
1

دليل الجودة 
لكلية الحاسبات والمعلومات 

واجامعة الفيوم 



2



3

املحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويات:

املوضوعم
رقم 

الصفحة

4                    مقدمة

5رؤية ورسالة الجامعة 1

6رؤية ورسالة الكلية ومنظومة القيم الحاكمة2

10الغايات واألهداف االستراتيجية.3

11تعريف بأقسام الكلية والدرجات العلمية. 4

13سمات متخص�صى الحاسبات واملعلومات .5

6

سياسات الكلية فى مجاالت : 

التعليم – الدراسات العليا والبحث العلمى- خدمة املجتمع وتنمية 
البيئة.

14

17ضمان الجودة واالعتماد للتعليم العالى.7

17دور الطالب فى ضمان الجودة بالكلية.	 

20دور أعضاء هيئة التدريس فى تطبيق نظم  الجودة 	 

22دور الجهاز اإلدارى فى نظم الجودة لالعتماد.	 

23دور القيادات االكاديمية  فى الجودة واالعتماد	 

25معايير االعتماد وممارسات الكلية.9

51املفاهيم األساسية واملصطلحات.10



4

مقدمة:
تعتبــر مؤسســات التعليــم العالــى مــن أهــم وأعظــم الركائــز التــى تنطلــق مــن خاللهــا عجــالت التنميــة والنمــو الحضــارى، 

باإلضافــة الــى دورهــا املهــم فــى غــرس قيــم املجتمــع والحفــاظ علــى منظومــة االخــالق، لــذا تقــاس قيمــة الجامعــات بمــا 

تقدمــه لخدمــة مجتمعهــا، بــل ان تقــدم الشــعوب يقــاس بمــدى نجــاح مؤسســاتها التعليميــة فــى أداء الــدور املطلــوب منهــا 

فــى تحقيــق التنميــة املســتدامة، والنهضــة الشــاملة فــى شــتى املجــاالت والقطاعــات.

ومــن ثــم فــإن اإلهتمــام بجــودة مؤسســات التعليــم العالــى، ودراســة الســبل التــى تحقــق  دورهــا التنمــوى مــن األهميــة 

بمــكان، ال ســيما فــى ظــل التحديــات املعاصــرة التــى تواجــه املجتمــع املصــرى، وضــرورة مواجهتهــا بحلــول إبداعيــة

غيــر تقليديــة، تراعــى الظــروف الحياتيــة، واملتغيــرات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وضــع الطالــب فــى بــؤرة اإلهتمــام مــن 

أجــل بنــاء مجتمــع مصــرى يتعلــم ويفكــر ويبتكــر.

يعد الطالب محور منظومة التعليم بالجامعة؛ ذلك أن الطالب هو أحد املدخالت الرئيسة للعملية التعليمية، كما 

أن الخريج هو املخرج األسا�صى للعملية التعليمية، وبالتالى فإن العملية التعليمية تتمحور حول الطالب لتحقيق 

أهدافها وتحقيق نواتج التعلم املستهدفة. واإلتجاهات الحديثة ترى أنه الينبغى أن ينظر للطالب على أنه متلقى 

الخدمة التعليمية، بل ينظر إليه على أنه شريك أسا�صى فى العملية التعليمية. 

» جودة التعليم مسئولية الجميع وأهم طرف فيها الطالب«
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1- رؤية ورسالة الجامعة: 

رؤية الجامعة

تتطلــع جامعــة الفيــوم إلــي املنافســة محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا فــي مجــاالت 
التعليــم والبحــث العلمــي، والتميــز فــي الشــراكة املجتمعيــة، وذلــك وفقــا 

ملعاييــر الجودة.

رسالة الجامعة

تتبنــي جامعــة الفيــوم معاييــر الجــودة، وتقــدم برامــج تعليميــة تنمــي 
الفكر واإلبداع إلعداد خريج متميز قادر علي املنافسة في سوق العمل 
فــي إطــار مــن القيــم األخالقيــة، وإجــراء بحــوث علميــة تســاهم فــي إنتــاج 
املعرفــة ونشــرها وحفظهــا وتطبيقهــا وذلــك لحــل مشــكالت املجتمــع 

والنهــوض بــه، كمــا تدعــم الشــراكة والتعــاون الدولــي.
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2- رؤية وسالة الكلية ومنظومة القيم

رؤية الكلية

تتطلــع كليــة الحاســبات واملعلومــات جامعــة الفيــوم لإلرتقــاء والتميــز فــي 
مجــال التعليــم والبحــث العلمــى لتحقيــق مكانــة مرموقــة محليــا ودوليــا 

وتنميــة املجتمــع معلوماتيــا مــع االلتــزام بأخالقيــات املهنــة.

رسالة الكلية

تســعى كليــة الحاســبات واملعلومــات جامعــة الفيــوم إلــى إعــداد كــوادر 
متخصصــة ومتميــزة فــي فــي مجــال الحاســبات وتكنولوجيــا املعلومــات 
فــي مجــال التخصــص  مؤهلــه ومــزوده باألســس النظريــة والتطبيقيــة 
وقادرة على التعلم املستمر للمنافسة في سوق العمل فى إطار من القيم 
األخالقيــة، واإلســهام فــى تطويــر البحــث العلمــى والتعــاون املحلــي والدولــى 

لخدمــة املجتمــع..

منظومة القيم
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 تعريــف منظومــة القيــم: هــى مجموعــة القيــم التــي تســتمد منهــا الجامعــة وبالتالــى الكليــات التوجيــه فــي كل 
أنشــطتها واختياراتهــا، وتظهــر فــي أحكامهــا العامــة والتعليميــة والبحثيــة والثقافيــة. 

تهــدف منظومــة القيــم إلــى رفــع مســتوى جــودة حيــاة األفــراد كهــدف إســتراتيجي، كمــا تســعي إلــى التطويــر 
وتحقيــق اإلبــداع فــي كل مناحــي الحيــاة الجامعيــة، وتشــمل  القيــم واألخالقيــات الحاكمــة التاليــة. 

كيفية تحقيقهاالقيمة

تضميــن البرامــج الدراســية طرحــا ملشــكالت املجتمــع ذات البعــد 	 اإلنتماء

القومــي أو املحلــي )حســب التخصــص( ومشــاركة الطــالب فــي طــرح 

حلــول لهــا.

تضميــن األنشــطة الطالبيــة دراســة حالــة حــول مشــكالت املجتمــع 	 

مــن خــالل تكويــن فــرق متعــددة التخصصــات.

تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليا. 	 الجودة التميز

سالمة وجودة املباني واملرافق واألدوات واألجهزة.	 

 تميز البرامج التعليمية واملناهج الدراسية واألنشطة الطالبية.	 

 حداثة أساليب التدريس  والتعلم بما فيها التعلم الذاتي.	 

 جودة البحوث العلمية والخدمات التي تقدم للمجتمع املحلي. 	 

الشفافية 
والوضوح

إستخدام تكنولوجيا املعلومات لجميع أفراد املجتمع الجامعي.  	 

 الوضوح والنزاهة وعدم الغش في اإلمتحانات. 	 

الســماح لآلخريــن بمعرفــة الحقيقــة دون محاولــة إخفــاء أو تضليــل 	 

املعنــى أو تبديــل الواقــع إلظهــار األمــور بصــورة أفضــل.
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تحديد املعايير املرجعية التي تحكم عمل املؤسسة.	 املحاسبية

  تحديد املؤشرات واألدلة على تحقيق األهداف.	 

  تحديد طرق القياس وطرق تحليل املعلومات وتقديمها. 	 

 الوضوح والنزاهة وعدم الغش في اإلمتحانات .	 

أعضــاء هيئــة تدريــس علــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والجــودة فــى 	 عدم التمييز

. لتخصــص ا

 وجــود معاييــر محــددة وواضحــة لتقييــم أداء الطــالب فــي جميــع 	 

الجامعيــة. الدراســة  مراحــل 

مناهــج 	  أو  املناهــج  أو  البرامــج  نفــس  لدراســة  الفرصــة  إتاحــة   

. لــة د متعا

الحرية 
األكاديمية

حرية الفكر وحرية التعبير من خالل اإلطار القانوني.	 

 اإللتزام باملعايير األكاديمية  في إجراء البحوث دون أي تدخل رهنا 	 

باملبــادئ واملناهــج العلميــة للبحــث املحــدد، والحــق فــي إبــالغ نتائــج 

البحــوث إلــى اآلخريــن بحريــة ونشــرها. 

يتمتــع جميــع الطــالب بالحريــة فــي الدراســة وإختيــار مجال الدراســة 	 

مــن بيــن برامــج ومقــررات متنوعة.
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حقوق امللكية 
الفكرية

التوســع في إســتخدام تكنولوجيا املعلومات لجميع أفراد املجتمع 	 

الجامعي.

 التأكيــد علــى الطــالب فــي جميــع املراحــل واملســتويات التعليميــة 	 

بضــرورة توثيــق أي معلومــات يكتبونهــا وأن يتعرفــوا علــى أهميــة 

ذلــك حمايــة ألنفســهم وحفاظــا علــى حقــوق اآلخريــن.

التعلم مدى 
الحياة

تشجيع الطالب على املشاركة الفاعلة في العملية التعليمية. 	 

 تشــجيع الطــالب علــى التفكيــر الناقــد والتفكيــر اإلبداعــي واتخــاذ 	 

القــرار.

 تنمية مهارات القراءة والبحث لدى كافة الطالب.	 

 توفير بيئة مشجعة للتعلم الذاتي.	 
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3- الغايات واالهداف  للخطة االسرتاتيجية للكلية  )2021-2016(

تتطلــع الكليــة إلــى التقــدم لإلعتمــاد لــذا كان البــد لهــا مــن وضــع خطــة اســتراتيجية تتوافــق مــع خطــة الجامعــة 

اإلســتراتيجية، والتــى تحقــق رؤيــة الكليــة ورســالتها وتتســق مــع رؤيــة الجامعــة ورســالتها مــع مراعــاة التطــورات الحديثــة 

فــى مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت.  اشــتملت الخطــة علــى عناصــر تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وقــد 

تعــددت الوســائل املســتخدمه فــى التحليــل بمــا يضمــن مالئمــة الوســيلة ملوضــوع التحليــل والفئــة املســتهدفة. ومــن ثــم تــم 

تحديد 4 غايات أساسية للكلية وأهدافها اإلستراتيجية) 18 هدف إستراتيجى( وهى مبنية على التحليل البيئى وتسهم 

فــى تحقيــق رســالة الكليــة. تــم وضــع الخطــة التنفيذيــة التــى تحقــق غايــات الخطــة، وتحديــد األلويــات مــن خــالل تنفيــذ 

عدد )97( من األنشــطة التنفيذية ، وتم وضع اإلطار الزمنى لكل نشــاط بالخطة والتكلفة املالية، كما  تم ايضا وضع 

خطة مختصرة وتحديد جداول التقارير الدورية لسهولة املتابعة والتقويم ملدى التقدم فى الخطة التنفيذية وتحقيق 

مســتويات االداء املســتهدفة، وتــم اعــالن الخطــة لــكل االطــراف املعنيــة علــى مســتوى الكليــة الكترونيــا وورقيــا مــن خــالل 

ورش العمــل واملوقــع االلكترونــى.  

االهداف االستراتيجيةالغاية

الغاية االولى: اإلرتقاء بالقدرة املؤسسية 

ووجود نظام من الحوكمة وفقا ملعايير 

الجودة.

والهيئــة . 1 التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لقــدرات  املســتمرة  التنميــة 

ونــة ملعا ا

األداء . 2 كفــاءة  ورفــع  اإلدارى  بالجهــاز  البشــرية  املــوارد  تنميــة 

اإلدارى.

 تحديث وصيانة املعامل وقاعات التدريس. 3

رفع كفاءة إستخدام تكنولوجيا املعلومات بالكلية.. 4

دعــم الحريــة االكاديميــة والحمايــة الفكريــة فــى إطــار منظومــة . 5

لقيــم.  ا

نظم للحوكمة واملتابعة واملراجعة الداخلية. 6
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الغاية الثانية: اإلرتقاء بالفاعلية 

التعليمية بالكلية وفقا ملعايير جودة

دعــم العمليــة التعليمــة لخريــج متميــز قــادر علــى املنافســة لتحقيــق . 1

رؤية ورســالة الكلية.

وضع نظام إلدارة العملية التعليمية واالمتحانات بالكلية.. 2

تطوير التعليم اإللكترونى والتدريب الصيفى ومشاريع التخرج.. 3

برامج وآليات لدعم الخدمات الطالبية.. 4

الغاية الثالثة: اإلرتقاء بجودة 
البحث العلمي واملشروعات البحثية 

مع اإلنفتاح على ثقافات العالم ومصادر 
املعرفة املختلفة.

عمل خطة بحثية للكلية:. 1

وضمــان . 2 وتنويعهــا  البحثيــة  العمليــة  تمويــل  مصــادر  تنميــة 

. متها ا ســتد ا

تحديث البنية التحتية وميكنة الخدمات.. 3

اإلرتقاء بالبحث العلمى بالكلية.. 4

دعم التبادل الطالبى واعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي.. 5

الغاية الرابعة: تنمية املشاركة 
املجتمعية وتعظيم دور الكلية في خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة

زيــادة املشــاركة  الفعالــة للكليــة فــى خدمــة املجتمــع املحلــى  لخدمــة . 1

محافظــة الفيــوم

آليات لتفعيل انشطة مركز الخدمة العامة.. 2

آليات لتفعيل خدمات الوحدات التى تتبع قطاع خدمة املجتمع. 3

أقسام الكلية والدرجات العلمية:

تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية:     
قسم العلوم األساسية )وهو قسم خدمي ( . 	 

