جامعة قناة السوٌس
كلٌة العلوم
وحدة ضمان الجودة

اإلطار التقييمي لمؤسساث
التعليم العالى
اعداد  :وحدة ضمان الجودة بكلٌة العلوم باإلسماعٌلٌة

االعتماد

• اٌقصد باالعتماد تلك العملٌة المنهجٌة التً تهدف إلى تمكٌن
المإسسات التعلٌمٌة من الحصول على صفة متمٌزة ،وهوٌة
معترف بها محلٌا ودولٌا والتً تعكس بوضوح نجاحها فً
تطبٌق استراتٌجٌات وسٌاسات وإجراءات فعالة لتحسٌن
الجودة فً عملٌاتها وأنشطتها ومخرجاتها بما ٌقابل أو ٌفوق
توقعات المستفٌدٌن النهائٌٌن وٌحقق مستوٌات عالٌة من
رضائهم .

اعتماد للمؤسساث التعليميت
• االعتراف الذي تمنحه الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم
واالعتماد للمإسسة التعلٌمٌة إذا تمكنت من إثبات أن لدٌها
القدرة المإسسٌة ،وتحقق الفاعلٌة التعلٌمٌة وفقا للمعاٌٌر
المعتمدة والمعلنة من الهٌئة ،ولدٌها من األنظمة المتطورة
التً تضمن التحسٌن والتعزٌز المستمر للجودة

اإلطار التقييمي لمؤسساث التعليم العالى فى سيارة االعتماد
محاور القدرة المؤسسٌة

الفاعلٌة التعلٌمٌة

 -1التخطٌ ٌط االستراتٌجى

 -1الطالب والخرٌجون

 -2الهٌكل التنظٌمى

ٌ
األكادٌمٌة
 -2المعاٌٌر

 -3القٌادة والحوكمة

ٌ
التعلٌمٌة
 -3البرامج

 -4المصداقٌة واألخالقٌات

 -4لتعلٌم والتعلم والتسهٌالت الداعمة

 -5الجهاز اإلداري

 -5أعضاء هٌئة التدرٌس

 -6الموارد

 -6البحث العلمى واألنشطة العلمٌة

 -7المشاركة المجتمع ةٌ وتنمٌة البٌئة

 -7الدراسات العلٌا ٌ

 -8التقوٌم المؤسسى وإدارة الجودة

ٌ
ٌ
التعلٌمٌة
للفاعلٌة
 -التقوٌم المستمر

القدرة المؤسسيت
 -1التخطٌ ٌط االستراتٌجى
ٌ كون للمإسسة رسالة معتمدة
ومعلنة شارك فى تحدٌدها كافة
األطراف المعنٌة وتعبر عن دور
والبحثى
التعلٌمى
المإسسة
والمجتمعى.
التخطٌط
المإسسة
 تنتهج
االستراتٌجى القائم على التحلٌل الدقٌق
للوضع القائم وٌكون لها خطة
إستراتٌجٌة ذات أهداف محددة وخطة
تنفٌذٌة محددة األنشطة والمسئولٌات
والموارد ومإشرات األداء.
 تعمل المإسسة على تقٌٌم وتحسٌن
وضعها التنافسى.

مراحل اعداد الخطة اإلستراتٌجٌة
2014-2010
رإٌة الكلٌة
رسالة الكلٌة
الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة

 -2الهٌكل التنظٌمى واإلدارى
ٌكون للمإسسة هٌكل تنظٌمى
رسم معلن ومالئم لحجم ونوع
أنشطتها بما ٌضمن تحقٌق رسالتها
وأهدافها اإلستراتٌجٌة
ٌجب أن ٌتضمن الهٌكل اإلدارات
األساسٌة الالزمة لتقدٌم خدمات
الدعم للعملٌة التعلٌمٌة والدراسات
العلٌا والبحث العلمى وٌسمح
بالتعاون المتبادل بٌن مستوٌااته
ووحداته.

 الهٌكل التنظٌمى للكلٌة

 -3القٌادة والحوكمة
 للمإسسة قٌادة واعٌة تتبنى
فكر التطوٌر والسعى إلى
التمٌز ،وقادرة على وضع
السٌاسات الالزمة لذلك واتخاذ
القرارات فى إطار زمن مالئم
ضمن كفاءة وفاعلٌة اداء
المإسسة.
 تطبق القٌادة نمطا دٌموقراطٌا
فى اتخاذ القرارات.
 تحرص القٌادة على تنمٌة
الموارد الذاتٌة للمإسسة.

