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 للفاعلية التعليمية لمستمرالتقويم ا -8
=

 

 التقويم  ونتائج  أساليب  8/1/1

 : ومنها التعليميةوالمستمر للفاعلية  لشاملاالتقويم  أساليبتتبع الكلية العديد من  •

نظــام رسـمي للنظــام الـداخلي الدارة الجــودة المتمثـل فــي وحـدة الجــودة واللجــان  بعمـل الكليــة قامـت ℘
 المنبثقة منها 

فريق للمراجعة الداخلية للكلية وقـد قامـت اللجنـة  إعدادحيث تم تفعيل لجنة المراجعة الداخلية تم   ℘
 ة العلمية بمراجعة ألقسام الكلي

 برنامج مرحلة البكالوريوس المراجعة الخارجية للمقررات و   ℘

نتائج الدراسـية للكليـة مـن حيـث المن خالل تحليل  كوذل التعليميةدراسة وتحليل مخرجات العملية  ℘
حيـث يـتم عمـل رسـومات إحصـائية للمـواد نسبة النجاح والتقديرات المتميزة لكـل مقـرر علـي حـدي 

 )1-16مرفق (            .دم من عام ألخرللوقوف علي مدي التق

 22/11/2010بتاريخ ) 95(التقرير السنوي للكلية والذي تم اعتمادها من مجلس الكلية رقم  ℘

 )2-16مرفق (            : ومنها األطرافاالستبيانات المختلفة التي يتم توزيعها علي مختلف  ℘

 دريس والـذي يـتم كـل فصـل دراسـي مــنتقيـيم الطـالب للمقـررات الدراسـية والقـائمين علـي التــ 
اسـتبيانات المقــرر الدراسـي واالســتبيانات االلكترونيـة للفعليــة التعليميـة لكــل (خـالل الطــالب 

حيــث يتلقــى عضــو هيئــة التــدريس نتــائج االستقصــاء  مقـرر علــي حــدي علــي موقــع الفــارابي
لـرد علـي مـا جـاء وذلـك إلبـداء الـرأي وا يعلي الموقع الشخصي التابع له علـي نظـام الفـاراب

من نقاط بهذا االستقصاء وتغطية جوانب الضـعف وذلـك مـن اجـل تحسـين وتعزيـز الفاعليـة 
 ).التعليمية

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة في العملية التعليمية أعضاء رأي استقصاء 

ــــادات  .اإلداريــــة والهيئــــةهيئــــة التــــدريس والهيئــــة المعاونــــة  أعضــــاء أداءمتابعــــة تقيــــيم   والقي
ــادات األكاديميــة حيــث تــم عمــل( ألكاديميــةا بالكليــة وعمــل تحليــل  لقــاءات شخصــية مــع القي

 .وكتابة التقارير عن االستبيانات السابقة) لها

 شمولية واستمرارية التقويم  8/1
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وعمـل  اإلداريـةهيئة التدريس والهيئـة المعاونـة والهيئـة  أعضاءكال من  ءقياس مستوي رضا 
 .الخاصة بها التقاريرالتحليل وكتابة 

هــا علـــي مـــن خــالل اســتمارة اســتبيان تــم توزيع األكاديميــةياديــة للقيــادات الق األنمــاطتحديــد  
 .)الطالب –عضو إداري   –عضو أكاديمي (

 .والتحويل القبولاستبيان عن سياسات  

 .المقدم الطالب في الدعم الطالبي آراء 

 .العملية التعليميةالطالب في  آراء 

 .نة والهيئة اإلداريةالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو  

مـن ذات والجهـات المجتمعيـة  واإلدارية األكاديمية األقساممجلس الكلية و مناقشة وعرض نتائج التقويم  •
 18/5/2010معهـم بتـاريخ  اتخالل ورش العمل المختلفة ومستفيدي الخدمة مـن خـالل عقـد اجتماعـ

 .لمناقشة تقييم الفاعلية التعليمية

 فـي وهي جزء من خطة التطوير للفاعلية التعليمية وقد تم وضع الخطةيه تنفيذ هتوجد لدى الكلية خط •
وقد تم اعتماد خطـة التطـوير فـي مجلـس  ونتائج التقويم الشامل للفاعلية التعليمية البيئيضوء التحليل 

تحقيـــق مجموعــــة مـــن األهــــداف  إلـــيوتهـــدف هـــذه الخطــــة 22/11/2010بتــــاريخ ) 95(الكليـــة رقـــم 
 )3-16مرفق (                            -:ة التعليم بالكلية ومنها والمعايير لتحسين جود

