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ب دء ف ى اعتم اد الب رامج االكادیمی ة العلن مجلس ضمان الجودة واالعتماد فى االتحاد عن ا

بالجامع  ات العربی  ة المنعق  د ف  ى جامع  ة الش  رق االوس  ط ب  االردن وق  د ب  دء ف  ى  المرخص  ة
 ع دد م ن استقبال الطلبات لالعتماد البرامجى فى كلی ات الجامع ات العربی ة االعض اء ض من

ف  ى  ابع لھ  ا البرن  امج االك  ادیمى عض  واأن تك  ون المؤسس  ة التعلیمی  ة الت  تتض  من الش  روط 
بھ ا م ن  ع لھ ا البرن امج االك ادیمى معترف االتعلیمیة التابتكون المؤسسة وكذلك أن  االتحاد 

أن تكون المؤسسة التعلیمیة ق د خرج ت ثالث ة  الوطنیة للجودة وواالعتماد فى بلدھا  الھیئة
أع داد تقری ر . وتش تمل الش روط أفواج على االقل من البرنامج االكادیمى موض وع التق ویم 

ع التقویم حس ب م ا ھ و مفص ل ف ى ال دلیل ض مان التقویم الذاتى للبرنامج االكادیمى موضو
الرسوم الخاصة بتق ویم كما حدد المجلس أیضا جودة البرامج االكادیمیة وإرفاقة مع الطلب 

  . والتى یتطلب البدء فى االجراءات سدادھا مسبقاالبرنامج االكادیمى 
 


 

 
 نظم مركز ضمان الجودة  جامعة حلوان 

اجتماعا دوریا لمدیرى وحدات 
التى تستعد للتقدم لإلعتماد فى  الكلیات

یوم االثنین  وذلك  ٢٠١٤سبتمبر 
الساعھ العاشرة  ٩/٦/٢٠١٤الموافق 

. وقد  ضمان الجودةصباحا بمقر مركز 
استعرض االجتماع مدى تقدم الكلیات فى 
االستعداد للتقدم لالعتماد كما تابع المركز 
فى ھذه الزیارة المشالكل والمعوقات التى 
تواجھ الوحدات فى ھذا الصدد. وتم 
االتفاق على ان یقوم المركز بالتنسیق 
بین الكلیات وادارة الجامعة لتوفیر المناخ 

 م الزیارات المرتقبة بنجاح.الالئم التما
  
 

  اِّـشروعات التنافسية
  أوُّـ ورش عمل تحكيم اِّـشروعات

 اتحاد الجامعات العربية واعتماد البرامج 

ورشة تحكیم المشروعات التنافسیة لتمیز 
فى إطار  الدورة الثانیة –مؤسسات التعلیم العالى 

أختیار أفضل المشروعات التنافسیة بالجامعات 
المصریة . تبدأ الیوم إدارة دعم التمیز بوحدة 
إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالى أولى ورش 
تحكیم المشروعات التنافسیة لتمیز مؤسسات 

 ٢٨الدورة الثانیة وعددعم  –التعلیم العالى 
جامعة حكومیة وتشمل  ١٤مشروع مقدمة من 

ھذة الورشة تحكیم مشروعات قطاع العلوم  
االساسیة فى كل الجامعات المصریة ھذا ویقوم 

روعات مجموعة من الخبراء على تحكیم المش
  الخارجیین فى المجاالت العلمیة المختلفة

  

مشروعات الطالبيةالزيارة دعم الفني لمتابعة   
 

ألجامع    ھ  وإدارةیتق    دم مرك    ز ض    مان الج    ودة 
ور ج الل الجیمع ى   ال دكت لألس تاذ بخالص التھنئ ة 

االس تاذ بكلی ة العل وم لحص ولھ  عل ى ج ائزة النی  ل 
ً أن    ھ یج    ب عل    ى الدول    ة تحدی    د  للعل    وم مؤك    دا
ً أل ي  أحتیاجتھا ث م توجی ھ البح وث لخ دمتھا مش یرا
أن البحث العلمي م ن أھ م األس باب وأقواھ ا لتق دم 
الدول والشعوب وما من دولة تقدمت بع د عثرتھ ا 

ً (م ن إال  وكان البحث العلم ي سالحھا األول ق ائال
یمتلك العلم یمتلك القوة ) تمنیاتنا  لھ بدوام التوفیق 

  والتقدم واالزدھار.
  

