
 
 
 
 
 
 

مشروع  ومشروع التوأمة لتعزیز القدرات المؤسسیة للھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ھ
من خالل المشاركة بین المؤسسات  من االتحاد األوروبى یھدف الى النھوض بالمؤسسات القومیة ممول

روبیة ویتم ذلك من خالل تعاون یحقق نتائج ملموسة ال تكون تكرارا والخبراء فى مصر والدول األو
والھدف الرئیسى للمشروع ھو دعم قدرات الھیئة  . ولكن بحثا عن افضل الممارسات لألنظمة األوروبیة

ودعم نظم التدریب والتعلیم فى مصر  للقیام بمھامھا الرئیسیة واالعتمادالقومیة لضمان جودة التعلیم 
   .عمل الحكومة إلصالح التعلیم اییر الجودة المتماشیة مع اإلطار اإلستراتیجى القومى وخطةلتحقیق مع

الف یورو وحقق المشروع اھدافھ  ٣٠٠المالیة التى وفرھا االتحاد األوروبى ملیون  المیزانیةوبلغت 

  ٢٠١٥  اغسطس - يوليو 

  نجاح كب ِّـشروع التوأمة مع االتحاد األوروبى 
  ٢١العدد 

یولیو  نھایة شھر الرئیسیة واحتفل بختامھ فى
رة الحفل الختامي بحضور الدكتو وأقیم. ٢٠١٥

یوھانسن عید رئیس الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد والدكتور دمحم یوسف وزیر التعلیم 
الفني والسفیر ھانسیورج ھابان سفیر دولة المانیا 
لدي مصر والسفیرة توال اریوال سفیرة دولة فنلندا 
لدي مصر والسفیر جمال بیومي مدیر برنامج دعم 

ة االوروبیة والقنصل دیجو اتفاقیة المشاركة المصری
  . اسكالونا رئیس وفد االتحاد االوروبي لمصر

كبار ممثلى من الھیئة القومیة كما حضر كذلك 
وزارة التعلیم الفنى  واالعتمادلضمان جودة التعلیم 

 ألمانیاوسفارتي  األوروبيوفد االتحاد  والتدریب
  .فى مصروفنلندا 

م اتفاقیة وصف مدیر برنامج دعوفى الحفل الختامى 
المشاركة المصریة األوربیة الدكتور جمال بیومي 

موضحا أن ..العالقات المصریة األوربیة بالعمیقة
ھذه الشراكة تستھدف اكتساب الخبرات من دولتین 
 .لدیھما خبرات عالیة في التعلیم وھي ألمانیا وفنلندا

جاء ذلك خالل االحتفالیة التي أقامتھا الھیئة القومیة 
ة التعلیم واالعتماد بالتعاون مع االتحاد لضمان جود

األوربي الیوم األربعاء، النتھاء مشروع التوأمة مع 
االتحاد األوربي ممثلة في دولتي ألمانیا وفنلندا لدعم 
وتعزیز قدرات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 

وأشار بیومي إلى أھمیة التسلیح بالتعلیم  .واالعتماد
وضحا أن التعاون مع االتحاد للنھوض بالصناعة، م

األوربي والدول التي حققت قدرا عالیا من الجودة 
التعلیمیة وارتفاع مستوى المخرجات بھا تعد المالذ 
األول لتحقیق أھداف المنظومة التعلیمیة، مؤكدا أن 

االتحاد األوربي نجح أن یكون الشریك التجاري 
األول یلیھ الشریك العربي ثم األمریكي حیث 

ملیار  ١٢إلى  ٨فعت التجارة مع أوربا من ارت
من جانبھ، أكد السفیر ھانز یورج سفیر  .یورو

أن بالدة تفخر  - خالل االحتفالیة  - ألمانیا في مصر 
بمشروع التوأمة بین االتحاد األوربي والھیئة 

مشددا على  واالعتمادالقومیة لضمان جودة التعلیم 
التنمیة أن التنمیة في التعلیم ھو افضل روافد 

ولفت یورج إلى أن التعلیم من  .والتعاون العلمي
أكبر أولویات الشراكة األلمانیة المصریة حیث 
تحتاج مصر المزید من األبحاث للنھوض بالتعلیم 

أنشأت المدرسة اإلنجیلیة في مصر  ١٨٧٢فمنذ عام 
وكانت تجربة ناجحة، مؤكدا على شعبیة المدارس 

عتبر السفیر األلماني وا .األلمانیة الكبیرة في مصر
أن العالقات المصریة األلمانیة ھي الشریك الفعال 
واإلقلیمي في التعاون األلماني العربي، حیث أنشأت 

