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 : ةمـقدمــــــ

في بناء ورسم الخطط للكليات ولالقسام وبما يتماشى مع   شعبة ضمان الجودة وتقييم األداءضوء التوجهات الصادرة من  في 

لالقسام في ضوء  ال تتقاطع مع الرؤية والرسالة واالهداف لها وان تكون الخطط الموضوعة  لجامعة والتي  التوجهات االستراتيجية ل

وأعتمادا   جل وضع خطة تحسين ادارة القسم العلمي ولتكون مختلفة عن االعوام السابقة أل، وواقليميا   ته عالميا  المعايير المثب

وفي ضوء التغييرات الحاصلة في    2019-2018على المعلومات والبيانات المعدة في خطة تحسين األداء للقسم للعام الدراسي  

فقد قام قسم الرياضيات بتشكيل لجنة من المتخصصين الختيار  البيئة الداخلية والخارجية للكلية والقسم والمجتمع المحيط، 

وضع خطة تحسين األداء للعام  و لغرض بناء االمريكية  ( NCATE، حيث تم اختيار معايير ) للقسمالئمة معايير اكاديمية تخصصية م

  التغذية المرتدة للخطة ومن خالل اإلفادة من  قامت اللجنة بوضع المعايير والمحاور    ،في ضوء المعايير المذكورة أعاله    2019-2020

للعام الدراسي السابق   التحسين  اتومافيه من نقاط قوة وضعف واجراء ( SWATالذاتي للقسم وتحليل سوات )لتقريرالتقييم 

، حيث باشرت اللجنة المكلفة بإعداد البيانات والمعلومات وكافة التوثيقات والحصول عليها من عدة ملفات تتعلق  2018-2019

عليا وغيرها، حيث تمخض هذا العمل  بضمان الجودة وتقويم األداء وخطة البحث العلمي للقسم وشؤون الطلبة والدراسات ال

وبدورنا  .  األخرى المستفيدة من ذلك  جان المتواصل للخروج بهذه الخطة للقسم لتكون قد حققت ماتصبو اليه اللجنة والقسم والل 

على حد سواء ابتداءا  من اللجنة المكلفة واللجان األخرى   كرئاسة قسم نثمن الدور الذي قام به جميع العاملين بالقسم

 . وهللا الموفق… التدريسيين والعاملين للخروج بهذا العمل على أكمل وجهو

 

 رئيس القسم   
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 البرامج األكاديمية المقدمةاالول: عيارلما

 التنفيذ فترة  مسؤولية التنفيذ  المتابعة والتنفيذ  مؤشرات إجراءات التحسين االهداف  المعيار

ألكاديمية المقدمة
ج ا

البرام
 

 

 

 

تطوير 

مهارات 

الطلبة 

واتجاهاتهم 

 ومواهبهم

 

وبما  االكاديمية المقدمة فاعلية البرامجتحديد مدى 

وحاجات  التعليمية اهداف المؤسسةمع تتماشى 

تحسينها بما يتناسب والعمل على والمجتمع الطلبة 

 مع التطورات الحاصة في سوق العمل.

الهدف تفصيلية تنبثق عن  هداف  أتحديد   .1

لتطوير البرامج  للكلية والقسم العام

 المقدمة.  االكاديمية

بدقة وبما تتطلبه   اعضاء اللجان  أختيار  .2

األكاديمي  اجراءات تحسين البرنامج

 . للقسم

لتوجيه تربوية تشكيل لجان ارشادية  .3

طلبة وتطوير مهاراتهم واتجاهاتهم ال

اللجان الكترونيا بما وتفعيل عمل تلك 

 يتناسب مع عملية التعليم االلكتروني.

والمعوقات الحاصلة مناقشة المشاكل  .4

تضمين وخاصة مايتعلق بلدى الطلبة 

وادخاله  عملية التعليم االلكتروني

جامعة من قبل ال بالعملية التعليمية

 . ذلكلالمناسبة الحلول  ايجاد ومحاولة

 

رئاسة القسم + 

العلمية + اللجنة 

لجنة وصف 

 البرنامج االكاديمي

+ لجنة االرشاد 

 العام الدراسي  التربوي.

 2019-2020 
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دعم المستوى 

 العلمي للطلبة

 والطرق واألساليب في وسائلالمراجعة  .1

العملية التعليمية واجراءات تطويرها 

 واستحداث عملية التعليم االلكتروني.

واعادة    التدريسيينمراجعة دقة اختيار .2

  توزيعهم بما يتناسب ومهاراتهم مع الطلبة 

 .ومتابعة مايتعلق بمهارات التعليم األلكتروني

قياس المستوى العلمي للطلبة وتحديد       .3

   الموجودة.نقاط الضعف 

التعليمية المقدمة  والمفردات تحديث المواد  .4

بالقسم وبما يتناسب مع عملية التعليم 

   االلكتروني. 

