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 :فى مجال التعليم : أوالً 
  

 .العمل على تطوير محتوى المقررات والمناھج الدراسية  .١

 .دعم تطوير المعامل والبنية األساسية بالكلية  فياالستمرار  .٢

 .حزم البرامج التعليمية المتآلفة لدعم العملية التعليمية بالكلية  استخدام .٣

 .وفير سبل بسيطة لمساعدة الطالب غير القادرين مادياً ت .٤

 .للطالب وإعداد طرق كمية لتقويمه  الميدانيتطوير التدريب  .٥

 .بمختلف مجاالته  التعليميتعزيز العالقة بين الكلية ومؤسسات الحقل  .٦

زين  .٧ ياً والمتمي وقين دراس الب المتف ة الط يرعاي ية  ف طة الرياض األنش

 . والثقافية والفنية

ة ز .٨ بل المالئم وفير الس رض ت ا بغ ة وتنويعھ رض التعليمي زة الع ادة أجھ ي

يم  ة والتعل ائل التعليمي تخدام الوس ي اس ع ف ي والتوس يل العلم للتحص

 .ير تقليدية غقاعات الدراسة واستخدام طرق تعليم  فياإللكتروني 

 .ألعضاء ھيئة التدريس بالكلية  األكاديميالھيكل  استكمال .٩

ة الحس توعية الطالب . ١٠ ات اإلنسانية لتنمي ات البحث العلمي والعالق بأخالقي

  .االجتماعي والذوق العام واحترام حرية اآلخرين 

ة  .١١ تعالم عن كاف م االس يح لھ ي تت ة للطالب والت دمات اإللكتروني ين الخ تحس

  .البيانات من جداول دراسية ونتائج امتحانات وخالفه 
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 :م في مجال التعل: ثانيًا 
  

جيع أ .١ دورات تش ور ال ى حض ة عل اونيھم بالكلي دريس ومع ة الت اء ھيئ عض

التدريبية في مجال تخصصھم وكذلك في مجال جودة التعليم من خالل وحدة 

 .تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة أو بالمؤسسات العلمية األخرى 

ل ألعضاء  .٢ ة وورش العم دوات العلمي ؤتمرات والن رص حضور الم ادة ف زي

 .ومعاونيھم بالكلية ھيئة التدريس 

م  .٣ دريس بحضور دورات إعداد المعل ة ت بنجاح  الجامعيإلزام كل عضو ھيئ

تأدية  فيكجزء من متطلبات التعيين األساسية بفرض مساعدته على النجاح 

 .نقل المعلومات بسھولة ويسر إلى الطالب  فيرسالته العلمية 

 .يق الجودة والتميز التعليم بغرض تحق فيبنظام الساعات المعتمدة  اإللمام .٤

ة  .٥ دريس بالكلي ة الت ة بالخارج ألعضاء ھيئ  لالستفادةإتاحة المھمات العلمي

 .مجال التخصص  فيمن الخبرات الدولية 

 .تطوير طرق تقييم أعضاء ھيئة التدريس  .٦

تكنولوجيا المعلومات عن طريق شبكات االنترنت  فيالنظم الحديثة  استخدام .٧

 . تيالذازيادة وسائل التعليم  في

منھا  لالستفادةزيادة الدعم المخصص لمكتبة الكلية لتوفير المراجع الحديثة  .٨

 .ھيئة التدريس ومعاونيھم بالكلية  ألعضاء الذاتيالتعليم  في

ز  .٩ ع المرك ل م يالتفاع ة  اإلعالم رامج التعليمي ث الب ق ب ن طري ة ع بالجامع

 .والثقافية 
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 : اإلنجازات:  ثالثاً 
  

 :ج الدراسية في مجال المناه: أوالً 

عمل توصيف لكل مقرر دراسي يتم تدريسه بالكلية من خالل وحدة الجودة  

 .وتقييم األداء بالكلية وفى ضوء المعايير العلمية الحديثة 

 . دراسيلكل مقرر  العلميتحتوى على المحتوى  C.Dتوفير  

 .ربط المناھج الدراسية بتطورات تكنولوجيا العصر الحديث  

ع   ل توصيف لجمي ودة عم دة الج الل وح ن خ ة م ودة بالكلي رامج الموج الب

 .بالكلية  األداءوتقييم 

وى   اھج الدراسية والمحت ررات والمن ين المق مراعاة أن يكون ھناك تكامل ب

ي لة  العلم ة الص ررات القريب ل المق وعات داخ رار الموض دم تك رض ع بغ

 . يبعضھا

ررات الدراسية   ة للمق يمراعاة أن تكون المراجع العلمي مستوى الطالب  ف

 . العادي

رر   ل مق ة لك ادة العلمي ون الم اة أن تك يمراع ي دراس الب  ف توى الط مس

 ..وتتماشى مع قدراتھم الذھنية والعقلية 
 : طرق التدريس وأساليبهفي مجال :  ثانياً 

ة   ة الحديث ياستخدام الوسائل التكنولوجي دريس  ف ل  الجامعيالت  Dataمث

Show  وخالفه. 

