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-:مقدمة  
 قسامواال معاهدل الخطط ورسم بناء فً الجنوبٌة التقنٌة الجامعة من الصادرة التوجهات ضوء فً     

 وان لها هدافواال والرسالة الرؤٌة مع تتقاطع والتً للجامعة الستراتٌجٌة التوجهات مع ٌتماشى وبما

 تحسٌن خطة وضع والحل واقلٌمٌا، عالمٌا المثبتة المعاٌٌر ضوء فً قساملأل الموضوعة الخطط تكون

 بتشكٌل تقنٌات الري واالبزل قسم قسم قام فقد السابقة االعوام عن مختلفة ولتكون العلمً القسم ادارة

 داءالا تحسٌن خطة وضع تم للقسم ئمةمال تخصصٌة و هاكادٌمٌ معاٌٌر ختٌارال المتخصصٌن من لجنة

 والمحاور المعاٌٌر بوضع اللجنة قامت حٌث الهأع المذكورة المعاٌٌر ضوء فً 9191 - 9102 للعام

 (SWAT ) سوات وتحلٌل للقسم الذاتً لتقرٌرالتقٌٌم المرتدة التغذٌة من االستفادة خالل ومن للخطة

 تنال وانها المطلوبة المتطلبات حققت قد تكون ان نتمنى التحسٌن واجراءات وضعف قوة نقاط من ومافٌه

 الدور نثمن قسم كرئاسة وبدورنا. علٌها عالطالل بالقسم العلمٌة .اللجنة على عرضها تم ان بعد الرضا

 فٌقالتو هللا ومن...  العمل بهذا للخروج ولجان وتدرٌسٌٌن رئاسة بالقسم العاملٌن جمٌع به قام الذي
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االستراتٌجً التخطٌط: االول  

 

مؤشرات المتابعة  مسؤولٌة التنفٌذ فترة التنفٌذ
 والتنفٌذ

 المعٌار االهداف اجراءات التحسٌن

رئاسة القسم +اللجنة   9102-9191
العلمٌة +لجنة وصف 
البرنامج االكادٌمً+ 
 لجنة االرشاد التربوي

-اوال 

انزذذَذ انىاضخ 

انهذف نجشايج 

 انًمذيخ 

رذذَذ اػضبء   -ثبَُب

انهجبٌ ودست 

 االجشاءاد نهزذسٍُ

تحدٌد مدى ارتباط البرامج 
االكادٌمٌة المقدمة نع رؤٌة 
ورسالة واهداف المؤسسة 
وحاجات الطلبة والمجتمع 
 وتنمٌتها لشخصٌة الطالب

الرؤٌا 
والرسالة 
 واالهداف

 

9102-9191 سئبسخ انمسى + انهجُخ  

انؼهًُخ +نجُخ وصف 

 انجشَبيج االكبدًٍَ

رشكُم نجبٌ -1

اسشبدَخ نزىجُه 

انطهجخ ورطىَش 

يهبسارهى وارجبهبرهى 

. 

يُبلشخ انًشبكم -2

ويزبثؼخ اَجبد انذهىل 

 نهب.

انؼًم ػهً رفؼُم  -3

دت انًهُخ ورؼضَض 

 لًُزهب انًؼُىَخ

قٌاس ومراجعة الوسائل -0
 العملٌة التعلٌمٌة.

مراجعة دقة اختٌار -9
االساتذة واعادة توزٌعهم بما 
ٌتناسب مع مهارات الطلبة 

قٌاس المستوى العلمً -3
للطلبة وتحدٌد نقاط الضعف 

 الموجودة .
التحدٌث المستمر  -4

للمقررات والمواد التعلٌمٌة 
 المقدمة بالقسم

تطبٌق وتنفٌذ 
االجراءات 
 الستراجٌة
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الهٌكل التنظٌمً والموارد: ثانٌاً   

مؤشرات المتابعة  مسؤولٌة التنفٌذ فترة التنفٌذ
 والتنفٌذ

 المعٌار االهداف اجراءات التحسٌن

رئاسة القسم +اللجنة   9102-9191
مجلس + الصٌانة

+ لجنة القسم
 المشترٌات

رأهُم انمبػبد –اوالً 

انذساسُخ نهطهجخ 

ورضوَذ االدزُبجبد 

نهب كىضغ انسزبئش 

وانسجىساد انزكُخ 

ووضغ انًشاوح 

انسمفُخ واالَبسح 

 انًطهىثخ.

