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 افتتاحية

يما قييم المجاالت المختلفة للعملية التعليمية تقييتضمن كيفية ت كتيبهذا ال      

 ،طبقا إلصدارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادشامال ومستمرا 

للمساهمة في نشر مبادئ التقييم الشامل والمستمر لفاعلية العملية التعليمية بين 

لي أع إدراك بهدف ونيهم والطالب والعاملين بالكليةأعضاء هيئة التدريس ومعا

ة لتحقيق رسالة الكلي واالرتقاء بكافة مجاالت العملية التعليمية درجات الجودة

 .وبلوغ رؤيتها

الشكر بالتقويم المستمر للفاعلية التعليمية ويتوجه الفريق المنسق لمعيار       

الدكتور إبراهيم الزهيري نائب مدير مركز ضمان الجودة والعرفان لألستاذ 

 .الذي أعطي بال حدود من خبرته ووقته وجهده بجامعة حلوان

 المنسق لمعيار التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:أعضاء الفريق 

 قسم النبات والميكروبيولوجي         أ.د. هدي حامد الهنداوي    

 قسم النبات والميكروبيولوجي         د. ريهام مصطفي الباز     

 قسم النبات والميكروبيولوجي    د. شيرين مجدي عبد الرحيم    

 د. مروي رضا عبد السالم        قسم النبات والميكروبيولوجي  
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 مروة علي حماده                قسم النبات والميكروبيولوجي      

 محمد توفيق خزعل             قسم النبات والميكروبيولوجي     

      الكلية رؤية

حلوان أن تحقق التميز في تقديم خدمة تعليمية في تطمح كلية العلوم جامعة    

   مجال العلوم األساسية و البحث العلمي التطبيقي و التكنولوجيا الحديثة

 

 رسالة الكلية

حكومية تعمل على إعداد خريج  كلية العلوم جامعة حلوان مؤسسة تعليمية        

ل تقديم برامج متميز علميا قادر على المنافسة في سوق العمل و ذلك من خال

حوث و و بالتطبيقية طبقا لمعايير الجودة ة و اكاديمية في مجال العلوم األساسي

دراسات علمية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية متطورة و المشاركة الفعالة في 

  خدمة و تنمية المجتمع محليا و اقليميا.
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 الفاعلية التعليمية

 مقدمة:

، وهو الهدف من إنشائها  ومبرر كليةهو المهمة األساسية لل التعليم             

واحتاللها مكانة مرموقة بين نظرائها علي  الكليةوجودها، ويتوقف استمرار 

 الصعيدين المحلي والدولي، علي نجاحها في أداء مهمتها التعليمية. 

ت هارا، من خالل التعليم، إعداد خريجين ذوي مالكليةويقع علي عاتق            

تتوافق مع احتياجات سوق العمل. مما يتيح لهم إيجاد فرص عمل وكذلك القيام 

 بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه. مما يساهم في االرتقاء بالمجتمع كافة. 

ن راءات تضملسياسات واتخاذ إج كليةويتحقق ذلك من خالل تبني ال            

 تعليمية والتي تتضمن دعم ورعايةالمختلفة للعملية الجودة وفعالية العناصر 

الطالب، وتبني معايير أكاديمية تتحدد علي أساسها البرامج والمقررات، 

وصياغة استراتيجيات  وتوفير مختلف أنماط التعلم واإلمكانات البشرية 

والتسهيالت المادية التي تيسر العملية التعليمية، وكذلك اختيار الطرق المالئمة 

 رامج. لتقييم الطالب والب
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في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  كليةهذا باإلضافة إلي دور ال            

بها، واالرتقاء بمستوي البحث العلمي والدراسات العليا، واعتماد نظام شامل  

ومستمر لتقويم هذه المجاالت بهدف إدراك الفعالية المرجوة للعملية التعليمية. 

ا وردت بإصدارات الهيئة القومية لضمان جودة كم ومعايير الفاعلية التعليمية

التعليمية والمعايير  البرامج، الطالب والخريجونهي:  التعليم واالعتماد

لبحث العلمي واألنشطة ا، أعضاء هيئة التدريس، التعليم والتعلم، األكاديمية

يما وف .دارة الجودة والتطوير المستمرنظام إ، الدراسات العليا، خرىاألالعلمية 

صدارات طبقا إل ،يلي شرح لعناصر تحقيق وتوفير الجودة في كل معيار علي حدة

                            : الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 الطالب والخريج -1

 لكليةايعتبر الطالب هو محور العملية التعليمية ومن ثم يجب أن تحرص 

فئة، وتقديم الدعم واإلرشاد، وتشجيع األنشطة على توفير فرص التعلم المتكا

يجب و، بالطالب حتى بعد تخرجهم الكليةالطالبية. كما يجب أن ال تنقطع عالقة 

 :اآلتي فيمجال الطالب والخريجين  في للكليةتتمثل الممارسات التطبيقية أن 

 بسياسات قبول وتحويل وتوزيع الطال 8/1

                                                      نظم قبول وتحويل الطالب 8/1/1

اسات واضحة لقبول وتحويل وتوزيع الطالب، وكذلك يس للكلية يجب أن تكون

 ية:تاآل الممارسات تباعإولتحقيق ذلك يجب  ،بالنسبة للطالب الوافدين
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  المختلفة مثل:اإلعالن عن قواعد قبول الطالب في وسائل اإلعالن 
 .إدارة شئون الطالب ،طالبدليل ال ،إنترنت

  باألقسام العلمية المختلفة الطالب الجدد عريفلتإعداد وتنظيم برامج 
 .داخل الكلية

 ةلفختقواعد محددة ومعلنة  لتوزيع الطالب على التخصصات الم وجود 
 .بالكلية

  اعد محددة ومعلنة  لتحويل الطالبتكون هناك قويجب أن.  

