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 فاعلية التعليميةال: الثاني احملور  
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 التقويم  ونتائج  أساليب  8/8/8

  ومنها التعليميةوالمستمر للفاعلية  لشاملاالتقويم  أساليبتتبع الكلية العديد من : 

   لمتابعممة الفاعليممة التعليميممة ومعتممد  مممن وممةل ماعممر واممد  عمممان ال ممود  تمم وعممع اليمما  عممد
 (8-81مرفق )                           61/6/2062بتاريخ  601المعتمد في م لس الكلية رقم 

   (2-81مرفق )                                المرا عة السنوية من قبل مركز عمان ال ود 

  من وةل الدراسة الذاتية السنوية والتقرير السنوي للكليةتقييم الكلية السنوي 

 الممممممي  2001/2002سممممممنوا  مممممممن  دراسممممممة مقارنممممممة لنسممممممب الن مممممما  للفممممممر  ا ربعممممممة لمممممممد  ومممممممس
 (3-81مرفق )                                                                 2060/2066

  2060/2066الي  2001/2060 لألعوامنتائج المقررا   إلاصائيةدراسة مقارنة  

 (4-81مرفق )

  دراسممممة لتقيمممميم ا ورا  ا متاانيممممل للمقممممررا  الفممممر  ا ربممممع مممممن ناايممممة المواصممممفا  فممممي ا عمممموام
 (5-81مرفق )                                      2066/2062، 2060/2066، 2001/2060

  2066/2062، 2060/2066( الترم ا ول )تاليل ا ورا  ا متاانية للعامين ال امعيين 

 (1-81مرفق ) 

  نتمائج الدراسمية للكليمة ممن ايم  الدراسة وتاليل مور ا  العملية التعليمية وذلك من وةل تاليمل
صمائية للممواد نسبة الن ما  والتقمديرا  المتميمز  لكمل مقمرر علمي امدي ايم  يمتم عممل رسموما   ا

 (7-81مرفق )                          .للوقوف علي مدي التقدم من عام ألور

  عمل المرا عة الداولية 

 عمل تقييم المسااا  بالكلية 

 66/3/2066بتاريخ ( 601)من م لس الكلية رقم  السنوي للكلية والذي تم اعتماده التقرير 

 شمولية واستمرارية التقويم  8/8
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 (8-81مرفق )      : ومنها األطرافي موتلف ا ستبيانا  الموتلفة التي يتم توزيعها عل 

 تقيمميم الطممةب للمقممررا  الدراسممية والقممائمين علممي التممدريس والممذي يممتم كممل فصممل دراسممي مممن 
عليمة التعليميمة لكمل ااسمتبيانا  المقمرر الدراسمي وا سمتبيانا  ا لكترونيمة للف)وةل الطمةب 

التممدريس نتممائج ا ستقصمما  ايمم  يتلقممو ععممو  يئممة  مقممرر علممي اممدي علممي موقممع الفممارابي
وذلمك إلبمدا  المرأي والمرد علمي مما  ما   يعلي الموقع الشوصي التمابع لمل علمي ن مام الفماراب

من نقاط بهذا ا ستقصا  وتغطية  وانب العمعف وذلمك ممن ا مل تاسمين وتعزيمز الفاعليمة 
 (.التعليمية

 .ليمية يئة التدريس والهيئة المعاونة في العملية التع أععا  رأي استقصا  

والقيممممادا   .اإلداريممممة والهيئممممة يئممممة التممممدريس والهيئممممة المعاونممممة  أععمممما  أدا متابعممممة تقيمممميم  
بالكليممة وعمممل تاليممل  لقمما ا  شوصممية مممع القيممادا  األكاديميممة ايمم  تممم عمممل) األكاديميممة

 .وكتابة التقارير عن ا ستبيانا  السابقة( لها

وعممل  اإلداريمةلهيئمة المعاونمة والهيئمة  يئة التدريس وا أععا كة من   قياس مستوي رعا 
 .الواصة بها التقاريرالتاليل وكتابة 

