جامعة فيالدلفيا
كلية الهندسة والتكنولوجيا
قسم الهندسة الميكانيكية
الخطة االستراتيجية للعام 2020-2019

 .1مقدمة:
يعتب ر قسررا هندسةسررم هننيكيسيكيررم ن ر هقررةا هالقسرريا هنعينيررم اررة فينعررم اي ةن يرري اررة هال ة  .نقررة ققررا اررسه هنقسررا هنك ي ر ن ر
هننسفزهت نسس تيسيسه وهنى هال  .يتنتر هنقسرا بينسرنعم هنةيبرم عيرى عرعية هنننيكرم  ,عيرى عرعية هنرةول هننفريو ث قير ه
هنك ي ن هنةيبم هنع ب قة تخ فوه ن اسه هنقسا واليزهنو اة توهعل ن هنكية هنتة يسة نيقسا.
يتضن هنفزء هنتينة هنخةم هإلست هتيفيم نقسا هندسةسم هننيكيسيكيم .ارة ارسا هنخةرم يةنر هنقسرا هنرى تققيرا سقيرم سوعيرم ارة
هنةو هنسي ينك أ ييعبه عيى هننستوى هألكيةينة وهنبق ة وخةنرم هننفتنر نر خر ل ترواي بيئرم أكيةينيرم نق رزث نإلبرةه
وهنتنيز .تتضن اسا هنخةم كل هنةنوقيت وهنتةيعيت هنتة ي غب هنقسا ارة تققيقدري خر ل هنعريا هنة هسرة هنقرينة -2019
 2020نيوعول نيتةوي هننستن وهنتأايل ن عتنية هنةونة .نقة تا هعةهة اسا هنخةم هإلست هتيفيم نتكو نتوهاقم نر هنخةرم
هإلست هتيفيم نكييم هندسةسم وهنتكسونوفيي.
 .2اهداف الخطة :ه هنخةم هنست هتيفيم ندسه هنعيا ت كز عيى هالاةهف هالسيسيم هنتينيم:
أ .تقسي هننستوى هالكيةينة نيةيبم
ب .تقسي نستوى هنتعييا اة هنقسا نكة ييبة قيفيت سوا هنعنل
ت .هال تقيء بينبق هنعينة وتقسي نستوها
 .تقسي هنبيئم هنتعيينيم اة هنقسا
ج .هننبيش ث بيستقةه ب سينج نيفستي اة هندسةسم هننيكيسيكيم
ح .هستقةيب هننزية ن هنةيبم هنى هنقسا
خ .تةوي ع قم ةيبم بي هنةيبم و نستسبة هنقسا
 .3الستراتيجيات للوصول الى تحقيق االهداف :نغ ض هنوعول هنى تققيا هاةهف هنقسا بيالنكي تس يس
هنست هتيفييت هنتينيم:
 الهدف االول :تحسين المستوى االكاديمي للطلبة
أ .تشخيص هسبيب تةسة نستوى هةهء هنةيبم اة هنتقي هنك يءث هنفينعيم هنوةسة.
ب .ت عيل وهفب هنن شة هالكيةينة
ت .نتيبعم هنةيبم هننتوق تخ فدا بعة كل هنتقي ئيسة ن خ ل ا هنتقي ي هنى ئيسم هنقسا
 .هنتيكية عيى ه تكو هالنتقيسيت هنقعي ث وهنن يفئم ن سو نتعةةث هنخيي هت
ج .هنتيكية عيى نتيبعم نشي ي هنتخ ج وعيى فوةث هنتقي ي هننخ فم نسدي.
 الهدف الثاني :تحسين مستوى التعليم في القسم لكي يلبي حاجة سوق العمل
أ .تزوية هنةيبم بينندي هت هندسةسيم هنقةي م هننةيوبم اة سوا هنعنل
ب .ا ك يءث هنكية هنتة يسة اة هستخةها هنب نفييت هنقةي م
 الهدف الثالث :االرتقاء بالبحث العلمي وتحسين مستواه
أ .وض خةوة بق يم هست هتيفيم وهضقم خيعم بينقسا
ب .هنسعة هنى تخعيص نيزهسيم نعقونم نةعا نشي ي هنبق هنعينة
 الهدف الرابع :تحسين البيئة التعليمية في القسم
اذار 2020