 ا سنوياً وإليه الكليةة التحويالت من بيانات عن نسب كما يجب أن تتوفر
 .كليةالمع تقديم المبررات الكافية في حالة زيادة معدالت التحويل من 

 يةكلبولين مع الموارد المتاحة للأعداد الطالب المق يجب أن تتناسب 
 (. الخأماكن الدراسة/ المعامل/ األجهزة والمعدات ......... مثل: 

 الطالب الوافدون 8/1/2

قواعد بيانات رسمممية مفصمملة تتضمممن البيانات المختلفة  تعد الكلية يجب أن

 : من خاللويتحقق ذلك الخاصة بالطالب الوافدين 

  توافر إحصائيات عن الطالب الوافدين توضح نسبة هؤالء الطالب إلى
 .بالكليةالعدد اإلجمالي 

  توافر إحصائيات عن متوسط معدل الزيادة للطالب الوافدين مقارنة
لتقييم قدرة الكلية علي جذب الطالب  الماضية الخمسة وامباألع

مقدار ما تتمتع به الكلية من سمعة علي الصعيد الوافدين مما يعكس 
 اإلقليمي.

 .توافر برامج وأنشطة متنوعة لرعاية الطالب الوافدين 
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 الطالبورعاية دعم  8/2

ً  الكليةتوفر يجب أن  وماديا  نظاماً متكامالً لدعم الطالب أكاديميا

وصحياً، إضافةً إلى وجود برامج خاصة لرعاية المتفوقين ومعاونة  واجتماعيا

 المتعثرين دراسياً. 

 الطالبيالدعم  8/2/1

 ما يلي:  وفي هذا المجال يجب أن توفر الكلية

 لدعم الطالب مادياً ونفسياً وغيرها. نظام معتمد 

 ات وف واحتياجطبقا لظرالدعم المادي والنفسي للطالب  برامج لتقديم
 الطالب.

 
 الرعاية االجتماعية والصحية 8/2/2

  يجب أن توضح الكلية أنواع الدعم المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة
 )تسهيالت إنشائية، دعم أكاديمي، رعاية صحية ونفسية، أخري(.

  يجب أن توفر الكلية بداخلها عيادة طبية للطالب. 

 حاالت الطارئةطبية مجهزة للالعيادة ال يجب أن تكون. 
 

 الطالب المتفوقين والمتعثرين رعاية 8/2/3

 لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين  ومعلنة قواعد موثقة تضع الكلية
 والمتعثرين. 
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 لثالثا خالل علميا معدالت تطور نسبة الطالب المتفوقين تحدد الكلية 
 السنوات السابقة.

  منح  :ثلمالب المتفوقين وسائل متنوعة لدعم وتحفيز الط الكليةتستخدم
 .الخوائز وشهادات تقدير......... ج ،رعاية علمية ،دعم مالي ،دراسية

  برامج موثقة لدعم ورعاية الطالب المتعثرين في الدراسة الكليةتوفر 
 .وتقوم بتوضيح نوعية هذه البرامج

  تقوم الكلية بحصر نسبة ً  المستفيدين من برامج دعم المتعثرين سنويا
 .ي الطالب وتعمل علي زيادتهاإلي إجمال

  بقياس فاعلية برامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين دراسياً  الكليةتقوم
 سنوياً.

 
 التوعية واإلرشاد األكاديمي 8/2/4

  للطالب.ومتاحا دليالً مطبوعاً  الكليةتوفر 

  نظام اإلرشاد األكاديمي في حالة تطبيق نظام الساعات  الكليةتستخدم
 تستخدم نظام الريادة العلمية في الحاالت األخرى.المعتمدة، أو 

  وعية تلي في حالة استخدامها لنظام اإلرشاد األكاديمي ع الكليةتحرص
تحديد القواعد و وإعالم الطالب بالنظام المستخدم لإلرشاد األكاديمي

 وتعيين المرشد األكاديمي. اختيارالتي يتم على أساسها 

  توعية نظام الريادة العلمية على في حالة استخدامها الكليةتحرص 
 تحديد القواعد التيو وإعالم الطالب بالنظام المستخدم للريادة العليمة

 يتم على أساسها اختيار وتعيين الرائد العلمي.
 

 األنشطة الطالبية 1/3
 المشاركة في األنشطة الطالبية 1/3/1
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هاراتهم مية مللطالب ، تساعد على تنمختلفة بتوفير أنشطة  الكليةتهتم  

واستغالل طاقاتهم وقدراتهم استغالالً أفضل في مجاالت متنوعة وتتيح لهم الفرص 

 للتفوق والتميز في المجتمع.

  علمية) التي يتم ممارستها األنشطة الطالبيةتوضح الكلية أنواع، 

 .(جتماعيةا ،رياضية ،لثقافية

 لفة سنويا ختتقوم الكلية بحصر نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الم

إلي إجمالي الطالب، وتحرص علي زيادة نسبة الطالب في هذه 

 األنشطة.

  برامج وأساليب لتشجيع وجذب الطالب للمشاركة في  الكليةتستخدم

 األنشطة المختلفة.

