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

 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - ٢      تحقيقها وترسيخهانشر ثقافة الجودة والعمل على  - 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  لكرتوىنإ بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

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

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

 

 م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي  األقسام األكاديمية استمارة التقويم الذاتي ألنشطة رؤساء 

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

  المعايير المرتبطة :

 ) : المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية .٧معيار رقم  (

  . التعليمالتدريس و ) : ٨معيار رقم  (

  المسئول عن تحقيق المعايير :                                                                   

 . رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم                                                                    
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 الجـــزء الخــاص بالقســم األكـــاديمي ) الخطــة االســتراتيجية للمؤسســـة ( ١
  ومتضمن  :

ـــــــــــالة القســـــــــــــم ونمــــــــــــاذج األدوات المســـــــــــــتخدمة ألســـــــــــــتقراء  • رؤيــــــــــــة ورســ

ـــــــــل لبــــــــــــــرامج ومقــــــــــــــررا ت القســــــــــــــم وموضــــــــــــــحًا المميــــــــــــــزات ســــــــــــــوق العمـــــ

ـــــــــدمات التــــــــــــى يمكــــــــــــن أن ُيقــــــــــــدمها  ـــية للقســــــــــــم (األنشــــــــــــطة والخـــ التنافســـــــــ

 –القســـــــــم وينفـــــــــرد بهـــــــــا عـــــــــن بـــــــــاقى الكليـــــــــات فـــــــــى ( التعلـــــــــيم والـــــــــتعلم 

 .  خدمة المجتمع ) –البحث العلمى 

    

الخطــة البحثيــة للقســم مــع التأكــد مــن ارتباطهــا ( بالحطــة البحثيــة للجامعــة  ٢
  امكانات المؤسسة. –جتمع واحتياجات الم

 

    

المعـــايير األكاديميـــة التـــى يتبناهـــا القســـم لبـــرامج المرحلـــة الجامعيـــة األولـــى  ٣
وبــرامج الدراســات العليــا ومحاضــر القســم ومجلــس الكليــة الدالــة علــى ذلــك 

 ونسخ من تلك المعايير .
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ها الرسـمية  التوصيفات الحديثة للبرامج التعليميـة للقسـم  ُمعتمـده مـن مجالسـ ٤
  "نسخة الكترونية" ومتضمنة :

  مصفوفة البرنامج التعليمى  / المعايير األكاديمية . •

 مصفوفة البرنامج التعليمى  / المقررات الدراسي . •

    

  توصفيات المقررات الدراسية معتمده من مجالسها الرسمية ومتضمنة  :  ٥
  ( نسخة إلكترونية )

وضـــوعات المحتــــوى العلمـــى وطــــرق أهـــداف المقــــرر ونـــواتج الــــتعلم وم •

  التدريس والتعليم والتقويم والمراجع العلمية .

مراجعـة داخليـة وخارجيـة مـن حيـث مـدى توافـق طـرق التـدريس والتعلــيم  •

 والتقويم مع نواتج لتعلم المقررات الدراسية .

    

ـــــــــالب بتوصـــــــــــيفات المقـــــــــــررات  ٦ الوســـــــــــائل التـــــــــــى تـــــــــــم بهـــــــــــا إعـــــــــــالن الطــ
ـــــة العــــــــــــــام الجــــــــــــــامعى أو الدراســــــــــــــية والبــــــــــــــرامج التع ليميــــــــــــــة فــــــــــــــى بدايـــــــــ

 الفصل الدراسي والشواهد واألدلة على ذلك .

    

خطـــــط التـــــدريس والتقـــــويم   -ملــــف المقـــــرر متضـــــمنًا ( توصـــــيف المقـــــرر  ٧
ـــاذج مـــــــــن تكليفـــــــــات الطـــــــــالب   – نمـــــــــاذج مـــــــــن أدوات التقـــــــــويم :  -نمــــــ

اختبـــــــــار اعمـــــــــال الســـــــــنة ، االختبـــــــــار النهـــــــــائى ، االختبـــــــــار العملـــــــــي  ، 
 بار الشفوى ، نماذج اإلجابة ) .االخت

    

تقييم وتطوير البرامج التعليميـة للقسـم فـى ضـوء نـواتج الـتعلم المسـتهدفة مـن خـالل  ٨
ســـوق العمـــل )  –الطـــالب  –أدوات مثـــل : اســـتبيانات ( أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