هممما علمممي ممممن ومممةل اسمممتمار  اسمممتبيان تمممم توزيع األكاديميمممةالقياديمممة للقيمممادا   األنمممماطتاديمممد  
 .(الطةب –ععو  داري   –ععو أكاديمي )

 .والتاويل القبولاستبيان عن سياسا   

 .المقدم الطةب في الدعم الطةبي ارا  

 .العملية التعليميةالطةب في  ارا  

 .الرعا الو يفي ألععا   يئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة اإلدارية 

  وال همما  الم تمعيممة  واإلداريممة األكاديميممة األقسممامم لممس الكليممة و علممي مناقشممة وعممرا نتممائج التقممويم
 .ا وةل عقد ا تماع من وةل ورش العمل الموتلفة ومستفيدي الودمة منالصلة ذا  

 و ي  ز  من وطة التطوير للفاعلية التعليمية وقد تم وعع الوطمةتنفيذيل  لتو د لدى الكلية وط 
  ونتائج التقويم الشامل للفاعلية التعليمية البيئيعو  التاليل  في

  مثال  التعليميةفعلية للتاسين والتطوير فو الفاعلية  ممارسا تو د: 

o األكاديمية عند توصيف البرامج والمقررا  التعليمية لمعاييرتطب  الكلية ا 

o  للكلية الذاتيالتقويم اعداد  يد فري  مدرب علو و 
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o   اوتكنولو يمممتقنيممما   بأامممد   ممماممممن ايممم  زيممماد  عمممدد المعاممممل وت هيز  كفممما   المعامممملزيممماد 
 والتأ يمممملمشممممروت التطمممموير  هممممم مممممندعمتممممم ايمممم   التممممدريب والتعلمممميمومانيكانمممما  وم سممممما  

 .ر لةعتمادالمستم

o   تممم تقيمميم مبنممي الكليممة ال ديممد مممن قبممل الل نممة المشممكلة لتقيمميم سممعة وكفمما   المعامممل والمممدر ا
والمكتبمة  لكترونيمةوالمعاممل ا  الممدر ا  وقاعما  المدرسكفما    وبنا  علي التقرير تم تاسين

 ,Data show)       العمرا  أ همز والمكتبة ا لكترونية وذلك من وةل تزويمد م بأامد  

Video conference)  التهوية واإلعا  كة من كفا    رفعوكذلك العمل علي.  

o  الكلية فو عملية التقويم للكلية أععا  مع ماشتراك. 

o تمم اإلعمةن دريس وسمعي الكليمة لسمد  مذا الع مز بسبب و ود ع ز في نسبة أععا   يئة التم
تعيممين طبقمما للوطممة الثةثيممة لتعيممين ذكور بالكليممة  ممذا باإلعممافة  لممي المممن المممعيممد  61وتعيممين 

 .دين الواصة بالكليةيالمع

o  يممتم تصممايم ا متاانمما  الكترونيمما مممن وممةل  همماز لعمممان عدالممة تقيمميم الطممةب وOMR 
عداد ا متاانا  بطريقة   .التي تعمن عدالة التقييم بين موتلف الفئا  OSCEوا 

 للجودة  الداخليممارسات النظام   8/8/2

 . ود  التعليم والتعلم إلدار  داوليام يو د بالكلية ن  

دراسممة  ممذه  ويممتم وتقممارير األقسمماميصممدر بصممفل دوريممة تقريممر البرنممامج وتقممارير المقممررا  الدراسممية  -
ووعممع وطممط التاسممين بنتممائج  ممذه التقارير  األكاديميممةالقيممادا    فمماد  ثمممالتقممارير واسممتنتان النتممائج 

 .الةزمة

نشممر ثقافممة ال ممود  والتوعيممة بممدور   لممويهممدف  والممذي عتممماددليممل واممد  عمممان ال ممود  وا يو ممد  -
الممداولي ومممن أ ممم أنشممطة الواممد  وممةل فممو تنفيممذ وتطبيمم  ن ممام ال ممود   واإلداريممةالعلميممة  األقسممام
                 : 2066/2062عام 

  نشر ثقافة ال ود  بين الفئا  المستهدفة من داول ووارن الكلية. 

