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 اللجنة الجودة بالقسم  لجنة

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢/ ٧ 

 دورة انعقادها تنعقد أسبوعيا منذ إنشائها حثي اعتماد البرنامج. 

يتم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم خبرة في أعمال الجودة والحاصلين 

 على دورات في الجودة.

 طبيعة تشكيلها

 القسمنشر ثقافة الجودة داخل  -1

االكاديمى  -2 االعتماد  على  للحصول  الجودة  لضمان  القومية  الهيئة  سياسة  تنفيذ 

 للبرنامج

 تطوير جودة فرص التعليم والتعلم داخل القسم -3

 تنفيذ خطط التحسين املستمر بالبرنامج  -4

اعتماد آليات للمتابعة وتقويم األداء في كافة أنشطة القسم التعليمية والخدمية في   -5

 ئة القومية لضمان الجودة ضوء معايير الهي

 تفعيل مشاركة البرنامج لألطراف املجتمعية.  -6

 الهدف 
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 . _تبنى املعايير األكاديمية القياسية املرجعية1

بأعمال    -2 الخاصة  التقارير  وإصدار  واستيفائها  املعايير  وسير  الجودة  أعمال  متابعة 

 والتواصل مع وحدة الجودة بكلية اآلداب جامعة املنوفية. شهريا الجودة 

 مخ خالل عقد ورش عمل لألطراف ذات الصلة بالبرنامج من:  نشر ثقافة الجودة_ 3

 املعاونة. أعضاء هيئة التدريس والهيئة   -

 الجهاز اإلداري  -

 طالب البرنامج -

  ، هيئة التدريس والهيئة املعاونةأعضاء    كل من  لقياس مدى وعي  اتتطبيق استبيان  -4

 بأنشطة وممارسات نظام الجودة بالبرنامج  ، الطالبالجهاز االداري 

أعمال الجودة من خالل عقد تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس فيما يخص    -5

 ورش عمل دورية خاصة بـ: 

 توصيف املقررات   -

 إعداد تقارير املقررات. -

   برنامج._ إعداد الدراسة الذاتية لل6

 جودة من الطالب للمشاركة في أعمال الجودة والتوعية بها. _ تكوين فريق 7

 . ألنشطة وممارسات الجودة للبرنامج أرشفة الكترونيةعمل  -8 

    .متابعة تطبيق خطة تعزيز وتطوير الجودة للبرنامج -9

اإلشراف على إعداد ملف لكل مقرر بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم،   -10

اإلمتحانية   األوراق  نماذج  دراس ي،  فصل  لكل  املقرر  وتقرير  املقرر  )توصيف  يتضمن 

 مسئولياتها طبيعة 
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بالتدريس،   للقائمين  الذاتية  السيرة  املقرر،  في  الطالب  أنشطة  من  نماذج  للمقرر، 

 . استبيانات رضا الطالب عن املقرر، ……..(

 _اجتياز دورات تدريبية في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي.1

 _ القدرة علي التخطيط اإلستراتيجي. 2

 _ اإلسهام في أعمال الجودة والتطوير املستمر . 3

 _ القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط. 4

 الطارئة._ القدرة على اتخاذ القرارات وحل املشكالت 5

 _ العالقات الشخصية الطيبة والتمتع باحترام أعضاء هيئة التدريس. 6

 __ الكفاءة والنشاط العلمي.7

معايير اختيار  

 االعضاء 

 اللجنة لجنة تحديث الرؤية والرسالة 

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

حدوث   تنعقد بشكل منتظم عقب تخريج أول دفعه من البرنامج  أو بشكل طارىء عند  

اى تطور فى البرنامج واضافة اى مستجدات حديثة فى منظومة التعلم فى البرنامج ملواكبه  

 .متطلبات سوق العمل بما يتفق مع رؤية الكلية والجامعة

 دورة انعقادها

 طبيعة تشكيلها   ثالثةمن أعضاء هيئة التدريس. 
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يتوائم مع رؤية االطراف  1 بما  املستقبليه  القسم  املجتمعية  وتحقيق _ تحديث رؤية 

