
 

  

 
  
  
  
  
  

  
  

  
  دلیـــــل الطالـــــب

  

  سؤال وجواب في جودة التعلیم
  
  
  
  

  نشر وتوزیع
  

  وحدة ضمان الجودة بالكلیة



  بعض مفاھیم الجودة واالعتماد
ستمدة       :  المعاییر األكادیمیة  -١ ا المؤسسة وتكون م اییر محددة تقررھ مع

ة       من مراجع خارجیة قومیة أو عالمیة وتتضمن الحد اآلدني من المعرف
ستوفي      امج وت ن البرن ون م سبھا الخریج رض أن یكت ارات المفت والمھ

  . رسالة المؤسسة المعلنة
ھي نقاط مرجعیة یمكن بواسطتھا مقارنة : ة المرجعیة  المعاییر القیاسی  -٢

یة      اییر القیاس صوص المع ل ن الي تمث امج، بالت ودة البرن اییر وج مع
ي        ة الت صفات العام المرجعیة توقعات عامة حول مستویات اإلنجاز وال

  . یفترض توقعھا في خریج في مجال تخصص ما
رة :  المقیم الخارجي -٣ ي مجال   ھو شخص من خارج المؤسسة ذو خب  ف

ھ    ا، وعالقت امج م وى برن ل ومحت ة ھیك ھ لمراجع تم دعوت صص ی التخ
الب    ات الط ة تقییم اییر ومالئم ستھدفة، ومع ة الم ائج التعلیمی بالنت
ة       وارد التعلیمی ویم الم ذلك تق فات، وك ى المواص النظر إل دیراتھم ب وتق
الموجودة وما إذا كانت تلبي متطلبات البرنامج، والمؤسسة مسئولة عن  

  . ید دور المقیمین وتعیینھمتحد
شد    :  النتائج التعلیمیة المستھدفة   -٤ ي تن ھي المعرفة والفھم والمھارات الت

رتبط     ي ت امج والت الھم للبرن د إكم الب عن سبھا الط سة أن یكت المؤس
ستوى        ى م ة عل ة خارجی اییر مرجعی تخدام مع س اس التھا، وتعك برس

یش ع   ائج ول یغة نت ي ص ا ف ر عنھ ب التعبی م، ویج نھج مالئ كل م ى ش ل
  . تعلیمي مكتوب بالصیغة التقلیدیة

شطة   :  تقییم الطالب  -٥ ات وأن ھي مجموعة من العملیات متضمنة امتحان
ستھدفة       ة الم ائج التعلیمی ق النت أخرى تقررھا المؤسسة لقیاس مدى تحقی

ب الطالب حسب          . برنامج/ لمقرر ذلك وسیلة لترتی وفر التقییمات ك وت
یمھم          إنجازاتھم ویكون الطالب عل    ة لتقی ضوابط المتبع ة بال ى درایة طیب

  . ویتم إعطاؤھم تغذیة رأي راجعة بشكل منھجي لدعم تعلمھم المستمر
ودة    ال الج ي مج ستخدمة ف اھیم الم بعض المف ا ل ي تعریف ا یل دم فیم نق

  : واالعتماد
دریس   Course file ملف المقرر -١ وھو عبارة عن ملف ینشئة القائم بالت

رر       لمتابعة األداء في      -التوصیف  (المقرر ویضع بھ كل ما یخص المق
صلیة   شطة الف واع األن دریس    -أن ي ت الب ف تطالع رأي الط ة اس  نتیج

رر  ا  -المق م فیھ ي ت یة الت سنوات الدراس صول أو ال ان للف ائج االمتح  نت
رر        -تدریس المقرر    سحاب من المق ....  بیان باتجاھات النجاح أو االن

  ).الخ
الب  -٢ تطالع رأي الط رر     اس دریس المق ي ت  Student's feedbackف

ة       ضاء ھیئ ن أع اون م ة بالتع سة التعلیمی ا المؤس وم بھ ة تق ي عملی وھ
ات      ى إیجابی رف عل رض التع ا بغ رر م دریس مق ائمین بت دریس الق الت

  . التدریس وسلبیاتھ بغرض التحسین المستمر لألداء الجامعي
لتخصص من  ویقصد بھ الزمیل من اPeer Reviewer زمیل المھنة -٣

امج      ة برن ھ لمراجع تعانة ب ن االس ذي یمك ة ال سة التعلیمی ارج المؤس خ
   . Accreditationتعلیمي، إما للمراجعة الداخلیة أو لالعتماد األكادیمي 



تعلم    -٤ دریس وال ي  Teaching and learning methods أسالیب الت  وتعن
لى اكتساب األسالیب التي یستخدمھا القائم بالتدریس لمساعدة الطالب ع

ل رر مث ن المق ستھدف م ى  : الم درة عل الب الق یم الط ة لتعل ة حال دراس
ارة          ة إلكساب الطالب مھ ة مرجعی ة ورق رار، وكتاب التحلیل واتخاذ الق
التعلم الذاتي وعرض المعلومات، دروس عملیة إلكساب الطالب بعض 
تقراء    ى االس الب عل دریب الط ارب لت راء تج رر، إج ارات المق مھ

  . واالستنتاج
امج الدراسي   /  أھداف المقرر-٥ ي  Program / Course aimsالبرن  وتعن

رر دراسي من    / بشكل عام ما یراد تحقیقھ من خالل برنامج تعلیمي     مق
ة    ب المعرفی ة الجوان ارات Knowledgeتنمی ب Skills والمھ  والجوان

  .  وھي عادة ما تعتمد على ما جاء في رسالة الكلیةAttitudesالسلوكیة 
ستھدفة    ال-٦ ة الم ات التعلیمی  Intended learning outcomesمخرج

