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صیاغة معاییر 
ومتطلبات تقویم 

  الطالب
بناء على المواصفات 
  المطلوبة فى الخریجین

 محددة معاییر وجود -أ
 الطالب لتقویم

                  )FC -االدارة(المعاییر  لوضع العمل من الخبراء ریقف تشكیل 1
                 .) F-Cالتنفیذیة ( الكلیات  من المقترحة التقویم معاییر على االطالع 2
                  )Cالتفیذیة ( للمعاییر  االحتیاجات لتحدید  ذھنى عصف وجلسات عمل ورش 3
                  )C-لتنفیذیةا ( المعاییر لتنفیذ استرتیجیة وضع 4
                 C) -االستمراریة(المستمر والتحدیث الزمنى االطار تحدید 5

 تحقیق الیات وضع – ب
 المعاییر

                 )C –التنفیذیة ( لتدریب أعضاء ھیئة التدریس من الكلیات  دورات عقد 1
                  )F –الجودة -التنفیذیة   ( المستفیدین إشراك  2
                  )F – التنفیذیة( الطالب  مھارات لقیاس الیات وضع 3

 ضمان تحقیق المعاییر - ج
                  )F – التنفیذیة( قیاسھ وكیفیة مقاس مخرج الى المعاییر ترجمة 1
                  )C – الجودة( المعاییر    تحقیق مدى لقیاس استمارات 2
                 )C – الجودة( الراجعة  الراى تغذیة من دوریة تقاریر وجود لضمان نظام وضع 3

  
 نشر ثقافة التقویم - د

                 )الكلیة -التنفیذیة( التقویم ثقافة لنشر بالكلیات ندوات 1
                  ) F – C- االستمراریة -التنفیذیة ( ھیئة التدریس واعضاء للطالب التقویم ثقافة لنشر نشرات 2
                  ) C –االستمراریة . ( الجامعات مستوى على المتبع التقویم نظام في امعة الج تجربة لعرض مؤتمر 3
                  )F-C –االستمراریة (لالستمراریة  ومقترحات توصیات 4
                  )F - التنفیذیة -االستمراریة( التقییم كیفیة لتوضیح للطالب بالكلیات دلیل 5
                  )C -االستمراریة( الجامعة موقع على كلیات الطالب بال تقییم كیفیة نشر 6

  
  
  
٢ 

إنشاء مركز بالجامعة و 
وحدات بالكلیات للتقویم 

لدعم البنیة النحتیة 
إلتباع آلیات متطورة 
إلدارة نظم التقویم 

لضمان السرعة والدقة 
والشفافیة والتطویر 

 المستمر

  
 متخصص مركز وجود -أ

 تقویم لتنظیم
 حداتوو الطالببالجامعة

 بالكلیات

                 )FC – االدارة( للوحدة الكلیات منسقى من التنفیذى المركز والفریق ادارة مجلس بتشكیل الجامعة مجلس قرار 1

                  ) F-االدارة( العمل  فریق اسماء تحدید للوحدات التنظیمى ھیكل لتشكیل الكلیات مجالس موافقة2

                 ) F-االدارة(الوحدة  لعمل لیةداخ الئحة ووضع المھام تحدید 3
                  وتاثیثھ بالكلیات محدد مكان  تحدید 4
                  )F C–التنفیذیة ( األجھزة ودعم مركز الجامعة باالجھزة  ببعض الوحدات بالكلیات  دعم 5
                  )C - االستمراریة( الجامعة  موقع خالل من التقویم لمركز موقع ونشر تصمیم 6

  
 لنظم زمنیة خطة -ب

  الطالب التقویم

                 C)  -التنفیذیة ( اجتماعات وورش عمل مع الكلیات لوضع خطة تنفیذیة تتبع الئحة الكلیة لتقویم الطالب  -١
                 )F-االدارة(مراجعة وتحدیث لوائح الكلیات واعتمادھا من مجلس الكلیة والجامعة  -٢
                  )F – التفیذیة(  2011-2010 بدایة مع التقویم بمواعید بالطال اعالن ٣
                 )F – االستمراریة- التنفیذیة ( للتقویم  منھجیة وضع ٤