عاما وھناك  ٥٥ألمانیا مركز التبادل العلمي منذ 
تعاون كبیرة بین الجامعات المصریة واأللمانیة، 

وأكد  .طالب سنویا للتعلم في ألمانیا ٢٠٠٠ویسافر 
من ضمن الركائز األساسیة لضمان جودة التعلیم  أن

في ألمانیا ھو قابلیة الطلبة للتوظیف وھو ما تحاول 
التجربة األلمانیة نقلھ إلى مصر وكذلك سد الفجوة 
بین التعلیم والصناعة واإلدخال والتوسع في األنماط 
الجدیدة في التعلیم مثل التعلیم اإللكتروني والتعلیم 

عن بعد وكل تلك األنماط تصب في  المفتوح والتعلیم
  .جودة العملیة التعلیمیة

 

  واالعتماد جودة التعليمضمان فى دعم هيئة 

  سفة فنلندا تدعوا
  لالستفادة بتجربة بالدها

قالت توال اریوال سفیرة دولة فنلندا، إن التعلیم فى 
فنلندا یحمل مستقبل فنلدا وھو أعظم نظام تعلیمى فى 

المرحلة العالم، ویمكن أن یفید مصر، فى ھذه 
الحرجة، موضحة أن ھناك استعدادات إیجابیة لدعم 

وأضافت السفیرة خالل . مصر فى نظام التعلیم
مؤتمر ختام مشروع التوأمة بین الجانب المصرى 
واأللمانى والفنلندى لتعزیز قدرات جودة التعلیم، أن 
المشروع سیحقق طموحات الشعب المصرى فى 

   .فراد والدولةالوصول إلى تعلیم یحقق طموحات األ
 أوضح سفیر دولة ألمانیا لدى مصر، أن مشروعكما 

كیفیة تطویر التعلیم  التعرف على یؤدى إلى التوأمة
وزیادة الجودة، مؤكدا أن ھذه العالقة ذات عالقة 

 .حمیدة بین مصر وألمانیا

  
  توال اريوال سفرية دولة فنلندا

 

 
  

 الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة



 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجيةالدكتور ماجد 

 جامعـة حلـوان
   رؤية جامعة حلوان 

جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 
في   ذات تصنیف متقدم اقل م ا، ومتفردة

دارة االعمال والتكنولوج ا الفنون والعلوم  ٕ   .وا
  لة جامعة حلوان رسا

تعمل جامعة حلوان على تحقی  الر ادة 
واالبتكار على المستو  اإلقل مي في الفنون 
دارة االعمال والتكنولوج ا، من  ٕ والعلوم وا
خالل تقد م خدمات تعل م ة أكاد م ة عال ة 
الجودة و حث علمي تطب قي متمیز وحراك 

  .عالمي وتنم ة فعالة للمجتمع
     :األهداف االستراتيجية
 التميز فى التعليم والتعلم

تحقی  جودة المخرجات التعل میــة، واإلعتماد   •
  .المؤسسـى

ز ادة القدرة التنافس ة للجامعة والخر ج محل ا،  •
قل م ا، ودول ا ٕ   .وا

   . جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى •
تعز ز التواصل واإلنتمــاء والمشــار ة اإلیجابیــة  •

  . مع الطالب والخر ج
منظومة جاذ ة للتعل م المستمر والتعلم مد   •

عادة التأهیل ٕ   .الح اة والتدر ب وا
تحقی  رضا الطالب والمجتمع عن الخر ج  •

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

مواجهــة التحد ات ال حث ة التى تواجـــه  •
   .المجتمع

توس ع وز ادة حجم قاعدة األ حاث فى    •
   .الجامعة

ی  التأثیر العلمى والتطب قى لأل حاث محل ا تحق  •
قل م ا ٕ    .وا

التوسع في برامج الدراسات العل ا في المجاالت   •
   .ال حث ة المتقدمة

اإلرتقاء  مستو  نشر مخرجات ال حث العلمي   •
العالم ة المح مة ذات  في الدور ات والمجالت 
  .معامل التأثیر المرتفع

 ة والتعر ف ز ادة القدرة التنافس ة والتسو ق  •
واإلبتكار في  العلمى    مخرجات ال حث 

   .الجامعة لز ادة مصادر التمو ل
السعى إلى الر ادة فى  عض المجاالت ال حث ة   •

 .الجدیدة والناشئة
   التميز فى الشراكة المجتمعية 

مشار ة إیجاب ة للجامعة فى الشأن العام،  •
حداث التغییر فى  ٕ البیئة  والقدرة على التأثیر وا