 بةتدريس جديدة تحفز الطل رائقطابتكار .5

وخصوصا بعد استحداث عملية التعليم 

 االلكتروني.

تحديث المناهج لمالئمة تطبيق عملية التعليم  .6

 . والتعليم المدمج االلكتروني

اقامة ورش عمل الكترونية لتدريب   .1

 الطلبة على استخدام التعليم االلكتروني.

وخاصة تحديد نقاط الضعف لدى الطلبة  .2

التعليم مايتعلق بأستخدام منصات 

 االلكتروني.

على تطويرعملية  تدريسيينحث ال .3

 التعليم االلكتروني وحسب حاجة الطلبة.

تشكيل لجان علمية  متخصصة من  .4

حملة األلقاب العلمية مدرس   تدريسيينال

 لطلبة.اعلى  العلمي صعوداً لالشراف

اضافة محاضرات فديوية ورفعها على  .5

 المنصة االلكترونية الخاصة بالكلية.

 . لبةانشاء مواقع تعليمية خاصة بالط .6

انشاء قنوات على موقع اليوتيوب  .7

خاصة بالتدريسيين ورفع المحاضرات 

الفديوية على موقع القناة الخاصة بكل 

 تدريسي,

 

 

 

رئاسة القسم + 

مقررية القسم + 

+  اللجنة العلمية

لجنة وصف المقرر 

 الدراسي.

 العام الدراسي

 2019-2020 
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 المعيار الثاني:  التقويم واالمتحانات

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

حانا
المت

التقويم وا
 

 

 

 

قياس قدرة  

الطلبة 

ومدى 

 التحصيل

 العلمي

 

 

 

      وضع جداول ومواعيد االمتحانات في   .1

مناسبة وتفعيل االمتحانات الاالوقات 

 االلكترونية.

في تحديد الوقت المناسب لهم  بةمشاركة الطل  .2

  وخاصة بعد تفعيل التعليم االلكتروني.

 
 
 

وضع تشكيل لجنة متابعة وتطوير الية   .1
االمتحانات الشهرية والفصلية 

 .والتقليدية االلكترونية
اقامة ورش عمل للطلبة لتدريبهم على  .2

 اداء االمتحانات االلكترونية.
 اقامة دورات خاصة للطلبة تتضمن .3

 كيفية انشاءب معلومات مختلفة تتعلق
الملفات وتحويل  الملفات وعملية دمج   

معينة لتسهيل عملية رفعها  الى صيغ
اثناء اداء   ةكترونيأللافي المنصات 

 .التقليدية واأللكترونية االمتحانات
 
 
 

 

 

 

 

 

 

رئاسة القسم + 

اللجان االمتحانية 

 والتدريسيين. 

 
 

 العام الدراسي

 2019-2020 
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تشخيص 

نتائج 

العملية 

 التعليمية

 
 
 
 

تشخيص مواطن الضعف لدى الطلبة بعد  .1
 تطبيق عملية التعليم االلكتروني.

المعوقات التي تواجه العملية   تشخيص .2
التعليمية وخاصة بعد تطبيق نظام التعليم 

  .لحلهاااللكتروني ودراسة السبل الكفيلة 
 
 
 

بيانات القاعدة تطوير وتحديث  .1
التي تم انشائها و كترونية للقسم أللا

سابقا والخاصة بالطلبة لتضمين 
وما تتضمنه  عملية التعليم االلكتروني 

 من جوانب مختلفة.
وضع تقييم شامل للطالب خالل سنوات  .2

 الدراسة لمتابعة التقدم الحاصل له
حسب )استبانات الجامعة المعدة لهذا 

 .الغرض(
ين على التوثيق حث التدريسس  .3

اب غيااللكتروني للحضور وال
متحانات والواجبات والدرجات واال

للطلبة وغيرها وعلى الصفوف 
 ,لبةااللكترونية للط

تشكيل لجان متخصصة  لمتابعة  .4
االمتحانات ودراسة الية التطوير 

وخاصة  والتحسين لعملية االمتحانات
ناسب مع  بما يتمنها و  االلكترونية

حسب   اهداف المؤسسة التعليمية
لهذا  )استبانات الجامعة المعدة

 . الغرض(

 

 

 

 

 

 

 

 

رئاسة القسم + 

اللجنة العلمية + 

 انية.حاللجان االمت
 العام الدراسي

 2019-2020 
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تطوير نظام 

االمتحانات 

االلكترونية 

 للتدريسيين 

 
 
على المشاركة في   تدريسيينتشجيع ال .1

الدورات وورش العمل الخاصة باالمتحانات 
 االكترونية.

