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مقدمة  

يتحدٜد  ضسٚز٠ حت١ُٝ ايدزٚع ارتصٛص١ٝ تعد َٔ املػهالت اييت تٛاج٘ ادتاَعات املصس١ٜ ٖٚٓاى

 :اضبابٗا ٚ ايٛصٍٛ ايٞ طسم ٚ ٚضا٥ٌ فعاي١ يعالجٗا ٚ يريو فكد مت عٌُ اآلتٞ

   دزاض١ االحتٝاجات

  حتدٜد االٖداف 

 َكتدزح ارتط١ 

 ارتط١ ايتٓفٝر١ٜ 

 

دراسة االحتياجات  

 ايالش١َ يًحد َٔ ايدزٚع ارتصٛص١ٝ ٚ ايٛقٛف عًٞ ٟ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٗا حتدٜد ٚتستٝب االحتٝاجاتٙ

:  ٜٚتِ حتدٜد االحتٝاجات عٔ طسٜلذتٌ ٖرٙ املػه١ًٚاختاذ ايكسازات ٚٚضع ارتطط اضبابٗا 

 اضطتبٝاْات يًطًب١ يف مجٝع املساحٌ ايدزاض١ٝ  .

 غهاٟٚ ٚ َكرتحات ايطالب. 

 اضتبٝاْات ٚ يكا٤ات اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عًٞ َطتٟٛ ايه١ًٝ  .

  اجملتُع املدْٞاضتبٝاْات ٚ يكا٤ات  .

  :ايٛضا٥ٌ اييت اتبعت يف مجع املعًَٛات حٍٛ االحتٝاجات 

 ( 1َسفل ) ٢٠٠٩/٢٠١٠ايطالب ٚ حتًًٝٗا  االضتبٝاْات

 ( ٢َسفل ) ٢٠١٠/٢٠١١ايطالب ٚ حتًًٝٗا  االضتبٝاْات

  ( ٣َسفل )٢٠١٠/٢٠١١يكا٤ات اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عًٞ َطتٟٛ ايه١ًٝ

  ( ٤َسفل )١/٢٠١٣اجملتُع املدْٞ اضتبٝاْات ٚ يكا٤ات

 :اهداف اخلطة  

 اذتد َٔ ايدزٚع ارتصٛص١ٝ بٛاضط١ االزتكا٤ مبطت٣ٛ ايطايب عٔ طسٜل اعطا٤ ستاضس٠ جٝد٠ 

   َٓٗج١ٝ اعداد ارتط١: 
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 عٔ طسٜل اعداد فسٜل ٜسغح٘ االضتاذايدنتٛز عُٝد ايه١ًٝ  .1

 ٜكّٛ زتًظ ايه١ًٝ بدزاض١ ارتط١ ٚاعتُادٖا: دزاض١ َكرتح ارتط١  .2

ٜتِ َساجع١ ارتط١ ف٢ بدا١ٜ نٌ عاّ جاَع٢ ٚذيو بٗدف : اي١ٝ َساجع١ ارتط١  .3

 تعدًٜٗا ف٢ ض٤ٛ ا٣ تطٛزات جدٜد٠

 (مقرتح خطة احلد من الدروس اخلصوصية)

دزاض١ األضباب َٔ ٚزا٤ تًك٢ ايطايب ايدزٚع ارتصٛص١ٝ ٚذيو عٔ طسٜل عٌُ اضتبٝإ  .1

 :يهٌ عضٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ ع٢ً حدٙ 

 :جيب ٚضع ايٓكاط االت١ٝ ف٢ اضتبٝإ ايطالب 

 عسض املاد٠ ف٢ تطًطٌ َٓطك٢ ٚاضح 

 جعٌ املاد٠ ميهٔ ايٛصٍٛ ايٝٗا ٚذات َػص٣ ٚاضح 

 تػط١ٝ املٛضٛع بػهٌ ناف 

 متهني ايطايب َٔ ايٓكد ايبٓا٤ ٚ املفٝد 

 ابساش ارترب٠ ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ اثٓا٤ ايػسح 

 ضسع١ ادا٤ احملاضس٠ َٓاضب١ 

 تػٌُ احملاضس٠ َعًَٛات ال ميهٔ ايٛصٍٛ ايٝٗا بطٗٛي١ يف ايه١ًٝ 

 تٛضٝح ايتطبٝكات ايع١ًُٝ 

 اذتُاع يعسض ٖرا املٛضٛع 

 تٛيٝد ايفضٍٛ حٍٛ احملاضس٠ يف ايدقا٥ل االٚىل يًُحاضس٠ 

  َد٠ احملاضس٠ 

 َعًَٛات احملاضس٠ االضاض١ٝ عرب تٛضٝح اذتا٥ل ٚ ايتجازب بدق١ 

  ( ًَدص– َٛضٛع –َكد١َ )اطازات املعًَٛات 

 ِاالْتكاٍ َٔ َٛضٛع اىل َٛضٛع يف غهٌ َٓظ 

 ايسد ع٢ً االض١ً٦ بػهٌ جٝد 

 ٜطتددّ املصطًحات ايف١ٝٓ بػهٌ َٓاضب 

 ستاضسات يف َطت٣ٛ َٓاضب 

 عٌُ دٚزات تدزٜب١ٝ العضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يسفع نفا٠٤ احملاضس٠ -1
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a. Better Powerpoint presentation  

b. Steps of good lecture 

c. Use of different ,ethods of teaching  

d. Characters of good lecturer  

e. Assessment and evaluation of students  

f. Editing of textbooks 

ارتاص١ باملتٛزطني يف ايدزٚع ارتصٛص١ٝ ٚ َعسف١ ْكاط ايضعف ٚ  (املرنسات )ايٛصٍٛ اىل املاد٠ ايع١ًُٝ  -2