  على االهتمام بدور اتحاد الطالب والعمل على تفعيل  الكليةتحرص

 مساهماته فى مجال األنشطة الطالبية.

 ز الكلية في األنشطة الطالبيةتمي 8/3/2

  المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في األنشطة الطالبية  الكليةتحدد

 المختلفة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

 بية شطة الطالبرامج لتقديم ومكافأة المتفوقين في األن الكلية توفر

 ً ً  ،)ماديا  علمياً(. ،معنويا

 

 الخريجون 8/4
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ال يجب أن تذكر الكلية الممارسممممات التي تقوم بها وتعكس وفي هذا المج

إعدادهم إعدادا يتوافق مع احتياجات حتى يتم  الخريجونبه  يحظى االهتمام الذي

 العمل، إضافةً إلى تحقيق التواصل معهم.سوق 

  خدمات الخريجين 8/4/1

 سوق ل هابرامج متنوعة إلعداد خريجي يجب أن توضح الكلية مدي توفر
 العمل.

  يجب حصر نسبة المستفيدين من هذه البرامج، إن وجدت، إلي إجمالي
 الخريجين سنويا.

  ؟ هل توجد وحدة خريجها وتحقيق التواصل معهمل الكلية متابعةما مدي
 لمتابعة الخريجين؟

 وكيف تقوم الكلية  ، إن وجدت،رابطة الخريجينل ما مدي دعم الكلية
 .خريجيها العالقة مع بتعزيز

 لعمل؟في سوق اكلية آليات معينة لمتابعة مستوي خريجيها هل تتبع ال  
 

 البرامج التعليميةو  المعايير األكاديمية  -9

 
المعايير األكاديمية المرجعية القومية أو معايير أخرى معتمدة من  9/1

 الهيئة

والتي (NARS) بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية  الكليةتلتزم 

من  هااعتماد بشرطكاديمية أخرى، أن تتبنى معايير أ للكليةتبنتها، ويمكن  
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القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وفي هذا السياق يجب توضيح  الهيئة

 ما يلي:

  تبنتها الكليةنوع المعايير األكاديمية التي. 

 ايير بني وتطبيق المعلت التي اتخذتها الكلية اإلجراءات الرسمية الالزمة
 .)اعتمادها من الهيئة( لرسميةعرضها على المجالس امثل  األكاديمية 

 .مدي توافق المعايير المتبناة مع رسالة الكلية 

  مع المعايير األكاديمية من خالل  للكلية التعليمية برامجالتوافق مدي
 الدراسة والمراجعة الداخلية والخارجية.

  ثل:م للوفاء بمتطلبات المعايير المتبناة التي تتخذها الكليةاإلجراءات 
در التعلم وتعديل المقررات وطرق التقويم، وإدخال طرق )توفير مصا

 حديثة للتعلم، وغيرها(.

 

 ليمية واحتياجات المجتمع والتنميةالبرامج التع 9/2

التها متفقة مع رس الكليةالبرامج التعليمية التي تقدمها تكون  أنيجب          

ا ومراجعته هاتوصيف برامج الكليةوأهدافها االستراتيجية. كما يجب على 

رص يجب أن تحالمتبناة. وكذلك  األكاديميةحقق المعايير لتأكد من تلدورياً، 

تقدمها  لتياعلى أن تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج التعليمية  الكلية

  في هذا المجال على التالي: للكليةوتشتمل الممارسات التطبيقية 

  التعليمية الحتياجات سوق العمل مالءمة البرامج 9/2/1
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 نوعها ، من حيث تالكلية البرامج التعليمية التي تقدمها يجب أن تلبي

 ومحتواها احتياجات سوق العمل.

  لتي تسمحابالمرونة  التي تقدمها الكلية التعليمية برامجالأن تتصف  يجب 
 ة.يمتطلبات خطط التنمية المحلية والقوم وفقباالستجابة إلى التغيير 

  يجب ذكر ما يتم من تعديالت في البرامج التعليمية ومبررات هذه
 التعديالت.

 تصميم وتطوير البرامج التعليمية 9/2/2

على توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي تقدمها  الكليةتعمل 

 . وفي هذا السياق يجب أن: هذا التوصيف مجلس الكلية ، ويعتمد

  وافق محتوى البرامج التعليمية التي تقدمها مع رسالتها من ت الكليةتتأكد
 المعلنة.

  على مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة لكل  الكليةتحرص
 برنامج تعليمي ومقرراته ألهداف ذلك البرنامج.

  من مساهمة محتويات البرنامج التعليمي في تنمية المهارات  الكليةتتأكد
لعمل / فرق اواالبتكارالت/  التفكير الناقد الذهنية والعامة ) حل المشك

 (.الخالجماعي/ مهارات الحاسب اآللي/...............

 مشاركة األطراف المعنية المختلفة عند تصميم  توضح الكلية أشكال
 .)استبيانات، اجتماعات، ........إلخ( وتطوير برامجها التعليمية

   ورية للبرامج التعليمية الموثقة للمراجعة الد اإلجراءات الكليةتوفر
 والمقررات الدراسية.
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 ة المراجعة الدوري تذكر الكلية المستويات التي تتم من خاللها إجراءات
للبرامج التعليمة والمقررات الدراسية )األقسام العلمية/ وحدة الجودة/ 

 مجلس الكلية(.

