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 :االعتماد على الحصول مجال في) أ

 الورق معمل اعتماد شهادة على لعلوما كليه حصلت
 .  واألحبار

 :المؤسسي لالعتماد بطلب التقدم مجال في) ب
 مؤسسى اعتماد بطلب للتقدم كليات خمسه تستعد-1

 قبل واإلعتماد التعليم جودة لضمان القوميه للهيئه
 : وهم 2013 فبراير شهر نهايه

  CIQAPال مشروع على حصلت  كليات•
 كليه ، المطريه هندسه كليه : (الثانيه الدورة
  ،) الصيدله
 كليه اإلجتماعيه، الخدمه كليه: ( الثالثه الدوره

 )المنزلى االقتصاد
 )بالجزيرة - الرياضيه التربيه كليه: ( الرابعه الدورة

 برنامج اعتماد مشروع على حصلت  كليات•
 بكليه– والنسيج الغزل برنامج: ( األولى الدورة
 )التطبيقية الفنون

 على حصلت التى الكليات باقى موقف )ج
 :CIQAPال مشروعات

 لمشروع النهائي التقرير لتسليم تستعد كليات-1
  )الفنية التربية كلية: (CIQAPال
 تسليمه وتم CIQAP ال مشروع أنهت كليات-2

تقدیم الدعم الفنى للكلیات، تنظیم وعقد   منھامتعددة فى مجاالت أنشطتھ بجمیع الفنیة ھیقوم المركز من خالل وحدات
 بمقر المركز وبمقر الكلیات لجمیع الفئات التدریبیةحیث نظم المركز العدید من الدورات التدریبیة، الدورات 
 لضمان جودة التعلیم القومیة الھیئة بالتعاون مع التدریبیة العدید من الدورات  المركز كذلك ، كما نظمالمستھدفة
 الجامعة بمقر لالعتماد العدید من ورش العمل بالتعاون مع ادارة برنامج التطویر المستمر والتأھیل وكذلك، واالعتماد 
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یتوجھ مركز ضمان الجودة 
 أعضاء ھیئة بالتھنئة الى

 كلیة ھندسة .التدریس
حلوان لفوزھم بجائزة 

 ى البحث العلمى فالتمیز

 
 

یمكن ألى مؤسسة من 
لتعلیمیة الخاضعة المؤسسات ا
 فى 2006 لسنة 82للقانون رقم 

مصر التقدم بطلب االعتماد من 
الھیئة بشرط أن یتوافر لدیھا 
األھلیة الكافیة لذلك ، وذلك من 

  : خالل استیفاء الشروط التالیة 
أن تكون المؤسسة حاصلة  -1

على الترخیص من وزارة 
التعلیم العالى مؤسسة للتعلیم 

  . العالى 
ون قد منحت شھادة أن تك -2

دراسیة فى أحد برامجھا 
التعلیمیة مرة واحدة على األقل 

  أو تمت دورة دراسیة كاملة 
أن یكون لدیھا من واقع  -3

السجالت المنتظمة خطة 
استراتیجیة ونظم مراجعة 

  . داخلیة ، ونظم تقاریر سنویة 
أن یكون لدیھا مجلس  -4

رسمي مضطلع باإلدارة ، 
ل المجالس ویسمح تشكیلھ بتمثی

  الحاكمة داخل المؤسسة 
أن تكون للمؤسسة رسالة  -5

  محددة ومعتمدة ومعلنة 
تقدیم ما یفید موافقة الجھة  -6

التابعة لھا المؤسسة مباشرة 
 على طلب التقدم لالعتماد

  



  :وهم كليات 8 وعددها
 الحاسبات كلية– بنين الرياضية التربية كلية(

 ،، والفنادق السياحة ةكلي-اآلداب كلية-والمعلومات
 ، العلوم كليه ، التطبيقيه الفنون كليه ، حلوان هندسه
 )الجميله الفنون كليه

