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 ـــــــــــــــةمقدمــــــــــ

 

 

وذلك  ؛عتمادتوجيهات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال أكتوبر 6تبنت كلية التربية جامعة 

 م.2017-2016لضمان جودة العملية التعليمية وأداء الكلية منذ العام الجامعى

عن الصادر العالىمن دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم  أكتوبر 6ولقد اتخذت كلية التربية جامعة 

ا عند إعداد ا أساسي  مرجع   -2015يوليو  صدار الثالثاإل -االعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

 للكلية. يالتقرير السنو

 

 م:2020/2021  يالموارد البشرية بالمؤسسة للعام الجامع -

 :أعضاء هيئة التدريس -

 ا.( عضو  52عدد أعضاء هيئة التدريس: ) -

 بالكلية: يالعدد موزع حسب الوضع الوظيف إجمالى -

 منتدب معار معين

31 . 21 

 :أعضاء الهيئة المعاونة -

 ا.( عضو  35د أعضاء الهيئة المعاونة: )عد -

 ا للدرجات العلمية:توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفق   -

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس 

أستاذ  أستاذ

 مساعد

مدرس  اإلجمالي مدرس

 مساعد

 اإلجمالي معيد

 35 29 6 31 24 5 2 العدد

 %100 83.5 17.5 %100 77.5 16 6.5 النسبة

 (42ملين بالجهاز اإلدارى: )عدد العا. 

 م2020/2021 ياألنشطة األكاديمية بالمؤسسة عن العام الجامعى: 
 ( برنامج:2تمنح الكلية درجة بكالوريوس من خالل عدد) 

 ( بكالوريوس.)الطفولة والتربية 

 .بكالوريوس العلوم والتربية تخصص التربية الخاصة 

 (برنامج:2تمنح الكلية درجة الليسانس في األداب والتربية من خالل عدد) 

  والتربية تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. اآلدابليسانس 

  والتربية تخصص اللغة اإلنجليزية. اآلدابليسانس 

  التربية مسار المعلم ( يلدراسات العليا )الدبلوم العام فمرحلة ابرنامج 

  وهي:،2020/2021تم استحداث برامج جديدة بدءا من العام الجامعي 

  والتربية تخصص اللغة األلمانية. اآلدابليسانس 

  والتربية تخصص علم النفس. اآلدابليسانس 

 نامج مجمد".بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الحاسب اآللي والرقمنة"البر 

  م.2002/2003كان أولها في العام الدراسي دفعة،19الكلية عدد  فيتخرج 

  وذلك ( من الطالب.1616عدد ) 2020/2021مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي

 :يالتالعلى النحو
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 المرحلة الجامعية األولى
عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة
 عدد الطالب

عضاء نسبة أ

 هيئة التدريس

نسبة 

الهيئة 

 المعونة

 البكالوريوس

 )الطفولة(
24 24 372 1 :16 1 :15.5 

 البكالوريوس

 التربية الخاصة
23 16 203 1 :9 1 :12.6 

 ليسانس

 )اللغة العربية(
20 12 286 1 :15 1 :23.8 

 ليسانس

 نجليزية(اللغة )اإل
24 24 606 1 :28 1 :25.2 

 ليسانس 

 علم النفس
13 6 113 1 :8 1 :18.8 

 ليسانس 

 اللغة األلمانية
8 4 36 1 :5 1 :9 

 الدراسات العليا

دبلوم عام فى التربية مسار  ـــــــ 1.6: 1 6 ـــــــ 10

 المعلم
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 : التخطيط اإلستراتيجيالمعيار االول 

 مؤشر التقييم  م

 .وضعهما األطراف المعنيةوشارك فى  ،ومعلنتان رسالة ورؤية الكلية معتمدتان 1/1

1/2 
وتعكحس دورهحا التعليمحي والبحثحي ومسحئوليتها المجتمعيحة بمحا يتفحق مح   ،رسالة الكلية واضححة

 .وتسهم الرسالة فى تحقيق رسالة الجامعة ،التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي

 .  استراتيجية الجامعةوتتسق م ،ستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناصرالخطة اال 1/3

1/4 
وتعحددت الوسحائل  ،وشارك فيه األطرف المعنيحة ،شمل البيئة الداخلية والخارجية يالتحليل البيئ

 بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة. ؛المستخدمة فى إجرائه

1/5 
 يوتسهم ف ي،لى التحليل البيئومبنية ع ،وواضحة الصياغة ،ستراتيجية للكلية معلنةف االااألهد

 المدى الزمني للخطة. يتحقيق رسالة الكلية وقابلة للقياس والتحقق ف

1/6 

وتعكحس أولويححات تنفيححذ  ،سححتراتيجيةتحقحق األهححداف اال يالخطح  التنفيذيححة تتضحمن األناححطة التحح

الماليححة  والتكلفححة ي،والجححدوا الزمنحح ،ومحححدد بهححا مسححئولية التنفيححذ ي،األناححطة وتسلسححلها المنطقحح

 .ومؤشرات األداء

1/7 
وتحقحق  ي،دوا الزمنحجحللكلية تقارير دورية لمتابعحة وتقحويم محدى تقحدم الخطح  التنفيذيحة وفقحا لل

 .مستويات األداء المستهدفة

 

 
 

 

 م،2020/2021الجحامعى العحام خحالا ورسحالتها رؤيتهحا ناحر اسحتمرار علحى التربيحة كليحة حرصت

 الموق  على نارها واستمرار ،الكلية أرجاءي ف والرسالة الرؤية بنص اللوحات تعليق" وذلك من خالا

 عحالم أعضحاء القسحم بهحا.رسالها بخطحاب موجحه لجميح  رؤسحاء األقسحام بالكليحة إلإروني للكلية، واإللكت

 ،للكليحة فحي هحذا العحام امحدمجكحان ن التعلحيم إحيحث  ؛مباشحرةالالمباشرة وغير  مستهل المحاضرات يوف

مححححن خححححالا  البالطحححح محححح  التححححدريس هيئححححة أعضححححاء لقححححاءات خححححالا ومححححن ،الححححبالط دليححححل يوفحححح

 أزمحة خحالا معهحم التواصحل فحى الكلية وفرتها الجامعة واستخدمتها التي  Microsofot teamsمنصة

 .وكذلك من خالا المؤتمر الطالبي لكل قسم ،اكورون

 

 

 

 
 

جائحة كورونا التي تطلبت  تداعياتعلى تحقيق رؤيتها ورسالتها للتعامل م   حرصت الكلية  

جديدة للتكيف م  األوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية لتطور واستحداث آليات  ،االستجابة السريعة

موق  الجامعة حيث قام أعضاء هيئة التدريس بإعداد المحاضرات اإللكترونية ورفعها على  الجائحة،

 ؛ Microsofot teamsتراضية على منصة فوكذلك أناأت الكلية الفصوا اال ،لكترونيللتعليم اإل

ا المجتمعية بما رسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي، ومسئوليته -1/2

 يتفق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي، وتسهم في تحقيق رسالة الجامعة:
 

رؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك فى وضعهما األطراف رسالة و -1/1

 المعنية:
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تنوع االختبارات ما و )مباشر/غير مباشر(،امدمج اتعليمحيث كونها  ،حتى ال تتأثر العملية التعليمية

 . روناوفى ظل استمرار أزمة كمن خالا بابل شيت  لياآتم التصحيح ؛حيث يالي أو موضوعيبين مق

 رؤيـــــة الكلية:
 

 ا.ا وعربي  رائدة في مجاا إعداد المعلم محلي   أكتوبر 6معة أن تكون كلية التربية جا

 رســالــة الكلية:
تلتزم الكلية بتخريج معلم متميز ذو كفاءة ومهارة تنافسية، من خالا برامج متطورة، وبيئة تعلم 

محفزة، وتعمل على إجراء بحوث علمية وتطبيقية، وتقدم خدمات مجتمعية وبيئية متميزة في إطار من 

 قيم ودعم الهوية.ال

 

 

 

 

 

 معتمدة ومكتملة العناصر: 2014-2019الخطة االستراتيجية للكلية 

 وجاءت الخطة ،(2024-2019عداد خطتها االستراتيجية )إاتبعت الكلية منهجية محددة فى

، وكذلك الخطة 2024-2019حينذاك  أكتوبر6متسقة م  الخطة االستراتيجية لجامعة 

 من خالا عمل مصفوفات التوافق. 2025-2020االستراتيجية للجامعة 

 

 

 

 

 

 فيم  استمرار أزمة فيروس كورونا واجهت الكلية مجموعة من التهديدات التي قد تؤثر 

التهديدات في مجالسها الرسمية التخاذ  هذهلذا قامت الكلية بمناقاة  ؛تحقيق أهدافها االستراتيجية

 الهجين –مدمج ال التعليم توظيف استراتيجية الالزمة لمواجهة تلك المخاطر من خالا القرارات

م التفاعل نااء مجموعات إلكترونية لتدعيإحيث تم ،لكترونيةاإل وزيادة الخدمات ،)مباشر/غير مباشر(

كما تم إنااء فصوا تعليمية افتراضية لكل مقررات العام الدراسي الجامعي  بين األساتذة والطالب،

 .Microsofot teams على منصة البرامجبجمي  م2020-2021

 وقامت برصد  ،د نقاط القوة والضعف لديها للتعامل م  استمرار أزمة كروناالكلية بتحدي قامت

وذلك من ؛ لكترونيفي االتصاا والتواصل اإلتعلق بمهاراتهم تياجات أعضاء هيئة التدريس فيما ياح

التدريبات وورش العمل حيث قامت بتقديم بعض  ،خالا تفعيل دور لجنة التحوا الرقمي بالكلية

نااء االختبارات إو ،Microsofot teamsألعضاء هيئة التدريس التي تعينهم على استخدام 

 .كترونية من خالله وذلك ما بين تدريب)مباشر/غير مباشر(لاإل

  

الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر وتتسق مع استراتيجية  -1/3

 الجامعة: 
 

المعنية،  التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية، وشارك فيه األطراف -1/4

وتعددت الوسائل المستخدمة فى إجرائه؛ بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل 

 والفئة المستهدفة:
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 عالن الغايات واألهداف االستراتيجية:إ

 تم النار بوسائل كما  ،للكلية ترونياإللكعلى الموق   يات واألهداف االستراتيجيةتم نار الغا

 دليل وحدة ضمان الجودة...(، –جين دليل الخري –)دليل الطالب :مثل ،عددة منها: الكتيباتمت

 اتلوحو ،المطوياتو مدرجات الكلية،و الكلية، ىومداخل مبن ،مختلفةمعلقة في الغرف ال

 .والمؤتمرات ،اتوالندو ،المطبوعاتو ،المذكرات الدراسية للمقرراتو عالنات،اإل

  كما حرصت لجنة التدريب والتوعية بوحدة ضمان الجودة على عمل ندوات ولقاءات لنار

نجازات الكلية واألهداف االستراتيجية إوتم عرض  ات واألهداف االستراتيجية للكلية،الغاي

 على ممثلي المجتم  بمجالس الكلية والملتقى التوظيفي.

 

 

 

 

 

  2019واضحة ومعتمدة لتطبيق الخطة االستراتيجية للكلية )أعدت الكلية خطة تنفيذية-

تتضمن الخطة تحديد و .وتعزز نقاط القوة للكلية ،ن الفرصتعكس االستفادة مو( 2024

 ا لمراحل التنفيذا ومالئم  ا محدد  زمني   وجدوال   ،األهداف هذهاألناطة الالزمة لضمان تحقيق 

 ،فراد أو اللجان أو اإلدارات المسئولة عن التنفيذكما تم تحديد األ يراعي التسلسل المنطقي،

هذه الغايات، كما تم تحديد مؤشرات لية الالزمة لتحقيق وأيضا تم تحديد الميزانية والموارد الما

 تقييم والمتابعة لتقييم خطوات التنفيذ ومدى تحقق األهداف.ال

 ( المنبثقة 2021-2020كما اشتقت الكلية خطتها التنفيذية )2019طة التنفيذية للكلية )الخ عن-

)تحسين برامج :والمتمثلة في، 2021-2020( حيث تعكس أولويات التنفيذ خالا عام 2024

 –تطوير النااط الطالبي  –لكترونية زيادة الخدمات اإل –المرحلة الجامعية األولى الحالية 

تطوير برامج  – تنمية المهارات المهنية والعملية للطالب –تطوير برامج التربية العملية 

 .الرعاية االجتماعية والصحية للطالب(

 

 

 

 

 

 حيث يتم متابعة تنفيذ أناطة الخطة  ؛وجد لدى الكلية آليات متابعة لتنفيذ الخطة التنفيذيةت

كما تم إعداد  ،ا من خالا اجتماعات لجنة التخطي  والمتابعة وتقويم األداءالتنفيذية شهري  

مسئولية  –)األناطة المخططة والمنفذة 2021-2020فيذية تقارير رب  سنوية للخطة التن

 ي، وتسهم فيومبنية على التحليل البيئ ،ستراتيجية للكلية معلنة وواضحة الصياغةف االااألهد -1/5

 :خطةالمدى الزمني لل يوقابلة للقياس والتحقق ف ،تحقيق رسالة الكلية

 ، ومسئولية التنفيذ ، نشطةوتحدد بدقة األ ،ولويات التنفيذأالخطط التنفيذية السنوية تعكس  -1/6

 :ومؤشرات المتابعة والتقييم ، والتكلفة المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ، والجدول الزمني المالئم

وفق ا للجدول الزمني وتحقق للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية  -1/7

 مستويات األداء المستهدفة:
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 - لتقديرية ومؤشرات األداء/اإلنجازالتكلفة المالية ا - التنفيذ والتوقيت الزمني المخط  والمنفذ

لس الكلية االتقارير في مج هذهويتم مناقاة  (،ق مؤشر اإلنجاز ومقترحات التحسينمستوى تحق

 كل حسب توقيته. ةالرسمي

  تم اتخاذ بعض  2020/2021على تقارير المتابعة الدورية ألناطة الخطة التنفيذية وبناء

 :على النحو التاليجراءات التصحيحية المناسبة اإل

 الغاية رقم النشاط لم يتم تنفيذه يالنشاط الذ المتخذ ياإلجراء التصحيح

ظل  يوف ،4/2021كان من المقرر عقده بتاريخ  

تم ائحة كورونا( )ج واستمرار الوض  الراهن

 ،2021/2022  التنفيذيةتأجيله ليتم خالا الخطة 

 وبدأ اإلعداد له

 يتنظيم مؤتمر علمي سنو

 للكلية
 الثانية 2-1-3-1

تم تطوير واستحداث دورات تدريبية في مركز 

 ،التدريب والتعليم المستمر كوحدة ذات طاب  خاص

سبيل ،والكلية في دورة التحوا الرقمي :مثل

 وحدات جديدة أخرىاستحداث 

تأسيس وحدات ذات طاب  

خاص جديدة الستثمار 

 يمكانات الكلية فإمعامل و

تقديم خدمات ثقافية 

واجتماعية    وفنية 

 للمجتم   

 الثالثة 3-1-3-1

بقرار من  ،للوض  الراهن )جائحة كورونا( ؛يتملم 

 وعند استقرار الوض  سيتم تنفيذه.،إدارة الجامعة

ات باكل نفيذ بعض الفاعلي  خر تم تآسياق  يوف

–لألقسام العلمية  يؤتمرالطالب)الم:منها ي،لكترونإ

 الملتقى التوظيفى(–للكلية  يالمؤتمرالطالب

ليات ورحالت اتنظيم احتف

 عضاء الهيئة التدريسيةأل
 الرابعة 4-2-1-1
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 : القيادة والحوكمةالمعيار الثاني 

 م  مؤشر التقييم

واإلدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق القيادات األكاديمية  

 تكافؤ الفرص وتداوا السلطة.  
2/1  

2/2 والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات.  ،تهاراالقيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قد   

وتسحتخدم  ،فحى عمليحة التقيحيم ف المعنيةاوتاارك األطر ،معايير تقييم أداء القيادات موضوعية 

 النتائج لتحسين األداء المؤسسي. 
2/3  

2/4 إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل م  ماكالت المؤسسة.    

للمؤسسححة قححيم جوهريححة معلنححة ومتاحححة للمعنيححين وآليححات فاعلححة لضححمان الاححفافية والممارسححات  

 د المؤسسة. اأفر العادلة وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين
2/5  

وتضحمن المؤسسحة مصحداقيتها  ،المعلومات المعلنة عن المؤسسة شحاملة وتغطحي سحائر أناحطتها

 وتحديثها. 
2/6  

ت األساسحية اويتضحمن اإلدار ،الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة وناحاطها 

 الالزمة لتحقبقرسالتها  وأهدافها. 
2/7  

 ،عتمححد ومعلحن، ويحححدد المسححئوليات والتخصصحات وفق ححا للهيكححل التنظيمححيالتوصحيف الححوظيفي م

نتححداب ويحقححق التكححافؤ بححين السححلطات والمسححئوليات، ويسححتخدم فححى حححاالت التعيححين والنقححل واال

 المختلفة. 
2/8  

 

 

 

 

 

  ختيار القيادات األكاديمية والقيادات اإلداريةامعايير: 

 المعدة من  2020/2021يالعام الجامعفي ةدات األكاديميقامت الكليةبتفعيل معايير اختيار القيا

ختيحار القيحادة األكاديميحة والمحؤهالت اتتضحمن معحايير  يالتح ةقبل مركز ضمان الجودة بالجامعح

 :ومحن هحذه المعحايير .قسحام(رؤساء األ -الوكالء–والقدرات المطلوبة لاغل وظيفة )عميد الكلية 

 والمااركة فى نااطات خدمة المجتم .  الياتها،وفعالمااركة فى اللجان ونااطات الكلية

  ولهحا لحوائح داخليحة ،القحانونفحي كما قامت الكلية بتفعيحل معحايير اختيحار القيحادات غيحر المححددة 

 ،تعيحين محدير وححدة ضحمان الجحودة :مثحل ،2020/2021يالعحام الجحامعفي بالجامعة أو الكلية 

ومن هحذه .التربيحة العمليحة ومديروححدةلاحباب، ورائحد ا ،ومدير مركز التدريب والتعليم المستمر

خبرة فيالمجاا. وقد تم تعيحين العديحد  يا من أعضاء هيئة التدريس، وذالمعايير أن يكون عضو  

رؤساء أقسام  ةلكيال تاغل قيادة واحدة أكثر من منصب، فقد تم تعيين ثالث ؛من القيادات الجديدة

 وكيل لائون التعليم والطالب.و ،جدد

 

القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق  – 2/1

 تكافؤ الفرص وتداول السطة:
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  ف المعنيةاطرإعالن معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية لألوسائل: 

  وسحائل عديحدة،أعلنت الكلية عن معايير اختيار القيادات األكاديمية لألطراف المعنية من خحالا 

كمححا تححم توزيحح  وثيقححة معححايير ، معححايير القيححادات األكاديميححةعححن عقححد ورشححة عمححل بالكليححة  :مثححل

طححالع علححى هححذه المعححايير وتححم اال  ،كاديميححة علححى أعضححاء هيئححة التححدريسختيححار القيححادات األا

 والتوقي  بالعلم.

  من خالا 2020/2021يالعام الجامعفي الكلية عن معايير اختيار القيادات اإلدارية أعلنت

 طالع عليهاداريين( لالإ -ختيار القيادات اإلدارية لألطراف المعنية )موظفينامعايير إرساا 

 العلم.  والتوقي  ب

 :آليات اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية 

  وكيل الكلية لائون التعليم والطالب :مثل ،اآلليات عند تعيين وكالء الكلية هذهطبقت الكلية، 

قسم اللغة  :ن رئيس قسم لكل منيوتعي ،ووكيل الكلية لائون الدراسات العليا والبحث العلمي

 . 2021ر بتاريخبلمانية في سبتموقسم اللغة األ ،نجليزيةوقسم اللغة اإل ،العربية

  مدير وحدة  :مثل ،قانون تنظيم الجامعاتفي محددة القامت الكلية بوض  آليات للوظائف غير

 والتعليم ومدير مركزالتدريب ،وحدة التربية العملية ومدير ،ورائد الاباب ،ضمان الجودة

يمكنهم القيام بها  ذينضاء هيئة التدريس العالن عن الوظيفة بين جمي  أعحيث تم اإل المستمر.

م فى تطوير وتم االختيار من بينهم بناء على خطة المتقد    ،ضوء خبراتهم ومتطلبات الوظيفة يف

 .األداء الوظيفى

  القانون واللوائح:في ضمانات تداول السلطة فى المناصب القيادية خاصة غير المنظمة 

 محدير وححدة ضحمان  :مثحل ،لحه ةوائح المنظملالفي المنصب  يقامت الكلية بتفعيل تحديد مدة تول

محدير مركحز التحدريب  -رائحد الاحباب )سحنة( قابلحة للتجديحد  - سنوات ( قابلحة للتجديحد 3) الجودة

 والتعليم المستمر)سنة( قابلة للتجديد. 

 طححار تطبيححق مالحظحات لجنححة المراجعحة الخارجححة لضححمان إوفحي  ،وا السححلطةاوتطبيقحا لمبححدأ تحد

وكيل الكلية لائون التعليم والطالب وكيحل كليحة لاحئون التعلحيم  ة التعليم واالعتماد تم تعيينجود

مدير وحدة و نجليزيةلغة االوالبحوث ورئيس قسم رياض األطفاا ورئيس قسم اللغة العربية وال

 .8/6/2021ضمان الجودة لكلية التربية بتاريخ 

 

 

 

 

 عداد القيادات المستقبليةإوسائل تنمية قدارت القيادات الحالية  و: 

 العححححام فححححي داريححححة حتياجححححات التدريبيححححة للقيححححادات األكاديميححححة واإلاسححححة االرقامححححت الكليححححة بد

كما تحم متابعحة  ،من مجلس الكلية اوتم اعتماده ،وأعدت خطة تدريب م،2020/2021يالجامع

عححن  ي افصححل اوأعححدت اللجنححة تقريححر    .اجتماعححات لجنححة التححدريب والتوعيححة يا فححتنفيححذها شححهري  

 ونسب رضا المااركين عن التدريب.  ، نجازهاإمعدالت 

القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها، والعمل على تكوين كوادر جديدة  – 2/2

 من القيادات :
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 2020/2021العحام الجحامعي ت التدريبيحة المنفحذة للقيحادات األكاديميحة واإلداريحة خحالاراالدو:  

)التخطححي  وجدولححة العمححل وتنظححيم للقيححادات األكاديميححة  يححةتوعو اتلقححاء (6)نفححذت الكليححة عححدد 

مهححارات  –سححينءووتقححديم االستاححارات الوظيفيححة للمر يالححوظيفمهححارات التوجيححه  –األناححطة 

عحداد العحروض إ–رونحا وتقوية المناعة فحى ظحل اسحتمرار أزمحة ك –عالم التعامل م  وسائل اإل

كمحا تضحمنت الحدورات الخاصحة  ،لكترونيحة(دارة البحرامج المختلفحة لالجتماعحات اإلإ–التقديميحة 

 .(ٍيداردارية )التطوير اإلبالقيادات اإل

 

 

 

 

 ف المشاركة في عملية التقييمارؤشرات تقييم أداء القيادات واألطمعايير وم: 

 ين فحيواإلداريح ة،والهيئحة المعاونح ،ألعضاء هيئة التحدريس يقامت الكلية بقياس الرضا الوظيف 

الموضوع  من قبل مركز  ينم  القيادة األكاديمية من خالا تحليل نتائج استبيان الرضا الوظيف

 ةتيحار وترقيحة القيحادات األكاديميحخال ة"المعحايير الحاليح: ودة من خحالا البنحود التاليحةضمان الج

 ةنمحح  القيححادة األكاديميححة للبرنححامج ديمقراطححي يسححمح بالماححارك ،معلنححة وتتصححف بالموضححوعية

 ،جميح  المعحامالت يتلتحزم القيحادات األكاديميحة بالكليحة بالصحدق والاحفافية فح ،تاتخاذ القرارياف

القيادات األكاديمية للاكاوى والمقترححات المقدمحة محن أعضحاء هيئحة التحدريس، تلتحزم تستجيب 

 . "ممارسة غير عادلة يالقيادات األكاديمية باتخاذ اإلجراءات  التصحيحية لمعالجة أ

 ة أعدت وحدة ضمان الجودة  استبيانات لتقييم أداء القيادات األكاديمية بالكلية  كل قيادة على حد

وكيل  - وكيل الكلية لائون التعليم والطالب -الكلية  عميد: (2021 -2020معى )للعام الجا

 .رؤساء األقسام ،وكيل الكلية لخدمة المجتم  وتنمية البيئة - الكلية للدراسات العليا والبحوث

م أداء جمي  القيادات ا ألن استبيان الرضا الوظيفي يقي   تتضمن معايير خاصة بكل وظيفة نظر  

 . ذاته الوقت يف

 

 حتتتول أداء ونمتتتط القيتتتادة المتبتتتع األطتتتراف المشتتتاركة  فتتتى عمليتتتة التقيتتتيم اء استتتتطالع آر 

       :في الكلية         

 :أمثلة من أوجه استفادة المؤسسة من نتائج التقييم 
 ين فحيواإلداريح ة،والهيئحة المعاونح ،أعضحاء هيئحة التحدريس يقامت الكلية بتطبيحق اسحتطالع رأ 

الموضوع من قبل مركز  ياألكاديمية من خالا تحليل نتائج استبيان الرضا الوظيف  نم  القيادة

زيحادة اإلجحراءات المتخحذة لتحسحين في: ستفادة من نتائج هذا التقييم اال توقد تم .ضمان الجودة

 ؛وزيادة آليات تحقيحق الاحفافية األداء في ضوئها،يتم تقييم  يوتعريفهم بالبنود الت ،أداء القيادات

وكححذلك  ،يححث تححم إعححالن جميحح  أخبححار الكليححة علححى جححروب التواصححل واتسححاب الخححاص بالكليححةح

 ستجابة لها وحلها. تطوير آليات الاكاوى واال

 ومحن  ،م نمح  إدارتهحميمحن نتحائج تقيح قسحام(رؤسحاء األ -الحوكالء –ستفادت إدارة الكلية )العميد ا

والمهحام  ة،عاة تطوير نمح  اإلدارمرا :ستفادةومن أوجه اال.سين عنهمءورضا المرنتائج تحليل 

عمليااة  يف المعنيااة فاارامعااايير تقياايم  داق القيااادات موضااوعية، وتشااار  األطاا -2/3
 :داق المؤسسيالتقييم، وتستخدم النتائج لتحسين األ
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داريحة محن خحالا ت اإلاوالعمل على اكتساب المهحار ،والعمل على تنفيذها ،الوظيفية لكل وظيفة

العحام ألعضحاء هيئحة التحدريس والهيئحة المعاونحة عحن  يوقد بلغت نسبة الرضا الحوظيف .التدريب

 .%91.1 2020/2021 يتقييم القيادات األكاديمية للعام الجامع

 يكما تم قياس رضا اإلداريين عن نم  اإلدارة من خالا تحليل نتحائج  اسحتبيان الرضحا الحوظيف 

 .لإلداريين الموضوع من قبل مركز ضمان الجودة

 

 

 

 مشكالت التعليم التي تواجهها الكلية وآليات التعامل معها ونتائج تطبيقها: 
  الماحكالت  هحذهوكحان محن بحين  ،15/9/2021قام مجلس الكلية بمناقاحة قضحايا التعلحيم بتحاريخ

ضححعف و الححدروس الخصوصححية،و المححوارد، ضححعفوالكثافححة العدديححة،  :مناقاححتها تتمحح يالتحح

عححداد أعضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة إ يوالتعامححل محح  العجححز والفححائض فحح ،حضححور الطححالب

 .المعاونة

 اتهحححا اسحححتكملت الكليحححة إجراء 2020/2021زمحححة كورونحححا فحححي العحححام الجحححاريومححح  اسحححتمرار أ

سححير العمليححة التعليميححة. فتبنححت الكليححة  فححياالحترازيححة للتعامححل محح  األزمححة وحلهححا دون التححأثير 

واسحتكملت العمحل ،  2019/2020مجموعة من اآلليات للتعامحل مح  هحذه الماحكالتخالا العحام 

 أمثلتها: ومن ،2020/2021العام الجامعي في والتي استمر العمل بها  ،بها وتطويرها

 د محن خحالا تفعيحل المنصحات ع حظحل أزمحة كورونحا خطحة للتعلحيم عحن ب   ييحة فحنفذت الكل

لححححت اسححححتخدام وسححححائل التواصححححل كمححححا فع   ،(Edmodo- schoolgy-Zoomالتعليميححححة )

 االجتماعي للتواصل م  الطالب.

