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رسالة 

وأهداف 

 البرنامج 
 

تحديث رؤية ورساااااااااااارنة و هددس    ر   ه دسااااااااااااة  
 دن ظم ودنحرسبرت 

دنتااادريا ودن وا ودنج ي  أ و ر ااارا دنقدااا  نت اااد م  دعوة دعضااااااااااااااااار  ه  اااة  
دند ت حرت نل ؤية ودن ساااااااااارنة ود هددس دنته   ي تون هر نه    ر   ه دسااااااااااة  

 دن ظم ودنحرسبرت 

 شاااااااااااااا  دن ؤياة ودن سااااااااااااااارناة نه دند تد  دنادد له 
 ودنجررجه نل سم

صااةحة دن ساام   -دسااتجددا دنوساارال  درننت و ثة  ا  ودندوإل  درننت و ه نلنلثة 
 (. Facebookعلى  وإل  دنتودص  درجتدرعه 

 دن سم.    ركأ بررزةدستجددا نوحرت دعرالثة نه 
 دنب  ر  دإلت دح دآلنثرت دنوز ة و  ذ  ودن ة  عضر   آنثرت  قتددة ند دجقة وتحديث دن سرنة ود هددس

قيادة وتنظيم 

 البرنامج 

 

 تةق   درجتدرعرت دنشه ية ن دث  دنل رن دنل رن دنددعدة نقد  دنب  ر   ت ظثم
 در تثرر د  ا   عضر  دنل  ة وحاهم على دند دجقة وعد  دنوزا نلت وي  دنب  ر      دجقة وت وي ن  ة  دنتأك د على  هدثة  
 عد  درستبثر رت دنوز ة د كرد دثةت  ثم  دد  دنقثردة 

 وض  آنثرت نتحديث دنهثك  دنت ظثده دند دجقة دندورية نلهثك  دنت ظثده

عد      ثة ن ظرا دندقلو رت نحةظ دنبثر رت دندجتلةة ودرستةردة  أ دن وا   ظرا دندقلو رت ودنتوث ق 
 نه ت وي  دن ظرا

   دجقة رالثا دن سم نه دندقلو رت دند دد  ش هر درننت و هدوإل  دن علىإترحة  قلو رت دنب  ر   
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الموارد 

المالية 

والتسهيالت  

المادية 

 الداعمة

 ت وي  دندقر  
 ساااتلم رت  قر  (   –تحديد دحتثرجرت دن سااام  أ  جهمة  قدلثة وحرساااي دنى 

 وعدد ك  ص ف ن  رسي عدد دن وا نه ك  نص 
 ت ه م دن رعرت بأحدث  جهمة دنق ض دنتةرعلثة ودر ت  ت  ت وي  دن رعرت دندردسثة

تةق   وحدة ذدت طرب   رص، دنقد  على تون   بقض دندودرد  أ دنشاا كرت  دنقد  على زيردة دندودرد دندرنثة دنذدتثة
 ودنج ي  أ

 قااددت د  أ ودنسااااااااااااااو ااة نه دن اارعاارت    ت ك ااي 
 دندردسثة، ودندقر  

دنقدا  على تون   دندقاددت دنوز اة ود تثارر   اركأ وضاااااااااااااا   قاددت درطةار   
 دد   دن سم

 ميكنة مكتبة القسم 
د شااااااااااااااار     اار   إلودعااد  ثاار اارت  كتباارت، وتون   كاا  دندقلو اارت عأ دننتااي  

 دندتون ة برندكتبة
 توعثة   ي ه دن سم ندعم عدلثة إ شر  دندصقد برن هود دنذدتثة  توفير مصعد كهربائي 

  جرطبة دن ر قة نتون   دند مد ثة دنوز ة عمل صيانة كاملة للمبنى 
  جرطبة دن ر قة نبثرن دنحرجة دندرسة دنى دترحة  د ة در ت  ت  توفير االنترنت لمنسوبي البرنامج 