قسم علوم الحاسب . 	 

قسم نظم املعلومات. 	 
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تمنح جامعة الفيوم بناء علي طلب مجلس كلية الحاسبات واملعلومات درجة البكالوريوس في:

علوم الحاسب.                2- نظم املعلومات.- 1

قســم علــوم الحاســب : ينصــب االهتمــام القســم علــى متابعــة واســتيعاب وتطويــر املفاهيــم العلميــة وراء مــا تنجــزه 
الحاســبات وكيــف تنجــزه مــع معرفــة بنــاء الحاســبات وكيــف تعمــل، فيهتــم القســم بتحليــل وتصميــم وقيــاس درجــة 
تعقيــد الخوارزميــات املســتخدمة فــى حــل املشــكالت الحقيقــة، ويركــز القســم علــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــى 
التــى تحاكــى فيهــا الحاســبات الســلوك الذكــى لإلنســان فــى معالجــة للمعلومــات، ويدخــل فــى إطــار اهتمــام قســم علــوم 
الحاســب تدريــس وإجــراء البحــوث املتعلقــة بمقــرارات مثــل: تحليــل وتصميــم الخوارزميــات، اللغــات الصوريــة 
ونظريــة االليــات، الــذكاء االصطناعــى، الشــبكات العصبيــة، الحســابات املوزعــة، أساســيات البرمجــة، البرمجــة 
الهيكليــة، البرمجــة الشــيئية، نظــم التشــغيل، نظريــة مترجمــات البرامــج، معالجــة الصــور، البرمجــة املنطقيــة  

وغيرهــا.

قســم نظــم املعلومــات ينصــب االهتمــام الرئي�صــى علــى دراســة جميــع القضايــا الفنيــة وقضايــا اإلدارة العليــا 
والسياســات التخطيطيــة املقترنــة بتوظيــف الحاســبات فــى إنشــاء نظــم املعلومــات للهيئــات واملؤسســات. فيتطــرق 
القســم بشــكل متــوازن للنواحــى النظريــة والعمليــة املتعلقــة بتوصيــف وتحليــل وتصميــم وتنفيــذ وإدارة نظــم 
املعلومــات مــع تعظيــم االســتفادة مــن البنيــة األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات، ويدخــل فــى إطــار اهتمــام قســم 
نظــم املعلومــات تدريــس وإجــراء البحــوث املتعلقــة بمقــرارات مثــل : تحليــل وتصميــم النظــم، هندســة املعلومــات، 
أمــان املعلومــات، تطبيقــات نظــم املعلومــات، نظــم ميكنــة املكتبــات، نظــم املعلومــات اإلداريــة، نظــم املعلومــات 
الجغرافيــة، هندســة البرمجيــات، هيــاكل البيانــات، تنظيــم امللفــات، نظــم إدارة قواعــد البيانــات، إدارة األعمــال، 
نظم دعم اتخاذ القرار، نظم معلومات التسويق، نظم التجارة اإللكترونية ، معالجة الصفقات، نظم معلومات 

إدارة األزمــات والتعافــى مــن الكــوارث، شــبكات املعلومــات، ، التنقيــب عــن البيانــات وغيرهــا.

قسم العلوم االساسية: ينصب اهتمام القسم العلمى تدريس املفاهيم االساسية ملقررات العلوم االساسية 
من الرياضيات والفيزياء وارساء الخلفية العلمية الرياضية والفيزيائية املرتبطة بالتخصص، وارتباطها 

بالوسائط املتعددة وبناء الحاسبات وتطبيقاتها. 
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4- مواصفات خريج الحاسبات واملعلومات:
تطبيق معارف الرياضيات والعلوم ومفاهيم الحوسبية في حل املشاكل الحاسوبية.	 

تحديد وصياغة وحل املشكالت الحاسوبية.	 

استغالل التقنيات واملهارات و أدوات الحوسبة الحديثةالالزمة للممارسات العملية الحوسبة.	 

تصميم مكونات وعمليات ونظم الحوسبة لتلبية االحتياجات املطلوبة ضمن القيود الواقعية.	 

 فى االعتبار التأثير السلبى لحلول الحوسبة على املجتمع والبيئة.	 
ً
آخذا

تصميم وإجراء التجارب وتحليل وتفسير مدلوالت البيانات.	 

إظهار املعرفة  باملوضوعات املعاصرة  للحوسبة .	 

العمل بكفاءة ضمن ِفرق متعددة التخصصات.	 

إظهار املسؤوليات املهنية واالهتمامات األخالقية واملجتمعية والثقافية.	 

التواصل الفعال.	 

إدراك الحاجة إلى االنخراط فى التعلم الذاتي مدى الحياة.	 

إدارة مشاريع الحوسبة الخاضعة للقيود اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية.	 

تلبية متطلبات أصحاب العمل املحتملين.	 
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4- السياسات الخاصة بالكلية:

منذ نشأت الكلية ولها سياسات واضحة وضوابط ومعايير تتبعها االدارة بما يتما�صى مع مصلحة الطالب وجودة 

العملية التعليمية.  لتحقيق رؤية ورسالة الكلية فى املجاالت املختلفة كان البد أن تتبنى الكلية مجموعة من 

السياسات التى تضمن تحقيق غايتها وأهدافها االستراتيجية ، وسوف يتم ذكر بعض السياسات التى تتبعها الكلية 

حرصا على مصلحة الطالب.

: سياسات الكلية فى مجال التعليم والطالب. 
ً
أوال

1-   عدالة التقييم بين الطالب عن طريق معايير موحدة وعادلة لتقييم الطالب.

2- اإلهتمام التكليفات الطالبية للتشجيع على التعلم الذاتى وتنمية مهارات الطالب،    عن طريق تفعيل 
درجات أعمال السنة والتى تشمل األنشطة العلمية – السيمينارات – األبحاث وغيرها.

3- املراجعة والتحديث املستمر للمقررات الدراسية  عن طريق:

التواصل واالتصال املستمر مع املجتمع الخارجى وملعرفة احتياجات سوق العمل ومواكبة - 
التطور العلمى الحديث فى مجال تكنولوجيا املعلومات

دراسة التقارير السنوية للمقررات.  - 

       4- اإلرشاد والدعم املستمر للطالب عن طريق:

دليل الطالب في بداية كل عام وفيه يتعرف الطالب علي مختلف أقسام الكلية ورؤية ورسالة - 
الكلية ونظم ومعايير التقويم. 

إكتشاف الطلبة املتعثرين ودعم الطالب املتفوقين عن طريق مسئول التواصل والنتائج الطالبية.- 

تفعيل الساعات املكتبية- 

التحديد والتحديث املستمر لقواعد البيانات الخاصة بالطالب املشاركة الفعالة في امللتقي - 
التوظيفي
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:  سياسات الكلية فى مجال البحث العلمي: 
ً
 ثانيا
التطوير الدائم لخطة البحث العلمي بالكلية املرتبطة برؤية ورسالة الكلية وإحتياجات املجتمع - 1

عن طريق:

 توجية البعثات الداخلية والخارجية لخدمة رؤية ورسالة الكلية والخطة البحثية للكلية.- 

تحفيز شباب الباحثين للمشاركة الفعالة في املشروعات البحثية - 

عقد مؤتمر علمي للقسم وللكلية في نهاية العام الدرا�صي لعرض ماتم انجازه وتنفيذه في الخطة - 

البحثية في مشروعات املاجستير والدكتوراة وإعطاء فرص للدارسين بعرض املشاكل التي تعوق 

البحث ويوثق ذلك في مجالس االقسام

ضروة تقديم تقرير الي عميد الكلية عن االبحاث التي تم نشرها في دوريات محلية والدولية أو - 

املؤتمرات في نهاية كل عام درا�صي من قبل االقسام وعمل نشرة بملخصات االبحاث املنشورة.
املشاركة الفعالة للبحث العلمي في خدمة تكنولوجيا املعلومات عن طريق:- 2

توجيه االبحاث العلمية لخدمة البيئة الداخلية للكلية والخارجية للجامعة واملجتمع. 
توجيه نقاط البحث بالكلية الي االبحاث التطبيقية.  

تحفيز اعضاء هيئة التدريس عن طريق املكافات املاليةمثل:- 3
مكافآت مالية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نشر األبحاث العلمية فى دوريات دولية ذات - 

معامل تأثير مرتفع بعيد العلم وينظم دوريا عن طريق الجامعة.
مكافاة اعضاء هيئة التدريس لتفوق العلمى الذين حصلوا على اكثر من 85% فى درجات الترقية - 

للدرجات االعلى) االستاذ- االستاذ مساعد(.

: سياسات الكلية فى مجال الدراسات العليا: 
ً
  ثالثا

1-  اإلرتقاء بالدراسات العليا لتمكينها من االسهام بفاعلية فى تعزيز كفاءة العملية التعليمية .

2-   اإلرتقاء بنوعية تأهيل خريجى الدراسات العليا بما يحقق جودة الدرجات العلمية التى يتم منحها.

3-   تطوير أساليب وأهداف الدراسات العليا والرسائل البحثية والعلمية فى خدمة العلم والعملية 
التعليمية ورقى املجتمع   عن طريق:

مراجعة وتطوير برامج الدراسات العليا الحالية	 

إعداد برامج دراسات عليا متميزة تخدم املجاالت الحديثة فى التخصص ملواكبة  التقدم.	 
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زيادة أعداد امللتحقين ببرامج الدراسات العليا لخريجى الكلية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات 	 

مع كليات الجامعات الخاصة.  

: ساسيات الكلية فى مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
ً
  رابعا

1-املساهمة الفعالة للكلية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة عن طريق:

االستشارات املقدمة في مختلف مجاالت تكنولوجيا املعلومات من خالل السادة أعضاء هيئة - 

التدريس وذوي الخبرة بالكلية فى مشروعات الجامعة- إلى جانب توقيع اتفاقيات التعاون مع 

شركات والهيئات لتقديم االستشارات فى مجال التخصص .

مركز الخدمة العامة والذي يقدم دورات تدريبية في مجاالت تكنولوجيا املعلومات. - 

إصدار مطوية تتبع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة توضح الخدمات واالستشارات التي يمكن - 

تقديمها للمجتمع.

رفع كفاءة والوعى لدى املجتمع عن طريق: - 2

تنظيم ندوات وورش عمل باالشتراك مع الدراسات العليا والكليات االخرى لالستفادة من - 

التطورات الحديثة : مثل ورشة البيانات الكبيرة .

مساعدة الكلية النجاز بعض املهام فى مجال تكنولوجيا املعلومات مثل عمل موقع .- 

مساعدة الكليات لوضع املحتوى العلمى ملقرر مقدمة الحاسب على مستوى كليات الجامعة والتى - 

اليوجد بها شعب او تخصص حاسب آلى.

وجود شراكة أو إتفاقيات مع شركات تكنولوجيا املعلومات لالستفادة من بعض البرمجيات فى - 

العملية التعليمية. 
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5- ضمان الجودة واالعتماد للتعليم العاىل:
وتعتبر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ثمرة املجهودات إلصالح وتطوير التعليم في 

مصر،  فهي الجهة املسئولة عن نشر ثقافة الجودة في املؤسسات التعليمية على اختالف أنواعها وخاصة 

مؤسسات التعليم العالى. وتعد مؤسسات التعليم العالى من أهم  الركائز التى تنطلق من خاللها عجالت 

التنمية والرقى، إلى جانب دورها فى غرس قيم املجتمع والحفاظ على منظومة القيم واالخالق. وإن تقدم 

الشعوب يقاس بمدى نجاح املؤسسات التعيمية فى اداء الدور املنشود لها فى تحقيق التنمية املستدامة. 

وتم وضع معايير القياسية القومية  التي تتواكب مع املعايير القياسية الدولية إلعادة هيكلة نظم التعليم 

في هذه الجامعات وبالتالى الكليات  وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب 

ثقة املجتمع فيها،  وزيادة قدراتها التنافسية ، ومن اجل بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبدع من خالل 

طالب الجامعات. 

دور الطالب فى ضمان الجودة بالكلية: 

إن محــور منظومــة التعليــم بالجامعــة هــو الطالــب هــو املســتهدف األسا�صــي مــن العمليــة التعليميــة، فــكل مــا يــدور حولك 

مــن محاضــرات ، وامتحانــات، ونــدوات، وغيرهــا، غرضهــا األسا�صــي االرتقــاء بمســتوى ومهــارات الطالــب  التــي تؤهلــه 

وتجعله قادرا على املنافسة في سوق العمل، الذي تزداد فيه حدة املنافسة يوما بعد يوم، ومن هنا أهمية الطالب فى 

تحسين الخدمة التعليمية التي يتلقها فى الكلية ، هو الدور األسا�صي بل واملحرك لباقى االطراف املشتركة في املنظومة 

الجامعية، فأنت – ببساطه - متلقي الخدمة من املؤسسة التعليمية التي التحقت بها، وتعمل املؤسسة على تحسين 

الخدمــة التعليميــة التــي تتلقاهــا فــي الجامعــة وهــو الغــرض األسا�صــي مــن تطبيــق نظــم الجــودة فــي التعليــم.

وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن بلورة الدور األسا�صي في تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك في املحاور اآلتية:

المنهــج: اســأل أســتاذ كل مقــرر تقــوم بدراســته  عــن مخرجــات التعلــم المســتهدفة 	 
منــه-  عــن توصيــف البرنامــج الــذي تــدرس مقرراتــه.
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التعليم والتعلم: 	 
ساعد أساتذتك في عمليتى التعليم والتعلم، بأن تؤدي ما يسند إليك من تكليفات  «

وشارك بفاعلية في املناقشات التي تطرح داخل قاعات املحاضرات،تفاعل مع أساتذتك، لتطبيق  «

أســاليب التعلــم الحديثــة )التعلــم اإللكترونــي – التعلــم الذاتــى ... إلــخ(، والتــى تهــدف إلــى تســليحك 

بمهارات أساســيه يطلبها ســوق العمل. 

شــارك فــى برامــج التدريــب التــى تعقدهــا الكليــة، بهــدف تنميــة مهاراتــك ، واكتســاب مزيــد مــن   «

واملعــارف. املعلومــات 

شارك بفاعلية فى التدريب امليدانى، الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق العمل. «

التقييم:

احــرص علــى تقييــم عمليتــى: التعليــم والتعلــم، الــذي تتفاعــل خاللــه مــع أســاتذتك، وأن تكــون  «

موضوعيــا إلــى أق�صــى الدرجــات، حتــى يتحقــق الهــدف املرجــو مــن هــذا التقييــم، وعــادة مــا يجــرى 

هــذا التقييــم مــن خــالل أســاليب رســمية االســتبيان( الــذي يتــم اســتيفا ؤه فــي نهايــة تدريــس املقــرر، 

أو باســتخدام أســاليب غيــر رســميه مثــل: أن يســألك أحــد أســاتذتك رايــك فــي مقــرر درا�صــى مــا أو عــن 

خدمــه تعليميــة أخــرى تتلقاهــا بالكليــة.

العمل الجماعى:

ســاعد وســاند زمــالءك فــي الفهــم والتعلــم، وكذلــك فــى توضيــح أهميــة دورهــم فــي تحقيــق جــودة  «

التعليــم لتضمــن مســتقبال أفضــل لــك ولوطنــك. احــرص علــى املشــاركة فــى أداء أنشــطة التعلــم مــع 

زمالئــك، لتنميــة مهــارات العمــل الجماعــى.

الدعم الطالبى:

اطللع على  دليل الطالب الخاص بكليتك جيدا، واحرص على معرفة نظام الدراسة بها، وكيفية  «

التحاقك بالتخصصات املختلفة بها، وكذلك نظم االمتحانات والقواعد املنظمة لها.

احرص على االستفادة من خدمات رعاية الشباب املتاحة بالكلية  «
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احرص على مناقشــة أســتاذك في نتائج االمتحانات، لكي تقف على أســباب أخطائك، لتعمل على  «

تجنبهــا فــي االمتحانات القادمة.

احــرص علــى التواصــل الدائــم مــع املرشــد األكاديمــي الخــاص بــك، واســأله عــن كل مــا تريــد، واطلــب  «

نصيحتــه باســتمرار.

احــرص علــى تمثيلــك فــي اتخــاذ القــررات  بكليتــك، وفــي وضــع خطــط التطويــر والخطــة االســتراتيجية   «

للكلية، وذلك من اشراك ممثلين عنك وعن زمالئك في اللجان الجودة بالكلية أو من خالل اتحاد 

الطــالب.

تعرف رسالة الكلية ، وخطتها املستقبلية، وشارك برأيك في عمليات التحسين والتطوير. «

من خالل  :

اتخاذ قررات بناءة، وناقشها مع أعضاء الكلية ، بهدف مزيد من تحقيق نظم الجودة.. 1

عبــر عــن مــدى رضائــك عــن املمارســات التــى تقــوم بهــا الكليــة  ســواء منهــا مــا يخــص أعضــاء هيئــة . 2

التدريــس أو الجهــاز اإلدارى، أو التجهيــزات املعامــل  التــى توفرهــا الكليــة . احــرص جيــدا علــى 

االســتفادة مــن مــوارد كليتــك و مكتبــة وأجهــزة حاســب آلــي، واملعامــل... إلــخ، أحســن اســتخدام هــذه 

املــوارد، فهــى مــن أجلــك.

قارن بين ما تكتسبه من مهارات مع متطلبات سوق العمل وأصحاب مؤسساته واملعنيين باألمر. . 3

وحدد فى ضوء ذلك متطلباتك التى تناقشها فى كليتك، وقدم بها مقترحات بناءة.

المشاركة المجتمعية:

شارك كليتك  فى برامج التوعية املجتمعية والبيئية، فهى جزء ال يتجزأ من متطلبات اكتسابك ملهارات العمل 

والتواصل العمل. 

شارك بفاعلية فى الندوات العلمية، واجراء البحوث التى يتم تدريبك من خاللها على املهارات املهنية والعملية التى 

يتطلبها سوق العمل.
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واخيرا: 

حاسب نفسك أوال بأول، واحكم على مدى مراعتك ملواصفات الطالب الجيد، اطلب استشارة اإلرشاد األكاديمي في 

كليتك إن تطلب األمر ذلك، تابع ما يحدث في كليتك / في ضوء معايير الجودة لإلسهام فى التطوير.

     اعتماد الكلية :

سوف يتوالى على كليتك زيارات للمراجعة لالعتماد، يقوم بها مراجعون خبراء في مجال جودة التعليم تابعين للهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، احرص على إمدادهم باملعلومات الصحيحة دون املبالغة عندما يطلب 

رايك في هذا الشأن.

15

 دور اعضاء هيئة التدريس فى تطبيق نظام الجودة لالعتماد.

 من أسس البناء الجامعي، كما أن دوره يتعدى التدريس إلى التأثير في 
ً
إن دور عضو هيئة التدريس يمثل أساسا

شخصيات الطالب، من خالل البرامج واألنشطة العلمية التي يحرص على تنفيذها.  أن دور عضو هيئة التدريس في 
املنظومة الجامعية يختلف، باختالف حجم الجامعة ومسئولياتها، وتباين األنظمة التي تستند إليها في تحديد فلسفتها 

وأهدافها، ويتركز دوره في مجاالت التدريس، والبحث العلمي ، وتقديم خدمات للمجتمع املحلي من خالل املراكز  
واملؤسسات املتخصصة. وسوف يتم التركيز على دور األستاذ في منظومة جودة التعليم بصفه عامة وبصفة خاصة كل 

ما له عالقة مباشرة بك كطالب ويمكن تلخيص تلك األدوار في اآلتي:

المناهج الدراسية:	 

وضع مخرجات للتعلم، وتوصيف وتقارير للمقررات، التي يقوم بتدريسها، و كذلك املساهمة في توصيف البرنامج 

االكاديميى.

نشر الوعي بتوصيف املقرر على الطالب في بداية الفصل الدرا�صى، والعمل على توعيتهم باملخرجات املراد تحقيقها  

من تدريس املقرر، الى جانب تطوير محتويات املقررات ، بما يتواءم مع املستجدات الحديثة في مجال التخصص.

التعليم والتعلم:	 
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استخدام طرق التدريس الفعال مع الطالب، وإشراكهم بصفه دائمة في الحوار، من خالل إستخدام األساليب 

التعليمية الحديثة، مثل: التعلم اإللكتروني، وتشجيع وتدريب ومتابعة الطالب إلستخدامها بصورة فعالة.

التقييم:	 

مناقشة الطالب فى كيفيه توزيع درجات التقييم في بداية الفصل الدرا�صى ، تنويع أساليب تقويم الطالب وتوزيعها 

على مدار الفصل الدرا�صى، إعالم الطالب بنتائج تقييم أعمالهم، مع إمدادهم بتغذية راجعة.

جودة األداء:	 

إعداد ملف املقرر بصورة متكاملة. 

املشاركة في وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.

مناقشة رؤية  ورسالة الكلية ، واملشاركة فى صياغتهما وتحقيقهما. 

الحرص على التطوير الذاتى ملعلوماته ومهاراته املختلفة، واشتراكه فى املؤتمرات والندوات ذات العالقة 

بالتخصص، الى جانب  االهتمام بإجراء  البحوث  العلمية والتطبيقية التي تتناول املشاكل القومية والتى تخدم 

خطة التنمية املستدامة للدولة.

التعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية  فى ضوء دوره لتحقيق منظومة الجودة، التفاعل بإيجابية مع املراجعين 

الخارجيين والداخليين، وحث زمالئه على ذلك.

دعم الطالب:	 

الحرص على حضور املحاضرات والتواجد أثناء الساعات املكتبية، التواصل الدائم مع الطالب  من خالل القيام 

بدوره كمرشد أكاديمي على أكمل وجه.

المشاركة المجتمعية:	 

العمل على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات املجتمع ذات العالقة، وكذلك مع املعنيين بالعملية التعليمية.
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عقد ندوات مع خبراء مؤسسات املجتمع املدنى وجهات التوظيف، لتبادل الخبرات املشاركة فى اللقاءات 

التوظيفية، التى تفتح أبواب عمل للطالب فى مرحلة التخرج من خالل الربط مع سوق العمل.

دور الجهاز االدارى فى الجودة:

 ملــا للتوصيــف الوظيفــي مــن أثــر فــي رفــع كفــاءة وفعاليــة العمــل اإلداري والفنــي بالكليــة فقــد تــم إعــداد دليــل 
ً
نظــرا

يحتــوي علــى توصيــف مســميات الوظائــف بالكليــة مــن خــالل حصــر املؤهــالت العلميــة والخبــرات العمليــة واملعارف 

والقــدرات واملهــارات التــي يجــب أن تتوفــر فــي شــاغل الوظيفــة وذلــك طبقــا للتوصيــف الوظيفــى وكذلــك تحديــد 

قنــوات االتصــال واالرتبــاط الوظيفــي بيــن الرئيــس واملــرؤوس وبيــان املهــام واملســئوليات الرئيســية لــكل منهــا.

يشــارك ويتعــرف علــى رؤيــة ورســالة الكليــة التــى تحقــق رؤيــة ورســالة الجامعــة، املشــاركة الفعالــة فــى عمليــات 
التحسين والتطوير لجودة االداء باالقسام العلمية لصالح العملية التعليمية.  تقييم االداء املستمر القترح 
التطويــر للعمليــات االداريــة والبحــث عــن وســائل وطــرق لرفــع مســتوى االداء فــى حــدود االمكانيــات املتاحــة 
للكليــة. املشــاركة فــى التطويــر والتحســين عــن طريــق التدريــب املتخصــص والــذى يــؤدى الــى انجــاز متطلبــات 

واحتياجــات معاييــر الجــودة لتعليــم جامعــى عالــى يؤهــل الــى االعتمــاد، كل مــا ســبق يتطلــب االتــى:

 الــى املصداقيــة والشــفافية واملســائلة واملحاســبة وروح العمــل الجماعــى  عــن - 1
ً
ترســيخ ثقافــة العمــل اســتنادا

طريــق: 

رفع الوعى بالتوصيف الوظيفى للالداريين- 

عقــد اجتماعــات تواصليــة ربــع ســنوية بيــن املوظفيــن للتوعيــة بــروح العمــل الجماعــى علــى كآفــة - 
االداريــة. واالقســام  املســتويات 

الدعم واملساندة للجهات واإلدارات املختلفة داخل الكلية عن طريق:- 2

توفير املســتلزمات الالزمة لإلدارات املختلفة بما يكفل تســيير األمور اإلدارية بما فيها تدريب االداريين - 
فــى املجــاالت التقنيــة وغيرهــا من املجاالت

تعزيز الكفاءة اإلدارية وتأسيس عمل مؤس�صى يستند الى الكفاءة عن طريق:- 3

تقييم وتطوير الهيكل اإلدارى- 

قياس مؤشــرات األداء للموظفين ومناطق التركيز ملعرفة مدى تطابق األداء مع الخطة االســتراتيجية - 
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للكليــة

فــى تحديــد االحتياجــات -  اســتخدام نتائــج تحليــل مؤشــرات األداء للموظفيــن والقيــادات اإلداريــة 
لهــم. التدريبيــة 

دور القيادات االكاديمية فى الجودة:

تلتزم القيادات تطبيق منظومة الجودة بالكلية،  ينبغي عليها االعتراف بالطالب كمحور للعملية التعليمية، 

وباألساتذة كمنفذين للعملية التعليمية،   وعموما يمكن تلخيص هذا الدور في النقاط اآلتيه:

وضع خطة استراتيجية متكاملة، تشتمل على التعليم والتدريس والقويم، والدراسات العليا . 1

والبحث العلمي، وخدمه املجتمع. .

تفعيل ودعم نظم وآليات ضمان الجودة بالكلية .. 2

إعالن سياسات  الكلية في املجاالت االنشطة املتنوعة والدعم بالطرق املختلفة.. 3

تفعيل ملتقى التوظيف ، لفتح أبواب عمل أمام الطالب فى مرحلة التخرج.. 4

وضع آلية لتقبل الشكاوى والتعامل معها.. 5

العمل على تطوير وتحديث اللوائح  بهدف تلبية احتياجات سوق العمل،  بما يضمن مواكبة . 6

التحسين والتطوير.