  أ.د/ جالل الجميعى
  جائزة النيل للعلومفوز مستحق ب


 

قام فریق من خبراء مركز ضمان الجودة 
تقدیم دعم فنى بمقر ببرئاسة أ. د/ أحمد وحید 

یوم األربعاء السابع من مایو كلیة العلوم 
واستھدفت اللقاءات وورش العمل  ٢٠١٤

 أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة دعم خبرات
 وتقدیم الخبرات الالزمة لدفع وحدة ضمان

 .الجودة بالكلیة
ورشة عمل  نظم مركز ضمان الجودة  كما 

 ١٤/٥/٢٠١٤یوم بمقر مركز ضمان الجودة 
االمن الصناعي وإجراءات " بعنوان 

حاضر فیھا أ.د محمد جالل جمعة  الطوارئ" 
نخبة من أعضاء ھیئة التدریس   تستھدفوا

الخدمة االجتماعیة وبكلیات االقتصاد المنزلي 
   .التربیةو
 

الطالبی ة نح و  زی ارة لل دعم الفن ي لمتابع ة المش روعاتورشة شارك المركز فى تنظیم 
تق  وم إدارة دع  م التمی  ز بوح  دة إدارة مش  روعات تط  ویر التعل  یم الع  الي ، حی  ث  التمی  ز

بزیارة للدعم الفني لمتابعة المش روعات الطالبی ة نح و التمی ز، وت أتي الزی ارة لجامع ة 
. حی  ث تھ  دف الزی  ارة لمتابع  ة تنفی  ذ ٢٠١٤م  ایو  ٢٢الق  اھرة ی  وم الخم  یس المواف  ق

الطالبی ة بكلی ة الط ب البیط ري بعن وان " نح و من تج أم ن" وكلی ة أنشطة المشروعات 
التمریض بعنوان " تنمیة مھارات الطالب الجدد في ادارة الوق ت والض غوط ومھ ارات 
 اإلتصال"، كما تھتم الزیارة بتقییم مخرجات المشروعات عالوة على تقدیم الدعم الفني 

  .للتغلب على المشكالت والمعوقات للمشروعات

  



رؤية ورسالة 
 جامعة حلوان

 

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

ً لمعاییر التربیة والع لوم وفقا
 .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 واإلسھام 

 .تطوره ورفاھیتھ في
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 
 .میةالعال

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

 .واإلقلیمیة والعالمیة

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

الھیئ  ة القومی  ة موق  ع یس  عد مرك  ز ض  مان الج  ودة اإلع  الن ع  ن ص  فحة 
  http://www.naqaae.net نبعنوا  لضمان جودة التعلیم واالعتماد

نشر من خاللھ مجموعة متنوعة من المواد االلكترونیة یوھو الموقع الذى 
والت  ي ت  م أنتاجھ  ا بغ  رض نش  ر ثقاف  ة الج  ودة نرج  و االس  تفادة م  ن وث  ائق 

  . ومعلومات عن نظم ضمان الجودة واالعتماد
كل ما قد یحتاج ھ الف رد م ن معلوم ات   ویضم قسم االعتماد للتعلیم العالى

اذج وأدل  ة تتعل  ق باعتم  اد مؤسس  ات التعل  یم الع  الى. ویمك  ن م  وبیان  ات ون
للمستخدم الحصول على عدد كبی ر م ن الوث ائق المتعلق ة بعملی ة االعتم اد 

  بتحمیلھا مباشرة من الموقع.