يتا سنك ن خ ل تقسي وهق هنقيعيت هنة هسيم وتأ ي دي بغيم هنوعول هنى هن يئةث هنقعوى ن
هننقيض هت.
الهدف الخامس :المباشرة باستحداث برنامج ماجستير في الهندسة الميكانيكية
أ .هعةهة هنخةم هنة هسيم نيب سينج
ب .هنسعة هنى بة هنب سينج ن ب هنج نسيظ ث اة فينعيت خي فيم سهت سنعم ةيبم.
الهدف السادس :استقطاب المزيد من الطلبة الى القسم
ويتا سنك ن خ ل هستقةه خةة تسويقيم فيةث نيقسا
الهدف السابع :تطوير عالقة طيبة بين الطلبة و منتسبي القسم
أ .تسظيا هن عينييت هالفتنيعيم
ب .توقية هنةيبم بنفنوعم وهقةث نت ئنم
ت .تسظيا نقيءهت ةو يم ن هنةيبم وق دا عيى ة ح نشيكيدا هالفتنيعيم وهالكيةينيم بق يم تينم






هنسررت هتيفييت هننوضرروعم نتققيررا هالاررةهف وهننررسكو ث هس رري نبيسررم بينت عرريل اررة هنفررةول قررا  1اررة هةسرريا .يبرري
هنفةول هالسينيب نتس يس هنست هتيفييت  ,هسيوب قييس هنتس يس ,هالشخيص هننسؤونو ع هنتس يس ,و وقت هنتقييا.
جدول ( : )1االستراتيجيات لتحقيق االهداف
الهدف الستراتيجية
3.1

اسلوب التنفيذ

أ



تنظيم لقاءات مع الطلبة لمعرفة سبب تدني
مستىوى االداء

ب



ت



توزيع الطلبة حسب مستواهم االكاديمي
بمجموعات
تعيين مرشد اكاديمي من اعضاء هيئة
التدريس لكل مجموعة
رئيس القسم يكون المرشد االكاديمي الطلبة
المتوقع تخرجهم
متابعة الطلبة ذوي المستوى االكاديمي
المتدني وخصوصا الطلبة المتوقع تخرجهم
باعتماد اجراءات ضبط الجودة المعمول بها
في الجامعة.






ارشفة اللقاءات وتنظيمها في ملفات

االشخاص
المسؤولون


المرشدون
االكاديميون
رئيس القسم



المرشدون
االكاديميون
رئيس القسم





يقوم المرشد االكايمي بتعبئة النموذج
الخاص باالرشاد االكاديمي لكل طالب
يقوم المرشد االكاديمي بكتابة تقرير
لكل طالب ورفعه لرئيس القسم






نموذج االرشاد االكاديمي
يقوم المرشد االكاديمي بكتابة تقرير
لكل طالب ورفعه لرئيس القسم.

ث



فتح ملف خاص الرشفة االمتحانات
القصيرة يتم متابعته من قبل عضو هيئة
يكلفه رئيس القسم



يقوم عضو هيئة التدريس المكلف
بمتابعة مستوى االداء في الملف



ج



مناقشة التعليمات المستحدثة لمشاريع
التخرج
مناقشة اهداف وجودة مشاريع التخرج
المقترحة قبل اعالنها للطلبة
اجراء امتحان نصف فصلي للمشاريع
بمناقشة مفتوحة بحضور الطلبة واعضاء
هيئة التدريس
محاولة ربط مجاميع طلبة المشاريع
بجامعات خارجية تعنى بالمسابقات الدولية
للمشاريع
دراسة الحاجة االنية الى البرمجيات
المطلوبة للمادة العلمية
ربط البرمجيات مع المادة العلمية



يقوم عضو هيئة التدريس المشرف
على المشروع بتقديم تقريرين على
االقل لبيان نسب تقدم العمل
بالمشروع
تفعيل دفتر الحضور لطلبة المشاريع
تقديم االدلة والشواهد على ربط
المشاريع بمجاميع في جامعات
خارجية