 واالمتحانات التقويم نظم تطوير مشروعات) د
 :     بالجامعة

 بالجامعة التقويم مشروعات فعاليات من االنتهاء تم
 :وهى
، سياحه وفنادق ،  )بنين/بنات ( رياضية تربية

يقيه، تمريض، مركز التقويم واإلمتحانات تربيه موس
  .بالجامعه

  : طالبية مشروعات) هـ
 مشروعات من ال2 عدد على التمريض كلية حصلت

انشاء رابطه الخريجين، المشاركه فى (الطالبيه 
وقد تم اإلنتهاء من هذان ) التوعيه الصحيه 

 .المشروعان 
  : جديدة تنافسية مشروعات) و
 فى اإلبتكار (بمشروع عن التمريض كليةتقدمت -1

         .الدورة األولى–  )والتعلم التعليم
  CIQAPال مشروعب  التمريض كليه كما تقدمت

 حلوان هندسة كليهحصل اعضاء هيئه تدريس ب-2
  العلمى البحث فى التميزعلى جائزه   -
  على مشروع– الجودة ضمان مركزحصل  -3
  . التنفيذيه الخطه دعمل
  

ياسر صقر / وافق االستاذ الدكتور
بشكل مبدئى على  الجامعه رئيس
كل من ب والتقويم للقياس وحدة انشاء
 الصيدله وكليه المطريه هندسه كليتى
 يتم وسوف.  الكليتينطلب على بناءا
 مجال فى بخبراء الكليتين موفاه
 الفنى الدعم لتقديم والتقويم القياس
 الكليات من الجيدة الممارسات ونقل
 ومركز الوحدة هذة أنشأت التى
  .الكليتين الى واإلمتحانات التقويم



  . على مشروعاتالحاصلةلتقدیم الدعم الفنى للكلیات 
:  مثلالدوریة للوثائق والمستندات المراجعةیقوم المركز بعملیات و

 الدراسة، یذ الخطط ومتابعھ تنفوالتنفیذیة اإلستراتیجیةمراجعھ الخطط 
، االستبیاناتالتقریر السنوى، خطھ وحدة ضمان الجودة، ، الذاتیھ

 وقد نظم  اضافھ الى تحدیث الموقع اإللكترونى للمركزـ. وغیرھا
 الھیئة للزیارة اإلستطالعیھ التى تقوم بھا محاكاةالمركز زیارات 

تى  لضمان جودة التعلیم لبعض الكلیات، حیث نظم المركز حالقومیة
 الخدمة، الصیدلة، المطریةھندسھ ( للكلیات محاكاة زیارة 8 عدد اآلن

برنامج الغزل  اإلجتماعیھ، االقتصاد المنزلى، علوم، تربیھ فنیھ،
 الكلیات بالوثائق وإمداد). والنسیج، برنامج الطباعھ والنشر

واإلرشادات واإلعالن عن التقدم للمشروعات التنافسیھ التى تعلن عنھا 
كذلك اعالم الكلیات . لالعتمادالبرنامج للتطویر المستمر والتأھیل ادارة 

 لالعتماد الھیئھ القومیھ ومواعید التقدم هبكل ما ھو جدید تصدر
  . لذلكالمطلوبةواإلجراءات والوثائق 



  

رؤية ورسالة 
تم إنشاء مركز ضمان الجودة بالجامعة كأحد مخرجات  جامعة حلوان

 الممول من صندوق مشروعات B-131-KOالمشروع 
أن األفكار األساسیة التي ). HEEPF(تطویر التعلیم العالي 

ة مركز ضمان للجودة تضمنھا ھذا المشروع الرائد من إقام
على مستوى الجامعة تتبعھ وحدات فرعیة في الكلیات 

بمھامھ وھیكلتھ ھو ما أعلن عنھ مشروع ضمان الجودة  
QAAP وتم تعین األستاذ الدكتور أحمد شرف .  بعد ذلك

