
 
  

جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة   
 

 

 ١٤العدد 

  برامج الهيئة القومية
  فى مركزضمان الجودة

یجرى االتفاق فى ھذه األیام بین مركز ضمان 
الجودة بجامعة حلوان والھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد على عقد سلسلة من الدورات التى 
تؤھل أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة للعمل 
كمراجعین خارجیین ضمن فرق الھیئة القومیة. 

دورات المراجعة (وتشتمل  مجموعة الدورات 
   خرائط المنھج)و  –لخارجیة _التقییم الذاتى ا

وسیتم ابالغ  باالضافة دورات أخرى مكثفة
 الوحدات فور االتفاق البالغ المركز بمرشحیھا.

 يكثف الدعم الفنى لكليات الجامعةمركز ضمان الجودة 

. تعل یم ص ناعى) –التربیة الفنی ة  –االجتماعیة 
ی  وم مرك  ز الت  م عق  د ورش  ة عم  ل  بمق  ر كم  ا 

نظمھ   ا مرك   ز ض   مان الج   ودة   ٢٣/٦/٢٠١٤
ع   اییر القیاس   یة للب   رامج أع   داد الم" بعن   وان 
د ھن  اء الحس  ینى نخب  ة م  ن برئاس  ة أ الجدی  دة"

أعضاء ھیئة الت دریس بكلی ة الس یاحة والفن ادق  
. 

المشروعات بمشیئة هللا بتنسیق عدة ورش بغرض 
اإلعالن وتقدیم الدعم الفني للجامعات للتقدم 
بمقترحات المشروعات اإلبتكاریة لدعم تنمیة 

الدورة األولى،  –ة والمھنیة للطالب المھارات العملی
والمشروعات التنافسیة لتمیز مؤسسات التعلیم العالي 

الدورة الثانیة، باإلضافة إلى عرض للتقاریر الفنیة  –
والمالیة للمشروعات. كما سیتم عرض لمشروعات 
النظم اإلداریة لمیكنھ المستشفیات الجامعیة والخاص 

 معلومات بالجامعاتبإدارة دعم وتطویر تكنولوجیا ال

 ابتكارية ورشة دعم فني في إعداد مشروعات

 ورش عمل نظام الفارابى للجودة
 

العمل التى تستھدف دعم وحدات الجودة والتأكید عل ى ق درات الكلی ات الت ى تع د نظم المركز عددا من ورش 
نفسھا لالعتماد. وقد غطت الورش عدد كبیرا من المحاور. فتم عقد ورشة عمل  بمقر مركز ض مان الج ودة  

  األمن الصناعي وإجراءات الطوارئ" والتي حاضر فیھا د.عبد هللا جالل غانمبعنوان ") ١٤/٥/٢٠١٤یوم (
 التربیة)  –الخدمة االجتماعیة  –وكانت تستھدف  نخبة من أعضاء ھیئة التدریس بكلیات (علوم 

 امق  ) نظمھا مركز ضمان الجودة٩/١٢/٢٠١٤( یوم تم عقد ورشة عمل بمقر كلیة الحاسبات والمعلومات كما 
ف ى مج ال  كلیة للبتقدیم الدعم الفنى لفیھا من أ.د/ ابراھیم الزھیرى و أ.د/ نادیھ محمود خلیل خبراء المركز  كل

" توصیف البرنامج والمق رر و تقری ر المق رر والبرن امج ، الخط ھ اإلس تراتیجیھ، اع داد دراس ھ لم دى اس تیفاء 
مرك ز الكما نظ م  كلیة.الأعضاء ھیئة التدریس ب ت ورشة العملستھدفوا .الموارد ، اعداد خطھ اإلنفاق السنویھ

 األمن الصناعي وإج راءات الط وارئ" " بعنوان ) ٣/٦/٢٠١٤بتاریخ (المركز ر بمقعقدت ورشة عمل  أیضا 
الخدم ة  –نخبة من أعضاء ھیئة التدریس بكلیات  (س یاحة وفن ادق   تستھدفابد هللا جالل غانم  دعحاضر فیھا 