. توجيه اللجان االمتحانية للحضور في ورش 2
العمل والدورات الخاصة بأداء االمتحانات 

 الكترونيا واساليب عمل تلك اللجان الكترونيا.

 
متابعة انضمام التدريسيين  .1

للدورات والورش الخاصة بألية 
نات الكترونيا عمل االمتحا
 والسيطرة عليها.

تشكيل لجان تقييم لتجربة التعليم  .2
األلكتروني في ظل جائحة 
 كورونا ومدى فاعلية هذا التعليم

 

 

رئاسة القسم + 

اللجنة العلمية + 

 اللجان االمتحانية.

 العام الدراسي

 2019-2020 
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 ةالميدانية والممارسات العلميالخبرات   الثالث :عيارلما

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

سا
ت الميدانية والممار

خبرا
ال

ة
 

تعزيز الخبرات 
والممارسات 

العلمية والعملية 
للطالب 

بالتعاون مع 
المؤسسات 

 األخرى 

العلمية والتعاون مع التخطيط للزيارات 
الكتساب خبرات  المؤسسات التعليمية االخرى

علمية وعملية اليمكن التوصل اليها داخل 
وكذلك تحقيق ثقة اكبر في المعلومة   الصف.

من خالل ربط النظرية بالتطبيق وتوفير خبرات 
 حسية بعيدة عن التجريد.

القيام بزيارات ميدانية للطلبة  .1
سسات باشراف التدريسيين الى مؤ 

وتحديد اهداف الزيارة  متنوعة
 .مسبقا

زيارة الطلبة الى الكليات والجامعات  .2
لتدريب الطلبة على المناظرة االخرى  

  االسلوب العلمي في التفكير.
وتحمل   العلمي تفعيل دور التعاون  .3

لدى  المسؤلية والعمل المنظم
 .الطلبة

 

 

لجان االرشاد 
والتوجيه + الكادر 

المكلف التدريسي 
بمتابعة الزيارات + 
لجنة التطبيقات 

 المدرسية. 

 

 العام الدراسي

 2019-2020 
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تفعيل عملية 
التطبيق 
المدرسي 
 الميداني

التخطيط للزيارات الميدانية العملية لتفعيل 
 عملية التطبيق المدرسي. 

التنسيق مع مديريات التربية والمدارس   .1
الزيارات تسهيل اجراءات الثانوية ل

  لالطالع على الواقع العملي  الميدانية
 .  المدرسي

وضع برامج مشتركة مع المدارس   .2
المشترك  الميداني لالشراف والتعاون 

 الطلبة المطبقين. مع

الشراف  واالعمل على تنسيق الزيارات  .3
وعدم التضارب بينها اثناء فترة 

 التطبيق المدرسي .

 

رئاسة القسم  +  
لجنة التطبيق 

لقسم + باالمدرسي 
وحدة التطبيق 

 المدرسي بالكلية

 العام الدراسي

 2019-2020 
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 التنوع  الرابع: عيارلما

 

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  رالمعيا
ع
التنو

  
 

تصميم 

وتنفيذ 

البرامج 

الدراسية 

حسب قدرات 

الطلبة 

 واتجاهاتهم

ق تدريس جيدة ائوطر وضع برامج   .1
تثير اهتمام الطلبة وتدفعهم 
للتعلم وتشوقهم الكتساب المعرفة 

وتراعي  مدرس،والمشاركة مع ال
 الفروق الفردية بين الطلبة .

 العمل على التواصل االلكتروني  .2
عن  تدريسيينوال لبةبين الط

طريق استخدام وسائل اتصال 
 متنوعة.

على  بةوالطل تدريسيينتشجيع ال .3
 . كترونيةلالمكتبة االاستخدام 

تحديث مصادر المعلومات  .4
لقة بالمناهج والمقررات المتع

الدراسية وتطويرها بما يتناسب 
مع التطور الحاصل في الجامعات 

 العالمية.

دراسية في مجال ال البرامج لتنفيذ وضع خطط .1
التخصص لمساعدة الطلبة على زيادة خبراتهم وبما 

عن طريق الدمج بين  خبرةالاكتساب على  ديساع
 النظري والعملي.الجانب 

وسائل التواصل منصات حث الطلبة على استخدام  .2
 االلكتروني والتعامل بها مع التدريسسين .

حث الطلبة وتشجيعهم على استخدام التقانات الحديثة  .3
لمي فيما بينهم ومع التدريسسين لعالجل التواصل ا
 وبوسائل عديدة.

ر يتوف و   تدريسيينللطلبة وال  االلكترونية    مكتبةال  تطوير .4
والمتطلبات االلكترونية  الالزمة المصادر الحديثةكافة 

 لدعم المكتبة االلكترونية.
 والتقنيات حث التدريسسين على استخدام المصادر .5

والتي يتم استخدامها في مختلف الجامعات  الحديثة
 .العالمية في الوقت الحاضر

 

 

 

رئاسة القسم +  

مقررية القسم +  

 + اللجنة العلمية

لجان االرشاد 

 والتوجيه التربوي.

