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دتةرررت ل   دهررريبي  اتي وررر  اتق ت ررر  تضررر     ررر  م اتبي ررر   

دا  ب     يمف ت ح م تي    ه ه ات  ر ه   دات ةرت ل     رم 

 تي     اتبق ي  دا  ب   . ات صب   اسبصماتي  با ات ااحل 

 

هررر ه ات  ررر ه   دات ةرررت ل   ترررع   ت رررل  ايب ررر يدقرررم تررر  

تررر ى رترررميتئ اتي وررر    ااتيررر تاا  ب ررر   ت  سسررر   اتبي ررر   

م. 2009اتق ت   تض       م اتبي ر   دا  ب ر   برا رسسرت  

 غاض  شا ثق ب  اتت  م ترم  اتسر  م ر ضر د  اتث  ادا تماي 

ا  ا  ه ورر  اتبررميي  دتيرر د  ي  دا  اييرر ع داتتررد   ي  ررر  

. بررا إررر ي تشررادو اتبترر يا ات سررب ا داتب ه ررل   تيرر  سرر ه  
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 م.1975عام اآلداب  كلية تأسست 
 :تسعى كلية اآلداب جامعة سوهاج أن تكون من الكليات المتميزة  رؤية الكلية

علميًا وبحثيًا واجتماعيًا في إطار المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية للجودة 

 الشاملة.
 :تعمل كلية اآلداب جامعة سوهاج على إعداد خريجين مؤهلين  رسالة الكلية 

كما تعمل ، علميًا وعمليًا مكتسبين المهارات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل

على تحقيق أهداف التعليم المستمر وذلك من خالل ما تقدمه من برامج مختلفة في 

وتنمية مهارات البحث العلمي في مجال ، مرحلتي الليسانس والدراسات العليا

تحقيق شراكة فعالة في مجال خدمة و، اللغات والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 المجتمع وتنمية البيئة.
 معايري اجلودة وتقييم األداء

 
 : القدرة المؤسسية -أواًل
 :االستراتيجيالتخطيط  -1

والمتمثلة ، االستراتيجية على جميع العناصر األساسية للعمل بالكلية الخطة تشتمل

 األهداف االستراتيجية. وكذا، والغايات النهائية، في رؤية الكلية ورسالتها

تعكس رسالة الكلية رسالة ، كذلك بخطة الجامعة للكلية الخطة االستراتيجية وترتبط

وتقوم كالهما على محاور أساسية وهى التعليم والبحث العلمي ، الجامعة بصورة جيدة

 وخدمة المجتمع.

 
 :الهيكل التنظيمي -2
، ا لمعللايير الجللودة المحليللة واإلقليميللةمالئللم لطبيعللة نشللاط الكليللة طبقلل التنظيملليالهيكللل  

 ويتكون من:

 ويضم: ، أوالً: الهيكل األكاديمي للكلية 

 . مجلس الكلية 

 . عميد الكلية 

 .وكالء الكلية 

o .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

o .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

o .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 قسام العلمية: يوجد بالكلية ستة عشر قسماً علمياً.األ 
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 وحدة الجودة بالكلية 

 ويضم:، ثانياً: الهيكل اإلداري للكلية

 .أمين الكلية 

 والموازنللة، والحسللابات، األقسللام اإلداريللة: وتشللمل إدارات شللئون العللاملين ،

، والخلريجين، وشئون الطالب، والمخازن، والمشتريات، الصرف والتحصيل

 والشئون العامة.، والمكتبة، والعالقات الثقافية، اسات العلياوالدر

 ثالثا: الوحدات ذات الطابع الخاص والوحدات المستحدثة:

ومركز ، مثل مركز اللغات، بعض الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص وتشمل

باإلضافة إلي بعض الوحدات ، ومركز دراسات وبحوث اآلثار والترميم، بحوث التراث

ووحدة تطوير نظم ، ستحدثة بالكلية كوحدة األمن والسالمة إدارة األزمات والكوارثالم

ووحدة ، ووحدة متابعة الخريجين، ووحدة الخدمات الطالبية، تقويم الطالب واالمتحانات

 وغيرها من الوحدات المستحدثة األخرى.، ووحدة الصيانة، اإلعالم والعالقات العامة

 

 : مةالقيادة والحوك -3
التزمت الكلية بتحقيق المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس والتعبير عن آرائهم _ 

واستخدمت الكلية بطاقات ، مقررا_ عند اختيار رؤساء األقسام و تعيينهم كانكما 

االنتخاب كآلية تسمح لجميع أعضاء الكلية بإبداء الرأي والمشاركة في اختيار القيادات 

 األكاديمية 

الذي يشجع على ، تبنت الكلية نمط القيادة الديمقراطيعن نمط القيادة ؛ فقد وأما 

واستخدمت الكلية أسلوب الحوار في ، وإبداء الرأي وحرية النقد واالبتكارالمشاركة 

 الوصول إلى القرارات 

كما حرصت القيادة ، و حرصت القيادة على األخذ بآراء العاملين بالكلية ومقترحاتهم

 آليات للتجاوب والتفاعل منها:على تفعيل 

 سياسة الباب المفتوح. -

 اتخاذ القرار المناسب بشأن أولويات ومتغيرات التطوير. -

وفرت الكلية خطة للتدريب وتنمية وأما عن تدريب القيادات األكاديمية ، فقد 

الجودة ومركز تنمية قدرات المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية بالتعاون مع مراكز 

 ضاء هيئة التدريس .أع

 

طبقلللا للملللوارد الملللوارد  :دور القيلللادات األكاديميلللة فلللي تنميلللة الملللوارد الذاتيلللة للمؤسسلللة

فإن القيادة وضعت خطة واقعية لتنميلة مواردهلا الذاتيلة ، المخصصة من الجامعة للمؤسسة

ة في ضوء االحتياجات الحالية والمستقبلية كملا أوضلحتها الدراسلة الذاتيلة ومكونلات الخطل

االسللتراتيجية والخطللط التنفيذيللة. وتعتمللد الكليللة فللي ذلللك علللى القللوة البشللرية واإلمكانيللات 

المادية المتاحة إذ تقدم الكلية برامج تدريبية لعديد من المستفيدين وتخصص نسبة من دخلل 

 دحمم اتم   اتتد ا   

    تبلف ا ث ي 

   اتصايت   

نظم تقويم  وحدة

   الطالب  واالمتحانات
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كملا تخصلص جلزء لشلراء أجهلزة ، هذه التدريبات لصيانة البنية التحتية للكلية وترميماتهلا

رتكز هذه الخطة بدرجة كبيرة عللى الوحلدات ذات الطلابع الخلاص وملا تتضلمنه حديثة. وت

 . من دورات تدريبية تسهم في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة

 

استعانت إدارة الكلية بلآراء ممثللين  : ةيالمؤسسدور المشاركة الطالبية في اتخاذ القرارات 

ية التعليمية مثلل: ججلدول االمتحانلات عن الطالب في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالعمل

األنشطة األكاديمية... إلخ وملن الوسلائل المسلتخدمة فلي اسلتطالء آراء الطلالب ، الدراسية

اسللللتطالء آراء باسللللتخدام قللللوائم ، لقللللاءات ونللللدوات /صللللناديق المقترحللللات والشللللكاوى 

 االستقصاء.