(ILOS)     ساب ن اكت ي م رر الدراس ھ المق دف إلی ا یھ ھ م صد ب  ویق
  . المقرر لمجموعة من المعلومات والمھارات/ الدارسین بنھایة البرنامج

الب   -٧ یم الط ارات   Students' assessment تقی ھ االختب صد ب  ویق
صل  شطة الف ة أو األن ن  المختلف د م دریس للتأك ائم بالت ا الق ي یجریھ یة الت

  . اكتساب الدارسین المستھدف من المقرر الدراسي
ة -٨ اییر األكادیمی ة Academic standards المع فات عام ي مواص  ھ

ن         ي م ساب الخرجین للحد األدن ة تضمن اكت تضعھا المؤسسة التعلیمی
  . متطلبات المھارات والمعارف التي تحقق رسالة الكلیة

ة  -٩ ة المرجعی یة    Benchmarking العالم فیة قیاس ارات وص ي عب   وھ
  . أكثر دقة من المعاییر القیاسیة تساعد في تحدید مستوى جودة الخریج

ررات    Educational program البرنامج التعلیمي -١٠  مجموعة من المق
وى          ا لھیكل ومحت ة طبق التي یدرسھا الطالب لحصولھ على درجة علمی

  . شمل ذلك التشعیب أو التخصصوتنظیم معین، وی
 یقصد  Handicapped students الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة   -١١

  . بھم الطالب المعوقین بإعاقة ال تمنعھم من استكمال الدراسة
دودة -١٢ درات المح الب ذوى الق الب Disables الط م الط صد بھ  ویق

  .المتعثرین دراسیا
 ویقصد بھ مجموعة من  Examination committee لجان الممتحنین -١٣

  . أعضاء ھیئة التدریس المنوط بھم إعداد االمتحان لمقرر دراسي
ل  -١٤ وق العم ة أو    Job market س ل المھنی االت العم ا مج صد بھ  یق

د              ا بع ي یتأھل الخریج لاللتحاق بھ البحثیة أو غیرھا من المجاالت، الت
  . حصولھ على الدرجة العلمیة

ع     External reviewing المراجعة الخارجیة -١٥ ھ النظام المتب  ویقصد ب
ة      في الكلیة لمراجعة البرنامج التعلیمي من قبل زمالء المھنة أو من جھ

  .االعتماد الخارجي

  مشروع الجودة والدراسة الذاتیة
 یمثل ھذا المشروع أحد الحلول الواعدة التي قدمتھا وزارة التعلیم العالي   

س       ات        لتعدیل وتطویر الوضع الحالي ال ھ معظم الجامع اني من ذي تع یئ ال

صریة د الم ل    . والمعاھ ي ك ودة ف ة للج وین لجن ى تك شروع إل دف الم یھ



ذه              سئولة عن وضع خطة لتطویر ھ وزارة تكون م منشأة تعلیمیة تتبع ال

شأة ل    . المن راك ك ي إش ام ھ ذا النظ ي ھ حة ف ي والواض زة األول المی

وی      ة التط ي عملی د ف ة أو المعھ ن الكلی ستفیدین م ل   الم ا عم ا یجنبن ر مم

املین      دریس والع ة الت ضاء ھیئ ع أع ي م رات ال تتماش دیالت وتغی تع

ست خطة          ع ولی والطالب ألن خطة التطویر تكون معبرة عن رأي الجمی

موضوعة من جھات خارج المنشأة التعلیمیة ال تدرك الوضع الداخلي لھا 

  . بصورة جیدة

د م       ددة للتأك ائل مح تخدام وس و اس ودة ھ د الج اییر وتوكی ن أن المع

ا     ا وتحقیقھ األكادیمیة في الكلیة والمستمدة من رسالتھا التعلیمیة تم تعریفھ

ستوى            ا، وأن م ا أو عالمی بما یتوافق مع المعاییر المناظرة لھا سواء قومی

ة        ر مالئم ة تعتب شاركة المجتمعی اث والم تعلم واألبح رص ال ودة ف ج

  . وتستوفي توقعات كل المستفیدین من ھذه الكلیة

ى صفة           أما االعتماد فھو تمكین مؤسسات التعلیم العالي من الحصول عل

ى أن     صدیق عل تم ت و خ یم وھ ال التعل ي مج ردة ف ة منف زة وھوی متمی

ذلك       الخطوات المتخذة لتحسین الجودة في ھذه الكلیة خطوات ناجحة، ول

ي         فاالعتماد یعبر عن االعتراف الذي تمنحھ الھیئة العلیا للجودة للكلیة الت

دة  ت ة والمعتم یم المعلن اییر التعل ع مع ق م ا تتواف ات أن برامجھ ستطیع إثب

شطتھا         ستمر ألن سین الم ودة والتح ضمان الج ة ل ة قائم دیھا أنظم وأن ل

  . األكادیمیة، وذلك وفقا للضوابط المعلنة التي تنشرھا الھیئة



  : یتكون ھیكل المشروع من ثالثة مستویات
اد الھیئة العلیا لضمان الجودة واال   س      :عتم ستقلة عن المجل ة م  وھي ھیئ

األعلى للجامعات تكون مسئولة عن وضع معاییر الجودة الخاصة بالتعلیم    
ي إطار             دخل ف ي ت د الت ات والمعاھ ومتابعة تنفیذ خطط الجودة في الجامع

  . المشروع
وھي المسئولة عن تحدید سیاسات العمل الخاصة : لجنة الجودة بالجامعة 
ي مجال الجودة       بالجامعة والتنسیق بی   رات ف ادل الخب ة لتب ن كلیات الجامع

  . واإلشراف على سیر العمل بلجان الجودة بكل كلیة
ة    التخطیط              :وحدة الجودة بالكلی وم ب ي تق ل األساسیة الت دة العم  وھي وح