 .تنمية الموارد الذاتية للكلية 

 إنشاء نظام معتمد للدعم الطالبي  

 الطالب إليتحسين نسبة أعضاء هيئة التدريس  

 تبني الكلية للمعايير األكاديمية عند توصيف البرامج والمقررات التعليمية  

 .تعليمية بما يحقق احتياجات سوق العملتطوير البرامج ال 

 :مثال  التعليميةفعلية للتحسين والتطوير فى الفاعلية  ممارساتتوجد  •

o تبني الكلية للمعايير األكاديمية عند توصيف البرامج والمقررات التعليمية 

o للكلية الذاتيالتقويم اعداد  يد فريق مدرب علو وج 

o  ـــادة ـــاءة المعامـــلزي ـــث زيـــادة عـــدد  كف ـــات  بأحـــدث هـــاالمعامـــل وتجهيز مـــن حي  اوتكنولوجيـــتقني
 .المستمر لالعتماد والتأهيلمشروع التطوير  هم مندعمتم حيث  التدريب والتعليمومانيكانات 
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o  تم تقييم مبني الكلية الجديـد مـن قبـل اللجنـة المشـكلة لتقيـيم سـعة وكفـاءة المعامـل والمـدرجات
والمكتبـة  لكترونيـةوالمعامـل اال اعـات الـدرسالمـدرجات وقكفـاءة  وبناء علي التقرير تم تحسين

 ,Data show(       العـرض  أجهـزةوالمكتبة االلكترونية وذلك من خالل تزويـدهم بأحـدث 

Video conference( وكذلك العمل علي زيادة كفاءة التهوية واإلضاءة.  

 )4-16مرفق (        

o  الكلية فى عملية التقويم للكلية أعضاء معظماشتراك. 

o تـم اإلعـالن دريس وسـعي الكليـة لسـد هـذا العجـز سبب وجود عجز في نسبة أعضاء هيئة التب
ذكور بالكليـة هـذا باإلضـافة إلـي التعيـين طبقـا للخطـة الثالثيـة لتعيــين مـن الـمعيـد  16وتعيـين 

 .دين الخاصة بالكليةيالمع

o  ــة تقيــيم الطــالب و ــا مــن خــالل جهــازلضــمان عدال ــتم تصــحيح االمتحانــات الكتروني  OMR ي
 .التي تضمن عدالة التقييم بين مختلف الفئات OSCEوٕاعداد االمتحانات بطريقة 

 للجودة  الداخليممارسات النظام   8/1/2

لوحـدة ضـمان  معدلـة الئحـة داخليـة إعـدادتـم  جـودة التعلـيم والـتعلم حيـث إلدارة داخلـييوجد بالكلية نظـام  
وقـد تـم مراجعتهـا مـن مركـز ضـمان  14/7/2010يخ بتـار ) 94(رقـم  الكليةالجودة معتمده وموثقه بمجلس 

 )5-16مرفق (.وتوزيعها علي مختلف األقسام العلمية واإلداريةالجودة بجامعة المنصورة 

دراســة هــذه  ويــتم وتقــارير األقســاميصــدر بصــفه دوريــة تقريــر البرنــامج وتقــارير المقــررات الدراســية  -
ووضـع خطـط التحسـين بنتـائج هـذه التقارير  األكاديميـةالقيـادات  إفـادةيتم و التقارير واستنتاج النتائج 

 .الالزمة

ــة بــدور  إلــىيهــدف  والــذي إعــداد دليــل وحــدة ضــمان الجــودة واالعتمــاد - نشــر ثقافــة الجــودة والتوعي
الـداخلي ومـن أهـم أنشـطة الوحـدة خـالل فـى تنفيـذ وتطبيـق نظـام الجـودة  واإلداريـةالعلمية  األقسام

 )6-16مرفق (                : 2010/2011عام 

  نشر ثقافة الجودة بين الفئات المستهدفة من داخل وخارج الكلية. 

  تطبيـــق آليـــات تقيـــيم المقــــررات وتقيـــيم أداء أعضـــاء هيئـــة التــــدريس وتحليـــل النتـــائج ورفعهــــا
 .للمعنيين 

  إجراء استبيانات استطالع الرأي للطالب و العاملين وأعضـاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة
 .والمستفيدين من الخدمة 

  متابعة اإلجراءات التصحيحيةمتابعة تقارير المقررات والبرامج و. 
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 متابعة التقارير السنوية للمقررات ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 الدراسة الذاتية/ يةالتقرير السنوي للكل إعداد. 