 المصداقية واألخالقيات -4
ة والنشلر. واإلجلراءات التلي تتبعهلا الكليلة للمحافظلة تلتزم الكلية بحقوق الملكية الفكري

ميثللاق ً معتمللد وموثللق لحقللوق الملكيللة تتمثللل فللي  وجللود   :علللى حقللوق التللأليش والنشللر

يتضللمن التزاملات أعضللاء هيئللة التللدريس نحللو البحللث  األخالقلليكمللا أن الميثللاق ، الفكريلة

 العلمي 

 

، لنشر ثقافة حقلوق الملكيلة الفكريلة والنشلرتبذل الكلية جهودا  :حقوق الملكية الفكريةثقافة 

حيث تستخدم الكليلة وسلائل محلددة لنشلر ثقافلة حقلوق الملكيلة الفكريلة والنشلر منهلا تلوافر 

، وهو متاح للجميع ج أقسلام علميلة وإداراتب بالكليلة، ميثاق  شرف أخالقي للنشر والتأليش

 عقد ندوات وحلقات بحث لنشر هذه الثقافة. 

 

تضللع الكليللة أكثللر مللن  :للشللكاوى والمقترحللات الوعللود المقدمللة اسللتجابةالمصللداقية فللي 

مثلل ، وتوضع الصناديق فلي أملاكن بلارزة بالكليلة، صندوق خاص بالشكاوي والمقترحات

أمام مكتب العميد والوكالء ورؤسلاء األقسلام وأملام مكاتلب شلئون الطلالب والخلريجين ... 

عللى تللك الشلكاوي  واالطلالءفة دوريلة ويتم فتح صندوق الشكاوي والمقترحات بصل، إلخ

 والقيام بإخطار األفراد بنتيجة الشكوى. ، والمقترحات

 

 خالقيات المهنية للمؤسسة التعليميةاأل

 فليتضلع الكليلة ج ميثاقلا أخالقيلا ب موثقلا ومعتملدا ومعلنلا  :دليل أخالقيات المهنيلة بالكليلة 

 ة. صورة دليل يلتزم به جميع أعضاء الكلي

وتراقلب الكليلة ، يلتزم جميع العاملين بالكليلة بأخالقيلات المهنلة :مهنةلا اتأخالقيم باللتزاا 

تطبيق جميع الممارسات األخالقية للوظيفة على كافة المستويات: مثلل االلتلزام بأخالقيلات 

واحتلرام حقلوق اآلخلرين.. ، والرؤسلاء والمرؤوسلين، وأمانة التعاملل ملع اللزمالء، المهنة

 الخ. 
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 از اإلداريالجه -5
 تعيين وترقية القيادات اإلداريةمعايير اختيار و

 ي  :  تم إعداد معايير جديدة مقترحة الختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية كما

 يشهد بااللتزام والنزاهة  الذيالسجل الوظيفي  المعيار األول الحاكم:

 الكفاءة اإلدارية والقيادية  المعيار الثاني:

 األنشطة القومية والخدمات الطالبية ومجال التطوير والجودة فيالمشاركة  ثالث:المعيار ال

 السمات الشخصية المعيار الرابع:

 المهارات والقدرات واألنشطة اإلدارية المعيار الخامس:
 

 الموارد المالية والمادية -6
 :تيجيةكفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف االسترا

لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية بشلكل ، المالية السنوية للكلية غير كافية الموارد

التلي تشلمل الموازنلة العاملة والعائلد الملالي ، وذلك ألن المخصصات المالية للكلية، ُمْرض  

ال تتناسللب ومتطلبللات تحقيللق أهللداف والوحللدات ذات الطللابع الخللاص ، مللن بللرامج الكليللة

 لكلية.ورسالة ا

 

 والمصادر األساسية للموارد المالية المتاحة للكلية هي:

 ـ الموازنة العامة.1

 ـ عائد برامج الترجمة 2

 ـ عائد مركز اللغات 3

 ـ عائد الدراسات العليا 4

 ـ عائد مركز دراسات وبحوث اآلثار والترميم 5

 ـ عائد مركز دراسات وبحوث التراث 6

                                                                                                          ـ عائد التعليم المفتوح.     7

 ـ عائد االنتساب الموجه. 8

الموارد المالية التلي تلم تخصيصلها  استخداملحسن ، وتقوم إدارة الكلية ببذل مجهودات

لتلي تسلاعد فلي تطلوير العمليلة التعليميلة مثلل شلراء األجهلزة العلميلة ا، للكلية من الموازنة

فضلالً علن القيلام بعمليلة ، وكلذا إنشلاء وحلدة متخصصلة للصليانة، لألقسام العلمية المختلفة

 الصيانة المستمرة .
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

لللدى الكليللة خطللة معتمللدة لخدمللة المجتمللع وتنميللة البيئللة المحيطللة ومللن أمثلللة  تتللوافر

 ات الفعلية للتطبيق الحالي للخطة:الممارس

 .عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل 

 .االهتمام بإجراء البحوث المجتمعية 

أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات المجتمعية والجمعيلات األهليلة كأعضلاء  مشاركة

ومستشللارين وكمللدربين للمهللارات المسللتهدف تعليمهللا ألعضللاء المجتمللع ، مجلللس إدارة

 المحلى

 
 الفاعلية التعليمية –انًيا ث

 : الطالب والخريجون  -1
تتوافق سياسات القبول مع الرسالة والفعاليات واألهداف حيلث يلتم قبلول الطلالب وفقلا 

القبللول التللي يحللددها المجلللس األعلللى للجامعللات فللي ضللوء تخصصللات الطللالب  لقواعللد

كما أن هنلا  ، لطالبتطلبه الكلية كل عام من ا الذيأدبىب وحسب العدد  –السابقة جعلمي 

األقسللام مثللل اللغللة اإلنجليزيللة بعللض االشللتراطات الخاصللة لقبللول الطللالب فللي بعللض 

وقلد تللم تحديلد هلذه السياسلات بواسلطة األقسلام ثللم والفرنسلية واإلعلالم واآلثلار المصلرية. 