والتنفیذ لمراحل المشروع بالكلیة، وتتكون من ممثلین لكل المستفیدین من   
  . تذة أو الطالب أو الموظفینالكلیة سواء من اإلدارة أو األسا

  مراحل المشروع
  : ینقسم المشروع إلى ثالثة مراحل أساسیة

  .  مرحلة إعداد الدراسة الذاتیة الخاصة بالكلیة-١
ل      -٢ اییر الموضوعة من قب  مرحلة تطویر أنظمة الكلیة لتتماشي مع المع

  . اللجنة العلیا للجودة
  .  مرحلة التقدم للحصول على االعتماد-٣
  
  مشروع الجودة والدراسة الذاتیة : وضوع م
  Pm ١١: ٢٨، ٢٠٠٧ نوفمبر ٢٦االثنین * 

الي       یم الع دمتھا وزارة التعل ي ق یمثل ھذا المشروع أحد الحلول الواعدة الت
ات             ھ معظم الجامع اني من ذي تع سیئ ال لتعدیل وتطویر الوضع الحالي ال

  . والمعاھد المصریة

و     ة للج وین لجن ى تك شروع إل دف الم ع    یھ ة تتب شأة تعلیمی ل من ي ك دة ف
المیزة األولي . الوزارة تكون مسئولة عن وضع خطة لتطویر ھذه المنشأة

د      ة أو المعھ والواضحة في ھذا النظام ھي إشراك كل المستفیدین من الكلی
ع       ي م رات ال تتماش دیالت وتغی ل تع ا عم ا یجنبن ویر مم ة التط ي عملی ف

 ألن خطة التطویر تكون معبرة أعضاء ھیئة التدریس والعاملین والطالب   
شأة   ارج المن ات خ ن جھ وعة م ة موض ست خط ع ولی ن رأي الجمی ع

  . التعلیمیة ال تدرك الوضع الداخلي لھا بصورة جیدة
وتوكید الجودة ھو استخدام وسائل محددة للتأكد من أن المعاییر األكادیمیة 

ق   في الكلیة والمستمدة من رسالتھا التعلیمیة تم تعریفھا وتحقی   ا یتواف قھا بم
مع المعاییر المناظرة لھا سواء قومیا أو عالمیا، وأن مستوى جودة فرص 
التعلم واألبحاث والمشاركة المجتمعیة تعتبر مالئمة وتستوفي توقعات كل        

  . المستفیدین من ھذه الكلیة
ى صفة         الي من الحصول عل أما االعتماد فھو تمكین مؤسسات التعلیم الع

رد ة منف زة وھوی ى أن  متمی صدیق عل تم ت و خ یم وھ ال التعل ي مج ة ف
ة خطوات ناجحة             ذلك  . الخطوات المتخذة لتحسین الجودة في ھذه الكلی ول

ي       ة الت فاالعتماد یعبر عن االعتراف الذي تمنحھ الھیئة العلیا للجودة للكلی
تستطیع إثبات أن برامجھا تتوافق مع معاییر التعلیم المعلنة والمعتمدة وأن 

قائمة لضمان الجودة والتحسین المستمر ألنشطتھا األكادیمیة، لدیھا أنظمة  
  . وذلك وفقا للضوابط المعلنة التي تنشرھا الھیئة
  : یتكون ھیكل المشروع من ثالثة مستویات

اد    س      :الھیئة العلیا لضمان الجودة واالعتم ستقلة عن المجل ة م  وھي ھیئ
لخاصة بالتعلیم األعلى للجامعات تكون مسئولة عن وضع معاییر الجودة ا   



ي إطار             دخل ف ي ت د الت ات والمعاھ ومتابعة تنفیذ خطط الجودة في الجامع
  . المشروع

 وھي المسئولة عن تحدید سیاسات العمل الخاصة :لجنة الجودة بالجامعة 
ي مجال الجودة          رات ف ادل الخب ة لتب بالجامعة والتنسیق بین كلیات الجامع

  . كل كلیةواإلشراف على سیر العمل بلجان الجودة ب
ة    التخطیط              : وحدة الجودة بالكلی وم ب ي تق ل األساسیة الت دة العم وھي وح

والتنفیذ لمراحل المشروع بالكلیة، وتتكون من ممثلین لكل المستفیدین من   
  . الكلیة سواء من اإلدارة أو األساتذة أو الطالب أو الموظفین

  مراحل المشروع 
  : ینقسم المشروع إلى ثالثة مراحل أساسیة

  .  مرحلة إعداد الدراسة الذاتیة الخاصة بالكلیة-١
ل        -٢  مرحلة تطو یر أنظمة الكلیة لتتماشي مع المعاییر الموضوعة من قب

  . اللجنة العلیا للجودة
  .  مرحلة التقدم للحصول على االعتماد-٣

  إنجازات كلیة اآلداب فى مجال الجودة
  وحدة ضمان الجودة بالكلیة

  إعمال قامت بھا وحدة ضمان الجودةتقریر عما تم إنجازه من 
  ٢٠٠٩  مارس-خالل الفترة من ینایر   جامعة الفیوم- بكلیة اآلداب 

ة         ع الكلی تم انشاء مركز الخدمة العامة بالكلیة لوحدة ذات طابع خاص تتب
ًا    ة طبق ة والفنی ة واإلداری ئون المالی ى إدارة ش تقالل ف ھ االس ون ل ویك

  یم الجامعات من قانون تنظ٣٠٧لألحكام المادة 
  . والحكومةإتباع أسلوب فعال في اإلدارة ): ١(مخرجات الھدف 

  .  تم توصیف الھیكل التنظیمي للكلیة-أ

  .  تحلیل الوضع الراھن-ب
  .  إنشاء قاعدة بیانات للكدر الخاص بالكلیة وجاري إدخال البیانات-جـ
  .  تفعیل اإلدارة االلكترونیة بالكلیة-د