  .لمح طةا
مشار ة المؤسسات واألطراف الفاعلة فى  •

وتقی م  المجتمع فى التوج ة ورسم الس اسات 
  .آداء الجامعة

وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع   •
وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درا ة  ف ر 

  .وداعم لها
قل م ا • ٕ    . تعز ز مجاالت تمیز الجامعة محل ا وا
القضا ا الرئ س ة في بناء رؤ  متكاملة فى  •

  .المجتمع وتعز ز المواطنة

التعلیم  جودة لضمان القومیة الھیئة كرمت
 بجامعة، ٢٠١٥ مایو ٢٥ االثنین یوم ،واالعتماد
رأسھم  على الجامعات رؤساء من عددًا القاھرة
 بني طنطا، الزقازیق، شمس، عین حلوان، جامعة

 العالى لتعلیما وزراء بحضور والقاھرة، سویف،
 إلى العلمي والبحث والصحة والتربیة والتعلیم

 الذي المؤتمر خالل ذلك جاء .كلیة ٧٠ تكریم جانب
 واالعتماد التعلیم جودة لضمان القومیة الھیئة تنظمھ
: عنوان تحت التعلیم العالي، وزارة مع بالتعاون

 رئیس برعایة" العالي التعلیم في نوعیة نقلة نحو"
وشارك فى  .محلب إبراھیم ھندسالم الوزراء

ھ جامعة القاھرة، وزراء تفاستضاالمؤتمر، الذي 
التعلیم العالي والتربیة والتعلیم والتعلیم الفني 
والصحة وعدد آخر من الوزراء والمحافظین 
ورؤساء الجامعات المصریة الحكومیة والخاصة 

من أساتذة  ١٣٠٠وعمداء الكلیات، وما یقرب من 
وكان من المقرر حضور  .یةالجامعات المصر

رئیس مجلس الوزراء، المھندس إبراھیم محلب، 
 .ولكنھ اعتذر

وأشارت رئیس مجلس إدارة الھیئة القومیة لضمان 
یوھانسن عید، إلى أن  /جودة التعلیم واالعتماد، د

المؤتمر یشھد احتفالیة تكریم الكلیات والبرامج 

  العالي التعليم َّـ نوعية نقلة نحو
نذ عام التعلیمیة الحاصلة على االعتماد من الھیئة م

 ٣كلیة و ٦٦حتى تاریخھ والبالغ عددھا  ٢٠١٠
وسوف یتم تكریم وجامعة واحدة ، ةتعلیمیمج برا
رئیس جامعة ممن تم اعتماد كلیات أو برامج  ١٩

بجامعتھم، مضیفة أن ھذا المؤتمر یمثل أھمیة 
كبرى في المجتمع األكادیمي ویعد بمثابة تحفیز 

جامعات ورفع للروح المعنویة ودعم الثقة في ال
  .المصریة على المستوى المصري والعربي

 ضمان" موضوعات المؤتمر جلسات وتضمنت
 قیاس وأھدافھ وتحقیق التعلیمي البرنامج جودة

 قیاس إلى المستندة والتقییمات التعلم مخرجات
 تأثیر المھرة، الخریجین بناء في ودورھما الكفاءات
 واألنشطة التعلم نواتج تحسین في الجودة ضمان

 الكلیات من أمثلة: المجتمعیة والخدمات لبحثیةا
 والجامعات الفني التعلیم مؤسسات المعتمدة،

 البرامج دور األعمال لریادة كمنظمات التكنولوجیة
 الثقافات، وتبادل التوأمة في المشتركة التعلیمیة
 استخدام خالل من التعلیم وفعالیة إتاحة زیادة
 والتعلم الالجو التعلم الحدیثة، التعلم طرائق

 المعكوس الدراسي الفصل ودور اإللكتروني
  والمكتبة

 

 أسـرة التحرير

  الحسينى محمد هناء/د.أ: رئيس التحرير
  أحمد وحيد مصطفى/د.أ :مدير التحرير
  ريىــــم الزهــإبراهي/ د.أ: هيئة التحرير

  ام عبد املجيدـــهش/ د.أ
  اوىـــمصطفى الفرم/ د.أ
  مالــــنبيل عبد الس/ د.أ

  سوريا عبد العزيز/ السيدة: الفريق اإلدارى
   متولى محمد فتحى/ السيد
  احمد حمدى احمد /السيد

  