أول مدیر ك أستاذ بكلیة الحاسبات والمعلومات –الدین 
/ د.م تعین اتعندما  2010استمر عملھ حتى فبرایر وللمركز 

ھناء محمد الحسیني أستاذ التغذیة وعلوم األطعمة  بكلیة 
االقتصاد المنزلي والتي كانت تشغل نائب للمدیر السابق 

  .  وحتى اآلن 2010مدیرا للمركز منذ فبرایر 
 حیث 2002بدأت جامعة حلوان مشوار الجودة في عام 

اشتركت كلیة الحاسبات والمعلومات في مشروع ممول من 
UNDP في ھذا المجال ومع مجموعة من الجامعات في 

الدول العربیة الشقیقة وكانت كلیة الحاسبات ھي الوحیدة 
بین المجموعة المشاركة التي تم تقییم كافة برامجھا 

وقد شمل ھذا . علوم الحاسب، نظم المعلومات: األكادیمیة
 QAAالمشروع على عملیات تدریب متخصصة من خبراء 

اركة فعالة ألحد أعضاء ھیئة التدریس  البریطانیة ومش
لكافة مراحل ھذا المشروع ) وھو أحمد شرف الدین أحمد(

الرائد و منھا العمل كمقیم خارجي لبعض الجامعات العربیة 
وتم آنذاك عمل زیارة .  البریطانیةQAAضمن فریق خبراء 

 لكلیة الحاسبات بواسطة فریق  SITE VISIT حقلیة
وفى .   ثم تم عمل خطة للتحسین ومن2003بریطاني عام 

 تقدمت الجامعة بمشروع إلى صندوق 2004بدایة عام 
 خاص بإنشاء HEEPFمشروعات تطویر التعلیم العالي 

آلیات ضمان الجودة في الجامعة ولم یكن قد بدأ مشروع 
 ولكن التفاصیل التي تضمنھا ھذا المشروع  QAAPالجودة

 حینما بدأ QAAP تطابقت مع األفكار التي تبناھا مشروع
وكان من أھداف ھذا المشروع إنشاء مركزًا . بعد ذلك 

 وخمس وحدات فرعیة QACلضمان الجودة فى الجامعة 
في كلیات الحاسبات والمعلومات، الھندسة بالمطریة، 

وبعد أن أعلن . الصیدلة، الخدمة االجتماعیة، التربیة الفنیة
ھ من ، غیر إن كلیة الصیدلة رأت أنQAAPعن مشروع 

األفضل لھا  أن تحصل على مشروع مع ثالث كلیات أخرى 
فتم إحالل كلیة التجارة  QAAP من ضمن مشروعات

وقد تضمن المشروع من خالل الكلیات المشاركة . محلھا
  .لمقررات وإعداد الدراسة الذاتیةعمل توصیف للبرامج وا

 تقدمت الجامعة QAAPوحینما تم اإلعالن عن مشروعات 
كلیات  8ات في الدورة األولى، أسفرت عن فوز بعدة مشروع

بمشروع إنشاء نظام  داخلي للجودة بالكلیة ووحدة لضمان 
الصیدلة، الھندسة بحلوان، العلوم، الحقوق، ى الجودة وھ

الفنون التطبیقیة، التربیة، السیاحة والفنادق واالقتصاد 
انتھت ھذه المشروعات جمیعا بنجاح  وتم عمل و. المنزلي

  .QAAPرات الحقلیة لھا من قبل إدارة مشروع الزیا
أدركت إدارة الجامعة ومركز ضمان الجودة أھمیة أن و 

تلحق باقى الكلیات بالركب فتم  إنشاء وحدات لضمان الجودة 
 عن اإلعالنوذلك قبل ) 8وعددھا ( فى باقى الكلیات 

 