  التقارير السنوية للبرامج والمقررات في التحديث تستخدم الكلية
 ير، وتذكر أدلة علي ذلك.والتطو

  الممتحنين  من تقارير المراجعين أو االستفادةعلى  الكليةتحرص
في اعتبارها عند مراجعة وتحديث البرامج  الكليةتضع والخارجيين 

 والمقررات ما يلي :
 سالتدري التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق            
 للبرامج محتويات التقارير السنوية - العمل متغيرات سوق -            
 نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب -والمقررات             

 
 إحصائيات موثقة تتعلق بما يلي: الكليةتتوافر لدى وفي هذا السياق يجب أن 

 تعليمي خالل السنوات تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج -
الماضية، مع عرض الدالالت التي ينطوي عليها هذا  الثالث

 التطور.
نسبة النجاح في الفرق الدراسية ) المستويات( المختلفة في كل  -

، مع ذكر الماضية الثالث برنامج تعليمي خالل السنوات
 الدالالت التي تنطوي عليها.

 خالل السنواتتطور نسبة الخريجين في كل برنامج تعليمي  -
 ، مع ذكر الدالالت التي تنطوي عليها.الثالث الماضية

 مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية 9/2/3
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  على االستفادة من المؤشرات السابقة والدالالت التي  الكليةتحرص
 .التي تطبقهاانطوت عليها في زيادة فاعلية البرامج التعليمية 

 
 

 والتسهيالت الداعمة التعليم والتعلم -10 
 

 مةمالءم للطالب، وتحرص على على توفير فرص التعل الكليةتعمل 

أنماط  باعإتعلي مخرجات التعلم المستهدفة، وتشجع لتحقيق األساليب المستخدمة 

مصادر  لكليةا أن تتيحتعلم غير تقليدية، وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي. و

مة للبرنامج وألعداد الطالب. وتقوم بتقويم الطالب بعدالة ئتعلم متنوعة ومال

وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات  وباستخدام أساليب متنوعة وموضوعية،

 التالي: النحو التعليمية في هذا المجال على

 استراتيجيات التعليم والتعلم 10/1

 لتعليم والتعلم: ة لاستراتيجيتوافر  10/1/1

  ها، ات للتعليم والتعلم بما يحقق رسالتها وأهدافياستراتيج الكليةتضع
ذه االستراتيجيات موثقة ومعلنة على كافة على أن تكون ه

 األطراف.

  على مشاركة األطراف المعنية المختلفة في  الكليةتحرص
)تذكر أساليب  إعداد استراتيجيات التعليم والتعلم

 .المشاركة(
 مراجعة استراجية التعليم والتعلم 10/1/2
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   في ضوء نتائج الكليةتراجع ً  استراتيجيات التعليم والتعلم دوريا
الطالب وأعضاء هيئة التدريس  استطالع آراءاالمتحانات، ونتائج 

 وأعضاء الهيئة المعاونة.

  إلى االستفادة من نتائج مراجعة استراتيجيات التعليم  الكليةتسعى
 .)مثل مناقشة نتائج تحليل االستبيانات وأخذها في االعتبار( والتعلم

 
 أساليب التعليم والتعلم 10/1/3

  اطاً من التعلم غير تقليدية، قادرة على تحقيق مخرجات أنم الكليةتوفر
 التعلم اإللكتروني/ التعلم الذاتي/، تذكر هذه األنماط )التعلم المستهدفة

 التعلم التفاعلي/ ........إلخ(.

  أنماط التعلم المستخدمة لمخرجات التعلم  مةمالءمن  الكليةتتأكد
 المستهدفة.

  اسية تحتوى على مجاالت معينة من أن المقررات الدر الكليةتتأكد
 وطرق تدريس لتطبيق التعلم الذاتى.

  مصادر التعلم الذاتي، التي تتالءم مع أنماط التعلم  الكليةتوفر
)اإلنترنت/ المكتبة اإللكترونية/ مشروعات  ، تذكر المصادرالمستخدمة

 التخرج/ ... إلخ(.
 

 السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم  10/2

سياسات محددة تساعد على تقديم حلول  ما تستخدمه من الكلية يجب أن تذكر

 مبتكرة وعملية لمشكالت التعليم، والتي من أمثلتها ما يلي: 
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  ،بالنسبة للكثافة العددية الزائدة للطالب )تقسيم الدفعات لمجموعات
 وتحفيز الطالب على التعلم الذاتي، وغيرهما(.

 لطالب )التعريف والترويج للبرامج التعليمية/ بالنسبة إلى انخفاض عدد ا
 تحفيز الطالب لاللتحاق ببرامج تعليمية معينة/ ..............إلخ(.

  بالنسبة للدروس الخصوصية )تفعيل برامج الدعم األكاديمي، والمتابعة
 ألعضاء الهيئة المعاونة(. األكاديمية

 موارد، والسعي بالنسبة لضعف الموارد المتاحة )االستخدام األمثل لل
 لتنمية الموارد الذاتية، وغير ذلك(.

  ،بالنسبة لنقص أو زيادة أعضاء هيئة التدريس )تعديل سياسات التعيين
 إعادة توزيع األعباء الوظيفية، وغير ذلك(.

  بالنسبة للكتاب الجامعي )شراء حق التأليف/ التأليف الجماعي/ إشراف
على الكتاب/ استخدامه كأحد المراجع العلمية للمقرر القسم العلمي 

 الدراسي(.