 األخطا٤ ٚ ايتعاٌَ َعٗا ضٛا٤ يف احملاضسات اٚ االَتحإ 

 (املاد٠ ايع١ًُٝ اٚ ٚاضع االَتحإ)ٚضع االَتحإ بطسٜك١ ع١ًُٝ صحٝح١  -3

 ٜكّٛ نٌ عضٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ بايتدزٜظ يف ختصص٘ ايدقٝل ٚ َا ٜٛافل َٝٛي٘ ايعًُٞ -4

تٛع١ٝ ايطالب بأ١ُٖٝ االضتبٝإ ٚ اْ٘ ٜٛضع يف عني االعتباز ٚ ٜكّٛ ز٥ٝظ ايكطِ باجسا٤ات تكِٜٛ فٛز١ٜ  -5

 مبطاعد٠ زتًظ ايكطِ

 ايتكسب اىل ايطايب يهطس اذتاجص ايٓفطٞ بني ايطايب ٚ االضتاذ -6

 احصا٤ ايطالب املتعطسٜٔ ٚ َطاعدتِٗ -7

 تفعٌٝ ايطاعات املهتب١ٝ ٚ ايتٝتٛزٌٜ -8

 تفعٌٝ ايتدزٜب االنًٝٓٝهٞ يف زتُٛعات صػري٠ -9

 تٓٛع طسم ايتدزٜظ -10

 عٌُ َطابكات ع١ًُٝ -11

 تفعٌٝ ْظاّ االَتحاْات ايصػري٠ ٚ املتهسز٠ بعد نٌ َٛضٛع -12

ايعٓا١ٜ بهتاب ايكطِ إ ٚجد حبٝح ال ٜهٕٛ شتتصس ٚ املع١ًَٛ ال تفِٗ ٚ ٜهٕٛ ٚاضح ٚيٝظ ب٘ غُٛض ٚ  -13

  ٜسنص ع٢ً املع١ًَٛ ايتطبٝك١ٝ

 اخلطة التنفيذية 
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 اآلهداف
املدزجات 

 و العوائد
 األنصطة املطلوبة مؤشزات النجاح

املشئول 

عن 

 التنفيذ

 الفرتة الزمنية

ايدزٚع 

 ارتصٛص١ٝ

ايتػًب عًٞ 

َػه١ً 

ايدزٚع 

 ارتصٛص١ٝ

زفع نفا٠٤ أعضا٤ ١٦ٖٝ  .1

 ايتدزٜظ ٚ َعاِْٚٝٗ

 َكسزات َعدي١  .2

 دت١َٓٓاٖجتفعٌٝ  .3

 قاعات زتٗص٠ يًتدزٜظ .4

 حتدٜح طسم تكِٝٝ  .5

 تعدٌٜ ايال٥ح١  .6

تػر١ٜ زجع١ٝ تػري ايٞ  .7

اخنفاض ْطب١ ايدزٚع 

 ارتصٛص١ٝ

  خط١ يًتػًب عًٞ ايدزٚع ارتصٛص١ٝ ٚاعتُادٖا ٚضع

 َٔ زتًظ ايه١ًٝ

 :تفعٌٝ ارتط١ عٔ طسٜل

 عكد دٚزات يسفع نفا٠٤ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ .1
  ٚ َعاِْٚٝٗ

 تعدٌٜ املكسزات ٚإضتدداّ أضايٝب تعًِٝ غري تكًٝد١ٜ .2

 دت١َٓٓاٖجتفعٌٝ  .3

 اضتهُاٍ جتدٜد ٚجتٗٝص قاعات احملاضسات ٚاملعاٌَ  .4
 بايٛضا٥ٌ اذتدٜج١

 تطٜٛس طسم ايتكِٝٝ ٚ االَتحاْات .5

 تعدٌٜ ايال٥ح١ يتطبٝل تظاّ ايطاعات املعتُد٠ ٚايتهاٌَ  .6
 بني االقطاّ

 تػر١ٜ زجع١ٝ يكٝاع اخنفاض ْطب١ ايدزٚع ارتصٛص١ٝ .7

 اداز٠ ايه١ًٝ

زؤضا٤ 

 االقطاّ

ٚحد٠ 

ضُإ 

 ادتٛد٠

 

11 /2012 -12/2013 

 

11/2012-12/2013 

 

11/2012 – 9/2013 

11/2012 –12/2013 

11/2012 -12/2014 

10/2012– 10/2014 

10/2012 -10/2016 

10/013 – 10 /2014 
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 وثيقة االعتناد 