  الجزيرةرياضية اعتماد تربية 

 

  

عن كثب مدى تطبیق معاییر االعتماد فى كل كلیة ویعتمد فى ھذا على مركز ضمان الجودة یتابع 
 تب للكلیة النجاحوثائق وأدوات للمراجعة  تتضمن فحصا لكل معیار ودراسة لكل ما یمكن ان یك

كل ما یستخدمھ خبراء المركز متفق علیھ او یستند الى وثائق الھیئة ز متطلبات األعتماد. نجاا ىف
القومیة. ولكن ھناك بعض االعتبارات التى ال یوجد لھا مكان فى االستمارات والوثائق لكنھا 

لمركز عن كلیة التربیة اسانید قویة للكلیة فى طلبھا االعتماد. ولنستعرض مثال تقریر أعده ا
العاملون بالكلیة ھم احد  " الریاضیة بنات بالجزیرة، حیث یجيء فى التقریر العبارات التالیة

قیادات " وكذلك " نقاط القوة بھا لتمیز أداءھم وشعورھم القوى باالنتماء وھو ما یجب استثماره
علیا فى الكثیر من األنشطة بل أن الكلیة األكادیمیة تتمتع بخبرة عالیة فى مجال الجودة وتشارك ف

فى دعم أنشطة مشاركة فعالة وكالء الكلیة یقودون العمل فى عدد من المعاییر ویشاركون 
العمل التنظیمى فى وحدة ضمان الجودة ھو احد " كما یشیر التقریر ایضا الى "الجودة بالكلیة

بھا والتمكن من تنظیم العمل بھا  أوجھ التمیز فى أداء الكلیة من حیث القدرات اإلداریة للعاملین
المشاركة ممارسات متمیزة فى مجال للكلیة وباالضاف الى ذلك یشیر الى " "بشكل مطمئن

خبرات أطراف مجتمعیة واالستفادة بتفاعل مجتمعى متمیز  المجتمعیة وبرھنت بوضوح على 
ل واع یستند مختلفة وتتواصل بشكل جدى مع خریجیھا والمستفیدین الخارجیین بشك خارجیة

قیادات الكلیة السابقة ذات الخبرة الطویلة فى " وھكذا یستمر التقریر "الى تخطیط علمى مدروس
مجال الجودة فى تواصل مستمر مع األجیال الجدیدة  تظھر فھما متطورا وقویا ویوفرون إطارا  

ا وثائق الھیئة كل ھذه المؤھالت ال تنص علیھ" . ونموذجا للقدرة على إبراز أوجھ تمیز الكلیة
  ملحة وقواعد أساسیة تظھر فى كل اعتماد حصلت علیھ جامعة حلوان. ةلكنھا قد اصبحت ضرور

لألس   تاذة ال   دكتورة  ألجامع   ھ وإدارةیتق   دم مرك   ز ض   مان الج   ودة 
ب   الجزیرة وللس   ادة  الریاض   یة التربی  ةمیرف  ت س   الم عمی   دة كلی   ھ 

ھیئ ھ الت دریس  أعض اءوللس ادة  العلمی ةس ام الوكالء ورؤس اء األق
 الكلی   ة وخریج   يوللس   ادة اإلداری   ین والط   الب  المعاون   ة والھیئ   ة
لض  مان  القومی  ة الھیئ  ةم  ن  االعتم  ادعل  ى ش  ھادة  الكلی  ةلحص  ول 
مب  روك ف  انتم تس  تحقونھا بج   دارة  إل  ف ف  ألف واالعتم  ادالج  ودة 

 بإص رار العمل وسعیكم وتكاتفكم نح و تحقی ق الھ دف فيإلخالصكم 
ال دائم  واالزدھ اراألم ام م ع تمنی ات بالتق دم  ف اليقد لمس ھ الجمی ع 

  كلیات الجامعة لباقيهللا مع تمنیات بالتقدم  إنشاء
 

  المتطلبات الخفية لالعتماد

http://www.naqaae.net


 
 