 ضعف حضور الطالب 
 مردود السياسات المتبعة في حل المشكالت 10/2/2

 
: ذلك مثال يجب أن توضح الكلية مدي التحسن الناتج عن تطبيق هذه السياسات 

شرية والبزيادة نسبة حضور الطالب، ارتفاع نسبة النجاح، زيادة الموارد المالية 
 .وغيرها

 
 التدريب الميداني للطالببرامج  10/3
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برامج موثقة للتدريب الميداني للطالب تعتمد على احتياجاتهم  الكليةتصمم 

 الحقيقية، وتتضمن آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج واإلشراف عليها.

 وفي هذا السياق:

 لمخرج ً لم ات التعيتم تصميم وتوصيف برامج تدريب الطالب وفقا
 المستهدفة.

  آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب  الكليةتستخدم
 )نماذج لكتابة تقارير عن المتدربين/ مراجعة تقارير جهات التدريب(.

  بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب ) نظام الدرجات(. األخذيتم 

  اس فاعلية مجموعة من المؤشرات الموضوعية لقي الكليةتصمم
 ، ويتم ذكر هذه المؤشرات.التدريب الميداني للطالب

 
 

 تقويم الطالب: 10/4
 أساليب تقويم الطالب 10/4/1

  آليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات  الكليةيتوافر لدى
)يتضح ذلك من خالل األوراق االمتحانية،  بمخرجات التعلم المستهدفة

  ة(قرر، اإلجابة النموذجيأوراق اإلجابة، ملف الم

  للتأكد من عدالة  )ممارسات( على توفير آليات محددة الكليةتحرص
 تقويم الطالب على مستوى القسم والكلية.

  دم أدلة() تق بوجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات الكليةتهتم. 

  ة.وسائل مناسب من خالليتم إعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة 

 نظام الممتحنين الخارجيين. الكليةتخدم تس 
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  بتحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الكليةتقوم 
الدراسية/ المقررات( واالستفادة منها في تطوير البرامج والمقررات 

 الدراسية.

  قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج  الكليةتضع
 راقب تطبيقها.االمتحان، وتعلنها وت

  بإعداد تقرير عام عن نتائج االمتحانات وعرضه على  الكليةتقوم
 .ختصةالمجالس الم

 اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم 10/5
 المكتبة 10/5/1

 

  تتفق التجهيزات المتاحة بمكتبة الكلية مع طبيعة نشاط المكتبة وأعداد
 الطالب.

 اك في دوريات إلكترونيةتكنولوجيا المعلومات مثل )اإلنترنت، اشتر 
متخصصة، كتب إلكترونية، ......... إلخ( المستخدمة في المكتبة 

 متاحة للفئات المختلفة المستهدفة.

  تتوافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملين بالمكتبة )يقدم ما يدل
 علي ذلك(.

 .توجد بالمكتبة مراجع ودوريات متنوعة وحديثة 

 ستفيدين من خدمات المكتبة إلي العدد اإلجمالي تحصر الكلية نسبة الم
 )طالب، أعضاء هيئة تدريس، أعضاء الهيئة المعاونة(.

 قاعات الدراسة والمعامل 10/5/2

  مدي تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب
 والجداول الدراسية.

 .مدي تناسب المعامل مع أعداد الطالب والجداول الدراسية 
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 مالءمة قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وما بها  مدي
من تسهيالت ) الوسائل السمعية والبصرية، الخامات والمواد، 

 مستلزمات تشغيل المعامل، التجهيزات األخري( للعملية التعليمية. 

 .مدي كفاية الفنيين المؤهلين في المعامل 

 مج التعليمية.مدي كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرا 
       

 

  قياس وتقييم رضا الطالب من خالل الوسائل   على الكليةتحرص
الستطالع آرائهم في الجوانب  المناسبة، ومنها قوائم االستقصاء

 .المختلفة للعملية التعليمية

  التى  إلى النتائجبتحليل بيانات رضا الطالب والتوصل  الكليةتقوم
 تساعدها على معرفة مستوى رضائهم عن سياسات القبول والتحويالت

المعملية، والوسائل التعليمية الداعمة  واإلمكاناتوأساليب التعلم، 
 والمكتبة ........ وغيرها.

  إلى االستفادة من نتائج تقييم رضا الطالب، وتتخذ  الكليةتسعى
 ى تحسين هذا الرضا.القرارات المناسبة التى تساعد عل

 

 أعضاء هيئة التدريس -11

 

 رضا الطالب: 10/6

 قياس وتقييم رضا الطالب 10/6/1
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فى  والمؤهممل سممممممميمماسممممممممات وقواعممد معلنممة لتعيين العممدد الكممافى للكليممة

التخصممممصممممات المختلفة من أعضمممماء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتضممممع معايير 

موضمممممموعية لتقييم أدائهم، وذلك بما يمكنها من االرتقاء بمسممممممتوى جودة العملية 

مى وخدمة المجتمع وفقاً لرسممممالتها وأهدافها االسممممتراتيجية. التعليمية والبحث العل

لك يجب على  يةكذ ئة  الكل قدرات ومهارات أعضمممممممماء هي ية  أن تعمل على تنم

التدريس ومعاونيهم وضممممان رضمممائهم الوظيفي. وتشمممتمل الممارسمممات التطبيقية 

 في هذا المجال على التالي : للكلية

 المعاونةكفاية أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة  11/1

 أعضاء هيئة التدريس 11/1/1

 ألن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب متفقة  كليةتسعى ال
 مع المعدالت المرجعية.

  التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس  مالئمةمن  الكليةتتأكد
 للمقررات التي يشارك في تدريسها.