تخدام  ورة  اس دريس المتط رق الت يط غيرة  الت داد الص ع األع ب م تتناس

ة المناقشة  –والكبيرة من الطالب على سبيل المثال طريقة المحاضرة  طريق

 .التكليفات البحثية فى مجال المشاريع الطالبية  –والحوار 

 –المحاضرات  –المناقشات (مراعاة تنوع طرق وأساليب التدريس فيما بين  

 ) .المقرر االلكتروني –التكليفات البحثية  – الدروس العملية
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 .إعداد معامل متقدمة وبرامج ومواد تعليمية متطورة  

مشاركة أعضاء ھيئة التدريس بالكلية في دورات وندوات وورش عمل  

بخصوص التعريف بنظام الساعات المعتمدة والمقررات االلكترونية بما 

 .يفيدھم في مجال التعليم الجامعي 
 : االنجازات في مجال االمتحانات : ثالثاً 

رر   ل مق ة ك ع طبيع ب م ث تتناس ات بحي ئلة االمتحان ع أس م وض وير نظ تط

ايير  زام بمع دراسي وعلى أن تكون األسئلة في حدود الزمن المقرر مع االلت

 .الخصوصالجودة في ھذا 

 .عرض جداول امتحانات طلبة الكلية على الموقع االلكتروني للجامعة  

 .ستعانه به عند الضرورة إلل C.Dإجابة لكل امتحان على  توفير نموذج 

 .للجامعة  االلكترونيعرض نتائج االمتحانات  على الموقع  

حيح   ع تص رض من ة بغ ل الكلي حيح داخ ة للتص اء قاع ة  أيإنش ةورق  إجاب

 .خارج الكلية 

رول   يإنشاء الكنت ة  االلكترون ذيبالكلي ييساعد  وال ائج  ف سرعة رصد النت

 ً  . اإللكترونيةوإعالنھا من خالل بوابة الجامعة  الكترونيا
 : التقويمفي مجال االنجازات :  رابعاً 

ل األخذ في   مراعاة عدم االعتماد في مجال تقييم الطالب على عنصر واحد ب

ة  ات العملي يم  من خالل التطبيق االعتبار ضرورة تعدد مجاالت وطرق التقي

 .ية بكل قسم من أقسام الكلية والتدريب الميداني وخطط المشاريع الطالب

از  ة  اجتي ة بكيفي ة الخاص دورات التدريبي اونيھم ال دريس ومع ة الت اء ھيئ أعض

ئلة  ياغة األس ةص تويات  االمتحاني م المس اس معظ ا قي ن طريقھ ن ع ث يمك بحي

 .المعرفية لدى الطالب 

 :تطوير منظومة التقويم على أن تستخدم طرق التقويم المختلفة مثل  

   مبدئيالالتقويم   .أ 
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 المرحلي التقويم   .ب 

  التقويم النھائي  .ج 
 ) :تدريب وتأهيل(في مجال إعداد األساتذة الجامعيين : خامسًا 

ة   دورات التدريبي ن ال دد م ى حضور ع ة عل دريس بالكلي ة الت اء ھيئ زام أعض إل

 .بالجامعة لتنمية قدراتھم قبل التقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ 

اد بعض أعضاء ھ  اً إيف ؤھلين علمي دريس الم ة الت ييئ اوت  ف ة تتف ات علمي مھم

ة  ١٢-٦مدتھا من  د من أعضاء ھيئ ل جدي شھراً خارج الوطن بغرض إعداد جي

 .دفع عجلة التنمية  بالوطن  فييكون قادرا على المساھمة  لكيالتدريس 

د   ي تعق ؤتمرات الت دوات والم ي الن دريس ف ة الت د من أعضاء ھيئ مشاركة العدي

 .جامعة وخارجھا داخل ال

 .صياغة المعايير األكاديمية للبرامج الدراسية  

 .نشر ثقافة الجودة وإبراز أھميتھا في العملية التعليمية  

ي وفى مجال   المشاركة فى حضور دورات تدريبية متقدمة في مجال الحاسب اآلل

            .اللغة االنجليزية 


