنامج
 التدريس 

        

        

 بإعداد جدول زمنى للمحاضرات فى الكليات المختلفة لمتابعة تطبيق التعليم التفاعلى المتابعة    تقوم إدارة .2

فى كل فصل    من السادة أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة  تشكيل لجنة متابعة التعليم التفاعلى .3

 .دراسى

أثناء  ،  يتم عقد اجتماع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بأعضاء لجنة متابعة التعليم التفاعلى .4

 الوثائق التالية على أعضاء اللجنة: اإلجتماع يتم توزيع 

 . (4)إستمارة   تعليم التفاعلىتمارة تحقق حضور جلسة تعليمية تطبق الإس ▪

 .كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالمتابعة ▪

▪  ID ة التعليمية. جلسخاص بكل مراجع الرتداؤه قبل دخول ال 

 : إرسال خطاب للسادة عمداء الكليات يحتوى على .5

للسماح لهم بالنزول  من كليتهم  أسماء أعضاء هيئة التدريس القائمين بعملية المتابعة  قائمة ب ▪

 للمتابعة. 

رؤساء   ▪ السادة  إلعالم  وذلك  بالكلية  التفاعلى  التعليم  لجلسات  المتابعين  السادة  أسماء  قائمة 

 األقسام العلمية وذلك لتسهيل مهتهم خالل فترة المتابعة. 

 



 الجلسات المتابعة أثناء تواجده فى المحاضرة، وبعد اإلنتهاء من متابعة    يقوم كل مراجع بملئ استمارة .6

 التعليمية المكلف بها يقدم اإلستمارات إلدارة المتابعة. 

 حساب الدرجة اإلجمالية لكل إستمارة وفقا لتقييم المراجع. تقوم إدارة المتابعة ب .7

 بمراجعة كل تقارير المتابعة. يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  .8

 : فى حالة حصول أى عضو من أعضاء هيئة التدريس على .9

a.   شكر  30من    30/أو29درجة توجيه خطاب  يتم  التعليم    ،  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  من 

 والطالب وارسال صورة مبلغة لعميد الكلية.

b. (: 30من  10) درجة غير مرضية 

نائب رئيس الجامعة لشئون   معنى من قبليتم إرسال خطاب سرى لعضو هيئة التدريس ال -1

 ودعوته لحضور دورة متخصصة فى التعليم التفاعلى. التعليم والطالب 

إفادته بأن  ، يتم  المعنى  تطور ملحوظ فى أداء عضو هيئة التدريسفى حالة عدم وجود   -2

يعدل  وسيتم عدم تجديد التعاقد معه فى حالة إن لم     تقييمه سوف يقل وأنه محتاج إلى توجيه

  .من أداؤه فى الجلسات التعليمية

   

      