واعتمادهللا بلجنللة شللئون التعللليم  فللي ضللوء األعللداد المقدمللة إلللى الكليللة كللل عللام مناقشللتها

 ثم اعتمادها من مجلس الكلية.  طالبوال

يوجلد للدى الكليلة برنلامج إلعلداد وتحسلين مهلارات الخلريجين لسلوق : خدمات الخلريجين

العمل من خالل تبنى تعديل البرامج واستحداث برامج أخرى تواكب متطلبات سوق العمل 

ة أو ملن خلالل عقلد بروتوكلوالت للتلدريب بلين بعلض أقسلام الكليل، من الخريجين باألقسام

كمللا تبنلت الكليللة خطللة لمتابعللة الخلريجين تللم مللن خاللهللا انشللاء  .وجهلات تللدريب خارجيللة

 إلضافة إلى إنشاء رابطة للخريجين. وحدة متابعة للخريجين با

 

 :والبرامج والمقررات التعليمية المعايير األكاديمية -2

الصادرة  NARS)في معظم برامجها المعايير األكاديمية القياسية القومية ج الكلية تبنت

لقطاء اآلداب لمرحلة الليسلانس. كملا  NAQAAEجودة التعليم  لضمان القومية الهيئةعن 

واالعتماد للموافقة على تبنلى معلايير أكاديميلة  الجودة لضمان القومية تمت مخاطبة الهيئة

، اآلثلار اإلسلالمية، اآلثار المصرية، من قبل أقسام محددة جترميم اآلثار (ARS)  مرجعية

 دراسات إسالميةب وذلك لعدم إصدار الهيئة معايير لهذه التخصصات بعد.
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 :البرامج التعليمية/ المقررات الدراسية -3

إللى  تلتالءم الئحة الكلية المدرجة في التعليمية بتحليل الوضع الراهن وجد أن البرامج

المجلاورة  العمل في القطاء التعليمي بالمحافظلة والمحافظلات سوق احتياجات معحد بعيد 

 بالنسبة لبعض التخصصات والبرامج. 

قطلاء خلاصب  –تم عقد عدد من ورش العملل ملع أربلاب األعملال المختلفلة جحكوميلة 

ميداني واستقصاء رأى لتدارس ومراجعة األهداف والمخرجات التعليميلة  مسحإضافة إلى 

للى تعلديلها لتلبلى المختلفة للبرامج طبقا لدراسلات الفجلوة للبلرامج المختلفلة وذللك للعملل ع

٪ب أفرز إضافة عدد من 20احتياجات سوق العمل حيث تمت إضافة تعديل جزئي لالئحة ج

 المقررات الجديدة لتلبية متطلبات سوق العمل .

 

توجلد توصليفات  :مع رسالة غايات المؤسسلةوتوصيفها وتوافقها تصميم البرامج التعليمية 

ا الدراسللية المختلفللة شللار  فللي تصللميمها موثقللة ومعلنللة لكافللة بللرامج الكليللة ومقرراتهلل

وإعدادها وتطويرها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة األقسام العلميلة بالكليلة إضلافة 

 إلى إعداد مصفوفة للبرامج والمقررات الدراسية بكافة األقسام .

 

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة -3
د استراتيجية للتعليم والتعلم موثقة ومعتمدة بمجلس توج ت ابا اسباات ت   ت بي    داتبي  : 

الكليللة الللدوري وقللد شللار  فللي إعللدادها كافللة األطللراف مللن داخللل الكليللة: أعضللاء هيئللة 

وملن خلارج الكليلة: ملديريات التربيلة والتعلليم والتضلامن ، ومعاونيهم والطلالب، التدريس

خللالل نشللرها علللي البوابللة االجتمللاعي وهيئللة اآلثللار. وتللم إعللالن هللذه االسللتراتيجية مللن 

تها المختلفة باإلضافة إلي إعالنها علي اوإداراإللكترونية وتعميمها علي جميع أقسام الكلية 

 لوحة اإلعالنات. 

 
ومتنوعة مثلل معاملل اللغلات بأقسلام يوجد بالكلية أنماط للتعليم غير التقليدية  أنماط التعلم: 

قسلام اآلثلار المصلرية واإلسلالمية والتلدريب اللغات واللرحالت العلميلة  ومتحلش اآلثلار بأ

الميداني بأقسلام االجتملاء وعللم اللنفس والجغرافيلا وغيرهلا وحلقلات النقلاش .. إللخ بحيلث 

 تضمن تحقق نتائج التعلم المستهدفة التي يصعب تحقيقها باألساليب التقليدية. 

 سياسات الكلية في التعامل مع مشاكل التعليم:  

مللن السياسللات فللي التعامللل مللع مشللكالت التعللليم التللي تواجههللا ومللن  تسللتخدم الكليللة عديللد

 أهمها: 

 الكثافة العددية -

 ال توجد دروس خصوصية بالكلية.  :الدروس الخصوصية -

 .الكتاب الجامعي  -
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 المصادر المتاحة للتعليم والتعلم: 

 المكتبــــة  

د مسللاحات خاليللة مسللاحة المكتبللة بالنسللبة لعللدد الطللالب بالكليللة غيللر مناسللبة وال يوجلل

لعمل توسعات في مسلاحة المكتبلة وبالتلالي لجلأت الكليلة إللى مجموعلة ملن الحللول  بالكلية

غير التقليدية ومنها مد فترة عمل المكتبة إلى فترة أخرى مسائية تصل إللى السادسلة مسلاء 

ودة بدال من الرابعة لتقليل كثافة الطالب وتم نشر قوائم الكتب والدوريات والمراجع الموجل

بالمكتبة على موقع الكلية مشتمال على رقم اإليداء والرف والحفظ بحيلث تقلل فتلرة تواجلد 

الطالب بالمكتبة وتوفير وقتله كملا تلم التنسليق ملع األقسلام بحيلث يضلع كلل قسلم مجموعلة 

الكتب والمراجع التي تقع في صميم تخصص القسم داخل القسم نفسه لتقليل الكثافة العدديلة 

 حة المتاحة للكتب والمراجع األخرى داخل المكتبة.  وزيادة المسا

 
 قاعات الدرس والمعامل. 

تحرص الكلية على حسن استغالل قاعات التدريس بها والمدرجات والمعامل وتناسلبها 

مع أعداد الطالب فلم تعد مدرجات كل مبنى تابعة للقسم الواقع بذلك المبنى وإنما تلم إعلداد 

تقبل القاعات الكبيلرة أعلداد الطلالب الكبيلرة وتلم تثبيلت أجهلزة الجداول الدراسية بحيث تس

جهلاز علرض  اثنلان وعشلرونبالملدرجات الكبلرى وهنلا   data showالعرض المرئي 

ملن قاعلة ألخلرى وفقلا للحاجلة  ةمتنقلل باإلضافة إلى خمسة أجهزة، ثابت بDate Showج

ركزية تجملع بهلا األجهلزة الفعلية للتغلب على نقص أجهزة العرض كما تم تجهيز معامل م

وهنا  أجهزة كمبيوتر حديثلة بالكليلة حيلث ، يستخدمها طالب البرامج المختلفة العامة التي

وبمعمللل الصللوتيات باللغللات خمسللة ، يوجللد بمعامللل الحاسللب اآللللي سللتون جهللاز كمبيللوتر

وفلي معملل عللم اللنفس ، وفلي معملل الجغرافيلا أربعلون جهلاًزا، وخمسون جهلاز كمبيلوتر

 باإلضافة إلى السبورة التفاعلية.، أجهزة عشرة

 
 أعضاء هيئة التدريس -4

تنفيذها  المتوقع السنوية الخطة بإعداد بأقسام الكلية التدريس السادة أعضاء هيئة يقوم