  الدورات التدريبية ألعضـاء هيئـة التـدريس إلعـداد توصـيف البـرامج الدراسـية والمقـررات، تنظيم
 . وكتابة التقارير للمقررات والبرامج الدراسية وكذلك القياس والتقييم والتقويم

 فـــية العمــل علـــى إشـــراك جميــع أعضـــاء هيئـــة التــدريس و الهيئـــة المعاونـــة و الهيئــة اإلداريـــ 
 هــذهو متابعــة أنشــطة   ســيريتكــوين لجــان الت مــن خــالل لالعتمــادأنشــطة الجــودة و التأهيــل 

لضمان استمرارية تدفق البيانـات والمعلومـات والمعرفـة الخاصـة بالنظـام  اللجان بصفة مستمرة
الـداخلي لضـمان الجـودة ونظـام التقيـيم الـذاتي السـنوي علـى مسـتوى األقسـام العلميـة واإلداريــة 

 .ليةكلل

  أعضــاء هيئــة  –طـالب (خاصــة بمجـال الجــودة لمختلـف الفئــات الكتيبـات النشــرات و الإصـدار
 ) اإلدارة العليا –التدريس 

  إعــداد نشـــرات و مطويــات لرؤيـــة و رســـالة و األهــداف اإلســـتراتيجية و أنشــطة وحـــدة ضـــمان
 )7-16مرفق (. الجودة

 الجودة  يضم معلومات وأنشطةلكي موقع إلكتروني للكلية ال تحديث . 

  من المتخصصينكتابة و إعداد الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية وتقييمها 

 تقريـر البرنـامج  –توصيف البرنامج والمقررات الدراسية :  عقد ورش عمل للموضوعات التالية
ـ المعـايير األكاديميـة  -كيفيـة كتابـة مسـتخرجات التعليميـة المســتهدفة  –والمقـررات الدراسـية 

ملـف اإلنجـاز  -إعـداد المعـايير األكاديميـة الخاصـة بالكليـة –طرق التقويم ـ التوثيق ـ االعتماد
 ).اإللكتروني والورقي(للطلبة 

  االنتهـــاء مـــن توصـــيف مقـــررات الدراســـات العليـــا طبقـــا للمعـــايير األكاديميــــة اإلشـــراف علـــى
 .القياسية للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

 لطالب عن تسهيالت التعليم والتعلمتقييم رضا ا 

 لمراجعــة الخارجيـــة يم البرنــامج التعليمــي والمقــررات مــن قبـــل المقيمــين الخــارجيين لعمــل اتقيــ
 .ومخاطبة األقسام العلمية بالتقرير النهائي للمقيم الخارجي لعمل التعديالت الالزمة

 افـة الجــودة عـن طريــق تسـاهم وحـدة ضــمان الجـودة واالعتمــاد بنشـر التوعيــة الخاصـة بنشــر ثق
طباعـــة الالفتــــات الخاصـــة برؤيــــة ورســـالة الكليــــة ونشـــرات خاصــــة بضـــوابط االعتمــــاد ودور 

 .الطالب في ضمان جودة التعليم واالعتماد
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الفاعلية التعليمية حيـث يوجـد فريـق عمـل  ألداءفى التقييم المستمر النظام توجد مؤشرات يعتمد عليها هذا 
تقـويم توجـد خطـة للتحسـين والتعزيـز فـي ضـوء نتـائج الوكتابـه التقـارير كمـا  الداخليـة المراجعـةمدرب على 

ــد  ــة للتقــويم المســتمر للفعاليــة التعليميــة حيــث تــم تحدي الشــامل للفاعليــة التعليميــة كمــا توجــد الخطــة التنفيذي
 .مجموعة من المؤشرات لنجاح تنفيذ الخطة

 

 حاليةلقوانين التفعيل اللوائح وا 8/2/1

وذلـــك لتحســـين  التـــي يجـــب توافرهـــا بالكليـــة ةالضـــروري األمـــورالمســـائلة والمحاســـبة مـــن  نظـــامعتبـــر ي •
 علـي قـوانين تنظـيم الجامعـاتفـي نظـام المسـائلة والمحاسـبة علية التعليمية بهـا حيـث تعتمـد الكليـة االف

ات المصرية من قبل المجالس التأديبية واللوائح والقوانين المنظمة لسير العملية التعليمية داخل الجامع
الداخليـة لـوائح الو  المختصة والتي يتم تشكيلها من قبل إدارة الكلية والجامعة كل في نطاق اختصاصـه

 -:ومن أمثلة هذه النظم  لكلية وأيضا نظام الجودة لتحسين أداء أعضاء هيئة التدريسل

 االت الغشعمل محاضر غش للطالب الذين يضبطون في االمتحانات بح 

ــوائح والقــوانين يتعــرض للتحقيــق وعنــد اإلدانــة يتعــرض   عنــد مخالفــة احــد مــن الجهــاز اإلداري لل
 .لعقوبات تبدأ من التنبيه وتصل إلي الخصم

 .تقاضي أعضاء من الهيئة اإلدارية مكافآت مالية نظرا للجهد الغير عادي المبذول 

 .د المبذولصرف مكافآت الجودة للهيئة األكاديمية علي حسب الجه 

القـوانين المنظمـة لـألداء لسـير بـاللوائح و  تامـةعلي درايـة  واإلداريةالهيئة االكاديمية  أنعلي  التأكيدويجب 
 الكلية لم تستحدث آليات إضافية للمسائلة والمحاسبة  أنالمسائلة والمحاسبة غير 
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