  ي ز/الفائض فخطة وآليات موثقة للتعامل مع العج الكليةيتوافر لدى
 أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات.

 أعضاء الهيئة المعاونة 11/1/2

  من أن نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب تتفق  الكليةتتأكد
 واحتياجات الخطة التعليمية.

  المناسبة للتعامل مع حاالت العجز أو الفائض  اإلجراءات الكليةتتخذ
 فى أعضاء الهيئة المعاونة.
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 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة 11/2

 االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة. الكليةتحدد 

  خطة التدريب ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا  الكليةتضع
لالحتياجات التي تم تحديدها وتتضمن الخطة عدد ونوعية البرامج 

 التدريبية وآليات تنفيذها.

 تياجات تلبى االح التيالكافية لتنفيذ البرامج  اإلجراءات الكليةتخذ ت
 التدريبية لكل فئة.

 

 الهيئة المعاونة/تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس 11/3

 /أعضاء الهيئة المعاونةتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 11/3/1

  معايير موضوعية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  الكليةتضع
ومعاونيهم، والتى يجب أن تشتمل على مستوى االلتزام بالجداول 
الدراسية واألنشطة التعليمية األخرى، والمشاركة في أنشطة الريادة 
الطالبية وفى الخطة البحثية للقسم العلمى، والمساهمة فى أنشطة خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة واألنشطة القومية/العالمية، والمشاركة في أنشطة 

، والمساهمة فى جهود تنمية الموارد كليةان الجودة والتطوير بالضم
 ، والعالقة مع الزمالء والرؤساء، وغيرها.كليةالذاتية لل

 تلك المعايير على األطراف المعنية. كليةتعلن ال 
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 على أن يتضمن التقرير السنوى نتائج تقييم أداء أعضاء  كليةتحرص ال
 ليب االستفادة من هذه النتائج.هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك أسا

 بربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء هيئة التدريس  كليةتقوم ال
 ومعاونيهم.

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنتائج تقييم أدائهم  كليةتخطر إدارة ال
 وتناقشهم فيها عند الضرورة.

 

 رضا أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة11/3/2

 ألعضاء هيئة  الوظيفيى قياس وتقييم الرضا عل كليةتحرص ال
 التدريس ومعاونيهم.

 إلى االستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفى ألعضاء  كليةتسعى ال
القرارات والتصرفات المناسبة  وتتخذهيئة التدريس ومعاونيهم، 

 لتحسين أو المحافظة على رضائهم.
 

                   البحث العلمي واألنشطة العلمية االخري       -12

  ،البحث العلمى هو أحد األنشطة األساسية لمؤسسات التعليم العالي

أن تحرص على توفير الظروف المواتية،  الكلية ولذلك فإنه يجب علي

والموارد الكافية التي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البحثى العلمي 

ين شجع التعاون بأن ت الكليةواالرتقاء بمستوى جودته. كما يجب على 

التخصصات المختلفة في مجال البحوث من خالل خطة بحثية متكاملة 
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تتفق مع الخطة البحثية للجامعة.وتشتمل الممارسات التطبيقية 

 للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي :

 خطة البحث العلمي 12/1

مي إليها خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة التي تنت كليةتضع ال

 ومرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط.

 الخطة البحثية فى ضوء إمكاناتها المادية المتاحة أو الممكن  كليةتضع ال
 الحصول  عليها.

 الكلية الخطة وتعتمدها من مجلس كليةتوثق ال. 
 

 كفاءة العملية البحثية 12/2

ها اعتبار أنها أحد مخرجاتببحثية بكفاءة العملية ال االرتقاءعلى  كليةتحرص ال

مؤشرات موضوعية لقياس وتقييم كفاءة  كليةذلك يجب أن تستخدم اللاألساسية. 

العملية البحثية، وتشجع وتحفز الباحثين، وتحرص على االستفادة من نتائج 

 ويتم ذلك من خالل تنفيذ متابعة ما يلي: البحوث فى دعم العملية التعليمية

 فاءةشرات الكؤم 12/2/1

  عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس

 .كليةبال

 كليةتوافر قواعد بيانات للبحوث العلمية بال. 
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 .نسبة البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دولية 

  عدد أعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم الحصول على جوائز الدولة
 براءات اختراع.أو جوائز عالمية أو 

  من جانب المؤسسات أبحاثها العلمية تقييم نتائجإلى  الكليةتسعى 
 اإلنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة.

  ة استفادت منها المؤسسات اإلنتاجي التيعدد البحوث العلمية التطبيقية
 المجتمع. فيوالخدمية 

   ضاء أعيقوم به  الذيعلى االستفادة من البحث العلمي  الكليةتحرص
 دعم وتعزيز العملية التعليمية. فيهيئة التدريس 

  بمشاركة الطالب فى المشاريع البحثية. الكليةتهتم 
 تشجيع وتحفيز البحث العلمي 12/2/2

 

  تطبق الكلية أساليب مختلفة لتشجيع البحوث العلمية المشتركة بين
 .األقسام العلمية

 يجب ذكر هذهتتبع الكلية وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين . 
 الوسائل.

 .توجد بالمؤسسة برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة 
 مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية 12/2/3

  تتم االستفادة من نتائج البحث العلمي بالكلية في العملية التعليمية )أذكر
 أدلة(.