  حضححور  %50نظححام التعلححيم الهجححين  2020/2021نفححذت الكليححة فححي العححام الجححامعي

ا على سحالمة الطحالب محن الوبحاء. كمحا وذلك حرص   ؛عدب  دراسة عن  %50مباشر للطالب و

حح ا علححى التباعححد االجتمححاعي. تححم وضحح  عالمححات لجلححوس الطححالب فححي المحاضححرات حرص 

 والتأكيد وااللتزام الاديد بارتداء الكمامات داخل المحاضرات.

  طبقت الكلية مجموعة من اإلجراءات للتعامل م  ماكلة الكثافة العددية حيث تم تقسحيم

وإلحى مجموعحات صحغيرة فحي التطبيقحات  ،لطالب إلى مجموعات في المحاضرات النظريةا

 العملية.

 اتخححذت الكليححة مجموعححة مححن اآلليححات لتحسححين إدارة مواردهححا وتعظححيم االسححتفادة منهححا، 

واستخدام  ،واألعماا المكتبية ،استخدام أجهزة الحاسب فى مجاالت التدريب واإلرشاد :مثل

 واألناطة الطالبية. ،وورش العمل ،حتفالياتفى مجاالت تنظيم االالقاعات التدريسية 

  تعاملت الكلية م  ماكلة الدروس الخصوصية من خالا تفعيل قانون تنظيم الجامعحات

 ،وزيححادة التفاعحل بححين الطالححب وعضحو هيئححة التححدريس ،لحدروس الخصوصححيةبايخححتص  يمحاف

عضحو هيئحة التحدريس إلحى لوصحوا لسحهولة ا ؛تنظيم ساعات مكتبية محددة ومعلنة للطالبو

 المختص لطلب المساعدة.

  تعاملحححت الكليحححة مححح  ماحححكلة ضحححعف حضحححور الطحححالب محححن خحححالا متابعحححة الغيحححاب

كما تم تدريب أعضاء  .2020/2021خالا العام  يالمحاضرات النظرية والتدريب العمليف

 :إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة -2/4
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قحد  يالغيحاب التحكما أعلنت الكلية نسحب  .هيئة التدريس على كيفية احتساب الغياب إلكترونيا

الحذين لطحالب ا معحالكمحا يحتم إ ها.لطالب تنبيها إلى حرمان الطالب من دخوا االمتحان يتؤد

جححراء الححالزم محح  ومححن بعححدها يححتم اتخححاذ اإل يتجححاوزون عححدد مححرات الغيححاب المسححمو  بهححا،

الطححالب خصصححت الكليححة فححي الئحتهححا الجديححدة  غيححاب.ولمواجهححة ماححكلة المتغيبالطالححب 

مما ينعكس على حرص الطالب على الحضحور والمواظبحة  ؛على أعماا السنة درجات أكثر

 .على المحاضرات

   ا للتعامل م  ماحكلة العجحز والفحائض فحى أعحداد أعضحاء هيئحة التحدريس والهيئحة وأخير

التعيحين فحي التخصصحات التحي بهحا  :مثحل ،اتخذت الكليحة مجموعحة محن اإلجحراءات المعاونة

ن عضحو يوتعيح ،تدريس في قسم علم الحنفس والتربيحة الخاصحةتم تعيين عضو هيئة  ،إذعجز

وكذلك انتدابأعضاء هيئة تدريس محن كليحات الجامعحة  .هيئة تدريس في قسم رياض األطفاا

الكلية للعمل معيدين فى األقسام العلمية التحى  يوتكليف عدد أكبر من خريج ،التى بها فائض

باإلضححافة إلححى قيححام  لهيئححة المعاونححة،حيححث وضححعت الكليححة خطححة خمسححية لتعيححين ا ،بهححا عجححز

 أعضاء هيئة التدريس بالتدريس فى المعامل م  الهيئة المعاونة. 

 

 

 

 

 

  القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للكلية: 

 ححا حاكمححنححتتب ويلتححزم بهححا أعضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة المعاونححة  ،للعمححل بهححا ةى الكليححة قيم 

لتحزام عضحو ايضحمن  يما تتبنى أيضا ميثاق شرف المهنحة الحذك ،داريين بالكليةوالطالب واإل

وأن يحتقن   ،هيئة التدريس باستخدام وقت  التدريس استخداما جيدا بما يحقق مصلحة الطحالب

إعالنهححا وقححد تححم  ،علححى ذلححك هوأن يسححتخدم الطححرق والوسححائل التححى تسححاعد ،مهححارة التححدريس

 .واعتمادها من مجلس الكلية

 ف المعنيةالجوهرية واألخالقيات المهنية ومدى إتاحتها لألطروسائل إعالن القيم ا: 

 والهيئحة المعاونحة ،ألعضاء هيئحة التحدريس ةتم إعالن القيم الجوهرية ودليل األخالقيات المهني، 

وأدلحة  يعلى الموقح  اإللكترونح ،والخريجين ي،وأعضاء المجتم  المحل ،والطالب ،واإلداريين

بتنظحيم ورش التخطحي   ةكمحا قامحت لجنحة التحدريب والتوعيح. لكليةأرجاء ا يواللوحات ف ،الكلية

 .2021-2020ي بالقيم للعام الجامع ةتضم التوعي ياالستراتيجي الت

 

 

 

 

 كافة أناطتها التعليميحة والبحثيحة  يتغط يالتا حرصت الكلية على إتاحة المعلومات الكافية عنه

 ي حان،الجامعحة والكليحة اإللكترون اموقعح :منهحا ،ائلوتتيح هذه المعلومات من خالا عحدة وسح ،والمجتمعية

لة لضمان الشفافية وآليات فاع ،للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين -2/5

 ة :لمؤسسد ااوالممارسات العادلة وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفر

المعلومتتتات المعلنتتتة عتتتن المؤسستتتة شتتتاملة وتغطتتتي ستتتائر أنشتتتطتها، وتضتتتمن  -2/6

 :ثهاتحديوالمؤسسة مصداقيتها 
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حها يوتتمثل المعلومات التى تت .واللقاءات التعريفية  للطالب الجدد ،الطالب دليلو ،ولوحات اإلعالنات

واألناححطة  ،والتحويححل ،والتقححدم ،والبرامج،وخطتهححا االسححتراتيجية ،رؤيححة ورسححالة الكليححة ي:الكليححة فحح

 مكانات الجامعة.إو ،والبحث العلمي ،والوافدين ،جتمعيةواألناطة الم ،الطالبية
 

 : تضمن المؤسسة مصداقية المعلومات وتحديثها 

 والتأكحد محن ،جهحة بالكليحة ناحرها يتحرص إدارة الكلية علحى مراجعحة المعلومحات التحى تريحد أ 

كليحة لجنحة لت الكمحا شحك   .واعتمحاد طلحب الناحر محن سحعادة عميحد الكليحة ،اتفاقها م  وثائق الكلية

ومراجعحة  ي،تطحوير الموقح  اإللكترونح ؛ حيث إن من مهامها:للكلية يلتحديث الموق  اإللكترون

 وتحديث البيانات بصفة دورية.  ،البيانات المناورة عليه باللغتين العربية واإلنجليزية

 

 

 

 

 مالءمة الهيكل التنظيمي لطبيعة الكلية وأنشطتها: 

 حيححث يوضححح العالقححات  ؛  طبيعححة العمححل بكليححة التربيححةمحح ةلكليححل يالحححال ييتفححق الهيكححل التنظيمحح

تقحوم بمتابعحة تنفيحذ  الجان ح ويتضحمن ،ورؤساء األقسحام العلميحة المهنية بين عميد الكلية والوكالء

 ةالجامعح ألن إداراتونظحرا  ي.ولجنحة البححث العلمح ،مليةلجنة التربية الع :ومنها ،أناطة الكلية

 ةالاححئون الماليححة واإلداريحح يا باححكل غيححر مباشححر مححن خححالا  مححديرفيححتم التعامححل معهحح ؛ةمركزيحح

 بالجامعة.  

 إلستهام فتي تحقيتق رستالة االكيانات التي تتم استتحدااها لتلبيتة احتياجتات التغييتر والتطتوير و

 :الكلية وأهدافها

 جحل تحقيحق أومحن  ،قد تم تحديث الهيكل التنظيمي لكلية التربيحة لتلبيحة احتياجحات الكليحة

وتحديحد تبعيتهحا  يورسالتها تم تحويل لجنة اإلرشاد األكحاديمي إلحى وححدة إرشحاد أكحاديم رؤيتها

تححم اسححتحداث لجنححة التحححوا  كمححالوكيححل الكليححة لاححئون التعلححيم والطححالب بححدال مححن عميححد الكليححة. 

والتي كحان لهحا  ،قد استكملت جهودها في العام الحاليو 2019/2020ت عام ئ  ا  ن  الرقمي التي أ  

والتواصحل بحين الطالحب  ،ناحاء الفصحوا االفتراضحيةإرشادية عن كيفيحة إعمل دورات دور في 

يضانقل تبعية لجنة التربية العملية من عميحد الكليحة إلحى أوقد تم  والكلية في ظل جائحة كورونا.

، وثمحة اقتحرا  العمليحة اها إلحى وححدة التربيحةوتعديل مسحم   ،بن التعليم والطالئووكيل الكلية لا

 .يوحدة للتحليل النفس م إنااءبأن يت

 اعتماد الهيكل التنظيمي من المجالس الرسمية والجهات المعنية: 

 مجلحححس الكليحححة بتحححاريخ  يللكليحححة فححح يتحححم اعتمحححاد آخحححر تغييحححرات طحححرأت علحححى الهيكحححل التنظيمححح

 م.22/9/2021

 وتححم 25/12/2019مجلححس الكليححة بتححاريخ  يصححدر قححرار تاححكيل لجنححة التحححوا الرقمححى فحح  ،

 . 18/2/2020بتاريخ  يكما تم اعتماد وحدة اإلرشاد األكاديم ،18/2/2020ا بتاريخ اعتماده

ت األساستية ارتضتمن اإلداالمؤسسة ونشاطها، وي الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم -2/7

 :الالزمة لتحقيق رسالتها  وأهدافها



 
 

 
 

15 
 

 

 وسائل إعالن الهيكل التنظيمي لألطارف المعنية: 

وكحذلك  ،من خالا لجنة التوعيحة والتحدريببأكثر من طريقة  الهيكل التنظيمي للكليةتم اإلعالن عن  

رسحاا نسحخة محن الهيكحل التنظيمحي لجميح  إوقحد تحم للتوعية عنها وعن أدوارها ووظائفهحا،  ورشة عمل

علحححى موقححح  الكليحححة  يأعضحححاء هيئحححة التحححدريس والهيئحححة المعاونحححة، وكحححذلك تحححم إعحححالن الهيكحححل التنظيمححح

 اإللكتروني.

 

 

 

 

 

 نتتداب م به فتي حتاالت التعيتين والنقتل واالاتاحته وااللتزإالتوصيف الوظيفي ووسائل نشره و

 :للوظائف المختلفة

 لتوصيف الوظيفى بإرسحاله لجميح  أعضحاء هيئحة التحدريس والهيئحة المعاونحة تم إعالن ا

فتوجحد لوححات التوصحيف الحوظيفي فحي مكاتحب  ،المكاتحب كما تم إعالنحه فحي ،ووقعوا باالستالم

تم أيضا عقحد ورش  كما .وأعضاء الهيئة المعاونة ،وأعضاء هيئة التدريس ،القيادات األكاديمية

 6وبححذلك تمححت اإلحاطححة بححدليل التوصححيف الححوظيفي بجامعححة  ؛ظيمححيعمححل للتوعيححة بالححدليل التن

 بالجامعة. الوارد من مركز ضمان الجودة أكتوبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ،ا للهيكتل التنظيمتيختصاصتات وفق تالتوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحتدد المستئوليات واال -2/8

 :ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل واالنتداب المختلفة
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 إدارة الجودة والتطوير  : المعيار الثالث

 

شتتامل  يوتلتتتزم بتتءجراء تقتتويم ذاتتت ،للمؤسستتة نظتتام إلدارة الجتتودة تتتوفر لتته القيتتادة ستتبل التتدعم

وتستتخدم نتتائج التقتويم  ،ن بالمراجعات الداخليتة والخارجيتة لضتمان جتودة األداءوتستعي ،ومستمر

 تطوير األداء. يوالمراجعة ف

 

 مؤشر التقييم م

3/1 

وياحارك  ،للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتحوفر لهحا الكحوادر المؤهلحة والتجهيحزات المالئمحة

بححرات والمهححارات لتغطيححة ويراعححى تبححاين الخ ،فيهححا ممثلححون عححن مختلححف الفئححات بالمؤسسححة

 المهام المتعددة.

3/2 

 ،الالئحة الداخلية لوححدة ضحمان الجحودة تتضحمن هحيكال تنظيميحا ذا تبعيحة وعالقحات واضححة

بمحا يسحهم فحى تفعيحل دورهحا ويسحاند  ؛وتحدد عالقة الوححدة بمركحز ضحمان الجحودة بالجامعحة

 ناطتها.أ

 ناتطها.تها،وقواعد بيانات ألااطلوحدة ضمان الجودة خط  وتقارير سنوية عن نا 3/3

3/4 
دوات مالئمة أو ،تقويم أناطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية

 .ومراجعات داخلية وخارجية

3/5 
 يمنها فحويسحتفاد ،مجالسحها الرسحمية يوفح ،ناطة المؤسسة تنحاق  مح  المعنيحينأنتائج تقويم 

 .التصحيحية والتطوير جراءاتالتخطي  واتخاذ اإل توجيه
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  قامتتت الكليتتة بتتتوفير الكتتوادر المؤهلتتة لوحتتدة ضتتمان الجتتودة متنوعتتة الخبتترات والمهتتارات

 للفئات التي تعمل بها كما يلى :

 

 2021-2020مااركة مختلف الفئات في عضوية وحدة ضمان الجودة 

 أستاذ العام الجامعي
أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 طالب معيد

2020-2021 2 5 22 4 11 19 

 

 

 

 

 

  ئحة لمسئوليات ومدى تحديد الال ،والئحتها الداخلية الهيكل التنظيمي  للكليةفي تبعية الوحدة

 :ودورها وآليات عملها، الوحدة

عقحد وت   ،16/6/2021بتحاريخ واعتمحاد مهامهحا محن مجلحس الكليحة  هحاولجان الوححدة تم تاكيل مجالس

 عملها. لياتآوا لمهام اللجنة ا لمناقاة قضايا الجودة وفق  جان شهري  اجتماعات المجالس والل

   استمرار التفاعل والدعم لوحدة ضمان الجودة  متن قبتل مركتز ضتمان الجتودة بالجامعتة متن

 خالل:

 .وتحليل نتائجهاإمداد المركز لوحدة ضمان الجودة باألدلة ونماذج االستبيانات -1

بيححة مححن ل بوحححدة ضححمان الجححودة لكليححة الترلفريححق العمحح يالفنحح خطححة مركححز ضححمان الجححودة للححدعم -2

 اللقاءات والدورات.

 مصفوفة خطة مراجعة مركز ضمان الجودة على كلية التربية.-3

 وحدات ضمان الجودة. يمحاضر اجتماعات مركز ضمان الجودة م  مدير -4

 مخاطبات مراجعة المعايير. -5 

 لجودة بالجامعة.تقرير خطة المراجعة من مركز ضمان ا -6

 تقرير الزيارة الميدانية من قبل مركز ضمان الجودة لكلية التربية. -7

 نجاز للمعايير والبرامج والمراجعة الداخلية من قبل مركز ضمان الجودة.نسب اإل -8

 مخاطبات مدير المركز لمدير وحدة ضمان الجودة. -9

 الجودة.مخاطبات مدير وحدة ضمان الجودة لمدير مركز ضمان  -10

 :اللجان التنفيذية الخاصة بوحدة ضمان الجودة 

  لجان وحدة ضمان الجودة:أنشطة 

 لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء: 
o  تم عمل مصفوفة التوافق بين رؤيحة ورسحالة الكليحة وغايتهحا وأهحدافها بالخطحة االسحتراتيجية

-2020االسححتراتيجية رؤيححة ورسححالة الجامعححة وغايتهححا وأهححدافها بالخطححة و ،2019-2024

 .لدراسة مدى عالقة االرتباط بينهما 2025

ويشارك فيها  ،ضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمةللمؤسسة وحدة ل -3/1

 : المتعددة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام ،ممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة

واضحة، وتحدد  ذا تبعية وعالقاتا الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيمي -3/2

 :نشطتها ويساند  تفعيل دورها يالوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم ف عالقة

 



 
 

 
 

18 
 

o  2021-2020الخطة التنفيذية للكلية  متابعة تنفيذتم. 

o  2021-2020تم متابعة أناطة الرب  السنوي األوا من الخطة التنفيذية. 

o عداد التقرير الفني الرب  السنوي األوا عن مدى تحقق الخطة التنفيذية محن أوا سحبتمبر إم ت

 .نوفمبر 30إلى 

o  فححي تححم تقححديم التقريححر الفنححي الربحح  السححنوي األوا للمجلححس التنفيححذي للوحححدة للتصححديق عليححه

 .مجلس الكلية

o  2021-2020تم متابعة أناطة الرب  السنوي الثاني من الخطة التنفيذية. 

o  مبر عن مدى تحقق الخطة التنفيذية من أوا ديسح يالثانعداد التقرير الفني الرب  السنوي إتم

 .فبراير 28إلى 

o  فححي تححم تقححديم التقريححر الفنححي الربحح  السححنوي الثححاني للمجلححس التنفيححذي للوحححدة للتصححديق عليححه

 .مجلس الكلية

o 2021-2020من الخطة التنفيذية  الثتم متابعة أناطة الرب  السنوي الث. 

o  ا محارس ثالث عن مدى تحقق الخطة التنفيذيحة محن أولعداد التقرير الفني الرب  السنوي اإتم

 .مايو30إلى 

o  فححي تححم تقححديم التقريححر الفنححي الربحح  السححنوي الثالححث للمجلححس التنفيححذي للوحححدة للتصححديق عليححه

 .مجلس الكلية

o  2021-2020تم متابعة أناطة الرب  السنوي الراب  من الخطة التنفيذية 

o  يونيحو  عداد التقرير الفني الرب  السنوي الراب  عن مدى تحقحق الخطحة التنفيذيحة محن أواإتم

 .أغسطس 31إلى 

o  فححي تححم تقححديم التقريححر الفنححي الربحح  السححنوي الرابحح  للمجلححس التنفيححذي للوحححدة للتصححديق عليححه

 .مجلس الكلية

o  ناححطة الخطححة التنفيذيححة مححن أوا أتححم إعححداد التقريححر الفنححي السححنوي والمححالي عححن مححدى تحقححق

 .2021أغسطس  31إلى  2020سبتمبر 

o  مجلحس فحي والمالي للمجلحس التنفيحذي للوححدة للتصحديق عليحه تم تقديم التقرير الفني السنوي

 .تحسينالالكلية وكذلك خطة 

 لجنة تطوير المناهج /البرامج: 
o اللغحة األلمانيحة  –اللغحة العربيحة  –كاديمية )اللغة اإلنجليزيحة مراجعة تبني برامج الكلية األ– 

قطححاع كليححات ، المرجعيححةكاديميححة التربيححة الخاصححة( المعححايير القوميححة األ –ريححاض األطفححاا 

الصححادرة عححن الهيئححة القوميححة لضححمان جححودة التعلححيم  2013 ،مححايوواصححدار األاإل ،التربيححة

 واالعتماد.

o  مراجعححححححححة( المعححححححححايير المرجعيححححححححة األكاديميححححححححةARS بكليححححححححة التربيححححححححة جامعححححححححة )6 

لىوالرقمنحححة "برنحححامج داب والتربيحححة تخصحححص الحاسحححب اآلبكحححالوريوس اآليلبرنامجأكتوبر

 داب والتربية تخصصعلم النفس.ليسانس اآلمجمد"، و

o ة نظحححرا لعحححدم بحححدء الدراسححح؛ 13/10/2021بتاريخ والرقمنحححةيتجميحححد برنحححامج الحاسحححب اآلل

 .متابعة التعليميةالوبناء على توصية لجنة  ،2020/2021يعام الجامعبالبرنامج لل

o الصحادرة  ،2009محارس ، اإلصحدار األوا، تبني المعايير القياسية لبحرامج الدراسحات العليحا

بالكليحة  وإحاطة مجالس األقسحام  العلميحة واالعتماد، التعليم جودة لضمان القومية الهيئة عن

 بناء على المالحظات الواردة فى تقرير زيارة االعتماد األولى للكلية.

o ( ورشححة عمححل لناححر معححايير الدراسححات العليححا وتعريححف السححادة أعضححاء هيئححة 2تقححديم عححدد )

 .المعاونة بمعيار الدراسات العليا وتوصيف المقرراتالتدريس والهيئة 
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o  اعتماد مصفوفة اتساق المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج الدبلوم العام في التربيحة مسحار

 الهيئححةالصححادرة مححن  2009المعلححم محح  المعححايير القياسححية لبححرامج الدراسححات العليححا مححارس 

 واالعتماد. التعليم جودة لضمان القومية

o جعححة مصححفوفة التوافححق بححين أهححداف برنححامج الححدبلوم العححام فححي التربيححة مسححار المعلححم محح  مرا

 .الرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية

o   مراجعة مصفوفة اتساق مواصفات الخريج لبرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم م

 .امواصفات الخريج وفق المعايير القياسية لبرنامج الدراسات العلي

o مراجعة توصيف برنامج ومقررات برنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم.  

o  مراجعة مصفوفة توافحق المخرجحات التعليميحة المسحتهدفة لبرنحامج الحدبلوم العحام فحي التربيحة

  .مسار المعلم م  المعايير القياسية

o الححدبلوم العححام فححي  مراجعححة مصححفوفة توافححق أسححاليب التعلححيم والححتعلم المسححتهدفة محح  مقححررات

 .التربية

o مراجعة مصفوفة توافق أساليب التقييم م  مقررات الدبلوم العام في التربية. 

o اللغة العربية والدراسات اإلسحالمية  :(144مج ومقررات الئحة )امراجعة توصيفات بر(– 

 .التربية الخاصة( –رياض األطفاا  –اللغة اإلنجليزية 

o اللغة العربية والدراسات اإلسحالمية  :(148الئحة ) مراجعة توصيفات برامج ومقررات(– 

 –علححم الححنفس –اللغححة األلمانيححة  –التربيححة الخاصححة  –ريححاض األطفححاا  –اللغححة اإلنجليزيححة 

 .(والرقمنةيلالحاسب اآل

o  اإلحاطة بنتائج تحليل استقصاء تقويم البرنامج التعليمي من أعضاء هيئة التدريس والطالب

  .2020/2021امعي ن للعام الجيوالخريج

o معايير اختيار المراجح  الحداخلي )محن الكلية/الجامعحة(، والمراجح  الخحارجي )محن اإلحاطة ب

  .كلية مناظرة( لبرامج الكلية

o  لعام الجامعي لوالمقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني التقارير السنوية للبرامجمراجعة

2020/2021.  

 
 يفنلجنة التدريب والتوعية والدعم ال: 

للقيحادات  2020/2021الجحامعي خحالا العحام  ي اعمل / لقاء توعو ةورش ة/دور( 38)تم تنظيم عدد 

 :ومنهاوالهيئة المعاونة  ،أعضاء هيئة التدريساألكاديمية ، و

 .كاديميةتوعية بالمعايير األ -

 .هيئة التدريس باالشتراك في خدمة المجتم  أعضاءتوعية  -

 .Teamsكيفية استخدام تطبيق  -

 .التوعية بمعايير جودة مؤسسات التعليم العالي -

 .لكتروني في ظل التعليم الهجينالتقييم اإل -

 .التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية -

 .استراتيجيات التعلم في ظل التعلم الهجين -

 .لكترونيتفعيل الغياب اإل -

 .Google Searchكيفية التسجيل على  -

 .مهارات المعلم الرقمي -
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 .صيفات المقرراتفنيات مراجعة تو -

 .قواعد النار الدولي -

 .لكترونيةدارة االجتماعات اإلإ -

 .ورشة للتعرف باستراتيجية التدريس والتعليم والتقويم -

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة أداءأعضاءالتوعية بنظام  -

 .التدريب على كيفية إعداد االختبارات الموضوعية -

 .سئلة االمتحاناتأتحليل  -

 .في ظل جائحة كوروناتقوية المناعة  -

 .كاديمية )أعضاء هيئة التدريس(التوعية بالمعايير األ -

 .طفاااأللكترونية على لعاب اإلتاثير األ -

 .الخاصة التنفيذية لقانون ذوي القدرات بالالئحةتوعية  -

 .خطاء اللغوية وكيفية تصحيحهااأل -

 .تهيئة االطفاا للقراءة والكتابة -

 .داريةحثية واإلالكفاية اللغوية في الكتابة الب -

 .العلم والحياة -

 .التقدم لمنح فولبرايت -

 .سرار النار العلميأ -

 .ضوء مخرجات التعلم المستهدفة يإعداد االختبارات ف -

 .مهارات كتابة البحث العلمي -

 .تغذية طفل ما قبل المدرسة -

 .التوعية بمعيار الدراسات العليا -

 وتامل: ي،دارلجهاز اإل( دورات تدريبية ألعضاء ا4تنظيم عدد )تم كما       

 لكترونية.تماعات اإلجاال -1

 نااء قاعدة بيانات(.إلكترونيا )إتنظيم الملفات  -2

 .التعامل م  خالفات العمل -3

 .يدارللجهاز اإل يالتوعية بالهيكل التنظيم -4
 

 عداد التقاريرإلجنة المراجعة الداخلية و: 

عمليحة التقحويم المؤسسحي باالسحتعانة قامت لجنحة المراجعحة الداخليحة وإعحداد التقحارير بالماحاركة فحي 

 ،وكحذلك إعحداد التقحارير ،باألدلة والنماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مركز ضمان الجحودة والتأهيحل

 :يكالتال جوانب متعددة  ىوذلك عل

o  مراجعة المباني والقاعات وفقا  لنموذجNORMS: 

 -أجهحزة كمبيحوتر –ت فحي )تكييفحاتحتياجحات والتحي تمثلحمراجعة المباني والقاعات وحصر اال تتم

 .(الصيانة الدورية للمصاعد -توسي  مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة –أجهزة عرض 

 مراجعة توصيف البرامج والمقررات بالتعاون م  لجنة تطوير المناهج. -

 .توصيف برنامج ومقررات الدبلوم العام فى التربية مسار معلم مراجعة  -

اسححتيفاء ملفححات المقححررات بقسححم اللغححة العربيححة والدراسححات اإلسححالمية )الفصححل  ىمراجعححة مححد -

 .الدراسي األوا والثاني(
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ألمححاني( )الفصححل  –اسححتيفاء ملفححات المقححررات بقسححم اللغححات األجنبيححة)إنجليزي  ىمراجعححة مححد -

 الدراسي األوا والثاني(.

 الدراسي األوا والثاني(.استيفاء ملفات المقررات بقسم رياض األطفاا )الفصل  ىمراجعة مد -

اسحتيفاء ملفحات المقحررات بقسحم التربيحة الخاصحة وعلحم الحنفس )الفصحل الدراسحي  ىمراجعة مد -

 .األوا والثاني(

 مراجعة قاعدة بيانات األقسام والتي تامل: -

 .ؤية ورسالة الكليةر -

 .رؤية ورسالة القسم -

 .الئحة الكلية -

 ،ومقتررات ،وتوصتيف، وتحستين ،وتقتارير ،برنامج القسم )كل متا يختص البرنتامج متن تحكتيم -

 ومصفوفة(

 .التوصيف الوظيفي -

 قاعدة بأعضاء القسم المعينين والمنتدبين وتخصصاتهم. -

 قائمة بمهام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. -

 السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس. -

 أعداد الطالب بالقسم. -

 اإلرشاد األكاديمي بالقسم. -

 زمنية للدراسة.الخطة ال -

 .شكاوى الطالب( –البحوث الطالبية  –الفائقين والمتعثرين  –الطالب: )األنشطة  -

 .الجداول الدراسية -

 .استراتيجيات التدريس المتبعة -

 لكترونية(.إمكتبة القسم )مكتبة ورقية و -

 .الكتب المرجعية لمقررات القسم كل عام دراسي -

 .التربية العملية لطالب القسم -

 –نمتاذج متن المشتتكالت  –نمتاذج متن االمتحانتتات  –لجتان الممتحنتتين  –: )الجتداول االمتحانتات -

 .تحليل امتحانات القسم(

 .دكتوراه( -ماجستير  -دبلومات  –جداول  –الدراسات العليا: )الئحة  -

رستتائل ماجستتتير أو  –بيانتتات التستتجيالت  –أبحتتاث  -البحتتث العلمتتي: )خطتتة البحتتث العلمتتي  -

 .دكتوراه(

 .عالمية( –إقليمية  –والندوات )محلية  المؤتمرات -

التنمية المهنية )الدورات المتخصصة والمهارات العامة لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئتة  -

 .المعاونة(

 .ملف الخدمة المجتمعية -

 .ملف أعمال الجودة )التوعية( والمشاركة -

 .خطة تطوير القسم السنوية -

 .تشكيل لجان الممتحنين والمصححين  -

 .ر مجلس القسممحاض -

 .انجازات القسم )التقرير السنوي( -

 .ملف الوارد -

 .ملف الصادر -

 .عهدة القسم -

 مقاصات. -

 التي تشمل:، ومراجعة قاعدة بيانات وحدة ضمان الجودة -
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 :ملف الكوادر البشرية لوحدة ضمان الجودة .1

 .سيرة ذاتية 

 :ملف أعضاء هيئة التدريس بالكلية .2

 .سيرة ذاتية 

 .التخصصات 

 :لياتألدلة والسياسات واآلاللوائح وا .3

 لوائح الكلية. 