 

قامت وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلیم العالى بتنسیق عدة ورش بغرض االعالن وتقدیم 
 الدعم الفنى للجامعات فى إطار استمراریة التطویر والتعاون مع الكلیات والجامعات الحكومیة

التقدم للمشروعات ستقوم إدارة دعم المصریة وبغرض الدعم الفني في مجال إعداد مقترحات 
 التمیز برئاسة األستاذة الدكتورة ھدى عبد العظیم الطالوي الخبیر المسئول بوحدة إدارة

) ١١/٥/٢٠١٤تم عقد ورشة عمل  بمقر مركز ضمان الجودة  یوم االثنین الموافق  (
تطبیقات عملیة  نظام الجودة الفارابي) والتي  " بعنوان نظمھا مركز ضمان الجودة  

التجارة  -والحقوق –وكانت تستھدف  نخبة من أعضاء ھیئة التدریس  بكلیات ( التربیة 
الخدمة االجتماعیة ). كما تم عقد ورشة عمل  بمقر مركز  –آداب  –وإدارة اإلعمال 

أستخدام نظام الجودة الفارابى) والتي  " بعنوان ) ٢٤/٦/٢٠١٤ضمان الجودة  بتاریخ (
حاضر فیھا م/ أحمد بیومى، م/ سماح وكانت تستھدف  نخبة من أعضاء ھیئة التدریس 

 یرى الوحدات الجودة والعاملین بیھ .والسادة مد
 

 

 ٢٠١٤يونيو  -مايو 

 

  



  
   

رؤية ورسالة 
یمكن ألى مؤسسة تعلیمیة فى مصر الحصول   جامعة حلوان

نوعین من االعتماد، اعتماد المؤسسة  على أى من
 .ذاتھا او اعتماد برنامج أو أكثر من برامجھا.

 
یمكن ألي مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي في 

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

 :الشروط التالیةوذلك من خالل استیفاء 
أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخیص من •

وزارة التعلیم العالي للعمل كمؤسسة للتعلیم 
 .العالي

أن تكون قد منحت شھادة دراسیة في أحد •
برامجھا التعلیمیة (أتمت دورة دراسیة كاملة) 

 .مرة واحدة على األقل
أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة •

تیجیة ونظم ضمان جودة ومعلنة وخطة إسترا
 .داخلیة ونظم تقاریر سنویة

 
 المؤسسة لھا التابعة الجھة موافقة یفید خطاب•

 التقدم طلب على) األكادیمیة/الجامعة( مباشرة
 )واحدة ورقیة نسخة( لالعتماد

ً لالعتماد  التقدم طلب•  في) ١( رقم للنموذج تبعا
 نسخة+  واحدة ورقیة نسخة( االعتماد دلیل

  )إلكترونیة
 ورقیة نسخ ٦( للمؤسسة اإلستراتیجیة الخطة•

 )إلكترونیة نسخة+ 
+  ورقیة نسخ ٦( للمؤسسة الذاتیة الدراسة•

 )إلكترونیة نسخة
 نسخة( الجودة ضمان لوحدة الداخلیة الالئحة•

 )إلكترونیة
للمرحلتین  التعلیمیة البرامج توصیف•

 ٤( تعلیمي برنامج ٢ -١ بھا التي المؤسسة(
 )إلكترونیة نسخة) + ورقیة نسخ

. تعلیمي برنامج ٢ من أكثر بھا التي المؤسسة(•
 )إلكترونیة نسخة+ ورقیة  نسخ(

 ورقیة نسخة( الدراسیة المقررات توصیف•
 )إلكترونیة نسخة+  واحدة

 الدراسات لمرحلة التعلیمیة البرامج توصیف•
 )إلكترونیة نسخة(العلیا 

 الدراسات لمرحلة الدراسیة المقررات توصیف•
 )إلكترونیة نسخة(العلیا 

 للمرحلتین التعلیمیة والمقررات البرامج تقاریر•
 )إلكترونیة سخةن( األخیرة الدراسیة السنة عن