 لة(. أمثة )أذكر تتم مشاركة الطالب في المشاريع البحثي 
 

 تمويل البحث العلمي  12/3
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  موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث العلمي. الكليةتخصص 

   إلى تنمية مصادر التمويل الذاتي الداخلية والخارجية  الكليةتسعى
 للبحث العلمي.

 على قياس وتقييم مردود المخصصات المالية المنفقة  الكلية تحرص
 .بها العلميعلى البحث 

 ذكر مردود المخصصات المالية المنفقة علي البحث العلمي بالكلية  يتم
 خالل السنوات الخمس الماضية.

 
 أنشطة علمية 12/4

 مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات 12/4/1
 

  على المشاركة فى مشروعات بحثية ممولة من  كلية تحرص ال
 .)تقدم القائمة الدالة علي ذلك( مؤسسات بحثية محلية أو دولية

 إلى الحصول على اتفاقيات ثقافية مع  -ليس فقط  -سعى المؤسسة ت
مؤسسات تعليمية أو بحثية دولية، بل تهتم بتفعيل هذه االتفاقيات فى 

 )تقدم إحصائية بنسبة االتفاقيات الثقافية المفعلة  إلي العمليالتطبيق 
 لكليةاإجمالي االتفاقيات الثقافية خالل السنوات الثالث األخيرة بين 

 .العالي والبحثي ثم تذكر هذه االتفاقيات(ومؤسسات التعليم 
 

 المؤتمرات واألنشطة العلمية األخرى 12/4/2

 يشارك الطالب في المؤتمرات المحلية / الدولية. 
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  الذين شاركوا بأبحاث علمية أو  أعضاء هيئة التدريستذكر نسبة
 في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية. مقاالت

 لتي ا المحلية واإلقليمية والدوليةالعلمية  د المؤتمرات والندواتيذكر عد
 .نظمتها الكلية أو شاركت فيها، )تذكر قائمة المؤتمرات والندوات(

 فى أنشطة علمية أخرى محلية أو إقليمية أو دولية مثال  كليةتساهم ال
 ذلك:

  المشاركة في عضوية هيئات دولية -

 .؟إصدار دورية علمية -

 أعضاء هيئة التدريس فى تحكيم أبحاث أو مشروعات. مشاركة -

 التمثيل فى منظمات أو جمعيات قومية أو دولية. -

 

 الدراسات العليا -13

تقدم برامج للدراسات العليا إلى تحسين جودة هذه  التي الكليةتسعى 

البرامج من خالل توصيفها بدقة، ومراجعتها دورياً، والتحقق من أن مخرجات 

تهدفة ألي برنامج ومقرراته تحقق بالفعل األهداف المخططة له. كما التعلم المس

على توفير مصادر التعلم المختلفة لطالب الدراسات العليا، وتقر  الكليةتحرص 

ضا على ر كليةنظما موضوعية لتقويم طالب الدراسات العليا، وأخيراً تحرص ال

 طالب الدراسات العليا.
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 ؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي:وتشتمل الممارسات التطبيقية للم

 الدرجات الممنوحة 13/1

 الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة 13/1/1

 أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا التى  كليةال طبقت
 .)تذكر هذه األساليب( تقدمها

 قواعد بيانات تتعلق بأعداد وأنواع الدبلومات كليةيتوافر لدى ال 
، خالل السنوات الثالث األخيرةمنحتها  التيوالدرجات العلمية 

 ومصنفة وفقا للدارسين من الداخل )أعضاء الهيئة المعاونة( والخارج
 .)تذكر اإلحصائية(

 

 العملية التعليمية في الدراسات العليا 13/2

 برامج الدبلوم/ الماجستير/ الدكتوراه 13/2/1

 يا ة أكاديمية لبرامج الدراسات العلمعايير قياسي كليةتتبنى وتطبق ال
 المختلفة.

 بتوصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية. كليةتقوم ال 

 مع احتياجات  دراسات العلياضرورة توافق برامج ال كليةتراعي ال
 المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة.

 طة بواس يادراسات العلما إذا كانت تقوم بمراجعة برامج ال كليةتحدد ال
 .مراجعين خارجيين
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 مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع  كليةتحدد ال
 المعايير المرجعية األكاديمية لكل برنامج.

 مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم  كليةتحدد ال
 المستهدفة لكل برنامج.

 الدرجة العلمية. متوسط الفترة الزمنية للحصول على كليةتحدد ال 
 

 

 العلمينظام التسجيل واإلشراف  13/2/2

 عن إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا من  كليةتعلن ال
خالل وسائل متنوعة، مثل أدلة للطالب والموقع اإللكتروني الخاص 

 بها، وغيرها.

 بالمراجعة الدورية والتحديث إلجراءات التسجيل  كليةتقوم ال
 الدراسات العليا بغرض تطويرها. واإلشراف فى

 إجراءات التسجيل االلكترونية، وتحتفظ بقواعد بيانات  كليةتتبع ال
لطالب الدراسات العليا المسجلين لديها، مع ضرورة التحديث المستمر 

 لهذه القواعد للوائح الدراسات العليا.

 بتوزيع اإلشراف العلمى على الرسائل كليةتلتزم األقسام العلمية بال 
 وفقا للتخصص.

 اإلجراءات الموثقة الكافية لمتابعة وتقييم أداء  كليةتتوافر لدى ال
، دواتنالباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية. مثال ذلك عقد 

 والتقارير الدورية.
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 الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا 13/2/3

 ن عدد أعضاء هيئة التدريس عل تحقيق التناسب بي كليةتحرص ال
 واألعباء التدريسية للمقررات الدراسية/ والخطة البحثية.