 الوحدات ذات الطابع الخاص. 

 الئحة مركز ضمان الجودة. 

 وحدة ضمان الجودة. 

 دليل الطالب. 

 دليل التربية العملية. 

 دليل الجودة للطالب. 

 دليل الخريجين. 

 :ملف تشكيالت ومحاضر المجالس واللجان .4

 مجلس الجامعة. 

 مجلس الكلية. 

 ضمان الجودة مجلس إدارة وحدة. 

 المجلس التنفيذي. 

 لجان وحدة ضمان الجودة: 

 .داءلجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األ -

 .لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية -

 .لجنة تقويم الطالب -

 .لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير -

 .لجنة تطوير المناهج والبرامج -

 يم والطالبلجان وكيل الكلية لشئون التعل: 

 .لجنة شئون التعليم والطالب -

 .اإلرشاد األكاديمي وحدة -

 .والمقترحات ىلجنة الشكاو -

 .لجنة القياس والتقويم -

 لجان وكيل الكلية للدراسات العليا: 

 .لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي -

 .لجنة أخالقيات البحث العلمي -

  وتنمية البيئة:خدمة المجتمع وكيل الكلية للجان 

 .البيئة تنميةنة خدمة المجتمع ولج -

 .لجنة متابعة الخريجين -

 .لجنة تسويق البحوث -
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 .لجنة األزمات والكوارث -

 ."مركز التدريب والتعليم المستمر"الوحدة ذات الطابع الخاص -

 :ملف قواعد بيانات األقسام .5

 سالميةقاعدة بيانات قسم اللغة العربية والدراسات اإل. 

 القاعدة بيانات قسم رياض األطف. 

 قاعدة بيانات قسم علم النفس والتربية الخاصة. 

 جنبيةقاعدة بيانات قسم اللغات األ. 

 هج وطرق التدريساقاعدة بيانات قسم المن. 

 قاعدة بيانات قسم التربية. 

 ملف المعايير: .6

 التخطيط االستراتيجي. 

 القيادة والحوكمة. 

 إدارة الجودة والتطوير. 

 أعضاء هيئة التدريس. 

 يدارالجهاز اإل. 

 الموارد المالية والمادية. 

 المعايير األكاديمية والبرامج. 

 مالتدريس والتعل. 

 الطالب والخريجون. 

 البحث العلمي. 

 الدراسات العليا. 

 المشاركة المجتمعية. 

 ملف البرامج والمقررات : .7

 (148، برنامج 144قسم رياض األطفال )برنامج. 

 (148، برنامج 144قسم التربية الخاصة )برنامج. 

 (.148سم علم النفس )برنامج ق 

 (148، برنامج 144نجليزية )برنامجقسم اللغة اإل. 

 (.148لمانية )برنامج قسم اللغة األ 

  (148، برنامج 144)برنامجوالدراسات اإلسالمية قسم اللغة العربية. 

 :ملف خطط أنشطة الكلية .8

  الذاتىالتقويمخطة. 

 المراجعة ة خط. 

  التدريبخطة. 

 ديمي.ملف اإلرشاد األكا .9

 ملف وحدة التربية العملية. .10

 ملف خطط التحسين واإلجراءات التصحيحية. .11

 ملف اإلجراءات االحترازية والتطعيمات. .12

 بيان الفصول االفتراضية. .13
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 :مراجعة اللجان ودورها في تحقيق معايير جودة مؤسسات التعليم العالي -

 لجنة التحوا الرقمي. -1

 لجنة التخطي  والمتابعة وتقويم األداء. -2

 .لجنة تطوير المناهج والبرامج -3

 لجنة تقويم الطالب. -4

 لجنة التدريب والتوعية والدعم الفني والمسئولية المجتمعية. -5

 وحدة اإلرشاد األكاديمي لألقسام. -6

 ة:وحدة التربية العملي -7

 :اختيار مدارس التدريب وتامل معاييرتم مراجعة وحدة التربية العملية وتحديث 

  ليهإالنسبة للطالب ويسهل الوصوا ب منآوجود المدارس فى مكان. 

 ارسة جمي  أناطة التربية العمليةالسما  للطالب بمم. 

  الب بأسلوب الئقدارة المدرسة والتعامل م  الطإمرونة. 

 معايير االختيارال تنطبق عليها  يومن خالا المراجعة تم استبعاد المدارس الت. 

 ك أعضححاء هيئححة وكححذل ،ة مححن الخححارجعححداد خطححة تدريبيححة للماححرفين علححى التربيححة العمليححإ

 .التدريس ومعاونيهم

 والمقترحات. ىلجنة الاكاو .8

 لجنة أخالقيات البحث العلمي. .9

 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي. .10

 لجنة شئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة. .11

 لجنة األزمات والكوارث. .12

 لجنة متابعة الخريجين. .13

 لجنة تسويق البحوث. .14

 عب وفق متطلبات الجودة.ت والتأكد من استيفاء ملف الا  مراجعة الكنتروال .15

 

  (:ىالشكاو –االستقصاءات  –لجنة تقويم الطالب )االستبيانات 

o فصححل  2021-2020 يالجححامع متطبيححق نمححوذج تقححويم الطححالب للمقححررات الدراسححية للعححا

 .Microsoftteamsباستخدام تطبيق  يلكترونإوذج مأوا وثان بن يدراس

o  مححن قبححل  2021-2020 يجين للعححام الجححامعيوالخححر التعليميححة مححن الطححالب البححرامجتقححويم

 .تحليله ومقارنته بالعام السابقتم و ،مركز ضمان الجودة بالجامعة

o  ي        للعحححام الجحححامعتقحححويم البحححرامج التعليميحححة محححن أعضحححاء هيئحححة التحححدريس والهيئحححة المعاونحححة 

 .تحليله ومقارنته بالعام السابق وتم، من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة 2020-2021

o علحى  2021-2020 يعداد حصر الستقصحاء تقحويم الطحالب للمقحررات عحن العحام الجحامعإ

 .يمستوى البرامج وعلى مستوى الكلية للفصل الدراسى األوا والثان

o عححن كيفيححة العلميححة عححداد وتنفيححذ ورش دعححم لتححدريب منسححقي لجنححة تقححويم الطححالب باألقسححام إ

 .للنتائج يائحصالتحليل اإل

o يللعحام الجحامع يلكترونحعداد فيديو خاص عن كيفية استجابة الطالب لنموذج االسحتبيان اإلإ 

2020-2021 W8a15TciM https://youtu.be/G. 

o رساا الراب  على جروب لجنحة تقحويم إو ،حصائى للبياناتعداد فيديو عن كيفية التحليل اإلإ

 .https://youtu.be/bCDbEzUipQIب للمقررات كدعم لمنسقي اللجنة الطال

o لنتائج استقصاءات لجنة تقحويم الطحالب للمقحررات لجميح  بحرامج الكليحة يحصائالتحليل اإل، 

 يصحل الدراسحوذلحك عحن الف ؛جمالية لكل مقحررعن النسب النهائية واإل يعداد تقرير نهائإو

https://youtu.be/G
https://youtu.be/G
https://youtu.be/bCDbEzUipQI
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التخحححاذ العلميحححة مخاطبحححة األقسحححام وكحححذلك  ،2021-2020 يللعحححام الجحححامع ياألوا والثحححان

 .%80تقل نسبتها  يجراءات التصحيحية للمقررات التاإل

o الخدمة الجامعيةو ،تطبيق استبيانات تقويم الطالب للمقرر، والبرنامج. 

o دارية.واإلعضاء الهيئة التدريسية تطبيق استبيانات الرضا الوظيفي أل 

o  ممثلى سوق العمل لخريجي الكلية.تطبيق استبيان تقييم 

o التطوير ياالستفادة من نتائجه فان يتم تحليله بالمركز ووبعد االنتهاء من تطبيق كل استبي. 

 جراءات التصحيحية:متابعة تنفيذ أنشطة وحدة ضمان الجودة واإل

 .2021-2020مجلس سبتمبر في م اعتمادها للكلية وت يعد المجلس التنفيذى خط  التقويم الذاتأ -

 يوفحح،نتححائج تقححويم أناححطة المؤسسححة تنححاق  محح  أعضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة المعاونححة والطالب-

 جراءات التصحيحية والتطوير.توجية التخطي  واتخاذ اإليويستفاد منها ف، مجالسها الرسمية

الهيئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودة  إجتتراءات تصتتحيحية تتتم اتخاذهتتا فتتي ضتتوء تقريتتر زيتتارة مراجعتتي

 التعليم واالعتماد.

بشتكل واضتح  2019/2024مراعاة صياغة األهداف االستتراتيجية للكليتة فتي الخطتة االستتراتيجية الثانيتة  -

ومحدد، وتم تالفي العمومية الموجتودة فتي بعتي صتياغات األهتداف االستتراتيجية فتي الخطتة االستتراتيجية 

2014/2019. 

 وظيفة بالمؤسسة؛ بحيث ال يتم الجمع بين أكثر من منصب قيادي.تعيين قيادة لكل  -

)التوعية بفيروس كورونا :وتضمنت،2020/2021إعداد دورات تدريبية للقيادات األكاديمية للعام الجامعي  -

مهتتارات التعامتتل متتع  –إدارة البتترامج المختلفتتة  –مهتتارات التوجيتته التتوظيفي  –التخطتتيط وجدولتتة العمتتل  –

وقتد تنوعتت مجتاالت التدورات لتشتمل دورات للتخطتيط، وإدارة  .إعداد العروض التقديميتة( –م وسائل اإلعال

 البرامج، ومهارات التحول الرقمي، والتوجيه.

 خطة مراجعة مركز ضمان الجودة بالجامعة على كلية التربية. -

 خطة الدعم الفني لفريق العمل بوحدة ضمان الجودة. -

قاعدة وخطط أنشطة الوحدة، وومحاضر اللجان المختلفة،  ،الوحدة المختلفة استكمال قواعد البيانات ألنشطة -

 لخ(.... إ التطعيماتواإلجراءات االحترازية، وقوائم الفصول االفتراضية، وبيانات األقسام، 

 إعداد ورش عمل للتعريف بمعيار الدراسات العليا والتوعية بتوصيف البرامج والمقررات. -

ين مواصتفات الختريج وفتق المعتايير القياستية للهيئتة ومواصتفات وأهتداف ختريج إعداد مصتفوفة التوافتق بت -

 البرنامج.

إعداد مصفوفة االتساق بين المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج التدبلوم العتام والمعتايير القياستية لبرنتامج  -

 الدراسات العليا من الهيئة.

 ر إعداد المعلم.مراجعة توصيف برنامج الدبلوم العام في التربية مسا -

إعداد خطط تحسين لجميع المعايير في ضوء مالحظات الهيئتة، ومتابعتة استتيفائها وتفعيتل أنشتطتها لتحقيتق  -

 فاعليتها.

 والتعلم والتقويم. يستحديث استراتيجية التدر -

 .( غرف ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتخفيف الكثافة داخل المكاتب اإلدارية3إضافة ) -

 بالجامعة. ة المصاعد من خالل تعاقد خارجي مع متابعة من اإلدارة الهندسيةصيان -

لبرنامجي علم النفس التربوي، والحاسب اآللي والرقمنة بالئحتة وذلك  ARSإعداد معايير أكاديمية مرجعية  -

 .( ساعة معتمدة148)

 ( ساعة معتمدة.144إعادة توصيف برامج ومقررات الئحة ) -

 ( ساعة معتمدة.148مقررات الالئحة الجديدة )مراجعة توصيف برامج و -

(؛ وذلك في ضوء مراجعة توصتيف بترامج ومقتررات 144مراجعة نواتج التعلم المستهدفة لمقررات الئحة ) -

 ( ساعة معتمدة.144الئحة )
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( ساعة معتمدة من ختالل المتراجعين الختارجيين )برنتامج 148المراجعة الخارجية لبرامج ومقررات الئحة ) -

ة الخاصتتة، برنتتامج ريتتاض األطفتتال، برنتتامج اللغتتة اإلنجليزيتتة، برنتتامج اللغتتة األلمانيتتة، برنتتامج اللغتتة التربيتت

 العربية والدراسات اإلسالمية، برنامج علم النفس(.

 دراسة توافق نواتج التعلم المستهدفة لمقررات البرنامج مع أساليب التعليم والتعلم والتقويم. -

 لتربية العملية حسب طبيعة كل تخصص.إعداد ملف إنجاز للطالب في ا -

 

 جراءات تصحيحية تم اتخاذها من خالل المراجعات الخارجية للبرامج والمقرراتإ: 

  مقررات  الدبلوم العام مسار المعلم علي النحو التالي:تعديل توصيف بعي 
 

تقرير المراجع  يالمالحظات الواردة ف المقرر

 يالخارج
 جراءات التصحيحيةاإل

المقتترر متتا جتتاء فىتوصتتيفه  خطتتأ؛ ألنتته  بحث.مناهج 1

يختتتص  مقتتترر  المنتتتاهج ولتتتيس  مقتتترر 

 مناهج البحث.

تتتتم إعتتتادة توصتتتيف المقتتترر فتتتي ضتتتوء توجيهتتتات 

المراجع الخارجي من قبتل أستاتذة المقترر ومراجعتة 

 القسم المختص.

. علتتتتتتتتم التتتتتتتتنفس 2

 التربوي

هناك تكرار لتوصتيف مقترر علتم التنفس 

ي توصتيف حيث جاء مترتين فت ؛التربوي

 المقررات.

 تم التعديل وإلغاء النسخة المكررة.

. مقتتتترر األنشتتتتطة 4

التربوية والمهتارات 

 الحياتية

ألنه لتيس  ؛ما جاء بتوصيف المقرر خطأ

وإنما  ،لذوي االحتياجات الخاصة اموجه  

لجميع الطالب بالمدارس فيجتب أن يغيتر 

 بالكامل.

تتتم إعتتادة التوصتتيف فتتي ضتتوء توجيهتتات المراجتتع 

ارجي وبمتتتا يتناستتتب متتتع جميتتتع فئتتتات الطتتتالب الختتت

بالمتتدارس، وقتتد تتتم التعتتديل متتن قبتتل أستتاتذة المقتترر 

 ومراجعة القسم المختص.

. التعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم 5

 لكترونياإل
 تم التعديل. تغيير المراجع.

 تم التعديل. تغيير اسم المنسق. . التربية البيئية 6

 لتعديل.تم ا تصحيح الخطأ في اسم المنسق. . التربية الصحية7

 تم التعديل. تصحيح اسم المنسق. . التربية العلمية8

 . التربية العلمية9
 المراجع غير مناسبة بالمرة.

تتتم تعتتتديل وتحتتديث المراجتتتع فتتي ضتتتوء توجيهتتتات 

 المراجع الخارجي.

.التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 10

 اإلبداعية
 تم التعديل. تصحيح اسم المنسق.

ضتتتتبط التوايتتتتق للمراجتتتتع فتتتتي معظتتتتم - المراجع. 11

 .لمقرراتا

ضتتعف  المراجتتع متتن حيتتث مناستتبتها   -

 لمقررات.ل

 .لتعليم اإللكترونيمقرر اتغيير مراجع  -

تتتم مراجعتتة وتحتتديث المراجتتع فتتي ضتتوء توجيهتتات 

 المراجع الخارجي.

 

 البرامججراءات تصحيحية تم اتخاذها من خالل المراجعات الداخلية من قبل وحدة ضمان الجودة على إ 

 :لمقرراتبعض ا ىتعزيز محتو -

 المقرر المقترح األضافه اليه الموضوعات

 فقه المعامالت .نترنتوالزواج عبر اإل،ضافة موضوعات كالبي  والاراءإ

 فقه العبادات (.ةوعلى متن الباخر –ةالطائر يف ةالفقه المعاصر )الصال

 علم البيان دخاا نصوص من الاعر الحديثإ

ب للححححروف اضحححافة موضحححوعات لتنميحححة مهحححارة نطحححق الطحححال

 نجليزية بطريقه صحيحة.اإل

 نجليزية للطفلتعليم اإلطرق 
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 النحو التالي: ىتعديل توصيف بعي المقررات عل -

 المقررات ذات العالقه التعديل

 علم البيان .قابلية مخرجات التعلم المستهدفه للقياس

تحم صحياغتها بمححا يتناسحب مح  طبيعححة  ةوالنقالحح ةاألهحداف العامح

 .المقرر

 العبادتفقه 

لتحقيححححق  ةمالءمححححة طححححرق التعلححححيم والححححتعلم المسححححتخدم تتمحححح

 .ةمخرجات التعلم المستهدف

 يلآحاسب 

 الفكر التربوى وتطبيقاته .التعليم والتعلم يف ةتعديل الوسائل المستخدم

مراجعححة مخرجحححات الحححتعلم المسحححتهدفة لتتوافحححق مححح  مصحححفوفة 

 .المعارف والمهارات للبرنامج

 .نفس العامالعلم 

 تعديل المخرجات التعليمية في المقررات اآلتية:  -

فلسحفة ،علوم القرآن،علوم الححديث،فقه المعحامالت،تحاريخ إسحالمي،أدب إسالمي وأموي،فقه العبادات

 تفسير وحديث.،حضارة إسالمية،إسالمية
 تم تعديل  )أساليب التعليم والتعلم ( و) التقييم( في المقررات اآلتية : -

علم المعاني،تاريخ أدب إسالمي وأموي،مهارات لغوية،تاريخ أدب ،،علم البيانتاريخ األدب الجاهلي

مقحححرر التربيحححة  ،عباسحححي،مدخل إلحححى النقحححد األدبي،الحاسحححوب وتعلحححيم اللغحححة العربيحححة،األدب المقحححارن

 ، تطححوير منححاهج، تخطححي  منححاهج، (4(،)3(،)2)،(1الصحححية،مقرر التربيححة اإلبداعيححة. تربيححة عمليححة )

نتحاج وسحائل إورش ، االحتياجات الخاصحة يلذو يالتوجية المهن،تدريس مصغر، حاناتتقويم ونظم امت

 .(2)،(1طرق تدريس ) –تكنولوجيا التعليم التخصص  –تعليمية 

 جراءات تصحيحية تم اتخاذها من خالل المراجعات الداخلية من قبل وحدة ضمان الجودة علتى إ

 الكنتروالت:

وال  ،من المصحح األوا والمصحح الثحاني اجابة موقعنموذج اإلمتحان مرفق بها تسليم أسئلة اال -1

 .اجابة موقع  متحان دون نموذج اإليتسلم عضو الكنتروا اال

 ؛متححان وفحق الالئححةكاحف االفحي ( ةتفصيل درجات المحادة )نظريععملحي ع أعمحاا سحن ةكتاب -2

حا لوجحود محواد ت  نظحر   مح  تعححدد  ة،درجح 50و ة،أدرجح 60و ة،أدرجح 70و ة،أدرجح 80ح محن ح  ص 

 .ا للخل اللوائح تجنب  

 .جابةو خارج ورقة اإلأو المصحح الثاني داخل أتعليقات من قبل المصحح األوا  ةيةأعدم كتاب -3

 .فصل توقي  المصحح األوا عن المصحح الثاني -4

 ي تعديل داخل كراسة اإلجابة.أتوقي  أستاذ المادة بجانب  -5

 .اكل واضح ومفهوم للجنة الرصدب اومقام   اكتابه الدرجة بسط   -6

 .األسئلة داخل ورقة اإلجابة ىبترتيب إجابة الطالب عل ةالدرجات في المراي ةكتاب -7

 ا. درجة للطالب بالحروف واألرقام مع   ةكتابة أي -8

 .لغاؤهإالسؤاا الذي يتم  ةيتم شطب درج ةجاباإل ةلغاؤها داخل كراسإوجود أسئلة تم  ةفي حال -9

 حيحية تم اتخاذها بناء على تحليتل نتتائج االستتبيانات المختلفتة والتغذيتة الراجعتة جراءات تصإ

 :منها

 تخاذ اإلجراءات االحترازية للتعامل م  أزمة كورونا باكل مستمر.ا 

 .تطهير المرافق ودورات المياه الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأماكن التدريس 
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 ة للسادة أعضاء هيئة التحدريس والهيئحة المعاونحة الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامع

لحضححور المححؤتمرات العلميححة الداخليححة والخارجيححة، وكححذلك الححدورات التدريبيححة وورش العمححل 

 لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

 .توفير وسيلة مواصالت ألعضاء هيئة التدريس بالكلية من قبل إدارة الجامعة 

 س والهيئة المعاونة.تطوير أساليب تقييم أعضاء هيئة التدري 

 .المكافآت السنوية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين 

 .إضافة غرف ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتخفيف الكثافة داخل المكاتب اإلدارية 

 

 

 

 

 دورية الخطط السنوية للتقويم الذاتي والمراجعة والتدريب وغيرها: 

 وكححذلك خطحح  ناححر ثقافححة ،والتححدريب والتوعية،والمراجعة،تقححويم الذاتيال  أعححدت الوحححدة خطحح

بالمعحايير القوميحة المرجعيحة لقطحاع  ةوالتوعيح،الجودة للطالب، والتوعية بأناحطة خدمحة المجتم 

 التربية.  اتكلي

  مجلحححس  هحححافيوتم اعتماد،عحححداد خطحححة التقحححويم الحححذاتي للوححححدة محححن قبحححل المجلحححس التنفيحححذيإتحححم

بنححاء علححي نتححائج مراجعححة المعححايير  2021-2020 لكليححة فححي شححهر سححبتمبر ومجلححس ا،دارةاإل

الخطححة وكححذلك االناححطة التححي لححم يححتم تنفيححذها فححي  ،ه فححي العححام السححابقؤومححا تححم اسححتيفا ،والبححرامج

وخطحح   ،2020/2021 والمخطحح  تنفيححذها للعححام الحححالي ،2019/2020التنفيذيححة للعححام السححابق 

 ج.تقارير السنوية للبرامالتطوير 

  دارة إمجلحس فحي تم اعتمادها و ،ن قبل لجنة المراجعة الداخليةعداد خطة المراجعة الداخلية مإتم

ناطة خطة التقحويم الحذاتى ألمتابعة تنفيذ  2021-2020 الوحدة ثم مجلس الكلية فى شهر سبتمبر

 .يحسب جدولها الزمن

 

 جراءات واإل،ويةتقارير الستنوال،كيفية متابعة الوحدة لتنفيذ الخطط السنوية للتقويم الذاتي

 :تم اتخاذها وفق خطط التحسين والتعزيز يالتصحيحية الت

 حد  ثحم  ،ام وفقحا للجحدوا الزمنحي للخطحةمحدار العح ىا علالوحدة خط  التقويم شهري   تتابع تقريحر  أ ع 

د  ثم  ،نجازدارة ومجلس الكلية عن معدا اإلمجلس اإلإلى ع  ف  ر  شهري   مادهتم اعتتقرير فصلي  أ ع 

 .دارةفي شهر سبتمبر للعام الثاني ويعتمد من مجلس اإل تم اعتمادهوآخر سنوي  ،في شهر فبراير

  جحاء فحي تقريحر حيحث ه،نجازإتم يحوخطة ومقترحات التحسين لما لم  ،هنجازإتضمن التقرير ما تم

 ،ناطة ارتفح  معحدا الرضحا عنهحاأوهناك  ،ناطة الكلية تم تنفيذهاأأن أغلب 2021-2020 عام 

وتقييم الطححالب ،ناححطة الطالبيححة، وتقيححيم خدمححة المجتمحح وتقييم األ،الرضححا الححوظيفي :وتتمثححل فححي

 .للمقررات

 شمولية قواعد البيانات النشطة الوحدة: 

 ومنسححقي العلميححة الوحححدة قواعححد البيانححات بالتعححاون محح  وكححالء الكليححة ورؤسححاء األقسححام  أعححدت

أناححطة خدمححة  -أناححطة الجححودة   –ة التححدريسأعضححاء هيئحح)وتاححمل قواعححد البيانححات . المعححايير

األناطة الطالبية ونسب المااركين في تنفيذ  -األناطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس  -المجتم 

 -قواعحد بيانحات لكتحب المكتبحة –نسب رضحاهم  –اتهم صتخص –داريين قواعد اإل –أناطة الكلية

 -دعحم محن الجامعحة ىالطحالب الحاصحلين علح –الكليحة  وإلحىقواعد المحولين من  -قواعد الوافدين

 :نشتطهاوقواعد بيانات أل،تهاالوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاط -3/3
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 –الفنححدق  :وتتمثححل فححي ،اسححتفادة الطححالب مححن الخححدمات التححي تقححدمها الجامعححة-الجححداوا الدراسححية

 اتفاقيات موقعة بين الكلية ومؤسسات المجتم (. 

 

 

 

 

             

 يشملها والفئات المشاركة يوالعناصر الت يدورية عملية التقويم الذات: 

 من خالا خطة المراجعة الداخلية بمراجعة أناطة الكلية المخط  لهحا  دة ضمان الجودةقامت وح

(إلى شهري/فصحلى/ سحنوي) وتحم رفح  هحذا التقريحرتقرير فصلي ثم سنوي،  د  ع  أ  ثم  ،خالا الاهر

 .ثم مجلس الكلية ،دارة الوحدةإمجلس 

 والهيئححة المعاونححة ،لتححدريسعضححاء هيئححة اأو ،القيححادات :للكليححة يعمليححة التقححويم الححذات يشححارك فحح،      

فحححص  :منهححا ، التححيدوات المتابعححة والقيححاسأسححوق العمححل مححن خححالا تطبيححق  ووممثلحح ،والطححالب

 ةوالخدمحححححححح،المقررات،دراسححححححححة نتححححححححائج االسححححححححتبيانات "اسححححححححتبيانات تقيححححححححيم البرامج،الوثائق

والمعامحل  كحذلك دراسحة نتحائج فححص القاعحات. والرضحا الحوظيفي"،واألناطة الطالبية،الجامعية

ناحآتوغيرها من   ،دارايحينواإل،والطالب ،وأعضحاء هيئحة التحدريس ،ومقابلحة القيحادات ،الكليحة م 

 .لخ..إلكتروني للكلية.وفحص الموق  اإل

  تطويرها وكذلك الخطة االستراتيجية يجراء المراجعة الخارجية للبرامج  فإاالستفادة من تم. 

 اسحتمرارية تطحوير  لضحمان ي؛جح  الحداخلرابحل المتوصيف البرامج ومقرراتهحا محن قمراجعة تتم

 تم مراجعة المعايير وفقا خطة المراجعة من قبل لجنة المراجعة.كما ، البرامج

 ناحطة الكليحة البحثيحة أمعحدالت ،ا)معحدالت االلتححاق بالكليةدوري   ةمقارنة  نتائج تقويم المؤسسحتتم

 .   لخإوالخدمية والطالبية...

 

 

 

 

                                      

 نشطة الكليتة علتى األطتراف المعنيتة وعلتى أل يوسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذات

 :مستوى المجالس الرسمية للكلية

 حاطحة إتحم كمحا ،المجتم  يالكلية بحضور بعض ممثلح مناقاة نتائج التقويم الذاتي في مجلس تتم

 .والتقرير السنوي للكلية بنتائج التقويم الذاتيالعلمية مجالس األقسام 

 

 ونمتتتاذج متتتن التطتتتوير واإلجتتتراءات  ،كيفيتتتة استتتتفادة الكليتتتة متتتن نتتتتائج التقتتتويم التتتذاتي

 :اتخذت بناء على نتائج التقييم يالتصحيحية الت

 حيث أوضحح التقحويم ي،التقريحر السحنو أعحدتو ،محن نتحائج التقحويم الحذاتي الاحامل استفادت الكليحة

 :إلىالحاجة م 2021-2020الجامعي عاملل يالذات

o داريينعضاء هيئة التدريس واإلأجتماعية للقيادات واالرعاية ال. 

o استكماا أعداد أعضاء الهيئة المعاونة . 

o لطالب الحياتية لرات مهاتنمية ال. 

o بالكلية يعدم الجم  بين أكثر من  منصب قياد. 