 البرنامج تقرير لكتابة إرشادي دليل

، ً  - الخارجیة المرجعیة النقاط وھل عالمیا
 ساریة؟ مازالت للمواصفات المستخدمة

 المادة محتوى في الضعف ونقاط القوة نقاط
 - من االستفادة المثال سبیل على العلمیة،

 .والمعاصر الحدیث البحثي النشاط
      

ً  جدوالً  یصمم البرنامج، تقییم أجل من  مشابھا
 المستخدم المستھدفة التعلیمیة النتائج لجدول

 الجدول ویضم البرنامج، مواصفات في
 المستھدفة التعلیمیة والنتائج التعلم أسالیب

 من أسلوب كل بواسطة تحقیقھا تم التي
 إلىا مرجعی اإلشارة یتم  ة.المذكور ألسالیبا

 رقمھا باستخدام المستھدفة التعلیمیة النتائج
 .البرنامج توصیف في الوارد الكودي

، ً  تعلیقات بتضمین المنسق یقوم أن یجب أیضا
 في التعلم أسالیب حول الخارجیین المراجعین

 .مختلفة مقررات
   

 التعلیمیة النتائج قتحقی مساھمة مدى تقیم
 .البرنامج أھداف تحقیق في المستھدفة

    
ً  یكتب  المستخدمة التقییم أسالیب عن تقریرا

 ویذكر .المقررات تقاریر في محدد ھو كما
 توضح إجماالً  التقییم أسالیب كانت إذا ما

 النتائج مختلف من الطالب حققھ ما بفعالیة
 ویناقش .للبرنامج لمحددةا المستھدفة التعلیمیة

 یذكركما  .التقییم أسالیب لتعدیل الحاجة مدى
 قیاس في نجحت التقییم عملیات كانت إذا ما

 یقترح ذلك، وبخالف البرنامج أھداف تحقیق
 .الالزم اإلصالحي اإلجراء

   
 مع ب القسم في الواردة اإلحصائیات تذكر

 كل في الطلبة أداء االعتبار في األخذ
 اإلنجاز نسب كانت إذا ما ویوضح  .مستوى
 أیة فیقترح تكن لم وإن مقبولة، المئویة

 إذا ما على یذكر .اتخاذھا الواجب اإلجراءات
 تحقیقھا تم التي الدرجات /التقدیرات كانت

 .للتقییم األكادیمیة المعاییر ضوء في مناسبة
 الطالب بھا یلتحق التي العمل أماكن وتذكر

   جالتخر بعد
   

   
 .تمت التي والتعلم التعلیم عملیة جودة تقییم

  
   
 توضعكما  والتخصص البرنامج عنوان یكتب

 القسم یحددو  البرنامج نوع أمام عالمة
وأسماء   البرنامج منسق اسم وكذلك  المسئول

 تحددكما · یینالخارج المراجعین أو المراجع 
 · بالبرنامج العمل بدء سنة

  
 الطالب عدد یحددن: المقبولی الطالب عدد

 الطالب بین من البرنامج بھذا التحقوا الذین
 األعداد تدخل بالتالي، .المؤسسة في المقبولین

 فیھا یبدأ التي للبرامج بالنسبة العام لھذا
 إذا أما .لھم األولى الجامعیة السنة في الطالب

 في یبدأ تخصص عن عبارة البرنامج كان
 الطالب عدد یدخل ،مثال الثالثة السنة

 .العام ھذا في بھ الملتحقین
 الطالب عدد من البند ھذا حساب یمكن 

 كنسبة للبرنامج الحالي العام في المقبولین
 .الماضي العام في المقبولین عدد من مئویة

 یدخل البرنامج، في فصل/مستوى/عام لكل
 كنسبة ذلك عن ویعبر الناجحین الطالب عدد

 .مجالبرنا بدءوا الذین الطالب عدد من مئویة
 البرنامج أكملوا الذین الطالب عدد یدخل

 عدد من مئویة كنسبة ذلك عن ویعبّر بأكملھ،
 .البرنامج بدءوا الذین الطالب

 كل في للطالب المئویة والنسبة العدد یدخل
 .تقدیر

   
 : 