لكافة األعمال المنوط بها خالل العام الدراسي وتسليمها للرئيس القسلم المخلتص لتضلمينها 

بأقسلام الكليلة كلل فيملا  التلدريس قلدم السلادة أعضلاء هيئلةفي الخطة السنوية للقسم. هلذا وي

المنصلرم موضلحا فيله دوره ومشلاركته فلي  الجلامعي العلام علن تقريلًرا سلنويًا يخصله

 األنشطة والفاعليات التالية:

 العليا والدراسات الليسانس التعليمية في برنامجي العملية -1
 ونشرها ومشاركته فيها األبحاث إعداد -2
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 ات والكنتروالتاالمتحان أعمال -3
 العلمية بالقسم وخارجه الرسائل على اإلشراف -4
 وورش العمل والندوات المؤتمرات -5
 المختلفة اللجان وعضوية اإلدارية األعمال -6
 الطالب وتقييم ومتابعة إرشاد -7
 السنوي الكلية مؤتمر -8

 
 المعاونة الهيئة /التدريس هيئة أعضاء تقييم أداء 

 الهيئلة /التدريس هيئة جراءات لتقييم أداء أعضاءمجموعة من اآلليات واإل اعتمادتم 
 المعاونة والتي يتم تنفيذها من خالل وحدة التقييم والمتابعة التابعة لوحدة الجودة بالكلية. 

 في النقاط التالية:

  المشاركة المنتظمة في األنشطة التعليمية بالمؤسسة 
  المشاركة في وضع الخطط البحثية للمؤسسة 
 ع خطط تنمية البيئة وخدمة المجتمع المشاركة في وض 
  المشاركة المنتظمة في أنشطة الجودة بالمؤسسة 
 المشاركة في األنشطة القومية والعالمية 
  

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى -5
توجد خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي بالكلية وقلد ارتبطلت خطلة  يت  اتبلث اتي  ا: 

كملا انبثقلت الخطلط البحثيلة لألقسلام  ، للجامعلة ةبالخطلة االسلتراتيجيالبحث العلمي للكليلة 

 من خطة البحث العلمي للكلية  ةاألكاديمي

  

 الدراسات العليا -6
تحرص الكلية على تقديم مجموعة من برامج الدراسات العليا تتناسب مع مكانتها من 

 والبحثية من جهة أخرى جهة وبما يلبى احتياجات سوق العمالة وأحدث االتجاهات العليمة

 بما يسهم في تحقيق رسالة الكلية. 

 
 العملية التعليمية في الدراسات العليا 

يللتم العمللل فللي جميللع الللدرجات العلميللة للدراسللات العليللا وفقللا لالئحللة معتمللدة معلنللة 

للطالب وأعضاء هيئة التدريس وتقوم الكلية بمراجعتها في ضلوء المتغيلرات المحيطلة إن 
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عى الكلية لتطلوير بلرامج الدراسلات العليلا بهلا ملن خلالل تعلديل بعلض للوائح وتس، وجدت

 البرامج بها إلى نظام الساعات المعتمدة.

 
 استمرارية التقويم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة  -7
 بغرض االرتقاء بمسلتوى جلودة ، قامت الكلية بتنفيذ مشروء إنشاء نظام داخلي للجودة

ثيلة والمجتمعيلة التلي تقلدمها وفقلا للمعلايير المرجعيلة المحليلة الخدمات التعليمية والبح

ويحقق هذا النظام المتابعة المستمرة لألداء والكشلش علن المعوقلات وتحديلد ، والقومية

وملللن ثلللم مقترحلللات التطلللوير وإعلللادة ترتيلللب األولويلللات طبقلللا ، مجلللاالت التطلللوير

 .ت ومقترحات التطويرثم متابعة تنفيذ سياسا، لالحتياجات الحالية والمستقبلية

  حيث توجد وحدة لضمان الجودة بالكلية تقلوم بعمليلة التقلويم بصلفة مسلتمرة ملع نهايلة

، وذلك لتحديد نقاط القوة وتدعيمها وتحديد مواطن الضعش وعالجهلا، كل عام دراسي

ومللن الوسللائل التللي اتبعتهللا الوحللدة فللي تحقيللق ذلللك أنهللا أعللدت خطللة معتمللدة وموثقللة 

سي للكلية وقامت بتعميمها على أقسلام الكليلة. وقلد اشلتر  فلي تنفيلذ هلذه للتقويم المؤس

الجلودة وتشلكيلها عللى النحلو  ضلمان تابعة لوحدة التنفيذية الخطة مجموعة من اللجان

 اآلتي:

 .االستراتيجي لجنة التخطيط .1

 .التنظيمي الهيكل لجنة .2

 .والحوكمة القيادة لجنة .3

 .واألخالقيات المصداقية لجنة .4

 .اإلداري هازالج لجنة .5

 .والمادية المالية الموارد لجنة .6

 .البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة لجنة .7

 .الجودة وإدارة المؤسسي التقويم لجنة .8

 .والخريجين الطالب لجنة .9

 .التعليمية الفعالية ومتابعة األكاديمية المعايير لجنة .11

 .الدراسية والمقررات التعليمية البرامج لجنة .11

 .المادية الداعمة والتسهيالت لموالتع التعليم لجنة .12

 .التدريس هيئة أعضاء لجنة .13

 .األخرى العلمية واألنشطة العلمي البحث لجنة .14

 .العليا الدراسات لجنة .15

 .التعليمية للفاعلية المستمر التقييم لجنة .16

 .الرأي واستطالعات االستبيانات لجنة .17

 .الداخلية المراجعة لجنة .18
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 .الذاتية الدراسة لجنة .19

 .واإلدارية لماليةا الشئون لجنة .21

  .المؤسسية القدرة متابعة لجنة  .21

  وقللد تللم إجللراء مجموعللة مللن التصللحيحات التللي تمللت طبقًللا للخطللة التنفيذيللة لتطللوير

علللى سللبيل المثللال: تللم ، وتعزيللز القللدرة المؤسسللية وخطللة تحسللين الفاعليللة التعليميللة

عمل مجموعة ملن  باإلضافة إلى، تطوير بعض المقررات التعليمية وإنتاجها إلكترونيًا

 بنو  األسئلة في بعض المقررات. 

االمتحانلات لتحسلين جلودة التعلليم الطلالب ونظلم تقلويم لتطلوير تلم إنشلاء وحلدة كما 

والتعلم ملن خلالل تطلوير نظلم التقلويم واالمتحانلات للطلالب لتحقيلق المخرجلات التعليميلة 

كأحللد متطلبللات الجللودة  ديميللةاألكابمللا يتوافللق مللع المعللايير  األكاديميللةالمسللتهدفة للبللرامج 

 واالعتماد.