 الشراكه املجتمعيه والتنمية املستدامه   

_ تحديث رسالة البرنامج فى ضوء متطلبات وضع البرنامج املستهدف لتأهيل الطالب  2

 ملواكبه التطورات الحديثة فى املجال  

اخالقيا  3 له  مناسبين  طالب  استقطاب  مع  افق  يتو بما  البرنامج  اهداف  تحديث   _

 ومعرفيا  

 الهدف 

ضوء    _1 في  سنوات  ثالث  كل  البرنامج  وأهداف  ورسالة  لرؤية  الدورية  املراجعة 

 مستجدات العصر أو سنويا إذا كانت هناك حاجة لذلك. 

  ةتحديث الرؤية والرسالورش عمل  فى   ةللمشارك  ةدعوة االطراف املجتمعية املختلف   -2

 واالهداف للبرنامج. 

ورسالة  _  3 رؤية  اتساق  مدى  من  وأهداف  التأكد  ورسالة  رؤية  مع  البرنامج  وأهداف 

 الكلية. 

 طبيعة مسئولياتها 

الخطط  1 وضع  فى  سابقة  لديهم خبرة  ممن  اكثر  او  استاذ  االقل  على  اللجنه   تكون   _

 االستراتيجيه بالكلية 

 اإلسهام في أعمال الجودة والتطوير املستمر .  -2

 القدرة على اتخاذ القرارات وحل املشكالت الطارئة. -3

 العالقات الشخصية الطيبة واحترام أعضاء هيئة التدريس.-4

معايير اختيار  

 االعضاء 
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 .الكفاءة والنشاط العلمي-5

 اللجنة وتطوير البرنامج  مراجعة

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

 على األقل، وتوثق لجلساتها في      
ً
 شهريا أو ربع سنويا

ً
تعقد هذه اللجنة جلساتها دوريا

البرنامج   إدارة  مجلس  في  قراراتها  وتعرض  اللجنة  أعضاء  من  موقعة  رسمية  محاضر 

 بصفة دورية من خالل رئيس اللجنة بغرض التطوير والتعديل

 دورة انعقادها

 عة تشكيلهاطبي ثالثة من أعضاء هيئة التدريس. 

العمل على مراجعة وتحديث البرنامج وتطويره بصفة دورية من خالل تحديث توصيف  

 املقررات ووسائل التعليم والتعلم ووسائل وأدوات تقويم البرنامج.

 الهدف 

 قبل تسلميها لوحدة  -1
ً
إعداد ومراجعة توصيف البرنامج واملقررات الدراسية له سنويا

 ضمان الجودة. 

 متابعة مدى اإللتزام بتوصيف املقررات الدراسية أثناء العملية التدريسية  -2

 طبيعة مسئولياتها 
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مع    -3 بالتنسيق  بالبرنامج  الخاص  السنوي  التقرير  ومنسق إعداد  املعايير  مسئولي 

 .البرنامج

الت 4 خالل    تحقق  من أكد  _  من  البرنامج  من  املستهدفة  التعلم  نتائج  مخرجات 

 نات. ونتائج االمتحا املختلفة االستبيانات

قبل  5 من  الدراسية  املقررات  بتطوير توصيف  اقتراح خاص  أي  مراجعة ومناقشة   _

الخ وعمل    ... التعليم والتعلم  أنماط  املقرر أو  التدريس يتعلق بمحتوى  أعضاء هيئة 

 تقرير بذلك والعرض على مجلس القسم. 

اقتراح  6 املباشر  تحديث  _  وغير  املباشر  التقويم  وأدوات  والبرنامج وسائل  للمقررات 

 وعرضها على مجلس القسم. 