  . مصداقیة واألخالقیات وضع آلیات ضمان ال-ھـ
  

  :  إنشاء نظام فعال إلدارة الجودة): ٢(مخرجات الھدف 
  .  وضع خطة العمل السنوي-أ

  .  التواصل مع مركز الجودة بالجامعة وإدارة المشروعات-ب
  .  تحدیث الموقع اإللكتروني بصفة منتظمة-جـ
  .  صدور النشرة الشھریة للجودة بالكلیة-د

  . إعداد الملصقات-ھـ
  
  

دف   ات الھ سة     ): ٣(مخرج ة للمؤس اییر األكادیمی ذ المع زام بتنفی االلت
  :التعلیمیة

  .  إعداد ورش عمل عن توصیف المقررات-أ
  .  ورش عمل عن تقریر المقررات-ب

  .  ورش عمل عن التقویم الذاتي للمؤسسة-ت 
  .  ورش عمل عن المعاییر االمتحانیة-ث
  . راسي األول االنتھاء من توصیف مقررات الفصل الد-ج
  . من توصیف مقررات الفصل الدراسي الثاني% ٧٥ تم توصیف -ح
  . تم إعداد مصفوفة البرامج-خ



یف -د دة    % ٥٠ توص ا ممت ك ألنھ ا وذل ات العلی ررات الدراس ن مق م
  . وجاري استكمالھا

ى    -ذ شتمل عل اة أن ت ع مراع ة م سام والكلی ة لألق ة الداخلی دیل الالئح % ٢٥ تع
  . إعمال سنة

  .  االستعانة بنظام إلى لالمتحانات وعرض النتیجة تم-ر
  .  تطویر نظام الرأفة المتبع وعرضھ على لجنة شئون الطالب-ز

  .  اعتماد إلیھ معلنھ لمكتب شكاوى الطالب-س
  

  :   تحسین جودة فرص التعلم): ٤(مخرجات الھدف 
ھ       -أ الن نتائج تبیانات وإع الل االس ن خ ة م ة التعلیمی ودة العملی یم ج   تقی

  . للسادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة
  .  إعداد خطة للدعم األكادیمي-ب
د لكل عضو              -جـ ق تحدی ھ عن طری ادیمي ومتابعت  وضع نظام للدعم األك

بوعیا     اعتین أس ع س د بواق د موع دد من الطالب وتحدی دریس ع ة ت ھیئ
  . ویتقدم العضو بتقریر في نھایة العام الدراسي

  . األنشطة الطالبیة تقییم فاعلیة الخدمات و-د
ـ ن    -ھ زة ع ل واألجھ دریس والمعام ات الت اءة قاع ة وكف دى كفای یم م  تقی

  . طریق االستبیان
  .  جاري تنظیم ندوة حول القضیة الفلسطینیة-و
ھ   -ز ي كتاب زین ف الب الممی دعم الط ة ل سابقة ثقافی ن م الن ع م اإلع  ت

  . األبحاث
  :ة العلمیةتطویر منظومة البحث واألنشط): ٥(مخرجات الھدف 

  .  جاري إعداد، مراجعة وتحدیث بیانات البحث العلمي-١

  .  إنشاء قاعدة بیانات خاصة بطالب الدراسات العلیا داخل الكلیة-٢
 تحقیق استراتیجیة الخطط البحثیة بدرجة كبیرة داخل أقسام الكلیة التي -٣

  . تم تسجیل خطط بحثیة
ات والمواقع الھامة في جدول  توثیق بیانات المؤتمرات العلمیة والدوری-٤

  . وسوف یعلن عن كیفیة اإلطالع علیھا من قابل أعضاء ھیئة التدریس
دا        -٥ سام تمھی ات األق ة ودبلوم سنة التمھیدی ة ال رح لالئح داد مقت م إع  ت

  . إلعالنھا على موقع الكلیة
  

  : تفعیل المشاركة المجتمعیة للمؤسسة التعلیمیة): ٦(مخرجات الھدف 
ع             جاري إعد  -أ اء من توزی د االنتھ ة بع ات المجتمعی اد تقریر عن المتطلب

  . وتحلیل االستبیان
ة     ( تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص        -ب ة العام ز الخدم م وضع   ) مرك  وت

  . ھیكلھا اإلداري والمالي واعتماد مجلس الجامعة لھا
  : ومن خاللھا تم إعداد دورتین ھما

  . لجامعةدورة اللغة اإلنجلیزیة للعاملین با: األولي
وم        : الثانیة ة الفی ة قصور ثقاف ات لھیئ دورة تنمیة مھارات أخصائي المكتب

  . ٢٠٠٩ مارس ٢ - فبرایر ١٥في الفترة من 
  .  تم تقییم الخدمات المقدمة لھاتین الدورتین من خالل استبیان-أ

كل  -ب ي ش نفس ف م ال سم عل ة وق نح للمكتب ض الم ى بع صول عل  الح
  . تجھیزات معملیة

األعداد لدورات أخرى مع المجتمع المدني في اللغة اإلنجلیزیة  جاري -ج
  . والحاسب اآللي

  



  
  
  

  استبیان تقویم األداء الجامعي ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة) نموذج(
  