 
  هناء الحسينى/ د.أ

  
  احمد وحيد مصطفى/ د.أ

 
  ابراهيم الزهيرى/ د.أ
  تهانى محرم/ د.أ
  مصطفى إسماعيل/ د.أ
  هشام عبد المجيد/ د.أ
  نبيل عبد السالم/ د.أ
  منى مصطفى ابو طبل/ د.أ
  عبير حسن عبده/ د.أ

 

 وبدأت عملیات التدریب QAAP2مشروعات 
ز للكلیات وبدأ والدعم الفنى الذى قدمھ المرك

 ومقرراتھ األكادیمیةمعظمھا فى توصیف برامجھ 
 QAAP2 عن مشروعات وباإلعالن. الدراسیة
 كلیات للحصول على مشروع وذلك فى عام 7تقدمت 
 إحصاءاتكما اشتركت الجامعة في مشروع . 2009

أحد " اعتماد"التعلیم العالي وكذلك في مشروع 
وكذا ) یا التعلیمدبلوم تكنولوج(برامج كلیة التربیة 

أحد برامج كلیة الھندسة " اعتماد"مشروع 
ومشروع اعداد ) الھندسة المدنیة(بالمطریة 

 الجامعةثم استكملت . المدربین في مجال الجودة
 وحدات ضمان الجودة بكلیتى التربیھ إنشاء

 والتمریض من خالل تقدم الكلیتین الموسیقیة
  .للجودة نظام داخلى إنشاءبمشروع 

CIQAP 
     وحینما بدأت مشروعات التطویر المستمر 

 في الدورة الثانیة CIQAP لإلعنماد والتأھیل
. الھندسة بالمطریة بالمشروعو الصیدلة تىكلیفازت 

 االجتماعیة  الخدمةتى كلیحصلتوفي الدورة الثالثة 
وفى الدورة . على المشروعواالقتصاد المنزلي 

 للحصول على  تقدمت عشرة كلیاتفازت الرابعة
حاسبات الفنادق، ال وسیاحةال( المشروع جمیعھا

– ریاضیةال تربیةالعلوم، الداب، اآلمعلومات، الو
، التطبیقیةبنین، الفنون - ریاضیةال تربیةالبنات، 

  ).،  ھندسھ حلوانالفنیة التربیةالفنون الجمیلھ، 
 

 بالنشر واإلعالن بین الكلیات أیضا    اھتم المركز 
 ذلك عن حصول وأسفر التنافسیةعن المشروعات 

ن فى الدوره یكلیھ الفنون التطبیقیھ على مشروع
الطباعھ / الغزل والنسیج (األولى العتماد برنامجي 

كما حصلت كلیھ .  منھما االنتھاء تم اللذین) والنشر
 العلوم على مشروع اعتماد معمل فى الدورة األولى

 حصل بالفعل علىوالذى )  والورقالطباعة(
 التطبیقیةوتلى ذلك تقدم كلیھ الفنون . اإلعتماد

للحصول على مشروع اعتماد معمل الزجاج فى 
  .الدورة الثانیھ 

حصلت علیھا التى  المشروعات التنافسیھ وبین     
مشروع : واالمتحانات فى مجال التقویم الجامعة

 واالمتحانات موی مركز لتطویر نظم التقإنشاء
 للبنات الریاضیة التربیة، كلیھ ) كلیات8ویضم (
 للبنین وكلیھ الریاضیة التربیةویشترك معھا كلیھ (

 التربیھ ات، كلی)أسیوطالتربیھ الریاضیھ بجامعھ 
  ).السیاحھ والفنادقوالتمریض، والموسیقیھ، 

 
 فقد بیةالطال المشاركةاما فى مجال مشروعات 

 إنشاء: حصلت كلیھ التمریض على مشروعین
رابطھ الطالب والخریجین، نشر الوعى الصحى 

  .البیئةوخدمھ 
 

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون 
مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة فى 
التكنولوجيا والفنون ومتميزة فى 