المادیة  للموارد الكمي التقییم استمارات ملء•
 )إلكترونیة نسخة(

رسوم التقدم لالعتماد للمؤسسة: شیك مقبول •
الدفع باسم الھیئة بقیمة مالیة قدرھا خمسون 

ً ألف  ً مصریا  .جنیھا
 

یمكن ألي مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي في 
ماد من مصر التقدم بطلب الحصول على االعت

 

التعلیمیة  ھابرامجالھیئة لواحد أو أكثر من 
من خالل وافر األھلیة الكافیة لذلك، تبشرط 

  التالیة:  استیفاء الشروط
تكون المؤسسة حاصلة على الترخیص أن •

من وزارة التعلیم العالي للعمل كمؤسسة 
 .للتعلیم العالي

أن تكون المؤسسة قد منحت شھادة دراسیة •
في البرنامج التعلیمي المطلوب اعتماده مرة 
واحدة على األقل (أتمت دورة دراسیة كاملة 

 )على األقل
أن یكون المؤسسة رسالة محددة ومعتمدة •

 .وخطة إستراتیجیة موثقة ومعلنة،
أن یكون للبرنامج التعلیمي نظام لضمان •

الجودة الداخلیة وتقاریر سنویة للبرنامج 
 .التعلیمي

تقدیم ما یفید موافقة الجھة التابعة لھا  •
المؤسسة مباشرة (الجامعة / األكادیمیة) على 

 .طلب التقدم لالعتماد
 

ً  لالعتماد التقدم طلب• ) ١( رقم للنموذج تبعا
 نسخة+ واحدة نسخة( عتماداال دلیل في

 )إلكترونیة
 نسخ ٤(  للمؤسسة اإلستراتیجیة الخطة•

 )إلكترونیة نسخة+  ورقیة
 نسخ ٤(  التعلیمي للبرنامج الذاتیة الدراسة•

 )إلكترونیة نسخة+  ورقیة
 الجودة ضمان لوحدة الداخلیة الالئحة•
 ورقیة نسخ ٤(  التعلیمي البرنامج توصیف•

 )إلكترونیة نسخة+ 
 ورقیة نسخة( التعلیمیة المقررات توصیف•

 )إلكترونیة نسخة+  واحدة
 عن التعلیمیة والمقررات البرنامج تقاریر•

 )إلكترونیة نسخة( األخیرة الدراسیة السنة
المادیة   للموارد الكمي التقییم استمارات ملء•

 )إلكترونیة نسخة(
أختبارات ثالث سنوات سابقة [تقاریر •

الھیكل  –المراجعة الخارجیة للبرنامج 
 التنظیمى للكلیة معتمد]

: التعلیمي للبرنامج لالعتماد التقدم رسوم•
 مالیة بقیمة الھیئة باسم الدفع مقبول شیك

ً  ألف ثالثون قدرھا ً  جنیھا  .مصریا
 

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون 
مؤسسة تعلیمیة وبحثیة رائدة 
فى التكنولوجیا والفنون 
ومتمیزة فى التربیة والعلوم 

 .وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة
  

جامعة حلوان إحدى الجامعات 
 : الحكومیة المصریة تعمل على

تقدیم برامج أكادیمیة ذات جودة •
عالیة تحكمھا المعاییر المحلیة 
والعالمیھ إلعداد خریج متمیز 
قادر على المنافسة واإلبداع 
وتلبیة حاجات المجتمع 

 .ره ورفاھیتھواإلسھام في تطو
تقدیم برامج رفع كفاءة أعضاء •

ھیئة التدریس وتنمیة قدراتھم 
التعلیمیة والبحثیة حتى ینعكس 
ً على كل من الطالب  ذلك إیجابیا

