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السياسات العامة 
لبرنامج التربية الفنية



 أوال: سياسات شئون التعليم والطالب:-
- تبنى برنامج التربية الفنية إستراتيجيات تعليم وتعلم 

   تحقق المعايير اإلكاديمية المطبقة على المقررات  
   التعليمية بالبرنامج.

- مشاركة طالبية فعالة فى األنشطة داخل البرنامج خارجة.
- اإلهتمام بإكساب الطالب المهارات الالزمة للعمل المهني.

- دراسة إحتياجات سوق العمل بالنسبة لمواصفات خريج 
   البرنامج. 

-  تعميم التعليم الذاتي في طرق التدريس .
-  تطبيق طرق تقويم متنوعة.

-  التنمية المستدامة لمهارات أعضاء هيئة التدريس  
    والطالب.

-  تنمية المهارات التطبيقية والتدريبية لطالب البرنامج.
- اإللتزام بأخالقيات المعلم الجامعي. 

ثانيا: سياسات الدراسات العليا والبحث العلمي :-
-  تطويرالبرامج األكاديمية واستحداث برامج جديدة وفقا    

     الحتياجات سوق العمل 
-  توجية البحث العلمي لخدمة المجتمع وتنفيذ الخطط 

     البحثية على المستوى القومي
-  إنشاء قواعد بيانات للبحث العلمي.

-  تطوير المعامل بما يخدم البحث العلمي داخل البرنامج.
-  تشجيع األبحاث المشتركة بين المجاالت المختلفة 

    بالبرنامج والبرامج التعليمية بالكلية.
-  تشجيع النشر الدولي واالبتكارات الحديثة.

السياسات العامة 
لبرنامج التربية الفنية

 ثالثا: سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة :-
-  توجية الخدمة المجتمعية لالحتياجات الفعلية للمجتمع          

     المحلى.
-  إشراك الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

    واالداريين في أنشطة خدمة المجتمع.
-  المساهمة المستمرة في حل مشكالت البيئة وتنمية 

    الوعي .

رابعا: السياسات المالية :-
-  االستخدام األمثل لموارد برنامج التربية الفنية.

-  التواصل الدائم مع المجتمع المدنى للمساهمة في  
    توعية وتنمية قدرات الطالب في بعض المجاالت بالبرنامج 

    لمواجهة سوق العمل.
-  زيادة أعداد الطلبة الوافدين من الدول المختلفة للدراسة.

خامسا: السياسات اإلدارية :-
-  حوكمة وجودة األداء باألدارة البرنامج.

-  وجود آليات تتسم بالشفافية والمسأله والمحاسبة.
-  تنمية مستمرة لمهارات وقدرات الموارد البشرية .

-  اإللتزام بتطبيق اللوائح والقوانيين المنظمة للعمل 
    بالبرنامج.

-  تبنى معايير الختيار وتعيين القيادات اإلدارية والوظائف 
    بالبرنامج.

-  تطبيق نظم األرشفة اإللكترونية واستدعاء وتداول 
   الوثائق  بالطرق اإللكترونية. 