قاً لمعايير التربية والعلوم وف
 .الجودة العالمية

  
جامعة حلوان إحدى الجامعات 

 : الحكومية المصرية تعمل على
تقديم برامج أكاديمية ذات جودة 
عالية تحكمها المعايير المحلية 
والعالميه إلعداد خريج متميز 
قادر على المنافسة واإلبداع 
وتلبية حاجات المجتمع واإلسهام 

 . ورفاهيتهفي تطوره
تقديم برامج رفع كفاءة أعضاء 
هيئة التدريس وتنمية قدراتهم 
التعليمية والبحثية حتى ينعكس 
ذلك إيجابياً على كل من الطالب 

 .والبيئة المحلية و القومية
 .االرتقاء بالبحث العلمى بالجامعة

تحقيق التعليم المستمر وزيادة 
التعاون مع المؤسسات التعليمية 

 .العالمية
حقيق التعليم المشاركه الفعالة ت

فى خدمة المجتمع وبناء ثقافته 
وتنمية بيئته ودفع قطاعات 
اإلنتاج فيه للمنافسة المحلية 

 .واإلقليمية والعالمية

 
 



 

 

  .والفریق التنفیذى بھا 
 ضعف الدعم المالى لوحدات ضمان الجودة - 2

  .  ھامما یعوق تنفیذ خطط العمل ب
المقاومة من بعض السادة أعضاء ھیئة - 3

التدریس فى تنفیذ متطلبات الجودة المطلوبة 
  . منھم 

إحجام بعض أعضاء ھیئة التدریس عن - 4
  .المشاركة فى فعالیات مشروعات التطویر 

قصور فى تفعیل الھیاكل التنظیمیة لوحدات - 5
ضمان الجودة وعدم تنفیذ خطة عمل الوحدة 

  . لزمنى المخصص لھا وفقًا لإلطار ا
عدم تفعیل آلیات المراجعة الداخلیة / قصور - 6

للوثائق والتوصیفات والتقاریر بوحدات ضمان 
  . الجودة 

عدم كفایھ البرامج التدریبیة وورش العمل فى - 7
مجال الجودة الموجھة للقیادات األكادیمیة 
وللجھاز اإلدارى وأعضاء ھیئھ التدریس 

   . والطالب فى بعض الكلیات
قصور فى المشاركة الطالبیة فى اللجان - 8

المختلفة التى تتعلق بتطبیق نظم ضمان الجودة 

 

  . واالعتماد على مستوى الكلیات 
عدم توسیع نطاق المشاركة لجمیع - 9

أعضاء ھیئة التدریس والجھاز اإلداري 
والطالب فى أنشطة مشروعات التطویر فى 

  . بعض الكلیات 

نشأ مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان بقرار من 
بتاريخ  )128(رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم 

 خاص، وله  م يعتبر كوحدة ذات طابع28/7/2007
استقالله الفنى واإلداري والمالي وذلك وفقاً ألحكام 

 وما بعدها من الالئحة التنفيذية لقانون 307المواد 
.  وتعديالته1973 لسنة 49تنظيم الجامعات رقم 

وينشأ فى كل كلية من كليات الجامعة وحدة فرعية 
لضمان الجودة تخضع إلشراف ورقابة المركز، 

   .مية مستقلة تتبع عميد الكليةوتعامل كوحدات أكادي

 


ى تؤثر رصد مركز ضمان الجودة فى جامعة حلوان عددا كبیرا من الصعوبات والمعوقات الت
  :وما یلى ھو العناصر األكثر تأثیرا. سلبا على أداء وحدات ومشروعات الجودة بالكلیات

عدم تقدیم الدعم الكافي من اإلدارة العلیا فى بعض الكلیات لمدیر وحدة ضمان الجودة - 1

