
 2021-2020داء لقسم الفيزياء للعام األخطة تحسين 

 

 : مـقدمــــــة  

م مع الرؤية والرسالة الئمتطلبات القسم العلمي وبما يت  في ضوء معايير تم تحديدها وفق  2021- 2020سم الفيزياء لسنة  قتم وضع خطة لتحسين اداء  

وتهيئة    راسية وطرائق التدريس  عالميا واقليميا. تناولت خطة التحسين البنى التحتية والمناهج الد   ة امعة وان تكون هذه المعايير مثبت هداف الخاصة بالجاالو

عليم الجامعي بالنسبة  تقاء بمستوى التلالر ( GLP ) كافة المستلزمات من تأهيل القاعات الدراسية للطلبة وتأهيل المختبرات العلمية لتوفير المختبر الجيد 

 . راسات العليا بشقيها الماجستير والدكتوراهولية و الد الللمراحل ا

 

 

 

 

 

 



 كاديمي االل: البرنامج التعليمي االوالمحور

مسؤولية   مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين  األهداف  المعيار 

 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 

ي 
ألكاديم

ي ا
ج التعليم

البرنام
 

كاديمي  اليهدف البرنامج التعليمي ا

اعضاء هيئة التدريس  الى تنمية 

وتحسين ادائهم وجعل الخريجين  

ن وقادرين على الحصول على مؤهلي 

عمل سواء في التربية  فرصة 

والتعليم او في قطاعات المجتمع  

 .المختلفة

كات التدريسية  الرفد المجتمع بالم .1

         للتعليم الثانوي لتخصص الفيزياء

العالمية للبحث  مواكبة التطورات  .2

   ت التخصصيةالالمجاالعلمي في  

التواصل مع المجتمع لتوفير   .3

    .الخدمات المطلوبة

 . وجيه التعليم لخدمة تنمية المجتمع ت .4

للحفاظ على أخالقيات مهنة   .5

 التدريس 

اكساب الطلبة معلومات ومفاهيم   .1

 . فيزياوية

كات مدربة ومؤهلة للعمل في الاعداد م .2

 . المؤسسات

زمة الان يكتسب الطالب المهارات ال   .3

 .ت اختصاص الفيزياء الللعمل في مجا 

زمة عن  الاكساب الطلبة المعلومات ال   .4

انواع طرائق التعليم والتعلم  

واستخدامها في تدريس الفيزياء مثل  

 . المحاضرة، المناقشة، المسائلة

زمة ال اكساب الطلبة مهارات التفكير ال .5

ستخدامها في مجال تدريس الفيزياء ا

وبين والحوار بين المدرس والطالب  

 .الطالب والطالب

رئاسة  

 +القسم 

أعضاء هيئة  

 التدريس 

2020-2021 

 



 متحانات المحور الثاني: التقويم واأل 

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين  األهداف  المعيار 

وا
ويم 

التق
ت 

حانا
ألمت

 
قياس قدرة الطلبة  

ستيعاب المادة ا

ومدى  الدراسية 

 تحصيلهم الدراسي 
 

اعداد تقارير  -1

 اسبوعية
استعمال طريقة   -2

المناقشة  

 ستجواب الوا
اظهار الدرجة   -3

 الشهرية واليومية 
استعمال اسلوب   -4

 المناقشة 
مقياس التطبيق   -5

العملي في  

 المختبرات
 

اختبارات نظرية   -1

) يومية ، شهرية  

+ اختبارات  

عملية يومية 

 وشهرية( 

 

التقارير  -2

 المختبرية

 

 2020-2021 اعضاء هيئة التدريس

توجيه التعليم  -1

لخدمة تنمية  

 المجتمع.

للحفاظ على   -2

قيات مهنة  الأخ

 التدريس

ان يستطيع  -1

الطالب توظيف  

المعلومات التي  

تلقاها من مراحل 

دراسته في  

 ة.ت الحيااالمج

ان يكتسب الطالب   -2

مهارة مهنة 

 .التدريس

ان يتمكن الطالب  - -3

من القدرة على 

الكتابة واعداد 

البحوث( ان يكون 

 ) باحثا

 

اداء التجارب   •

من خالل  (العملية 

 )الدوام المختبري

 التطبيقات العملية  •

 بحوث التخرج  •

 2020-2021 اعضاء هيئة التدريس

 

 