 _ التنسيق مع وحدة ضمان الجودة في عملية تقييم الطالب للمقررات الدراسية. 7

مقرر    -8 تقويم  استبيان  بنتائج  البرنامج  وخارج  داخل  التدريس  هيئة  أعضاء  اعالم 

 دراس ي  ونتائج تحليل الورقة االمتحانية واعتماد ذلك في مجلس القسم

 قد اجتماعات دورية للتوصل إلى مقترحات تساهم في إثراء املقررات الدراسية. _ ع9

في  10 مهاراتهم  لتنمية  بالقسم  التدريس  هيئة  ألعضاء  دورية  عمل  ورش  تنظيم   _

 :  املوضوعات ذات الصلة مثل

 في ضوء تطور طرائق وأساليب التعليم والتعلم  التعليم والتعلم  أساليب  -

 ية مواصفات الورقة االمتحان  -
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_ دراسة املقترحات حول بعض املوضوعات الخاصة بالبرنامج واملقررات التي ُيطلب  11

  رأي القسم حولها، وعرضها على مجلس القسم.

للبر 12 والخارجي  الداخلي  املراجع  اختيار  معايير  وضع  التطوير و   نامج_  خطة  مراجع 

 . والتعزيز وعرضها على مجلس القسم

 مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات في التخصص. _ حضور 1

 _ اجتياز بعض الدورات وورش العمل في مجال الجودة أو االستعداد لاللتحاق بها.  2

_ مهارات التواصل مع اآلخرين والعالقات الطيبة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة  3

 املعاونة واإلداريين.  

 _ القدرة على التخطيط وحل املشكالت. 4

 لقدرة على العمل في فريق_ ا5

 _ ان يكون أحد أعضاء اللجنة علي االقل له خبرة في مجال القيادة. 6

اللجنة علي االقل قد ساهم في وضع الخطة االستراتيجية  7 ان يكون أحد أعضاء   _

 للكلية. 

 معاييراختياراالعضاء 
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 اللجنة اللجنة العلمية 

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

 دورة انعقادها تنعقد دوريا )ربع سنوي( منذ إنشائها حثي اعتماد البرنامج. 

 طبيعة تشكيلها خمسة من أعضاء هيئة التدريس . 

 تطوير األداء التدريس للسادة أعضاء هيئة التدريس -1

 بث روح التعاون بين السادة أعضاء هيئة التدريس في املشاركة في التأليف العلمي  -2

 تنفيذ خطط التحسين املستمر بالبرنامجاملساهمة في  -3

معايير  -4 في ضوء  العلمية  القسم  أنشطة  في  األداء  وتقويم  للمتابعة  آليات  اعتماد 

 الهيئة القومية لضمان الجودة 

 متابعة اإلنتاج العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس .  -5

 الهدف 

 . بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس املقرراتمحتوى الدورية لتحديث  املراجعة_ 1

 . املعتمدةاملقررات بالتوصيفات محتوى _مطابقة 2

ونواتج    -3 الدراسية  الالئحة  مع  افقها  تو ومدى  للمقررات  العلمي  املحتوى  مراجعة 

 التعلم املستهدفة. 

للكتابة  فترضه القواعد العلمية  ت_ التأكد من مراعاة معايير الكتابة العلمية وفقا ملا  4

 العلمية. 

 طبيعة مسئولياتها 
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 اللجنة املواد املالية الذاتية والتسهيالت املادية 

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

 
ً
 انعقادهادورة  شهريا

 وضع آليات للتعامل مع املمارسات التي ال تتفق مع أخالقيات املهنة. -5

تحديد ضوابط ومعايير االلتزام بحقوق امللكية الفكرية والنشر فيما يتعلق بالكتب  -6

 راسية، وتحديد املمارسات املحظورة واملسموحة. دال

 وضع آليات التعامل مع املمارسات املحظورة للملكية الفكرية.   -6

 تحديد أسعار الكتب الدراسية في ضوء ما تحدده أنظمة الجامعة. -7

 _ السادة األساتذة بالقسم. 1

 _ القدرة على حل املشكالت واتخاذ القرار 2

 _ اإلسهام في أعمال الجودة والتطوير املستمر . 3

أن  4 )التأليف_   تخصصه  مجال  في  علمي  إسهام  له  املتميز   -يكون   العلمي    - النشر 

 اإلشراف على الرسائل العلمية( واالطالع على ما هو جديد في تخصصه. 