  
 نتائج التقويم الذاتي وإدارة الجودة بالمؤسسة:

للتقويم اللذاتي وإدارة الجلودة بالمؤسسلة فقلد تلم توسليع دائلرة عضلوية مجللس  نتيجة 

إدارة وحللدة ضللمان الجللودة بحيللث اشللتمل علللى ممثلللين مللن الهيئللة المعاونللة واإلداريللين 

 سات المجتمع المدني. والطالب والخريجين ومؤس

 

وقد تم اتخاذ بعلض القلرارات التصلحيحية للألداء الكللي للمؤسسلة فلي ضلوء نتلائج التقلويم 

 الذاتي ومن أمثلة هذه القرارات: 

 الالزمة والمعدات باألجهزة المعامل زويدت 

 أفضل نحو على األكاديمية والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تطوير 

 الراجعة غذيةتال في النتائج واستخدام المواد جميع في الطالب رضا بقياس االهتمام 

  بالكلية والمباني األجهزة صيانة تفعيل 

 ة وبالفعل للمراجع فريق تشكيل تمآلية للمراجعة الداخلية والتقييم المستمر حيث  إيجاد

نتج عن ذلك وب الجودة ضمان ووحدة األكاديمية األقسام من داخلياج مراجعةتمت 

  .اعتمادها تم التي للمعايير طبقا التعليمية لبرامجا تطوير
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 واملصطلحات يف اجلودة واالعتماداملفاهيم أهم 
 

هذه المفاهيم والمصطلحات تؤكد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  استخدامعند 

أمام كل منها والهيئة على دراية بأن بعض هذه المفاهيم  الموضحة المعانيواالعتماد على 

تؤكد الهيئة على ، مراجع أو أدله أخرى في مختلفةلمصطلحات قد يكون ورد بمعان وا

 فيالموضحة لهذه المفاهيم والمصطلحات عند استخدامها  بالمعانيضورة االلتزام 

 لعملية التقويم واالعتماد. المختلفةالمراحل 

 

  :والتعلم التعليم أساليب -1
 لمساعدة المعاونة والهيئة التدريس ههيئ أعضاء يستخدمها التي الطرق أو األساليب

 لتعليم حالة دراسة: أمثلتها ومن للمقرر، المستهدفة التعليمية النتائج تحقيق في الطالب

 الطالب ليتمكن مراجعة ورقة وكتابة قرار، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية الطالب

 من الطالب ليتمكن عملية وجلسات العروض، وتقديم الذاتي التعلم مهارات اكتساب من

 إلى والوصول النتائج تحليل خالل من  وذلك التجارب وإجراء العملية المهارات اكتساب

 .محددة استنتاجات

 

  :المجتمعية األطراف -2
 مصلحة أو مشروء اهتمام لها التي والجهات والمؤسسات المجتمعية األطراف كافة

 بالنسبة بهم ويقصد للسياق عاً تب اليه المشار الموضوء عن ناتجة مخاطر تتحمل أو ما

 ومعاونيهم التدريس هيئة وأعضاء االمور وأولياء الطالب عامة بصفع التعليمية للمؤسسة

 ومؤسسات وأفراد المؤسسة ببرامج المرتبطة المهنية النقابة وممثلو بالمؤسسة والعاملون

 يقومون أو لخدماتها مستهلكين كانوا سواء المؤسسة مع تتعامل التي المدني المجتمع

 نطاق ويتغير جغرافياً  للمؤسسة المحلى المجتمع يشكلون أو للتدريب أماكن بتوفير

 .فيه المذكورة السياق بتغيير المجتمعية االطراف

 

  :االعتماد -3
 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة تمنحه الذي االعتراف به يقصد

 الفاعلية وتحقق المؤسسية القدرة لديها نأ إثبات من تتمكن وإذا التعليمية، للمؤسسة

 التي المتطورة األنظمة من ولديها الهيئة، من والمعلنة المعتمدة للمعايير وفقاً  التعليمية

 .للجودة المستمر والتعزيز التحسين تضمن
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  :التعليم أنماط -4
 والتعلم لوجه وجهاً  التعلم ومنها التعلم عملية خاللها من تتم التي المختلفة الطرق هي

 .اإللكتروني والتعلم بعد عن

 

  :االستراتيجية األهداف -5
 األهداف هذه وتكون رسالتها عن منبثقة بالمؤسسة الخاصة االهداف من مجموعة

 االستراتيجي لالتجاه المدى ومتوسطة العريضة الرؤية على تركز عامة بصيغة مكتوبة

 التعليمية األنشطة مختلش لىع أثر أفضل تحقيق أجل من اتخاذه في المؤسسة ترغب الذي

 .تخدمه الذي المحلى والمجتمع لطالبها

 

  :التعليمي البرنامج -6
 معينه علمية درجة على الحصول الى ويهدف العالي التعليم مؤسسات في تنفيذه يتم

 والمقررات المناهج ويتضمنب دكتوراه/ ماجيستير/ ليسانس/ البكالوريوس ذلك مثالج

 تعليمية أهداف لتحقيق الالزمة والقيم والمهارات المعرفة لبالطا تكسب التي واألنشطة

 تعليمياً  برنامجاً  العالي التعليم مؤسسة تقدم وعادة محدد دراسي تخصص وفى مخططه

  .أكثر أو وأحداً 

 

  :للمؤسسة البيئي التحليل -7
 لتحديدب  SWOTج أسلوب باستخدام للمؤسسة والخارجية الداخلية البيئة تحليل عملية

 .والمتوقعة القائمة والتهديدات المتاحة والفرص بالمؤسسة والضعش القوة تمجاال

  :االستراتيجي التخطيط -8
 وتحديدب فأكثر سنوات 5ج طويله زمنية لفترة بالمستقبل التنبؤ على تنطوي عملية

 تحقيقها الى تسعى أن يجب التي االستراتيجية وأهدافها وغاياتها المؤسسة ورسالة رؤية

 .ذلك لتحقيق الالزمة الوسائل وكذلك ترةالف هذه في

 

  :الذاتي التعلم -9
 والمهنية والذهنية المعرفية ومهاراته قدراته تنمية في االستمرار على الطالب قدرة

 .التعليم في النمطية الطرق بخالف وذلك ذاتياً 

 

  :للمؤسسة السنوي التقرير -11
 نتائج يوضح واالعتماد يمللتقو الخاضعة لمؤسسة بالنسبة للهيئة سنوياً  يقدم تقرير

 لنقاط التحسين أوجه وكذلك الماضية الدراسية السنه في المؤسسة ألداء الذاتي التقويم

 .المعتمدين المراجعين تقارير ضوء في القوة لنقاط التعزيز وأوجه الضعش



 كتيب التعريف بمعايير الجودة وأهم المفاهيم والمصطلحات

15 

 

 

  :الدراسي البرنامج تقويم -11
 الطالب ويشملون البرنامج، من المستفيدين آراء على للحصول المستخدمة األساليب