  
 الدارة میكنة نظام -حـ

  التقویم

                 FC - التفیذیة(  للتقویم المتبعة االنظمة على للتعرف ذھنى وعصف عمل ورش1
                  )F-C – التنفیذیة(   للطالب بورتفلیوال عناصر تحدید ٢
                 )FC - التنفیذیة(الكترونى  برتفلیو  تصمیم ٣
                  )C – التتنفیذیة(  المعتمد النظام ادارة على الكلیة أعضاء تدریب ٤

 تقاریر وجود - د
 ادارة لضمان  واحصائیات
  التقویم نظم

                 )C – التتنفیذیة(  للتقویم استبیانات االستعانة بخبیر تربوى لتصمیم1
                  )C –التتنفیذیة (  .االستبیان مصداقیة درجة  قیاس على التدریس ھیئة اعضاء بعض تدریب 2
                  )C – التتنفیذیة(  االحصائى التحلیل فریق تدریب 3
                  )F- C –الجودة  - التنفیذیة. (كل كلیةالمختصة ب الجھھ من االستبیانات تحلیل تقاریر اعتماد 4

 الدعم فریق وجود - ھـ
  الجامعة بمركز الفنى

 للتقویم

                  )C – التفیذیة(  والمتابعة الفنى للدعم فریق تشكیل 1
                  )C –الجودة . ( التقاریر والشفافیة المصداقیة درجة قیاس استبیان تصمصم -2
                  )F – الجودة -التنفیذیة( والتطویر حسینللت خطط وضع 3
                  )F-Cاالدارة .( اإلدارة العلیا للمشروع من الخطط اعتماد 4
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إنشاء بنك اسئلة فى 
ضوء االھداف 

التعلیمیة للمقررات 
والمعاییر االكادیمیة 

للبرامج واالستفادة من 
المقررات االلكترونیة 
  التى تخدم التخصص

  
 اسئلة بنك وجود -أ

  الدراسیة للمقررات

                  )C – التفیذیة( االسئلة انشاء فى بھ الستعانة تربوى فریق تحدید 1

                  )F – التنفیذیة(  لھا االسئلة بنوك من كل كلیة النشاء المقررات بعض تحدید 2

                  )C – التنفیذیة(  ھاوتحدیث االسئلة لبنك بیانات قاعدة لتصمیم ومواصفات برنامج انشاء ٣

                  )C – التنفیذیة( البرنامج على االسئلة الدخال فنیین تدریب ٤
                 )C – التنفیذیة(  االسئلة بنك مستخدم الكترونیا اختبارات لعمل برنامج تصمیم ٥
                  )C Fاالستمراریة -التنفیذیة (نشر ثقافة اھمیة وجود بنك اسئلة ٦

تھیئة البیئة التعلیمیة  -ب
 لضمان االسئلة لتنفیذ بنك

  التقویم جودة

                  )C – التنفیذیة.( الطالب لتقویم متنوعة لوسائل البرامج معاییر ترجمة كیفیة عن تدریبیة دورات عقد  1
                 FC.التقویم بنظم لتوعیة طالبیة ندوات عقد 2

                 ) F–التنفیذیة .( االلكترونیة البرامج استخدام كیفیة على الطالب تدریب 3
فصل دراسى أول وعمل  ٢٠١١-٢٠١٠عمل أختبار لبنك األسئلة من خالل تطبیق نتائج المشروع لألستفادة خالل العام الدراسى  ٤

                  )F –التنفیذیة (دراسة  للمقارنة النتائج قبل التطبیق وبعده 

 مقررات تفعیل  -  ج
  االلكترونیة بالكلیات

          )C F – التنفیذیة( االكادیمیة للمقررات االلكترونیة  البرامج لمعاییر التعلیمة االھداف ضوء فى المناسبة االختبارات تحدید 1
          )F–التنفیذیة( االلكترونیة بمقررات خاص اسئلة بنك انشاء 2
                 )F– التنفیذیة(  االلكترونیة المقررات من االستفادة لتفعیل بالجامعة االلكترونى التعلیم مركز مع التواصل 3
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 لتقویم آلیات
 اعالن االمتحانات

 فى واستثمارھا نتائجال
 وتحسین تطویر
 التعلم عملیةمخرجات 
  اتالكلی داخل

 