 -4المصداقٌة واألخالقٌات
 تلتزم المإسسة بالمصداقٌة والنزاهة
فى جمٌع سٌاساتها وقراراتها و
تعامالتها داخل وخارج المإسسة
 تحرص على تطبٌق الممارسات
العادلة وعدم التمٌٌز
 تعمل على حماٌة حقوق الملكٌة
الفكرٌة والنشر
 تراقب تطبٌق األخالقٌات المهنٌة ببن
أفرادها .

•  -5الجهاز اإلداري

 -6الموارد

 للمإسسة جهاز إداري مإهل على
كافة مستوٌاته ٌتسم بكفاءة األداء
 تحرص المإسسة على التنمٌة
المستمرة ألفراده و تقٌٌم أداءهم
بموضوعٌة
 تعمل على زٌادة الرضا الوظٌفى
لدٌهم

 للمإسسة مواردها المالٌة والمادٌة
الكافٌة والتى تتناسب مع طبٌعة
وحجم نشاطها وتمكنها من تحقٌق
أهدافها بكفاءة وفعالٌة وتحرص على
كفاءة استخدام تلك الموارد.
 توزع المإسسة الموازنة وفقا
لالحتٌاجات الفعلٌة وبما ٌخدم تحقٌق
رسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة.

المجتمعٌ ٌة

 -8التقوٌم المؤسسى وإدارة
الجودة

 تلبى المإسسة احتٌاجات
المجتمع المحٌط من خالل ما
تمارسه من أنشطة وما تقدمه
من خدمات
 تقٌس رضاءه عن تلك
الخدمات
 تحرص كذلك على تفعٌل
المشاركة المجتمعٌة فى
مجلسها الرسمى

 تلتزم المإسسة بإجراء تقوٌم
شامل ومستمر لقدرتها المإسسٌة
وتقوم بتحدٌد نقاط القوة
وتعزٌزها وكذلك نقاط الضعف
ومعالجتها
 تستخدم نتائج التقوٌم فى تطوٌر
أدائها الكلى وتعزٌز نظم إدارة
الجودة بالمإسسة
 توفر القٌادة كافة سبل الدعم لنظم
ادارة الجودة بالمإسسة

 -7المشاركة
وتنمٌة البٌئة

الفاعليت التعليميت
 -1الطالب والخرٌجون
 تعتبر المإسسة الطالب
محور العملٌة التعلٌمٌة
وتحرص على توفٌر فرص
التعلم المتكافئة ،وتقدٌم
الدعم واإلرشاد ،وتشجٌع
األنشطة الطالبٌة ،وتعمل
على مشاركة الطالب ف
اتخاذ القرار
 تحرص المإسسة كذلك
على استمرار عالقتها
بالطالب بعد تخرجهم

ٌ
األكادٌمٌة
 -2المعاٌٌر
المعاٌٌر
المإسسة
 تتبنى
األكادٌمٌة القومٌة بما ٌتماشى
مع رسالتها
 تتؤكد من توافق برامجها
التعلٌمٌة مع المعاٌٌر المتبناة و
تتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء
بمتطلباتها

ٌ
التعلٌمٌة
•  -3البرامج
 تتفق البرامج التعلٌمٌة التى تقدمها
المإسسة فى المستوى الجامعى
األول مع رسالتها وغاٌاتها التعلٌمٌة
وتعكس احتٌاجات المجتمع وسوق
العمل
البرامج
المإسسة
توصف

َ
والمقررات مراعٌة اتساق مخرجات
التعلم المستهدفة من المقررات لكل
برنامج مع أهدافه
 تقوم المإسسة بمراجعة برامجها
وتحدٌثها دورٌا

مثال
 توصٌف برنامج الجٌولوجٌا
 توصٌف مقرر
 تقرٌر سنوى للبرنامج
 تقرٌر مقرر

 -4التعلٌم والتعلم والتسهٌالت
الداعمة
 توفر المإسسة فرص التعلم
للطالب ،وتحرص على مالئمة
أسالٌب التعلٌم والتعلم والتقوٌم
لمخرجات التعلم المستهدفة ،موفرة
فرص التعلم الذاتى لجمٌع الطالب
 تتٌح المإسسة مصادر تعلم متنوعة
ومالئمة للبرامج وألعداد الطالب
 تحرص على تقوٌم الطالب بعدالة
وموضوعٌة
•