 تحسين بهدف وذلك إلخ، الحاكم، والمجلس والخريجين بالكلية التدريس هيئة وأعضاء

 المجتمع واحتياجات المادة محتوى على يطرأ الذي التقدم مع ليتجاوب البرنامج وتطوير

 وتقوم الداخلية الجودة ضمان لنظم محوريا عنصرا الذاتي التقويم ويعتبر والبيئة

 الذاتي التقويم تقارير باستخدام لالعتماد المؤسسة طلب حالة في خارجيةال المراجعات

 .للمراجعة انطالق كنقطة

 

  :الذاتي التقويم -12
 وذلك نفسها، المؤسسة طريق عن للمؤسسة الكلى األداء بتقويم الخاصة العملية

 رسالتها لتحقيق التعليمية وفاعليتها المؤسسية قدرتها في الضعش مجاالت عن للكشش

 .اإلستراتيجية وأهدافها غاياتهاو

  :الطالب تقويم -13
 إنجاز مدى لقياس المؤسسة تقرها االمتحانات بينها من التي الطرق من مجموعه

 منب والمهنية والذهنية المعرفية الطالب ومهارات قدراتج المستهدفة التعلم نتائج وتحقيق

 .معين دراسي مقرر أو تعليمي برنامج

 

  :االستراتيجية الخطة -14
 وتحدد ومعتمده مكتوبه تكون أن ويجب االستراتيجي التخطيط عملية مخرجات تمثل

 والمستقبلية المتاحة والوسائل االستراتيجية وأهدافها وغاياتها المؤسسة ورسالة رؤية

 .االكاديمية/ الجامعة استراتيجية وتعكس ذلك لتحقيق

 

  :المؤسسة إلستراتيجية التنفيذية الخطة -15
 المؤسسة غايات تحقيق أجل من بها القيام المطلوب والمهام شطةاالن مختلش تتضمن

 المتابعة ومؤشرات الزمنى والجدول للمسئوليات دقيق تحديد مع االستراتيجية وأهدافها

 .االنجاز ومستويات التقييم

 

  :الذاتية الدراسة -16
 وتشخيص توصيش على أساسا وتعتمد الذاتي، للتقويم االساسية الوسائل إحدى

 التحسين مجاالت وتحديد والضعش القوة مجاالت وتحديد المؤسسة، في الراهن الوضع

 .الممكنة والتطوير
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  :التعليمية المؤسسة رسالة -17
 في مساهمتها ومدى العلمي والبحث التعليم مجال في المؤسسة دور يوضح نص

 إعدادها في يشتر  وان الجامعة رسالة من الرسالة تنبع ان ويجب. المجتمع خدمة

 .واسع نطاق على ومنشورة معلنة تكون وأن التعليمية المؤسسة خدمة من ستفيدينالم

 

 

  :التعليمية المؤسسة رؤية -18
 لتحقيق المعلنة االستراتيجية األهداف خالل من لتحقيقه المؤسسة اليه تتطلع ما

 .رسالتها

 

  :الميدانية الزيارة -19
 يتم واالعتماد قويمالت ألغراض للمؤسسة المعتمدون المراجعون بها يقوم زيارة

 المتعلقة والخصائص والعناصر والمؤشرات المعايير لجميع والتدقيق المراجعة خاللها

 بالتنسيق الميدانية الزيارة وتتم الذاتية الدراسة في وارده هي كما واالعتماد التقويم بمحاور

 .المؤسسة مع

 

  :السياسات -21
  التعليم أنشطة مثل بالمؤسسة المختلفة االنشطة مجاالت في القرارات التخاذ مرشد

 .ومعتمده مكتوبه السياسات تكون أن ويجب البيئة وتنمية المجتمع وخدمة العليا والدراسات

 

  :التعليم جودة ضمان -21
 رسالة مع المتوافقة االكاديمية المعايير أن من بالتحقق الخاصة العملية تلك به يقصد

 المعايير مع يتوافق الذي النحو على حقيقهاوت وتعريفها تحديدها تم قد التعليمية المؤسسة

 فرص جودة مستوى وأن  العالمي المستوى أو القومي المستوى على سواء لها، المناظرة

 توقعات تفوق أو مالئمة تعتبر البيئة وتنمية المجتمعية والمشاركة العلمي والبحث التعليم

 .التعليمية المؤسسة تقدمها التي الخدمات من النهائيين المستفيدين أنواء كافة

 

  :التعليمية الفاعلية -22
 األساسي، نشاطها يمثل والذى والتعلم، للتعليم المخططة لألهداف المؤسسة تحقيق

 ثقة كسب ثم ومن النهائيين المستفيدين توقعات مقابلة من ويمكنها طبيعتها، ويحدد

 الهيئة من همعتمد معايير وتبنى الطالب قبول سياسات مالئمة ذلك ويتطلب المجتمع،

 والمقررات التعليمية البرامج من المستهدفة التعلم نتائج وتحقق التعليمية، لبرامجها

 بمواصفات خريجين وتوفير العلمي البحث ودعم الذاتي، للتعلم المصادر وتوفر الدراسية

 .العمل سوق متطلبات مع تتفق
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  :المؤسسية القدرة -23
 وذلك المتاحة والمادية البشرية الموارد خالل من بكفاءة االداء على المؤسسة قدرة

 مالئم تنظيمي هيكل وجود مع المعلنة، اإلسترتيجية وأهدافها وغاياتها رسالتها لتحقيق

 ظل وفى واالختصاصات للمسؤوليات دقيق وتحديد للسلطة واضحة عالقات على ينطوي

 والشفافية بالمصداقية وتتصش االستراتيجي بالتخطيط موجهه وإدارية أكاديمية قيادة

 إلدارة داخلية نظم إنشاء وعلى المجتمع مع التفاعل على المؤسسة قدرة الى وإضافة

 .الكلي ألدائها المستمر التقويم وإجراء الجودة

 

  :الحاكمة المجالس -24
 الهيكل من المستمدة الشرعية بالسلطة تتمتع التي للمؤسسة الرسمية المجالس تلك

 والمقررات التعليمية والبرامج السياسات داعتما حق ولها. للمؤسسة التنظيمي

 مجلس العلمية، االقسام مجالسج العالقة ذات التنفيذية القرارات واتخاذ والموازنات،

 مجالسج  المؤسسة لها التابعة للجهة الرسمية المجالس تتضمن كماب. المعهد/ الكلية

 ب.االكاديمية/الجامعة

 

  :المستهدفة التعلم مخرجات -25
 تحقيقها الى تسعى التي والمهارات والفهم المعرفة وهى التعلم من تهدفةالمس النتائج

 األكاديمية المعايير وتعكس برسالتها والمرتبطة المختلفة برامجها خالل من المؤسسة

 .الطالب لتقويم المختلفة بالطرق واضح بشكل وترتبط للقياس قابله وتكون

 

  :الخارجي المراجع -26
 قبل من دعوته يتم التخصص مجال في الخبرة ذوى نم األكاديميين األعضاء أحد

 للتعليم المستهدفة بالنتائج وعالقته معين تعليمية برنامج ومحتوى هيكل لمراجعة المؤسسة