 .والبیئة المحلیة و القومیة
االرتقاء بالبحث العلمى •

 .بالجامعة
تحقیق التعلیم المستمر وزیادة •

التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 
 .العالمیة

تحقیق التعلیم المشاركة الفعالة •
فى خدمة المجتمع وبناء ثقافتھ 
وتنمیة بیئتھ ودفع قطاعات 
اإلنتاج فیھ للمنافسة المحلیة 

 .واإلقلیمیة والعالمیة

 األهلية  لطلب الحصول  على  االعتماد 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



  
   

 وتأثیرھ ا سببھا وتوضح والعمال اإلداریین عدد
 ونوع عدد كما تذكر .بالمؤسسة العمل سیر على

 ھ ذه ف ى بتنفی ذھا قام ت الت ي التدریبی ة الب رامج
الجھ از  كف اءة عل ى الب رامج ھ ذه وم ردود الفترة

 ظ روف ف ي تحس ن م ن ح دث م ا اإلداري، و
 الوظیفیة وكذلك القرارات للمتطلبات وفقا العمل

 .الوظیفى الرضا مستوى لتحسین اتخذتھا التي
-   : 

 البنی ة تدعیم من  بھ قامت ما المؤسسة تذكر ھنا
 وغیرھ ا المعام ل المب اني،) للمؤسس ة األساس یة

 الوص ول إل ى أو تعلیمی ة أھ داف بتحقیق مبررة
 .اإلستراتیجیة وأھدافھا رسالتھا و رؤیتھا تحقیق

 وتوض ح الم الي وض عھا عل ى المؤسسة تعلق -
 المالی ة مواردھ ا ف ي عج ز م ن تع انى كان ت إن

  علیھ للتغلب محاوالت من بھ وما قامت وأسبابھ
-     : 

 أنش طة م ن بتنفی ذه قام ت م ا المؤسسة تذكر ھنا
 البیئة وإذا وتنمیة المجتمع لخدمة خطتھا لتحقیق

 األط  راف رض  اء بقی  اس قام  ت ق  د كان  ت
 .القیاس ھذا لنتائج استجابتھا ومدى المجتمعیة

-    : 
 أنش طة م ن بتنفی ذه قام ت م ا المؤسسة تذكر ھنا

البیئ ة  تنمی ة و المجتم ع لخدم ة ا خطت ھ لتحقی ق
 رض اء بقی اس قام ت ق د كان ت وإذا المحیط ة

 ھذا لنتائج استجابتھا ومدى المجتمعیة األطراف
 م ن ب ھ قام ت م ا المؤسس ة ت ذكر القی اس. وھن ا

 تقویم ضوء في تعزیزیھ أو تصحیحیة إجراءات
 اس تجابة تن اقش ذاتیا كما  الكلى للمؤسسة األداء

الخارجی ة  المراجعة تقریر في ورد لما المؤسسة
 ع ن التغذیة المرتجع ة أو االعتماد تقریر (سواء

 المؤسسیة القدرة یخص سابق) فیما تقریرسنوي
 :   
 : 

 ف ي تغی ر أي  المؤسس ة تن اقش الج زء ھ ذا ف ي
 الط الب وأس بابھ وك ذلك ع دد القب ول سیاس ات

ملحوظ ا  ك ان إن التغی ر وتفس یر بھ ا المقب ولین
 وأسباب الكلیة وإلى من المحولین الطالب وعدد

 الج دد الواف دین الط الب ذلك باالضافة الى عدد
 لجذب بسیاساتھا ذلك (ربط منھا الوافدین والبالد

 خط ط م ن بتنفی ذه قام ت كما تذكر ما .الوافدین)
 الرعای ة األك ادیمي، اإلرش اد الطالب ي، ال دعم

والمب دعین  المتف وقین ورعای ة دع م الص حیة،
 الخاص ة االحتیاج ات وذوى دراسیا المتعثرینو

