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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:

 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      لعمل على تحقيقها وترسيخهانشر ثقافة الجودة وا - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تحقيق متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. - ٤

 
  

  ٦من  ١الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

 

 م٢٠١٦/٢٠١٧استمارة التقويم الذاتى ألنشطة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للعام الجامعى 

  »جامعة اإلسكندرية   - واإلعتماد بكلية التربية إعداد وحدة ضمان الجودة « 

 الطالب والخريجون : ) ٩معيار رقم (   المعايير المرتبطة :

  المسئول عن تحقيق المعايير :                                                        

 . يترأسها واإلدارات واألقسام التابعة لسيادته وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واللجان التى                     

 ا��ؤ�رات وا�و��ق ا��ط�و�� م

��  در�ت ا�����ء� ��ر�م ا��ر�ق 
ا�����ء ا�!�  أو 

. � ا��ز�

�� ���و
�ً�! 

 �����و
 �ز�ً�

%�ر 
�� ���و

  دليل الطالب للمرحلة الجامعة األولى محدث ومتضمن : ١
  قواعد القبول والتحويل والتوزيع على التخصصات المختلفة . •

  صحية ) . –مادية  –نظام الدعم الطالبى ( خدمات مالية  •

  كيفية اإلرشاد األكاديمى . •

 األولى وآخر تعديالتها .الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية  •

    

دليـــل إدارة االمتحانـــات ونظـــم عمـــل الكنتـــروالت للمرحلـــة الجامعيـــة األولـــى  ٢
  متضمنة :

  الئحة كنترول المرحلة الجامعية األولى . •

  قواعد تأمين االمتحانات وضمان سريتها عند نسخها وتوزيعها.  •

  ). اجراءات ضمان عادلة التصحيح ( وثائق اإلجابات النموذجية  •

  مواصفات الورقة االمتحانية . •

 آليات ضمان التدفيق والمراجعة . •
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ا�����ء ا�!�  أو 
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�� ���و
�ً�! 
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ــــــــتراتيجية للمؤسســــــــــة ( الجــــــــــزء الخــــــــــاص بشــــــــــئون التعلــــــــــيم  ٣ الخطــــــــــة االســ
 والطالب ) .

    

     الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى وآخر تعديالتها . ٤

لمرحلـــة الجامعيــــة توصـــيف محـــدث ومعتمـــد للبـــرامج التعليميـــة والمقـــررات ل ٥
األولى متضمنه مصفوفه البرامج التعليمية / المعايير األكاديمية ومصـفوفه 

 البرنامج التعليمى / المقررات الدراسية (نسخة إلكترونية). 

    

أدلــــة الفاعليــــات التــــى شــــارك فيهــــا الخريجــــون ( مــــع ارفــــاق تســــجيل لتلــــك  ٦
 الفاعليات ) .

    

كليــة لشــئون التعلــيم والطــالب ( لألعــوام الـــثالث التقــارير الســنوية لوكيــل ال ٧
 السابقة ) متضمنه القسم الخاص بالمشاركة المجتمعية . 

    

     التقارير السنوية للجنه شئون الطالب ( لألعوام الثالث السابقة ).  ٨

التقارير السنوية للجنه المختبرات واألجهزة العلمية ( لألعوام الثالث السابقة  ٩
. ( 

    

ــة الجامعيـــــة األولـــــى ومحاضـــــر عرضـــــها  ١٠ تقـــــارير نتـــــائج امتحانـــــات المرحلـــ
علـــــى مجلـــــس الكليـــــة متضـــــمنه توقيـــــت اإلعـــــالن ، وكيفيتـــــه واحصـــــاءات 

 تطور نسب النجاح للشعب والمقررات ( لألعوام الثالث السابقة ) . 

    

عيـــة تقــارير المراجعـــة الداخليــة والخارجيـــة للبــرامج والمقـــررات للمرحلــة الجام ١١
 االولى .

