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 2020-2019للعام  لقسم الفيزياءداء خطة تحسين األ     

 : مـقدمــــــة 

في ضوء معايير تم تحديدها وفق متطلبات القسم العلمي وبما يتالئم مع   2020-2019قسم الفيزياء لسنة ل األداء تم وضع خطة لتحسين          

مناهج الدراسية  التحتية وال  التحسين البنىخطة    تناولت  واقليميا.وان تكون هذه المعايير مثبته عالميا    الرؤية والرسالة واالهداف الخاصة بالجامعة 

لتوفير المختبر الجيد )    العلمية  المختبرات  وتأهيل  تأهيل القاعات الدراسية للطلبةكافة المستلزمات من    واالمتحانات وتهيئةوطرائق التدريس  

GLP   ) الماجستير والدكتوراه  بشقيها الدراسات العلياو ولية بالنسبة للمراحل األ الجامعي  بمستوى التعليم لالرتقاء.     
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 لبرنامج التعليمي االكاديميالمحور االول: ا

 

 

 

المتابعة والتنفيذ  مؤشرات إجراءات التحسين  االهداف  المعيار   فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  

ي 
ج التعليم

البرنام
ي
ألكاديم

ا
   

 

التعليمي  البرنامج  يهدف 

االكاديمي الى تنمية اعضاء 

وتحسين   ئةيه التدريس 

الخريجين  وجعل  ادائهم 

على  وقادرين  مؤهلين 

العمل  فرصة  الحصول على 

سواء في التربية والتعليم او 

المجتمع  قطاعات  في 

 . المختلفة

للتعليم    رفد المجتمع بالمالكات التدريسية-1

 . الثانوي لتخصص الفيزياء

العالمية للبحث العلمي مواكبة التطورات  -2

 المجاالت التخصصية. في 

الخدمات  ال  -3 لتوفير  المجتمع  مع  تواصل 

 المطلوبة.

 توجيه التعليم لخدمة تنمية المجتمع.  -4

 للحفاظ على أخالقيات مهنة التدريس  -5

 

 

 

معلومات   -1 الطلبة  اكساب 

 ومفاهيم فيزياوية . 

مدربة ومؤهلة   مالكاتاعداد  -2

 . للعمل في المؤسسات

ان يكتسب الطالب المهارات  -3

مجاالت الالزمة للعمل في 

 الفيزياء اختصاص

اكساب الطلبة المعلومات   -4

الالزمة عن انواع طرائق 

التعليم والتعلم واستخدامها  

في تدريس الفيزياء مثل 

 المناقشة، المحاضرة،

 .المسائلة

اكساب الطلبة مهارات التفكير   -5

مة الستخدامها في مجال الالز

تدريس الفيزياء والحوار بين  

المدرس والطالب وبين  

 والطالب.  الطالب

 

 القسم رئاسة   

 + 

 عضاء هيئة التدريس أ
  

2019-2020 
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 واالمتحاناتالتقويم المحور الثاني:  

 

 

 

 

 

التنفيذ فترة  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين  االهداف  المعيار   
ت 
حانا

المت
وا
ويم 

التق
 

قياس قدرة الطلبة  

الستيعاب المادة 

ومدى  الدراسية 

تحصيلهم 

 الدراسي

 

 .اعداد تقارير اسبوعية -1

 المناقشة واالستجواب استعمال طريقة -2

 الدرجة الشهرية واليومية اظهار  -3

 اسلوب المناقشة استعمال  -4

 مقياس التطبيق العملي في المختبرات -5

نظرية ) يومية ، اختبارات -1

شهرية + اختبارات عملية 

 يومية وشهرية(

 التقارير المختبرية -2

اعضاء هيئة 

 التدريس  

 

2019-2020 

توجيه التعليم  -1

لخدمة تنمية  

 المجتمع. 