 تحقیقھا تم التي األكادیمیة المعاییر تحدد
 عند بتعریفھا المؤسسة قامت التي بتلك مقارنة

 وذلك، .البرنامج على والموافقة التخطیط
 وھیكلھ البرنامج تصمیم توافق مدى لعرض

 وتنظیمھ
 البرنامج، وأھداف األكادیمیة المعاییر مع

 :التالیة النقاط بتغطیة المنسق یقوم أن یجب
 مع المستھدفة التعلیمیة النتائج توافق مقدار ما

 - مقررات أي یحدد ومقرراتھ؟ البرنامج
 .خاص بشكل فعالة غیر أو فعالة تبدو

 األكادیمیة المعاییر في االتجاھات ھي ما

 بھا قامت التي التقویمات إلى ویرجع
 من الطلبة متضمنة المستفیدین، جماعات

 .المستویات جمیع
  

 األكادیمي الدعم من كل جودة على التعلیق
 إلى المقدمین الشخصي/اإلرشادي والدعم

 نظم أي فعالیة االعتبار في األخذ مع بالطال
 تم ھل .جماعیة أو شخصیة خاص إرشاد

 وذوي المتفوقین للطلبة كاف دعم تقدیم
 خاصة دراسة ھناك كانت ھل اإلعاقات؟

 عن التخلي خطر في كانوا الذین الطلبة لدعم
 أداؤھم كان الذین الطلبة وكذلك الدراسة

 ً  مواجھة من یستفیدون وقد متفوقا
 أكبر؟ تحدیات

  
 ھیئة أعضاء عدد :التدریس ھیئة أعضاء - أ

 أعضاء أعداد ونسبة ومعاونیھم، التدریس
 لعدد التدریس ھیئة

 .البرنامج في مستوى/سنة كل في الطالب
 الذین التدریس ھیئة أعضاء تخصصات - ب

 وكیف المقررات مختلف بتدریس قاموا
 أي یذكر .البرنامج متطلبات مع یتالءمون

 .التخصصات في نقص
 وھل للبرنامج دلیل كتیب ھناك ھل  -ت

 یحتاج قد التي المعلومات كل على یحتوي
 درایة ومدى توفره مدى یحدد الطالب؟ إلیھا

 كفایة مدى علىیعلق  .بمحتویاتھ الطلبة
 البرنامج لوائح حول الدلیل في التفاصیل

  ).إلخ اإلكمال، التقدم، القبول،(
 الكتب توافر لىعیعلق  :المكتبات -ث

 الدوریة، والمجالت المطلوبة، الدراسیة
 لكل كافیة بأعداد وذلك إلخ، الفیدیو، وأدوات

 ومالءمتھا حداثتھا على وكذلك .الطلبة
 وساعات العمل، مناطق البرنامج، لمتطلبات

 التدریس ھیئة أعضاء وكفاءة وعدد العمل،
 لوائح ومالءمة مرونة المعاونة، والھیئة
  .االستعارة یسیرلت المكتبة

 وكفاءة، كفایة، :علىیعلق :  المعامل -ج
 وعدد والمواد، واألدوات، المعدات، وحداثة

 الجزء أداء بین التوافق تجربة، لكل الطالب
 مواصفات في وارد ھو ما مع العملي

 المعامل، في الفنیین ومؤھالت عدد المقرر،
 التعلم بغرض للطالب المعامل توافر مدى

 لبقیة فى الصفحة التالیة)(ا  .الذاتي

كما .محدد موعد في البرنامج قریرت تسلیم لضمان آلیات وجود من المؤسسة تتأكد أن یجب
  البرنامج تطویر لمتطلبات حقیقیة استجابة تضمن وآلیات سیاسات وجود من تتأكد أنیجب 