صُبَخ وربهُم -ثبَُبً 

انمبػبد انذساسُخ 

كبنصجغ 

 وانزطىَش..انخ

وضع خطة لتأهٌل -0
وصٌانة القاعات الدراسٌة 

 واالحتٌاجات المطلوبة

تطوٌر 
وتحلٌل 
الهٌكلٌة 
 التنظٌمٌة

 

9102-9191 سئبسخ انمسى + انهجُخ  

انؼهًُخ +نجُخ وصف 

 انجشَبيج االكبدًٍَ

اَشبء غشفخ جذَذح -1

. نًمشسَخ انمسى  

انؼًم ػهً َصت -2

كبيشاد يشالجخ داخم 

انمسى وانمبػبد 

انذساسُخ نًسبػذح 

.االداسح ويمشس انمسى  

رشكُم نجُخ  -3

خبصخ نزىثُك اػًبل 

انؼهًُخانمسى   

تحدٌد االحتٌاجات -0
االدارٌة لعمل مقررٌة القسم 

 واللجان االخرى.
التوجه نحو العمل بأدارة -9

التوجه -3الكترونٌة بالقسم 
نحو تفعٌل المشاركات 

االجتماعٌة من قبل االدارة 
 فً القسم .

 

الموارد 
  والبنى التحتٌة
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اعضاء هٌئة التدرٌس: ثالثاً   
مؤشرات المتابعة  مسؤولٌة التنفٌذ فترة التنفٌذ

 والتنفٌذ
 المعٌار االهداف اجراءات التحسٌن

رئاسة القسم +اللجنة   9102-9191
التدرٌسٌنالعلمٌة +  

-اوال 

يشبسكخ انزذسَسٍُ 

فٍ ػًم انىسش 

 وانُذواد 

يزبثؼخ رىجُه   -ثبَُب

ثذىس انزذسَسٍُ 

َذى انجهبد 

انًسزفُذح فٍ يخزهف 

 انًؤسسبد 

افبق  فزخ -ثبنثب

انزؼبوٌ انؼهًٍ 

انًشزشن يغ 

انىصاساد 

 وانًؤسسبد انؼهًُخ

حث التدرٌسٌن على  -اوالا 
المشاركة فً الدورات 

التطوٌرٌة وورش العمل 
المقامة فً المعهد والكلٌات 

 االخرى
حث التدرٌسٌن على  -ثانٌاا 

التعاون البحثً مع 
 المؤسسات االخرى

تنمٌة القدرات 
والمهارات 
 للتدرٌسٌن

 

9102-9191 سئبسخ انمسى + انهجُخ  

+نجُخ رمُُى  انؼهًُخ

  االداء

َشش ثذىس 1

انزذسَسٍُ فٍ اغهت 

انًجالد انؼبنًُخ 

. انشصُُخ  

ػًم ثذىس -2

رطجُمُخ رفُذ االسىاق 

.انًذهُخ  

 

تفعٌل لجان تقٌٌم االداء -0
والوقوف على امكانٌة 

تطوٌر عمل التدرٌسٌن من 
حٌث مشاركتهم فً لجان 

وتطوٌرٌة للقسم.علمٌة   
امكانٌة قٌام اتلتدرٌسٌن -9

بنشر بحوثهم فً المستوٌات 
 العالمٌة.

 

تطبٌق وتنفٌذ 
االجراءات 
 الستراجٌة
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شؤون الطلبة:: رابعاً   

 المعٌار االهداف اجراءات التحسٌن مؤشرات المتابعة والتنفٌذ مسؤولٌة التنفٌذ فترة التنفٌذ

رئاسة القسم   9102-9191
+اللجنة العلمٌة 

مقررٌة القسم+  

اسزًشاسَخ  

رذسَت انطهجخ وانزذسَسٍُ 

ػهً يزبثؼخ انذضىس فٍ 

داخم انًؼهذ ويزبثؼخ 

انًذبضشاد االنكزشوَُخ 

 إلَصبل انًبدح انؼهًُخ

قبول الطالب فً المرحلة 
االولى وتوزٌعهم على 

القاعات الدراسٌة بشكل 
متساوي وربط الدراسة 

الحضورٌة بالدراسة 
لكترونٌة وانشاء اال

 صفوف الكترونٌة.

السٌاسات 
والقبول 

 للطلبة

 

9102-9191 سئبسخ انمسى  

 يمشسَخ انمسى++

انهجُخ انؼهًُخ +نجُخ 

وصف انًمشس 

 انذساسٍ

البيخ وسش ػًم فٍ -1

يجبل انذوساد وانُذواد 

انؼهًُخ انزٍ رسهى فٍ سفغ 

 انًسزىي انؼهًٍ نهطهجخ.

رشكُم نجبٌ ػهًُخ  -2

االسبرزح يزخصصخ يٍ 

ويٍ دًهخ االنمبة انؼهًُخ 

نألششاف ػهً سُش 

 انزذسَس  نهطهجخ.

رذذَذ َمبط انضؼف نذي -3

انطهجخ روٌ انًسزىي 

انًزذٍَ نغشض وضغ 

انذهىل نهُهىض ثًسزىاهى 

 انؼهًٍ.