للحفاظ على   -2

أخالقيات مهنة  

 التدريس 

تلقاها -1 التي  المعلومات  توظيف  الطالب  يستطيع    ان 

 . في مجاالت الحياة من مراحل دراسته

 التدريس.ان يكتسب الطالب مهارة مهنة  -2

ان يتمكن الطالب من القدرة على الكتابة واعداد   -3

 (  البحوث ) ان يكون باحثا  

اداء التجارب العملية   •

)من خالل الدوام  

 المختبري( 

 التطبيقات العملية •

 بحوث التخرج  •

اعضاء هيئة 

 التدريس 

2019-2020 
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 ( اعضاء هيئة التدريسالخبرات العلمية )   المحور الثالث :

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين  االهداف المعيار 

اعضاء  

هيئة 

 التدريس 

تــــــــــنمـــــــــية  

الـــــــــقــــــدرات  

والمـــــــهارات 

التابعين   للتدريسيــين

 لقسم الفيزياء.

  وجود البعثات الدراسية.  -1

ارسال التدريسيين لدورات تدريبية  -2

 خارج البلد لتطوير وتنمية خبراتهم.

البعثات   -1 في  التدريسيين  مشاركة 

 الدراسية.

متابعة التدريسيين المرسلين خارج  -2

 التدريبية.البلد في الدورات 

  + القسم  رئاسة 

 اللجنة 

+ اعضاء    العلمية 

 هيئة التدريس 

2019-2020 

في   حث  -2 المشاركة  على  التدريسيين 

الدورات التطويرية وورش العمل المقامة في  

وكذلك المشاركة في   الكلية والكليات االخرى

 المؤتمرات المحلية والعالمية.

العمل   -2 ورش  في  التدريسيين  مشاركة 

 والندوات.

 الحث على التعاون البحثي مع -3

 االخرى.المؤسسات 

المشترك مع   -3 العلمي  التعاون  افاق  فتح 

 العلمية.الوزارات والمؤسسات 

على    -4 الحديثة الحث  التكنولوجيا  استخدام 

 الدراسية. في عرض المناهج 

استخدام التكنولوجيا الحديثة في طرائق    -4

الدراسية  المناهج  وعرض  التدريس 

متطور   اليات     وحديث.بأسلوب  تفعيل 

مجال  في  االجانب  االساتذة  مع  التعاون 

تقوية  مال بغية  والمؤتمرات  حاضرات 

الجامعات   على  واالنفتاح  العلمية  الرصانة 

 للتدريسيين. العالمية 
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 الطلبة شؤون  لمحور الرابع:ا

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين  االهداف المعيار 
طلبة 

ن ال
و
ؤ
ش

 

السياسـات  

والقــــــــــبول  

ــ  لـــــــلـــطلـ

 بة  

 

عمل سياسة معلنة لقبول وتحويل  .1

الموقع   ىالطالب ونشرها عل

 .اللكتروني للكليةا

 

وتحويل الطالب نشر سياسات قبول  .1

على الموقع االلكتروني للكلية وعمل 

 ون الطالب.ؤملصقات لها بإدارة ش

 

رئاسة القسم +  

 مقرر القسم

2019-2020 

لمتابعة كلية لل  قسم الفيزياء مراجعة .2

 سياسة القبول بشكل دوري 

 

وضع اليه واضحة ونظم معلنه خاصه  .2

بمراجعة الكلية لسياسة القبول بشكل 

 . دوري

 

القيام بإيجاد حلول    .3

للمشاكل التي تعيق الطالب أثناء  

 الكلية  وإلىالتحويل من 

 

استبيان للطالب   تماراتعمل اس .3

لمعرفه ما هي صعوبات اجراءات 

 التحويل. 

 

.أيجاد آليات معتمده أو برنامج او 4

  علىنشر خطه معتمدة لجذب الوافدين  .4 أنشطه معينه لجذب الوافدين. 