بحضور  الھیئة تكرم القاھرة بجامعة مایو ٢٥ االثنین یوم ألجودة لضمان القومیة الھیئة فى احتفالیة
ة وكلیة الھندسة بالمطریة وكلیة خمسة من كلیات الجامعة وھى كلیة الصیدل وزیر التعلیم العالى

باإلضافة  االقتصاد المنزلى وكلیة الخدمة االجتماعیة وھى الكلیات التى حصلت على االعتماد األكادیمى 
   .اعتماد البرنامجعلى فیھا صل برنامج الغزل والنسیج والتریكو حكلیة الفنون التطبیقیة التى الى 

عرفانا من الھیئة بتفوق ھذه الكلیات  الھیئة وشھادة تقدیروتسلمت كل كلیة وبرنامج من الخمسة درع 
لكن األھم كان حصول جامعة حلوان على نصیب كبیر من التفوق  .وقدرتھا على تحقیق معاییر الجودة

بحصول ربع كلیاتھا على االعتماد حتى اآلن كما ان حصول برنامج النسیج على  مقارنة بجامعات أحرى

  الكليات اِّـكرمة فى جامعة حلوان

لبرامج المعتمدة على االعتماد بات یشكل ثلث ا
برامج حتى  ٣مستوى مصر، اذ لم یتم اعتماد اال 

یجب بجامعة حلوان الجودة  ضمان ومركز .اآلن
یشعر بالفخر لمشاركتھ فى ھذا االنجاز  بخبرتھ ان 

المتمیزة وتنظیمھ الواضح ومتابعتھ اللصیقة لكافة 
  .الجامعةوبرامج  كلیات

 



 
 اساليب التقييم وروح العصر 

 

  
كانت االختبارات ھي وسیلة التقییم األكثر شیوعا في 

كالمدارس والجامعات، وتكاد : المؤسسات التعلیمیة
ولكن  األحیانلوسیلة الوحیدة في كثیر من تكون ا

ھذه االختبارات بدأت تتعرض للكثیر من النقد، 
وشیئا فشیئا بدأت تفقد مكانتھا كوسیلة للتقییم، عندما 
لوحظ أنھا ال تحقق الھدف المنشود وال تؤدي إلى 
  .تطور ملموس في تنمیة القدرات العقلیة لدى الطلبة

یفكرون في بدائل  المھتمون بالتعلیمومن ھنا بدأ 
مناسبة وتصمیم وابتكار طرق وأسالیب جدیدة أكثر 
مالءمة لروح العصر، وأكثر قدرة على تحقیق 

 .األھداف المرجوة من التعلیم
ولعل السبب في عدم كفاءة االختبارات كوسیلة 

وھذا ما كثر الحدیث عنھ  –أساسیة ووحیدة للتقییم 
 أنھا لیست طریقة –في األوساط التربویة 

موضوعیة، وإنما ھي عملیة تخضع لمزاج 
األشخاص الذین یكلفون بوضع ھذه االختبارات 
، وتصمیمھا، سواء كانوا أفرادا أم مجموعات

فاالختبار عندما یصمم یخضع وبصورة تلقائیة لذوق 
الممتحن وخبرتھ الشخصیة، وما یحب وما ال یحب، 
حتى لو لم یكن مصمم ھذا االمتحان شخصا واحدا 

لجنة مكونة من مجموعة أشخاص، فمن وإنما 
المؤكد أن الخبرات الفردیة ستتدخل في وضع 

  .االختبار
األسباب التي تجعل االختبار من أقل أسالیب التقییم و

إن ھو قدرة على قیاس مستوى أداء الطلبة، 
االختبارات تكشف عن نقاط الضعف لدى كل من 
 المعلم والمتعلم، فالطالب یعجز عن إجابة السؤال

الذي یتعلق بجزئیة لم یستطع المعلم إیصالھا لھ 
بالمستوى المطلوب، ولكن ھذا االكتشاف یأتي 

 –متأخرا ومن ھنا فإنھ یفقد أھمیتھ ودوره األساسي 
ألنھ  –وھو تحسین األداء بالنسبة للمعلم والمتعلم 

 .یأتي بعد فوات األوان
والبدیل األفضل في ھذا المجال ھو التقییم المباشر، 

االتفاق بین : ن الوسائل المقترحة في ھذا المجالوم
المعلم والطلبة على إشارات معینة بالید یستخدمھا 
الطلبة ویالحظھا المعلم أثناء عرض الدرس، فھي 
من ناحیة تحقق الھدف فترشد المدرس إلى نقاط 
القوة والضعف وتمكنھ من التحسین المباشر، ومن 