 ةة بالجامعة بمساعد ضمان الجود مركزیقوم
 ومن ثم طلب ،الفجوةتحدید الكلیات على 

فى ھذا یقوم المركز  و.الدعم الفنى المناسب
 عن قیاس اثر مشروعات بدراسةالصدد 

التطویر بالكلیات وتحدید الفجوه وتقدیم 
 كل كلیھ لالحتیاجاتالفنى المناسب وفقا   الدعم

كما یقوم المركز . لالعتمادلتأھیلھا للتقدم 
بالنشر واإلعالن كل دائم وبوسائل متعددة بش

 للتقدم والتحفیزعن المشروعات الجدیدة 
 إدارةبمشروعات تنافسیھ وفقا لما تعلنھ خطھ 

 فى لالعتمادبرنامج التطویر المستمر والتأھیل 
 علیھا أطلقوالتى )  " 2017- 2012( الفترة 
  ". والتمیزاالبتكار

  

 

 من الالئحة التنفیذیة لقانون 308 ألحكام المادة تطبیقًا
 یھدف المركز إلي 72 لسنة 49تنظم الجامعات رقم 

  :ما یلىتحقیق 
 رسم إستراتیجیة شاملة لضمان الجودة بالجامعة -1

 تحدید األھداف اإلستراتیجیة  والبرامج التشغیلیة و
 توفیر نظام توكید الجودة بالجامعة وتحدید إجراءاتھ -2

 )   نماذج -  معاییر–نظم ( صیلیًا تف
 نشر ثقافة الجودة في مختلف مراكز الجامعة وبین -3

 .الطالب والعاملین بھا 
 التحسین المستمر لجودة عملیات التعلیم والتعلم -4

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع 
 التحدیث المستمر للمعارف والمھارات التي یتم -5

 تضمینھا برامج مختلف الكلیات
 تفعیل األنشطة الطالبیة داخل وخارج قاعات -6

 .التدریس 
 تأصیل رسالة عضو ھیئة التدریس من خالل تنمیة -7

مھاراتھ المھنیة والشخصیة ، ووضع آلیات لتحقیق 
 .التوازن بین حقوقھ وواجباتھ 

 استغالل الموارد المتاحة أفضل استغالل وتنمیتھا -8
یة جمیع وتحسین نوعیتھا بما یضمن تعظیم إنتاج

 .العاملین بالجامعة 
التحسین المستمر للعملیات اإلداریة في مختلف مراكز -9

الجامعة وفى مختلف المستویات اإلداریة ،وضمان 
فاعلیة وكفاءة اإلدارة بما یسھم في تدعیم رسالة 

 .الجامعة 
رسم سیاسة للتدریب المستمر ألعضاء الھیئة 10

ركز تنمیة األكادیمیة واإلداریة  بالتعاون مع م
 .القدرات والتدریب المستمر بالجامعة 

   

  : یضم مركز ضمان الجودة أربعة وحدات فنیة وھى 
  .وحدة تقییم األداء والقیاس -1
  .وحدة التدریب -2
  . وحدة الدعم الفنى-3
  . وحدة المعلومات واإلحصاء -4
 

يتشكل مجلس ادارة مركز ضمان الجودة 
  :لنحو التالىعلى ا

رئيس الجامعة أو من يفوضه من نواب -1
  )رئيساً (رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع -2
  )ائبـــاًن(بيئة وتنمية ال

  )عضواً(مدير  المركز -3
اثنان من أعضاء هيئة التدريس المهتمين -4

  )عضواً (بعمل الوحدة أو المركز
كز من ثالثة من المهتمين بعمل المر-5

خارج الجامعة من رجال األعمال أو 
  )عضواً (الصناعة أو الخدمات 

أمين عام الجامعة أو من يفوضه من -6
  )عضواً(األمناء المساعدين 

يشارك (المراقب المالى واإلدارى للمركز -7
جتماعات دون أن يكون له صوت االفى 

  .)عند التصويت على قرارات المجلس
ئباً لمدير المركز مجلس الحق فى اختيار نالول

سادة أعضاء هيئة التدريس من بين ال
  . بالمجلس

 