 التى االجراءات تحدید -ا
 متابعة خاللھا من یتم

  االمتحانات

                  )C –االدارة ( لالمتحانات اعماال الفصل والنھائیة  التنفیذیة االجراءات ورتص لوضع لجنة تشكیل -1
                  )C –الجودة  -التنفیذیة () والكترونیا ورقیا(  واعالنھا للمھام تصور وضع 2
                  )F – التنفیذیة(  االمتحانات جداول واعداد واعدادھا مناسبة اماكن توافر 3
                  )F – الجودة -التنفیذیة ( الموقع على والكترونیا   بالكلیات مناسبة اماكن فى الجدوال ناعال 4

 لوضع  اجراءات -ب
  بالشفافیة تتسم االمتحانات

                 )F – الجودة-التنفیذیة ( داخلیة الئحة على بناء الكلیات مستوى على االمتحانات وضع قواعد تحدد 1

                  )F –التنفیذیة ( القواعد على التدریس ھیئة اعضاء اعالن 2

                  )F – الجودة( ورقة االسئلة  لمراجعة االمتحانیة اللجان تفعیل 3

 والعدالة الدقة تحقیق - ج
 التصحیح عملیة فى

  والمراجعة

                  )c –الجودة . ( كتابیا واعالنھا والمراجعة للتصحیح محددة اجراءات وضع ١
                  )F–الجودة(تفعیل اللجان االمتحانیة لمراجعة ورق االجابة ٢
                  )F – الجودة -التنفیذیة( للتحسین وخطة وتحلیلھا استبیانات وعمل االجراءات لتقییم تقاریر ٣

 للرافة واضحة قواعد - د
  والتیسیر

                  )C –االدارة ( والتیسیر الرأفة حاالت مع للتعامل قواعد صیاغة ١
                  بتطبیقھا االلتزام من التاكد الكنترول على توزیعھا یتم ٢

 مع التعامل قواعد - ه
  وااللتماسات الغش حاالت

                  )C – االدارة(  واعالنھا الطالب والتماسات الغش حاالت مع التعامل لقواعد الیات وضع ١
                  )C – الجودة(  . القواعد تنفیذ  وجودة دقة من التاكد 2

 نتائج اعالن تنوع  - و
 مواعید وفقا التقویم

  محددة

                  )C – التنفیذیة(  الكترونیا  ورقیا(  االعالن اسالیب تنوع المیل على للطالب وارسالھا النتائج اعالن مواعید تحدید ١

          ) F Cالجودة -نفیذیة الت(والطالب لتقویم نظم االمتحانات  االعضاء من راجعة تغذیة 2

٥ 
خطة لضمان جودة 
المتابعة والتحسین 

 لالستمراریة

أ وجود تقاریر ومقارنات 
 مجمعة واحصاءات

                 ) Fالجودة (  للمقررات وتقاریر عن استبیانات الطالب  ومقارنات واحصائیات تقاریر ١
                  ) Fالتنفیذیة الجودة (والضعف   القوة نقاط تحلیل -٢
                  ) Fالجودة -التنفیذیة (   احصائیات عن مدى تطویر من النتائج عن تطویر نظم  التقویم الطالب   ٣

٥٦٧٨٩١٠١١١٢  ) C –االدارة ( عرض تقاریر على االدارة العلیا للمشروع الجامعة ٤

ب وضع خطة لتحسین 
وضمان جودة 

  االستمراریة

                  )C –االستمراریة ( خطة لضمان التطویر تشكیل لجنة من الكلیات  لوضع ١
                  )C –االستمراریة( اعتماد الخطة للتنفیذ من االدارة العلیا ٢
                 )C –االستمراریة (  االداء والتطویر للتحسین خطة وجود٣

وجود ممارسات   - ج 
  جیدة واعالنھا

                  )F –الجودة ( االطالع على الممارسات الجیدة  ١
                  )C –الجودة( اعالن الممارسات الجیدة باكثر من طریقة  ٢
                  )C –االستمراریة ( الیة لمتطلبات  امتحان قبول الطالب بالكلیات ٣

.  تعنى نشاط خاص بالمركز :     C -      :تعنى نشاط خاص بالكلیة F  