تیت للطلبة ناحیة أخرى فإنھا ال تسبب فوضى وتش
اآلخرین عن طریق مقاطعة المعلم وطرح األسئلة 

 .من حین آلخر
  لماذا التقییم ؟

التقییم آلیة تساعد المعلم على الوقوف عند نقاط 
الضعف والقوة في أدائھ لعملھ، وإذا استطاع المعلم 
أن یجد الطریقة المناسبة للتقییم، فإنھ یستطیع أیضا 

یصطاد عصفورین أن یقیم طالبھ وبذلك یكون كمن 
بحجر واحد، وبالتالي فإن عملیة التقییم تكون قد أدت 

وبذلك یكون المعلم قد قیم . الغرض المطلوب منھا
  .نفسھ وقیم طالبھ في الوقت نفسھ

تساعد في تقبل الطلبة (أسالیب مقترحة 
 )لالختبارات وتجعلھا إحدى وسائل التقییم النافعة

یة بذكاء، یمكن للمعلم أن یتعامل مع ھذه القض
فیخبر طالبھ بأن ھذا االختبار ما ھو إال طریقة 
لقیاس مدى نجاحھ في التدریس ال من أجل قیاس 
قدراتھم، وأن الھدف منھ تحسین مستوى األداء 
والتطویر ال أكثر، وھذا من شأنھ أن یخفف من حدة 
. التوتر والقلق والضغط النفسي الذي ینتاب الطلبة

التي یشتكي منھا  لغشكما أنھ یقلل من عملیات ا
  .، بل ربما یلغیھا تماماالكثیرون

كما ویمكن للمعلم أیضا أن یتجنب استعمال كلمة 
اختبار، ویستبدلھا بكلمة أخرى أقل تأثیرا على 
نفسیة الطلبة فیجعلھ على شكل لعبة ذكاء مثال، 
فیشرك الطلبة في ألعاب تعلیمیة تكشف عن مدى 

ع من خاللھا أن استیعابھم وفھمھم للدرس، ویستطی
یتلمس جوانب القوة والضعف فتكون ھذه العملیة 

 .بمثابة التغذیة الراجعة للدرس
ویعد التقییم المباشر من أفضل طرق التقییم، 
والمقصود بالتقییم المباشر ھنا ھو التقییم الذي یتم 
خالل الحصة نفسھا، وباستطاعة المعلم أن یبتكر 

بة عنھا شفویا، تدریبات صفیة یستطیع الطلبة اإلجا
 .ویستطیع بذلك أن یعرف ما الذي تعلمھ طالبھ

یخلق نوعا من ) دائم(كما أن التقییم بشكل یومي 
العالقة بین الطالب وموضوع الدرس ویجعل 
. الطالب أكثر اھتماما وأقل توترا بشأن الدرجات

ولیس من الضروري أن یكون التقییم تعجیزیا 
أن یكون  ومرھقا للطلبة، بل على العكس یجب

 لنجاحسھال وخفیفا، والمعلم الناجح ھو الذي یسعى 
 وھو الذي یجعل طلبتھ یشتركون في، جمیع طلبتھ

عملیة التقییم، سواء في وضع األسئلة أو في تقییم 
الطلبة بعضھم بعضا، وبذلك یكون المعلم قد جعل 

 .من عملیة التقییم أمرا ممتعا بالنسبة للطلبة
عدة طرق لتقییم طالبھ  ویستحسن أن یسلك المعلم

عن طریق االختبارات، ویمكنھ من خالل خبرتھ 
في التعامل معھم أن یمیز أولئك الذین یفضلون 
الكتابة، وغیرھم ممن یرون الطریقة الشفویة أكثر 
مالءمة ویسرا بالنسبة لھم، في حین أن آخرین 
یرون أن عمل بحث أو مشروع ھو األجدى، وال 

فئة ال تزال ترى فرصتھا ننسى أنھ ما تزال ھناك 
فإذا ما استطاع . الحقیقیة في تقدیم اختبار تقلیدي

المعلم أن یسلك ھذه السبل المنوعة الختبار قدرات 
 . طالبھ، كلما كانت فرصة طالبھ في النجاح أكبر

كن إلى جانب طالبك  یجب ان نقول للمعلم وھنا 
وامنحھم الفرصة للنجاح وذلك عن طریق إعالمھم 

 –إذا كان ال بد ھناك من االختبار  - الختبار بموعد ا
أعطھم فكرة  لالستعدادقبل مدة زمنیة كافیة 

واضحة عن الطریقة التي ستختبرھم بھا، وعن 
نظام وضع الدرجات ویستحسن أن تساعدھم في 

  .اختیار الطریقة المناسبة للتقییم بالنسبة لكل منھم
ویجب أن یصحح االختبار في أسرع وقت ممكن، 