المعايير  

األكاديمية  

 للبرنامج 

تحديث مواصففف ات جريج برنامج هندسفففة النظم  

 والحاسبات 

 .الهيئة القومية لضمان الجودةاالطالع على مواص ات جريج الهندسة من 

 عمل الورش الالزمة لتحديث المواص ات 

 NARS2018دندقري   د كرد دثة االطالع على  تحديث دندقري   د كرد دثة نلب  ر  

 د كرد دثة نلب  ر  المعايير  عمل الورش الالزمة لتحديث 
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دناااااجاااااااااا يااااا  ودندقري      دجقة  اااااودصاااااااااااااااةرت آنثة  
 دإلت دح دآلنثرت دنوز ة و  ذ  ودن ة  عضر  دنب  ر   د كرد دثة نلب  ر  

عدااا  دنتحساااااااااااااا  ااارت دنوز اااة   ااار  على ت  ي    
 دندد له ودند دج  دنجررجهدند دج  

درطوع على دنت رري ، ودتجرذ درج د دت دنتصااااااااااحثحثة دنوز ة ندودصااااااااااةرت 
 دنج ي  ودندقري   دركرد دثة

 تنلثف ن  ة دندوإل  درننت و ه بإعون دند لوا  دعون  ودصةرت دنج ي  ودندقري   د كرد دثة
  دودت ون ر دت وورش عد  عأ دندقري   د كرد دثةع د   د كرد دثةتوعثة   سو ه دنب  ر   برندقري   

تصميم  

 البرنامج 

 

توصااااااااااااااثف وت  ي  دنب  ااار   ودند  ردت تحااادياااث  
 .دندردسثة

 ع د دوردت تدريبثة وورش عد 

 دند دجقة دنجررجثة نلد  ردت ودنب د   دندردسثة
 د تثرر دند دجق أ دنجررج  أ

 إرسرل دنب  ر   ودند  ردت دندردسثة نلد دجقة دنجررجثة 
 دردسة ت  ي  دند دج  دنجررجه بد لا دن سم 

 درطوع على ت  ي  دند دج  دنجررجه،   ذ ر   د ط دس نه دنب  ر  . دتجرذ درج د دت دنوز ة نتحديث رالحة دنب  ر  

 الطالب 

 

دنب  ااار    بدمد ااار  دنة إلاااة درعاااددد اااة    توعثاااة طوا 
 ن وا تنون جرذبة نهم 

يف دن وا بد ررت  ق  ت   دنب  ر        ي هبق رصااااا   د مة  أ   درساااااتقر ة
 دنب  ر   نج ي هدنقد  دندترحة 

 د كرد دهتةق   دررشرد 
 دجتدرعرت دورية    دند شديأ د كرد د  أ 

 دن وا د  رز   دجقة  لةرت 
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 د كرد دهقثرس رضر دن وا عأ ددد  دند شد 

 دندتةوإل أ  تحديد دن وا  دندتةوإل أدعم دن وا 
 تن يم دن وا دندتد ميأ 

 دعم دن وا دندتقا يأ
 ووض  آنثة نلدتربقة تحديد دن وا دندتقا يأ نلب  ر   

 حرضاااااااااااااا دت   دجقة وحصاااااااااااااا  عدلثة ندعم كرنة دن وا  رصاااااااااااااة  عد   
 دندتقا يأ   هم

 دنجرصة درحتثرجرت رعر ة دن وا ذو  
 دنجرصة درحتثرجرت آنثرت ن عر ة دن وا ذو   وض 

 تون     ركأ ثر تة نهم نه دنددرجرت وتحديد حدرا  رص  ذو  درعرإلة
دعم  شااااارركة دن وا نه دندسااااارب رت ود  شااااا ة  

 دندجتلةة
ود  شاااا ة نلتةرع   عد  ن ر دت    دن وا نشاااا ح  هدثة دندساااارب رت نلت رنا 

  تدريبثة    دند تد     ت د م ورش

 قثرس رضر دن وا 
  د كرد دهدساااااااااتبثر رت نقثرس رضااااااااار دن وا عأ دن بول ودنتحوي  ودررشااااااااارد 