قٌاس ومراجعة -0
الوسائل العملٌة 

.والتعلٌمٌة  
مراجعة دقة اختٌار -9

االستاذة واعادة توزٌعهم 
مع مهارات بما ٌتناسب 

 الطلبة.
قٌاس المستوى العلمً -3

للطلبة وتحدٌد نقاط 
 الضعف الموجودة .

التحدٌث المستمر 
للمقررات والمواد 

الدراسٌة التعلٌمٌة المقدمة 
.بالقسم  

 

الدعم 
والخدمات 

 الطالبٌة
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المناهج والمقررات الدراسٌة ::  خامساً   

المتابعة مؤشرات  مسؤولٌة التنفٌذ فترة التنفٌذ
 والتنفٌذ

 المعٌار االهداف اجراءات التحسٌن

رئاسة القسم +اللجنة   9102-9191
العلمٌة +مقررٌة 

 القسم

رشكُم  

نجبٌ خبصخ ثًزبثؼخ 

ػًم انهُئخ انزذسَسُخ 

وجًغ انًذبضشاد 

وسفؼهب انكزشوَُب 

اضبفخ انً سفؼهب 

 ثبنصفىف االنكزشوَُخ

راسٌة \تطوٌر المناهج الد
بشكل دوري ورفع 

محاضرات التدرٌسٌن 
النظري الى موقع المعهد 

لالستفادة منها من قبل طلبة 
 المعهد والمعاهد االخرى 

تقٌٌم البرامج 
والمناهج 

 والمقررات

 

9102-9191 سئبسخ انمسى  

+يمشسَخ انمسى+ 

انهجُخ انؼهًُخ 

انؼهًُخهجُخ ان+  

ػًم صفىف -1

نهًىاد انكزشوَُخ 

انُظشَخ وانؼًهُخ 

ويسبػذح انطهجخ ػهً 

انذخىل نهصفىف 

.االنكزشوَُخ  

ػًم وسش ػًم 2

نهزذسَسٍُ وانطهجخ ػهً 

كُفُخ اسزخذاو انزىاصم 

انكزشوَُبً يٍ خالل 

 انًُصبد االنزشوَُخ.

العمل على تدرٌب 0
التدرٌسٌن والطلبة على 
التوافق عن طرٌق رفع 
محاضرات التدرٌسٌن 

 .pdfبصٌغة 
وكذلك شرح محاضرات 
فٌدٌوٌة وتدرٌب الطلبة 

حول كٌفٌة حصولهم على 
المحاضرات ومتابعتها 

 الكترونٌاا 
 

تحوٌل 
المناهج 

والمقررات 
من الورقً 

الى 
 االلكترونً

 

سئبسخ انمسى   9102-9191

+يمشسَخ انمسى+ 

 اسبرزح انمسى

تمكن الطلبة على عمل 
بحوث طالبٌة مشتركة 
مع تدرٌب الطلبة على 

نٌع اجهزة مختبرٌة تص
 مع االساتذة

العمل على تدرٌب طلبة 
القسم على القاء 

المحاضرات امام الطلبة 
 بمساعدة اساتذة

فاعلٌة 
التدرٌب 

 العملً للطلبة
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البحث العلمً وخدمته:: سادساً   

مؤشرات المتابعة  مسؤولٌة التنفٌذ فترة التنفٌذ
 والتنفٌذ

 المعٌار االهداف اجراءات التحسٌن

رئاسة القسم +اللجنة   9102-9191
 العلمٌة 

لُبو انزذسَسٍُ ثُشش 

انجذىس ورثجُذ 

انجذىس انًُشىسح فٍ 

انهجُخ انؼهًُخ فٍ 

لسى رمُُبد انشٌ 

وانجضل نشفؼهب انً 

 انجبيؼخ 

حث التدرٌسٌن على عمل 
بحوث تطبٌقٌة وعلمٌة ذات 

طابع عملً لغرض 
االستفادة منها انتاجٌاا ونشر 

بحوثهم فً مستوعبات 
عالمٌة لرفع مستوى 

.البحوث   

  البحث العلمً

9102-9191 سئبسخ انمسى + انهجُخ  

 انؼهًُخ 

سؼٍ انزذسَسٍُ ػهً 

ايكبَُخ سفذ انسىق 

انًذهُخ ثبنجذىس 

شاع وثشاءاد اال خز

 انزطجُمُخ

حث التدرٌسٌن على عمل 
البحوث التطبٌقٌة وامكانٌة 

الحصول على براءة 
.اختراع تفٌد السوق المحلٌة  

 

خدمة 
  المجتمع

 

 

 

 

تم بعون هللا تعالى                                                         

 

 

مصادقة السيد العميد                           توقيع رئيس القسم                                         
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