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 ًحذح ضًبٌ انجٌدح ًاالػزًبد

كهٍخ انززثٍخ اننٌػٍخ ـ 

   جبيؼخ انًنٍب
 انذارً ألػضبء ىٍئخ انزذرٌسانزقٍٍى اسزجٍبٌ 

 2012/2012نهؼبو انذراسً  ًانيٍئخ انًؼبًنخ
 

 التابا  يالٍ َقالب  إلانتقٍالٍى نبغالس  خاللل عالبو ازا الى ٌهدف هرا انًُىذج إنى تىثٍق إَجبشات وأعًبل عضى هٍئة انتدزٌس وانهٍئة انًعبوَة     

 انقى  وتحسٍٍ َقب  انضعف.

ًُىذج انتبنً وانري اعدِ وحد  ضًبٌ انجىا  ببنكهٍة بسجبء يمء انبٍبَبت انًىجىا  وإضبفة يلحظالبتكى انخصيالٍة إذا زتبالتى أيبو  ٍباتكى ان    

 فً ذنك ،وشكسا نسٍباتكى عهى انًخبزكة.

 ثيبَبد أسبسيخ
  ـــــىاإلسـ

  انقسى انؼهًً
  انذرجخ األكبدًٌٍخ

 األَشطخ انتذريسيخ –أوال
 عذد سبعبد انتذريس -1

ــٍو  انذراسً انفصم ــبػبد انزذرٌس ــذد انس ػ

قب  كبنٌرٌٌس ًف هو انج نًزح

 نهجذًل انذراسً

هو  سٍو نًزح سبػبد انزذرٌ ػذد ان

جذًل  قب نه ٍب ًف سبد انؼه انذرا

 انذراسً

 االجًبنى

    انفصم انذراسى األول

    انفصم انذراسى انثبَى
  يرحهخ انجكبنىريىسهي وتًبريٍ د عًسبعبضًٍ يشروع انتخرج(  -)انتذريت انًيذاَي  يتى احتسبة  -

 االشراف انعهًي( ضًٍ سبعبد عًهي وتًبريٍ يرحهخ انذراسبد انعهيب –يتى احتسبة ) انسيًيُبر  -

 ي اعًبل انجىدح( ضًٍ عذد سبعبد انتذريس انفعه –انطالثيخ  االَشطخ)اليتى احتسبة  -

........./ ........ انًقرراد انتي تى تذريسهب خالل انعبو انجبيعي -2

.....................  

 يرحهخ انجكبنىريىس )انفصم انذراسي األول( -أ
 انقسى انفزقخ انكهٍخ أسى انًقزر و

1     
2     
3     

 يرحهخ انذراسبد انعهيب )انفصم انذراسي األول( -ة
 انزخصص انقسى انفزقخ انكهٍخ أسى انًقزر و

1      

2      

3      

4      

5      

 يرحهخ انجكبنىريىس )انفصم انذراسي انثبَي( -ج
 انقسى انفزقخ انكهٍخ أسى انًقزر و

1     

     

     

 يرحهخ انذراسبد انعهيب )انفصم انذراسي انثبَي(ة ــ 
 انزخصص انقسى انفزقخ انكهٍخ أسى انًقزر و

1      

2      

3      

4      

5      

3 

 وإعذاد يهف انًقرر نًقررادانًشبركخ في تىصيف ا -3

 نًرحهخ انجكبنىريىس - أ
 انقسى انفزقخ انكهٍخ أسى انًقزر و
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1     

2     

 تىصيف يقرراد يرحهخ انذراسبد انعهيب - ة
 انزخصص انقسى انفزقخ انكهٍخ أسى انًقزر و

1      

 يتى احتسبة انتىصيفبد انخبصخ ثبنكهيخ فقظ  -

 

 انتذريت انًيذاَي -4
 طالةػذد ان انفزقخ و

1   

 

 اإلرشبد األكبدًًٌ  انًشبركخ فً -5
 ػذد انطالة انفزقخ و

1   

 
 من برنامج التعمم اإللكتروني. واالستفادةتحويل المقررات إلى صورة الكترونية  -6

 و
اسى انًقزر انذي  انفزقخ

 رى رفؼٍهو

1   

 
 المشاركة في تطوير البنية التحتية لممعامل بالقسم. -7

 ذ فً رطٌٌزهإسى انًؼًم انذي شبرك و

1  

2  

 أػًبل االيزحبنبد –8

 ًضغ ًرصحٍح االيزحبنبد  -1 و

  

  

 االيتحبَبدبل انًشبركخ في أعً -2 
 ـ انًشبركخ فً أػًبل انًزاقجخ ًانكنززًالد2

 أػًبل انكنززًل أػًبل انًزاقجخ ػهى االيزحبنبد و

   
 األَشطخ انجحثيخ –ثبَيب

 هى انرسبئم انعهًيخاإلشراف ع -1

 ػنٌاٌ انزسبنخ

نٌع 

 بنخانزس

 

ربرٌخ 

 انزسجٍم

حبنخ 

 انزسبنخ

 اسى انجبحث

     ــــــــ

 وانكتت انًؤنفخ انجحىث انًُشىرح -2
 جيخ اننشز أً انكزبة ػنٌاٌ انجحث و

   

 تمر()يشترط إرفاق صورة من شهادة حضور المؤ  للعام الجامعى ـ انًشبركخ فى انًؤرًزاد انؼهًٍخ:3
 انًؤرًز و

1  
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 بالقسم والكمية.الخطة البحثية وضع المشاركة في  -4
 ال نى أشبرك نؼى شبركذ و

 ___ــــــــ √ 1

 في المشروعات البحثية. االشتراك-5
 رفبصٍم انًشزًع انجحثً إٌ ًجذ

 

 

 

 

 

 عضوية الجمعيات العممية والهيئات المهنية. -6
 ًجذ اسى انجًؼٍبد ًانيٍئبد انؼهًٍخ إٌ

 

 

 

 

 

  ات التعميميةالعممي بالمؤسسربط القسم  -7
 يجبالد انزؼبًٌ إٌ ًجذد 

 

 

 

 

 

 

 انُشبط انجبيعي – ثبنثب

 و

 المشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير المستمر لمكمية -1

 المشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية لمكمية.
 مكميةالمشاركة في إعداد الدراسة الذاتية ل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 انًشبركخ في االَشطخ وانًجبدراد انطالثيخ -2
 اننشبط و

1  

  وانهجبٌانًُبصت االداريخ عضىيخ  – 3
 انًنصت / انؼضٌٌخ و

1  

2  

 في خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ شبركخانً راثعب:

 خدمات وأنشطة تنمية البيئة وخدمة المجتمع -1

 جيخ انًشبركخ نٌع انًشبركخ و
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 جيخ انًشبركخ نٌع انًشبركخ و

1   

2   

 اتية لممؤسسة التعميمية.المساهمة في تنمية الموارد الذ -2                    
 نٌع انًسبىًخ إٌ ًجذد و

1  

2  

 األعمال المهنية االستشارية خارج الكمية. -3
 نٌع انًسبىًخ إٌ ًجذد و

1   

2   

 أنشطة تنمية األداء والقدرات: -خامسا
 راك، االشتفي دورات تدريبية في مجال التخصص ، االشتراكفي دورات الحاسب اآللي شتراك)وتتضمن اال

 (في دورات تنمية القدرات في المجاالت المختمفة.
 انجيخ انًنظًخ ًربرٌخ االنؼقبد اسى انذًرح و

1   

   

 

 تىقيع عضى هيئخ انتذريس

 

 

 

 ،،  رئيس انقسىيعتًذ،

 

 

 

 


