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الكلية :زراعة مشتهر.

المعيار
الخطة االستراتيجية:
الجزء الخاص بتطوير قطاع التعليم والطالب
واضح ومحدد.
تم تنفيذ الجزء من الخطة االستراتيجية الخاص
بتطوير قطاع التعليم طبقا للجدول الزمني المحدد في
الخطة التنفيذية.
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خطة  /أساليب التعليم والتعلم :
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خطة  /أساليب التعليم والتعلم متاحة في الكلية.
أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة علي
علم بمكونات الخطة  /أساااااااليب التعليم والتعلم التي
تتبناها الكلية.
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المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية:
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تتسااااااا الم عايير اي ةاديم ية التي تتب نا ها الكل ية م
مخرجات التعليم علي مستوي البرامج.
تتسااااااا الم عايير اي ةاديم ية التي تتب نا ها الكل ية م
مخرجات التعليم علي مستوي المقررات.
يوجد ما يثبت اسااااتقراء الكلية لحاجات المجتم قب
التخطيط للبرامج التعليمية.

ملف المقررات :
يتبنى أعضاء هيئة التدريس الخطة  /أساليب التعليم
والتعلم التي تتبناها الكلية  ،ويظهر ذلك في تصاااميم
وأنشطة المقررات.
تتساااااام محتوياااات المقررات باااالحااادا اااة من حيااا
المحتوي العلمي والمهارات المستهدفة.
تتكام المقررات الدراسية المشترةة في تحقيا أحد
المخرجااات التعليميااة المسااااااتهاادفااة علي مسااااااتوي
البرنااامج م بعضااااااهااا البعع ينمو تصاااااااااعاادي
للمعاااار  /عاااد وجود تكرارات في المحتوي
العلمي  .... /إلخ ).
تتكام المقررات الدراسية المشترةة في تحقيا أحد
المخرجااات التعليميااة المسااااااتهاادفااة علي مسااااااتوي
البرنامج يسااااااااعد علي اسااااااتيفاء جزء أو ة من
مواصفات الخريج المستهدفة.
الوقاات الزمني المتااات الةتساااااااااب المهااارات علي
مسااااااتوي الدرول العملية ةافي السااااااتيفاء المهار
المستهدفة.
لدي الكلية من الو ائا ما يثبت أنها تتأةد من استيفاء
الخريج للمواصفات المستهدفة بشك دوري.
لدي الكلية من الو ائا ما يثبت اتخاذها إلجراءات
تصحيحية مستمر لتحسين مستوي مواصفات
الخريج.

البرنامج..........................:

درجة االستيفاء
مستوفي
(<)%80

إلي حدا ما
()%79-60

غير مستوفي
(>)% 60
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التدريب الميداني :
يوجد توصيف دقيا ومحدد للمستهد من التدريب
الميداني من حي المهارات والجدارات.
الفتر الزمنيااة المتاااحااة للتاادريااب ةااافي السااااااتيفاااء
المهارات والجدارات المستهدفة.
الزمن المحدد للتدريب الميداني مناسااااااب ينشااااااطة
التدريب المستهدفة .
التدريب الميداني يسااااااااهم في تحقيا مواصاااااافات
الخريج.
تقييم التدريب الميداني يتسم بالموضوعية.

أراء الطالب:
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رضااا الطالب عن اةتساااب المهارات المهنية خالل
الدرول العملية.
ترضاااااي الطالب عن التدريب الميداني واةتسااااااب
المهارات المهنية المستهدفة.
يشعر الطالب بأن سياسات دعم الطالب المتعثرين
 ،يسااااااااهم في تنميااة قاادراتهم التعليميااة  ،بحيا ال
يحتاجون للدرول الخصوصية.

الموارد المادية للتعليم والتعلم:
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ايجهز المعمليااة المتاااحااة تكفي لتلطيااة المهااارات
المهنيااة والعلميااة المسااااااتهاادفااة من البرنااامج تحاات
الدراسة.
التسااااااهيالت التعليمية المسااااااااعد مالئمة لتحقيا
المهارات المهنية المستهدفة من البرنامج.
يقو طالب البرنامج تحت الفحص باستخدا المكتبة
في عملية التعليم والتعلم.
تساااتخد الطالب التساااهيالت المادية الداعمة للتعليم
بشاااااك ةافي الةتسااااااب المهارات المساااااتهدفة من
البرنامج.
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أن هذه االستمارة جزء من متطلبات الحكم علي مدي استيفاء معيار التعليم والتعلم.
عند فحص األوراق االمتحانية البد من اختيار ذات األوراق الخاصة بالمقررات التي يتم تقييمها للتأكد من مدي استيفاء البرنامج
للمخرجات التعليمية المستهدفة.
ال يجوز استتيفاء هذه االستتمارة في ءتوء فحص امتحانات لمقرر واحد فقو أو لمجموعة مقررات تكتار في مستتهدي تعليمي
واحد.
يتم تسليم هذه االستمارة  /االستمارات ءمن الوثائق المقدمة للهيئة بعد انتهاء الزيارة.
ال يجوز استخدام هذه االستمارة بعد استيفاءها في غير الغرض الذي صممت من أجلة.