موحد لجمیع وحدات بنمط یشكل مجلس إدارة 
 ضمان الجودة بكل كلیة من كلیات الجامعة

  : على أن یكون التشكیل كالتالى 
عمید الكلیة أو من یفوضھ من وكالء  - 1

  )رئیسًا  (الكلیة
  )عضوًا( لیة وكالء الك- 2
  )عضوًا (ة مدیر الوحد - 3
من داخل ریس إثنان من أعضاء ھیئة التد - 4

  )عضوًا (الكلیة
إثنان من المھتمین بعمل الوحدة من خارج  -5

رج77ال األعم77ال أو ال77صناعة أو    الجامع77ة م77ن 
     )عضوًا (الخدمات

  )عضوًا(أمین الكلیة -6
  )عضوًا( أمین اتحاد طالب الكلیة -7

الحق في اختیار نائبًا لم7دیر       الوحدةولمجلس  
سادة أعضاء ھیئة التدریس الوحدة من بین ال

، كما یجوز لھ أضافة من یراھم م7ن       بالمجلس
المستفیدین الخارجیین الى تشكیل الوحدة مع 

  .ابالغ مركز ضمان الجودة بالتشكیل المعدل
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Rubric 
أنھا  على البعض ترجمھا  حیثRubric)(لقد اختلف في ترجمھ الكلمة اإلنجلیزیة 

 كما ، الطالب أداء تقدیر مقیاس بأنھا آخرون وترجمھا ، التعلم مستویات تقدیر قواعد
 بأنھا أیضا وترجمت ، المتدرج الطالب أداء مستویات تقدیر  بأنھا مقیاس ترجمت
 . المھام  على القائم التقویم
 الكلمة ھذه استخدام مضمون ألن ، األداء مستویات تقدیر مقیاس تعریف لھا ھو وأفضل

 تستخدم التي التقویم أسالیب من أسلوب أنھا إلى یشیر – األجنبیة الكتابات في ورد كما –
مستویات  ثالث لمستویاتا ھذه تكون قد مستویات صورة في الطالب أداءات لوصف

  .) ١،٢،٣،٤،٥ ( خمسة تكون وقد ، ) 2,3,4, ( أربعة تكون وقد ، )١،٢،٣(

 
تسھم في بناء منظومة تقویم قائم على مستویات  .1

  .التعلم
تسھم في بناء تقویم تتوافر لھ درجة عالیة من الثبات  .2

  اس في غیبة مقی–، حیث تختلف النتائج 
 من معلم ألخر، ومن مھمة –تقدیر مستویات األداء  .3

  إلى أخرى ، مما یؤدي إلى صعوبة التوصل
إلى اتفاق حول مدى تحقیق الطالب لمستویات  .4

  .التعلم
تعبر عن األھداف الخاصة لمستویات التعلم بصورة  .5

أكثر تحدیدا من األھداف التي تحددھا  كل من 
، وبطاقة مؤشرات األداء ، والعالمات المرجعیة 

  .المالحظة العادیة
تساعد في تتبع تطور أداء الطالب، ومن ثم الحكم  .6

  .المنشودة على مدى تقدمھم في مستویات التعلم
تزید من فھم كل من الطالب والمعلم واآلباء وغیرھم  .7

  لمستویات التعلم، ومن ثم تسھیل
استخدامھا من خالل مساعدتھم عل فھم طبیعة جودة  .8

  .األداء المتوقع
ون معیارا ومرجعا للمتعلم أن یراجع درجاتھ تك .9

محدد  ومستویاتھ في ضوئھا، حیث إن كل مستوى
  .فیھا بدقة

 

Preparing to Teach
نظرا للتنوع الھائل فى استراتیجیات التعلیم والتعلم وھذا العدد من األسالیب التى یصعب 