 وتمثل .والمصداقیة بالشفافیة تتسم البرامج لتقویم المستخدمة واآللیات السیاساتوأن ھذه 
 .للكلیة السنوي الذاتي التقویم تقریر أساس بدورھا البرامج تقاریر
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  بقیة:  

 البرنامج تقرير لكتابة إرشادي دليل
 المعامل، عدد علىیعلق : الكمبیوتر معامل -ح

 برامج وتوافر وحداثتھا، األجھزة، وعدد
 على الدخول وإمكانیة المالئمة، الحاسب

 للواجبات اإلمكانات ومالءمة اإلنترنت،
 یسالتدر ھیئة وأعضاء الطالب من المطلوبة

 الستخدام المتاحة الساعات المعاونة، والھیئة
 ومكاتب الفني والدعم الكمبیوتر إمكانات

  إلخ المساعدة،
 مدى على یعلق: التدریب/المیداني العمل -خ

 ھو ما مع المتحقق المیداني التدریب توافق
 التدریب تقییم البرنامج، مواصفات في المذكور

 ومالءمتھ ع،والموق والتوقیت، المدة، إلى بالنظر
 ونسبة وعدد كنتیجة، المنشودة للمھارات

 المعوقات التدریب، أكملوا الذین الطالب
 المیداني التدریب تواجھ التي (وجد إن) والقیود

 أو التدریب على المشرفون الحظھا والتي
 .التدریب مواقع مدیرو

 أیة تحدد:  للبرامج األخرى االحتیاجات -د
 مدى علىلق ویع للبرنامج أخرى احتیاجات

 .أعاله المتبعة الطریقة بنفس وجودتھا توافرھا
 الجودة إدارة

 دوري داخلي جودة تقویم وجودعلى یعلق 
 والمعوقات النظام إدارة فعالیةوكذلك  .للبرنامج
 التعلیمیة النتائج تحقیق تعرقل التي اإلداریة

 التي الخطوات كذلك، ج.للبرنام المستھدفة
 بعد (القصور أوجھ تخطيل) الكلیة إدارة اتخذتھا

وكذلك  .السابق البرنامج تقریر على حصولھا
 الخاصة المؤسسة ترتیبات لفعالیة المنسق تقویم

 أوجھ تقلیل أو وإزالة الجیدة الممارسة بتحدید
 اإلدارة فعل ردباالضافة الى  القصور

 من السابق العام التقریر في المقدمة للمقترحات
 تفعیل مقدار ، وكذلك البرنامج تطویر أجل

 الجامعة، ولوائح الكلیة للوائح اإلداریین
 الطالب بحضور الخاصة اللوائح متضمنة

 تقاریر بإكمال التدریس ھیئة أعضاء والتزام
 التقویمكما یتم التعلیق على  .إلخ المقررات،

ویعلق  ینطبق، كان إذا) الخارجیین للمراجعین(
 وخبراتھم تخصصاتھم االختیار ضوابط على

 قضایا مختلف عن التقاریر إعداد نحو تزاماالل
  .البرنامج

 بھ قام الذي التقویم ونتائج أدوات على تعلیقھم
 السنة وطلبة الموظفین، ( المستفیدین مجموعات

 ).إلخ المھنیة، والنقابات والخریجین، النھائیة،
 مجموعات تقویمات ملخصباالضافة الى 

 .المستفیدین
 تقاریر على مؤسسةال/الكلیة إدارة استجابة -ح

 للعام( ینطبق كان إذا) الخارجیین المراجعین

 .المستفیدین مجموعات تقویمات وكذلك الماضي
 البرنامج لتطویر مقترحات

 على بناء البرنامج لتطویر المقترحات یذكر - 
 األكادیمیة والمعاییر والبرنامج المقرر مواصفات
 وتقویم المرجعیة القیاسیة والمعاییر األكادیمیة