تطوير العمل بقطاعى شئون الطالب والدراسات العليا، لتطوير وميكنة عمليات تسجيل . 7

وتفعيل املقررات لوائح الساعات املعتمدة وضع نظام متكامل لإلرشاد األكاديمي بالكلية .

وضع سياسة للتعامل مع الطالب املتعثرين، الى جانب وضع برنامج خاص للطالب . 8

املتفوقيين.

استقطاب أعضاء هيئات التدريس من ذوي الكفاءات العالية.. 9

متابعة وتحديد املتطلبات املفّضلة الحتياجات أصحاب العمل واملعنيين باألمر.. 10
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 دور االطراف املجتمعية فى الجودة :

املعنيون باألمر من خارج الكلية هم من يرتبطون بعمل الخريج وأنشطة الكلية على سبيل املثال أعضاء 

النقابات املهنية – أصحاب العمل – جهات التوظيف التى يقصدها الخريجون – املجتمع املحلى ...إلخ، ودور 

هؤالء محوري في جودة العملية التعليمية، ويمكن تلخيصه من خالل النقاط  التالية:

املشاركة فى مدى متابعة مدى تحقيق الكلية  لرؤيتها ورسالتها من خالل الخطة االستراتيجية.- 

املشاركة فى تقييم التقدم فى خطط التحسين.  - 

تقديم التغذية الراجعية  للكلية عن سياساتها وقرارتها  ومستوى الخريج واالبحاث - 
التطبيقية 

 والخدمات املجتمعية التي تقدمها للمجتمع املحيط.- 

ترسيخ قيمة الخريج املؤهل باملجتمع بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وقيمة  - 
املؤسسة التعليمية املعتمدة.
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معايير االعتماد والممارسات بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الفيوم

املمارسات بالكليةاملؤشراملعيار

1
 

-
جى

اتي
تر

الس
ط ا

طي
خ

الت

تــم وضــع رؤيــة ورســالة للكليــة بمشــاركة اعضــاء الكليــة رؤية ورسالة الكلية
مــن  تــم اعتمادهــا  واســتبيانات ولقــاءات وورش عمــل – 

الكليــة. مجلــس 

تتســق رؤيــة ورســالة الكليــة مــع رؤيــة ورســالة الجامعــة ) 
وثيقــة تحليــل اتســاق الرؤيــة والرســالة مــع الجامعــة(

الرسالة تعكس الدور التعليمى والبحثى 
واملجتمعى وتساهم فى تحقيق رسالة 

الجامعة

روعــى فــى رســالة الكليــة ان تتنــاول الــدور التعليمــى والبحثــى 
وخدمــة املجتمــع(

تســاهم رســالة الكليــة فــى تحقيــق رســالة الجامعــة مــن خــالل 
املجــاالت الثــالث. 

الخطة االستراتيجية واتساقها مع خطة 
الجامعة

تــم وضــع منهجيــة العــداد الخطــة االســتراتيجية - 1
للكليــة مكتملــة العناصــر ) ادوات – تحديــد 
الخطــة  ادوات  تحديــد  تــم  املســتفيدين(– 

تتوافــق مــع الفئــة املســتهدفة

تــم عمــل تحليــل ووثيقــة اوجــه االرتبــاط خطــة - 2
الكليــة بخطــة الجامعــة

علــى - 3 عمــل  ورش  خــالل  مــن  الخطــة  عــرض 
 – املســتفيدين 

تم اعتماد الخطة من مجلس الكلية- 4

يتــم عمــل ورش توعيــة بخطــة الكليــة وماتــم - 5
تنفيــذه خــالل عــام الســابق
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والخارجيــة - 6 الداخليــة  البيئــى  التحليــل  شــمل 
الضعــف  نقــاط  ملعالجــة  حلــول  ووضــع 
الضعــف  ملعالجــة  الفــرص  مــن  واالســتفادة 
املتاحــة. والفــرص  القــوة  مــن  االســتفادة  وتعظيــم 

شــارك فــى التحليــل البيئــى كل عناصــر االطــراف - 7
املجتمعيــة مــن خــالل االســتبيان او املشــاركة 

باللقــاءات.  الفعالــة 
االهداف االستراتجية وتساهم فى 

تحقيق رؤية ورسالة الكلية
 تم تحديد الغايات واالهداف االســتراتيجية التى تحقق 8- 

رؤيــة ورســالة الكليــة وتتســق مــع االهــداف االســتراتيجية 
ارتبــاط  ملــدى  وثيقــة  االســتراتيجية-  الجامعــة  لخطــة 
التحليــل البيئــى مــع االهــداف االســتراتيجية – كيفيــة 
نقــاط  علــى  التغلــب  فــى  االنشــطة  تحقيــق  مســاهمة 

الضعــف.

 تم اعالن االهداف االستراتيجية ورقيا والكترونيا.9- 

 تــم عمــل ملخــص للخطــة االســتراتيجية للضمــن 01- 
املســتهدفات – واليــة متابعــة تنفيــذ برامــج او انشــطة 

الخطــة. 
تــم وضــع خطــة تنفيذيــة لالهــداف االســتراتيجية - 11الخطة التنفيذية 

علــى مــدى الخمــس ســنوات 

كمــا تــم وضــع خطــط تنفيذيــة لقطاعــات الكليــة - 12
ســنوية يتم من خاللها متابعة تنفيذ االنشــطة بناء على 

تقاريــر ربــع ســنوية ونصــف ســنوية 

منطقــى 31-  تسلســل  التنفيذيــة  الخطــة  فــى  روعــى   
لالنشــطة واولويــات التنفيــذ وتحديــد مســئول التنفيــذ 
مناســب  موازنــة  وضــع  ايضــا  روعــى  كمــا   – واملتابعــة 
تقديرية طبقا ملوازنة الكلية واملتاحة من خالل االبواب 

للكليــة. املتاحــة 
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والخارجيــة - 6 الداخليــة  البيئــى  التحليــل  شــمل 
الضعــف  نقــاط  ملعالجــة  حلــول  ووضــع 
الضعــف  ملعالجــة  الفــرص  مــن  واالســتفادة 
املتاحــة. والفــرص  القــوة  مــن  االســتفادة  وتعظيــم 

شــارك فــى التحليــل البيئــى كل عناصــر االطــراف - 7
املجتمعيــة مــن خــالل االســتبيان او املشــاركة 

باللقــاءات.  الفعالــة 
االهداف االستراتجية وتساهم فى 

تحقيق رؤية ورسالة الكلية
 تم تحديد الغايات واالهداف االســتراتيجية التى تحقق 8- 

رؤيــة ورســالة الكليــة وتتســق مــع االهــداف االســتراتيجية 
ارتبــاط  ملــدى  وثيقــة  االســتراتيجية-  الجامعــة  لخطــة 
التحليــل البيئــى مــع االهــداف االســتراتيجية – كيفيــة 
نقــاط  علــى  التغلــب  فــى  االنشــطة  تحقيــق  مســاهمة 

الضعــف.

 تم اعالن االهداف االستراتيجية ورقيا والكترونيا.9- 

 تــم عمــل ملخــص للخطــة االســتراتيجية للضمــن 01- 
املســتهدفات – واليــة متابعــة تنفيــذ برامــج او انشــطة 

الخطــة. 
تــم وضــع خطــة تنفيذيــة لالهــداف االســتراتيجية - 11الخطة التنفيذية 

علــى مــدى الخمــس ســنوات 

كمــا تــم وضــع خطــط تنفيذيــة لقطاعــات الكليــة - 12
ســنوية يتم من خاللها متابعة تنفيذ االنشــطة بناء على 

تقاريــر ربــع ســنوية ونصــف ســنوية 

منطقــى 31-  تسلســل  التنفيذيــة  الخطــة  فــى  روعــى   
لالنشــطة واولويــات التنفيــذ وتحديــد مســئول التنفيــذ 
مناســب  موازنــة  وضــع  ايضــا  روعــى  كمــا   – واملتابعــة 
تقديرية طبقا ملوازنة الكلية واملتاحة من خالل االبواب 

للكليــة. املتاحــة 
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يوجــد تقاريــر دوريــة مــن القطاعــات ربــع ســنوية خــالل العــام تقارير دورية وفقا للجدوال
2017/2016 وذلــك ملتابعــة االليــة 

ونصف سنوية خالل االعوام التالية 

كمــا يوجــد تقريــر مجمــع ملراجعــة نســبة تنفيــذ االنشــطة 
وتحديــد املعوقــات لوضــع اجــراءات التصحيــح املناســبة.

معايير اختيار القيادات االكاديمية 

واالدارية

االكاديميــة . 1 القيــادات  الختيــار  معاييــر  وضــع  تــم 

الكليــة  مجلــس  مــن  واعتمادهــا 

تم وضع معايير الختيار القيادات االدارية.. 2
تنمية قدرات القيادات وتكوين كوارد 

جديدة من القيادات

يتــم تنميــة قــدرات صــف ثانــى مــن القيــادات بالتدريــب . 3

وتولــى مناصــب لتولــى مســئولية القيــادة مســتقبال.
االســتبيان . 4معايير تقييم اداء القيادات  طريــق  عــن  القيــادات  اداء  تقييــم  يتــم 

املعنيــة االطــراف  مــع  ومناقشــته 
تــم وضــع اليــات للتعامــل مــع مشــكالت واعتمادهــا مــن . 5اليات التعامل مع مشكالت الكلية

مجلــس الكليــة ويتــم مراجعتهــا وتحديثهــا ســنويا.
اعالن القيم واليات لضمان الشفافية 

والعدالة وعدم التميز

تم اعالن القيم الحاكمة للكلية باملوقع االلكترونى.. 6

اجــراءات لضمــان الشــفافية والعدالــة وعــدم التميــز ) . 7

للطــالب – اعضــاء هيئــة التدريــس – االدارييــن(

امثلة لضمان العدالة والشفافية ملنتسبى الكلية. 8
اعالن معلومات الكلية واخبارها 

وتحديثها

يوجــد موقــع للكليــة يتــم اعــالن اخبــار الكليــة دوريــا ، . 9

وتحديثــة طبقــا للمتغيــرات.
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تــم وضــع هيــكل تنظيــم للكليــة ويتــم تحديثــه دوريــا . 10الهيكل التنظيمى للكلية

للمتغيــرات. طبقــا 

بالهيــكل . 11 واملراكــز  الوحــدات  بعــض  اســتحداث  تــم 

تخــدم  والئحــة  توصيــف  ووضــع  للكليــة  التنظيمــى 

مهامهــا. وتحــدد  الوحــدات 

تــم اعــالن الهيــكل علــى املوقــع الكترونــى وورقيــا عــل . 12

الكليــة. لوحــات 
الكليــة . 13التوصيف الوظيفى معتمد ومعلن ادارات  لــكل  وصيفــى  توصيــف  وضــع  تــم 

والعاملــن بهــا ، كمــا تــم اســتالم املهــام الوظيفيــة مــن 

االداريــة. االقســام  رؤســاء  خــالل 

كما تم اعالن الهيكل للقطاعات االكاديمية واالدارية . 14

بالكليــة.
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احصائية باعداد اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة . 1نسبة اعضاء هيئة التدريس للطالب
الى الطالب خالل الثالث سنوات السابقة.

والهيئــة . 2 التدلريــس  هيئــة  اعضــاء  نســبة  اتفــاق  مــدى 
املعاونــة الــى الطــالب علــى مســتوى االالكليــة واالقســام 

القياســية. املواصفــات  مــع  العلميــة 
اليات التعامل مع العجز والفائض من 

هيئة التدريس والهيئة املعاونة
وضــع اليــات لتعامــل مــع العجــز والفائــض مــن اعضــاء . 3

هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة) مــن خــالل سياســات 
الكليــة للتعامــل مــع املشــاكل.

التخصصات العلمية مالئمة للمقررات 
الدراسية

وثيقــة ملــدى مالئمــة التخصصــات العلميــة العضــاء هيئــة . 4
التدريــس مــع املقــررات الدراســية التــى يشــارك فــى تدريســها.

تحديــد التخصصــات الغيــر موجــودة وتدرجهــا بالخطــة . 5
لبحثيــة. ا
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االعباء التدريسية العضاء هيئة 
التدريس والهيئة املعاونة

متوسط العبء التدريس لكل عضو هيئة تدريس وهيئة . 6
الجــداول  خــالل  مــن  الدرا�صــى  الفصــل  خــالل  معاونــة 

الدراســية.

التدريــس . 7 هيئــة  العضــاء  الدراســية  الجــداول  اعــالن 
للطــالب. املعاونــة  والهيئــة 

االحتياجات التدريبية تحدد بصورة 
دورية 

تصميم استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية العضاء . 8
هيئة التدريس والهيئة املعاونة.