 ررا  وتقيمممميم أدا  أععمممما   يئممممة التممممدريس وتاليممممل النتممممائج ورفعهمممما تطبيمممم  اليمممما  تقيمممميم المقمممم
 .للمعنيين 

  را  استبيانا  استطةت الرأي للطمةب و العماملين وأععما   يئمة التمدريس والهيئمة المعاونمة  
 .والمستفيدين من الودمة 

  متابعة اإل را ا  التصايايةمتابعة تقارير المقررا  والبرامج و. 
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 لسنوية للمقررا  ألععا   يئة التدريس بالكليةمتابعة التقارير ا 

 الدراسة الذاتية/ التقرير السنوي للكلية  عداد. 
  الدورا  التدريبية ألععما   يئمة التمدريس إلعمداد توصميف البمرامج الدراسمية والمقمررا ، تن يم

 . وكتابة التقارير للمقررا  والبرامج الدراسية وكذلك القياس والتقييم والتقويم

 فممميعلمممو  شمممراك  ميمممع أععممما   يئمممة التمممدريس و الهيئمممة المعاونمممة و الهيئمممة اإلداريمممة  العممممل 
  ممذهو متابعممة أنشممطة   سمميريتكمموين ل ممان الت مممن وممةل لةعتمممادأنشممطة ال ممود  و التأ يممل 

لعمان اسمتمرارية تمدف  البيانما  والمعلومما  والمعرفمة الواصمة بالن مام  الل ان بصفة مستمر 
  ون ممام التقيمميم الممذاتي السممنوي علممو مسممتوى األقسممام العلميممة واإلداريممة الممداولي لعمممان ال ممود

 .كليةلل
  أععمما   يئممة  –طممةب )واصممة بم ممال ال ممود  لموتلممف الفئمما  الكتيبمما  النشممرا  و ال صممدار

 ( اإلدار  العليا –التدريس 

  عمممداد نشمممرا  و مطويممما  لرليمممة و رسمممالة و األ مممداف اإلسمممتراتي ية و أنشمممطة وامممد  عممممان 
 (1-81مرفق )                                                                             .  ود ال

  يعم معلوما  وأنشطة ال ود  لكي موقع  لكتروني للكلية ال تادي . 

  من المتوصصينكتابة و  عداد الوطة التنفيذية للوطة اإلستراتي ية للكلية وتقييمها 

  تقريمر البرنمامج  –توصيف البرنامج والمقررا  الدراسية :  التالية عقد ورش عمل للموعوعا
المعمايير األكاديميمة م  -مسمتور ا  التعليميمة المسمتهدفة الكيفيمة كتابمة  –والمقمررا  الدراسمية 

ملمف اإلن ماز  - عمداد المعمايير األكاديميمة الواصمة بالكليمة –طر  التقويم م التوثي  م ا عتمماد
 (.والورقي اإللكتروني)للطلبة 

  ا نتهمممما  مممممن توصمممميف مقممممررا  الدراسمممما  العليمممما طبقمممما للمعممممايير األكاديميممممة اإلشممممراف علممممو
 .القياسية للهيئة القومية لعمان ال ود  وا عتماد

 تقييم رعا الطةب عن تسهية  التعليم والتعلم 

 لوار يمممة لمرا عمممة ايم البرنمممامج التعليممممي والمقمممررا  ممممن قبمممل المقيممممين الومممار يين لعممممل اتقيممم
 .ومواطبة األقسام العلمية بالتقرير النهائي للمقيم الوار ي لعمل التعدية  الةزمة

   تسمما م واممد  عمممان ال ممود  وا عتممماد بنشممر التوعيممة الواصممة بنشممر ثقافممة ال ممود  عممن طريمم
طباعممممة الةفتمممما  الواصممممة برليممممة ورسممممالة الكليممممة ونشممممرا  واصممممة بعمممموابط ا عتممممماد ودور 