دوات مالئمة أو ،تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية -3/4

 :وخارجية ومراجعات داخلية
 

مجالسها الرسمية، ويستفاد منها ف  يناقش مع المعنيين وفنشطة المؤسسة ت   نتائج تقويم  -3/5

 :جراقات التصحيحية والتطويرتوجيه التخطيط واتخاذ اإل
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o الصيانة الدورية للمصاعد. 

o دريسزيادة عدد الغرف المخصصة ألعضاء هيئة الت. 

 أعداد الهيئحة المعاونحة:مثل،معالجة نواحي القصحور تمن خالا وض  خط  تحسين األداء تم(–

زيححادة الغححرف المخصصححة ألعضححاء هيئححة –صححيانة المصححاعد  -تنميححة بعححض  مهححارات الطححالب

منهححححا خححححالا الخطححححة الخمسححححية  يوجارى معالجححححة البححححاق.التححححدريس والهيئححححة المعاونححححة بالكليححححة(

 .2024-2019للكلية
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 المعيار الرابع: أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 
 

 مؤشر التقييم م

عضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة المعاونتتة إلتتى الطتتالب علتتى مستتتوى المؤسستتة أنستتبة  4/1

قستتام العلميتتة تتفتتق متتع المعتتدالت المرجعيتتة لنتتوع وطبيعتتة البتترامج التعليميتتة المقدمتتة واأل

 .بالمؤسسة

 
لتعامتتل متتع العجتتز أو الفتتائي فتتي أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة ليتتات لآللمؤسستتة  4/2

 .المعاونة

 
التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التتي يشتاركون فتي  4/3

 .تدريسها

 
أعباء العمتل تتتيح ألعضتاء هيئتة التتدريس والهيئتة المعاونتة القيتام بالمهتام التدريستية  4/4

 .ية وغيرها بكفاءةوالبحثية واإلدار

 
 ،االحتياجات التدريبية ألعضتاء هيئتة التتدريس والهيئتة المعاونتة تحتدد بصتورة دوريتة 4/5

 .وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة

 
 وتخطتترهم ،معتتايير تقيتتيم أداء أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة المعاونتتة موضتتوعية 4/6

 .وتستخدم النتائج لتحسين األداء ،وتناقشهم فيها عند الضرورة ،القيادة بنتائج التقييم

 

راء أعضاء هيئتة التتدريس والهيئتة المعاونتة واتختاذ آللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس  4/7

 .واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،اإلجراءات الالزمة لدراستها

 

 

 

 

 

 

 ومتتدى اتفتتاق نستتبتهم التتى الطتتالب علتتى ،د أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة المعاونةأعتتدا

مستوى المؤسسة واألقسام العلمية والبترامج التعليميتة متع المواصتفات القياستية الصتادرة 

 :عن الهيئة

   تححححرص الكليحححة علحححى أن تكحححون أعحححداد أعضحححاء هيئحححة التحححدريس والهيئحححة المعاونحححة متوافقحححة مححح

يححة والبححرامج التعليميححة، حيححث بلحح  عححدد ة الصححادرة عححن الهيئححة لألقسححام العلمالمواصححفات القياسححي

ن ي  ع  ( بين م  47وبل  أعضاء هيئة التدريس )ا،( طالب  1616) 2020/2021الطالب  بالكلية عام 

ل نسححبة الهيئححة ث ححم  بينمححا ت    ،(33:1أعضححاء هيئححة التححدريس إلححى الطححالب )فتمثل نسححبة .ومنتححدب

 .(20:1ب )المعاونة إلى الطال

نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى المؤسسة واألقسام  -4/1

 الت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة:العلمية تتفق مع المعد
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 ( 38:1)2020/2021عحام  ةالكليح ىلقد بلغت نسبة أعداد هيئة التدريس إلى الطالب على مسحتو

 نفسه. ( في العام1:26ونسبة الهيئة المعاونة )

 فيعداد الطالب إعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى أب يًّاتفصيل اويوضح الجدول التالي بيان 

 2020/2021الجامعيالعام 

أعداد أعضاء  أعداد الطالب لجامعيم االعا

هيئة 

 التدريس

النسبة إلى 

عدد 

 الطالب

أعداد الهيئة 

 المعاونة

النسبة الى 

 عدد الطالب

2020/2021 1616 52 31:1 35 46:1 

 

 

 

 

 :آليات التعامل مع العجز والفائي في أعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 عضحاء هيئحة أمعتمحدة للتعامحل مح  العجحز والفحائض فحي أعحداد لياتالبوض  عحدد محن اآل لكليةا قامت

ليحة علحى التعامحل مح  العجحز فحي اآل هحذهن خحالا م وقد حرصت الكلية  ،التدريس والهيئة المعاونة

أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوصوا إلى النسبة المرجعية المحددة من قبل الهيئة 

 واالعتماد.القومية لضمان جودة التعليم 

 في حالة وجود عجحز فحي أعضحاء هيئحة التحدريس يحتم االنتحداب محن الكليحات المنحاظرة للتخصحص و

ذا استدعى األمر يتم االنتداب من الخارج وفحق التعحاون والتبحادا األكحاديمي بحين إو ة،داخل الجامع

... وأسححيوط  ،والقححاهرة ،مثححل االنتححداب مححن جامعححات عححين شححمس ،والجامعححات األخححرى ةالجامعحح

 ا.وغيره

 بهحم فحي الكليحات األخحرى داخحل  ةعضحاء هيئحة التحدريس يحتم االسحتعانأوجود فائض فحي  ةفي حالو

أو ياترك عضو هيئة التحدريس فحي تحدريس  ،السياحة والفنادقكلية و ،كلية االعالم :مثل ة،الجامع

 .الجانب العملي من المقررات

 آليات التعامل م  العلمية ورؤساء األقسام  ةيض  عميد الكلية بالتعاون م  مدير وحدة ضمان الجود

ليححات اإلعححالن ومن أمثلححة هححذه اآل،عضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة المعاونححةأو الفححائض فححي أالعجححز 

 خرى.أو الجزئي من الجامعات األ ،أو االنتداب الكامل ،ن في بعض التخصصاتيتعيلل

 

 

 

 

 رات الدراسية:مالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مع المقر 

 ويتضحح ذلحك محن قاعحدة  ،يقوم كل عضو هيئة تدريس بتدريس المقررات حسحب تخصصحه الحدقيق

المناهج  ةيقوم أساتذال الحصر على سبيل المثاا .فوجداولهم الدراسيةبيانات أعضاء هيئة التدريس 

م وطحرق التحدريس، ويقحو ،وتخطحي  المنحاهج ،وطرق التدريس بتحدريس مقحررات تطحوير المنحاهج

كما يحتم وضح  الجحداوا وتوزيح  المقحررات .والقصحة ،والدراما ،االدب بتدريس مواد الاعر ةأساتذ

 .المختص ثم عرضه على مجلس الكليةالعلمي من خالا مجلس القسم 

 

 

 

 :للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز  و الفائض في  عضاق هيئة التدريس والهيئة المعاونة -4/2

 

التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في  -4/3

 :تدريسها
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 العمل لعضو هيئتة التتدريس وعضتو الهيئتة المعاونتة علتى مستتوى  ءمالئمة متوسط عب

 :مؤسسة بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءةوعلى مستوى ال ،األقسام العلمية

  تنظيم األعبححاء التدريسححية ألعضححاء هيئححة التححدريس بطريقححة تتححيح لهححم الماححاركة فححي بالكليححة قامححت

األناطة الطالبية والعلمية والمجتمعية والبحثيحة، وتطبحق الكليحة سياسحة الجامعحة فحي توزيح  أعبحاء 

 منها :  العمل على الموارد البارية طبقا لعدة إجراءات

 تقسحيم العمحل علححى كافحة المسحتويات باححكل عحادا، وبمحا يتناسححب مح  المحؤهالت والخبححرات، 

التوافق مح  التوصحيف و،التخصص العلميو،مثل: المؤهل الدراسي، وبناء على عدة معايير

وتحمححل  ،والمهححارات والقححدرات الاخصححية ،الححدورات التدريبيححة الحاصححل عليهححاو،الوظيفي

 .والدقة في اإلنجازوالسرعة  ،المسئولية

 شححراف والمهححام األكاديميحة والعلميححة واإلداريححة علححى أعضححاء توزيح  األعبححاء التدريسححية واإل

 .هيئة التدريس بالتساوي والافافية

  الجححدوا الدراسححي في عضححو هيئححة التدريسححإلححى التعححرف علححى األعمححاا والمهححام التححي تسححند

 .للحصوا على التدريب المناسبوتوجيهه  ،داءوتحديد أوجه القصور في األ ،بهالخاص 

 .تحفيز العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة 

 التنسيق بين العاملين لضمان تكامل الجهود وتحديد األدوار وانسياب العمل. 

 يكحون عحبء العمحل  ،ناء على سياسة توزي  أعباء العمل علحى الكحوادر الباحرية بالجامعحةوب

علححى  اعلححى أن يكححون العححبء مقسححم   .حححث العلمححيويححوم تفححرب للب ،سححبوعيححام فححي األأربعححة أ

والتربيحة  ،عمحاا الجحودةأو ،رشحاد األكحاديميواإل ،والسحاعات المكتبيحة ،الساعات التدريسحية

 .وممارسة األناطة المختلفة ،والدراسات العليا ،العملية

 

 

 

 
 

 

 نحة بكليحة التربيحة قامت الكلية بدراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئحة المعاو

حتياجححات التدريبيححة وتحليلححه؛ ومحح  اسححتمرار الظححروف االسححتثنائية مححن خححالا تفعيححل استقصححاء اال

فقححد تححم إجححراء استقصححاء االحتياجححات التدريبيححة واستقصححاء تقيححيم  19لجائحححة فيححروس كوفيححد 

موجودة فحي لكتروني باستخدام النماذج الإدراسته إلكترونيا من خالا تطبيق استبيان والمقررات 

Microsoft office 365 ودراسحة استقصحاءات تقيحيم المقحرر الدراسحي متضحمنا تقيحيم عضحو ،

 .هيئة التدريس من قبل الطالب

  وتحم عرضحها واعتمادهحا فحي  2020/2021وقامت الكلية بإعداد الخطة التدريبية للعام الدراسي

 القيحححادة، واإلدارة، تنميحححة مهحححارات :تاحححمل ،وتتضحححمن الخطحححة مححححاور متنوعحححة .مجلحححس الكليحححة

والتحححوا  ،وأهميححة االشححتراك فححي خدمححة المجتمحح ، وأعمححاا الجححودة ،والبحححث العلمححي ،والتححدريس

 لكترونية.واستخدام أدوات التواصل اإل ،الرقمي

 

 

تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية  أعباء العمل -4/4

 .واإلدارية وغيرها بكفاءة

 

وتتخذ  ،االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية  4/5

  : لكل فئةاإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية 
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  الدورات التدريبية المنفذة للقيحادات األكاديميحة والسحادة أعضحاء هيئحة ويوضح الجدوا التالى عدد

  ( دورة تدريبية.38اونة والتي بلغت )التدريس والهيئة المع
 

 

تم ذلححك مححن قبححل و،بعححد انعقححاد الححدورة باححهرين األداء فححيأثححر التححدريب وقامححت الكليححة بقيححاس مححردود 

تضححمن اسححتبيان قيححاس أثححر التححدريب تقيححيم "اتقححان المهححارات الالزمححة و رئححيس المتححدرب فححي العمححل،

التعحاون و،زيحادة االنتاجو،ارتكاب األخطحاء فحي العمل وندرة ،المهام الموكلة بسهولة ودقة تنفيذو،للعمل

تم تحليل كما  .التدريب عليه القدرة على نار المعلومات الصحيحة حوا ماتم  و،داء المهامأوااللتزام في 

عادة التدريب من وجهة نظحر الحرئيس المباشحر إلى إالنتائج وفي حالة ظهور بعض الحاالت التي تحتاج 

ويتم اعتمحاده  ،نهاية كل عام ينجاز خطة التدريب فإويعد تقرير بمعدا .نفسه ضولعليتم إعادة التدريب 

 شهر يونيو. يمن مجلس الكلية ف

 

 

 

 

محن خحالا نمحاذج موضحوعة محن قبحل الكلية بتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  قامت

ثم تقييم رئيس القسم ،بتقييم ذاته أوالحيث يسمح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  دارة الجامعة إ

معحايير :منها ،بناء على معايير موضوعيةكل فيما يخصه  ،بمااركة رؤساء الكنتروالت ووكالء الكلية

المااركة الفعالة في الدروس و،المواظبة على تنفيذ الجدوا الدراسيو ،التقييم السلوك العلمي والتعليمي

الماحححاركة فحححي األناحححطة التعليميحححة و،ف بحححه فحححي ححححدود القوانينل  ك  االلتزام الكامحححل بكحححل محححاي  و،العمليحححة

 ،العلميحةبححاث والقيام باأل ،المتحانات والكنترواعماا اوالمااركة في أ ،وائحلوااللتزام بال،والرياضية

 .وغيرهم ،الطالب م و ،قامة حوار م  زمالئهإو

 :إخطار هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنتائج التقييم 

 لية التربية على االستفادة من اإلعالن عن معايير التقييم المختلفة من خالا عحدة طحرقكت حرص ،

وأخذ ،راء الطححالب عححن المقححرر الدراسححيآإخطححار أعضححاء هيئححة التححدريس بنتححائج استقصححاء :منهححا

واتخحاذ  ،اللقحاءات الدوريحة مح  القيحادات األكاديميحة فيمحا يخحص األداء العحامو،التغذية الراجعة منهم

 . جراءات التصحيحيةاإل

 :أوجه االستفادة من نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 في تطححوير الخطححة ،الكليححة نتححائج تقيححيم السححادة أعضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة المعاونححة اسححتثمرت

ك ، واشححتراالعلميححة التدريبيححة و متابعححة االنتححاج العلمححي ألعضححاء هيئححة التححدريس مححن خححالا األقسححام

ناححطة خدمححة المجتمحح ، واسححتحداث بححرامج تححدريب لتنميححة بعححض المهححارات أجميحح  األعضححاء فححي 

 الخاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس.

 

 

 

 

 

 : وسائل قياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 تححم حيححث  عضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة المعاونححة،الوظيفى ألاالرضححقيححاس مسححتوي قامححت الكليححة ب

عضاء أزي  استبيان الرضا الوظيفي في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني، لقياس رضا تو

ويتم إقرار االستبيان  ،هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذي تم وضعه من قبل مركز ضمان الجوده

بء وتوزي  العح،كاديميحةاالسحتبيان آليحات اختيحار وترقيحة القيحادات األ حيحث يتضحمن. بمجلس الكلية

وتخطرهم القيادة بنتائج  ،معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية -4/6

 : وتستخدم النتائج لتحسين األداء ،وتناقشهم فيها عند الضرورة ،التقييم

 

نة واتخاذ للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو -4/7

 : واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،دراستهالجراءات الالزمة اإل
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وسححائل ت والحححوافز،وتجهيز القاعححات التدريسححية بالآوكيفية توزيحح  المكافحح،شححرافواإل ،التدريسححي

 .التعليمية المختلفة وغيرها

 :تقييم آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 وقد بلغحت ،التدريس والهيئة المعاونة تحليل استمارة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئةقامت الكلية ب

دارة إوقحد اسحتفادت (. %92)م2020/2021رضحا الحوظيفي العحام عحن العحام األكحاديمي نسبة ال

عحوام السحابقة لتحسحين الخحدمات المقدمحة األفي عضاء هيئة التدريس أراء آالكلية من نتائج تقييم 

 عضاء هيئة التدريس الوظيفي.ألى تطور رضا إدى أمما  ؛لهم

 يئة التدريس والهيئة المعاونتة واإلجتراءات أوجه االستفادة من نتائج تقييم آراء أعضاء ه

 التصحيحية:

 عضاء هيئة التدريسأتبات تحسين مر. 

 ولية ومحليةعضاء هيئة التدريس عند نار أبحاث دتأآمكاف. 

  رضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.تم اتخاذها لتحسين ال جراءاتإهناك 
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 ي: الجهاز اإلدارالمعيار الخامس 

 

 ،مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة يللمؤسسة جهاز إدار

وتحرص المؤسسة على التنمية المستمرة  ،بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها ؛ويتسم بكفاءة األداء

 .وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم ،فرادهأل

 مؤشر التقييم المؤشر

5/1 

ا والعاملون موزعون وفق   ،أناطة المؤسسة مالئم م  حجم وطبيعة يالجهاز اإلدار

وتوجد آليات  ،وبما يتناسب م  مهام الوظيفة ،لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف المختلفة

 أفراده. يللتعامل م  النقص والزيادة ف

5/2 
وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ  ،االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية

 االحتياجات التدريبية لكل فئة. يتلب يالبرامج الت

5/3 

 ،يتضمن معايير موضوعية ومعلنة ي،للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدار

وتحرص على استخدام نتائج  ،وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم وتناقاهم فيها عند الضرورة

 التقييم للمحاسبة ولوض  برامج التدريب والتطوير.

5/4 
جراءات واتخاذ اإل ي،ة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارللمؤسس

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. يواالستفادة من النتائج ف ،الالزمة لدراستها

 

 

 
 

 عدد أعضاء الجهاز اإلداري ومؤهالتهم: 

  ك من خالا يخض  إلدارة مركزية، ويخدم كافة كليات الجامعة؛ وذل يجهاز إدار أكتوبر 6لدى جامعة

تحقق رؤيتها  يعداد والمؤهالت المناسبة من اإلداريين لطبيعة الكلية وأناطتها التتخصيص األ

دوار والمعامل باأل ،ومتابعة القاعات ،داراتتتناسب مؤهالتهم وتوزيعهم على اإلوورسالتها، 

 .تهم ومؤهالتهموتوزيعهم على المكتبة وفقا لتخصصا ،خرىاأل يوالمبان ،بالكلية 4المختلفة بمبنى 

 داريين لحجم الكلية وطبيعة نشاطهامالئمة عدد اإل: 

 بالنسبة للطالب مناسبة م  المواصفات  يدارن تكون نسبة الجهاز اإلأ ةدارة الجامعإ حرصت

وكلما زاد عدد الطالب يزداد عدد  (،38:1) 2020/2021وجاءت النسبة عام  ،القياسية

 ي:الجدوا التال يين لحجم الكلية فداريتتضح مالئمة عدد اإلو .دارييناإل

عدد  يجمالاإل يدارعداد الجهاز اإلأ يالعام الجامع

 الطالب

داريين نسبة اإل

 لى الطالبإ

 38:1 1616 42 اام  ع   ةالسكرتاري داريينإ 2020/2021

32 3 7 

 مدى وجود عجز أو فائي في أعداد العاملين والفنيين وكيفية تعامل الكلية مع ذلك: 

 سحتبيان علحى قيحادات الكليحة اوم الكلية بقياس العجز والفائض بالجهاز اإلداري عن طريق توزي  تق

، على عدم وجود 2021-2020سفرت النتائج في عامأ(، حيث 2021-2020كل سنة في الفترة )

داريحين وفنيحين مالئحم إمن  اإلداريعجز أو فائض في أعداد أعضاء الجهاز اإلداري، وأن الجهاز 

 .لمؤسسة وطبيعة نااطهالحجم ا

  

 لمؤهالتهم وفقًا موزعون والعاملون المؤسسة،  نشطة وطبيعة حجم مع مالئم اإلداري الجهاز -5/1

 صالنق مع للتعامل آليات وتوجد الوظيفة، مهام مع يتناسب وبما المختلفة، الوظائف على وقدراتهم

 : فراده في والزيادة
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 وسائل تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين ومالمح خطة تنمية قدراتهم: 

 جححراءات مقننححة إباتخححاذ الكليححة بالتعححاون محح  مححدير عححام الاححئون اإلداريححة والماليححة بالجامعححة،  تقححوم

 حها في:، والتي تتبلور مالملضمان إعداد خطة تدريبية ناجحة ألعضاء الجهاز اإلداري

 .للكلية متطلبات الخطة التنفيذية ى: الرجوع إلأوال   -

 ا: متطلبات معايير جودة مؤسسات التعليم العالي من التدريب.ثاني   -

 ا: نتائج تقييم قيادات الكلية والقيادات اإلدارية ألداء الجهاز اإلداري.ثالث   -

 حتياجات التدريبية للفئات المستهدفة من التدريب. ا: االرابع   -
ن محن الدراسحة التحليليحة لنتحائج وتبحي   ،د تم تفعيل استقصحاء تحديحد االحتياجحات التدريبيحة وتحليلحهوق -

 اآلتية:عقد بعض ورش العمل والدورات التدريبية  ىالحاجة إل 2020/2021االستقصاء في عام 

 جتماعات اإللكترونية.اال -

 ا.تنظيم الملفات إلكتروني   -

 التعامل م  خالفات العمل. -

 ة بالهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري.التوعي -

  ًّا إلى العدد اإلجماليعدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنوي: 

   ويوضحح ، 2021-2020عحام  يين للكليحة فحنالتحابعيا بتنفيحذ بحرامج تدريبيحة لإلداريقامت الكلية سنوي

 :2020/2021الجدوا التالي تلك البرامج لعام 

 العام

2020-2021 
 اإلداريين بالكليةعدد 

عدد المتدربين خالل الدورات 

 األربعة

نسبة المتدربين إلى العدد 

 اإلجمالي

 %91.4 32 35 اإللكترونيةجتماعات اال

 %77 27 35 اتنظيم الملفات إلكترونيًّ 

 %77 27 35 التعامل مع خالفات العمل

التوعية بالهيكل التنظيمي 

 للجهاز اإلداري
35 27 77% 

 األداء فيس مردود التدريب وأاره وسائل قيا: 

 لجنة التدريب أداء االداريين من خالا عمل استبيان من قبل فيبقياس مردود التدريب وأثره  قامت الكلية

من حيث اتقان المهارات الالزمة للعمل،  األداءوتقييم  ،والوظيفة ،يوضح اسم المتدرب يوالذ ،والتوعية

التعاون وااللتزام وزيادة االنتاجية، والعمل،  يخطاء فقلة ارتكاب األو، بسهولة ودقة ةالموكل متنفيذ المهاو

 .التدريبفي والقدرة على نار المعلومات الصحيحة حوا ما تم  ،داء المهامأ يف

 

 

 
 

 

 معايير وآليات تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري: 

  دارة إوضوعة والمطبقة من قبل داء أعضاء الجهاز اإلداري  المآمعايير وآليات تقييم طبقت الكلية

 .شئون العاملين بالجامعة

وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج  ،االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية -5/2

 : االحتياجات التدريبية لكل فئة يتلب يالت
 

 ،يتضمن معايير موضوعية ومعلنة يللمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدار -5/3

وتحرص على استخدام نتائج التقييم  ،بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورةوتخطرهم القيادة 

 .للمحاسبة ولوضع برامج التدريب والتطوير
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 داريححينعلحى الرؤسحاء المباشحرين لإل 2020/2021داء لعحام تحم توزيح  اسحتبيان تقيحيم مسحتوى األ، 

ويتضححمن  .يعمححل بهححا يدارة التححواإل ،وتححاريخ المححيالد ،والوظيفححة الحاليححة ،اسححم الموظححف :وياححمل

علحى الحتعلم خحالا فتحرة  ةوالقحدر ،الحدورات التدريبيحة ي:وهح ،ها الموظحف بنفسحهؤيمل االتقرير بنود  

ح ،قام بها خالا مدة التقرير يالت ةعماا البارزواأل ،التقرير  .ل المسحئوليةومهارات الماحاركة وتحم 

داء العمححل :أهمهححاأمححن  ،ويتضححمن هححذا الجححزء عححدة بنححود ،ه الححرئيس المباشححرؤيملحح يوالقسححم الثححان

 داء.دارية، ومراتب قياس كفاءة األالقدرات الفنية واإلو ،المهارات السلوكيةو ،ومستواه

 وسائل نشر تلك المعايير واآلليات على األطراف المعنية: 

 الجحودة ضحمان مركحز موقح  ىعلح اإلداري للجهحاز األداء لتقييم المسبقة واإلجراءات اآللية نار تم 

 لتوعية واألقسام اإلدارات رؤساء ىعل اآللية هذه توزع كما ،)comu.6o-www.qac( بالجامعة

 توعيحة جلسحات بإعحداد الجودة ضمان وحدة والتدريبب التوعية لجنة وتقوم ،بها والفنيين اإلداريين

 .التقييم نظام عن لإلداريين

 وسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف المعنية: 

  إخطار العاملين بنتائج التقييم وذلك عن طريق  ىعل أكتوبر 6جامعة  –تحرص كلية التربية

ويتم عرض ومناقاة التقييم معهم  ،ولة عن التقييمئاللقاءات الجماعية أو الفردية م  القيادات المس

وتحديد النقاط التي تحتاج إلي تحسين والعمل علي  ،نقاط القوة والتميز وتعزيزها ىللوقوف عل

 تحسينها. 

 

 

 

 

 

 الوسائل المستخدمة في قياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري: 

 جراءات  الالزمة  وتتخذ اإل ،وضعت الكلية وسائل مناسبة  لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري

القيام  :ومن أهم هذه الوسائل .ات التصحيحيةاءجروتستفيد من النتائج في اتخاذ اإل ،لدراستها

حيث قامت الكلية  ،داريين بالكليةعلى اإل 2020/2021عام ل يبتوزي  استبيان الرضا الوظيف

 يالرضا عن الغرفة الت :مثل ا،بنود   والذي تضمن ،داريينعلى اإل يبتوزي  استبيان الرضا الوظيف

عباء العمل أسلوب توزي  أالرضا عن ودائها،أيقوم ب يالرضا عن المهام التو، يداريتواجد بها اإل

 وغيرها..... دارة اإل يف

 تائج آخر قياس آلراء العاملينن: 

  95يبنسبة رضا حوال 2020/2021داريين لعام راء اإلخر قياس آلآجاءت نتائج%. 

 ي:دارعضاء الجهاز اإلأوجه االستفادة من نتائج الرضا الوظيفي أل 

 مناقاة نتائج قياس الرضا الوظيفي لإلداريين بالكلية من خالا عقد جلسات عمل معهم  ىتعمل الكلية عل

 .واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحسين الرضا الوظيفي ،معرفة أوجه القصور لمعالجتهال

  ومن خالا اللقاءات ومقترحات أعضاء الجهاز اإلداري والعاملين اتخذت إدارة الكلية عدة قرارات

 وحوافز مادية. ،شهادات تقدير :منها ،الرضا الوظيفي لإلداريين ىلضمان زيادة مستو

 فإن الكلية تقوم  ،عض الحاالت التي ترتب  بآراء للعاملين بالكلية من الجهاز اإلداري بالجامعةوفي ب

 لىوالعمل ع ،ومناقاتها م  الجهة المعنية ،السيد المدير اإلداري للجامعة لفحصها ىبعرض ذلك عل

 .وإزالة العقبات التي تعوق سير العمل ،حلها

 السيد المدير اإلداري  يوعرضها عل ،تجميعها وحصرها فيتم أيضا ،أما فيما يتعلق بالمقترحات

 .للجامعة لفحصها وتوجيهها لإلدارات المعنية

جراءات الالزمة واتخاذ اإل ي،للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدار -5/4

 .حيةاتخاذ اإلجراءات التصحي يواالستفادة من النتائج ف ،لدراستها
 

http://www.qac-o6u.com/
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 : الموارد المالية والماديةالمعيار السادس

 

 مؤشرات التقييم

ويتتم توزيعهتا وفقتا لالحتياجتات  ،الموارد المالية للمؤسسة كافيتة لطبيعتة نشتاطها وأعتداد الطتالب 6/1

 ن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها.ك   الفعلية بما يم

 مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة. ،مصادر التمويل متنوعة 6/2

المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والتورش وخالفته وتجهيزاتهتا  يمبان 6/3

 المبانى.بويتوفر المناخ الصحي  ،مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب

 .ت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دوريةة القاعات والمعامل واآلالنصيا 6/4

 المؤسسة مناسبة.  يإجراءات األمن والسالمة المتبعة ف 6/5

ديمي وستتائل االتصتتال والمتتوارد والتتنظم التكنولوجيتتة المستتتخدمة حديثتتة ومالئمتتة للنشتتاط األكتتا 6/6

 ا.ث دوريًّ ويحد   ،فاعل يلكترونإوللمؤسسة موقع  ،للمؤسسة وللعمليات اإلدارية بها

 يوالتجهيتزات والختدمات التت ،تتوافر الكتتب والمراجتع :المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة متن حيتث 6/7

 تلبي احتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 

 

 

 

 

 لية للكلية كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالبالموارد الما: 

وفي ،جيةتيومدى كفايتها لتحقيق رستالتها وأهتدافها االستترا،االموارد المالية المتاحة للكلية سنويًّ 

 :عدم كفايتها تذكر طرق التعامل معها ةحال
كافية  17639539وقيمتها  2020/2021الميزانية التي وفرتها الجامعة للكلية للعام الجامعي -

وذلك لالنتهاء ؛14791035قل من ميزانية العام الماضي التي تتمثل في أنها أرغم  ،لتحقيق رسالتها

 .والبنية التحتية خالا األعوام السابقة ،والمعامل ،القاعات سيسمن تأ

 

 

 

 مدى تنوع مصادر الموارد التي توفرها الكلية: 
بحرامج  :در لزيحادة تنميحة المحوارد الذاتيحة للمؤسسحة تتمثحل فحيعدة مصاتمتلك  ،إذ2020/2021تتنوع مصادر الكلية 

 اتعووالماحر ،برتوكحوا تعحاون مح  الجامعحات المنحاظرة(-الدراسات العليا )برنامج الدبلوم العام في التربيحة بالكليحة 

دين مححن والطحالب الوافحح ،ومركححز التحدريب والتعلححيم المسححتمر ،روبي)ايراسححمس بلحس(الدوليحة الممولححة محن االتحححاد األ

 .للكلية يوزيادة أعدادهم كأحد مصادر التمويل الذات ،رة الوافدينادإخالا 
 

 الماضية اةزيادة مواردها المالية على مدار األعوام الثال يسهامات الكلية فإ: 

فقح   اا مصحري  (جنيه ح182120) 2020/2021عحام للكلية مركز التدريب والتعليم المستمر ميزانية 

 ال غير.