ــــيم  ــــس الكليــــة ولجنــــة التعل وتحليــــل الورقــــة االمتحانيــــة ، مــــع ارفــــاق محاضــــر مجل
الدراســـات العليـــا ومجلـــس الكليـــة الدالـــة علـــى ذلـــك  ( لألعـــوام الـــثالث والطـــالب و 
 السابقة ) .
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ــــة  ٩ تقــــاريير المراجعــــة الداخليــــة والخارجيــــة الدوريــــة لبــــرامج ومقــــررات القســــم للمرحل
الجامعيــــــة األولــــــى ومرحلــــــة الدراســــــات العليــــــا ، واالســــــتفادة منهــــــا فــــــي تطــــــوير 

 البرامج والمقررات .

    

  السنوى للقسم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة :التقرير  ١٠
  نتائج تحليل آراء المراجعيين والطالب للبرامج والمقررات الدراسية.  •

تحليل نتائج االمتحانات ومدى توافق معايير الورقة االمتحانية لكـل مقـرر مـع  •

 مقرر) .نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ،( مع ارفاق الورقة االمتحانية لل

خطـــة التحســـين والتطـــوير، ومحاضـــر عرضـــها علـــى مجلـــس القســـم بحضـــور  •

جميع أعضاء هيئة التدريس ، ومحاضر عرضها على مجلس الكلية ولجنة شئؤن 

 الطالب والدراسات العليا .

    

اســتراتيجات الــتعلم والتــدريس والتقــويم المســتخدمة لتحقيــق نــواتج الــتعلم المســتهدفة  ١١
 لشواهد واالدلة على استخدامها.بالقسم مع تقدم ا

    

تقرير التدريب الميدانى والمشروع التدريبي ومشروع التخـرج بالقسـم للعـام الجـامعى   ١٢
  متضمنًا : ٢٠١٧/ ٢٠١٦

ــــــه  –توصــــــيفه • ــــــذه واإلشــــــراف علي وثــــــائق التعــــــاون مــــــع الجهــــــات  –آليــــــات تنفي

الطـــــــالب فـــــــى أدوات تقيـــــــيم  –الخارجيـــــــة (جامعـــــــات و وزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم ) 

ــــــــدريب  ــــــــات إنجــــــــاز الطــــــــالب  –الت ــــــــة مــــــــن ملف ــــــــدريب (  –عين ــــــــيم الت أدوات تقي

 استبيان رأى الطالب والمشرفين و جهات التدريب ) .

    

  تقاريير تقييم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة متضمنًا : ١٣
  األدوات المستخدمة فى التقييم ( استبيان أراء الطالب ) •

 -خدمـة المجتمـع  –بحث علمـى   –يم االداء لجوانب (تعليم وتعلم معايير تقو  •
 مشاركة فى اعمال جودة ) . -أنشطة طالب 
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تقريــــــر عــــــن آراء أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس والهيئــــــة المعاونــــــة عــــــن بيئــــــة العمــــــل  ١٤
ـــــة فـــــى توزيـــــع التـــــدريب واإلشـــــراف موضـــــحًا األدوات المســـــتخدمة ونتـــــائج  والعدال

 تحليلها .

    

( لألعـــوام قريـــر عـــن أهـــم المشـــكالت التعليميـــة بالقســـم وكيفيـــة التعامـــل معهـــا    ت ١٥
زيـادة أو نقـص  -الثالث السابقة ) مثـل :  حقـوق الملكيـة الفكريـة ( كتـب القسـم ) 

نقص أو زيادة أعضاء هيئة  -الدروس الخصوصية  -الطالب بالبرامج التعليمية 
 التدريس و الهيئة المعاونة .

    

نمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ، وقائمة بالبرامج خطة ت ١٦
 التدريبية الُمنفذة والمقترحة في ضوء االحتياجات التدريبية لهم .