 -5أعضاء هٌئة التدرٌس
 توفر المإسسة العدد الكاف والمإهل
من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم
فى التخصصات المختلفة بما ٌالقى
متطلبات البرامج التى تقدمها بالنسبة
لكل من المستوى الجامعى األول
والدراسات العلٌا
 تحرص المإسسة على تقٌٌم أدائهم
بموضوعٌة بما ٌمكنها من االرتقاء
بمستوى جودة العملٌة التعلٌمٌة والبحث
العلمى وخدمة المجتمع وفقا لرسالتها
المعلنة
 تعمل المإسسة على تنمٌة قدرات
التدرٌس
ومهارات أعضاء هٌئة
ومعاونٌهم و تعمل المإسسة على ضمان
رضاهم الوظٌفى

 -6البحث العلمى واألنشطة
العلمٌة
ٌ كون للمإسسة خطة بحثٌة تتسق
مع خطة الجامعة تحرص على
توفٌر وتنمٌة الموارد الالزمة التى
تمكن الباحثٌن من القٌام بالنشاط
البحثى و زٌادة معدل النشر الدولى
لعضو هٌئةة التدرٌس سنوٌا
 تشجع المإسسة التعاون بٌن
التخصصات المختلفة فى مجال
البحوث
 تعمل على أن ٌساهم البحث العلمى
فى دعم وتعزٌز العملٌة التعلٌمٌة.

 -7الدراسات العلٌا ٌ
تقدم المإسسة برامج متنوعة للدراسات
العلٌا تسهم فى تحقٌق رسالتها ودعم
وضعها التنافسى
 تضع لها معاٌٌرأكادٌمٌة بما الٌقل عن
المعا ٌٌرالقٌاسٌة الصادرة عن الهٌئة
توصف المإسسة برامج الدراسات
َ 
العلٌا وتراجعها دورٌا وتتؤكد من
اصطفاف مخرجات التعلم المستهدفة ألي
برنامج ومقرراته مع أهداف البرنامج
توفر المإسسة مصادر التعلم المختلفة
تقر المإسسة نظما موضوعٌة لتقوٌم
طالب الدراسات العلٌا
تعمل المإسسة على ضمان رضا
طالب الدراسات العلٌا

ٌ
ٌ
التعلٌمٌة
للفاعلٌة
 - 8التقوٌم المستمر
ٌ كون للمإسسة نظام الدارة الجودة الداخلٌة
 تحرص على التقوٌم الشامل والمستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة
 تسعى بجدٌة الى االستفادة من نتائج هذا التقوٌم فى وضع خطط تحسٌن وتعزٌز
فاعلٌة التعلٌم
 تفعل المإسسة آلٌات المحاسبة والمسائلة بما ٌضمن حسن األداء

فاعليت العمليت التعليميت والتعليم الذاتي
توضٌح أهداف البرنامج بشكل ٌسمح بالتعرف علً ما
ٌجب أن تعلمه للطالب خالل فترة دراستهم
ٌجب ان ٌتضمن أسلوب التعلٌم فً البرنامج العدٌد من
األنشطة التً تساعد علً اكتساب القدرة علً التعلم
الذاتً
ٌجب ان ٌتضمن أسلوب التعلٌم علً النقاش والحوار
للوصول إلً المفاهٌم والحقائق بشكل جماعً

المهاراث المهنيت
ٌجب ان ٌكون الوقت المحدد الكتساب المهارات خالل
الدروس العملٌة كاف لممارسة األنشطة المعملٌة  /الحقلٌة /
التطبٌقٌة
ٌجب ان ٌساعد الجزء العملً فً تنمٌة قدرات الطالب فً
مجال المقرر  /المهنة
ٌجب ان ٌساعد التدرٌب المٌدانً على أكتساب العدٌد من
مهارات التواصل والمهارات المهنٌة طبقا لما تم توضٌحه
ٌجب ان ٌساعد التدرٌب المٌدانً على اكتساب ثقة الطالب
فً قدرتهم علً مزاولة المهنة والعمل بعد التخرج

الدعم األكاديمي للطالب
ٌجب ان تكون أسالٌب تدرٌس المقررات تشعر الطالب بأنهم
فً غٌر حاجة للدروس الخصوصٌة
هل تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس فً أوقات الساعات
المكتبٌة ساعد الطالب فً فهم بعض النقاط التً لم ٌتفهمها
خالل المحاضرات أو الدروس العملٌة
تطبٌق أسالٌب دعم الطالب المتعثرٌن دراسٌا ساعدت فً
االرتقاء بالمستوي األكادٌمً لمن ٌحتاج لذلك