  : أستاذ المادة   : القسم     :الفرقة    : المقرر
  

إلى حد   نعم  العبـــــــــــــارة  م
  ال  ما

صر المحتوى في أول تم عرض أھداف المقرر وعنا  ١
        .محاضرة

كان ھناك عرضا واضحا ومفھوما للمادة العلمیة أثناء   ٢
        .المحاضرات

كان ھناك التزاما بموعد ووقت وجدول محاضرات   ٣
        .المقرر بجدول الكلیة

كان ھناك ربطا واضحا بین موضوعات المقرر والحیاة   ٤
        .العلمیة

لة والحوار العلمي أثناء كان المحاضر یرحب باألسئ  ٥
        .المحاضرة

كان المحاضر یحرص على التأكد من فھم الطالب   ٦
        .للمحاضرة

        .شعرت باستفادة علمیة من دراسة ھذا المقرر  ٧

كان المحاضر یرحب بتساؤالت طالبھ خارج قاعة   ٨
        .المحاضرة

تم تكلیف الطالب بإجراء أبحاث أو كتابة مقاالت تتعلق   ٩
        .لمقرربا

        .كان المحاضر یستخدم وسائل تعلیمیة في تدریس المقرر  ١٠

إلى حد   نعم  العبـــــــــــــارة  م
  ال  ما

كان المحاضر یحرص على استعانة طالبھ بمصادر   ١١
        ).المكتبة(علمیة خارجیة 

كان أسلوب الكتاب أو المرجع الخاص بالمقرر سھال   ١٢
        .وواضحا

        .كانت طباعة الكتاب واضحة وسھلة القراءة  ١٣
        .ریس المقرر بأكملھتم تد  ١٤

اآلراء 
  ..................................................................................................:.....................................الحرة

.....................................:........................................................................................................................  

  



  )استمرار للدورات(برامج تدریب وورش عمل وندوات 
صور    -١ ات ق اء مكتب ارات أمن ة مھ ي لتنمی ة األول داد دورات تدریبی إع

 .٢/٣/٢٠٠٩ حتى ١٥/٢ثقافة الفیوم في الفترة من 
 .  اإلنجلیزیة للعاملین في جامعة الفیومإعداد دورة تدریبیة في اللغة  -٢
 أعمال اإلرشاد األكادیمي النشاط الطالبي بالكلیة  -٣
    .  توزیع قواعد العمل الخاصة بالدعم إلرشاد األكادیمي -٤

          
  :ندوة ثقافة حول القضیة الفلسطینیة حاضر فیھا

/      د  الغرباوى/ عبد العاطى كیوان          د/ د
 أحمد عبد العال

  
  ویم األداء الجامعىتق

یم الطالب،                  ال تقی ي مج دة ف أما مبادئ الكود المصري للممارسات الجی
  : فھي

ي    -١ ة ف اییر األكادیمی ق المع ى تطبی الي عل یم الع سات التعل ظ مؤس  تحف
  . مجال التقییم

یم     -٢ ة التقی وابط عملی شر ض د ون ة بتحدی سة التعلیمی وم المؤس  تق
ث ت ذھا بحی الیب تنفی ھ، وأس ة وذات وإجراءات حة، وفعال ون واض ك

  . مصداقیة

تعلم         -٣ ي تعزز ال  تشجع المؤسسة التعلیمیة على تطبیق وسائل التقییم الت
  . الفعال

سقة لعضویة             -٤  تتبني المؤسسات التعلیمیة سیاسات فعالة وواضحة ومت
ات       ى االمتحان راف عل ة واإلش ان المراقب ین ولج ان الممتحن لج

  . یات أعضائھا وطرق تقییم أدائھاوإجراءات ھذه اللجان وحدود مسئول

دیدة       -٥ ة ش یم بدق ة التقی راء عملی ى إج ة عل سة التعلیمی رص المؤس  تح
  . وتتوخي األمانة والعدالة دون اإلخالل باعتبارات السریة واألمن

اس            -٦ ھ یمكن من القی  تتأكد المؤسسة التعلیمیة من أن كم التقییم وتوقیتات
  .  ة للنواتج التعلیمیة المستھدفةالفعال والمالئم لمدى تحقیق الطلب

صحیح  -٧ ة الت راء عملی ة إلج فافة وعادل ات ش سات بآلی ع المؤس  تتمت
  .ومراجعتھا

ال من       -٨  تقوم المؤسسات بنشر وتطبیق قواعد وضوابط واضحة لالنتق
  . مرحلة أو سنة إلى أخرى داخل البرنامج، وكذلك منح الدرجة

بة لل -٩ ة مناس ة راجع سة تغذی دم المؤس ات   تق ي عملی م ف ن أدائھ ة ع طلب
د        ا ال یزی سیر تحسین األداء، وبم التقییم بما یسھم في تعزیز التعلم وتی

  . من عبء عملیة التقییم

ویم  -١٠ ة بتق ھ عالق ن ل ل م ن أن ك د م ة أن تتأك سة التعلیمی ى المؤس  عل
  .الطلبة كفء لالضطالع بأدواره ومسؤلیاتھ

ة ال      -١١ ي      ینبغي أن تكون لغة التدریس ھي لغ ك فعل ذر ذل یم، وإذا تع تقی
سلب من            أثر بال م تت ة ل المؤسسة أن تستوثق من أن معاییرھا األكادیمی

  . جراء ذلك

 یجب أن تسعي المؤسسات التعلیمیة إلى التعاون مع النقابات المھنیة   -١٢
ى       د حصولھم عل ا بع ا خریجوھ ي سینتمي إلیھ ة الت ات العلمی والجمعی

رامج      الدرجة، وذلك في وضع معاییر مقب    ة من الطرفین للب ة ومعلن ول



یم            ة وطرق التقی ة العلمی التعلیمیة في مجال تخصص النقابة أو الجمعی
  . ومحتویاتھ

شكل دوري        -١٣ ا ب  تقوم المؤسسة التعلیمیة بمراجعة نظم التقییم وتنقیحھ
ة       ة أو الخارجی ة الداخلی ي البیئ دث ف ي تح رات الت ستجیب للتغی لت