 الطالب أعمال وتقويم المتاحة والتعلم التعليم وتسهيالت الذاتي التعليم ومصادر وطرق

 .البرنامج بمتطلبات تفي التي وغيرها

 

  :يرالنظ المراجع -27
 والتخصصي المهني الكادر ذات ومن التعليمية المؤسسة خارج من  اكاديمي  مراجع

 من المصاحبة واألنشطة التعليمية البرامج مراجعة في المساهمة يستطيع العلمية  المادة في

 متطلبات  ضوابط يتبع ان ويجب االعتماد ألغراض أو الداخلية الجودة ضمان أجل

 .الشأن بهذا المعتمدة الوظيفة
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  :المعتمدون المراجعون -28
 خارج من العالي التعليم تطوير مجال في الخبراء أو التدريس هيئة أعضاء من فريق

 المؤسسة تقدمها التي البرامج بتخصصات عالقة وذو واالعتماد للتقويم الخاضعة المؤسسة

 قبل من واعتمادهم وتدريبهم وتعيينهم اختيارهم يتم حيث متعارضه مصالح لهم وليس

 .للمؤسسة الميدانية الزيارات أثناء والتقويم المراجعة بعملية للقيام الهيئة

 

  :المستفيدون -29
 جودة حيث من التعليمية، للمؤسسة التعليمية باألنشطة اهتمام لديها التي المجموعات

 وحتى. الجودة لضمان الموضوعة والعمليات النظم فعالية حيث من وكذلك التعليم معايير

 المستفيدين مجموعات تتضمن أن يجب فعالة االستراتيجية المراجعة ليةعم تكون

 ينون اللذين والطلبة والخريجون، الحاليون، الطلبة: المستفيدين أمثلة ومن.. الرئيسيين

 وجهات المؤسسات ومجالس المؤسسة في التدريس وهيئة  التعليمية، بالبرامج االلتحاق

 والداعمة التمويلية والمنظمات االعمال وأصحاب  المهنية والنقابات الخريجين توظيش

 .األخرى

 

 : " NARS" القياسية القومية االكاديمية المعايير -31
 بخبراء باالستعانة الهيئة أعدتها والتي المختلفة والتعليمية للبرامج االكاديمية المعايير

 دنىاال الحد المعايير هذه وتمثل. المستفيدين قطاعات لمختلش وممثلين متخصصين

 .لالعتماد تحقيقه المطلوب

 

  :واالعتماد التقويم معايير -31
 باالستعانة العالي، التعليم مؤسسات واعتماد لتقويم الهيئة، قبل من المعدة المعايير

 التي الرئيسية األداة وتعتبر المستفيدين قطاعات لمختلش وممثلين المتخصصين بالخبراء

 من المعتمدين المراجعين بواسطة وتستخدم تيةالذا الدراسة إعداد في بها االستعانة يتم

 .للمؤسسة واالعتماد التقويم عملية أساس تعتبر وأخيراً  الميدانية الزيارات في الهيئة

 

  :المرجعية القياسية المعايير -32
 وبالتالي الدراسي البرنامج وجودة معايير مقارنة بواسطتها يمكن مرجعية نقاط هي

 والصفات اإلنجاز مستويات حول عامة توقعات المرجعية القياسية المعايير نصوص تمثل

 ما تخصص مجال في خريج في توقعها يفترض التي العامة

 

  :المعتمدة المعايير -33
 أن وبشرط الهيئة، من وتعتمدها المؤسسة تتبناها والتي القياسية االكاديمية المعايير

 .القياسية ميةالقو االكاديمية للمعايير االدنى الحد من أعلى مستواها يكون
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  :والفهم المعرفة -34
 إكمال عند الخريج يكتسبها أن يجب التي والمفاهيم األساسية المعلومات هو المقصود

 .التعليمي البرنامج

 

  :الخارجي المقيّم -35
 التخصص مجال في خبرة ذو التعليمية المؤسسة خارج من تدريس هيئه عضو هو

 المستهدفة التعليمية بالنتائج وعالقته راسيالد البرنامج ومحتوى هيكل لمراجعة دعوته يتم

 تقويم وكذلك المرجعية، المواصفات إلى بالنظر وتقديراتهم الطالب تقييم ومالءمة ومعايير

 والمؤسسة الدراسي،  البرنامج متطلبات تلبي كانت إذا وما الموجودة التعليمية الموارد

 .وتعيينهم المقيّمين دور تحديد عن مسئولة

 

  :المنسق -36
 إلجراء التنسيق ليتولى بترشيحه المؤسسة تقوم التي التدريس هيئة أعضاء أحد

 المراجعين لفريق الميدانية الزيارة وبعد وأثناء قبل وذلك والتقويم المراجعة عملية

 .المعتمدين

 

  :العمل سوق منظمات -37
 فرص تتيح التي والمشتركة والخاصة العامة والشركات الحكومية المؤسسات

 .المؤسسة خريجيل التوظيش

 

  :الذهنية المهارات -38
 البرنامج إكماله عند الخريج بواسطة المكتسبة الذهنية المهارات هو المقصود

 والمناقشة واالستنتاج مختلفة خيارات أو بدائل بين من االختيار على القدرة مثل التعليمي

 .الحلول وإيجاد المشكالت وتحديد واالبتكار

 

  :ةوالعملي المهنية المهارات -39
 يجب والتي مهنية، تطبيقات في األكاديمية المادة استخدام على القدرة بها المقصود

 القدرة:  على القدرات هذه أمثلة وتشمل التعليمي، للبرنامج إكماله عند الطالب يكتسبها ان

 هندسي، بتصميم القيام المائية، الموارد إدارة عالج، بطاقة كتابة ما، مرض تشخيص على

 . المشكالت حل على القدرة آلي حاسب مجبرنا تصميم
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  :الخريج مواصفات -41
 على تشتمل والتي الخريج في تتوافر أن يجب التي الصفات من مجموعة هي

 والبحث المستقبلي للتعليم أو للعمل، لتؤهله المكتسبة والمهارات والمفاهيم المعلومات

 . تخصصه مجال في مالئم بمستوي األكاديمي

 

  :العالي التعليم مؤسسة -41
 كلية أو العلمي للبحث والدولة العالي التعليم لوزارة تابع عال معهد أو كلية أية هي

 ليسانس أو بكالوريوسج عال علمي بمؤهل تتعلق تعليمية برامج تقدم االزهر لجامعة تابعة

 ب. العليا االجازة أو دكتوراه – ماجيستير -دبلومج  أعلى درجة أوب 

 

  :األداء مؤشرات -42
 مستويات تلبية عن لالستدالل الوقت بمرور األداء لتتبع تستخدم وكمية كيفية سمقايي

 .المعايير تحقيق نحو التقدم تراقب التي الفحص نقاط تعتبر وهى عليها المتفق األداء

 

  :واالعتماد التقويم وخصائص وعناصر مؤشرات -43
 من مجموعه منيتض الهيئة قبل من المحددة واالعتماد التقويم معايير من معيار كل