التسويق -الموقع االلكتروني للكلية 

الجيد للكلية وتحديث وتغذية الموقع 

والمميزات   باإلمكانيات -االلكتروني

 -التنافسية كوسيلة لجذب الوافدين 

البرامج التعليمية ونشرها  توصيف

 الموقع االلكتروني للكلية. على
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 المناهج والمقررات الدراسيةالمحور الخامس : 

 

 

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار
المناهج والمقررات الدراسية 

 
  

 

 المناهج والمقررات  

تحديث المناهج الدراسية بما ال يقل  -1

 سنويا. % للدراسة االولية20عن 

 

 الحديثة المناهج اختيار -1

 تنمية مع يتوافق وبما

 . الطلبة واتجاهاتقدرات 

 

 
 
 

رئاسة القسم +  

 اعضاء هيئة التدريس 

2019-2020 

التنويع في طرائق التدريس وفقا   -2

 والمتطورة.للمستجدات الحديثة 

حث التدريسيين على  -2

استخدام المصادر الحديثة  

والتواصل مع التقدم  

 العالمي. العلمي 

نظام المقررات اإللكترونية يهدف  -3

إلى مواكبة التطور واالستعداد 

الستقبال طالب )وضع خطة لفتح 

صفوف الكترونية ذات اعداد  

 مناسبة( 

فتح صفوف الكترونية بأعداد مناسبة 

 طالب لكل صف( 25)

)وضع منهاج الكتروني متكامل  -4

 لكافة المواد( 

تحويل المقررات الدراسية الورقية 

إلى إلكترونية وتوزيعها على 

 أسطوانات مدمجة بالكليات 
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 وخدمة المجتمع  البحث العلمي ر السادس:محوال

 
 مصادقة السيد العميد               رئيس القسم                                                                                                   

 ا. د. فراس عبد الحميد عبد اللطيفا. د. سميرة أحمد ابراهيم                                                                                        

التنفيذ فترة  مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار  
ع 
جتم

خدمة الم
و
ي 
ث العلم

ح
الب

 

البــــــحث  

العلـــــمي 

 في  وتبويبه

خدمـــــــــــة  

   المجتمــــع

  التابعة للتدريسين العلمية وثالبح تحديث قواعد بيانات 

هيئة  ألعضاء المنشورة لألبحاثدورية  مراجعة)

 التدريس بالكلية (.

نشورة سنويا  حساب عدد البحوث الم .1

 للتدريسيين داخل قسم الفيزياء. 

 الكلية. داخل اقسام  ركةتعدد البحوث المش .2

 شورة خارج األقسام نعدد البحوث الم .3

 مؤسسات دولية   المشورة مععدد البحوث  .4

رئاسة القسم 

+اللجنة العلمية  

+اللجان  

المتخصصة  

 في القسم 

2019 -

2020 

التطبيقية )مخاطبة اقسام   مراجعة وتحديد البحوث

 والمستفيدين منها(   التطبيقية البحوثلتحديد الكلية 

) اي   وجود ردود من الجهات المستفيدة

 الوزارات او المؤسسات االخرى(

 من هذه االبحاث.

 العلمي. تطوير وتخصيص ميزانية البحث

 ميزانية البحث  لجنة لتخصيصتشكيل 

 العلمي من مصادر متعددة. 

 – وجود مشاريع بحثية ممولة 

 نسبة من ارباح ىالحصول عل 

 الوحدات االنتاجية بالكلية. 

 دعم من صندوق  علىالحصول 

 دعم البحوث بالجامعة

 قياس مردود االنفاق على البحث العلمي

معرفة عدد البحوث المنشورة في دوريات عالمية -

 ومؤتمرات دولية

 عدد البحوث التطبيقية -

 اعضاء هيئة التدريس الحاصلين عدد -

 علي جوائز علمية 

 زيادة النشر الخارجي-

 ردود من جهات استفادة عن 

 بحوث الكلية التطبيقية 

 زيادة عدد الجوائز بالكلية 
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