معايير اختيار  

 االعضاء 



 

 

 

 

 

 

ومهنيا قادرين على مواكبة التطور ومالئمة سوق العمل   نفسيين أكاديميا  : : يعهد برنامج علم النفس بتأهيل إخصائيين وباحثين رسالة البرنامج
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رئيس القسم ، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس ، واحد أعضاء الهيئة املعاونة ، مع  

 موظف  من إدارة الحسابات أو املالية بالكلية. 

 طبيعة تشكيلها

 الهدف  تحديد املوارد املالية وأوجه االنفاق الخاصة بالبرنامج. 

 املوارد املالية. لتعزيز تنمية واملقترحات فكار األ _ تقديم 1

 تحديد  بنود اإلنفاق للبرنامج.  -2

 واعداد التقارير عنها . البرنامج  ملوارد املتابعة الشهرية-3

تتضمن التصميم واملساحة _ اإلضاءة والتهوية   الكترونية قاعدة بيانات  عمل _3

 وسائل األمن والسالمة.   للقاعات واملعامل و _

لنشر الوعي بقواعد األمن والسالمة لألطراف ذات _ وضع خطة موثقة ومعتمدة 4

 الصلة بالبرنامج.  

وتجهيزاتها ومعداتها   البرنامج  املالكترونية بمكتبة ومعقاعدة بيانات عمل _ 5

 وصالحيتها لالستخدام وصيانتها وتحديثها. 

 طبيعة مسئولياتها 

 _ االملام بمتطلبات العملية التعليمية. 1

 _ القدرة على تنمية املوارد. 2

 _ القدرة على اتخاذ القرار وحل املشكالت وإدارة الوقت. 3

معايير اختيار  

 االعضاء 
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 _ مهارة الشخصية القيادية.4

 _ مهارة التنظيم واالهتمام الكبير بالتفاصيل  5

 _ القدرة على وضع الخطط املالية املستقبلية . 6

 

 اللجنة الشكاوى الخدمات النفسية وتلقي   

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

 
ً
 دورة انعقادها شهريا

 طبيعة تشكيلها الهيئةاملعاونةثالثة من أعضاء هيئة التدريس ، واحد أعضاء 

مجتمع   مؤسسات  وأعضاء  املنوفية  جامعة  طالب  ملساعدة  نفسية  خدمات  تقديم 

أو   الدراس ي  مستواهم  وتحسين  النفسية  مشكالتهم  تجاوز  على  املنوفية  محافظة 

الوظيفي، والحد من التعثر األكاديمي أو املنهي،وتوظيف طاقاتهم فيما يعود عليهموعلى  

 نفع والفائدة من خالل اآلتي : املجتمع بال

➢   
ً
سليما  

ً
توجيها املنوفية  طالبجامعة  توجيه  إلى  النفسية  الخدمات  وحدة  تهدف 

 أكاديميا وحياتيا. 

 الهدف 
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بأيسر  ➢ الجامعة  دخول  من  أهدافهم  علىتحقيق  الطالب  مساعدة  إلى  تهدف 

الطرق،وأكفأها وذلك من خالل مساعدتهم على حل مشكالتهم واتخاذ قراراتهم 

لية،ومساعدتهم على التكيف مع النظام األكاديمي وإزالة األسباب التي  بكفاءة عا

  تؤدي إلى التأخر في الوصول إلى أهدافهم املستقبلية. 