 العناصر من مجموعه يتضمن مؤشر وكل المقصود المعيار عن تعبر التي المؤشرات

 أثناء قياسها المطلوب الخصائص من مجموعه يتضمن عنصر كل وأخيراً  العالقة ذات

 .واالعتماد التقويم عملية

 

  :المستهدفة التعليمية النتائج -44
 أن التعليمية المؤسسة تنشد التي العامةو والذهنية العملية والمهارات والفهم المعرفة

 استخدام وتعكس برسالتها، ترتبط  وهى الدراسي للبرنامج اكمالهم عند الطالب يكتسبها

 شكل على وليس نتائج صيغة في عنها التعبير ويجب مالئم، مستوى على  اكاديمية معايير

 .التقليدية بالصيغة مكتوب تعليمي منهج

 

  :الجودة إدارة نظم -45
 وأنشطة إلدارة وإجراءات آليات من يصاحبها وما المؤسسة في الداخلية ظمالن

 .التعليمية والفاعلية المؤسسية بالقدرة المتعلقة الجودة

 

  :الجودة إدارة وحدة -46
 الوثائق كافة لديها وتتوافر المؤسسة وخارج داخل الجودة إدارة عن المسئولة الوحدة

 .المؤسسة في الجودة إلدارة التطبيقية بالممارسات الخاصة واألدلة
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  :التنافسي الوضع -47
 مجاالت حيث من المناظرة المؤسسات من بغيرها بالمقارنة المؤسسة وضع يعكس

 .المؤسسات هذه بين مكانتها تحديد على يساعد مما والتميز التفوق وعناصر
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  (13منوذج رقم )

 توصيف برنامج دراسي

  التوصيفالبيانات املوجود أسفلها خط هي الثابتة يف

 ..............سوهاججامعة/ أكاديمية: .........

 ..........اآلدابكلية/ معهد: ..................

 ......................اللغة العربيةقسم: .............

 توصيف برنامج دراسي

 )عام        (

 معلومات أساسية:  -أ

 (ليسانس اآلداب ) اللغة العربيةاسم البرنامج:  -1

 )مشترك(.  )ثنائي(  )أحادي(طبيعة البرنامج:  -2

 تاريخ إقرار البرنامج:     /    /   اللغة العربيةالقسم المسئول عن البرنامج: 

 معلومات متخصصة:  -ب

 األهداف العامة للبرنامج:  -1

 مواصفات الخريج في المعايير األكاديمية 

كتسب المهارات بنهاية هذا البرنامج يجب أن يكون الخريج قد ا 

 اآلتية:
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1/1 : 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

ILOS Intended Learning outcomes                            

 : المعرفة والفهم: 2/1

 القدرات الذهنية:  2/2

 المهارات:  2/3

  مهارات مهنية وعملية:  2/3/1

 مهارات عامة:  2/3/2

 كاديمية للبرنامج: المعايير األ -3

  NARSيتبنى القسم المعايير األكاديمية 

حيث أن الهيئة القومية  ARSأعد البرنامج معايير أكاديمية قياسية  

 لضمان جودة التعليم واالعتماد لم تصدر معايير أكاديمية

 العالمات المرجعية:  -4

  مراجع أجنبية متخصصة: 4/1

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

 أربع سنوات )ثمان فصول دراسية(البرنامج: مدة  -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

  إجمالي  عملي  نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

  اختياري  انتقائي  إلزامي 

حقوق -اللغة العربيةمقررات العلوم األساسية: 

 اللغة االنجليزية-االنسان

  النسبة المئوية  عدد الساعات
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علم  واإلنسانية: مقررات العلوم االجتماعية

 -الجغرافيا-التاريخ-االجتماع-الفلسفة-النفس

  النسبة المئوية  عدد الساعات

  النسبة المئوية  عدد الساعات مقررات علوم التخصص:

مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي( و.... 

 التدريب الميدانيإلخ 

  النسبة المئوية  عدد الساعات

     التدريب الميداني: 

 ال ينطبق  تويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(: مس -ج

 مقررات البرنامج:  -د

 إلزامي:  -أ

كود أو 

رقم 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات األسبوعية

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

        

 انتقائي:  -ب

كود أو 

رقم 

 المقرر

اسم 

 المقرر

دد ع

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات األسبوعية

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

        

 اختياري:  -ج

كود أو 

رقم 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات األسبوعية

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري
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 : محتويات المقررات -5

 اسم المقرر:      كود أو رقم المقرر: 

 )طبًقا لما هو مذكور في الالئحة(.  يهدف هذا المقرر إلى دراسة: المحتويات: 

 الحصول على الثانوية العامة-مكتب التنسيق-الالئحةمتطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -6

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -7

 ستكمال البرنامج من خالل الالئحة الموضوعةاجتياز القواعد المنظمة ال

 النجاح

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

  أعمال السنة -1

-شهرية-امتحانات أسبوعية -2

 تحريري(-فصلية)شفوي

 مهارة معينة

 كل المهارات االمتحان النهائي -3

 قويم البرنامج: طرق ت -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

  استطالع رأي-ورشة عمل-استبيان طالب الفرقة النهائية. -1

   الخريجون. -2

   أصحاب األعمال. -3

   مقيم خارجي أو ممتحن خارجي. -4

   طرق أخرى -5

 التاريخ:   /    /    التوقيع:     المسئول عن البرنامج: 
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 (12منوذج رقم )

 توصيف مقرر دراسي

 البيانات املوجود أسفلها خط هي الثابتة يف التوصيف

 ...............سوهاججامعة/ أكاديمية: ..........

 .................اآلدابكلية/ معهد: .............

 ......................اللغة العربيةقسم: ...............

 توصيف مقرر دراسي

   : بيانات المقرر -1

 الفرقة/ المستوى:  اسم المقرر:  الرمز الكودي: 

 عدد الوحدات الدراسية:  نظري             عملي التخصص: 

 

 المواصفات العامة للخريج : هدف المقرر -2

 يهدف المقرر إلى إكساب :

 يجب أن يتصف الخريج بنهاية هذا المقرر بـ

 بنهاية هذا المقرر يجب أن

 : تدريس المقرر المستهدف من -3

  المعلومات والمفاهيم:  -أ

  المهارات الذهنية:  -ب

  المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

  المهارات العامة:  -د
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 أسبوع 13 محتوى المقرر:  -4

الحوار -العصف الذهني-التعلم الذاتي-المحاضرة أساليب التعليم والتعلم:  -5

 العمل الجماعي-مجموعات عمل صغيرة-والمناقشة

أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات  -6

 المحدودة: 

 ليم األقرانتع

 فصلية-شهرية-امتحانات أسبوعية تقويم الطالب:  -7

80+20 =100 

  األساليب المستخدمة:  -أ

  التوقيت:  -ب

  توزيع الدرجات:  -ج

  قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -8

  مذكرات -أ

  كتب ملزمة -ب

  كتب مقترحة -ج

  دوريات علمية أو نشرات ... إلخ -د

 رئيس مجلس القسم العلمي: ...............   أستاذ المادة: .............

 