 رص د المختلفة وكذلك نت ائج الطالبیة واألنشطة
 .العمل سوقب تنافسیتھو خریجال حالة
 : 

 اتخ ذتھا الت ي اإلج راءات المؤسس ة ت ذكر ھن ا
 تبنتھ ا (ت وفیر الت ي المع اییر بمتطلب ات للوف اء

 التقویم، وطرق المقررات وتعدیل التعلم مصادر

تق  وم المؤسس  ة بإع  داد التقری  ر الس  نوى الخ  اص 
بھ  ا  حی  ث  بع  رض نت  ائج المراجع  ة لألنش   طة 
واألعم  ال الت  ى ت  م تنفی  ذھا ف  ى الس  نة الدراس  یة 
الماض   یة بالمقارن   ة باألنش   طة واألعم   ال الت   ى 
تضمنتھا من قب ل الخط ة اإلس تراتیجیة والخط ط 
التنفیذی  ة الخاص  ة بھ  ذه الس  نة م  ن أج  ل تحقی  ق 

 سة وغایاتھا وأھدافھا اإلستراتیجیة. رسالة المؤس
وتختلف طریقة إعداد ھ ذا التقری ر الس نوى وفق ا 
لوض  ع المؤسس  ة بالنس  بة لالعتم  اد م  ن الھیئ  ة، 

  :حیث یجب أن نفرق بین حالتین رئیسیتین
  

وتتمث    ل ف    ى وض    ع المؤسس    ة االنتق    الى قب    ل 
الحصول على االعتماد، حیث یتم اع داد التقری ر 
السنوى ف ى ض وء التق اریر الص ادرة م ن الھیئ ة 
وتتعل   ق بنت   ائج الزی   ارات المیدانی   ة للم   راجعین 
المعتمدین . فف ى ھ ذه الحال ة ت ذكر المؤسس ة ف ى 
التقری  ر الس  نوى الخ  اص بھ  ا األنش  طة والمھ  ام 
الت  ى ت   م تنفی  ذھا لتعزی   ز نق  اط الق   وة ولمعالج   ة 
وتحس  ین نق  اط الض  عف الت  ى وردت ف  ى تقری  ر 

  ن المعتمدین عن العام المنصرم.المراجعی
  

وتتمثل ف ى وض ع المؤسس ة بع د الحص ول عل ى 
االعتم اد وتس  عى ال  ى تجدی د االعتم  اد. فف  ي ھ  ذه 
الحال  ة یج  ب أن یغط  ى تقریرھ  ا الس  نوى جمی  ع 
المع     اییر والمؤش     رات والعناص     ر الحاكم     ة 
الس      تمرار االعتم      اد والخاص      ة بالمع      اییر 

امج التعلیمی    ة والمق    ررات، األكادیمی    ة، والب    ر
 والتعلیم والتعلم والتسھیالت ، والدراسات العلیا.

 :   
  

 بتنفی ذه قامت ما المؤسسة توضح الجزء ھذا في
 وغایاتھ ا رس التھا لتحقی ق التنفیذی ة خططھ ا من

 المتابعة بمؤشرات مقارنة وأھدافھا اإلستراتیجیة
 إذام ا قام ت كما ت ذكر  .بالخطة المحددة واألداء

ذك ر  م ع أھ دافھا أو لرس التھا تع دیل أو بمراجعة
 .وخطواتھ التعدیل ھذا أسباب
-  : 

 ق د كان ت إن المؤسس ة ت ذكر الج زء ھ ذا ف ي
 وحدات أو أقسام ، إدارات أي ألغت أو استحدثت

 أی ة أج رت ق د كان ت إن أو التنظیم ي في ھیكلھا
 أسباب وما واالختصاصات التبعیة في تعدیالت

 .وتوثیقھا اعتمادھا تم ذلك وھل
-  : 

 الت ي التغی رات المؤسس ة توض ح الجزء ھذا في
وج دت  إن المؤسس ة داخ ل القی ادات ف ي ح دثت