تتبعھ تغذیة راجعة مباشرة بعد وضع التصحیح  وأن
ووضع الدرجات؛ ألن الھدف من ھذه العملیة ھو 

ومن المستحسن . خدمة المساق وتصحیح مساره
تصحیح االختبار داخل الصف وتعزیز اإلجابات 

  . الصحیحة، وطلب التشجیع لصاحبھا من الجمیع
وال بد من االحتفاظ بسجل تقییم للطالب، وھذا 

األول ألنھ یتضمن تاریخ : ھم لسببینالسجل م

المتعلم ومساره التعلیمي وتقدمھ أو العكس، وثانیا 
ملف  وألنھ یقدم تشكیلة واسعة من طرق التقییم، وھ

یعكس تطور المتعلم ویتضمن تقاریر عن آخر ما 
  .یساعد كال المعلم والمتعلملھ المتعلم، لوصل 

  عدة طرق للتقییم ال طریقة واحدة
طلبة یتعلمون وفق استراتیجیات متنوعة، بما أن ال

فإنھ من الطبیعي أن یتم تقییمھم بطرق متنوعة 
أیضا، من المنطقي إذن أن تتم عملیة التقییم 

تنویع الطرق في المرة الواحدة، ومنح ، بطریقتین
الھدف من  الطالب فرصة لالختیار، والسبب ھو أن

عند  ظھر المتعلم ماذا تعلم، ال أن نقفأن ی، التقییم
  . األشیاء التي لم یستطع تحصیلھا في وقتھا

  : طرق التقییم بینالواجبات المنزلیة 
من األفضل أن ال یلجأ المعلم إلى تكلیف الطلبة 
بواجبات منزلیة إال عند الضرورة، وكل ما یمكن 
حلھ داخل الصف یجب أن یكلف بھ الطلبة داخل 
الصف وھذا أفضل، ألن الطالب یقوم باإلجابة في 
بیئة تعلیمیة تخضع لسیطرة المعلم ومراقبتھ، 
وعندھا یستطیع المعلم أن یراقب الطلبة ویقدم إلیھم 
الذي یحتاجونھ، كما أنھ یستطیع أن یفعل ذلك كلھ 

  .بجو من المتعة بالنسبة للطلبة
وإذا ما وجد المعلم ضرورة لتكلیف المتعلمین 
بواجب منزلي فإن علیھ أن یراعي أن یشجع 

من ووأن یكون ممتعا في الوقت نفسھ؛  اإلیداع
تنافسیة بین  الاألفضل أن تكون التكلیفات جماعیة 

الطلبة ألن الطالب عندما یعمل ضمن مجموعة من 
وھنا یمكن للمعلم أن  كادیمیةأ زمالئھ یحقق أھدافا

  یعطي المجموعة الدرجة نفسھا، 

 
یمكن أن یطلب منھم رسم خریطة في الذھن یبین 

ما الذي تعلمھ في ھذا الیوم، ھذه التقنیة  فیھا الطالب
لھا عدة فوائد، فھي تعتبر مراجعة تزید من نسبة 

وھي ممتعة في الوقت نفسھ، ، االستعادة أو التذكر
وتساعد في تصمیم نموذج لسؤال الطلبة عما 
تعلموه، ویجب أن یعطى الطلبة جمیع الفرص التي 

ان ھناك تؤدي بھم إلى التعلم في النھایة، وإذا ما ك
شيء ال یتقبلونھ، فإن على المعلم أن یعید 
الموضوع لھم لیقوموا بتطویره ویمكنھم التعاون 

  ویجب أن یكون الواجب المنزلي قصیرا، في ذلك
  شعر، مذكرات، قصة قصیرة

  التقییم غیر الرسمي
المقصود بھذا النوع من التقییم أن یعطي الطلبة 

كلة لھا عدة مشكلة ویطلب منھم حلھا، وھذه المش
حلول مختلفة، ثم یالحظھم، ویفعل مثل ذلك في 
مجموعات صغیرة ویالحظھم أیضا، ثم یعطیھم 

ویستطیع بذلك أن . الخیار في األنشطة ویراقبھم
التي اختاروھا، ثم یالحظھم  الحلولیكتشف ما ھي 

وبعد ذلك یلجأ إلى . ممارسة ھذه الحلولأثناء 
م یجب أن یالحظ وھذا یدل على أن المعل. المناقشة