 إجراء مقابالت تشخيصية للحاالت التي تتردد على العيادة._ 1

 إجراء جلسات ارشاد أو عالج نفس ي حسب تشخيص كل حالة. -2

3 
ً
حل بعض املشكالت التي تواجههم   والعمل على_ متابعة الطالب املتعثرين دراسيا

 . مع املرشد األكاديمي أو الرائد األكاديميلتعاون بامادية( -صحية-اجتماعية-)نفسية

عالج  لحاالت التي تحتاج إلى لالتعاون مع املستشفيات الجامعية لتقديم الدعم  -5

 .نفس ي

 . املختلفة لخدمات النفسيةا من الهيئة املعاونة لتقديمتأهيل وتدريب كوادر  -6

 الحلول املقترحة.وتحليل األسباب وتقديم الطالب عن شكاوى  دورياعداد تقرير -7

 كتابة تقرير شامل عن عدد الحاالت املترددة على العيادة.  -8

 طبيعة مسئولياتها 

 مجال علم النفس االكلينيكي. _ يكون حاصال علي درجة املاجستير أو الدكتوراه في 1

 لديه خبرة في ممارسات العالج واإلرشاد النفس ي.  2_

 اختيار دورات تدريبية في مجال العالج واإلرشاد النفس ي. 3_

معايير اختيار  

 االعضاء 
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 القدرة على اتخاذ القرار وحل املشكالت.  4_

ونفسيا    5_ ومهنيا  أكاديميا  لهم  الدعم  وتقديم  الطالب  مع  والفعال  الجيد  التواصل 

   وأخالقيا. 

 

 اللجنة لجنة املختبرات النفسية واملعامل والتدريب

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

 دورة انعقادها شهرًيا 

 طبيعة تشكيلها خمسة من أعضاء هيئة التدريس ، وثالثة من أعضاء الهيئة املعاونة. 

النفس التجريبي في املقررات  توظيف األجهزة املعملية التي يتضمنها معمل علم  .1

العملية التي يتضمنها البرنامج مثل: علم النفس التجريبي ، وتجارب في علم النفس 

 ، وتجارب الشخصية 

توظيف االختبارات النفسية التي يتضمنها معمل علم النفس في بعض املقررات   .2

العملية مثل:علم نفس طفل ، علم نفس النمو ، مقدمة في القياس النفس ي ،  

 قياس نفس ي متقدم ، والفحص النفس ي اإلكلينيكي  

توظيف أجهزة الحاسب اآللي قي املجاالت التطبيقية ملقررات مثل الحاسب اآللي   .3

 واالحصاء. 

 الهدف 



 

 

 

 

 

 

ومهنيا قادرين على مواكبة التطور ومالئمة سوق العمل   نفسيين أكاديميا  : : يعهد برنامج علم النفس بتأهيل إخصائيين وباحثين رسالة البرنامج
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التأكد من أن ما يتم توظيفه من أجهزة معملية واختبارات نفسية في املقررات   .4

 املذكورة أعاله يتسق مع مع ما جاء في توصيف هذه املقررات

ندوات وورش عمل خاصة بتوعية الطالب بامليثاق األخالقي للتعامل مع  عقد  .5

 املرض ي والعمالء.

املساهمة في إكساب الطلبة املهارات اإلرشادية واإلكلينيكية للتعامل مع العمالء   .6

 واملرض ي النفسيين. 

 _ تفعيل التعاون بين القسم والجهات املعنية بالتدريب امليدانى. 7



 

 

 

 

 

 

ومهنيا قادرين على مواكبة التطور ومالئمة سوق العمل   نفسيين أكاديميا  : : يعهد برنامج علم النفس بتأهيل إخصائيين وباحثين رسالة البرنامج
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 . بمختبرات البرنامجاألجهزة واملقاييس النفسية  _ حصر ١

 تدريب الطلبة على استخدام األجهزة واملقاييس النفسية بها.  2_

 _ تحديد احتياجات القسم من األجهزة واملقاييس النفسية. 3

 _ دراسة العروض املقدمة من الشركات املنتجة للمقاييس واالختبارات النفسية. 4

شراء األجهزة واملقاييس النفسية الحديثة بما يخدم العلمية   اقتراحات بشأن_ تقديم 5

 التعليمية. 