 ت م الت ي واألس س التغی رات ھ ذه أسباب وكذلك 
 الجدی دة والب رامج القی ادات اختی ار أساسھا على

 األكادیمی ة للقی ادات تنفی ذھا ت م الت ي التدریبی ة
 .اختیارھم وطریقة فیھا المشاركین وعدد
-  : 

 م ن ب ھ قام ت م ا المؤسسة  تذكر الجزء ھذا في
 الفكری ة الملكی ة حمای ة ثقاف ة لنش ر مجھ ودات

 بھا قامت واإلجراءات التي الماضیة السنة خالل
 الفكری ة الملكی ة حقوق على اعتداء أي لتصحیح

 أی  ة رص  دت ق  د كان  ت إن بھ  ا. كم  ا ت  ذكر 
 التدریس ھیئة أعضاء بین عادلة غیر ممارسات

 والط الب المعاون ة، اإلداری ین الھیئ ة أعض اء ،
 . لتصحیحھ بھ قامت وما الماضیة السنة في
-  : 

 الت ي التغیی رات المؤسس ة ت ذكر الج زء ھ ذا ف ي
 أسباب و وجدت إن اإلداریة القیادات في حدثت

 حكم ت الت ي المع اییر ك ذلك  .التغیی رات ھ ذه
 ف ى التغی ر كم ا ت ذكر .الجدی دة القی ادات اختی ار

 خالل السنة وغیرھا)  للتعلم، طرق وإدخال
 .الماضیة
/  : 

 لكل بالنسبة األتي بتناول المؤسسة تقوم ھنا
 :بھا األولى الجامعیة الدرجة برامج

 مع إغالقھا أو افتتاحھا تم التي البرامج -
 في النجاح نسبة األسباب وكذلك  توضیح
 السنة خالل الدراسیة الفرق مختلف

 المختلفة وكیفیة التقدیرات وتوزیع الماضیة
 التعلم مخرجات استیفاء من التحقق

 یتحقق لم ما وسبب برنامج لكل المستھدفة
 أي تحقیقھ مستقبال وكذلك  وطرق منھا

 الدراسیة والمقررات البرامج في تم تحدیث
 أو إداریة معوقات أي وكذلك  .وسببھ

 إن الدراسیة البرامج أھداف لتحقیق تنظیمیة
 .للتغلب علیھا المؤسسة بھ قامت وما وجدت

-     
 س تراتیجیاتاال  تط ور المؤسسة تناقش ھنا

 م ن ب ھ قام ت بھ ا وم ا التعل یم ط رق و
 الت ى التعل یم مش كالت مع للتعامل إجراءات

 وجدت إن تواجھا
 و التعلیم لنظم تصحیحیة إجراءات كذلك ایھ

 نت ائج مراجع ة ض وء ف ى الط الب تق ویم
 .الخارجیین الممتحنین وتقاریر الطالب

 م وارد ف ي إض افات /تحس ینات من تم ما و
 التعلم

-   : 
 المستجدات  المؤسسة تتناول الجزء ھذا فى

 الھیئ ة و الت دریس ھیئ ة أعض اء أع داد ف ي
 ھیئ ة أعض اء نس بة ف ى التغی ر المعاون ة و

 الطالب عدد إلى المعاونة الھیئة و التدریس
 التعام ل التغیر وطرق ا ھذ سبب و وجد إن

 ق درات لتنمی ة ب ھ قام ت م ا وك ذلك  مع ھ
 وقی اس أدائھم تقییم ، التدریس ھیئة أعضاء

 ب ھ م ا قام ت توض ح و ال وظیفى رض ائھم
 ذلك نتائج من لالستفادة

-     : 
 خطتھ ا م ن ت م تنفی ذه م ا ھن ا ی تم توض یح

للب  احثین  دع  م م  ن قدمت  ھ م  ا البحثی  ة و
 ان العلم ي للبح ث التحتی ة للبنی ة واضافاتھا