 العام الدراسي

 2019-2020 
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التدريس واألداء والنمو المهني  أعضاء هيئةمؤهالت الخامس :  عيارلما  

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار

س
ضاء هيئة التدري

ع
أ

  

زيادة فاعلية 
االداء 

 للتدريسسين

 

التدريسيين على المشاركة في   تحفيز .1
الدورات التطويرية وورش العمل المقامة في 

وخاصة بعد تفعيل الكلية والكليات االخرى 
التعليم االلكتروني , وذلك لتدريبهم على 
اكتساب مختلف المهارات المتعلقة بالتعليم 

 .  والمدمج االلكتروني
تحفيز وتشجيع التدريسيين على التعاون  .2

ي مع الجامعات والمؤسسات  البحثالعلمي و 
االخرى وكذلك على العمل البحثي المشترك  

 .الجامعات العالميةمع اساتذة من مختلف 

  

تدريسيين في ورش العمل والندوات مشاركة ال .1
التي اقيمت في الكلية والجامعة والجامعات 

وخاصة المتعلقة  )محليًا وعالميًا( االخرى
 باستخدام التعليم االلكتروني.

لتشمل جوانب بحوث التدريسيين  لة توجيه  متابع .2
وبما  تهتم في معالجة مشكالت المجتمع  مختلفة  

فضاًل عن مؤسسات المختلفة  اليساهم في دعم  
 .  والمشترك التعاون مع القطاع الخاص

 

رئيس القسم + اللجنة 

 العلمية + التدريسيين

 العام الدراسي

 2019-2020 
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تطوير الخبرات 
والمهارات 
 للتدريسيين

 
 

الحديثة في عرض  استخدام التكنولوجيا  .1
المناهج الدراسية بعد تطويرها لتتناسب مع 

 .الحديث عملية التعليم االلكتروني
لف تعاون مع االساتذه االجانب في مختال  .2

 .والبحثية المجاالت العلمية
 

 
 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في طرائق  .1

بأسلوب التدريس وعرض المناهج الدراسية 
 متطور وحديث الكترونيا.

 جميعا. تدريسيينعمل محاضرات الكترونية لل .2
االجانب في  تذةتفعيل اليات التعاون مع االسا .3

والمؤتمرات  والبحوث العلمية  مجال المحاضرات  
اح على بغية تقوية الرصانة العلمية واالنفت

 الجامعات العالمية.
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األدارة والموارد  المعيارالسادس:  

                      

 مصادقة السيد العميد                                                                             مدير شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء                              الرياضياترئيس قسم       

                                                                                                                                                                         أ. د. فراس عبد الحميد عبد اللطيفأ.د. عالء حاكم محسن                                                                   أ.م.د. يوسف يعكوب يوسف      

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار
ألدارة والموارد

ا
 

 
 

 

 

تطوير االدارة والبنى 

 التحتية 

لتاهيل وصيانة القاعات  شاملة وضع خطة  .1
 االحتياجات المطلوبة لها.  وتثبيت الدراسية 

االحتياجات الالزمة لتطوير مخزن القسم    يدتحد .2
 وغرفة الكهرباء. 

 التوجه نحو العمل باإلدارة االلكترونية بالقسم. .3
 بالقسمالعمل على انشاء قاعات ذكية حديثة  .4

شراء أجهزة التبريد الالزمة لبعض القاعات  العمل على  .1
 .  الدراسية لطلبة الدراسات األولية والعليا

االحتياجات   ها بكافةتاهيل القاعات الدراسية للطلبة وتزويد  .2
سقفية المراوح الالسبورات الجديدة ووضع ك لها الضرورية 

 القاعات. واالنارة واضافة بعض الكراسي الضرورية لتلك 
إضافة السقوق الثانية الالزمة لبعض القاعات الدراسية   .3

 وعمل كافة التأسيسات الكهربائية المطلوبة.
للقسم بعد تأهيل  وفصل غرفة الكهرباء  جديدة   انشاء غرفة  .4

 واضافة باب لها. 
عادة تاهيل مخزن القسم بالكامل وتجهيزه بكافة  ا .5

 المستلزمات الضرورية . 
عة الذكية من الشاشة الذكية  تهيئة مستلزمات القا .6

 والحواسيب واألنترنت وغيرها.
لجنة ك لميةخاصة لتوثيق اعمال القسم العتشكيل لجنة  .7

فضاًل عن تفعيل النشاء قاعدة بيانات الكترونية للتدريسسين  
نظام األرشفة األلكترونية لألعمال األدارية )الصادرة  

 والواردة( واألكاديمية بالقسم.
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