    

بحــــوث اعضــــاء هيئــــة  –ماجســــتير  –قائمــــة باإلنتــــاج البحثــــي للقســــم ( دكتــــوراه   ١٧
 ولًيا) لألعوام الثالثة السابقة.د –اقليمًيا  –التدريس )، وجهات نشرها ( محلًيا 

    

/ ٢٠١٦قائمة باسماء المقررات التى ُيدرسها القسم للفصل الدراسـي األول والثـاني  ١٨
 والقائم على التدريس وتخصصه العلمي الدقيق. ٢٠١٧

    

 –احصائية باعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ( تدريس  ١٩
 مجتمع ).خدمة  –بحث 

    

     السيرة الذاتية ُمحدثة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. ٢٠

وعدد  ٢٠١٧/  ٢٠١٦قائمة برامج الدراسات العليا بالقسم الُمفعلة وغير الُمفعلة   ٢١
 ( لألعوام الثالث السابقة ) .المقيدين والمسجلين والمجتازين لكل منها 

    

     .٢٠١٦/٢٠١٧رامج ومقررات القسم نتائج االمتحانات لب ٢٢

قائمة باسماء البحوث المشركة بين القسم والتخصصات المختلفة بالكلية (  ٢٣
 الماجستير). –الدكتواره  –بحوث اعضاء هيئة التدريس 

    

مطبوعـــات القســـم فـــى مجـــال التعلـــيم والطـــالب والتـــدريب الميـــداني والبحـــث  ٢٤
 العلمى وخدمة المجتمع .
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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:

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

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

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

 
  

  ٦من  ٥الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  لكرتوىنإ بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

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

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

������  در��ت ا������ء ��ا��ؤ�رات وا�و��
ق ا��ط�و م ����ر���م ا��ر���ق 
ا������������ء ا�!�������� أو 

. �
 ا��ز

 �����و
��ً�! 

 �����و
��ً
 �ز

%�ر 
�� ���و

     قواعد البيانات اإللكترونية ألنشطة القسم المختلفة . ٢٥

تقرير عن االختبارات العملية والتطبيقية لمقررات القسم ومدى تحقيقها  ٢٦
 لنواتج التعلم.

    

قائمة بمعامل ومختبرات القسم ، ووصف للتجهيزات والمواد المتوفرة لكل  ٢٧
 لمعامل والمختبرات).ل NORMSمعمل ومختبر ( ومدى استيفاء معايير 

    

تقرير عن مدى مناسبة معامل ومختبرات القسم لتحقيق مخرجات التعلم  ٢٨
 لكل مقرر.

    

تقرير عن مدى مناسبة المعامل واالجهزة والموارد المتوفرة النشطة البحث  ٢٩
 العلمي لطالب الدراسات العليا ( األقسام العلمية).

    

والمعلومـات المنشـوره فيـه ومـدى شـمولها وتنوعهـا  الموقع اإللكترونـى للقسـم ٣٠
  ومصداقيتها وحداثتها  مثل :

قائمـــــة بأعضـــــاء هيئـــــة التــــــدريس والهيئـــــة المعاونـــــة ( اســـــماء وصــــــور  •

  وتخصص) ودرجاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية ُمحدثة .

 قائمة باإلنتاج البحثى للقسم . •

 –للجان العلمية قائمة باعضاء هيئة التدريس بالقسم المشاركين فى ( ا •
 جمعيات محلية.....) . –منظمات  –هيئات دولية 

 نتائج االمتحانات لبرامج ومقررات القسم . •

 قائمة البرامج الُمفعلة وغير الُمفعلة بالقسم . •

 توصيفات مقررات القسم . •

 احصاءات المبتعثين بالقسم . •
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  ملف القسم العلمى ويحتوى على : ٣١
غيــر متفــرغين )  –متفــرغين  –س ( عــاملين بيــان أعضــاء هيئــة التــدري •

  والهيئة المعاونة .

 بيان اإلعارات واالنتدابات واألجازات . •

بيــان المبعــوثين ( اإلشــراف المشــترك لطــالب الدراســات العليــا والمهــام  •

 العلمية ) .

 البريد اإللكترونى والموقع اإللكترونى للقسم . •

 الموقع اإلكترونى للكلية البريد اإللكترونى ألعضاء هيئة التدريس على  •

 بيان بمحتويات المكتبة الخاصة بالقسم . •

ــاملين بالقســـــــــــــم ( ســـــــــــــكرتارية  • العمـــــــــــــال )  –الفنيـــــــــــــين  –بيـــــــــــــان العـــــــــــ

 + التوصيف الوظيفي الخاص بهم .

    

 