  . ھاللبرنامج لضمان استمرار جودت

ق           -١٤ ا یتعل ادیمي حسن فیم ي سلوك أك  تشجع المؤسسة الطلبة على تبن
  . بالتقییم، وتتأكد من أنھم على درایة كافیة بمسئولیاتھم

ق             -١٥ ا یتعل ادیمي حسن فیم ي الطالب سلوك أك  تتأكد المؤسسة من تبن
  . بالتقییم، وتتأكد من أنھم على درایة كافیة بمسئولیاتھم

ة            تتأكد المؤسسة ا   -١٦ ق بدق سجل وتوث یم ت رارات التقی لتعلیمیة من أن ق
ان       ة ولج ان المراقب ین لج اال ب ال فع اك تواص نظم، وأن ھن شكل م وب

  . الممتحنین فیما یتصل بھذه القرارات

  



  موضوعات متفرقة
        : بنود اإلرشاد األكادیمي: أوًال

  : مالحظات
  ). طالبمجموعة ال( أوال تحدید موعد اللقاء مع الطالب والمكان -١
دد      -٢ د المح ان والموع ي المك د ف دریس التواج ة ت ضو ھیئ ل ع ى ك  عل

  . أسبوعیا بواقع ساعتین تضاف للجدول األسبوعي في القسم
  .  مساعدة الطالب فیما یخص األمور التعلیمیة-٣
  .  تقدیم االستشارات البحثیة-٤
ة   -٥ ویر وتنمی ص تط ا یخ ة وفیم صفة عام اد ب صح واإلرش دیم الن  تق

  . ات الطالبیةالقدر
ا            -٦  یقدم كل عضو ھیئة تدریس تقریر عن نھایة الفصل الدراسي عن م

    .  تم إنجازه لتطویر والعمل بھذا النظام وبعض المقترحات
ًا ة   : ثانی ة الثقافی سابقة اللجن ة م ضیة     : إقام ى الق صر ف ھ م ا قدمت ول م ح

مشكلة من الفلسطینیة، أبحاث الكلیة موثقة بالمراجع العلمیة وتحكم اللجنة     
  .الكلیة وتقدم جوائز لألبحاث الممیزة وقد تم اإلعالن عنھا

  أخالقیات البحث: ثالثًا
  ): Truth( الحقیقة -١

ائع            ى الوق یجب أن تكون غایة الباحث من البحث ھي الوصول إل
  . والحقائق ویخضعھا للبحث والتمحیص

  
  ): Freedom( الحریة -٢

داف البحث العل    دم أھ ى الباحث أن یخ ادئ   عل ى مب دا عل مي معتم
ب      ذي یتطل اق ال من النط ة ض ددات العملی زام بالمح ث وااللت ة البح حری

  . اعتبارات اجتماعیة واقتصادیة

  
  

  ): Responsibility( المسؤولیة -٣
وم            ة یق ة علمی یتحمل الباحث المسؤولیة الكاملة لكل بحث أو تجرب

  . صحة العقلیةبھا وخاصة فیما یتعلق بتأثیراتھا على حیاة اإلنسان وال
  

  ): Integrity( األمانة العلمیة -٤
زام         ي مجال البحث العلمي الت ستوجب ف أي الصدق في البحث وت
ي استعان             ات الت ا الباحث المعلوم باإلشارة إلى المصادر التي استقي منھ

ف   م المؤل ر أس ع ذك ة م ول منھجی ق أص ھ وف ي بحث ا ف ل . بھ ھ تحلی وعلی
م      البیانات والتجارب بشكل عادل ض       ة، ث وب بعمق ودق من المجال المطل

  . یقدم ھذه البیانات بشكل كامل وواضح
  

  ): Collaboration( التعاون -٥
داف         ى أھ اد عل ي باالعتم اون العلم اق التع من نط ل ض أي العم
ات    رات والمعلوم ادل الخب الل تب ن خ ك م ز ذل ة، وتعزی شاركة العلمی الم

  . الطالبباالعتماد على الثقة المتبادلة بین العلماء و
  

  ): Professionalism( المھنیة -٦
ة        ھ جاعال الحكم ي بحث ة ف ي األسالیب المھنی ى الباحث أن یتبن عل
رة   ال الخب ي مج یا ف صرا أساس ة الخاصة عن ابع للمعرف تخدام المتت واالس

)expertise(             ب مع مجال ا لجن ، وأن یسعى دائما إلبقاء التطویرات جنب
  . خبرتھ بما یخدم البحث

  
  

  ): Objectivity(وضوعیة  الم-٧



ي           ائق الت وھي االبتعاد عن التحیز لفكرة معینة وإھمال بعض الحق
أثیر           د عن ت ام والبع اد الت تتعارض مع أفكار البحث، أي تجسید فكرة الحی
األھواء واالنفعاالت والوصول إلى الحقیقة سواء اتفقت مع میول الباحث       

ائل ا     ق الوس ي تطبی وعات ف ي الموض ث،   أم ال، وتتجل ى البح ة عل لعلمی
ى         ود إل ة لتق ل والموازن ا بالتحلی تقرائھا ومعالجتھ ادة واس تخدام الم واس

  . الحقیقة المنزھة عن الھوى والمؤیدة بالحجج والبراھین
  
  
  
  ): Ideology( التفكیر -٨

  : إن خصائص التفكیر العلمي ھي
  . المالحظة الحسیة* 
  . التخلي عن المعلومات السابقة* 
  . Quantification: كیر إلى التكمیمنزوح التف* 
  . Determinism: االعتقاد بمبدأ الحتمیة* 
  . الثقافة الواسعة* 
  .نزاھة الباحث وسماتھ، من حیث اإلعداد والصفات الشخصیة* 
  