خطة للبرامج التدريبية.. 9

نسبة البرامج املنفذة من الخطة.. 10

وضــع معاييــر لقيــاس مــردود االثــر التدريــب علــى اعضــاء . 11
 – املقــررات  تقييــم  املعاونــة)  والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
التقييــم الذاتــى اداءه بوحــدة الجــودة االبحــاث املنشــورة 

ومــدى تقدمــه فــى البحــث العلمــى...(
معايير تقييم اداء اعضاء هيئة التدريس 

والهيئة املعاونة
وضــع معاييــر لتقييــم اداء اعضــاء هيئــة التدريــس . 12

والهيئــة املعاونــة) التقييــم الذاتــى – التقــدم العلمــى – 
تقييــم الطــالب الدائــه فــى املقــررات- املشــاركة فــى انشــطة 

الجــودة – املشــاركة فــى وحــدات الكليــة او الجامعــة....(

مناقشــة تقييــم اعضــاء هيئــة التدريــس واجــراءات . 13
التصحيــح.

وسائل قياس اراء اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة املعاونة واتخاذ قررات 

التصحيح

والهيئئــة . 14 التدريــس  اراء هيئــة  لقيــاس  اســتبيان 
املعاونــة ) بيئــة العمــل – العــبء التدري�صــى – االشــراف 

العلمــى  سياســات الكليــة ....(

تحليل نتائج االستبيان ومناقشته . 15

تنظيــم لقاءملناقشــة اراء اعضــاء هيئــة التدريــس . 16
والهيئــة املعاونــة واوجــه االســتفادة منهــا لصالــح العمليــة 

التعليميــة. 
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جهاز ادارى مناسب النشطة الكلية 
واالداريين موزعون وفقا ملؤهالتهم 
وتوجد اليات للتعامل مع النقص 

والزيادة

يوجد بيان باعداد اعضاء  الجهاز االداالرى موضح فية . 1
مؤهالتهــم والدرجــات الوظيفيــة وموقــف العامليــن ) قــوة 

العمــل – اجــازة(

توزيع العاملين على اقسام الكلية ومهام الوظيفية لكل . 2
عضو – ومالئمة العدد ملهام القسم االدارى.

مــا يفيــد باســتالم العامليــن ملهــام وظيفتهــم مــن رؤســاء . 3
االداريــة االقســام 

االدارييــن . 4 مــن  والفائــض  العجــز  مــع  التعامــل  اليــات 
االداريــة. باالقســام 

االحتياجات التدريبية للعاملين وتحدد 
بصورة دورية ووفقا لالحتياجات 

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لالدارييــن باالقســام طبقا . 5
تدريــب  التنظيــم واالدارة –  مــن  برامــج  لالحتياجــات) 
علــى تكنولوجيــا املعلومــات بمــا يفيــد احتياجــات القســم 

االدارى(

تنفيذ البرامج التدريبية ونسب املتدربين لكل محور.. 6

االقســام . 7 رؤســاء  خــالل  مــن  التدريــب  مــردود  قيــاس 
االداريــة ) تقاريــر مــن االقســام االداريــة طبقــا للمهــام 

القســم( بهــا  املنــوط 
نظام التقييم االداء يتضمن معايير 
موضوعية ، مناقشة التقييم مع 

االداريين 

معاييــر تقييــم اداء العامليــن باالقســام االداريــة ) تقريــر . 8
الكفاءة- معايير خاصة بالكلية(- يتم توزيعها على رئيس 

القســم للتقييــم.

اعــالن معاييــر التقيييــم للســادة االدارييــن ) ورش عمــل . 9
توزيعهــا علــى االقســام(

مناقشــة التقييــم مــع االدارييــن باالقســام االداريــة مــن . 10
خــالل رئيــس القســم ووضــع اليــة لذلــك.

مــن . 11 االدارييــن  للســادة  التقييــم  مــن  االســتفادة  اوجــه 
خالل )املحاسبية – االثابة عن طريق املكافات- تطوير 

) االداء 
وسائل قياس اراء اعضاء الجهاز االدارى 

واتخاذ االجراءات الالزمة لالستفادة 
منها فى اجراءات التحسين.

العامليــن . 12 اراء  لقيــاس  الوظيفــى  الرضــا  اســتبيان 
. م قســا ال با

نتائج االستبيان ومناقشته مع العاملين . 13

االجراءات التصحيحية من نتائج االستبيان.. 14
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املوارد املالية للكلية مناسب وكافية 
النشتطتها وتكفى لتحقيق رؤيتها 

ورسالتها

موازنــة الكليــة مــن خــالل اميــن عــام الجامعــة موضــح بهــا . 1
االبــواب املختلفــة.

توضيح اعتماد الكلية على املوزنة العامة للجامعة,. 2

مــدى كفايــة املوازنــة النشــطة الكليــة مــن خــالل الخطــة . 3
االســتراتيجية.

مقارنة بين موازنة السنوات الثالث املاضية. . 4
املوازنــة . 5مصارد التمويل متنوعة   ( للكليــة  املتوفــرة  التمويــل  ملصــادر  وثيقــة 

املعادلــة-  الشــهادات  وطــالب  الطــالب  مصاريــف   –
العامــة...(. الخدمــة  مركــز   – العليــا  الدراســات 

مقارنة الدخل خالل السنوات الثالث السابقة.. 6
مبانى الكلية وقاعتها والفصول 
وتجهيزات مناسبة النشطة الكلية

تقرير كمى ونوعى لقاعات الكلية ومعاملها ) تحديث(. 7

تقييم مدى مالئمة املعامل والقاعات النشطة الكلية. 8

تقريــر عــن مبنــى الكليــة الجديــد – موعــد اســتالم املبنــى . 9
– زيــارة تفقديــة للمبنــى.

صيانة القاعات والبنية التحتية 
واملرافق يتم بصورة دورية

خطــة لصيانــة دوريــة – تقريــر عــن االصالحــات التــى تتــم . 10
دوريــا مــن خــالل مديــر ادارة الكليــة ) دورات ميــاة – 

قاعــات معامــل – تجهيــزات .........(
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تقارير متابعة مدى استفاء املعامل والقاعات واملكاتب . 11اجراءات االمن والسالمة املتبعة بالكلية
االدارية للمعايير) وحدة الجودة(

ادارة . 12 وحــدة   ( االزمــات  وادارة  املبنــى  الخــالء  خطــة 
) االزمــات 

تنفيذ تجربة االخالء خالل الفصل الدرا�صى الثانى.. 13

مديــر . 14 خــالل  مــن  االزمــات  ادارة  كيفيــة  عــن  نــدوات 
الوحــدة(

وسائل االتصال ونظم تكنولوجيا 
املعلومات حيثة وللكلية موقع الكترونى 

فعال ويحدث دوريا

تقاريــر متابعــة مــدى اســتفاء املعامــل والقاعــات واملكاتب . 15
االداريــة لنظــم املعلومــات وامليكنــة) وحــدة الجــودة(.

تقاريــر متابعــة املعامــل مــن وحــدة الخدمــات االلكترونيــة . 16
– كفــاءة املعامــل – اجهــزة الكمبيوتــر باملكاتــب االداريــة- 
تقيــر عــن االعطــال التــى تــم اصالحهــا خــالل الفصــل االول.

االنشــطة . 17 تحديــث  ومــدى  االلكترونــى  املوقــع  متابعــة 
للموقــع.

التقريــر . 18 للطــالب)  باملعامــل  الكمبيوتــر  اجهــزة  نســبة 
.) الكمــى 

توافر جهاز على االقل فى كل ادارة وطابعة.. 19

الية للمتابعة من خالل وحدة الخدمات االلكترونية.. 20
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املكتبة مالئمة لنشاط الكلية ووجود 
تجهيزات ومتاح بها استخدام املكتبة 

الرقمية

مســاحة املكتبــة – تجهيزتهــا – مالئمــة التخصصــات . 21
باملكتبــة 

تحديث الكتب سنويا . 22

تقرير عن شراء الكتب خالل السنوات الثالث االخيرة.. 23

احصائيــة عــن املتردديــن علــى املكتبــة خــالل الســنة . 24
املاضيــة.
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املعايير االكاديمية التى تتبناه الكلية 
مدى توافقها مع رسالة الكلية

القوميــة . 1 القياســية  املعاييــر االكاديميــة  الكليــة  تتبنــى 
املعتمــدة مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليمــم 

واالعتمــاد.

تــم موافقــة مجلــس الكليــة علــى تبنــى املعاييــر القوميــة . 2
القياســية.

تتوافق املعايير االكاديمية مع رسالة الكلية ) وثيقة(. 3

تتاكــد الكليــة مــن توافــق املعاييــر مــع رســالة الكليــة مــن . 4
للبرامــج  املســتهدفة  التعلــم  خــالل تحقيــق مخرجــات 
االمتحانيــة  النتائــج  الدراســية  واملقــررات  التعليميــة 

وطــرق التقويــم املختلفــة طبقــا لطبيعــة املقــرر. 

البرامج التعليمية مالئمة لسوق العمل 
وفقا لرسالة الكلية

تتناســب البرامــج التعليميــة بمــا هــو موجــود بكليــات . 5
مقارنــة(  االخــرى)  الحاســبات 

استبيان الستطالع اراء االطراف املجتمعية.. 6

التطــورات التــى تــم املوافقــة عليهــا لتطويــر املقــررات . 7
وبالتالــى البرامــج – ادخــال جــزء عملــى او زيــادة ســاعات 

لبعــض املقــررات. وغيرهــا
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البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة 
تتوافق نواتج التعلم املستهدفة لكل 
برنامج مع املعايير االكاديمية املرجعية

تــم توصيــف البرامــج التعليميــة واملقــررات الدراســية . 8
لــكل برنامــج.

تم اعتماد التوصيف من مجلس االقسام والكلية.. 9

تــم عمــل دراســة فجــوة بيــن البرامــج التعليميــة واملعاييــر . 10
االكاديميــة 

ومقارنتهــا . 11  – مســتهدفة  تعلــم  مخرجــات  وضــع  تــم 
االكاديميــة. واملعاييــر  باملقــررات 

يوجد مصفوفة لكل برنامج نواتج التعلم مع املقررات . 12
الدراســية.

التعلــم . 13 مخرجــات  مــع  االكاديميــة  املعاييــر  مصفوفــة 
ملســتهدفة. ا

اليــة ملراجعــة توصيــف البرامــج واملقــررات الدراســية . 14
ســنويا .

نواتج التعلم لكل برنامج تتسق مع 
مقرراته وتوصيف املقررات وطرق 
تدريس والتقويم تحقق نواتج التعلم

15 . ( التعليميــة  البرامــج  مــع  املقــررات  توصيــف  توافــق 
مخرجــات التعلــم املســتهدفة مــع املقــررات الدراســية( 
هيــكل  مــع  املقــررات  نســب  وتوافــق  البرنامــج  هيــكل 

االكاديميــة. املعاييــر  مــع  البرنامــج 

نتواتــج . 16 مــع  والتقويــم  والتعلــم  التدريــس  طــرق  توافــق 
توصيــف  خــالل  مــن  الدراســية  للمقــررات  التعلــم 
املقــررات ومصفوفــة املقــررات مــع نواتــج التعلــم وطــرق 

. التقويــم 

اعــالن توصيــف البرامــج واملقــررات مــن خــالل : املوقــع . 17
التوصيــف  وطبعــة   – املحاضــرات   – االلكترونــى 
الجــودة( ضمــان  وحــدة  املكتبــة   – العلميــة  باالقســام 
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البرامج التعليمية واملقررات يتم 
مرجعتها بصورة دورية بمشاركة 

مراجعيين داخليين وخارجيين.

اليــة ملراجعــة الداخليــة مــن خــالل لجنــة ســنويا مــن . 18
العلميــة. االقســام 

اليــة ملراجعــة توصيــف البرامــج واملقــررات خارجيــا مــن . 19
خــالل مراجعييــن خارجييــن كل ســنتين.

معايير للمراجعين الخارجيين والداخليين.. 20

اســتبيان الســتقصاء اراء االطــراف ) اعضــاء هيئــة . 21
تدريــس – الطــالب – املجتمــع الخارجــى فــى برامــج الكليــة(

االســتفادة مــن املراجعــة الداخليــة – والخارجيــة فــى . 22
التطويــر ) برامــج تدريبيــة- اضافــة موضوعــات – تحديــث 

مقــررات.............(
تقارير سنوية للمقررات الدراسية 
والبرامج يتم عرضها على املعنين 

وتستفيد الكلية منها فى وضع خطط 
للتحسين 

للمقــررات الدراســية وبالتالــى . 23 يوجــد تقاريــر ســنوية 
البرامــج التعليميــة ) النتائــج الطالبيــة – اراء الطــالب – 
التطــورات املطلوبــة – مــدى تحقيــق االمتحانــات لنواتــج 

املســتهدفة....( التعلــم 

عــرض التقاريــر علــى االطــراف املجتمعيــة) مجالــس . 24
االقســام – الوحــدة – مجلــس شــئون التعليــم – مجلــس 

الكليــة – مؤتمــر الكليــة ............(

البرامــج) تطويــر . 25 فــى تطويــر  التقاريــر  مــن  االســتفادة 
بعــض  - تطويــر مقــررات – ادخــال  التدريــب الصيفــى 
املوضوعــات الحديثــة – مقــررات اختياريــة جديــدة – 
مقــررات الكترونيــة – الحصــول علــى شــهادات مــن جهــات 

).... معتمــدة 
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استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 
تتسق مع املعايير االكاديمية وتالئم 

نواتج التعلم املستهدفة

وضــع اســترتيجية التدريــس والتعلــم والتقويــم  واعتمادهــا . 1
مــن مجلــس الكليــة.