 . ود  التعليم وا عتماد الطالب في عمان
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الفاعلية التعليميمة ايم  يو مد فريم  عممل  ألدا فو التقييم المستمر الن ام تو د ملشرا  يعتمد عليها  ذا 
تقممويم تو ممد وطممة للتاسممين والتعزيممز فممي عممو  نتممائج الالداوليممة وكتابممل التقممارير كممما  المرا عممةمممدرب علممو 

التنفيذيممة للتقممويم المسممتمر للفعاليممة التعليميممة ايمم  تممم تاديممد  الشممامل للفاعليممة التعليميممة كممما تو ممد الوطممة
 .م موعة من الملشرا  لن ا  تنفيذ الوطة

 

 حاليةتفعيل اللوائح والقوانين ال 8/2/8

 وذلمممك لتاسمممين  التمممي ي مممب توافر ممما بالكليمممة ةالعمممروري األممممورالمسمممائلة والمااسمممبة ممممن  ن مممامعتبمممر ي
 علممي قمموانين تن مميم ال امعمما فممي ن ممام المسممائلة والمااسممبة يممة التعليميممة بهمما ايمم  تعتمممد الكليممة علاالف

واللوائم والقوانين المن مة لسير العملية التعليمية داول ال امعا  المصرية من قبل الم مالس التأديبيمة 
الداوليمة لموائم الو  لالموتصة والتي يتم تشكيلها من قبل  دار  الكلية وال امعمة كمل فمي نطما  اوتصاصم

 -:ومن أمثلة  ذه الن م  لكلية وأيعا ن ام ال ود  لتاسين أدا  أععا   يئة التدريسل

 عمل مااعر غش للطةب الذين يعبطون في ا متاانا  باا   الغش 

عنممد موالفممة ااممد مممن ال همماز اإلداري للمموائم والقمموانين يتعممرا للتاقيمم  وعنممد اإلدانممة يتعممرا  
 .التنبيل وتصل  لي الوصم لعقوبا  تبدأ من

 .تقاعي أععا  من الهيئة اإلدارية مكافآ  مالية ن را لل هد الغير عادي المبذول 

 .صرف مكافآ  ال ود  للهيئة األكاديمية علي اسب ال هد المبذول 

لسمير القموانين المن ممة لمألدا  بماللوائم و  تاممةعلمي درايمة  واإلداريمةالهيئة ا كاديمية  أنعلي  التأكيدوي ب 
 الكلية لم تستاد  اليا   عافية للمسائلة والمااسبة  أنالمسائلة والمااسبة غير 

 

 

 

 

 نقاط القوة 

 المسائلة والمحاسبة  8/2
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 .بالكليةإلدار  ال ود  ن ام داولي تاقي  الي هدف ال ود  تيو د بالكلية واد  لعمان  .1

 .المرا عة الداوليةيو د فري  مدرب متوصص ب .2

لفاعلية التعليمية عمن  مدول زمنمي، ممع تموفير اتليما  لدى الكلية وطة تنفيذية لتطوير وتعزيز ا .3
 .الواصة بمتابعة التنفيذ واتواذ اإل را ا  التصاياية

 .والبا  العلمي, تقارير البرامج والمقررا ، وملفا  المقررا اعداد  .4

 نقاط حتتاج إيل حتسني
الفاعليممة  مادوديممة تطبيمم  أسمماليب أوممري لتطمموير ن ممم المسمما لة والمااسممبة فيممما، يوممص تاسممن .1

 التعليمية

 عدم تناسب الوطة التنفيذية لوطة تطوير الفاعلية التعليمية مع مسئول التنفيذ والوق   .2

 مقرتحات التحسني
 

لة والمااسبة فيما يوص تاسن ئن م المساتكليف مدير واد  عمان ال ود  بوعع الية واعاة ل .1
 .الفاعلية التعليمية

 وطة التطوير الوطة التنفيذية ل تشكيل ل نة لمرا عة .2

 