ا الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة أنشطة الكلية وأعداد الطالب ويتم توزيعها وفق   - 6/1

 .حتياجات بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافهالال

 .مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة علي زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  6/2
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 وخالفه، والورش، والمعامل، الدراسية، والفصول المحاضرات، وقاعات المؤسسة مبانيئمة مال 

 وأعداد الطالب: النشاط   لطبيعة وتجهيزات

 تم عمل اإلجراء التصحيحي  االعتمادفي إطار تنفيذ توجيهات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

لمالئمة المكاتب اإلدارية ألعضاء  االعتمادلرد لجنة المراجعة الخارجية لهيئة ضمان الجودة و

 .ن( لتخفيف الكثافة داخل المكاتب اإلدرايةيهيئة التدريس والهيئة المعاونة تم إضافة)غرفت

 توافر المناخ الصحي بالمباني. 

 على وذلك واإلضاءة،  ،التهوية الطبيعية :يتوافر بفراغات الكلية ومبانيها المناخ الصحي من حيث

 :النحو التالي

 :التهوية 

 مساحة القاعات الدراسية تتناسب م  عدد الطلبة.  -

القاعة في حيث يوجد  ،من حجم القاعات الدراسية %15مساحة النوافذ واألبواب أكبر من  -

م  توافر عدد من  ،وتسمح بتهوية القاعة ،درفة سهلة الفتح2( نوافذ مزدوجة ذات4عدد )

 ،ن للدخوا والخروجاات الكبيرة والمعامل بابلقاعفي اوأجهزة التكيف. كما يوجد  ،المراو 

 .وجميعها تفتح للخارج وفقا لتعليمات السالمة والصحة المهنية

 ا.ويتم صيانتها دوري   ،فر في المدرجات أجهزة تكييف ومراو ، وجميعها تعملايتو -

 يتم تعقيم المبنى بصورة دورية للتعقيم من فيروس كورونا المستجد. -

 :اإلضاءة 

هذا ، القاعات والمدرجات نوافذ تسمح بإضاءة طبيعية مالئمة للعملية التعليميةفي فر اتتو -

 .فر إضاءة صناعية مالئمة يمكن استخدامها عند الحاجة إليهااباإلضافة إلى تو

والفراغات وتصميماتها وتجهيزاتها م  أعداد الطالب بالكلية  يتتناسب مساحات المبان -

مدرجات تبل  مساحتها  4الكلية عددفي ويوجد  ذلك(. ي)وفق المواصفات القياسية للهيئة ف

 .2م 64تبل  مساحة القاعة  ،قاعات دراسية 6وعدد ، 2م 512

تخدم العملية التعليمية  للمعمل، ا( طالب  25معامل للطالب،سعة ) 8كما يتوافر بالكلية عدد  -

 ،ملية التعليميةويتوافر بالمدرجات والقاعات والمعامل الوسائل الداعمة للع لطالب الكلية،

البنية  لتاليويتضح من الجدوا ا .وغيرها ... والميكروفونات ،شاشات العرض :مثل

وعدد القاعات الدراسية دخل  ،عداد الطالب م  عدد المعاملأتناسب  يوالت ،التحتية للكلية

متر بداخل 1.25ن المواصفات القياسية للكلية تتيح لكل طالب مساحة قدرها إوحيث  .الكلية

ن لكل طالب أعداد الطالب داخل الكلية م  مساحة القاعات يتبين أوبمقارنة  ،لقاعاتا

صفات القياسية لهيئة ضمان الجودة م  الموا ىوهو ما يتماش ،متر1.2مساحة قدرها 

حيث يتم تقليل ،19جراءات االحترازية خالا فترة كوفيدكما يتم مراعاة اإل واالعتماد.

 .مجاا التدريس من خالا التعليم الهجين يويتم العمل ف ،يةالطالب داخل القاعات الدراس

 

البنية 

 التحتية

عدد 

 المعامل

عدد 

 المدرجات

سعة 

 المدرج

عدد 

 القاعات

سعة 

 القاعة

عدد دورات 

 المياه

 12 2م64 6 2م128 4 8 الوحدة

 ،وخالفه ،والورش ،والمعامل ،والفصول الدراسية ،وقاعات المحاضراتمباني المؤسسة  6/3

 .ويتوفر المناخ الصحي بالمباني،مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب ،وتجهيزات
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 ل نترنت ومعامالمكتبة وقاعات اإل يالمتوفرة ف يكما يستفيد الطالب بأجهزة الحاسب اآللICDL ،

وباإلضافة إلى ذلك تستخدم الكلية معامل الحاسب اآللي المركزية بالجامعة المخصصة لخدمة 

 .جمي  كليات الجامعة

 الجامعة يألعماا االمتحانات بالمبنى اإلدارى ف يكما يوجد كنتروا مركز. 

   تخاذ اإلجراءات استمرار ىاستمرار جائحة فيروس كورونا مازالت الكلية تحرص علاوم

. عضاء هيئة التدريسأو ،ا على سالمة الطالبأثناء فترة االمتحانات والتقويم حفاظ   حترازيةاال

ا على التباعد حفاظ   ؛2م2كما تم توزي  الطالب بلجان االمتحانات بحيث يكون لكل طالب 

 .لجان االمتحاناتفي ماكن جلوسهم أوتم وض  عالمات للطالب لتحديد  ي،جتماعاال

 ا على سالمة حفاظ   ؛لالمتحانات يجهزة تصحيح آلأة مركز التقويم لديها بكما زودت الجامع

 .أعضاء هيئة التدريس

 التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية ومدى مالءمتها للكلية: 

 تتضمن التسهيالت  يالت ،عن الخدمة الجامعية2020/2021عام يتحليل استبيان الرضا الطالبب

يمكن  يوالت ،عن التسهيالت الداعمة للكلية ين لنا الرضا الطالبالداعمة للبرامج التعليمية تبي

 :يالجدوا التال يحها فيتوض

 

نسبة رضا  التسهيالت الداعمة م

 المكتبة

نسبة رضا 

 الفندق

الخدمات 

العامة 

 بالجامعة

التسهيالت 

 الداعمة للتعليم

4 2020  /2021  84.1%  85.5%  84.6%  85.0%  
 

 

 

 

 
 

 

 وذلك من  ،القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق آلية الكلية لصيانة

 خالا:

 وال:تهتم الجامعة بوض  خطة صيانة دورية لصيانة البنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعداتأ، 

 يتتم باكل دور يوالت ،كما تقوم بعمل عقود صيانة م  الاركات لتفعيل خطة الصيانة بالجامعة

ف ببعض قاعات أعضاء هيئة يسبيل المثاا تم صيانة بعض أجهزة التكي ىفعل .جامعةخل الاد

 DATA)وصيانةأجهزة العرض ،وصيانة الحمامات بصفة دورية ،والقاعات الدراسية ،التدريس

SHOW) كذلك يوجد لدى الجامعة إدارة هندسية بها  .بقاعات التدريس، وصيانة ماكينة التصوير

وي خصص لكلية التربية صيانة دورية يتم  ،اعد على مستوى الجامعةقسم خاص بصيانات المص

وهي تعمل  ،)مرفق صورة للمصاعد( ،وعددها مصعدانتقديمها للمصاعد الخاصة بكلية التربية

 بحالة جيدة.

 وكذلك تجميل المبنى ،ثانيا:تحرص الكلية على نظافة وتعقيم وتطهير المبنى بصورة دورية، 

المركزية  اء المحيطة بالمباني من خالا إدارة اإلشراف الداخليالمساحات الخضرزيادة و

الطالب وأعضاء هيئة بين تعقيم المبنى لعدم اإلصابة بفيرس كورونا المستجد كما يتم بالجامعة. 

 .صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية -6/4
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والصقات  ،جتماعياألرضية لتحديد مسافات التباعد اال ىكما تم وض  الصقات عل. التدريس

 ،مسافات األمان ىعل جتماعي بين الطالب للحفاظة التباعد االلتحديد كيفي ؛ماكن الجلوسأ ىعل

م  توفير  ،من العماا للقيام بمهام النظافة واإلشراف على المصاعد كما يوجد عدد كافٍ 

 .االحتياجات الالزمة لذلك

 

 

 
 

 إجراءات  الكلية  للمحافظة على األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة: 
 :زمات والكوراث والتدريب عليهااأل خالء وإدراةتوافر خطة اإل

 زمات خالا لجنة األوتنفيذها من عداد خطة إلخالء وإدراة االزمات والكوراثباالكلية  قامت

تدريب  الطالب وأعضاء هيئة حيث تم ،التابعة لوكيل الكلية لخدمة المجتم  وتنمية البيئةوالكوراث

خل الكلية خالا الفصل الدراسي األوا يوم عمل تجربة اإلخالء داوالهيئة المعاونة على التدريس 

ونظرا لجائحة فيروس كورونا والتخاذ اإلجراءات االحترازية .20/12/2020حد الموافق األ

ا من إدارة الكلية على التباعد وعدم التزاحم بين الطالب أثناء اإلخالء لم نتمكن من تنفيذ  وحرص 

وتم عمل توعية ،19/4/2021م اإلثنين خطة اإلخالء للفصل الدراسي الثانى المخط  لها يو

 .بعملية اإلخالء وتعليماتها ةومرة مباشر ،ونالينأمرتين مرة 

 وذلك  ،زمات والكوراث بعمل بعض الدورات للتدريب على عملية اإلخالءوقد قامت لجنة األ

 ومنها: ،بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب

 ق.دورة كيفية استخدام طفايات الحري -1

 دورة لنار ثقافة األمن والسالمة بين العاملين. -2

 .خطة اإلخالء وكيفية تنفيذها ىورشة عمل على تدريب الطالب عل-3

ورشة عمل تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعماا علي كيفية مواجهه  -5

 األزمات والكوارث.

 

 

 

 

 

 

 البنية التكنولوجية للكلية: 

موارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنااط األكاديمي للمؤسسة وسائل االتصاا وال

 وللعمليات اإلدارية بها:

  ل بنظم تكنولوجيا المعلومات وذلحك إدارة للمعلوماتية على أعلى مستوى تعم أكتوبر 6يوجد لجامعة

مححن  ، والححذيManagement Information System(MIS) بتفعيححل نظححام إدارة المعلومححات

وجد برامج خاصة لائون أعضاء هيئة التحدريس تحيث  ؛خالله تم ميكنة أعمالجمي  إدارات الجامعة

وغيرها، وقد ... وأخرى للمالية  ،نيبرامج خاصة لائون الطالب والخريج اوالهيئة المعاونة، وأيض  

د محححن والتأكححح ،وتحححدريب العحححاملين علحححى اسحححتخدامها ،تحححم تاحححغيل هحححذه البحححرامج فحححي جميححح  اإلدارات

 حتياجات اإلدارات. مالئمةمخرجاتها ال

 .المة المتبعة في المؤسسة مناسبةإجراءات األمن والس -6/5

 األكاديمي للنشاط ومالئمة حديثة المستخدمة التكنولوجية والنظم والموارد االتصال وسائل -6/6

 .دوريًّا ويحد ث فاعل، إلكتروني موقع وللمؤسسة بها، اإلدارية وللعمليات للمؤسسة
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 وفحاكس ،كما يتوافر بالجامعة وكلياتها وسائل االتصاا الحديثة من خالا خطحوط تليفونحات مباشحرة، 

موقحح  الجامعححة  والطححالب بالكليححة علححى ،والهيئححة المعاونححة ،وبريححد إلكترونححي ألعضححاءهيئة التححدريس

 اإللكتروني، كما تتوافر شبكة اتصاا داخلية.

 والطالب من خالا شبكة ،والهيئة المعاونة ،نترنت متاحة لجمي  أعضاء هيئة التدريسخدمة اإلWi 

-Fiمححن خححالا  password ححا فححي الفنححدق امتححا  للجميحح . أمححا لطححالب فتتححا  خدمححة اإلنترنححت أيض 

 والمححوا ،اإلداري ىالتعليمححي، والمكتبححة المركزيححة، والمعامححل بالكليححة، والقاعححات الدراسححية والمبنحح

 التجاري.

 توافر البنية التحتية التكنولوجية )الحاسبات (بالكلية: 

  يوجد بالكلية عدد مالئم من أجهزة الحاسب اآللي  تتناسب م  طبيعة ومتطلبات العمل داخل الكلية

الوحدات ذات الطاب   -وحدة ضمان الجودة  -معامل الكلية  -)السكرتارية على النحو اآلتي:موزعة 

 غرف أعضاء هيئة التدريس(.–وحدة التسجيل  -البحثية  المعامل -الخاص 

 شركة  :مثل ،نترنت بالمؤسسة واالشتراك م  شركات جديدةتم تزويد خدمة اإل(We)، كما تم

 .نترنت بأعلى كفاءة( لعمل خدمة اإلAccess Pointتركيب العديد من)

 اث دوريًّ حد  وي   للكلية موقع إلكتروني  فعال: 

 أكتحوبر 6جامعحة  -يحة كليحة الترب ىيوجد لحد (موقح  إلكترونحيwww.o6u.edu.eg لإلعحالن عحن)

-وا الدراسحيةاالجحد :ومنهحا ،تقحدمها الكليحة لطالبهحا يالت يوغير األكاديم يخدمات الدعم  األكاديم

يضا خدمات الدعم أو .اوغيره ي...كاديمرشاد األتسجيل اإل -المكتبة المركزية -وا االمتحاناتاجد

 .يالمستافى الجامع -يالسكن  الجامع -المواصالت :ومنها ،كاديميغير األ

 تحتحاج  يتحديحد المعلومحات التحو ،كما تحرص الكلية على فحص الموق  اإللكترونحى بصحفة دوريحة

 .لى تحديثإ

 
 

 

 

 

 

 بالمكتبةونوعية الخدمات المتوافرة ،المكتبة وتجهيزاتها ونوعية المراجع وأعدادها: 

  اإلنترنت، واالشتراك في دوريات إلكترونية  :مثل ،المكتبة تكنولوجيا المعلوماتفي تتوافر

وكتب إلكترونية، وهي متاحة لكافة الفئات. وتنظم الكلية زيارات دورية  ،متخصصة ومتنوعة

ن للمكتبة لتعريف الطالب خاصة في سنوات الدراسة األولى بنظام المكتبة، وكيفية البحث ع

 المراج  والمواد العلمية المختلفة بها. 

  وتقوم إدارة المكتبة المركزية بتدريبهم على أعماا التصنيف والفهرسة من خالا مجموعة من

وكذلك إكسابهم المهارات المتخصصة إلرشاد الطالب خالا البحث  ،المتخصصين من كلية اآلداب

 واالطالع.

 ات والمراج  العامة باألقسام العلمية  وصل عدد الكتب والدوري 2020/2021خالا عام

في تخصصات أصوا التربية  اكتاب   352و ،في تخصص برنامج اللغة اإلنجليزية اكتاب   720كالتالي

في تخصص علم كتاب ا  442و ،فيتخصص برنامج اللغة األلمانيةكتاب ا  391و ،واإلدارة الصفية

 164ة،واألسبانياللغة في تخصص ب ا كتا 329و ،في المناهج اكتاب   33و ،النفس باللغة اإلنجليزية

.ومن ثم في جمي  التخصصات الخاصة في الكلية امتنوع اكتاب   1660و لغة الفرنسية،في ال اكتاب  

مراجع والتجهيزات والخدمات المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب وال -6/7

 .التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين

http://www.o6u.edu.eg/
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كما يوجد كتاب ا. (4091الكتب الموجودة الخاصة بكلية التربية في المكتبة )عدد  ييصبح إجمال

رسالة جامعية ما بين ماجستير  50حوالي نسخ من معظم الكتب، كما تحتوي المكتبة  5:1من

 ودكتوراه تخص كلية التربية.

 داخل مكتبة األقسام  يكما تحرص إدارة الكلية على توفير نسخة إلكترونية من الكتاب الجامع

وكذلك مساعدة الطالب في معرفة الكتب الموجودة داخل مكتبة الجامعة في جمي   ،العلمية

 .التخصصات

 احة للمعنيين: المكتبة الرقمية مت 
 أناطتها. ىللمكتبة موق  إلكتروني يتيح البحث عن المراج  الموجودة بها والتعرف عل

 ىتتيح المكتبة للمترددين عليها مصادر معلومات إلكترونية تاتمل عل: 
 (.EPSCOقواعد شركة بيانات ) -
 قواعد بيانات بنك المعرفة المصري. -
 لطالب من خالا صندوق الاكاوى، وتعمل على تحرص إدارة المكتبة على تلقي شكاوى ا

حلها وباإلضافة إلى ذلك، فإن الكلية تهتم أيضابتحليل نتائج الرضا الطالبي عن الخدمات الجامعية 
 والتي تمثل المكتبة أحد عناصرها الرئيسة.

    ومنها  ،)المترددين(من خالا توافر بعض الخدماتير المكتبة الدعم للمجتم  الخارجكما توف
 قواعد بيانات بنك المعرفة المصري(. -( EPSCOى سبيل المثاا )قواعد شركة بيانات )عل

   يتيح للطالب فرصة  يوالذ،(365على )مايكروسوفت  ي اجامع اكما تتيح الجامعة أيضا حساب

 والدخوا على قواعد البيانات العالمية بحساب مميز للباحثين. ي،بنك المعرفة المصر يالتسجيل ف

  



 
 

 
 

45 
 

 : المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةالسابع المعيار

 
المؤسسة تتبنى المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو غيرها من المعايير المعتمدة بما يتناسب 

جراءات وتتخذ اإل ،تبنتها يوتتأكد من توافق برامجها التعليمية م  المعايير الت ،م  رسالتها وأهدافها

ن تلبي البرامج التعليمية المقدمة احتياجات أوتحرص المؤسسة على  ،لباتهاالالزمة للوفاء بمتط

وتوصف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وتقوم بمراجعتها وتطويرها  ،المجتم  وسوق العمل

 بصورة دورية.

 

 مؤشر التقييم المؤشر

تتوافق م   ،جالس الرسميةالمعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها الكلية من خالا الم 7/1

 رسالة الكلية وأهدافها.

 البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفق ا لما تنطوي عليه رسالة الكلية. 7/2

وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج م  المعايير  ،البرامج التعليمية موص فة ومعتمدة 7/3

 األكاديمية المرجعية المتبناة.

وتوصيف المقررات  ،لتعلم لكل برنامج تعليمي تتسق م  مقرراته الدراسيةنواتج ا 7/4

 يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم.

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمااركة  7/5

 المراجعين الداخليين والخارجيين.

الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف  للكلية تقارير سنوية للمقررات 7/6

وتستفيد الكلية منها في وض  خط   ،ويط ل  عليها المعنيون ،المعلن للمقررات الدراسية

 التحسين والتطوير

 

 

 

 
 

  :تبنى المعايير األكاديمية المرجعية بالمجالس الرسمية 

 يحة المرجعيحة تبنت كلية التربية المعحايير القوميحة األكاديمNARS  لقطحاع كليحات التربيحة اإلصحدار

سحاعة  148الئححة وذلحك لبحرامج  30/9/2020( وتحم اعتمادهحا بمجلحس الكليحة 2013)األوا مايو 

ليسانس اآلداب والتربية تخصص  –ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة إنجليزية )ي:معتمدة وه

بكالوريوس  –لتربية تخصص رياض األطفاابكالوريوسالعلوم وا  -لغة عربية ودراسات إسالمية 

 .(ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة ألمانية -العلوم والتربية تخصص التربية الخاصة 

 عححداد معححايير أكاديميححة مرجعيححة إقامححت الكليححة بARS    ليسححانس اآلداب والتربيححة )وذلححك لبححرامج

لححي والرقمنححة "برنححامج بكححالوريوس العلححوم والتربيححة تخصححص الحاسححب اآل -تخصححص علححم الححنفس

كمحا  ،علميحة باألقسحاموقد تم مناقاتها واعتمادها فى المجالس ال ،ساعة معتمدة 148الئحة  مجمد"(

ومن ثم اعتمادها  ؛ومركز ضمان الجودة بالجامعة لكلية،مراجعتها من وحدة ضمان الجودة با تتم

مرحلحححة الليسحححانس  كمعحححايير أكاديميحححة مرجعيحححة لبحححرامج 30/9/2020بمجلحححس الكليحححة بتحححاريخ 

 .ا لهذه المعاييرعداد توصيف البرامج التعليمية وفق  إوقد تم  ،والبكالوريوس

  المعاييرالقوميححة األكاديميححة المرجعيححة المتبنححاة محح  رسححالة الكليححة قامححت الكليححة بححالتحقق مححن توافححق

 .عداد مصفوفة التوافقإوأهدافها من خالا 

المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع  -7/1

 رسالة الكلية و هدافها.
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 تبني المعايير األكاديميةاإلجراءات الرسمية التي اتخذتها الكلية ل: 

  ناححر المعححايير القوميححة األكاديميححة المرجعيححةبقامححت الكليححةNARS   والمعححايير األكاديميححة المرجعيححة

ARS .على موق  الكلية اإللكتروني 

  إعداد خطحة توعيحة بالمعحايير األكاديميحة والبحرامج التعليميحة لتوعيحة أعضحاء هيئحة التحدريس والهيئحة

  هحم فحي المعحايير القوميحة األكاديميحة المرجعيحة ئسحتطالع آرااهحات العمحل والمعاونحة والطحالب وج

NARS ، والمعححايير األكاديميححة المرجعيححة ARSوالتححي تمححت عبححر  2020/2021 يللعححام الجححامع

وتحححم تحليححل النتحححائج  (،Microsoft Office Teamsسححتخدام تطبيحححق )ا( بOnlineاإلنترنححت )

 (.Microsoft Office Formستخدام تطبيق )اات إلكترونية بستبياناا عن طريق إعداد إلكتروني  

 بتحححاريخ  تنفيحححذ خطحححة التوعيحححة بالمعاييرألعضحححاء هيئحححة التحححدريس والهيئحححة المعاونحححة عبراإلنترنحححت

8/9/2020 (Online) بإسحححتخدام تطبيحححق (Microsoft Office Teams؛)  وذلحححك لتحححوعيتهم

، وتم تسحجيل ARSمعايير األكاديمية المرجعية وال ،NARS بالمعايير القومية األكاديمية المرجعية

سحتبيان إلكترونحي اكما تحم تصحميم .( عضو هيئة تدريس وهيئحة معاونحة64الحضور إلكترونيا لعدد )

 .(%100لمعرفة مدى الرضا عن ورشة التوعية، حيث بلغت نسبة الرضا )

 يححث وصححلت عححدد ح،إعححداد توعيححة ألعضححاء هيئححة التححدريس والهيئححة المعاونححة عححن توصححيف البرامج

والتحححي كانحححت بتحححاريخ اسحححتجابة،  64االسحححتجابات محححن اعضحححاء هيئحححة التحححدريس والهيئحححة المعاونحححة 

30/9/2021. 

 إعداد توعية لطالب كلية التربية بالمعايير القومية األكاديمية المرجعية NARS،  والمعايير

 –غة إنجليزية بجمي  البرامج )ليسانس اآلداب والتربية تخصص ل ARSاألكاديمية المرجعية 

بكالوريوس العلوم والتربية   -ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة عربية ودراسات إسالمية 

ليسانس اآلداب  -لخاصة  بكالوريوس العلوم والتربية تخصص التربيةا –تخصص رياض األطفاا

لعلوم بكالوريوس ا -ليسانس اآلداب والتربية تخصص علم النفس  -والتربية تخصص لغة ألمانية

مخرجات التعليم المستهدفة و،أهداف المقرر الدراسيو،(والتربية تخصص الحاسب اآللي والرقمنة

، ا(، وتم تسجيل آرائهم في ورشة التوعية إلكتروني15/12/2020والتي كانت بتاريخ ،من المقرر

 ( بالكلية.686ستجابات )حيث بلغت اال

 والمعايير األكاديمية ، ية األكاديمية المرجعيةلممثلي جهات العمل بالمعايير القوم إعداد توعية

ليسانس اآلداب  –)ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة إنجليزية  بجمي  البرامجالمرجعية 

بكالوريوس العلوم والتربية تخصص رياض  -والتربية تخصص لغة عربية ودراسات إسالمية 

ليسانس اآلداب والتربية  -اصة الخ بكالوريوس العلوم والتربية تخصص التربية – األطفاا

بكالوريوس العلوم والتربية  -ليسانس اآلداب والتربية تخصص علم النفس  -تخصص لغة ألمانية

، حيث بل  استطالع آرائهم في ورشة التوعية إلكترونياوتم  (تخصص الحاسب اآللي والرقمنة

ات العمل في المعايير وقد تم تحليل نتائج استطالع آراء ممثلي جه ،(150عدداإلستجابات )

 كما هو موضح بالجدوا التالي : ،األكاديمية المرجعية والمعايير األكاديمية المؤسسية المرجعية

 

 التربية

 الخاصة

 علم

 النفس

اللغات األجنبية)لغة 

 انجليزية+ لغة ألمانية(

 الطفولة

 والتربية

 اللغة

 العربية

 البرنامج

اإلجمالية آلراء ممثلي النسب  95.8% 92.4% 96.4% 96.9% 96.9%

جهات العمل في المعايير القومية 

األكاديمية والمعايير المؤسسية  

2020/2021 

 توصيف البرنامج والمقررات في ضوء المعايير القومية األكاديمية المرجعية NARS  والمعايير

 وبما يضمن إكساب الخريج مهارات سوق العمل. ARSاألكاديمية المرجعية 
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 البرنامج التعليمي والمقررات الدراسية. إعداد مصفوفة 

 ختبارات إلكترونية من خالا استخدام اتطوير نظم وأساليب التقويم، حيث تم التطوير في التقويم ب

من خالا الموق   اا رف  البحوث العلمية إلكترونيوأيض   ،(Microsoft Office Formتطبيق )

خالا هذه  اوالتي تمت إلكتروني   ،يبية للطالبختبارات التجرالجامعي، كما تم عمل العديد من اال

 الفترة.

 ستخدام التحوا ا2020/2021حيث تم في العام الدراسي  ،تطوير نظم وأساليب التعليم والتعلم

وعقد المحاضرات التدريسية ،تم إنااء فصوا افتراضية لكل مقرر،فالرقمي في العملية التعليمية

رات والتكليفات واألناطة والتواصل المتزامن وغير ( إلرساا المحاضOnlineعبر اإلنترنت )

 متزامن م  الطالب.ال

   حتياجات التطوير ومتطلبات اتطوير المحتوي العلمي لبعض المقررات الدراسية لتتماشي م

 سوق العمل.

 تبنا ،دعم مصادر التعليم والتعلم للبرنامج التعليمي من حيث توفير مصادر  ةومتطلبات المعايير الم 

ستخدام التحوا الرقمي في شتى او ،يم والتعلم وطرق التقويم، وإدخاا التقنيات الحديثةالتعل

المجاالت التعليمية، وتم عمل العديد من الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة في كيفية التحوا الرقمي في العملية التعليمية في هذه الفترة.