   ): Regularity( التنظیم -٩
أي االستناد على منھج معین في طرح المشكلة ووضع الفرضیات   

  . قوالبراھین بشكل منظم ودقی
  

  ): Accuracy( الدقة -١٠
ر األخرى،        اط التفكی وھو ما یمیز البحث العلمي عن غیره من أنم
شمولیة خالل         فكل ما سبق یجب أن یتم بدقھ، وبالتالي لھذه السمة صفة ال

  . البحث
  

  :  بیان االختالفات والضوابط-١١
ین        ك من التفاعل ب وذلك بالقیاس الكمي والمعایرة وما یوضحھ ذل

ف    التقان ى مختل دوره إل ؤدى ب ذي ی ة وال ة االجتماعی ة والحاج ة والنظری
اص    ي الخ د القیاس و التوحی سعي نح ة، وال ات العلمی دم للجمعی ور التق ص

  . بفروع علمیة معینة
  

  ): Criticism( النقد -١٢
أي التحلیل لالستدالالت التي تقود من مالحظة الوثائق إلى معرفة        

  . الوقائع والحقائق
من خاللھا بعملیة فكریة تراجعیة نقطة االنطالق فیھا     یقوم الباحث   

تدالالت    ن االس سلة م ا سل ة وبینھم ة التاریخی و الواقع دف ھ ة، والھ الوثیق
  : والنقد نوعان

  . یتناول فیھا الباحث ھویة الوثیقة وأصالتھا: خارجي
ي ل    : داخل احب األص ا ص ي أوردھ ائق الت ة الحق دى دق اول م یتن

  . والموضوعیة فیھا
  

ص تقریر المتابعة األول لمشروع التطویر المستمر والتأھیل ملخ
  لالعتماد
  . جامعة الفیوم-الخاص بكلیة اآلداب 

  ٣٠/٩/٢٠٠٨ إلى ٥/٣/٢٠٠٧فترة من خالل ال
ر من      ى الكثی أشتمل التقریر الخاص بإنشاء نظام داخلي للجودة بالكلیة عل

سین أداء       ات تح ذلك مقترح ضعف وك اط ال نص نق وة وب اط الق ة نق الكلی
  : كاألتي

  
  : نقاط القوة: أوال

  .  االنتھاء من توصیف المقررات الدراسیة-١
  .  االستعانة بالمعاییر األكادیمیة القیاسیة القومیة الخاصة بقطاع اآلداب-٢
  .  عقد العدید من ورش العمل التدریبیة-٣



ات       -٤ صقات وكتیب ات ومل ...  توافر وسائل التوعیة اإلعالمیة من مطوی
   .الخ

  .  وجود مسودة لخطة التعلم االلكتروني بالكلیة-٥
  .  اإلعالن عن الساعات المكتبیة-٦
  .  تعدیل دلیل الطالب والعمل على نشرة الكترونیا-٧
  .  وجود صندوق لشكاوى الطالب في أماكن واضحة-٨
ز         -٩  التواصل بین وحدة ضمان الجودة والطالب لمعرفة شكواھم وتعزی

  . كلیةتواصلھم مع إدارة ال
  .  إنشاء قاعدة بیانات خاصة بالدراسات العلیا-١٠
  .  إعداد قاعدة بیانات ألعضاء ھیئة التدریس-١١
  .  وجود مقر ثابت ومؤسس بطریقة جیدة لوحدة ضمان الجودة-١٢

  
  : نقاط الضعف: ثانیا
ة    -١ ة للتوعی ارج الكلی ل وخ ي داخ شاركین ف دربین الم دد الم ة ع  قل

  . بالجودة
  .  قواعد بیانات الكترونیة كاملة للموارد البشریة عدم وجود-٢
  .  عدم وجود آلیة لتلقي ومتابعة الشكاوى-٣
  .  عدم االلتزام بالمعاییر األكادیمیة-٤
  .  التواصل مع مركز ضمان الجودة یحتاج إلى تفعیل-٥
  
  

  : مقترحات تحسین األداء: ثالثا
  .  وضع خطة عمل لتدریب الجھاز األداري بالكلیة-١
ل  -٢ داول والح ریة الت مان س شكاوى وض ي ال ھ لتلق ھ معلن ع إلی  وض

  . الموضوعي لھا

ة       -٣ ي متابع ة ف  االستعانة بالدعم الفني من مركز ضمان الجودة بالجامع
  . وتقییم األنشطة

ة           -٤  العمل على زیادة اعداد المدربین المشاركین من داخل وخارج الكلی
  . للتوعیة بمشروع الجودة

ة عم -٥ ع خط ات    وض د البیان شاء قواع ة إلن صین بالكلی ع المتخص ل م
  . المعینة وكیفیة متابعھا وتحدیثھا والتأكد من دقة معلوماتھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الجودة فى األنشطة الطالبیة بالكلیة

  بـــیـــان
  

المراكز التي حصلت علیھا كلیة اآلداب على مستوى الجامعة وذلك خالل 
  :الفصل الدراسي األول

  مقال   ) مركز ثالث(  إیمان محمدي بكري / فوز الطالب
ة وز الطالب د / ف ود عب والء محم

  الرحمن 
  شخصیات   )مركز ثاني(

  مجالت حائط   )مركز ثالث(  زینب معوض أحمد / فوز الطالبة
  إسالمیات   )مركز خامس(  محمد بكري أحمد / فوز الطالب
  أحادیث نوویة   )مركز خامس(  أحمد سید عبد العزیز / فوز الطالب
ة  وز الطالب د / ف ال محم ان جم ث(إیم ز ثال سابقة ) مرك وبر، ) ٦(م أكت

  ). مركز أول(ومسابقة إشراقھ 
ب وز الطال دون  / ف ة عب د جمع امس(محم ز خ المیات) مرك   إس