املتاحة  -6_ النفسية  واالختبارات  املقاييس  تضم  الكترونية  بيانات  قاعدة  عمل 

 بالبرنامج.  

 . تنظيم الرحالت العلمية للتدريب امليداني بالبرنامج  - 7

شرح  8 تتضمن  الكترونية  بيات  قاعدة  واالختبارات  _عمل  املعملية  التجارب  جميع 

افق مع استخدام التعليم الهجين.  النفسية تتو

 .  أجهزة املعمل التجريبي وأجهزة معمل الحاسب اآللي  صيانة   متابعة_ 9

 _ترجمة أدلة األجهزة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية، وكذلك محتويات هذه األجهزة.10

 يداني اإلكلينيكي والتربوي والصناعي. _ متابعة الطلبة في التدريب امل11

 _ تذليل الصعاب التي تواجه الطلبة بالتدريب امليداني.12

 _اإلشراف على الطلبة فى إعداد دراسة الحالة وجمع وفحص امللفات التدريبية. 13

 مسئولياتها طبيعة 
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 املشاركة في تنظيم االمتحانات الشفوية ملقررات التدريب امليداني بالبرنامج . -14

 دليل التدريب امليداني بالقسم. _اعداد ١٥
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 المستدامةوخدمة المجتمع في ظل منظومة التعليم الهجين وأهداف التنمية 

 ديمية وخدمات نفسية محليا  وإقليميا  : يسعي برنامج علم النفس للريادة والتميز في تقديم مخرجات أكارؤية البرنامج

 3056داخلى :    2221987/048 -2221027كلية اآلداب قسم علم النفس    ت: –العنوان: شبين الكوم مجمع الكليات 

           

http://mu.menofia.edu.eg/art/PSY/View/70556/ar 

E mail:       psychology_dept@art.menofia.edu.eg 

 

Menoufia University 

Faculty of Arts 

Psychology Department 

_ البد أن تتضمن اللجنة على األقل عدد أستاذ أو أستاذ مساعد من القائمين 1

بتدريس املقررات التي تتضمن تطبيقات معملية أو من له خبرة في تدريس مقررات  

 القياس النفس ي وعلم النفس التجريبي.

مدرس من القائمين بتدريس املقررات  1البد ان تتضمن اللجنة على األقل عدد _ 2

 .التي تتضمن تطبيقات معملية

من الهيئة املعاونة مدرس مساعد ومعيد باإلضافة   2_ البد أن تتضمن اللجنة عدد 3

 إلى فني املعمل.  

س  _لديهم خبرة تطبيقية فى مجال التخصص كعلم النفس االكلينيكى وعلم النف 4

 الصناعى والفئات الخاصة. 

 _  القدرة على التواصل مع جهات التدريب املختلفة5

معايير اختيار  

 االعضاء 

 

 اللجنة تكنولوجيا املعلومات واإلعالم

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 
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 )ربع سنوية على األقل(، وتوثق لجلساتها في محاضر  
ً
اللجنة جلساتها دوريا تعقد هذه 

موقعة من أعضاء اللجنة وتعرض قراراتها في مجلس إدارة البرنامج بصفة دورية رسمية 

 . من خالل رئيس اللجنة

 دورة انعقادها

عضوين من أعضاء هيئة التدريس ، وأحد أعضاء الهيئة املعاونة، وموظف من وحدة 

 تكنولوجيا املعلومات بالكلية. 

 طبيعة تشكيلها

جيا فى التعلم من خالل استخدام الكتب  _ توعية الطلبة باستخدام التكنولو 1

 واملنصات االلكترونية. 