 ودنتدريي دند دد ه وط ق دنت ويم ودنتقلمو سرن ي دنتقلثم 

أعضاء هيئة  

التدريس 

ه  ااة دنتاادريا  ت دثااة إلاادردت و هاارردت  عضااااااااااااااار   
 ودنه  ة دندقرو ة

،  عدا  دوردت تادريبثاة ، تحادياث   اة دنتادرياي   ار ا على درحتثارجارت دنتادريبثاة
 ت  ثم نرعلثة دنتدريي و 
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والهيئة  

 المعاونة 
قثرس دن ضااااااااار دنوءثةه  عضااااااااار  ه  ة دنتدريا  

 ودنه  ة دندقرو ة
ع ض و  رإلشااااااااة دن ترال  ودتجرذ درج د دت دنتصااااااااحثحثة  ،  ط ح درسااااااااتبثر رت 

 دند رسبة
 دجتدرعرت     عضر  ه  ة دنتدريا ودنه  ة دندقرو ة نلتق يف  هذه دآلنثرت.   دجقة آنثرت دندحرسبة ودندسر نة

 مراجعة آليات التح يز  
 لجائزة التميز آليات  وضع

 اعتماد هذه اآلليات 

 ودنه  ة دندقرو ة ت  ثم ددد   عضر  ه  ة دنتدريا
، دسااتبثر رت  دن ساامرالثا  دد   أ إلب  ت  ثم د ،  درذج ت  ثم دردد  دنذدته  وجود 

 ت ويم دند  ر  أ دن وا 

 التعليم والتعلم 

 

ندودكبة جدث   دنتقلثم ودنتقلم   رت دساات دتث ث  تحديث 
  وي  دست دتث ثة دنتقلثم ودنتقلم ت د م   ت ح نت دنت وردت 

 درننت و هدرستةردة  أ   صة دنتقلثم 
حث  عضاااار  ه  ة دنتدريا بإترحة دندردة دنقلدثة ودنودجبرت وعد  در تبرردت  

 برستجددا دند صة

  تربقة ت ب ق دست دتث ثرت دنتقلثم ودنتقلم
ع د ورش عد  نتدريي  عضاار  ه  ة دنتدريا على دسااتجددا   دري حدياة نه  

 دنتقلثم ودنتقلم وتش ث  دنتقلم دنذدته

 دنتدريي دند دد هت وي  
 دنتودص     دنش كرت نتون   دنتدريي ن وا دنب  ر  

 دنت  ثم دندستد  ننةر ة دنتدريي     تربقة دنتدريي دند دد ه نل وا 
دنتقلم دندسااااااااااااااتهاااادنااااة ند  ردت  قثاااارس  ج جاااارت 

 دنب  ر  . 

نثة قثرس تح  ق  ج جرت آ  علىورش عد  تدريبثة  عضااااااااار  ه  ة دنتدريا 
 دنتقلم دندستهدنة ند  ردت دنب  ر  .
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تقويم  

مخرجات  

 التعلم 

ندتربقة ددد  دن رني دن رني   د  رز دساااتثةر   لف
 سثةردن دث  دنة ق دند 

 ع د ورشة    دن وا نتوضثح  هدثة دندلف
  ثر رت دندلف بصورة دننت و ثةدنتقرون    دند شديأ د كرد د  أ رستندرل 

قثرس رضاااااااااار د ط دس عأ ط ق ت ويم  ج جرت 
 ط ح دستبثر رت نقثرس رضر دن وا عأ   ظدة دنت ويم دنتقلم

مؤشرات  

 النجاح

 

 توجثه دن وا نلدشرركة نه دند رنسرت دندحلثة ودندونثة  ت دثة إلدرة دن وا على دنت رنا  حلثرا ودونثر

جد   ثر رت   ي ه دنب  ر   و تربقة  قدرت دنتوءثف وقثرس رضااااااار  ر را  تةق   وحدة دنج ي  أ
 دنقد 

دسااتضاارنة دنشاا كرت دندحلثة ودندونثة نه نقرنثرت  
 و دودت نوطوع على  حدث دنت  ثرت 

 ورش عد  ودوردت تدريبثة إلص  ةتوجثه دندعوه نلش كرت بقد  
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