  ا بالنسبة وأيض   ،الدراسة وتزويدها باإلمكانات والتسهيالت التعليمية المالئمةتحديث قاعات

 .للمعامل الطالبية

 .تم شراء أجهزة حديثة ومتطورة 

 قترا  خط  التحسين والتطوير)من االتقييم الدوري للبرنامج التعليمي والمقررات الدراسية و

تقارير ووالمستفيدين، ، دريسأعضاء هيئة التوستطالع آراء الطالب، استبيانات اخالا 

 متحانات وتقارير لجان الممتحنين.المراجعين الخارجيين، وتحليل نتائج اال

 

 

 

 .آليات استقراء متطلبات سوق العمل وكيفية تحقيق البرامج التعليمية لتلك المتطلبات 

والتعرف  سوق العمل ستقراءاحتياجات جهات التوظيف وااإلجراءات لدراسة قامت الكلية بعدد من 

 : كالتالى على متطلباته

 اللقاءات الدورية عقد و ،وبعض اللجان ،ن لبعض المؤسسات في مجلس الكليةيمااركة ممثل

 لألطراف المجتمعية.

 خريجي الكلية والبرامج العمل في  جهاترأي  ىستقصاءات الخاصة بالتعرف علتفعيل وتحليل اال

والتربية  ،%88.7لبرنامج الطفولة والتربية  2020/2021جاءت نسبتها عام  يوالت ،التعليمية

 .%91واللغة العربية  ،%85.7 ،نجليزيةواللغة اإل ،% 92.9الخاصة 

 ترابط برامج الكلية بمتطلبات سوق العمل: 

 ستبيان الخاص بتقويم البرامج التعليمية من األطراف المعنية والذي تم تطبيقه تفعيل وتحليل اال

، وأعضاء هيئة التدريس ،ن خالا مركز ضمان الجودة بالجامعةم اوتحليل نتائجه إلكتروني

  .والهيئة المعاونة

 

 

  

 مل وفق ا لما تنطوي عليه رسالة الكلية.البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق الع -7/2
 



 
 

 
 

48 
 

 

 

 

 البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة:

( ساعة معتمدة الجديدة لبرامج 148يوجد لدى الكلية توصيف موثق ومعلن ومعتمد لبرامج ومقررات الئحة ) -

التربية  –رياض األطفاا  –اللغة اإلنجليزية  –اإلسالمية البكالوريوس والليسانس )اللغة العربية والدراسات 

لبرنامج  15/10/2020( بتاريخ 2وقد تم اعتمادها بمجلس الكلية رقم )، علم النفس(  –اللغة األلمانية  –الخاصة 

 .20/1/2021رياض األطفاا، كما تم اعتماد باقي البرامج في 

فقد تم  ؛األولى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واستجابة للمالحظات الواردة من زيارة االعتماد -

( ساعة معتمدة: )مراجعة داخلي ا: واإلحاطة بها بمجلس 148 – 144مراجعة توصيف برامج ومقررات الئحتي )

 29/8/2021( بتاريخ 15. مراجعة خارجي ا: واعتمادها بمجلس الكلية رقم )28/7/2021( بتاريخ 14الكلية رقم )

.  

 توافق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية:

توافق تصميم البرنامج التعليمي ونواتج التعلم المستهدفة للبرنامج ومقرراته الدراسية م   علىالكلية تحرص  -

تبناة  لتتأكد الكلية من مساهمة أهدافه، وكذلك مطابقة نواتج التعلم المستهدفة للمعايير األكاديمية المرجعية الم 

محتويات البرنامج التعليمي المقدمة في تنمية المهارات المهنية والذهنية والعامة، ومنها )حل الماكالت، 

 التفكير الناقد، التواصل والعمل الجماعي(.

 وفات التالية:تم التحقق من توافق تصميم البرنامج مع المعايير القومية األكاديمية المرجعية عن طريق إعداد المصف

مصفوفة توافق مواصفات وأهداف البرنامج م  مواصفات الخريج المحددة في المعايير القومية األكاديمية  -

 المرجعية.

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج م  المعايير األكاديمية -

  ة المرجعية المتبناة.وتوضح المصفوفات التوافق التام بين البرنامج والمعايير القومية األكاديمي

 
 

 

 

 نواتج التعلم للبرنامج التعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية:

توافق المقررات الدراسية م  نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج التعليمي، حيث تم إعداد مصفوفة  علىالكلية  تحرص

ي توضح مساهمة جمي  المقررات الدراسية في توافق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج م  المقررات الدراسية، والت

تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج من معارف ومهارات مهنية وعملية ومهارات ذهنية ومهارات عامة ومنقولة، 

 كما هو موضح من مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج م  المقررات الدراسية للبرنامج التعليمي.

الحظات الواردة من زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فقد تم إعادة صياغة المخرجات واستجابة للم

التعليمية الخاصة بالمهارات الذهنية لبعض المفردات وكذلك تعديل نواتج التعلم الخاصة بالمهارات المهنية والعملية 

المقرر كما ورد في مقرر الحاسوب وتعليم اللغة العربية وتم  بحيث يتسق الفعل والمهارات الذهنية المستهدفة من تدريس

التربية اإلبداعية" والمصفوفات الخاصة بهم حيث اشتمل على -التوافق في ماورد في توصيف مقررين "التربية الصحية

 أرب  مهارات معرفية وأرب  مهارات ذهنية وإثنان للمهارات المهنية والمهارات العامة. 

 ج التعليمي والمقررات الدراسية واعتمادهم في المجالس الرسمية:توصيف البرنام 

قامت الكلية بتوصيف المقررات الدراسية التي يتضمنها البرنامج، وفق ا للنموذج اإلسترشادي لهيئة ضمان جودة  -

العلمي، التعليم واالعتماد ويتضمن المعلومات األساسية للمقرر والهدف منه، نواتج التعلم المستهدفة، المحتوى 

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح  7/4
 التي تحقق نواتج التعلم.طرق التدريس والتقويم 

 

البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير  7/3

 .ةية المرجعية المتبناكاديماأل
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طرق التدريس والتقييم، وكذلك المراج  وقد تم اعتماد توصيف جمي  المقررات في مجالس األقسام العلمية 

 والمجلس التنفيذي ومجلس إدارة وحدة الجودة ومجلس الكلية.

، كما تم اعتماد مقررات 17/9/2019( ساعة معتمدة بمجلس الكلية بتاريخ 144كما تم اعتماد مقررات برنامج ) -

. واستجابة للمالحظات الواردة من الهيئة فقد تم إعادة 15/10/2021( ساعة معتمدة بتاريخ 148برامج الئحة )

 .29/8/2021( بتاريخ 15( ساعة معتمدة واعتمادها بمجلس الكلية رقم )148 – 144مراجعة مقررات الئحتي )

برامج، والذي يامل نواتج التعلم كما تم إعداد توصيف التدريب الميداني ضمن اعتماد توصيف مقررات ال -

 المستهدفة التي تكسب الطالب المهارات الالزمة لسوق العمل للبرنامج التعليمي.
 

 توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة:

، وتتضمن  30/9/2020( بتاريخ 1للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تم اعتمادها بمجلس الكلية رقم ) -

االستراتيجية أنماط متنوعة تقليدية وغير تقليدية للتدريس والتعلم، يتم االختيار منها بما يناسب كل مقرر لكي 

 تحقق إكساب الطالب المعارف والمهارات المستهدفة.

على نتائج  كما تتضمن االستراتيجية وسائل تقويم متنوعة تالئم نواتج التعلم المستهدفة حيث ال يقتصر التقويم -

ا:  االمتحانات النظرية فق ، لكن هناك أيض 

االختبارات القصيرة )ورقية وإلكترونية(، المهام والبحوث والتقارير )ورقية وإلكترونية(، عروض مصورة، بحث 

 إلكتروني، تقييم األداء العملي اعتيادي/ إلكتروني.

ألعضاء هيئة التدريس للتوعية بكيفية   16/2/2021وقد قامت وحدة ضمان الجودة بعقد ورشة عمل بتاريخ  -

إعداد توصيف البرامج والمقررات وفق ا للنموذج الجديد وكيفية اعداد المصفوفات، والتوعية باستراتيجية التدريس 

والتعلم والتقويم وكيفية اختيار طرق التدريس والتقييم المالئمة لكل ناتج من نواتج التعلم المستهدفة للمقرر، كما تم 

ا إقام ة عدد من الدورات الخاصة بإعداد توصيف البرنامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم المستهدفة وأيض 

 استراتيجيات التدريس والتعلم الفعاا ونظم االمتحانات وتقويم الطالب وعالقتها بنواتج التعلم المستهدفة.

المصفوفات والتأكد من استيفاء جمي  وقد قامت لجنة تطوير المناهج / البرامج بمراجعة توصيفات المقررات و -

 العناصر والتأكد من االتساق بين طرق التدريس وأساليب التقييم ونواتج التعلم المستهدفة.

 –وفي ضوء المالحظات الواردة في التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لكلية التربية 

اليب التعليم والتعلم التي تتسق م  طبيعة المقرر ومحتوياته وكذلك أساليب التقييم أكتوبر، تم إضافة بعض أس 6جامعة 

والتي تحقق النتائج المرجوة من تدريس المقرر نحو المهام والبحوث والتقارير اإللكترونية والتي كانت في هذه 

ي، مهارات لغوية، تاريخ أدب المقررات تاريخ األدب الجاهلي، علم البيان، علم المعاني، تاريخ أدب إسالمي وأمو

 عباسي، مدخل إلى النقد العربي، األدب المقارن.
  

 وسائل إعالن توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية للطالب: 

 كما تم  ،عالن عن توصيف البرامج والمقررات لجمي  البرامج علي الموق  االلكتروني للكليةتم اإل

 .يلكترونق  الكلية اإلدلة برامج الكلية على موأعالن إ

 وخطة الدراسة بدليل الطالب،كذلك تم نار أهداف البرامج الدراسية. 

 ولي من الفصل الدراسيكما تم توعية الطالب بالمقرر خالا المحاضرة األ. 

 

 

 

 

اإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وحجم 

 :المعنية في ذلكمشاركة األطراف 

  للكلية إجراءات للمراجعة الدورية للبرنامج التعليمي والمقررات الدراسية، وتتضمن عملية المراجعة اإلجراءات

 التالية:

 لجنة تقويم من خالا مركز ضمان الجودة بالجامعة  المعد من قبل  يلكترونقامت الكلية بتطبيق االستبيان اإل

في البرنامج والمقررات الدراسية لكافة الفئات المعنية من طالب السنوات الطالب بالكلية الستطالع الرأي 

التغذية الراجعة إعداد والنهائية، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الفئات ذات الصلة، وتحليلها، 

 .منها

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين  -7/5

 الداخليين والخارجيين.
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  ادها باللجان ومجالس الكلية والمقررات الدراسية، ومناقاتها واعتم قامت الكلية بإعداد تقارير البرامج التعليمية

( بتاريخ 8ومجلس الكلية رقم ) ،28/7/2021( بتاريخ 14ومجلس رقم ) ،22/3/2021( بتاريخ 6رقم )

 ،13/2/2019( بتاريخ 9ومجلس الكلية رقم ) ،27/8/2020( بتاريخ 14ومجلس الكلية رقم ) ،18/2/2020

منة خط  التطوير والتحسين للبرنامج ذات الصلة متض 10/7/2019( بتاريخ 13ومجلس الكلية رقم )

 والمقررات.

 لمراجعة الداخلية على البرامج والمقررات الدراسية من خالا لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان قامت الكلية با

 .الجودة بالكلية

  مراجعة توصيف البرامج والمقررات من مركز ضمان الجودة بالجامعة.تم 

  ساعة معتمدة من خالا مراجعين نظراء في  144فات برامج ومقررات الئحة المراجعة الخارجية لتوصيتمت

تخصصات برامج الكلية )تتوافق خبراتهم م  المعايير الموضوعة الختيار المراجعين(، ومناقاة تقارير 

 .17/9/2019( بتاريخ 1المراجعين، واالستجابة للمالحظات الواردة بها. واعتمادها بمجلس الكلية رقم )

 ساعة معتمدة من خالا مراجعين  148أيضا المراجعة الخارجية لتوصيفات برامج ومقررات الئحة  تمكما ت

نظراء في تخصصات برامج الكلية )تتوافق خبراتهم م  المعايير الموضوعة الختيار المراجعين(، ومناقاة 

 .15/10/2020تاريخ تقارير المراجعين، واالستجابة للمالحظات الواردة بها.واعتمادها بمجلس الكلية ب

 وكذلك أساليب التقييم التي تحقحق  ،إضافة بعض أساليب التعليم والتعلم التي تتسق م  طبيعة المقرر ومحتوياته تتم

تحاريخ  :المهام والبحوث والتقارير اإللكترونية والتي كانحت فحي مقحررات :نحو ،النتائج المرجوة من تدريس المقرر

تحاريخ أدب عباسحي، ومهارات لغوية، وتاريخ أدب إسالمي وأموي، ولم المعاني، عوعلم البيان، واألدب الجاهلي، 

 .األدب المقارنومدخل إلى النقد العربي، و

  وذلححك مححن خححالا  ،سححاعة معتمححدة لجميحح  بححرامج الكليححة 148و 144مراجعححة توصححيفات بححرامج ومقححررات الئحتححي

محراجعين نظحراء والمراجعة الخارجيحة محن خحالا  ،دةحدة ضمان الجوبو لجنة المراجعة الداخليةواألقسام العلمية، 

امج الكليححة )تتوافححق خبححراتهم محح  المعححايير الموضححوعة الختيححار المححراجعين(، ومناقاححة تقححارير رفححي تخصصححات بحح

وذلحك  ،29/8/2021( بتحاريخ 15المراجعين، واالستجابة للمالحظات الواردة بها. واعتمادها بمجلس الكلية رقحم )

لمالحظات الواردة في التقرير الوارد من الهيئة القوميحة لضحمان جحودة التعلحيم واالعتمحاد لكليحة في ضوء الردود وا

 .أكتوبر 6جامعة  –التربية 

  تحليل ومناقاة إحصائيات نسب النجا  في المقررات الدراسية.تم 

  متحانية م  توصيف فحص الورقة االمتحانية، ونماذج من أوراق إجابات الطالب، والتأكد من توافق الورقة االتم

 المقررات الدراسية.

 عملية المراجعة استطالع الرأي لكافة الفئات المعنية من طالب السنوات النهائية والخريجين وأعضاء  ضمنتت

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة وغيرهم من الفئات ذات الصلة في البرامج وتحليلها وإعداد التغذية الراجعة منها.
 

 البرنامج
 لةالطفو

 والتربية

 التربية

 الخاصة

 اللغة

 العربية

 اللغة

 اإلنجليزية

 اللغة

 االلمانية

علم 

 النفس
 الكلية

جمالية لنتائج استقصاء النسبة اإل

تقييم الطالب للمقررات الدراسية 

وا ما قبل كورونا الفصل الدراسي األ

- 2019/2020 

89.9 91.9 86.3 88.1 - - 89 

قصاء جمالية لنتائج استالنسبة اإل

تقييم الطالب للمقررات الدراسية 

الفصل الدراسي األوا باستخدام 

 2020/2021التعليم الهجين 

86 92 88 83.6 84 98 89 

استقصاء رضا الطالب عن المقررات "التعليم الهجين" المعد من قبل مركز ضمان الجودة بتطبيق الكلية  قامت

وتم تحليل نتائج استقصاء تقويم الطالب للمقررات ، جنة تقويم الطالببالجامعة والذي طبق وتم تحليل نتائجه من خالا ل

 .2020/2021و 2019/2020الدراسية الفصل الدراسي األوا لعامي 
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 :التقارير السنوية للبرنامج التعليمي والمقررات الدراسية 

  يتم إعداد تقرير عن كحل مقحرر دراسحي فحي تم إعداد تقارير سنوية عن المقررات الدراسية والبرنامج التعليمي، حيث

ح ا لتوصحيف المقحرر لمحا تحم تحقيقحه وفق ح انهاية العحام بعحد إعحالن النتحائج النهائيحة لالمتحانحات، ويتضحمن التقريحر عرض 

ووسحائل  ،وعحدد السحاعات الفعليحة، ونحواتج الحتعلم المسحتهدفة التحي تحم تحقيقهحا ى،)النسبة التي تم تدريسها من المحتحو

لتحزام بتوصحيف المقحرر، كحذلك يتضحمن التقريحر إحصحائيات نتحائج والتعلم والتقييم المستخدمة( للتأكد محن االالتدريس 

وماتم إنجازه من خطة تحسحين  ،مالحظات المراجعين ىستبيان آراء الطالب، باإلضافة إلاالطالب وتحليلها، ونتيجة 

 .العام السابق وخطة التحسين للعام القادم

 شتراك م  وكيحل الكليحة لاحئون التعلحيم والطحالب فحي إعحداد التقريحر واال ،جودة بمراجعة التقاريرتقوم وحدة ضمان ال

وأخحذ  ،التقيحيم الخحارجي ىمعتمدة علحوإجراءات تصحيحية  ،وما يحتويه من خطة تنفيذية ،السنوي للبرنامج التعليمي

 من الطالب والخريجين واألطراف المجتمعية.آراء المستفيدين 

 متحانيححة للمقححررات الدراسححية مححن قبححل لجنححة شححئون التعلححيم والطالبللعححام الجححامعي قححارير فحححص الورقححة االتححم إعححداد ت

 كما موضح بالجداوا التالية: ،الفصل الدراسي األوا 2020/2021

 

   متحانية الخاصة بها:عدد المقررات التي تم فحص الورقة اال :أوال 
 

 البرنامج

 اللغة

 اإلنجليزية

 اللغة

 العربية

اضري  

 األطفال

 التربية

 الخاصة
 اللغة

 لمانيةاأل
 اإلجمالي علم النفس

 عدد المقررات
31 30 27 28 

8 8 132 

 

   نسب إستيفاء المواصفات الشكلية والفنية وقياس نواتج التعلم المستهدفة في الورقة اإلمتحانية: ا:ااني 

 

 من حيث المواصفات الشكلية البرامججميع 

 البرنامجالنسبة/
 اللغة

 إلنجليزيةا

 اللغة

 العربية

 رياض

 أطفال

 التربية

 الخاصة

 علم

 النفس

 اللغة

 األلمانية

 8 8 28 25 28 30 (%85تماما )أكبر من  مستوف  

إلى  %75مستوف  إلى حد ما )

85%) 
 ــــ 2 2 1

 ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (%75غير مستوف  )أقل من 

 فات الفنية وقياس نواتج التعلم المستهدفةمن حيث المواص البرامججميع 

 البرنامجالنسبة / 
 اللغة

 اإلنجليزية

 اللغة

 العربية

 رياض

 أطفاا

 التربية

 الخاصة

 علم

 النفس

 اللغة

 لمانيةاأل

 8 8 25 26 27 29 (%85تماما )أكبرمن  مستوف  
إلى  %75ما ) حد إلى مستوف  

85%) 
 ــــ ــــ 3 1 1 1

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (%75غيرمستوف  )أقل من 

 للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف 7/6

 عليها المعنيون، وتستفيد الكلية منها في وضع خطط التحسين المعلن للمقررات الدراسية، ويّطلع

 والتطوير.
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 متحانيححة للمقححررات الدراسححية مححن قبححل األقسححام العلميححة للعححام كمححا تححم إعححداد تقححارير فحححص الورقححة اال

 كما موضح بالجداوا التالية: ،الفصل الدراسي الثاني 2020/2021الجامعي 
 :عدد المقررات التي تم فحص الورقة اإلمتحانية الخاصة بها أوال 

 

 
 

 :متحانيةاالنسب استيفاء المواصفات الشكلية والفنية وقياس نواتج التعلم المستهدفة في الورقة  اانيا: 

من حيث المواصفات الشكلية برامجالجميع   

 اللغة النسبة / الاعبة

 لمانيةاأل

 اللغة

 اإلنجليزية

 اللغة

 العربية

 رياض

 األطفاا

 التربية

 الخاصة

 علم

 النفس

 7 26 26 30 30 9 (%85مستوف تماما)أكبر من 

 0 0 0 0 0 0 (%85 ىإل%75حد ما) ىمستوف إل

 0 0 0 0 0 0 (%75غير مستوف)أقل من 

   

من حيث المواصفات الفنية وقياس نواتج التعلم المستهدفة البرامجميع ج  

البرامجالنسبة/  اللغة 

 اإلنجليزية

 اللغة

 العربية

 رياض

 األطفال

 اللغة

 االلمانية

 التربية

 الخاصة

 علم

 النفس

 7 26 9 26 30 30 (%85مستوف تماما) أكبر من 

 0 0 0 0 0 0 (%85 ىإل%75حدما)لى مستوفء

 0 0 0 0 0 0 (%75ف)أقلمن غيرمستو

 

   أكثر األخطاء الشائعة: -ااالث 

 الدرجة المخصصة لكل سؤاا. -

 الدرجة المخصصة لكل بند وفقرة في السؤاا. -

 كود المقرر. -

 سم أو توقي  الممتحنين أو أستاذ المادة في نهاية الورقة.ا -

 ترقيم صفحات ورقة األسئلة. -

 

   التوصيات: -ارابع 

 نيححة مححن أعضححاء هيئححة التححدريس واألقسححام العلميححة ومجلححس الكليححة بتقححارير البرنححامج تححم إعححالم األطححراف المع

كمايتم عرضحها ،حيحث يحتم مناقاحتها واعتمادهحا فحي مجحالس األقسحام العلميحة ،والمقررات الدراسية بعد إعحدادها

 عتمادهابمجلس الكلية.او

 ه البحرامج، وفيمحا يلحي بعحض األمثلحة لمحا تستفيد الكلية من التقارير السحنوية للبحرامج والمقحررات فحي تطحوير هحذ

 (:19اتخذته الكلية من إجراءات تصحيحية بناء علي التقارير السنوية وخاصة في ظل جائحة )كوفيد 

 التحوا الرقمي للعملية التعليمية ىلتدريبهم عل ؛المزيد من الدورات التدريبية للطالب. 

   المستوياتجمي

 اللغة البرنامج

 اإلنجليزية

 اللغة

 العربية

 رياض

 األطفاا

 التربية

 الخاصة

 اللغة

 األلمانية

 علم

 النفس

 اإلجمالي

 128 7 9 26 26 30 30 عدد المقررات
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 ( مزيد من ورش التوعية التي تتم عبر اإلنترنتOnline.) 

 زيادة عدد مدارس التربية العملية. 

 ( التعلحيم المححدمج بححين المباشححر والمحاضحرات عبححر اإلنترنححتOnline( خححالا تطبيححق )Microsoft office 

teams.) 

  ساعة تدريسية. 148 ىساعة تدريسية إل 144التطوير الذي تم بتعديل الئحة برامج الكلية من 

 الحاسب اآللي(. ،اللغة األلمانية ،برامج جديدة )علم النفس ةثالثعتماد احتياجات سوق العمل تم ىابناء  عل 

 طالب 8 ىنخفاض عدد الطالب في مجموعة التدريب العملي إلا. 

 .إنااء نوادي المحادثة باللغة العربية واإلنجليزية لتنمية مهارات توظيف اللغة في الحياة اليومية 

 وعلي ماتم تحديده في خطح  التحسحين فحي تقحارير المقرراتح ىة بناء  عليكما تم تطوير عدد من المقررات الدراس

 سبيل المثاا:
o : تم تعديل المخرجات التعليمية في المقررات اآلتية 

o فلسفة  ،علوم القرآن،علوم الحديث،فقه المعامالت ،تاريخ إسالمي،أدب إسالمي وأموي،فقه العبادات

 تفسير وحديث. ،حضارة إسالمية ،إسالمية

o ب التعليم والتعلم ( و) التقييم(في المقررات اآلتية :تم تعديل  )أسالي 

o تاريخ أدب  مهارات لغوية، تاريخ أدب إسالمي وأموي، علم المعاني،،تاريخ األدب الجاهلي،علم البيان

مقرر التربية  ،األدب المقارن الحاسوب وتعليم اللغة العربية، مدخل إلى النقد األدبي، عباسي،

 –تطوير مناهج  –تخطي  مناهج  –( 4(،)3(،)2)،(1داعية. تربية عملية )الصحية،مقرر التربية اإلب

ورش انتاج  –التوجيةالمهنى لذوى االحتياجات الخاصة  –تدريس مصغر  –تقويم ونظم امتحانات

 (2)،(1طرق تدريس ) –تكنولوجيا التعليم التخصص –وسائل تعليمية 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

54 
 

 

 : التدريس والتعلمالمعيار الثامن 

 

 شر التقييممؤ م

للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق م  المعايير األكاديمية المرجعية  8/1

 وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي  8/2

 ف لدى الطالب.يومهارات التوظ

 ،طالب مصممة وموصفة وفق ا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامجبرامج التدريب لل 8/3

 ويتوافر لتنفيذها اآلليات والموارد.

تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق م  نواتج التعلم  8/4

 المستهدفة.

في  وتستخدم النتائج ،فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية 8/5

 تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.

 الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة م  نواتج التعلم المستهدف قياسها. 8/6

ن وضعها ونسخها وتوزيعها م  ؤ  واالمتحانات ي   ،عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة 8/7

 بما يضمن سريتها.

دالة التصحيح ودقة وض  ورصد الدرجات واالحتفاظ آليات تقويم الطالب تضمن ع 8/8

 بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.

 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم. 8/9

نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس  8/10

 والتعلم والتقويم.

وتوجد آليات  ،لتعامل م  تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنةقواعد ا 8/11

 لمراقبة تطبيقها.

  

 

 

 

 

 

 استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم بالكلية: 

 اسحتراتيجية التحدريس والحتعلم والتقحويم موثقحة ومعتمحدة بمجلحس الكليحة رقحم  - أكتوبر 6جامعة  –عدت كلية التربية أ

بمححا يضححمن تحقححق  ،م27/9/2020( بتححاريخ 1وبلجنححة تطححوير المنححاهج/البرامج رقححم ) ،م30/9/2020( بتححاريخ 1)

)المعححايير المرجعيححة لكليححات التربيححة ومعححايير التخصصححات األكاديميححة ذات العالقححة  ةالمعححايير المرجعيححة المتبنححا

التعليميححة التححي تقححدمها الكليححة بححالبرامج المقدمححة بالكليححة( وتحقححق رسححالة الكليححة وأهححدافها، وتالئححم طبيعححة البححرامج 

ومقرراتها الدراسية. وتعلن الكلية استراتيجية التدريس والحتعلم والتقحويم عحن طريحق تزويحد أعضحاء هيئحة التحدريس 

سحتراتيجية بنسخة ورقية منها والتوقي  باالستالم، كما تعقد ورشة عمل في بداية كل عحام دراسحي لاحر  أهحداف اال

 يقوم األعضاء باالستفسار عنه.وتوضيح ما  ،وسبل تنفيذها

   ،وتركححز اسححتراتيجية التححدريس والححتعلم والتقححويم بالكليححة علححى تحقيححق التكامححل بححين العلححوم األساسححية والتخصصححية

ارتبححاط اسححتراتيجيات التعلححيم والححتعلم والتقححويم بمخرجححات الححتعلم  إلححىباإلضححافة  ،والمهححارات الالزمححة لسححوق العمححل

ستخدام أنماط التعلم غير التقليدية م  تهيئة فحرص الحتعلم لجميح  الطحالب لزيحادة فاعليحة حيث تاج  على ا ،المستهدفة

العملية التعليمية، كما تعمل علحى تحوفير كافحة اإلمكانحات الباحرية والماديحة والتسحهيالت ومصحادر الحتعلم التحي تضحمن 

للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية  -8/1

 .وتالئم نواتج التعلم المستهدفة
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ويم بصحورة دوريحة. بعحد إعحداد ومراجعحة وتراج  الكلية استراتيجية التحدريس والحتعلم والتقح .ستراتيجيةتحقيق هذه اال

وبلجنحة تطحوير المنحاهج/  ،م30/9/2020( بتحاريخ 1الوثيقة تم إعتمادهافى المجحالس المختصحة بمجلحس الكليحة رقحم )

 بعد ذلك تم إعالن الوثيقة بموق  الكلية اإللكترونى..م 27/9/2020( بتاريخ 1البرامج رقم )

https://o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=19&id=131 

 ام، تم التعميم بتطبيق 2020/2021 يم  بداية العام الدراس( ستراتيجيات التعليم الهجينBlended Learning)، 

سححتهدف هححذا الححنم  مححن لت ؛م(2020/2021اسححتراتيجية التححدريس والححتعلم والتقححويم )إصححدار: وعليححه تححم تحححديث 

 التدريس والتعلم.                                                       

 .وتتضمن استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم طرقا متنوعة للتدريس والتقويم تتوافحق مح  نحواتج الحتعلم المسحتهدفة 

يديححة التححي تخححدم نححواتج الححتعلم الخاصححة بالمعرفححة منهححا: الطححرق التقل ،للتححدريس والححتعلم اسححتراتيجية طرق ححوتاححمل اال

مثل: المحاضرات التي تطبق فحي تحدريس معظحم مقحررات البحرامج التعليميحة، والطحرق غيحر التقليديحة التحي  ،والفهم

وتتدرج مح  مسحتويات  ،كساب الطالب المهارات الذهنية والعملية المختلفة ومهارات التوظيفإتدعم التعلم الذاتي و

وتقحديم  ،والقيام بعمل تكليفحات منزليحة ،والتعلم من خالا اإلنترنت ،مثل: التعلم ضمن فرق العمل ،تعليميةالبرامج ال

 شرو  وعروض تحاكى المواقف التعليمية والوظيفية بالمدارس.