    

تقــــــارير المقــــــررات الدراســــــية لبــــــرامج المرحلــــــة الجامعيــــــة األولــــــى ( نســــــخة  ١٢
 إلكترونية ) .

    

     تقرير مدى توافر المعايير في الورقة االمتحانية لمقررات كل قسم مع  ١٣
 ( ارفاق الورقة االمتحانية لكل مقرر ) ( لألعوام الثالث السابقة ) .
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 ا��ؤ�رات وا�و��ق ا��ط�و�� م

��  در�ت ا�����ء� ��ر�م ا��ر�ق 
ا�����ء ا�!�  أو 
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ر الســـنوية لـــإلدارات واألقســـام التابعـــة لوكيـــل الكليـــة لشـــئون التعلــــيم التقـــاري ١٤
  والطالب ( لألعوام الثالث السابقة ) 

 إدارة التربية العملية. •

 إدارة رعاية الشباب. •

 قسم الشئون الفنية. •

 قسم الورش. •

 قسم الطباعة والنسخ. •

    

ل الكليـــة فــــي تقريـــر تقـــيم اآلداء العــــام لكـــل إدارة أو قســـم إدارى تــــابع لوكيـــ ١٥
  الهيكل التنظيمى متضمن مايلى :

  تقييم آداء مديراإلدارة . •

  تقييم االمكانات البشرية لإلدارة وخطة تنميتها . •

  تقييم االمكانات المادية لإلدارة وخطة تحسينها . •

ــيم اجــراءات العمــل فــى اإلدارة مــن حيــث جــودة ( التوثيــق  النمــاذج  –تنظــيم الملفــات  –تقي
 اجعة والمتابعة ) .     المر  –المستخدمه 

    

تشــكيل لجـــان الـــدعم األكــاديمى ونمـــاذج مـــن محاضــرها ( لألعـــوام الـــثالث  ١٦
 السابقة ) .

    

تقريــــــــــر عــــــــــن انتظــــــــــام جــــــــــداول الدراســــــــــة للمرحلــــــــــة الجامعيــــــــــة األولــــــــــى  ١٧
ــــع ارفــــــــــــاق ( نســــــــــــخة إلكترونيــــــــــــة وورقيــــــــــــة لجــــــــــــداول ٢٠١٦/٢٠١٧ م مــــــــ

 الدراسة .
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     ( لألعوام الثالث السابقة ) .تشكيل اتحاد الطالب  ١٨

ـــويم االمتحانــــــــــات الشــــــــــفوية والعمليــــــــــة والتحريريــــــــــة للمرحلــــــــــة  ١٩ تقــــــــــارير تقـــــــ
ـــــداول االمتحانـــــــــات ونمـــــــــاذج األوراق  ــة األولـــــــــى مـــــــــع إرفـــــــــاق جــــ الجامعيـــــــ

 م . ٢٠١٦/٢٠١٧االمتحانية لكل مقرر 

    

يــــة قواعــــد قبــــول وتحويــــل الطــــالب ومعــــايير التوزيــــع علــــى البــــرامج التعليم ٢٠
 والتخصصات .

    

ضوابط نظام التظلمات والشكاوى لطالب المرحلة الجامعية األولـى وآليـات  ٢١
ضـــمان اإللتــــزام بهــــا مــــع إرفــــاق اجــــراءات التعامــــل مــــع تظلمــــات الطــــالب 

 م .٢٠١٦/٢٠١٧وتوثيقها وٕاعالنها للعام 

    

المرحلـــــــة الجامعيـــــــة األولـــــــى لكـــــــل المعـــــــايير األكاديميـــــــة المتبنـــــــاه لبـــــــرامج  ٢٢
قســـــم مـــــن أقســـــام الكليـــــة والمحاضـــــر الدالـــــة علـــــى ذلـــــك ونســـــخ مـــــن تلـــــك 

 المعايير .

    

معـــــــايير االمتحانـــــــات الشـــــــفوية والعمليـــــــة والتطبيقيـــــــة والتحريريـــــــة للمرحلـــــــة  ٢٣
 الجامعية األولى معتمده ومطبقة .  