طالبھ ویراقبھم طوال الوقت، وعندھا یستطیع أن 
 . یكون فكرة واضحة عن كل واحد منھم

وعلى المعلم كذلك أن یحفظ في ذھنھ دائما أن 
األشیاء المھمة لیس من السھل قیاسھا، ولكن على 

أن یعرف متى أحرز الطلبة كل حال، فإنھ من الجید 
في درجات دون ، والھدف من تصنیف الطلبة تقدما

 .الحكم علیھم ھو من أجل تطویر نظام للتقییم
 



 

ع   زة أغ   ا، نائ   ب رئ   یس الھیئ   ة القومی   ة /دقال   ت 
أن الع  ام الدراس  ى  واالعتم  ادلض  مان ج  ودة التعل  یم 

الق   ادم سیش   ھد زی   ادة مط   ردة للجامع   ات الحاص   لة 
  عل   ى الج   ودة، لتك   ون ق   اطرة تط   ویر المجتم   ع،

زی   ارة مراجع   ة  ٢٣٣ مؤك   دة أن الھیئ   ة قام   ت ب   ـ
 .لمؤسس     ات التعل     یم الع     الى تمھی     دا العتمادھ     ا

ب رامج دراس یة  ٣كلی ة و ٦٦وأشارت إل ى حص ول 
خ  الل وتابع  ت  .وجامع  ة واح  دة فق  ط عل  ى الج  ودة

نح    و نقل    ة نوعی    ة ف    ى التعل    یم "كلمتھ    ا بم    ؤتمر 
م ایو  ٢٥, االثن ینی وم، ھیئة الھ ت، الذى نظم"العالى
، أن الم    ؤتمر یھ    دف إل    ى وض    ع حل    وال  ٢٠١٥

إبداعی   ة وت   دعیم الش   راكة القائم   ة ب   ین مؤسس   ات 
التعلیم العالى وھیئة ضمان الجودة والوعى لتط ویر 
التعلیم ودعم تن وع االقتص اد المص رى، فض الً ع ن 

ت الكف  اءات ط  رق قی  اس مخرج  ات ال  تعلم وتقییم  ا
وتأثیر ضمان الجودة فى تحسین نواتج التعلم وإلقاء 
الض   وء عل   ى دور التعل   یم الفن   ى وت   دویل التعل   یم 
الع  الى ودوره ف  ى رف  ع االقتص  اد المص  رى ورب  ط 

ع ادل  /دوحضر المؤتمر،  .سوق العمل بالخریجین
الس   ید عب   د الخ   الق،  /د ع   دوى، وزی   ر الص   حة، و

ش   ریف حم   اد، وزی   ر  /د ، ووزی   ر التعل   یم الع   الى
مح ب الرافع ى، وزی ر التربی ة  /د والبحث العلم ى، 

حل وان والتعلیم، وع دد م ن رؤس اء الجامع ات منھ ا 
 ."ین شمس وبنھا وسوھاجوع

 

بدأت الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 
وضع خطة جدیدة إلجراءات زیارات االعتماد 
المختلفة سیتم االعالن عنھا فور االنتھاء من 

من الفصل الدراسي صیاغتھا لتبدأ الھیئة بتنفیذھا 
وذلك ضمن إجراءات متابعة عمل الھیئة  ،الثاني 

 .وتطویرھا المستمر
تاذة الدكتورة یوھانسن عید رئیس وصرحت األس

  االعتماد اتخطه جديدة لزيار
الھیئة بأن الھیئة ملزمة بزیارات االعتماد والتفقدیة 
ً فى  والمتابعة واالستكمال للمؤسسات التي تقدمت سلفا

 ،الفصل الدراسي األول بنفس اإلجراءات القدیمة 
وأن الھیئة بصدد اإلعالن عن خطة جدیدة إلجراءات 

لتتالفى فیھا  زیارات االعتماد بأشكالھا المختلفة
العیوب الموجودة باإلجراءات الحالیة وحتى ال تثقل 

  على كاھل المراجعین 
 

  ٢١العدد   ٢٠١٥  اغسطس  - يوليو

 برامج ٣كلية و ٦٦
 وجامعة واحدة معتمدة

  
جودة الد عزة أغا نائب رئيس هيئة 

 م واالعتمادالتعلي

 
تم عقد دورة تدریبیة بعنوان التخطیط اإلستراتیجى 
لمؤسسات التعلیم العالى یومى األربعاء والخمیس 

م بمقر مركز ضمان  ١٣/٠٨/٢٠١٥- ١٢الموافق 
متدرب من أعضاء ) ٢٣(الجودة وقد حضرھا عدد 