ھیئة التدریس الطرق التي یستخدمھا، فإنھ من حصرھا فإنھ من الضرورى عندما یقرر عضو 
 . للممارسة الجیدة للتعلیم في مرحلة البكالوریوس السمات التالیةالمفید أن یضع في ذھنھ 

1   
إن تكرار التواصل بین عضو ھیئة التدریس والطالب داخل وخارج القاعة الدراسیة یعتبر أھم 

واھتمام عضو ھیئة التدریس .  في تحفیز الطالب علي التعلم ومشاركتھم الفاعلة فیھعامل
. بالطالب یساعدھم علي اإلنجاز في األوقات الصعبة وعلي استمرارھم في العمل بجد للتحصیل

وكذلك أن معرفة الطالب ببعض أعضاء ھیئة التدریس بصورة جیدة یعزز و یزید التزامھم في 
  .یشجعھم ویدعوھم إلي التفكیر في قیمھم وفي خططھم المستقبلیةالتحصیل الذھني و

2  
عندما یأخذ شكل جھد فریق ال  یزداد التعلم

والتعلم الجید كالعمل . شكل سباق فردي
الجید، عمل تعاوني واجتماعي ولیس 

 ینمشاركة اآلخرو. تنافسي وانعزالي
  .یعمق الفھم ھموالتجاوب مع ردود أفعال

3  
كمبارة كرة ( التعلم لیس ریاضة مشاھدة 

الطالب ال یتعلمون الكثیر لمجرد ). قدم
جلوسھم في القاعات الدراسیة منصتین إلي 
معلمیھم، مسترجعین من الذاكرة واجبات تم 

إذ البد . إعدادھا سلفا ویرددون إجاباتھا
كتبوا وی. للطالب أن یتحدثوا عما یتعلمونھ

عنھ ویربطونھ بخبراتھم السابقة وبصفة 
 . خاصة تطبیقھ في حیاتھم الیومیة

4  
یحتاج الطالب باستمرار إلي تغذیة راجعة 
علي أدائھم لالستفادة من المقررات التي 

ففي البدایة یحتاج الطالب إلي . یدرسونھا
المساعدة في تقییم المعرفة والكفاءة القائمة 

وفي القاعات الدراسیة یحتاج . لدیھم
الطالب إلي فرص متكررة لتلقي 

وعند . االقتراحات للتحسین وزیادة إنجازھم
نقاط متفرقة، أثناء الدراسة وفي نھایتھا، 

یحتاج الطالب إلي فرص لیعرضوا ما قد 
 وما قد یزالوا في حاجة لتعلمھ ،تعلموه

  .وكیف یقیمون أنفسھم
5  

. الوقت وطاقة الطالب وجھده تعادل التعلم
. لیس ھناك بدیل للوقت المخصص للعمل

وتعلم استغالل كل فرد لوقتھ بصورة جیدة 
أمل حاسم للطالب وغیرھم والطالب في 
حاجة لمساعدتھم كیفیة تعلم إدارة وقتھم 

فتخصیص الفترة المناسبة من . بصورة فعالة
س  الوقت یعني تعلم فعال للطالب وتدری

وقیام المؤسسة . فعال لعضو ھیئة التدریس
بتحدید توقعات الوقت للطالب وأعضاء ھیئة 
التدریس واإلداریین وبصورة صحیحة 

  .یؤسس القواعد ألعلي أداء لھم جمیعًا
6  

إن التوقعات . توقع األعلى لتحصل علیھ
 بدایة من قلیلي –العالمیة ھامة لكل فرد 

أولئك الذین ال یرغبون في إجھاد اإلعداد و
أنفسھم إلي األذكیاء والمتخصصین إن توقع 
أن ینجز الطالب بصورة جیدة یصبح تطلعا 
قابال للتحقیق عندما یتمسك أعضاء ھیئة 
التدریس والمؤسسة بتوقعات عالیة ألنفسھم 

  .ویبذلوا مجھودا أكثر



 