والتعلــم . 2 للتدريــس  الكليــة  باســتراتيجية  توعيــة  نــدوة 
لتقويــم وا

مالئمــة االســتراتيجية للمعاييــر االكاديميــة ولنواتــج التعلــم . 3
املســتهدفة مــن البرامــج التعليميــة.

مراجعة استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم. 4
تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم 

والتقويم يدعم الطالب مهارات التعلم 
الذاتى ومهارات التوظيف 

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم من خالل توصيف . 5
البرامج واملقررات الدراسية.

التاكــد مــن اكتســاب الطــالب ملهــارات التعلــم مــن خــالل . 6
تقويــم الطــالب ) اعمــال الســنة – التكليفــات – 

امتحانــات الشــفوية - التعلــم الذاتــى ...(
برامج تدريبية للطالب مصممة وفقا 
لنواتج التعلم املستهدفة للبرنامج 

التعليميى 

برنامج للتدريب الصيف للطالب سنويا. 7

تحديث البرامج التدريبية سنويا طبقا لتقييم الطالب. 8

معايير لتقيم التدريب الصيف للطالب. 9

برامــج تدريبيــة للطــالب  مثــل EMC ملقــررات البيانــات . 10
 on line الكبيــرة والحوســبة الســحابية- مقــررات

للحصــول علــى شــهادات معتمــدة....

اتفاقيات تعاون مع شركات للتدريب.. 11

اليات لتنفيذ واالشراف على برامج التدريب.. 12

قائمة بمقررات التدريبية املتاحة واهميتها. 13

نــدوة للطــالب عــن مــدى اهميــة املقــررات املتاحــة مــن . 14
خــالل االتفاقيــة
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تقويم اداء الطالب فى التدريب يتم 
باساليب متنوعة وبما يتوافق مع نواتج 

التعلم املستهدفة

تقويــم الطــالب يتــم باســاليب مختلفــة ومتنوعــة . 15
لتتوافق مع نواتج التعلم املستهدفة ) تكليفات – 

مشــاريع – عــروض تقديميــة...(

مدى التوافق مع نواتج التعلم الستهدفة.. 16
فاعلية التدريب يتم باستخدام ادوات 
ومؤشرات موضوعية وتستخدم النتائج 

فى التطوير

لتقييــم . 17 الــرأى  اســتقصاء  أو  اســتبيان  تصميــم 
املتاحــة( املقــررات   – الصيفــى   ( للطــالب  التدريــب 

تحليل االستتبيان وتقييم املرود اوجه االستفادة . 18
مــن التقويم.

الدرجات املخصصة النواع التقويم 
متوازنة مع نتواتج التعلم املستهدف 

قياسها

طــرق التقويــم والدرجــات املخصصــة لــكل تقويــم . 19
ومــدى مالئمــة طــرق التقويــم مــع نواتــج التعلــم 

املســتهدفى الكتســاب املهــارات املناســب.

تقويــم اســتاذ املقــرر عــن مــدى اســتفاء االمتحــان . 20
لنواتــج التعلــم واهــداف املقــرر ) يغطــى االمتحــان 

نواتــج التعلــم(

تقيــم االمتحانــات مــدى مالئمتهــا لتحقيــق نواتــج . 21
التعلم املستهدفة بعد كل فصل درا�صى من خالل 
لجنــة مشــكلة مــن لجنــة شــئون التعليــم والطــالب.

تقرير تقييم االوراق االمتحانية ونتائج االمتحان.. 22

23 . – ســنويا  للطــالب  االمتحانيــة  النتائــج  تحليــل 
توصيــات  - ســنوات  ثــالث  اخــر  مقارنــة 
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عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة 
وعدالة وضمان سرية االمتحانات

الطالبــى) . 24 والتقويــم  االمتحانــات  الدارة  دليــل  وجــود 
وواجبــات  االمتحانــات  ادارة   – الكنتــرول  تشــكيل 
واملســاواة...( العدالــة  ضمــان   – الكنتــرول  ومســئوليات 

اليــات لالحتفــاظ بــاالوراق االجابــة بصــورة مؤمنــة ملــدة . 25
خمــس ســنوات.

الية لتسليم الجامعة الوراق االجابة. . 26
اليات تقويم الطالب تضمن العدالة 

والدقة نظام للرصد النتائج واالحتفاظ 
بها

يتضمن الدليل اليات التقويم لضمان العدالة ونظام . 27
املصالــح-  تضــارب  عــدم   ( بكفــاءة  يــدار  االمتحانــات 

الدقــة فــى التصحيــح واملراجعــة والرصــد ....(

توقيــع اعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة علــى . 28
اقــرار بعــدم وجــود اقــارب حتــى الدرجــة الرابعــة

برنامــج . 29 خــالل  مــن  وتامينهــا  الطالبيــة  النتائــج  توثيــق 
كنتــرول لرصــد النتائــج الطالبيــة وهــو متــاح اســتعاه 
مــن خــالل نظــم املعلومــات االداريــة املعمــم مســتوى 

معــة لجا ا

وجــود كنتــرول وحجــرة مســتقلة للرصــد بهــا عــدد مــن . 30
الكبيوتــر  اجهــزة 

الية لضمان سرية االمتحانات والنتائج الطالبية.. 31

اتاحــة الخصوصيــة لــكل فرقةمــن خــالل تخصيــص . 32
عضــو كنتــرول للرصــد كلمــة ســر واســتخدام

يتم مراجعة النتائج الطالبية من خالل فريق الكنترول . 33
ثــم مــن  رئيــس الكنتــرول ووكيــل الكليــة لشــئون التعليــم 

والطالب قبل توقيع النتائج.
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التغذية الراجعة للطالب عن ادائهم فى 
التقويم

اعــالن النتائــج الطالبيــة مــن خــالل البرنامــج االلكترونــى . 34
طالــب  لــكل  ويكــون  للكليــة  االلكترونــى  املوقــع  علــى 
خصوصيــة عــن طريــق الرقــم القومــى ورقــم الجلــوس 

لــب. للطا

يتــم مناقشــة الطــالب فــى النتائــج مــن خــالل اســاتذة . 35
املقــررات 

ووالحــاالت . 36 الحرجــة  الحــاالت  اجتمــاع  تنظيــم  ويتــم 
خــالل  الرأفــة  قواعــد  املتعثرين(لتطبيــق   ( القابلــة 
الفصــل الدرا�صــى الثانــى ملناقشــتهم ومتابعــة حالتهــم 

الدرا�صــى. الفصــل  طــوال 
نتائج تقويم الطالب يستفاد منها فى 

التطوير البرامج التعليمية واستراتيجية 
التدريس والتعلم 

يتم تشكيل لجنة سنويا ملقارنة النتائج التقويم للطالب . 37
لكل فرقة على حدى 

تقرير من اللجنة وعرضة على مجلس القسم والكلية . 38

تقيرير عن مقارنة النتائج الطالبية خالل ثالث سنوات.. 39

توصيــات مــن مجلــس القســم واعتمادهــا مــن مجلــس . 40
الكليــة.

قواعد للتعامل مع التظلمات موثقة 
معلنة وتوجد اليات ملراقبة تطبيقها

الية للتظلمات وااللتماسات. 41

اعــالن اليــة التظلمــات وااللتماســات والنمــاذج للطــالب . 42
مــن خــالل شــئون الطــالب – املوقــع االلكترونــى – فــى 

املحاضــرات – مســئول التواصــل الطالبــى....

تعلــن نتائــج التظلمــات مــن خــالل شــئون الطــالب أو عــن . 43
طــري البريــد االلكترونــى للطــالب .
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قواعد القبول والتحويل وتوزيع الطالب 
على البرامج واضحة ومعلنة

قواعــد القبــول وتوزيــع الطــالب علــى التخصصــات  - . 1
واعالنهــا.

الكليــة – واعالنهــا) ورقيــا . 2 والــى  مــن  التحويــل  قواعــد 
والكترونيــا(

احصائيــة اعــداد الطــالب املقبوليــن واملحويليــن مــن والــى . 3
الكليــة – لثــالث ســنوات .

اليــة ملراجعــة قواعــد القبــول والتحويــل وتوزيــع الطــالب . 4
علــى االقســام العلميــة.

للكلية اساليب فعالة لجذب الطالب 
الوافدين

برامج لجذب الطالب الوافدين الى الكلية . 5

احصائية بالطالب الوافدين على مدى ثالث سنوات . 6

نسبة الطالب الوافدين الى العدد الكلى . 7
للكلية نظام متكامل وفعال لدعم 

لطالب ويتم اعالنه للطالب
8 . – املتفوقيــن  مكافــات  ماليــة  الطالبيــة   الخدمــات 

فــى االنشــطة ودعمهــم وتشــجعهم معنويــا  واملتفوقيــن 
وماديــا.

الخدمــات الصحيــة احصائيــة بدعــم الــذى يقدم لطالب . 9
الكلية من مستشــفى الجامعة.

صندوق التكافل والدعم املقدم للطالب .. 10

احصائيــة باملســتفيدين بالخدمــات علــى مــدى الثــالث . 11
املاضيــة. ســنوات 
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للكلية نظام فعال للدعم االكاديميى 
للطالب وتقديم خدمات التوجيه املنهى 

نظام الدعم االكاديميى للطالب :. 12

دليــل الطالــب – دليــل االرشــاد االكاديميــى أو الريــادة . 13
العلميــة – نظــام الســاعات املكتبيــة وكيفيــة تفعيلــه- 

اعــالن االدلــة علــى املوقــع االلكترونــى.

دعــم الطــالب مهنيــا عــن طريــق نــدوات والتواصــل مــع . 14
صنــدوق دعــم املشــروعات الصغيــرة – زيــارة ميدانيــة 
للمشــروعات – تشــجيع الطــالب علــى ريــادة االعمــال 

تقديــم الدعــم للطــالب بتدريــب منهــى عــن طريــق مقــررات . 15
دراســية للحصــول علــى شــهادات معتمــدة 

اليــات للكشــف عــن املتفوقيــن او املتميزيــن دراســيا عــن . 16
طريق النتائج الطالبية – مسئول التواصل – الساعات 
املكتبيــة العضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل التواصــل مع 

الطــالب باملحاضــرات والسكاشــن.

تقديــر . 17 شــهادات   – للطــالب  املقــدم  املعنــوى  الدعــم 
لالشــتراك  التشــجيع  عــن طريــق  علميــة  رعايــة  جوائــز 
علــى  للحصــول  تشــجهم   – العلميــة  املســابقات  فــى 
دعــم للمشــاريع الطالبيــة توجهــم لالشــتراك باملشــاريع 

بقات. ملســا با

اليــة للتعــرف علــى الطــالب املتعثريــن مــن خــالل النتائــج . 18
االمتحانيــة الســاعات املكتبــة والتواصــل مــع الطــالب 

باملحاضــرات.

مــن . 19 اضافيــة  ســاعات  مثــل  املتعثرييــن  دعــم  برامــج 
املعيديــن واملدرســين املســاعدين تحــت اشــراف وكيــل 

الطــالب. لشــئون  الكليــة 
للكلية اليات للذو االحتياجات الخاصة 
فى املجتمع ومالئمة من خالل التجهيزات

وجود تسهيالت بالكلية لذوى االحتياجات الخاصة.. 20

بتخصيــص . 21 الخاصــة  االحتياجــات  ذوى  لدعــم  اليــة 
معامــل مناســبة لهــم – اماكــن الجلــوس فــى االمتحانــات 

ســبة. منا
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وجود تمثيل طالبى فى اللجان ذات 
الصلة

اتحــاد . 22 رئيــس  بحضــور  الطــالب  مــن  مشــاركة  يوجــد 
الطالب مجلس الكلية خاصة جزئية الخاصة بمناقشة 

شــئون الطــالب .

مشاركة ايضا بتشكيل صندوق التكافل االجتماعى.. 23

مشاركة طالب بمجلس ادارة وحدة ضمان الجودة . 24

اشــراك الطــالب فــى االعــالن عــن املقــررات االلكترونيــة . 25
بهــا  لالشــتراك  الطــالب  وتحفيــز   ON line املتاحــة 

معتمــدة. شــهادات  علــى  للحصــول 

االنشطة الطالبية متنوعة وتوفر الكلية 
املوارد املناسبة 

تشارك الكلية بانواع مختلفة من االنشطة الطالبية . 26

بيان بمشــاركات الطالب بانشــطة على مســتوى الجامعة . 27
والخارجيــة 

تقرير باملراكز التى حصلت عليها الكلية بانشطة الطالب . 28
خالل السنوات االخيرة.

للكلية وسائل مناسبة لقياس اراء 
الطالب ودراستها واالستفادة من النتائج 

فى اتخاذ االجراءات 

استبيان لتقييم العملية التعليمية من الطالب.. 29

اجــراءات . 30 فــى  منهــا  واالســتفادة  االســتبيانات  تحليــل 
. لتصحيــح ا

مثــل تغيــر اســتاذ مقــرر) تــم تغيــر اســتاذ مقــرر االحصــاء . 31
الطالبيــة  النتائــج  جانــب  الــى  منــه  الطــالب  لشــكوى 
الضعيفــة- تغيــر اســتاذ اللغــة االنجليزيــة لعــدم االلتــزام- 

)...