عمليت تقىيم الطالب
تتنوع أنشطة التقوٌم (االمتحانات واألنشطة الالصفٌة)
للتحقق من قدرات الطالب العملٌة واستٌعابه للمادة العلمٌة
تعتمد أسالٌب التقوٌم علً قٌاس قدرات الطالب فً المعرفة
والفهم والتفسٌر والتحلٌل
ٌتم إطالع الطالب علً أوراقهم االمتحانٌة الفصلٌة من
خالل التغذٌة المرتدة للتعرف علً أخطائهم والتعلم منها
هل ٌشعر الطالب أن الدرجات التً حصل علٌها معبرة عن
مستواه الفعلً

تىافز اإلمكانياث الماديت الداعمت للتعليم والتعلم
 كفاٌة الموارد التعلٌمٌة (التجهٌزات الحقلٌة /المعملٌة /قاعات
المحاضرات وغٌرها) المستخدمة للعمل علً اكتساب الطالب للمهارات
المهنٌة والعملٌة
 كفاٌة اإلمكانٌات المتاحة لتكنولوجٌا المعلومات
 هل تتم فً المقررات الدراسٌة تكلٌفات تعلٌمٌة تدفع الطالب لالستفادة
من إمكانٌات تكنولوجٌا التعلٌم المتاحة وتساعده فً عملٌة التعلم
الذاتً
 كفاٌة المراجع العلمٌة المتاحة والتاكد من قدرتها على مساعدة الطالب
فً التحصٌل والفهم
 كفاٌة وكفاءة الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة فً الشرح واإلٌضاح ٌجب
ان تساعد الطالب فً متابعة وفهم المادة العلمٌة

ضمان العدالت والشفافيت
هل ٌشعر الطالب بالثقة فً نظام التظلم من نتائج االمتحانات
هل ٌشعر الطالب بالعدالة والمساواة بٌنهم وبٌن باقً زمالئهم
فً كافة الممارسات
هل تسمح الجداول الدراسٌة بقدر من المرونة بما ٌسمح لهم
من ممارسة معظم األنشطة األكادٌمٌة وممارسة األنشطة
الطالبٌة
هل ٌشعر الطالب بان المقترحات التً ٌتقدم بها إلدارة الكلٌة
وللقائمٌن علً التدرٌس ،توضع فً االعتبار وتتم دراستها
واالستفادة منها

فىائد تطبيق إدارة الجىدة الشاملت في التعليم
 - تركٌز جهود الجامعات على إشباع االحتٌاجات الحقٌقٌة للمجتمع الذي تخدمه.
 - زٌادة الوعً واالنتماء نحو المإسسة من قبل الطالب والمجتمع المحلً.
 - ضبط وتطوٌر النظام اإلداري فً أي مإسسة تعلٌمٌة نتٌجة لوضوح األدوار
وتحدٌد المسئولٌات بدقة.
 - زٌادة كفاٌات اإلدارٌٌن و المعلمٌن والعاملٌن بالمإسسات التعلٌمٌة ورفع
مستوي أدائهم
 - توفٌر جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانٌة السلٌمة بٌن جمٌع العاملٌن
بالمإسسة التعلٌمٌة مهما كلن حجمها ونوعها.
 - الترابط والتكامل بٌن جمٌع اإلدارٌٌن والعاملٌن بالمإسسة التعلٌمٌة للعمل
بروح الفرٌق .
 - االستخدام األمثل للموارد المادٌةوالبشرٌة المتاحة.
 - تمكن منشآت التعلٌم العالً من القدرة على المنافسة.

 - توافر اماكن وأجهزة لخدمات االنترنت و قواعد المعلومات.
 - توافر الوسائل التعلٌمٌة ومصادر التعلم المناسبة .
 - مالئمة المناهج لمتطلبات سوق العمل.
 - مالئمة المناهج للبٌئة المحلٌة.
 - مالئمة المناهج و قدرتها على استٌعاب متغٌرات العصر المذهلة.
 - مالئمة المناهج و قدرتها على تنمٌة طرق التفكٌر النقدى العلمً.
 - قدرة المناهج على تبسٌط و ترسٌخ قٌم العلم .
 - قدرة المناهج فً مساعدة الطالب على حل مشكالتهم الحٌاتٌة.
- االرتقاء بمستوي الطالب فً جمٌع الجوانب الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والنفسٌة
والروحٌة.
 - ضمان حصول الطالب على شهادات جامعٌة بموجب معاٌٌر أكادٌمٌة تتصف
بالجودة.
 - تطبٌق نظام الجودة الشاملة ٌمنح المإسسة المزٌد من االحترام والتقدٌر المحلً
واالعتراف العالمً.