 )المحور الثالث : الخبرات العلمية )اعضاء هيئة التدريس

مسؤولية  المتابعة والتنفيذ مؤشرات  إجراءات التحسين األهداف  المعيار 

 التنفيذ 

فترة  

 التنفيذ 

س
هيئة التدري

ء 
ضا

ع
ت العلمية )ا

خبرا
ال

(
 

تــــــــــنمـــــــــية  

الـــــــــقــــــدرات  

والمـــــــهارات  

للتدريسيــين التابعين لقسم  

 الفيزياء

 وجود البعثات الدراسية  -1

ارسال التدريسيين لدورات  -2

لتطوير  تدريبية خارج البلد  

 .وتنمية خبراتهم

 .مشاركة التدريسيين في البعثات الدراسية -1

متابعة التدريسيين المرسلين خارج البلد في   -2

 .الدورات التدريبية

 رئاسة القسم

اللجنة   +

العلمية + 

اعضاء هيئة 

 التدريس 

2021-

2020 

حث التدريسيين على المشاركة  -3

في الدورات التطويرية وورش  

المقامة في الكلية ل العم

خرى وكذلك  الوالكليات ا

المشاركة في المؤتمرات  

 .المحلية والعالمية

مشاركة التدريسيين في ورش العمل  -3

 .والندوات

البحثي مع الحث على التعاون  -4

 .خرىالالمؤسسات ا

فتح افاق التعاون العلمي المشترك مع   -4

 .الوزارات والمؤسسات العلمية

استخدام التكنولوجيا  الحث على  -5

الحديثة في عرض المناهج 

 .الدراسية

استخدام التكنولوجيا الحديثة في طرائق   -5

التدريس وعرض المناهج الدراسية بأسلوب 

التعاون مع متطور وحديث. تفعيل اليات 

جانب في مجال المحاضرات االساتذة ا

بغية تقوية الرصانة العلمية  والمؤتمرات

 .نفتاح على الجامعات العالمية للتدريسيينالوا

 

 

 

 

 



 المحور الرابع: شؤون الطلبة 

مسؤولية   مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين  األهداف  المعيار

 التنفيذ 

فترة 

 التنفيذ 

طلبة 
ن ال

شؤو
 

السياسـات 

ــــــــــبول  والق

 بة لـــــــلـــطلـــ

عمل سياسة معلنة لقبول  -1

وتحويل الطالب ونشرها  

االلكتروني  الموقع  على 

 .للكلية

 

كتروني اللول وتحويل الطالب على الموقع انشر سياسات قب  -1

 .للكلية وعمل ملصقات لها بإدارة شؤون الطالب

 رئاسة القسم

 مقررالقسم +

2021-

2020 

الفيزياء  -2 قسم  مراجعة 

سياسة   لمتابعة  للكلية 

 القبول بشكل دوري

بمراجعة   ةوضع اليه واضحة ونظم معلنه خاص -2

 .الكلية لسياسة القبول بشكل دوري 

حلول  -3 بإيجاد  القيام 

تعيق   التي  للمشاكل 

الطالب أثناء التحويل من 

 وإلى الكلية 

عمل استمارات استبيان للطالب لمعرفه ما هي صعوبات   -3

 .التحويلاجراءات 

أو   -4 معتمده  آليات  أيجاد 

معينه   اوانشطه  برنامج 

  . .لجذب الوافدين

دة لجذب الوافدين على الموقع نشر خطه معتم -4

للكلية وتحديث وتغذية التسويق الجيد -كتروني للكلية اللا

مكانيات والمميزات التنافسية كوسيلة اب  -كترونياللالموقع ا

التعليمية ونشرها على توصيف البرامج  - لجذب الوافدين

 .كتروني للكليةاللالموقع ا

 

 

 

 

 



 المحور الخامس : المناهج والمقررات الدراسية 

مسؤولية   مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين  األهداف  المعيار

 التنفيذ 

فترة 

 التنفيذ 

طلبة 
ن ال

شؤو
 

السياسـات 

ـــــــــبول  والقـ

 ة بلـــــــلـــطلـــ

عمل سياسة معلنة لقبول  -5

يل الطالب ونشرها  وتحو

كتروني اللعلى الموقع ا

 .للكلية

 

كتروني اللول وتحويل الطالب على الموقع انشر سياسات قب  -2

 .للكلية وعمل ملصقات لها بإدارة شؤون الطالب

 رئاسة القسم

 مقررالقسم +

2021-

2020 

مراجعة قسم الفيزياء  -6

للكلية لمتابعة سياسة 

 القبول بشكل دوري

وضع اليه واضحة ونظم معلنه خاصه بمراجعة   -2

 .الكلية لسياسة القبول بشكل دوري 

القيام بإيجاد حلول  -7

للمشاكل التي تعيق  

الطالب أثناء التحويل من 

 وإلى الكلية 

عمل استمارات استبيان للطالب لمعرفه ما هي صعوبات   -3

 .التحويلاجراءات 

أيجاد آليات معتمده أو  -8

برنامج اوانشطه معينه  

  . .لجذب الوافدين

دة لجذب الوافدين على الموقع نشر خطه معتم -4

ث وتغذية التسويق الجيد للكلية وتحدي-كتروني للكلية اللا

مكانيات والمميزات التنافسية كوسيلة با -الموقع االلكتروني

التعليمية ونشرها على ج توصيف البرام  - لجذب الوافدين

 .كتروني للكليةااللالموقع 

 