مناقشــة النتائــج االمتحانيــة بمجلــس القســم مــن خــالل . 32
تقريــر لجنــة تقييــم االمتحانــات.
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للكلية الية ملتابعة والتواصل مع 
الخريجين وقواعد بيانات خاصة بهم 

تحدث دوريا

الكليــة . 33 وكيــل  تتبــع  الخريجيــن   ملتابعــة  وحــدة  انشــاء 
البيئــة. وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  لشــئون 

تشكيل لجنة متابعة الخريجين	 

الخريجيــن . 34 بيانــات  لتحديــث  واليــة  بيانــات  قاعــدة 
. بعتهــم ومتا

استقصاء اراء الخريجين عن طريق االستبيانات.. 35

 
توفر الكلية برامج للتنمية املهنية 

والتعلم املستمر وفقا الحتياجات سوق 
لعمل

الرابعــة . 36 الفرقــة  مــن  بدايــة  الخريجيــن  مهــارات  تنميــة 
الحديثــة الدراســية  املقــررات  ببعــض 

تنظيــم نــدوات عــن كيفيــة تمويــل املشــاريع الصغيــرة مــن . 37
خــالل الصنــدوق االجتماعــى.

تحفيــز الخريجيــن لالشــتراك فــى مقــررات متاحــة بنظــام . 38
شــهادة  علــى  الحصــول  ويمكــن  االلكترونــى  التعليــم 

العمــل. تفيــد ســوق  معتمــدة 
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خطة البحث العلمى وارتبطها بخطة 
الجامعة

يوجد خطة للبحث العلمى – وتم اعتمادها من مجلس . 1
الكليــة

ترتبط خطة الكلية للبحث العلمى بخطة الجامعة. 2

تتالئــم امكانيــات الكليــة مــع انشــطة الخطــة مــن خــالل . 3
دعــم الجامعــة.
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للكلية اليات فاعلة لنشر الوعى 
باخالقيات البحث العلمى

تــم عمــل دليــل الخالقيــات البحــث العلمــى واخالقيــات . 4
ملهنــة ا

تشكيل لجنة الخالقيات البحث العلمى بالكلية.. 5

يوجــد اجــراءات تــم وضعهــا للموافقــة علــى خطــة البحــث) . 6
املاجســتير والدكتــوراه( قبــل املوافقــة علــى  التســجيل 

بمجلــس القســم والكليــة.

شــرط حصــول الطالــب علــى شــهادة مــن املكتبــة الرقميــة . 7
بعــدم تكــرار خطــة البحــث قبــل اعتمــاد خطــة البحــث.

املوارد املتاحة كافية النشطة البحث 
العلمى وتسعى الكلية للمشاركة 

بمشروعات بحثية

اشــتراك الكليــة فــى مشــروع بحثــى مــن stdf باالشــتراك مــع . 8
شركة اميسال ) يتم من خالل املشروع بعض االبحاث 

للطــالب الدراســات العليــا- الــى جانــب خدمــة املجتمــع(

تشــارك الكليــة بعــض الكليــا فــى كثيــر مــن االبحــاث عــن . 9
طريــق املجموعــات البحثيــة التــى تــم انشــائها مــن اعضــاء 

هيئــة التدريــس.

تم ارسال اكثر من مشروع لدعمه من الجامعة. 10

يتــم دعــم البحــث العلمــى مــن خــالل مصاريــف طــالب . 11
الدراســات العليــا بصنــدوق رفــع الكفــاءة.

توافر مناخ واساليب لدعم البحث 
العلمى 

تنمية قدرات الباحثين وتشجيع ودعم 
االبحاث املشتركة بين التخصصات 

املختلفة

يتــم دعــم اعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة مــن . 12
خــالل حضــور املؤتمــرات الخارجيــة والداخليــة بدعــم 

مــن الجامعــة

الية دعم املؤتمرات والبحوث  من خالل الجامعة. 13

تشجيع انشاء مجموعات بحثية . 14

ســنوات . 15 الثــالث  خــالل  البحثيــة  املجموعــات  انشــطة 
بقة. الســا

وجــود بعــض خطــط الدراســات العليــا التطبيقيــة التــى . 16
يمكــن تســويقها مــن خــالل مركــز الخدمــة العامــة.
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االنتاج البحثصي تناسب مع اعداد 
اعضاء هيئة التدريس

احصائيــة باالبحــاث التــى تــم نشــرها علــى مــدى الثــالث . 17
ســنوات .

نسبة االبحاث الى اعضاء هيئة التدريس. 18

عــدد اعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم تكريمهــم بعيــد . 19
العلــم.

اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 
والطالب يشاركون فى االنشطة 
واملشروعات واملؤتمرات العلمية.

تشــجيع اعضــاء هيئــة التدريــس علــى النشــر العلمــى مــن . 20
خــالل املوافقــة وارســال االوراق الــى الجامعــة لدعمهــم 

تحمــل التكلفــة.

تشــجيع اعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة علــى . 21
املشاركة فى الندوات وورش العمل تنظيمها بالكلية ومع 

الكليــات االخــرى.

حضــور اعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة مؤتمــر . 22
املعرفــة  نحــو مجتمــع   “ فــى 2017/10  القطــاع  لجنــة 

واالبتــكار”
للكلية قواعد بيانات للبحوث 

واالنشطة العلمية
املنشــورة . 23 للالبحــاث  بيانــات  قاعــدة  انشــاء 

ســنويا. وتحديثهــا 

عــدد . 24 مــن  التطبيقيــة  االبحــاث  نســب  تحديــد 
تســويقها. يمكــن  والتــى  جميهعــا  االبحــاث 

وجــود اكثــر مــن اتفاقيــة تعــاون بيــن الكليــة وكليــات . 25
الحاســبات

التدريــس . 26 هيئــة  اعضــاء  بيــن  فعالــة  مشــاركة 
واعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــات الحاســبات االخــرى 

العلمــى. واالشــراف  الخبــرات  لتبــادل 

حصول بعض اعضاء هيئة التدريس على جوائز . 27
تفــوق علمــى وتكريمهــم بعيــد العلــم 

حصــول عضــو هيئــة تدريــس علــى بــراءة اختــرع . 28
الجامعــة. مــن  وتكريمــه 

بعضويــة . 29 تدريــس  هيئــة  اعضــاء  مــن  مشــاركة 
ابحــاث لتحكيــم  دوليــة  هيئــات 

هيئــة . 30 اعضــاء  لترقيــة  االبحــاث  بعــض  تحكيــم 
العلميــة. باللجــان  التدريــس 
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للكلية مؤتمر علمى دورى او املشاركة فى 
املؤتمرات

اكتوبــر . 31  6 حاســبات  وكليــة  الكليــة  بيــن  تعــاون 
علمــى. مؤتمــر  لتنظيــم 

مشــاركة الكليــة فــى تنظيــم مؤتمــر “ نحــو مجتمــع . 32
املعرفــة واالبتــكار “ مــن خــالل عميــد الكليــة والتغطيــة 

االعالميــة.

برامج متنوعة للدراسات العليا تحقق 
رؤية ورسالة املؤسسة وتقابل متغيرات 

سوق العمل

برامج للترويج للدراسات العليا

بيــان بالدراســات العلميــة وبرامــج الدراســات العليــا التــى . 1
تمنــح مــن الكليــة.

ورســالة . 2 رؤيــة  تحقــق  عليــا  دراســات  برامــج  تصميــم 
الكليــة) وثيقــة لتوافــق برامــج الدراســات العليــا مــع رؤيــة 

الكليــة. ورســالة 

بالدراســات . 3 امللتحقيــن  تطــور  عــن  احصائيــة  بيانــات 
ســنوات. ثــالث  خــالل  العليــا 

4 . – املختلفــة  بكليــات  الدراســات  برامــج  بيــن  مقارنــات 
العمــل. ســوق  اســتقراء 

هيئــة . 5 اعضــاء   ( العليــا  للدراســات  الترويــج  وســائل 
التدريــس املنتدبيــن بالكليــات املختلفــة – اعالنــات علــى 
والكليــات  بالكليــة  عمــل  ورش   – االلكترونــى  املوقــع 
والكليــات  الكليــة  بيــن  تعــاون  اتفاقيــات   – االخــرى 

واملعاهــد......( الخاصــة 
معايير لبرامج الدراسات العليا معتمدة 

من املجالس وتتوافق مع املعايير 
القياسية

تتبنــى الكليــة معاييــر االكاديميــة لبرامــج الدراســات العليــا . 6
– عرضهــا ومناقشــتها بمجلــس القســم والكليــة- 

دراســة الفجــوة بيــن املعاييــر املتبنــاه واملعاييــر املرجعيــة) . 7
االطــار القومــى لجــدارات املعتمــد مــن الهيئــة للدبلومــات 

– واملاجســتير – والدكتــوراه(
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برامج الدراسات العليا موصفة 
وتتوافق مع نتائج التعلم املستهدفة لكل 

برنامج مع املعايير القياسية.

توصيف برامج الدراسات العليا.. 8

توافــق البرامــج وتوصيفهــا مــع املعاييــر االكاديميــة املتبنــاه . 9
ملرحلــة  للهيئــة  القومــى  االطــار  لجــدارات  وتحقيقهــا 

العليــا. الدراســات 

نواتج التعلم لكل برنامج يتسق مع 
مقرراته وتوصيف املقرر يوضح طرق 

التدريس والتقويم.

توصيــف املقــررات الدراســية لــكل برنامــج ومــدى توافــق . 10
طــرق التدريــس والتعلــم والتقويــم

مصفوفــة للمقــررات الدراســية مــع مخرجــات التعلــم . 11
املســتهدفة لــكل برنامــج دراســات عليــا) الدبلومــات – 

الدكتــوراه(  – املاجســتير 

للكلية طرق تدريس مناسبة لتحقيق 
نواتج التعلم للمقررات الدراسية 

والبرامج التعليمية

للدراســات . 12 والتقويــم  والتعلــم  للتدريــس  اســتراتيجة 
. لعليــا ا

والتعلــم . 13 التدريــس  طــرق  توافــق  مــدى  توضــح  وثيقــة 
املســتهدفة. التعلــم  لنواتــج  والتقويــم 

املوارد واالمكانيات الالزمة لعملية 
التعليمية والبحثية مالئمة لنواتج 

التعلم.

يوجــد بالكليــة معامــل مجهــزة للحاســب االلــى – قاعــات . 14
مناســبة للتدريــس – الــى جانــب توافــر االنترنــت 

تــم تحديــث بعــض املعامــل لتواكــب برامــج الدراســات . 15
يتــم توافــر املعامــل لطــالب الدراســات العليــا  العليــا.- 

االســبوع. طــوال 

كما تتوافر لهم كتب عن طريق املكتبة واملكتبة الرقمية . 16
– بنــك املعرفــة املصــرى مــن خــالل انشــاء حســاب لهــم 

علــى موقــع الجامعــة مــن خــالل متخصصيــن بالكليــة.
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تقويم طالب الدراسات العليا يتسم 
باملوضوعية واستخدام اساليب 

متنوعة ومالئمة لقياس نتواج التعلم 
املستهدفة

تتنــوع طــرق التقويــم لطــالب الدراســات العليــا) عملــى – . 17
شــفوى – عــروض – تعلــم ذات – امتحانــات نظريــة( – 

اســتراتيجية التقويــم

تقريــر عــن مــدى تحقــق مخرجــات التعلــم املســتهدفى مــن . 18
نتائــج االمتحانيــة لطــالب الدراســات العليــا كل فصــل 

درا�صــى 

مقارنات للنتائج االمتحانية على مدى السنوات.. 19

تقيم ذاتى من خالل استاذ املقرر مدى تحقق االمتحان . 20
الهداف املقر  ومنها مدى تحقق نواتج التعلم املستهدفة 

من البرنامج بعد استكماله وتخرج طالب منه.
البرامج واملقررات يتم مراجعتها بصورة 

دورية بمشاركة مراجعين خارجيين 
وداخليين.

ومــدى . 21 الدراســية  واملقــررات  البرامــج  ملراجعــة  اليــة 
املجتمعيــة. االحتياجــات  مــع  توافقهــا 

تقييم البرامج من مراجعيين داخليين وخارديين . 22

معايير اختيار املراجعيين. واعتمادها. 23

دراســة تقاريــر املراجعييــن واتخــاذ اجــراءات التحســين . 24
والتطويــر.

للكلية تقارير سنوية ملقررات الدراسية 
والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام 

بالتوصيف ومدى استفادة الكلية منها 
لوضع خطط للتحسين والتطوير.

البرامــج . 25 تقاريــر   – الدراســية  املقــررات  تقاريــر  ملفــات 
العليــا. الدراســات  لبرامــج  الدراســية 

تقييــم البرامــج واملقــررات الدراســية مــن قبــل الطــالب . 26
واعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف التطويــر

مناقشة التقيمات مع االطراف املعنية.. 27

خطط التحسين باملقررات الدراسية والبرامج. 28
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اليات التسجيل واالشراف بالدراسات 
العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها 

دوريا 

ضمانات العدالة لتوزيع االشراف 
العلمى على الرسائل وفقا لتخصصات

العليــا . 29 بالدراســات  واالشــراف   – للتســجيل  اليــات 
املاجســتير  لطــالب  معلنــة  التســجيل  واجــراءات   –

والدكتــوراه.