 تتضمن أن یجبو .المستفیدین تمجموعا
 تنمیة - المقررات - البرنامج ھیكل :المقترحات

 المعاونة والھیئة التدریس ھیئة أعضاء قدرات
 السابقة السنة عمل خطة في التقدم 

 عمل خطة من نسخة فى تقریر البرنامج  یدرج
 إكمال عدم أو إكمال علىویعلق  السابقة، السنة

 أیة إكمال عدم سبابأ ذكر مع المحددة، األعمال
 یتم لم التي األعمال في النظر إعادة مع .نقاط

 خطة في تضمینھا یجب كان إذا ویقرر إكمالھا
 بعد أو السابقبشكلھا  إما الحالیة السنة عمل

 .المكتسبة الخبرة ضوء على التعدیل
 العمل خطة 

 من ترحیلھا تم التي األعمال بكل قائمة تكتب
 الناتجة األعمال كل إلى ضافةباإل السابقة، السنة

كما  .الحالیة السنة في البرنامج عمل تحلیل عن
 المسئول، والشخص مطلوب، عمل كل یحدد

 .اإلكمال وتاریخ
 شكل في المقررات تقاریر جمیع إدراج یجب

 .مالحق

  

یجب ان تعد وحدة ضمان الجودة فى كل كلیة 
نموذجا موحدا لمالحظات الممتحن الخارجى 

وھناك اساسیات عامة  لكل برنامج او مقرر. 
وذج قد یغفل البعض میجب تضمینھا فى ھذا الن

اسم الممتحن الخارجي  عنھا وھذه تتضمن: 
ناتھ كوظیفتھ الحالیة وخبراتھ األكادیمیة. وبیا

كما یجب ان یتضمن النموذج البیانات الخاصة 
 تتضمن اسم تبموضع المالحظات كاملة كان

لدقیق االجامعـة والكلیـة والقسـم والتخصص 
ویجب ان تدرج خانات  المعنى. واسم المقرر

تكفل تدوین المراجع  للنسبة المئویة لتغطیة 
  ایلى:االمتحان كافة م

 االمتحان محتویات المقرر تغطیة  •
 االمتحان جوانب المعارف والفھم تغطیة  •
 االمتحان جوانب المھارات الذھنیة تغطیة  •
 االمتحان جوانب المھارات العملیة تغطیة  •

لتحدید ویجب ان یعطى المحكم الفرصة  
یتصف توزیع الدرجات بوضوح اذا ما كان 

ان الوقت المخصص لالمتح، وأن بالعدالة
انعقاد االمتحان یتم في ، وكذلك أن مناسب

المكان الذي یعقد كما یحدد أن  الوقت المحدد.
 فیھ االمتحان مناسب (مقررات المناقشات).

عالقة ویجب تضمین خانة لسؤالھ عن كون 
فى الممتحنین الداخلین بالطلبة عالقة ایجابیة (

  مقررات المناقشات).
ترحات اي مقاخیرا على المراجع ان یحدد و

 ثم مكان لتوقیعھ مؤرخا للتعدیل

نموذج مالحظـات 
 الممتحن الخارجي 

 وإدارةیتقدم مركز ضمان الجودة 
لألستاذ  لص التھنئة الجامعھ بخا

علي محمود مصطفي  /الدكتور
 الفنون التطبیقیة عمید كلیھ  الخفیف

وادارة الكلیة وادارة برنامج الغزل 
البرنامج   لحصولوالنسیج والتریكو 

 الھیئةمن  االعتمادشھادة على 
فكل  واالعتمادلضمان الجودة  القومیة

 على مامبروك  إلف ألفالتھنئة و
 ملالع فيإلخالصكم  تستحقونھ بجدارة

وسعیكم وتكاتفكم نحو تحقیق الھدف 
األمام مع  فاليلمسھ الجمیع  بإصرار
 واالزدھاربالتقدم  المركز لكم تمنیات

 .هللا شاء إن للكلیة  الدائم
  

تهنئة 
  يةقلب

 

  على الخفيفأ.د/ 

  ولىفاطمة مت/ أ.د

  