 اولكححى تتأكححد الكليححة مححن مالئمححة اسححتراتيجية التححدريس والححتعلم والتقححويم لنححواتج الححتعلم، تضححمنت االسححتراتيجية طرق حح 

تحرب   ين ذلحك المصحفوفة التحوتبي    ،ساليب للتقويم مالئمة لنواتج التعلم المستهدفةأللتدريس، واستراتيجيات للتعلم، و

سححتراتيجية وذلححك علححى مسححتوى االفححي المخرجححات المسححتهدفة باسححتراتيجيات وطححرق التححدريس والححتعلم الححواردة 

 المقررات والبرامج.

 وذلحك محن  ،جزة تذكر بأهم مالمح استراتيجية التدريس والتعلم والتقويموإصدار نارات مو ية،دورات تدريب عقدت

الجحودة والتحي تتحولي متابعحة تطحوير البحرامج ضمان خالا التعاون بين لجنة تطوير المناهج/ البرامج التابعة لوحدة 

لقصحور التحي قحد وجه اأواقترا  خط  التحسين لعالج  ،والمقررات الدراسية من خالا المراجعة والمتابعة الدورية

توجد في البرامج وتوصيفات وتقارير المقررات وبين لجنحة التحدريب  والحدعم الفنحي والمسحئولية المجتمعيحة التابعحة 

ومتابعحة  ،حصر االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التحدريس والهيئحة المعاونحة ىلوحدة  ضمان الجودة والتي تتول

 .يضاأقسم المناهج وطرق التدريس  تنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة وبين

 

 

 

 

 

  تم إعداد مطبوعة توضح آلية متابعة تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم. وتتاب  الكلية تطبيق استراتيجية

وحل  ،التعليم والتعلم والتقويم من خالا طرق متنوعة للتأكد من أن طرق التعليم والتعلم تدعم تطبيق التعلم الذاتي

مراجعة توصيف المقررات وبخاصة جدوا ويتم ذلك من خالا  ،وتكسب الطالب مهارات التوظيف، كالتالما

تقارير المقررات الدراسية التي تعكس مدى تطبيق طرق التعليم استراتيجيات التعلم والتقويم، وكذلك مراجعة 

ريس عن استراتيجية التعليم والتعلم كما يتم استطالع آراء أعضاء هيئة التد .والتعلم التي شملها توصيف المقررات

، كما يتم مراجعة نتائج االمتحانات الدورية وتقارير المراجعين العلمية وتقارير رؤساء األقسام ،بصفة دورية

 جراءات التصحيحية بناء علي ذلك.الخارجيين عن المقررات و البرامج وتتخذ اإل

  راجعيين عن المقررات والبرامج  تبين ارتباط استراتيجيات وتقارير المالعلمية من تحليل تقارير رؤساء االقسام

كثر أفالم ومناقاة أالتعليم والتعلم بمجاا مخرجات التعلم، فنجد المحاضرة وما تتضمنه من عروض تقديمية و

والتعلم القائم على  يوحل الماكالت والعصف الذهن يما التعلم الذاتأاألساليب استخداما م  مجاا المعارف، 

والتدريب العملي  يويعد التعلم القائم على المهارات والتعلم الذات ،ترتب  بمجاا المهارات الذهنيةفولوجيا التكن

التعلم القائم على  يويأت ،كثر االستراتيجيات تطبيقا م  مجاا المهارات العملية والمهنيةأودراسة الحالة من 

 .مجاا المهارات العامة والنقالة يتطبيقا فكثر االستراتيجيات أالتكنولوجيا والمجموعات الصغيرة من 

 عرض تحيث  ،نترنت في مقرر الرواية والاعركذلك تطبق بعض الممارسات المتميزة مثل استخدام أفالم من اإل

ن مقررات أقدر اإلمكان، كما نفسها الطريقة بومن ثم يقوم الطالب بإلقاء القصائد  ،للطالب قصائد شعرية  مسجلة

من خالا تدريب الطالب على شر  درس باستخدام التدريس  يعلى األداء المهار طرق التدريس تركز

تم تنمية مهارات التوظيف توبذلك  ،وإعادة عرضه على الطالب لتصويب األخطاء ،ويتم تسجيل ذلك ،التااركي

 والعمل م  فريق. 

لم الذاتي تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التع -8/2

 .ف لدى الطالبيومهارات التوظ
 

https://o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=19&id=131
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 واكتساب مهارات التوظيف ،ذاتين طرق التعليم والتعلم والتقويم تدعم تطبيق التعلم الىأوجد أمثلة تبرهن علتو، 

. كما يعد تقييم المقرر الدراسي من قبل الطالب من المؤشرات يلكترونمهارات التعلم والتقويم اإل إلىباإلضافة 

في  ةالمهمة التي يتم من خاللها متابعة رضا الطالب عن تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم المتبنا

 عنوضح تحليل نتائج الرضا الطالبي عن المقررات الدراسية والبرامج الدراسية الصادر وي .المقررات المختلفة

مركز ضمان الجودة واالعتماد  "استقصاء رضا الطالب"المرتبطة بالتدريس و المحتوي الدراسي والتقويم.أن 

وهذا يؤكد ثبات  ي؛والثان وبالتحديد بين نسب الفصل األوا ،نسبة رضا الطالب عن البرامج يف ي انسب اهناك تقارب  

وحتى  %82وصدق نسبة الرضا. كما هو مبين بالجداوا التالية، ترواحت نسبة رضا الطالب عن البرامج من 

(، ثم الطفولة %93وكانت أفضل نسبة رضا عن مقررات البرامج على النحو التالى: علم النفس ) ،93%

خيرا اللغة أ(، و%84.8(، ثم اللغة اإلنجليزية )%86) (، ثم التربية الخاصة%87(، ثم اللغة العربية )92.5)

ية عن طريق م(. ومن ناحية أخرى قد تكون نسبة الرضا تأثرت بطبيعة عرض المادة العل%81.95األلمانية )

التعليم المدمج، وقد تكون هناك بعض مهارات إعداد المقررات اإللكترونية غير واضحة لدى القلة من أعضاء 

 .هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 .آليات التنفيذ واإلشراف على التدريب 
 دليل التربية العملية: 

 لتتتذلك تتتتم إعتتتداد دليتتتل للتربيتتتة العمليتتتة يشتتترح أدوار ؛الكليتتتة ببتتترامج التتتتدريب الميدانيللطالب اهتمتتتت

 وتوصيف مقررات التربية العملية فى جميع البرامج ذات العالقة. ،المشاركين

  يا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليموفق  تصميم وتوصيف برامج التدريب للطالب: 

o تهححتم الكليححة .حيححث لنححواتج الححتعلم المسححتهدفة للبرنححامج التعليمي اتهحتم الكليححة ببححرامج تححدريب الطححالب وفق حح

بالتحدريب الميححداني للطحالب فححي المؤسسححات التعليميحة المختلفححة التحي تمثححل المجححاا الحرئيس للخححريج مححن 

 يينيتضمن كل برنحامج علمحي أربح  مقحررات للتربيحة العمليحة بالمسحتو ؛إذلعمليةخالا مقررات التربية ا

وتتوافحق نحواتج الحتعلم لمقحررات التربيحة العمليحة المسحتهدفة مح  نحواتج الحتعلم المسحتهدفة  .الثالث والراب 

مثحل:  فعلي سبيل المثاا تاتمل نواتج التعلم لمقررات التربية العمليحة علحى مخرجحات، للبرامج التعليمية

التي ذاتها المهارات المهنية والوظيفية  يوتقويم أداء الطالب والزمالء، وهها، وتنفيذ ،تخطي  الدروس

يقوم بها المعلم. كما تاتمل مخرجحات الحتعلم للبحرامج علحى توظيحف التكنولوجيحا فحي التحدريس ومراعحاة 

 عملية. وهو ما يتم تدريب الطالب عليه في التربية ال ،االحتياجات الخاصة يذو

o درجححة لمقححرر التربيححة  100( تححم تخصححص 144ا لالئحححة الكليححة )م(، ووفق حح2020/2021عححام ) يوفحح

درجحة لماحرف  40و ،لماحرف الكليحةدرجة  40وتخصص منها  ،على أسابي  التدريب موزعة العملية

ف مخرجحات ا لنمحاذج مححددة تسحتهددرجة للمعلم المتعاون والمدير. ويتم التقييم وفق ح 20و ،إدارة التعليم

 تعلم مقررات التربية العملية. 

o األوا باححكل حضححورىطبيعى. واسححتمر األمححر حتححى الدراسححي الفصححل  يتححم تنفيححذ التربيححة العمليححة فحح وقححد

خاححية  ؛حيححث توقفححت المححدارس عححن اسححتقباا طححالب التربيححة العمليححة ي؛الثححانالدراسححي منتصححف الفصححل 

سححتكماا التربيححة العمليححة عبححر األناحححطة اليححه تححم همححا. وعيانتقححاا الفيححروس للطححالب أو التالميححذ أو كل

للجححزء األوا مححن الفصححل  %50 إلححىوتححم تقسححيم الدرجححة  ،(Onlineاإللكترونيححة وتطبيقححات اإلنترنححت )

 ،دروس( 4أربعحة). وقحد ك لحف كحل طالحب بتحضحير ذاتحه لما تبقحى محن الفصحل %50و ،الثانىالدراسي 

صحورة ويرسحل للماحرف. وقحد تحم تقيحيم هحذه وال بالصحوتل ذلحك يوشر  درسين على األقل، ويتم تسحج

 األعماا من لجنة ثالثية بكل قسم.

o : اآلليات والموارد الالزمة لتنفيذ برامج التدريب للطالب 

o ا( بتوزيح  الطحالب علحى تقوم لجنحة التربيحة العمليحة )وححدة التربيحة العمليحة حالي ح ،قبل بدء التربية العملية

حيحث يوضحح كاحف المجموعحة  ،المجموعة الواحدة يارة طالب فلى عإمجموعات تتراو  من ثمانية 

واسححم الماححرف.كما تقححوم الكليححة بإعححداد كاححوف مجمعححة لكححل تخصححص للحصححوا علححى  ،اسححم المدرسححة

إدارات التعلححيم  ياألمنيححة علححى طححالب التربيححة العمليححة، بعححدها تبلحح  الموافقححات للسححادة مححدير اتالموافقححة

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفق ا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج  -8/3

 .التعليمي، ويتوافر لتنفيذها اآلليات الالزمة
 



 
 

 
 

57 
 

لبحدء التحدريب بالمحدارس التابعحة لكحل إدارة تعلحيم  يبمثابة إتفحاق رسحم وبعد الموافقة يكون ذلك ،المعنية

 الايخ زايد(. -أكتوبر 6 -)الهرم

o ةشراف عليها من الكلية عن طريق أعضاء هيئم تنفيذ برامج التربية العملية لتدريب الطالب  واإلت 

عضو  إلىالمتدربين سناد عدد من الطالب إحيث يتم ؛ التدريس بالتعاون م  أعضاء الهيئةالمعاونة

التدريب  ىوكذلك يتم اإلشراف عل ،شراف عليهم في جهة التدريبالتدريس لمتابعة التدريب واإل ةهيئ

وهناك آليات موثقة ،عن طريق جهة التدريب نفسها وفق الئحة الكلية وموافقة المديريات التعليمية

 لتقويم نتائج التدريب تتضمن: 

 وذلك عن طريق دليل التربية العملية.  ،ريبعالم الطالب بآلية وخطوات التدإ -

 .فاعلية التدريب ياستطالع رأي الطالب ف -

 .استقصاء رأي جهة التدريب عن أداء الطالب خالا فتره تدريبه -

 .تقارير لجنة/وحدة التربية العملية -

 

 

 

 

 توفرها المؤسسة للتدريب والجهات المشاركة فيه ونوعية المشاركة: يالموارد الت 
 والتي تتمثل في توفير المارفين على التدريب من داخل   ،كلية الموارد المالية والبارية الالزمة للتدريبتوفر ال

لتسهيل تنفيذ برنامج التدريب بفاعلية  من خالا تفرب طالب التربية  ؛والخبراء من وزارة التربية والتعليم ،الكلية

لى دعم قسم إباإلضافة  .رف خارجى من المدرسةوما ييوم كامل مخصص للتدريب برفقة مارف داخللالعملية 

، والروضات ،المدارس يالمناهج لهؤالء الطالب بالنصح والمساعدة. أما الجهات المااركة فى التربية العملية فه

 حيث يتم التنسيق م  مديريات وإدارات التعليم المختصة قبل بدء التدريب.  ،ومدارس القدرات الخاصة

 المؤسسات التعليمية المختلفة ى ( فرصة تدريب موزعة عل840م )2020/2021عام  يكما  وفرت الكلية ف

مدراس تربية  9و،روضات لرياض األطفاا 8مدرسة للغة العربية،و 14و ،مدرسة للغة اإلنجليزية 29جمالي )إب

دريب هذه المؤسسات حقل الت دخر ثالث سنوات. وتعآخاصة(. ويوضح الرسم البياني التالي فرص التدريب في 

للمارفين من الخارج مقابل اإلشراف على  ي اماد اا لكل تخصص. كما تصرف الجامعة حافزللطالب وفق   ياألساس

 تدريب الطالب.

 طراف المعنية بعملية التدريب حيث يقوم المارف الخارجي على التدريب )جهة تم تقويم التدريب من جمي  األ

م فيه ف الداخلي )كلية التربية: عضو هيئة تدريس( بتقديم تقرير يقي   والمار ،مدير( -موجه -التدريب: معلم متعاون

التزام الطالب باروط التدريب المعلنة بدليل التربية  ىومد ،وطبيعته ،ويوضح مدة التدريب الفعلية ،أداءالطالب

قييم: التعامل م  بيئة وأهم نقاط الت .ومجموعة التعليمات التي تستحدثها الكلية لتعظيم اإلفادة من التدريب ،العملية

 وتوظيف التكنولوجيا في التدريس واألناطة.   ،وتحضير الدروس وتنفيذها ،المدرسة

 كذلك يقوم أعضاء هيئة  .وكذلك يقوم المارف بتقييم الطالب من خالا استقصاء مقياس التدرج لتقييم المتدرب

 ،في التدريب حسب طبيعة جهة التدريبالتدريس والهيئة المعاونة والمارفين علي التدريب بتقويم الطالب 

ويعاد تقويمه بعد انتهاء التدريب.  ،نه بحاجة لها أثناء فترة التدريبأوتزويده باإلرشادات والمعلومات التي قد يجد 

داء الطالب فى التربية أدوات تقييم أقسام بدراسة العالقة بين التربية العملية بالتعاون م  األ وحدة/قامت لجنةوقد 

م حضر طالب 2020/2021وخالا  .تاكد من التوافق بينهماللية ومخرجات التعلم بمقررات التربية العملية لالعم

 ي؛التواصل اإللكترونوسائل عبر التربية العملية واستكملت  ،من التربية العملية بالمدارس %50التربية العملية 

 ا بالمدارس.ا إلنهاء الدراسة مبكر  نظر  

 

تفادة/الرضانسبة االس البرنامج  

م2020/2021  

%89 اللغة العربية  

اإلنجليزيةاللغة   88.7%  

%91.3 الطفولة والتربية  

%86 التربية الخاصة  

 تقويم الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة -8/4
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 أدوات ومؤشرات تقويم فاعلية التدريب ونتائج آخر تقويم وأوجه االستفادة منها: 
 راء الطالب عن وآهة التدريب للمتدربين، استقصاء تقييم ج :منها ،تم قياس فاعلية التدريب عن طريق عدة أدوات

يتم تقييم الطالب  . كماالتدريب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ىوتقييم المارفين عل،فاعلية التدريب

 ىومد ،للتأكد من فاعلية التدريب ؛وتقييم العروض التقديمية من خالا المناقاات ،اباستخدام التقييم أسبوعي  

 .ب للمهارات المهنية المختلفة المرجوة من التدريباكتساب الطال

 من الئحة  40و 39والتي يارف عليها قسم المناهج وطرق التدريس وفقا للمادة  -وضعت وحدة التربية العملية

 ومنها: ،مجموعة من المؤشرات لقياس فاعلية التدريب -(148من الئحة الكلية ) 16و 15( والمادة 144الكلية )

 الب عن التدريب خالا مقررات التربية العمليةنسبة رضا الط. 

  يو جيد جدا أو جيد أو مقبوا من قبل المارف الخارجأنسبة الطالب الحاصلين على تقدير امتياز 

 .و مدير المدرسة أو المعلم المتعاون أو على مستوى المقرر ككلأأو الداخلي 

 مجموعة التدريب يعدد الطالب ف. 

 منها:  ،قويم التدريب في تطوير وتحسين برنامج التدريب في العديد من النقاطستفادة من نتائج توتم اال 

 .تغيير جهات التدريب غير المتعاونة 

 المدارس المتعاونة والجادة. يزيادة مجموعات التدريب ف 

 .عدم التعاون م  المارف الخارجى غير الجاد 

 .رف  مكافأة التدريب للمارف الخارجى 

 نية للمدارس الجادة.تقديم دورات تربوية مجا 

 .تقديم جلسات عالجية للطالب لتحسين المهارات المهنية ومالحظة أثر ذلك فى التدريب القادم 

 حمحححد مصحححطفى( لتعظحححيم اسحححتخدام أد. ، تحححم تخصحححيص ماحححرف تكنولوجيحححا تعلحححيم )د. سححححر عثمحححان

 التكنولوجيا فى التدريس من قبل طالب التربية العملية.

 ذا لزم األمر فى العام القادم.إا تدريب إلكتروني  اإلعداد لتنفيذ وتقييم ال 

 

 

 

 

  :تنوع طرق التقويم 

  ن إحيث  ،لتتوافق م  نواتج التعلم المستهدفة ؛تنوع طرق تقويم الطالب ىعل أكتوبر 6تحرص كلية التربية جامعه

ونماذج  ي،اختبار نصف فصل :امنه ،االمتحان النهائي فق ، ولكن يتم تطبيق عدة أساليب للتقييم ىالتقويم ال يعتمد عل

سئلة االمتحانات أتقديم العروض. وتتنوع  يوتقييم مهارات الطالب ف ،التكليفات الجماعية :مثل ،من التقويم البديل

توصيف مقررات البرامج  يمعظم مخرجات التعلم. ويتضح ذلك ف يسئلة موضوعية تغطأو ،سئلة مقاليةألتامل 

 ضوء مخرجات التعلم. يوالدرجات المخصصة لذلك ف ،مجاالتهو ،ن أساليب التقويمتبي    يالت

  ومخرجات التعلم  ،ساليب التقويم )االختبار النهائي(أكما يتم فحص الورقة االمتحانية من خالا مصفوفة العالقة بين

 .مكن(أن إوبعض المهارات المهنية  -والمهارات الذهنية  -و كلها )المعارف أغلب مخرجات التعلم أللتاكد من قياس 

  والمختل  بحضور الطالب  يوالموضوع ي، تم التوس  فىتنوي  االختبارات لتامل المقال2020/2021وفى عام

كما تم وض  بنوك األسئلة لبعض المقررات من الفصل الدراسي الثاني لتدريب أعضاء هيئة  .قاعات االمتحان

 عداد بنوك االسئة.ى إالتدريس عل

 التكليفات –بإستيفاء مصفوفات العالقة بين أساليب التقويم )اختبار منتصف الفصل كذلك يقوم عضو هيئة التدريس- 

قياس جمي   ىللتأكد من مد ؛تعلمالوالتقييم العملي لبعض المقررات(ومخرجات  ،االختبار النهائي ،عماا الفصليةاأل

التوازن في قياس  ىيتضح مد مخرجات التعلم ىومن خالا توزي  الدرجات عل .مخرجات التعلم بالمجاالت المختلفة

 مخرجات التعلم.

 

وتستخدم النتائج في تطوير  فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، -8/5

 .آلية التدريب وأدواته وموارده
 

 .الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها -8/6
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 ليات ربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة: آ 
 نموذج ممارسات : متحانات م  نواتج التعلم المختلفة من خالا تطبيق نموذج الكلية بعنوانتتأكد الكلية من توافق اال(

كما يقوم أستاذ المقرر .ستهدفة وأساليب التقويميحدد الموضوعات والمخرجات الم يالتدريس والتعلم والتقويم( الذ

رقام مخرجات التعلم التي تم قياسها لكل سؤاا جانب السؤاا. كما أن هناك نموذج تقييم الورقة االمتحانية أبكتابة 

بنود  يإجمال يف %90لى أقل من إورقة امتحانية  يةولم يصل تقييم أ ،م الورقة من حيث الاكل والمضمونيقي    يالذ

 م.2020/2021لتقييم لعام ا

 حيث تتم اإلستجابة لمعظم مالحظات المحكم ؛كما يتم تقييم المقررات بما فيها أساليب التقييم من قبل محكم خارجى. 

  تتأكد الكلية من توافق أنواع التقويم م  نواتج التعلم المستهدفة لتأكيد جودة عملية التقويم وذلك من خالا تطبيق

 وبالتحديد المفرادات ذات العالقة ومنها مفردات التقويم. ،م المقرروتحليل استقصاء تقوي

 

 

 

 

 

 

 متحانات الصادر من مركز ضمان الجودة والتاهيل تطبق الكلية دليل القواعد واإلجراءات المنظمة لال

 ،تروا، والذي يامل جمي  اإلجراءات الواجب االلتزام بها إلدارة االمتحانات والكنأكتوبر 6 ةلالعتمادلجامع

 وهي:،أعماا االمتحانات يجراءات محددة يلتزم بها جمي  األطراف المااركة فإويامل 

 مجلس الكليةفي واعتماد التاكيل  ،إجراءات تاكيل الكنتروالت. 

 وراق االمتحانات. أوقواعد طباعة وحفظ  ،مواصفات الورقة اإلمتحانية 

 هافيالطالب  يرأوا الخاصة باالمتحانات وإعالنها واستطالع اإعداد الجد. 

 جابةإجراءات ونظام العمل بالكنتروا لتسليم وتسلم أوراق اإل. 

 قواعد التصحيح. 

 رصد الدرجات وإعداد تقارير العمل بالكنتروالت. 

  سئلة االمتحانات.أقواعد طباعة وحفظ 

 ومهام اللجان القائمة ما يتعلق بتاكيل فيتضمن الكفاءة والعدالة  يكما تتب  الكلية إجراءات إدارة االمتحانات الت

وقواعد  ،وقواعد العمل بالكنتروالت ،واإلعداد لها، وإجراءات وضواب  تنفيذ االمتحانات ،بأعماا االمتحانات

يضا أعماا االمتحانات العملية أكما تنظم الكلية  .ونظام التظلمات والاكاوى ،وإعالن النتائج،التصحيح والرصد

 .لجامعةمستوى ا ىا للقواعد الصادرة علطبق  

  تنظم الكلية كذلك أعماا الكنتروا بما يضمن تأمين طباعة أوراق االمتحانات وسالمتها وعدد النسخ والتوزي، 

وكذلك آلية إتالف  ،كما تطبق آليات حفظ وتداوا المعلومات عن الكنتروالت الصادرة على مستوى الجامعة

 .وتخزين أوراق اجابات الطالب حسب اللوائح ،الوثائق

 تامل ضواب  تنوي  األسئلة،  يوالت ،ين إجراءات عملية التقويم، وضعت الكلية مواصفات للورقة اإلمتحانيةومن ب

 وتوزي  الدرجات على األسئلة، وتغطية معظم مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة.

 ضاء الكنتروا م  مراعاة عدم تعارض المصالح بين أع ،كما تامل عملية التقويم تاكيل الكنتروالت واعتمادها

 والطالب. 

  ومن ضمن إجراءات عملية التقويم، يتم إعداد جداوا بمواعيد اإلمتحانات وتعرض على الطالب لعمل التعديل

 يلتعلن الجداوا النهائية ف ي؛ويتم التعديل النهائ ،درس ذلك من قبل اللجنة المختصةوي   ،المناسب من وجهة نظرهم

 .يجتماعبروسائل التواصل االوموق  الجامعة وع ،لوحة اإلعالنات

 ويضم  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وهناك ضواب  ،متحاناتوا المراقبات على االاكما تعد الكلية جد

 . ئعجز طار يلسد أ يينحتياطاالالمراقبين لتعديل المراقبات أو تغيير موعدها. وهناك فريق من 

   ماكالت واجهت سير أعماا الكنتروا.  يةوأ ،والحاالت الخاصة ،واا يرصد أعماا الكنتري عد كل كنتروا تقرير 

 جمي  الكنتروالت.  يعن سيرالعمل ف امجمع   االكلية لائون التعليم والطالب تقرير   يعد وكيل 

 ا.م تم تنوي  أساليب التقويم كما ذكر آنف  2020/2021عام  يوف 

 

 

فاءة وعدالة األداء إجراءات إدارة االمتحانات والكنتروالت ونظم عملها بما يتيح ك -8/7

 .ة نسخها وتوزيعهاوسري   ،واالحتفاظ بأوراق االمتحانات بصورة مؤمنة
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 آليات/إجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات: 
 عمححاا ولححى ضححمن األقححارب محن الدرجححة األأو أبنححاء أقححرار بأنححه ال يوجحد لححه إسححتاذ المقحرر علححى أ  بحل االمتحححان: وق ححق

سححئلة أعضحاء هيئححة التحدريس يلتححزم بهحا عنححد وضح  المكلحف بهحا خححالا فتحرة االمتحانححات. وتوجحد تعليمححات واضححة أل

وكحذلك مراعحاة هحذه البنحود عنحد تصححيح  ،لسحؤااجحزاء اأوتقسحيمها علحى  ،وتحديد الدرجة على كل سحؤاا ،االمتحان

 الورقة االمتحانية. وتم تنسيق هذه التقارير من خالا فريق عمل المعيار.

 جابة الى اللجان بوقت كاف قبل بدء اللجنة. تواجد المراقب داخل اللجنة ثناء سير االمتحان:توفير أوراق األسئلة واإلأ

. تحوفير جحو مناسحب الهواتف المحمولةها عالقة بالمقرر داخل اللجنة. غلق أوراق ل يةالوقت المحدد. من  دخوا أ يف

ح لاحئون التعلحيم م القحائم بالمراقبحة لنفسحية الطالب.اسحتدعاء وكيحل الكليحة داخل اللجان. من  الغ  أو محاولة الغ . تفه 

 عند الحاجة.  والطالب 

 جعة الكنتروا لدرجة الطالب بعحد التصححيح والتعامحل  بعد االمتحان: تم استخدام الرقم السري لكراسات االجابة ومرا

مح  محاضححر الغح  ان وجححدت. يقحوم الكنتححروا بفححص مالحظححات وكيحل الكليححة لاحئون التعلححيم والطحالب علححى نتححائج 

 الطالب ونماذج من شكاوى الطالب من النتائج والرد عليها  

 كيفية توايق نتائج االمتحانات وتأمينها واستدعائها عند الحاجة: 
   عن كيفية استدعاء نتائج االختبارات عند  جراءات الخاصة باالختبارات المتبعة في الكلية تقرير  ضوء اإل يف د  ع  أ

 ،خطأ أيوبعد ذلك تقارن النتائج للكاف عن  .الي  آد ص  ر  ثم ت   ،اد يدوي  ص  ر  وملخصه أن جمي  النتائج ت   ،ليهاإالحاجة 

وحدة التسجيل  يا فد آلي  ص  ر  ثم ت   ،لكلية لائون التعليم والطالب للتدقيقعرض النتيجة على سعادة وكلية اثم ت  

 مستوىبنتيجة كل  يا لإلعالن. يتم تجهيز ملف ورقمد من سعادة عميد الكلية تمهيد  ت  ع    وت  ب  ط  وت   ،متحاناتواال

لائون التعليم ية ونسخة وكيل الكل ،( ويصور ثالث نسخ: نسخة الكنترواالراب  -الثالث –الثاني  –األوا )

لذا، يمكن  ؛ا فى وحدة التسجيل واالمتحاناتا بالكلية وآلي  ونسخة العميد. وبذلك تكون موثقة ورقي  والطالب، 

 ا.ا أو آلي  استدعاء نتائج الطالب ورقي  

 

 

 

                                                     

 وذلك على النحو التالى: ،متحانات المختلفةتحرص الكلية على إعالم الطالب بنتائج اال 
  بالنسبة المتحانات منتصف الفصل والتكليفات وتجمل تحت مسمى األعماا الفصلية، يتم إعالم الطالب بالدرجات

ويجوز  ،ودرجة التكليفات ،حيث يراج  من يرغب من الطالب ورقة االمتحان ،خالا المحاضرة التالية لالمتحان

مكاتب أعضاءهيئة التدريس  يان الطالب يستحق ذلك. يقوم بعض الطالب بمناقاة درجاتهم فتعديل الدرجة إذا ك

يتم حيث  ،ا لنظام الجامعة خالا فترة محددة. ويجوزالتظلم من نتيجة األعماا الفصلية وفق  ةخالا الساعات المكتبي

و التأكد من جم  ،بة المطلوبةجمي  الطالب.كما يتم توضيح اإلجا ىجابة المصححة/المقدرة علتوزي  أوراق اإل

يتم تعديل و.وأن جمي  األسئلة مصححة/مقدرة. ويتم مناقاة الطالب الراغبين في مراجعة درجاتهم ،الدرجات

عماا الفصلية موق  من عضو ذا لزم األمر مباشرة من أستاذ المقرر. ترصد الدرجة في كاف درجات األإالدرجة 

 يثم تعلن النتيجة فعالنات بالكلية. عالن الدرجات بلوحات اإلإلية. ويتم هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد الك

 حساب كل طالب بموق  الجامعة. 