مراجعة دورية الجراءات التسجيل .. 30

وفقــا . 31 العلمــى  االشــراف  لتوزيــع  لضمــان  اجــراءات 
ت لتخصصــا

وسائل مناسب لقياس اراء طالب 
الدراسات العليا  واتخاذ االجراءات 

الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج 
فى اتخاذ  االجراءات التصحيحية

وتقيــم البرنامــج مــن طــالب الدراســات العليــا لــكل برنامــج  . 32
للتطويــر والتحســين.

تحليل اراء االستبيات واتخاذ اجراءات التحسين . 33

لجنــة . 34 املختصــة)  املجالــس  مــن  االجــراءات  اعتمــاد 
كليــة(. مجلــس   – دراســات 
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للكلية خطة مفعلة لخدمة املجتمع 
وتنمية البيئة

احتياجــات . 1 تراعــى  ســنويا  املجتمــع  لخدمــة  خطــة 
املجتمعيــة ومتوافقــة مــع الخطــة االســتراتيجية للكليــة 

معــة. لجا وا

اعتماد الخطة من مجلس الكلية . 2

ورش ونــدوات للتوعيــة بخطــة خدمــة املجتمــع مــن خالل . 3
لجنة خدمة املجتمع ومجالس االقســام.

للكلية كيان فاعلة فى مجال خدمة 
املجتمع وتنمية البيئة

نــدوات وورش عمــل لوحــدات التــى تتبــع خدمــة املجتمــع . 4
) وحــدة ادارة االزمــات والكــوارث – مركــز الخدمــة العامــة 
ووحــدة متابعــة الخريجيــن – مســاهمات مــن التعليــم 

االلكترونــى لخدمــة املجتمــع.

تقاريــر عــن االنشــطة التــى تتــم وملــف لتقييــم االنشــطة . 5
وخطــط للتحســين.
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للكلية انشطة متنوعة موجه لتنمية 
البيئة وخدمة املجتمع تلبى احتياجاته.

االنشطة لخدمة املجتمع الداخلى والخارجى:. 6

زيــارات لطــالب املــدارس للكليــة لتعــرف علــى هويــة الكليــة 	 
- مشــاركة مــن الطــالب للتواصــل مــع طــالب املــدارس 

دعم للطالب املتفوقين فى البرمجيات 	 

التواصل مع الجهات الخارجية لتوعية الطالب بالعمل 	 
التطوعى واملشــاريع الصغيرة.

دورات وتدريبات لخدمة املجتمع الداخلى والخارجى.	 

للكلية اليات لتمثيل فاعال لالطراف 
املجتمعية فى صنع القرار ودعم موارد 

الكلية وتنفيذ البرامج

محاضــر اجتماعــات ولجــان وتقاريــر عــن املشــاركات التــى . 7
تمــت مــن خــالل الكليــة ومــدى االســتفادة منهــا 

قائمــة باملشــاركات التــى تمــت مــن خــالل قطــاع خدمــة . 8
البيئــة. املجتمــع وتنميــة 

للكلية وسائل مناسب لقياس اراء 
املجتمع واالستفادة من النتائج فى اتخاذ 

اجراءات تصحيحية.

مــدى . 9 لقيــاس  ولقــاءات   – ومقابــالت   – اســتبيانات 
الكليــة  خدمــات  مــن  االســتفادة 

التواصــل مــع منظمــات ســوق العمــل  )جهــات توظيــف( . 10
خريجــى الكليــة لقيــاس مــدى موائمــة الخريــج ملتطلبــات 

العمــل.

وغيرها . 11
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رؤية املؤسسة1
املؤسســة  تطمــح  ملــا  مختصــر  وصــف  هــى  املؤسســة  رؤيــة 

املؤسســة. مجتمــع  إلــى  وتهــدف  املســتقبل،  فــى  لتحققــه 

رسالة املؤسسة2
رســالة املؤسســة عبــارة عــن فقــرة تعبــر عــن ماهيــة املؤسســة 
وعــن ســبب وجودهــا وتحــدد نطــاق وكيفيــة عملياتهــا ومــا تقدمــه 

للمجتمــع

3
املعايير األكاديمية القومية 

)NARS( املرجعية

املعاييــر األكاديميــة للبرامــج التعليميــة املختلفــة والتــي أعدتهــا 
ملختلــف  وممثليــن  متخصصيــن  بخبــراء  باالســتعانة  الهيئــة 
قطاعات املستفيدين. وتمثل هذه املعايير الحد األدنى املطلوب 

لالعتمــاد. تحقيقــه 

4
املعايير االكاديمية املرجعية 

ARS

املعاييــر التــى تحددهــا املؤسســة التعليميــة للبرامــج املختلفــة 
بهــا بشــرط يكــون مســتوى املعــارف واملهــارات بهــا أعلــى مــن الحــد 

االدنــى للمعاييــر القوميــة املرجعيــة

االعتماد5

يقصد باالغتماد تلك العملية املنهجية التى تستهدف تمكين 
املؤسســة التعليميــة مــن الحصــول علــى صفــة مميــزة، وهويــة 
معترف بها محليا ودوليا، والتى تعكس بوضوح نجاحهافى تطبيق 
اســتراتيجيات وسياســات واجــراءات فعالــة لتحســين الجــودة فــى 
عملياتهــا وانشــطتها ومخرجاتهــا، ويحقــق مســتويات عاليــة مــن 

رضــا املســتفيدين.

التقويم الذاتي6

العمليــة الخاصــة بتقويــم األداء الكلــى للمؤسســة عــن طريــق 
املؤسســة نفســها، وذلــك للكشــف عــن مجــاالت الضعــف فــي 
قدرتهــا املؤسســية وفاعليتهــا التعليميــة لتحقيــق رســالتها وغاياتهــا 

االســتراتيجية. وأهدافهــا 

الدراسة الذاتية:7

إحــدى الوســائل األساســية للتقويــم الذاتــي، وتعتمــد أساســا 
علــى توصيــف وتشــخيص الوضــع الراهــن فــي املؤسســة، وتحديــد 
مجاالت القوة والضعف، وتحديد مجاالت التحســين والتطوير 

املمكنــة.

التقرير السنوي للمؤسسة8

الخاضعــة  للمؤسســة  بالنســبة  للهيئــة  ســنويا  يقــدم  تقريــر 
للتقويم واالعتماد، يوضح نتائج التقويم الذاتي ألداء املؤسسة 
فــي الســنة الدراســية املاضيــة، وكذلــك أوجــه التحســين لنقــاط 
الضعف، وأوجه التعزيز لنقاط القوة في ضوء تقارير املراجعين 

املعتمديــن.
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مواصفات الخريج9

مجموعــة مــن املواصفــات التــى تحددهــا املؤسســة التعليميــة 
مــن خــالل تبنــى املعاييــر االكاديميــة ويحققهــا البرنامــج التعليميــى 
فى الخريج وفق ما يقدمه للطالب من معارف ومهارات وذلك فة 
ضــوء االجتياجــات املهنيــة ومتطلبــات وتوقعــات املجتمــع وســوق 

العمــل

تقويم الطالب10

مجموعة من الطرق التي من بينها االمتحانات تقرها املؤسسة 
لقيــاس مــدى إنجــاز وتحقيــق نتائــج التعلــم املســتهدفة )قــدرات 
ومهارات الطالب املعرفية والذهنية واملهنية( من برنامج تعليمي 

أو مقــرر درا�صــي معيــن.

التعلم الذاتي11
ومهاراتــه  قدراتــه  تنميــة  فــي  االســتمرار  علــى  الطالــب  قــدرة 
، وذلك بخالف الطرق النمطية 

ً
املعرفية والذهنية واملهنية ذاتيا

فــي التعلــم.

أنماط التعلم12
هــي الطــرق املختلفــة التــي تتــم مــن خاللهــا عمليــة التعلــم ومنهــا 

التعلــم وجهــا لوجــه، والتعلــم عــن بعــد، والتعلــم اإللكترونــي.

مخرجات التعلم املستهدفة13

النتائــج املســتهدفة مــن التعلــم وهــي املعرفــة والفهــم واملهــارات 
التــي تســعى إلــى تحقيقهــا املؤسســة، مــن خــالل برامجهــا املختلفــة 
واملرتبطــة برســالتها، وتعكــس املعاييــر األكاديميــة، وتكــون قابلــة 
لتقويــم  املختلفــة  بالطــرق  واضــح  بشــكل  وترتبــط  للقيــاس، 

الطــالب.

البرنامج التعليمي14

يتم تنفيذه في مؤسسات التعليم العالي، ويهدف إلى الحصول 
علــى درجــة علميــة معينــة )مثــال ذلــك بكالوريــوس/ ليســانس/ 
ماجســتير/ دكتــوراه( ، ويتضمــن املناهــج واملقــررات واألنشــطة 
التــي تكســب الطالــب املعرفــة واملهــارات والقيــم الالزمــة لتحقيــق 
أهــداف تعليميــة مخططــة، وفــي تخصــص درا�صــي محــدد. وعــادة 
 أو أكثــر.

ً
 واحــدا

ً
 تعليميــا

ً
تقــدم مؤسســة التعليــم العالــي برنامجــا

15

املؤسســة، وحدة ضمان الجودة داخــل  الجــودة  ضمــان  عــن  املســئولة  الوحــدة 
باملمارســات  الخاصــة  واألدلــة  الوثائــق  كافــة  لديهــا  وتتوافــر 

املؤسســة. فــي  الجــودة  إلدارة  التطبيقيــة 

التحليل البيئي للمؤسسة16
للمؤسســة  والخارجيــة  الداخليــة  البيئــة  تحليــل  عمليــة 
باســتخدام أســلوب )SWOT( لتحديــد مجــاالت القــوة والضعــف 
باملؤسســة، والفــرص املتاحــة والتهديــدات القائمــة واملتوقعــة.
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التخطيط االسترااتيجى17

عمليــة تنطــوي علــى التنبــؤ باملســتقبل لفتــرة زمنيــة طويلــة 
)5 ســنوات فأكثــر(، وتحديــد رؤيــة ورســالة املؤسســة وغاياتهــا 
وأهدافها االستراتيجية التي يجب أن تسعى إلى تحقيقها في هذه 

الفتــرة، وكذلــك الوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك.

الخطة االستراتيجية18

أن  ويجــب  االســتراتيجي،  التخطيــط  تمثــل مخرجــات عمليــة 
تكون مكتوبة ومعتمدة وتحدد رؤية ورسالة املؤسسة، وغاياتها 
وأهدافها االستراتيجية، والوسائل املتاحة واملستقبلية لتحقيق 

ذلــك، وتعكــس اســتراتيجية الجامعــة/ األكاديميــة.

الخطة التنفيذية الستراتيجية الكلية19

تتضمــن مختلــف األنشــطة واملهــام املطلــوب القيــام بهــا مــن 
مــع  االســتراتيجية،  وأهدافهــا  املؤسســة  غايــات  تحقيــق  أجــل 
تحديــد دقيــق للمســئوليات والجــدول الزمنــي ومؤشــرات املتابعــة 

اإلنجــاز. ومســتويات  والتقييــم، 

السياسات20

املختلفــة  األنشــطة  مجــاالت  فــي  القــرارات  التخــاذ  مرشــد 
باملؤسســة، مثــل أنشــطة التعليــم والدراســات العليــا، والبحــث 
تكــون  أن  ويجــب  البيئــة،  وتنميــة  املجتمــع  وخدمــة  العلمــي، 

ومعتمــدة. مكتوبــة  السياســات 

األطراف املجتمعية21

كافــة األفــراد واملؤسســات والجهــات التــي لهــا اهتمــام مشــروع 
أو مصلحــة مــا أو تتحمــل مخاطــر ناتجــة عــن املوضــوع املشــار 
إليــه تبعــا للســياق. ويقصــد بهــم بالنســبة للمؤسســة التعليميــة 
بصفــة عامــة: الطــالب, وأوليــاء األمــور، وأعضــاء هيئــة التدريــس 
مؤسســات  و  وأفــراد  باملؤسســة،   والعاملــون  ومعاونوهــم، 
املجتمع املدني التي تتعامل مع املؤسسة، سواء كانوا مستهلكين 
يشــكلون  أو  للتدريــب،  أماكــن  بتوفيــر  يقومــون  أو  لخدماتهــا، 
. و يتغيــر نطــاق األطــراف 

ً
املجتمــع املحلــي للمؤسســة جغرافيــا

املجتمعيــة بتغيــر الســياق املذكــورة فيــه.

املنسق22
أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس الــذي تقــوم املؤسســة بترشــيحه 
ليتولــى التنســيق إلجــراء عمليــة املراجعــة والتقويــم، وذلــك قبــل 

وأثنــاء وبعــد الزيــارة امليدانيــة لفريــق املراجعيــن.

منظمات سوق العمل22
املؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة واملشتركة، 

التي تتيح فرص التوظف لخريجي املؤسسة.
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املراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع: 

املعايير القومية القياسية للحاسبات 2010.	 

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى االصدار الثالث يوليو 2015.	 

دليل الطالب للجودة اصدار 2009 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .	 

الخطة االستراتيجية للجامعة 2021-2016	 

الخطة االستراتيجية للكلية 2021-2016	 

سياسات الكلية  استراتيجية التعليم والتدريس والتقويم وتم االعتماد من مجلس الكلية رقم 58 بتاريخ 	 
. 2016/10/17