 على توزيع األعباء التدريسية طبقا للتخصصات  كليةتحرص ال
 المختلفة ألعضاء هيئة التدريس.

 اإلمكانات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية البحثية فى  كليةتوفر ال
 برامج الدراسات العليا.

 طالب الدراسات العليا  7/3

 االلتحاق ببرامج الدراسات العليا 13/3/1

 بتحليل معدالت تزايد أو تناقص أعداد الطالب الملحقين  كليةتقوم ال
 ببرامج الدراسات العليا، مع توضيح الدالالت التى تنطوى عليها. 

 بتحليل  تطور نسبة التحاق الطالب الوافدين إلى إجمالى  كليةتقوم ال
لطالب فى الدراسات العليا سنويا )خالل السنوات الخمس عدد ا

 األخيرة(, مع توضيح الدالالت التى تنطوى عليها.
 

 تقويم طالب الدراسات العليا 13/3/2

 أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا.  كليةتستخدم ال 

 من توافق طرق التقويم المستخدمة مع المخرجات  كليةتتأكد ال
 لتعلم.المستهدفة ل
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 من خالل األقسام العلمية من توافق االمتحانات مع  كليةتتحقق ال
 المحتوى المعلن للمقررات الدراسية. 

 نظام الممتحنين الخارجيين عند الحاجة لذلك. كليةتطبق ال 

 طالب الدراسات العليا على نشر األبحاث  كليةتشجع األقسام العلمية بال
 المستخرجة من الرسائل العلمية.

 
 

 رضا طالب الدراسات العليا 13/3/3

 باستخدام وسائل متنوعة لقياس رضا طالب الدراسات  كليةتهتم ال
 العليا.

 بتحليل بيانات تقييم رضا الطالب واالستفادة منها فى تطوير  كليةتقوم ال
 برامج الدراسات العليا.

 ت الطالبقواعد معلنة للتعامل مع تظلما كليةتستخدم ال. 

 للفاعلية التعليمية التقويم المستمر -14

 شمولية واستمرارية التقويم 14/1

 أساليب ونتائج التقويم 14/1/1

  فةالفاعلية التعليمية بصفة دورية باتباع أساليب مختلعناصر يتم تقييم 
) المراجعة الداخلية والخارجية، استطالع آراء  ذات مصداقية

 األطراف المعنية، ....... إلخ(

 اء الكلية مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تتم مناقشة نتائج تقييم أد
 األطراف المجتمعية ذات العالقة.‘ الطالب
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  ين وتعزيز إعداد خطط تنفييذية لتحسبيتم االستفادة من نتائج تقييم الكلية
 الفاعلية التعليمية.

  ،تطبق الكلية الخطط التنفيذية لتطوير الفاعلية التعليمية في إطار زمني
الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ اإلجراءات  مع توفير اآلليات

 التصحيحية.

 يتم مقارنة نتائج التقويم علي فترات زمنية لرصد التغير في مستوي 

 .األداء 
 ممارسات النظام الداخلي للجودة 14/1/2

   متمثل في وحدة ضمان  يوجد للكلية نظام داخلي إلدارة الجودة

رة الجودة من الوحدات تعد الوحدة المعنية بإداو الجودة بالكلية.

حيث تتولى مهام التقويم الذاتى المستمر،  كليةالتنظيمية المهمة فى ال

التعليمية. كما أنها تلعب دورا  ةلفاعليللقدرة المؤسسية أو لسواء 

ً فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد ال وفى تنمية مهارات  كليةمهما

بإدارة نظم أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري فيما يتعلق 

على تقديم كافة أشكال  كليةتحرص القيادة األكاديمية بال . والجودة

وتتمثل الممارسات التطبيقية . لهذه الوحدة الدعم المادي والمعنوي

  ما يلي:في كليةللجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة في ال

 ك من وذل فاعليتها التعليميةللتزم بإجراء تقويم شامل ومستمر تو

وملفات  ،ل المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقرراتخال

المقررات، والبحث العلمي، ووضع خطط معالجة وتصحيح 

بهدف تحديد مجاالت القوة والعمل على تعزيزها،  الجوانب السلبية.
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تائج ن كليةالضعف والعمل على معالجتها. وتستخدم الوكذلك مجاالت 

 نفسها.التقويم فى تطوير 

 وحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها على سبيل المثال تستخدم ال
ال الحصر: تغذية راجعة/ مراجعين خارجيين/ تدقيق داخلي /... 

  إلخ.

   ضمان الجودة لمركزلوحدة تقريراً سنوياً عن نشاطها تقدم ا 
 .بالجامعة       

   تشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية 
 سام.ومجالس األق

 المساءلة والمحاسبة 14/2

 تفعيل اللوائح والقوانين الحالية 14/2/1

تعتبر عملية المسمممماءلة والمحاسممممبة من العمليات الضممممرورية للتحقق من          

التزام القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين 

وتشمممممممتمل  ، ء الخاص بالفاعلية التعليميةبالقوانين واللوائح المنظمة لألدا كليةبال

 الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي:

 على مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة  كليةتحرص ال
 لية التعليمية.اعبالمساءلة فى مجاالت الف

 بة فى لة والمحاست جديدة تتعلق بتفعيل نظم المساءاقرار كليةتتخذ ال
 لية التعليمية.اعفيما يخص تحسين الف كليةال
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