    

     ث السابقة ) .احصائية بنسب التحويالت على مدار ( األعوام الثال ٢٤

ـــي الفـــــــــــــــرق والتخصصــــــــــــــــات  ٢٥ ــــــــــــــب الطــــــــــــــــالب فــــــــــــ بيـــــــــــــــان بأعـــــــــــــــداد ونسـ
 المختلفة ( لألعوام الثالث السابقة ) .

    

         بيان بأعداد الطالب الوافدين في الفرق والتخصصات المختلفة    ٢٦
 ( لألعوام الثالث السابقة ) ووسائل خدمتهم ورعايتهم .
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البية المتنوعة ووسائل تشجيع المشاركة فيها  ( لألعوام بيان باألنشطة الط ٢٧
 الثالث السابقة ) .

  
 

   

قائمــة بــرامج مرحلــة الليســانس والبكــالوريوس وعــدد المقيــدين والمجتــازيين (  ٢٨
 الخرجين ) لكل منها ( لألعوام الثالث السابقة ) .

    

ا ... الــــــخ ) وأكاديمًيــــــ –ومالًيــــــا  –نظـــــام موثــــــق لــــــدعم الطــــــالب ( مادًيـــــا  ٢٩
 واحصائية بأنواع الدعم ( لألعوام الثالث السابقة ) .

    

وثائق الكنترول ( نتائج االمتحانات ) تتيح االحتفـاظ بالنتـائج مؤمنـه وقابلـة  ٣٠
 لالستدعاء عند الحاجة .

    

نماذج من محاضر لجنـة التعلـيم والطـالب الخاصـة بمناقشـة تقيـيم وتطـوير  ٣١
 ( لألعوام الثالث السابقة ) . البرامج التعليمية

    

نتـــــــائج قيــــــــاس آراء طــــــــالب المرحلــــــــة الجامعيــــــــة االولــــــــى فــــــــي ( البــــــــرامج  ٣٢
والمقـــــررات وأعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس ...الـــــخ ) واألدوات المســـــتخدمة فـــــي 

 ذلك .

    

 قواعد البيانات اإللكترونية الخاصة بشئون التعليم والطالب والخريجون  ٣٣
 

    

المعلنه من قبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب في الموقـع  المعلومات ٣٤
م ومــــدى مصــــداقيتها وشــــمولها ٢٠١٦/٢٠١٧اإللكترونــــى للمؤسســــة للعــــام 

  وتنوعها وحداثتها مثل :
  قواعد القبول والتحويل وتوزيع الطالب على التخصصات .  •

  الرد على تظلمات الطالب .  •
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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:

 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      لعمل على تحقيقها وترسيخهانشر ثقافة الجودة وا - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تحقيق متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. - ٤

 
  

  ٦من  ٦الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
ترتكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

 ا��ؤ�رات وا�و��ق ا��ط�و�� م
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  األولى . تعليمات االمتحانات للمرحلة الجامعية  •

  دليل الطالب للمرحلة الجامعية االولى .  •

  توصيف مقررات المرحلة الجامعية األولى .  •

 نتائج امتحانات المرحلة الجامعية األولى .  •

قائمــــة بمعامــــل ومختبــــرات الكليــــة لكــــل قســــم مــــن أقســــام الكليــــة ، ووصــــف  ٣٥
معـــايير  التجهيـــزات والمـــوارد المتـــوفرة لكـــل معمـــل ومختبـــر ( مـــدى اســـتيفاء

NORMS .( للمعامل والمختبرات 

    

تقرير عن مدى مناسبة معامل ومختبرات كل قسم من أقسام الكليـة لتحقيـق  ٣٦
 مخرجات التعلم لكل مقرر.

    

تقريـر عـن االختبـارات العمليـة بمعامـل الكليـة المختلفـة لكـل قسـم مـن أقســام  ٣٧
 الكلية.

    

 