 محلی ا المنش ورة األبحاث عدد وجد وكذلك 
 ھیئ ة ألعض اء )المنصرم العام عن(دولیا و

 العلمی ة المش تركة االبح اث و بھ ا الت دریس
 إن دولی ة أو محلی ة علمی ة مؤسس ات م ع

 أو محلیة بحثیة مشروعات أى كذلك وجدت
 .فیھا شاركت علمیة مؤتمرات او دولیة
-   : 

 الئح ة ف ى تغیی ر أى المؤسس ة تن اقش ھن ا
 التي ذلك والدرجات وسبب العلیا الدراسات

التقری ر  عن ھ المق دم الع ام ف ي منحھ ا ت م
العلی ا  للدراس ات المس جلین عدادإلباالضافة 

التط ور  عل ى التعلی ق مع وخارجي) (داخلي
 التعلیمیة العملیة لتحسین بھ قامت وكذلك ما

 رض ا قی اس نتیج ة العلی ا و الدراس ات ف ي
 القیاس ھذا لنتائج إستجابتھا مدى و الطالب

-    : 
 إج راءات ت م م ن  المؤسس ة م ا ھن ا توض ح

 ض وء ف ي بھا قامت التي والتعزیز التحسین
 التعلیمی ة وم ا للفاعلیة المستمر التقویم نتائج

 المس ائلة نظ م لتفعی ل آلی ات م ن اس تحدثتھ
 وكذلك .التعلیمیة الفاعلیة لتحسین والمحاسبة

 رض ا مس توى بقی اس قام ت ق د كان ت إن
 مس توى لتحس ین إج راءات وأى الط الب

 ورد لم ا المؤسس ة الط الب واس تجابة رضا
 تقری  ر الھیئ  ة س واء تقری  ر مراجع ي ف ى

 تقری ر المرتجع ة ع ن التغذی ة او االعتم اد
 الفاعلی ة یخ ص فیما وجدت ان سابق سنوي

 .التعلیمیة
 

آلية لمواصلة  النجاح 
 



  
 جامعة حلوان –النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 

 ١٤العدد  ٢٠١٤يونيو  -مايو 

تعرف بأنھا أدوات تحدد مستویات لإلنجاز الذى 
یحققھ المتعلم فى المعارف والمھارات الالزمة 

للوصول إلى المؤشرات والمعاییر فى كل مجال 
 .من مجاالت المادة

وھو ایضا مقیاس رباعى یصنف بصورة 
متدرجة مستویات أداء المتعلمین الخاصة بأحد 

الفصلیة بناء على مدى نحقق معاییر األعمال 
مختارة یحددھا المعلم ویعرفھا المتعلمون مقدما 

 قبل انجاز األعمال المطلوبة.
ویتم اللجوء الى استخدام المقیاس المتدرج 

بصورة موضوعیة للحكم على األعمال الفصلیة 
المرتبطة بمخرجات التعلم الرئیسیة للمقرر 

بار تحریرى والتى یصعب تقییمھا من خالل اخت
مثل األوراق البحثیة والعروض الشفھیة 
والتقاریرالمعملیة ومشروعات التخرج 

ومخرجات وناتج التعلم خالل ممارسة االنشطة 
 الصفیة والالصفیة.

 بناء سلم مقیاس تقدیر أعمال المتعلم

 
 مواصفات مقیاس التقدیر الجید:

یعطى نتائج متسقة حتى لو طبق من قبل -
 شخص آخر.