كلیة تربیة (ة التدریس بكلیات الجامعة وھى ھیئ
كلیة الفنون  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -ریاضیة بنات 

كلیة  –المنزلى  كلیة اإلقتصاد –كلیة العلوم –التطبیقیة 
كیفیة تطبیق المھارات   وقد تناولت الدورة. )  التربیة

وكذلك  البیئى/ األساسیة فى مجال التحلیل الرباعى
فى  مركز على المؤسسة التعلیمیةطرق اإلصالح المت

طرق و المحیطة ضوء ظروفھا الداخلیة والظروف
 .تصمیم الخطط اإلستراتیجیة والخطط التنفیذیة 

  

  دورة التخطيط االسترتيجى
 جودةتعاون للمركز مع هيئة ال

  

قام مركز ضمان الجودة بعمل استطالع رأى 
  وھى  إدارات الجامعةة من إدار) ١٣(للعاملین بعدد 

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء ھیئة  •
   التدریس

  اإلدارة العامة للتنظیم واإلدارة •
       دارة المتابعة إ •
  سكرتاریة رئیس الجامعة •
     إدارة خدمات المواطنین •
  مركز المعلومات والتوثیق ودعم اتخاذ القرار •
   وماتإدارة الحاسبات مركز المعل •
  الشئون الھندسیة •
   )شئون المقر(اإلدارة العامة للشئون اإلداریة  •
الخدمات (اإلدارة العامة للشئون اإلداریة  •

  )اإلداریة 
سكرتاریة (إلدارة العامة للشئون اإلداریة ا •

    )ومحفوظات 
 اإلدارة العامة لرعایة الشباب •
  أمانة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة •
قیاس الرضا عن الخدمات ھدف االستبیان إلى وی

التى تقدمھا وحدة ضمان جودة النظم اإلداریة 

 جودة النظم اإلداريةرضا العامل عن 
وتناولت استمارة استطالع الرأى المحاور بالجامعة 

مدى االستفادة من الدورات التدریبیة  عدیدة اھمھا
وورش العمل التى أقامتھا الوحدة لتأھیل العاملین فى 

 لحصول على األیزو مجال منظومة الجودة اإلداریة ل
الدعم الفنى الذى تقدمھ الوحدة للعاملین وكذلك 

األدلة كما یغطى لتوضیح سیاسة الجودة فى الجامعة 
واإلرشادات ووثائق إدارة الجودة التى تصدرھا 
الوحدة للنشر والتوعیة بمفھوم تطویر النظم اإلداریة 

ً لمعاییر األیزو  إجراءات وكذلك  فى الجامعة وفقا
المراجعة الدوریة التى تقوم بھا الوحدة واإلجراءات 
 التصحیحیة التى تم اتخاذھا الستیفاء منظومة الجودة 

لكترونیة التى ساعدت نظم األرشفة اإلكما تناول 
المتابعة الوحدة فى إنشائھا باإلدارات المختلفة وآلیات 

للتأكد من سالمة تطبیق التى تقوم بھا الدوریة 
  .اإلداریة منظومة الجودة 

ً على نتائج االستبیان فقد أوصى المركز بأنھ  وبناءا
ینبغى على وحدة جودة النظم اإلداریة بالجامعة 

التغذیة الراجعة التى أسفر عنھا ھذا نتائج مراعاة 
اإلجراءات التصحیحیة لتحسین  واتخاذاالستبیان 

الخدمات والدعم الذى تقدمھ الوحدة للعاملین 
ھم عن رضالتحسین مستوى  إلدارات المختلفةبا

الخدمات التى تقدمھا الوحدة لدعم منظومة الجودة 
  . اإلداریة بالجامعة

 

بخالص الشكر بجامعة حلوان یتقدم مركز ضمان الجودة 
 لكلیات والتقدیر للسادة خبراء المركز لما قدموه من دعم فنى

للرد على التقریر ) أغسطس/خالل شھرى یولیو (الجامعة 
 ن الھیئة القومیة بعد زیارة االعتماد وھم المبدئى المرسل م
مصطفى اسماعیل لمتابعتھ كلیتى الفنون  /االستاذ الدكتور

ھشام سید عبد المجید  /االستاذ الدكتورالجمیلة والتربیة الفنیة 
ھیرى ابراھیم الز/ االستاذ الدكتورلمتابعتھ كلیة السیاحة 

مصطفى الفرماوى / االستاذ الدكتورلمتابعتھ كلیة العلوم 
  .الحاسبات والمعلومات  لمتابعتھ كلیة

 خاء الجودةشكرا شكرا 

   

  