يقوم اعضاء هيئة التدريس بالموافقة على
البرمجيات المهمة المراد استحداثها





3.2

اسلوب القياس

أ




ب
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يقرر القسم ماهية المواد العلمية التي
يمكن ربطها مع برمجيات

تخصيص ميزانية لهذا الغرض
شهادة حضور




المرشدون
االكاديميون
رئيس القسم
عضو هيئة
التدريس
المكلف لهذا
الغرض
كافة اعضاء
هيئة
التدريس

اعضاء هيئة التدريس
المعنيين بالموضوع

اعضاء هيئة التدريس
الراغبين

وقت التقييم


فصلي



فصلي



فصلي



فصلي



فصلي





سنوي

فصلي

3.3

ا



اتباع التعليمات الجامعية النافذة للبحث
العلمي
تشجيع اعضاء هيئة التدريس على البحث
العلمي ضمن الخطوط البحثية للقسم
تشجيع النشر في مجالت علمية ذات سمعة
طيبة
تشجيع المشاركة في مؤتمرات عالمية ذات
سمعة طيبة





ب



مناقشة ميزانية البحث العلمي وتخصيص
المبالغ المطلوبة في اجتماع مجلس قسم



محاضر اجتماعات مجلس القسم



ت



حضور الفعاليات الهندسية والمؤتمرات
التي تعقدها المؤسسات والصناعة
البحث عن المشاكل الهندسية المطروحة
من قبل الصناعة ومحاولة حلها ببحوث
مشتركة
تشجيع الطلبة على البحث عن دعم خارجي
لمشاريعهم




مذكرات تفاهم
اتفاقيات موقعة



كافة اعضاء
هيئة التدريس
الطلبة



استحداث غرفة صف ذكية تتضمن لوح
كتابة ذكي مع كافة المستلزمات االخرى
وتكون مزودة بنظام تدفئة وتبريد
تخصيص مبالغ استحداث الغرفة من
ميزانية القسم السنوية



3.4



3.6

3.7



كافة اعضاء
هيئة التدريس



3.5





محاضر اجتماعات لجنة البحث العلمي
شواهد على النشر في المجالت
وقائع انعقاد المؤتمرات العلمية



كافة اعضاء
هيئة التدريس
لجنة البحث
العلمي



االستخدام الكفوء للصف الذكي

ا

• اعداد الخطة الدراسية للبرنامج بواسطة لجنة
مشكلة لهذا الغرض




ب

•محاوالت ربط البرنامج مع برامج مناظرة في
جامعات خارجية
تحديث الموقع االلكتروني للقسم

تنظيم اليوم الهندسي للقسم ودعوة طلبة

المدارس الثانوية
استخدام وسائل التواصل االجتماعي

للتعريف بالقسم
تنظيم فعاليات اجتماعية مع الطلبة

ملتقى خريجي القسم







شواهد على محاوالت الربط مع
الجامعات
الموقع االلكتروني للقسم
تغذية راجعة اصحاب العالقة
االعالنات في مواقع التواصل
االجتماعي




توثيق الفعالية
صور فوتوغرافية و فديوات





توثيق الفعالية بتقارير وصور
انتخابات الطلبة
توثيق الفعالية بتقارير وصور
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كافة وثائق الخطة الدراسية
محاضر اجتماعات لجنة الخطة

تنظيم فعاليات اجتماعية لتوحيد اراء الطلبة
كمجموعة كبيرة واحدة
تنظيم فعاليات اجتماعية غير رسمية مع
الطلبة ليتاح لهم التحدث بحرية عن
مشاكلهم االكاديمية واالجتماعية






عميد الكلية

لجنة الخطة
كافة اعضاء
هيئة التدريس





جميع كادر
القسم
الطالب
كادر القسم
الطلبة
كادر القسم
الطلبة









سنوي

رئيس القسم

اعضاء هيئة
التدريس
الطالب





سنوي



سنوي



سنوي



سنوي



سنوي



فصلي



فصلي