 _ البقاء على قنوات االتصال املفتوحة مع جميع طالب البرنامج.2

 _ تقديم املستجدات والتغطيات لنشاط البرنامج. 3

 _ خلق بيئة محفزة للتعلم التكنولوجي بالبرنامج. 4

 املعينة. تفعيل التعاون بين القسم والجهات _ 5

 _ التوعية بدور التكنولوجيا فى تحقيق التنمية املستدامة6

 الهدف 

للتعريف 1 املوقع  من تحديث  بها  املكلفة  باملهام  اللجنة  وتقوم  البرنامج  موقع  تحرير   _

 . بالبرنامج وإبراز جميع أنشطة وأحداث وفعاليات البرنامج 

با 2 بالبرنامج  الخاصة  واألخبار  اإلعالنات  جميع  نشر  الحائط  _  لوحات  على  نتظام 

 والتي خصصت كل منها لإلعالن عن أنشطه محددة.بالبرنامج 

 طبيعة مسئولياتها 
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أفالم3 وتصوير  إعداد  البرنامج   _  ورسالة  نشأة  تضمن  البرنامج  عن  وثائقية  فيديو 

إحدى  تخريج  القسم وحفل  ورئيس  والوكيل  الكلية  كلمة لسعادة عميد  مع  وأهدافه 

اسبات املختلفة للتعريف بالبرنامج ويتم االحتفاظ  ليتم عرضة في املن الدفعات بالبرنامج

 به في مجلس البرنامج. 

املنصات  4 استخدام  مثل  التعليم  في  التكنولوجيا  استخدام  على  الطلبة  تدريب   _

 االلكترونية

 _ إعداد وطباعة وتوزيع الخطط الدراسية ودليل للبرنامج.5

لطالب املتفوقين واملتعاونين وا شهادات تقدير ألعضاء هيئة التدريس _ إعداد وطباعة6

إلى   باإلضافة  الجامعة  داخل وخارج  من  البرنامج    البرنامج دروع تحمل شعار  عمل  مع 

 والكلية.

 عمل وتحديث  لوحة شرف أوائل البرنامج  نهاية كل عام دراس ي. -7

داخل  8 إضافية  إعالنية  لوحات  تركيب  والبروشورات   البرنامج_  البوسترات  وعمل 

 .والنشرات

 _ توفير خدمات التصوير الفوتوغرافي ألنشطة البرنامج9

 ل التغطيات اإلعالمية البرنامجم_ ع10
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صفحة _ متابعة املحاضرات اإللكترونية على منصة الجامعة ووضع الجداول علي  11

 . البرنامج الرسمية

 _ القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة 1

 _ القدرة على التواصل الفعال مع الجهات املختلفة 2

 _ القدرة على اإلدارة الفعالة3

معايير اختيار  

 االعضاء 

 

 اللجنة متابعة الخريجين 

 تاريخ اعتمادها  ٢٠٢١/ ٢ /٧ 

 )ربع سنوية على األقل(
ً
 دورة انعقادها . تعقد هذه اللجنة جلساتها دوريا

 طبيعة تشكيلها . عضوين من أعضاء هيئة التدريس ، وأحد أعضاء الهيئة املعاونة

مجاالت العمل  _ متابعة خريجي البرنامج وتوجيههم لسوق العمل والتنسيق مع  ١

املختلفة بهدف التطوير املستمر في العملية التعليمية بالبرنامج لتحسين وضمان جودة 

 الخريجين ليتالءم مع متطلبات سوق العمل . 

 الهدف 
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_ تأهيل الطلبة الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل داخل الوطن  ٢

 وخارجه.  

 .البرنامج سنويا  خريجيأعداد  حصر -1

 .الخريجين تحديد آلية للتواصل مع -2

 انشاء قاعدة بيانات خاصة بخريجي البرنامج.  -3

من خالل عقد الدورات التدريبية    وتقديم الدعم املناسب لهم الخريجين توجيه -4

 املهنية املختلفة. 

 .ونهاهاملشاكل التي يوجللقاء سنوي للتعرف على  الخريجين دعوة -5 

 طبيعة مسئولياتها 

 خريجي البرنامجالقدرة على التواصل الفعال مع   ١

 الفعالة._ القدرة على اإلدارة ٢

معايير اختيار  

 االعضاء 

 

 

 

 