على مستویات اداء متدرجة تمیز یشتمل -
 اداءالطالب

 تأتى معاییر متسلسلة بصورة منطقیة.-
 ترتبط معاییره بمخرجات التعلم.-
 

 أفضل
موقع  

 للطالب 
 

 مباشر بشكل الوصول الى المسابقة وتھدف
 الطالب وتشجیع (الطالب)، النھائي للمستفید

 كما .التطویر خطط في الفعالة المشاركة على
 الطالب بین التقني التطویر ثقافة نشرل تسعى

 ونشر بتصمیم سواء المسابقة آلیات خالل من
 موقع ألفضل التصویت أو الموقع

 طالب لدى االیجابیة الطاقات ستخراجا
 المنافسة ثقافة وترسیخ البناء في الجامعات

 تفید شھادات في متمثلة معنویة جوائز
 أفضل بناء في األولى المراكز على الحصول

 أو جامعتھ مستوى على سواء للطالب موقع
 جوائز  ھناك ان كما .الجمھوریة مستوى

 .للمسابقة رعاة لتوفیر السعي خالل من عینیة
 مستوفي المتسابق ان من التأكد یتم   : ذالتنفی

 والصالحیة بالجامعة) (طالب الشروط
 بكل العمل فریق خالل من للموقع المبدئیة

 .جامعة

 والدعایة facebook ال على صفحة إنشاء یتم
 للمواقع الروابط نشر خاللھا من لیتم لھا

 .بالجامعة المشتركة
  Like على حصال موقعین أفضل اختیار یتم

 كاختیار إضافي موقع إلى إلضافةبا
 اسبوعین خالل ذلك یتم یالجامعة. المتخصصین

 .التصویت باب فیھا یفتح ثالثة أو
 الطالب وتكریم الفائزة المواقع عن االعالن یتم

 وتصعید جامعة كل مستوى على الفائزین
 الجمھوریة مستوى على للتنافس الفائزة المواقع

 .المشروع إلدارة الفائزة المواقع روابط وإرسال
 على المواقع كل روابط بنشر مماثل إجراء یتم

 facebook على صفحة في الجمھوریة مستوى
 اختیار یتم كما .الفائز للموقع للتصویت والدعوة 

 یتمو .التصویت على حصلت مواقع ثالثة أكثر
 احتفال خالل من للمواقع ومادیا معنویا التكریم

 .إعالمیا إظھاره ویتم

 االشارة بشرط والعملیة، العلمیة خبراتھ یتضمن للطالب شخصي موقع ونشر لتصمیم مسابقة
 االستضافة مواقع أحد على الموقع نشر مع الموقع، صفحات خالل وجامعتھ كلیتھ لموقع

 والثانیة جامعة، كل مستوى على األولى مرحلتین، على وتتم االنترنت. شبكة على المجانیة
 .للطالب قعمو أفضل ونشر لتصمیم الجامعات كل مستوى على

اِّـقياس  
 اِّـتدرج

Rubrics 
 

 التعليم بأسلوب حل المشكالت
 قیام التعلیم من األسلوب ھذا ویتطلب التعلم مستویات أعلى من یعد 

 یعتى المشكالت حل اسلوب باستخدام والتعلیم التفكیر. بعملیات المتعلم
 الحل الى بالمتعلم تؤدى والقواعدالتى المباديء استخدام على القدرة

 أكثر. تعلم قد یكون ما مشكلة بحل المتعلم یقوم وعندما المطلوب
 المشاكل لمواجھ ة دافع لدیھ مشكلتھ حل على یعمل الذى والمتعلم

 یتفق بما الحل ویتعلم اھدافھ یحقق بحیث
 وحل التعزیز او األثر قانون مع

 عن بحث عملیة عن عبارة المشكالت
 واعادة حلھا الالزم المشكلة بیانات

 استبصارا یستلزم وھو وتقویمھا ترتیبھا
 والغایات الوسائل بین لعالقات واكتشافا

 من أخرى اشكال تستلزمھ مما اكثر
 بتحدید المشكلة، حل خطوات وتبدأ التعلم.

 المالئمة البیانات جمع ثم المشكلة،
 البدائل تحدید ثم المشكلة بھذه المتعلقة
 ومن الحل وتقییم المناسب الحل واختیار

 التعمیم ثم

 
 