  ). أوتار شعریة(مركز أول 
ز أول   ) مركز ثاني(مروه سید سید  / فوز الطالبة  ردي، مرك نس  (غناء ف ت

  ).  طاولة
  أحادیث نوویة   )مركز رابع(  إیمان حسني یاسین / لطالبةفوز ا

  أوتار شعریة   )مركز ثالث(  عبد الرحمن أحمد / فوز الطالب
ز (  ھند محمد عبد الحمید / فوز الطالبة مرك

  )خامس
  قرأن كریم 

ة وز الطالب د /  ف ع عب ان ربی إیم
  الفتاح 

  قرأن كریم   )مركز ثاني(

  قرأن كریم   )مركز ثالث(  د عبد اهللا عویس محم/ فوز الطالب

  قرأن كریم   )مركز رابع( أحمد ربیع محمد / فوز الطالب
ب  وز الطال ضان   / ف ود رم محم

 محمود  
صارعة   )مركز ثاني( م

  ذراعین 
صارعة   ) مركز ثالث( أحمد محمد عباس  / فوز الطالب م

  ذراعین 
ة وز الطالب د  / ف سین عب راء ح إس

 العاطي 
  شطرنج   )مركز ثاني(

وز بف د /  الطال د عب ود محم محم
 الرحمن  

  الھدف  )مركز أول(

  )  في مسابقة الرھط(عبد اهللا دسوقي / فوز الطالب
  

  )ألعاب القوى بطولة الجامعة(
ب وز الطال سالم / (ف د ال د عب عبان محم ري، ١٥٠٠) أول) (ش ر ج  مت

  . وثب طویل) ثالث(
  .  متر٤٠٠) مركز ثاني(أحمد بكري / فوز الطالب
  .  متر١٠٠) مركز ثالث(محمد محمود خلیل / فوز الطالب

  على مستوى الجامعة ) مركز ثالث(فوز فریق كرة القدم 
  . مسابقة الھدف) مركز ثاني(نھال حسین ربیع / فوز الطالبة

  . مسابقة الھدف) مركز رابع(أمیرة مصطفي عبد اللطیف 
ب   وز الطال راھیم   / ف ود إب ان محم ث (فتی ز الثال ھ   ) المرك ي الكاراتی ى ف عل

ى          وى عل اب الق ق ألع ز األول (مستوى الجامعة حصول فری ى  ) المرك عل
  . مستوى الجامعة

ة  وز الطالب ید  / ف ید س روه س المركز األول(م ى   ) ب ة عل نس الطاول ي ت ف
  . مستوى الجامعة



  
  ةــدت بالكلیــدوات التي عقــان بالنــبی

  م ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل النصف األول من العام الجامعي 
  ). مدیر معھد السیاسات الحدیثة(  . بیتر لیدن/ ر ندوة للدكتو*

ة أ وم     / د.بقاع ة ی ة الزراع صار بكلی عد ن ساعة ٢٠٠٨ ١٣/١٠س م ال
  . العاشرة صباحا

  ) نظرة المجتمع للفئات الخاصة كانت أصبحت وستكون: (  ندوة بعنوان*
  . ھدى عبد الحمید الجوھري/ للدكتورة

   ".رئیس القسم الطبي لجمعیة الغد المشرق"
  . )١( بمدرج )١١(م الساعة ٢٠/١٠/٢٠٠٨یوم االثنین الموافق 

  )أزمة القوقاز وإنعكاساتھا على منطقة الشرق األوسط:  ندوة بعنوان*
ا د  ر فیھ اء    ./ حاض وم الثالث اوي ی د اهللا عزب ساعة  ٤/١١/٢٠٠٨عب م ال

  . )١( بالكلیة بمدرج )١١(
  الشباب والتنمیة االقتصادیة:  ندوة بعنوان*

ر ف ا دحاض ق   / یھ اء المواف وم األربع ي ی د الدماص م ١١/١١/٢٠٠٨أحم
  . )١( صباحا بمدرج )١٠(الساعة 

ة   )العنف ضد المرأة(:  ندوة بعنوان * ة والمحلی  األبعاد االقتصادیة والثقافی
  والعالمیة

ا د  ر فیھ سیدة  / حاض شافعي وال ؤمن ال ز    / م دیر مرك صطفي م وار م أن
  .  صباحا)١٠( الساعة )١(استضافة وتوجیھ وحمایة المرأة بمدرج 

  )استخدام التكنولوجیا الحدیثة في البحث العلمي(:  ندوة بعنوان*
  :  حاضر فیھا كل من)١١( الساعة )١( بمدرج ٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ 

  رئیس تحریر مجلة لغة العصر       جمال غیطاس ./ أ

  مدرس بقسم االجتماع     أمل محمد محمود یوسف ./ د
  جمعیة مصر المستقبل    إدارة  أشرف صدیق رئیس مجلس./ أ

الندوات التي ستعقد خالل النصف الثاني من العام الجامعي 
  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

اني من    )مشكالت الفتاة الجامعیة  (:  إقامة ندوة بعنوان   *  خالل النصف الث
  : م یحاضر فیھا كال من ٢٠٠٩شھر مارس 

   قائم بعمل رئیس قسم االجتماع    امینھ محمد بیومي عفیفي/ د
  مدرس بقسم االجتماع    أمل محمد محمود یوسف/ د

  : یحاضر فیھا)اعرف بیئتك(:أقامھ ندوة بعنوان*
  أستاذ الجیولوجیا بكلیة العلوم      د احمد جابر شدید.أ

  وذلك  في النصف األول من شھر مارس بالكلیة
  مجدي حجازي /أقامھ ندوة لألستاذ الدكتور*

  وذلك خالل النصف األول من شھر ابریل
  . یم ندوة بمناسبة المولد النبوي الشریف تنظ*

  