  ينتهاء أعماا التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد فابالنسبة المتحانات نهاية الفصل تعلن النتيجة النهائية بعد 

النتيجة النهائية من خالا تقديم طلب رسمي "نموذج  يسمح للطالب بالتظلم منحساب كل  طالب بموق  الجامعة. و

ل عالن النتيجة، ويحق للطالب التظلم في مقرر أو أكثر بعد سداد الرسوم المقررة. تاك  إسبوع من أتظلم خالا 

ونسخة لدى  ،لجنة بمعرفة عميد الكلية لفحص تظلم الطالب والبت فيها. تحفظ نسخة من النتيجة النهائية بالكنتروا

 عالن النتيجة النهائية على موق  الكلية. إونسخة لدى وكيل الكلية لائون التعليم والطالب. يتم  ،ميدالع

  دارة الكلية بتوزي  استبيانات على الطالب لتقييم المقررات واألساتذة القائمين على تدريسها، والتي تتضمن إتقوم

تحليل تقييم الطالب لهذه الوسائل لتحديد مدى رضا عالمهم بنتائج االختبارات، حيث يتم إتقييم الطالب لوسائل 

آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ  -8/8

 .بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء
 

 .التغذية الراجعة للطالب عن  دائهم في التقويم تدعم تعلمهم -8/9
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ن تتب  أجراءات التي يمكن وتحديد اإل ،وذلك لالستفادة من تقييم الطالب في دعم العملية التعليمية ؛الطالب عنها

 لتطويرها. 

 

 

 

 

 

 أداء الطالب كنتيجة  يف ان  ن هناك تحسأنت نتائج التحليل وقد بي   ،الكلية بتحليل نتائج الطالب بالبرامج المنفذة اهتمت

 مقبوا( في معظم البرامج. -جيد -جيد جدا -وكذلك تقديراتهم )ممتاز ،عامة )ناجح/راسب(

 ييمكحن التعامحل معهحا فح يهنحاك بعحض السحلبيات التح تن كانحإو ،لى حد كبيريإنجحت تجربة التعلم والتقويم اإللكترون 

التعلحيم والحتعلم  يلكترونيحة فحمكن االستفادة من التطبيقات اإلولكن وباكل عام ي ،ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

 والتقويم.

 تحوفير  :مثحل ،جحراءات التصححيحيةتتخذ الكليحة العديحد محن اإل ،ضوء تحليل نتائج الطالب على مستوى المقررات يف

 .مراج  للمقرر

 ختبارات وخاصة اإللكترونية.اال ىتم زيادة التدريبات العملية /التدريب عل 

 عداد تقرير بنتائج االمتحانات يعرض على مجلس الكلية لمناقاته واعتماده ومن ثم عرضه على مجلس الجامعة.تم إ 
 

 .أوجه االستفادة من تحليل نتائج االمتحانات 
 ن أن:ضوء تحليل نتائج الطالب فى البرامج األربعة تبي   يف

 

 امج.د الطالب بكل برنامعظم البرامج جاذبة للطالب بدليل تزايد أعد .1

 تطوير. إلىمحتوى بعض المقررات بحاجة  .2

 لبعض المقررات بحاجة لمراجعة فى ضوء مخرجات التعلم  للبرامج. يوالعمـل يالمحتوى العلـم .3

 ب وإعارة أعضاء هيئة تدريس أكفاء.اتعيين وانتد يالتوس  ف إلىالحاجة  .4

 سئلة المختلفة. تدريب الطالب على كيفية اإلجابة على أنماط األ .5

 الظروف العادية. يا فوجزئي   ،زماتا وقت األكلي   يتطبيق التقييم اإللكترونيمكن  .6

  

 ستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريسنتائج تقويم الطالب ي   -8/10

 والتعلم والتقويم.
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 المعيار التاسع: الطالب والخريجون
 

 

 

 

 ويل الطالب واضحة وعادلة:قواعد قبول وتح 

بدليل الطالب وفى ادارة شئون الطالب كما تم االعالن عنها عالن عن قواعد القبوا والتوزي  باال قامت الكلية -

 بموق  الكلية االلكترونى.
 

 

 :اإلعالن عن إجراءات القبول والتحويل 

اإللكتروني للجامعة، كما تم تم اإلعالن عن سياسات قبوا وتحويل الطالب في دليل الطالب وعلي الموق   -

االعالن عن سياسات قبوا وتحويل الطالب في صورة معلقات بلوحات اإلعالن بالجامعة ومكتب شئون الطالب 

 وإدارة القبوا والتسجيل بالجامعة، وتنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين بالكلية.

 

 :أعداد المقبولين والمحولين من وإلي الكلية 

 
  

 

  :إجراءات الكلية لمراجعة قواعد القبول والتحويل 

ليل من خالا دراسة نتائج تح 2021/ 2020تم مراجعة قواعد القبوا والتسجيل والتحويل خالا العام الجامعى   -

تقييم طالب الفرقة الرابعة لتلك القواعد ضمن استبيان تقييم الخدمة الجامعية وبناءا على نتائج االستبيان توض  

 خطة التحسين ان لزم األمر.

 مؤشر التقييم م

 قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة. 9/1

 ين.للكلية أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافد 9/2

 للكلية نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادي ا واجتماعي ا وصحي ا ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة. 9/3

 للكلية نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني. 9/4

راعاة مالءمة اإلنشاءات للكلية آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي وم 9/5

 والتجهيزات.

 وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. 9/6

 األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف. 9/7

واالستفادة من النتائج في  للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها 9/8

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 للكلية آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية. 9/9

 الكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفق ا الحتياجات وتطورات سوق العمل. 9/10

 السنة
أعداد  اجمالى

 الطالب

المحولين من 

 الكلية
 النسبة المئويه

المحولين الى 

 الكلية

 النسبة المئوية

 

2020-2021 429 0  0% 0 0% 

قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب علي البرامج التعليمية والتخصصات واضحة  9/1

 .وعادلة ومعلنة
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هى   2020/2021وقد بلغت الرضا الطالبى لمراجعة قواعد القبوا والتسجيل والتحويل للعام الجامعى  -

واجراءات  %86.8ن نسبة الرضا عن اجراءات القبوا والتسجيل ،وبتحليل هذه النسبة تبين أ85.7%

وهى نسبة أفضل من مثيلتها فى السنوات السابقة وقد انعكس  %84,9التحويل من الجامعة واليها هى 

 ذلك على زيادة معدالت الطالب والمقيدين بالكلية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :سياسة جذب الطالب الوافدين 

ة واضحة لجذب الطالب الوافدين يتم تفعيلها، حيث تقوم الجامعة من خالا إدارة أكتوبر سياس 6لدي جامعة  -

الوافدين بتنفيذ زيارات ترويجية لبالد مختلفة، وكذلك اإلعالن علي الموق  اإللكتروني عن مكانة الجامعة 

ا تقوم واإلمكانيات المختلفة التي تميزها كجامعة خاصة تامل كليات متعددة حاصلة علي االعتماد، كم

الجامعة باإلتصاا بجمي  مكاتب التمثيل الثقافي للدوا العربية واألفريقية الموجودة بمصر لإلعالن عن 

كلياتها، كذلك تقوم بمخاطبة الملحقات الثقافية للدوا المختلفة للتعرف علي ماكالت الطالب الوافدين وإتخاذ 

ب الطالب الوافدين وتقديم الرعاية لهم، وتحرص اإلجراءات المناسبة لحلها، وتهتم الجامعة بالعمل علي جذ

من خالا إدارة الوافدين علي تقديم الخدمات للطالب الوافدين وتسهيل اإلجراءات اإلدارية الخاصة 

بتسجيلهم وقيدهم بالجامعة، ومتابعة الطالب الوافدين وإنهاء أي إجراءات م  مصلحة الجوزات، وخدمات 

 والاهادات وغيرها. التأشيرة واألوراق األكاديمية 
 

  :أنشطة الكلية لرعاية الطالب الوافدين 

تتيح كلية التربية العديد من الخدمات واألناطة التي ياارك بها الطالب الوافدين مثل الندوات الثقافية  -

والعلمية، والخدمات الترفيهية من أناطة رياضية ورحالت وحفالت سنوية، باإلضافة إلى إتاحة الخدمات 

ية مثل المكتبة المركزية للجامعة وتوفير الكتب اإللكترونية والورقية وتقديم حساب جامعي من خالا األكاديم

Microsoft 365  حيث يتم تقديم الدعم الكامل للطالب للتحوا الرقمي في أثناء جائحة فيروس كورونا

امكانياته في البحث  المستجد مما يسهل علي الطالب الدخوا علي بنك المعرفة المصري واالستفادة بكافة

 علي مصادر المعرفة المختلفة وقواعد البيانات.

وفى أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وحفاظا  على التباعد اإلجتماعى فقد تم تعليق األناطة الرياضية  -

من خالا واإلجتماعية بالجامعة، وقد استعانت الكلية بأدوات التحوا الرقمى لزيادة أناطتها الثقافية والعلمية 

تقديم الفيديوهات التفاعلية وإطالق مبادرة "كيف تقود مستقبلك" وتقديم تلك الدورات في صورة فيديوهات 

 إلكترونية ورفعها للطالب على الجروبات الخاصة بالطالب في مختلف التخصصات.
 
 
 

 : احصائيات بعدد الطالب الوافدين ونسبتهم إلي إجمالي أعداد الطالب 

أكتوبر إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبهم إلي العدد  6ية جامعة تعد كلية الترب -

اإلجمالي ومعدا التغير في اعداد الطالب الوافدين، والجدوا التالي يوضح التغير في أعداد الطالب 

ت الكلية ، وقد تبين أن هناك نقص في أعداد الوافدين. وقد قام2020/2021الوافدين ونسبهم خالا عام 

بدراسة للوقوف على أسباب نقص أعداد الطالب الوافدين ونسبتهم إلي العدد اإلجمالي في المستويات 

المختلفة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلي عدد من النقاط و التي تحدد السبب في هذا النقص و منها انتاار 

السفر والحركة بين دوا العالم،تغير  التي اجتاحت العالم خالا العامين السابقين و وقف 19جائحة كوفيد

االوضاع االقتصادية والسياسسية لدوا الجوار، انااء كليات حكومية مناظرة في دوا الخليج العربي. ومنها 

إنااء كليات حكومية مناظرة في دوا الخليج العربي، تغيير االستقرار في العديد من دوا الجوار، التغير 

العربية المجاورة التي كانت تقصد الدراسة في جمهورية مصر العربية؛  االقتصادي في العديد من الدوا

باإلضافة إلى عزوف الطالب في البالد العربية والدوا المجاورة الدراسة في الكليات المتخصصة في 

العلوم اإلنسانية عدا بعض الدوا التى بها ظروف خاصة؛ لرغبتهم في االلتحاق بالكليات العملية. و قد 

التعاون م  ادارة العالقات الثقافية و ادارة لدراسة الي بعض التوصيات لجذب الوافدين ومنها توصلت ا

الوافدين باكل اكبر،اعداد اليات وسياسات جذب للوافدين من خالا الترويج علي الموق  االلكتروني 

 والتنسيق م  ادارة الوافدين لمزيد من االعالنات في مكاتب الملحقيات الثقافية.
-  

 .للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين 9/2
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 ة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالي للطالب:نسب  

من إجمالي  %0.18بنسبة  2020/2021( طالب خالا العام الجامعي 3ويبل  عدد الطالب الوافدين )

 عدد الطالب بالكلية.

 

 
 

 

 
 

 : توفر المؤسسة نظامآ للدعم الطالبي ماديا  واجتماعيا  وصحيا 

طالبها بجمي  كليات الجامعة ومنها كلية التربية في جمي  أكتوبر نظام وإجراءات لدعم  6لدي جامعة  -

 المجاالت: 

 أكتوبر العديد من المنح الدراسية لطالبها تامل ما يلي : 6تقدم جامعة  :المجال المادى -

o :أكتوبر عددا  من المنح الدراسية وذلك للطالب المتفوقين الحاصلين  6تقدم جامعة  منح القبول

فوق )وتحدد الجامعة االشتراطات المختلفة لتنظيم هذه المنح( وياترط علي الثانوية العامة بت

 الستكماا المنحة حصوا الطالب علي تقدير جيد. 

o :أكتوبر مجموعة من المنح للطالب المتفوقين تتمثل في اإلعفاء  6تخصص جامعة  منح التفوق

ب علي تقدير الجزئي من المصروفات الدراسية للطالب المصريين، وياترط أن يحصل الطال

جنية وتصرف لثالث  5000بحد أقصي %50امتيازحيث يحصل أوا الدفعة علي تخفيض 

وتصرف بحد أقصي لثالث  3000بحد أقصي  %30طالب بحد أقصي، وثاني الدفعة تخفيض 

وتصرف بحد أقصي لثالث 2500بحد أقصي  %20طالب عن المستوي وثالث الدفعة تخفيض 

ما يحصل جمي  الطالب الحاصلين علي تقدير امتياز قدره طالب عن المستوي أو الفرقة، ك

 جنيه مصري. 2000

o :من المصروفات لكل طالب)مصري ووافد( من األشقاء. %10خصم  منح األشقاء 

أكتوبر عن طريق إدارة التكافل االجتماعي بها نظاما  لإلعفاء من  6كما تطبق جامعة  المجال االجتماعي: -

أو كليا  بعد دراسة الحالة(، وخاصة في حالة وفاة العائل خالا الدراسة، أو  المصروفات الدراسية) جزئيا  

عدم قدرة العائل عن سداد المصروفات بسبب ماكالت مادية طارئة وكبيرة، هذا إلي جانب ما تقدمه 

السكن الجامعي، هذا إلي جانب استقباا أولياء  -المؤسسة من خدمات أخري مثل خدمة المواصالت

 د علي استفساراتهم ومتابعة ماكالت الطالب وتذليل ما يواجههم من عقبات. األمور والر

أكتوبر علي سالمة طالبها، وتعمل علي توفير الرعاية الصحية  6تحرص جامعة  المجال الصحي : -

علي جمي  الخدمات الطبية  %30أكتوبر حيث تقدم خصم يصل إلي 6للطالب من خالا مستافي جامعة 

 تم استخراجه من إدارة العالقات العامة بالمستافي. بموجب كارنيه طبي ي

  :تستخدم الكلية وسائل متعددة لتعريف الطالب بنظام الدعم 

متعددة لتعريف الطالب بنظام الدعم علي سبيل المثاا من خالا موق   الكلية تستخدم الكلية وسائل  -

ل الطالب. ويمكن توضيح أعداد اإللكتروني، وكذلك توعية الطالب من خالا لقاء الطالب الجدد، ودلي

 المستفدين من هذه المنح فى الجدوا التالى :
العدد اإلجمالي  السنة

 للطالب

منح 

 األشقاء

منح 

 التفوق

اإلعفاء من 

 المصروفات

أعداد الطالب 

 الحاصلين علي دعم

النسبة 

 المئوية

2020/2021 1616 64 127 2 193 11.9% 
 

 

  

 .وصحيآ ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة تماعيآجوإ اديآممتكامل وفعال لدعم الطالب  مسسة نظاللمؤ 9/3
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  :نظام الدعم األكاديمي 

م تقييم رضا الطالب عن الدعم الطالبى من خالا استمارة تحليل الرضا الطالبى عن الخدمة الجامعية والتى ت -

تتناوا مدى رضا الطالب عن برامج الدعم األكاديمى ونظام االرشاد ومساعدة الطالب على ابداء أرائهم من خالا 

هى  2029/2021أكاديميا للعام الجامعى صندوق الاكاوى والمقترحات وقد بلغت نسبة الطالب لدعم الطالب 

82.%، 

 بالكلية: تفعيل نظام الدعم األكاديمى 

تعمل الكلية علي تفعيل نظام الدعم األكاديمي بها بقياس رضا الطالب واستطالع أرائهم عن خدمة القبوا  -

والتسجيل من خالا تفعيل استقصاء لقياس رضا الطالب عن خدمة القبوا  –والتسجيل اإلرشاد األكاديمي 

،وتبين من نتائج التحليل زيادة 2020/2021وحتي 2017/2018واإلرشاد األكاديمي خالا األعوام األكاديمية 

الرضا العام للطالب عن خدمة القبوا والتسجيل واإلرشاد األكاديمي، ويمكن عرضها لألعوام األكاديمية الثالث 

 علي التوالى كما هو موضح في الرسم البياني التالي :
 

 .خدمات التوجيه المهني للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظف 

الكلية خدمات التوجيه المهنى للطالب بما يدعم ريادة األعماا والتوظيف ومنها تقديم الدورات التدريبية  قدمت  -

لطالب الفرقة للطالب، ومااركة الطالب في المؤتمرات، والتوجيه المهنى لطالب الفرقة الثالثة والتدريب الميدانى 

( فرصة تدريب استفاد منها جمي  طالب التربية العلمية في العام االكاديمي 720الثالثة والرابعة، حيث تم توفير )

مدرسة للغة  14مدرسة للغة اإلنجليزية و24م  موزعة علي المؤسسات التعليمية المختلفة بإجمالي )2020/2021

تربية خاصة( وذلك عن طريق التنسيق بين إدارات التعليم ذات مدراس  9روضات لرياض األطفاا و 8العربية و

العالقة وكلية التربية )الموافقات األمنية الجماعية(، ويوضح الرسم البياني التالي فرص التدريب في أخر ثالث 

 ارنة% بالمق 7ة بنسب ة و الرابعةالثالثة بزياده بجمي  الاعب للفرق 2020/2021فى عام النسبة  وزادت ،سنوات 

 .2019/2020بالعام 
 

إلكترونيا  من خالا  2020/2021الملتقى التوظيفىللعام الجامعى كما نظمت الكلية أيضا في إطار التوجيه المهنى -

، حيث أنه عقد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد تم تعليق األناطة والفعاليات بالجامعة، ولكن Teamsتطبيق 

تواصل م  جهات العمل للمساعدة في إيجاد فرص عمل لخريجيها؛ فقد تم انطالقا  من حرص الكلية على ال

االستعانة بالتقنيات اإللكترونية إلقامة الملتقى التوظيفى في نهاية فاعليات أسبوع أناطة الخريجين والذى تم عقده 

الملتقى ظهرا ، و تم عقد  1ص حتي  11من الساعه 15/7/2021يوم الخميس الموافق  2020/2021في في عام 

من الساعهالعاشره صباحا و حتى الثانيه عار ظهرا بمااركه االطراف  2021/ 30/9التوظيفىالثانى بتاريخ 

المعنيه.وقد تم أخذ آراء الطالب في الملتقى التوظيفى وآراء الجهات المستفيدية عن مستوى الطالب الخريجين 

 قى التوظيفى.بالكلية، كما أعدت لجنة متابعة الخريجين تقرير عن الملت

 :آليات اكتشاف الطالب المتعثرين والموهوبين والمتميزين 

آليات للكاف عن الطالب المتفوقين والمتعثرين  -وفي ضوء سياسات التعليم والطالب -أكتوبر 6تتبني جامعة  -

 ضوء دراسيا ، وذلك بهدف تقديم برامج الدعم المختلفة لهؤالء الطالب حسب حالتهم، وتطبق كلية التربية في

تتضمن إسناد معيد أو عضو هيئة معاونة لمساعدة  اآللية العامة التي تضعها الجامعة مجموعة من اإلجراءات،

الطالب باكل منظم في شر  المادة العلمية في حالة كانت الماكلة مستمرة م  الطالب يسمح للطالب بحضور 

بل  األساتذة بالطالب الضعفاء بادة الذين المحاضرات كمستم  إلعداده لفهم محتوى المادة الرئيسي، كما ي  

يحتاجون للمساعدة المتمثلة في زيارتهم خالا الساعات المكتبية لتقديم الدعم األكاديمى، وفى حالة وجود ماكلة 

 صحية أو عقلية يبل  ولى األمر لمساندة الكلية في إيجاد حلوا طبية أو استاارية لمساعدة الطالب.

 .للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمي وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني 9/4
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ت الكتااف الطالب المتعثرين والموهوبين والمتميزين وذلك بناء على تقارير نتائج كما تستخدم الكلية آليا -

( 2( أقل من )GPAالطالب بكلية التربية، حيث يتم تحديد عدد الطالب المتعثرين بأن يكون المعدا التراكمى)

مناقاتهم فى الدور وبناءعلى هذا يتم تنظيم لقاءات توعية للطالب وأولياء األمور لتعريفهم بحجم الماكالت و

المطلوب منهم لتحسين حالة أبنائهم، وإعداد آليات التعامل م  الطالب المتعثرين وآليات المتابعة. وقد قامت 

اللجنة بتقديم مقترحات للطالب المتعثرين، فالنسبة للطالب المتعثر علميا  يتم زيادة عدد ساعات الجلسات الدراسية 

سية وعدد ساعات التدريب العلمي، ومراجعة المحاضرات عن طريق عضو الخاصة بالطالب والساعات التدري

هيئة التدريس، وإيجاد طرق سهلة وأناطة مبسطة للعرض، وعمل إمتحانات شهرية خاصة للمتعثرين لمعرفة 

مدى التحسن فى المستوى، وعمل لقاءات عن طريق أستاذ المقرر م  الطالب المتعثرين في الساعات المكتبية 

لمناقاتهم في مااكلهم العلمية، أما بالنسبة للطالب المتعثر نفسيا أو اجتماعيا فيتم مااركة األهل وتحديد  المعلنة

مجموعة من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين للتعامل م  هؤالء الطالب من أجل العمل على حل هذه 

 المااكل.
 

  :)وسائل الدعم لكل فئة ) متفوقين، متعثرين، موهوبين 

ذت الكلية آلية دعم الطالب المتفوقين إعداد لوحة الارف للمتفوقين، تكريم الطالب األوائل فى اتخ -

يوم حفل استقباا الطالب الجدد، وتوفير الدعم المالى للطالب المتفوقين، كما يتم عقد اجتماع م  

نية المتفوقين والرد على تساؤالتهم، وتامل آلية دعم الموهوبين اإلشتراك في العروض الف

 والرياضية والمسابقات الثقافية.

كما توجد آلية لدعم الطالب المتعثرين ومنها أنه يسمح للطالب بحضور محاضرات كمستم  إلعداده  -

لفهم محتوى المادة الرئيسى وذلك فى حالة وجود ماكلة أكاديمية ال يستطي  أستاذ المادة ومعاونيه 

لتعرف على الطالب المتعثرين فى المهارات العملية والمرشد األكاديمى التدخل فيها. ويمكن أيضا ا

والتى تظهر فى تدريب الطالب على التربية العملية حيث يتم تقييم الطالب من جانب المدارس 

 وكذلك من جانب الكلية. 

 
 

 

 

 

 :آلية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي 

تدعم دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في أكتوبر مجموعة من اإلجراءات التي  6تتخذ جامعة  -

 مجتم  الجامعة،منها: 

o  التركيز علي استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس، وبرامج الحاسب المساعدة م  أجهزة

 .Data show العرض المناسبة

o اق  خاصة تنوي  وسائل الحصوا علي المعلومة عن طريق توفير المواد العلمية إلكترونيا ، أو في مو

 علي شبكة المعلومات مصحوبة بالصوت والصورة.

o  .تقديم كل التسهيالت الخاصة لهم والتي تؤدي إلي النمو السليم والطبيعي لاخصية كل واحد منهم 

o  تعريف الطالب ذوي القدرات الخاصة بالمرافق والخدمات المتاحة لهم وتعريفهم بالفرص المختلفة

 مارسوا أناطتهم الخاصة فيها أسوة بأقرانهم العاديين. التي يمكن أن يستفيدوا منها وي

تحدد الئحة الكلية محددات مالئمة الطالب لمهنة التدريس التي تتضمن خلوهم من االعاقات. وفى حالة حدوث  -

إعاقة مؤقتة أو إعاقة دائمة فيقوم الطالب بالتقدم بطلب موضح به نوع الماكلة مرفق به شهادة طبية مختومة من 

أكتوبر وموضح بها نوع المساعدة المطلوبة، ثم يتم مناقاة الحالة فى لجنة المتابعة التعليمية  6ى جامعة مستاف

ورعاية الطالب برئاسة وكيل الكلية لائون التعليم والطالب، حيث يقدم وكيل الكلية مقترحات اللجنة فى شكل 

لمذكرة على مجلس الكلية والتىيتم الموافقة عليها من تقرير يسلم للعميد، ويقوم األستاذ الدكتور عميد الكلية برف  ا

 نائب رئيس الجامعة لائون التعليم والطالب.

للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة  9/5

 .ات والتجهيزاتاإلنشاء
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  أدلة توفير الدعم لذوي االحتياجات الخاصة 
 

وتوجد أمثلة للدعم المقدم لإلعاقة المؤقتة مثل حادث أو عملية فإنه يتم تاكيل لجنة خاصة بالمستافى أو  -

لب. وأيضا يمكن أن يقوم عضو هيئة معاونة بمساعدة الطالب وإعادة الار  بمقر الكلية حسب حالة الطا

لبعض الجزئيات فى مواد التعثر للطالب لتسهيل التحصيل وتقديم الدعم للطالب. وهناك أمثلة لإلعاقات 

الدائمة منها أمراض مزمنة مثل كهرباء زائدة فى المخ قد تؤدى إلى نوبات صرعية أو ديسلكسيا)ضعف 

القراءة(، ويمكن طلب معيد/طالب بحث لمساعدة الطالب أكاديميا  خالا فترة الدراسة. ويكون كفاءة 

اإلجراء المتب  لتقديم الدعم للطالب من جانب الكلية أثناء االمتحانات بتقديم لجنة خاصة للطالب فى 

اإلداريين  ل لجنة خاصة وحضور أحداالمتحانات. وتوجد حالة دمج بقسم اللغة اإلنجليزية تتطلب عم

وياترط أن يكون مستوى تعليمي متوس  )أقل من المستوى التعليمى للطالبة(، ويقوم المالحظ بالقراءة 

والطالبة التي تكتب في مواد اللغة اإلنجليزية بينما يكتب المالحظ في مواد اللغة العربية للطالبة بناء  على 

 ما تطلب الطالبة كتابته في نموذج اإلجابة. 

وفى ظل االجراءات الوقائية المتخذة تجاه فيروس كرونا فقد تم االستعداد  2020/2021م الجامعي وفي العا -

بعدد من االجراءات الوقائية في أثناء االمتحانات؛ وذلك بتقديم لوحات إرشادية و شاشة عرض لتقديم اماكن 

الب داخل اللجان الي جلوس الطالب ورفعها علي جروبات الواتس الخاصة بكل قسم م  تقليل أعداد الط

من سعة القاعة، ووض  عالمات إرشادية ألماكن جلوس الطالب للحفاظ علي التباعد اإلجتماعي، م   50%

والتي يتم تصحيحها ا ليا  مما يساعد علي تقليل إنتاار العدوى، والتاأكيد  ،Bubble sheetتوفير االمتحانات 

اعد استخدام التطبيقات الرقمية على تقليل احتياجات على ضرورة ارتداء الماسك لحماية الطالب. وقد س

الطالب الذين لديهم إعاقة مؤقتة أو دائمة؛ مما ساهم في حصر الطالب الذين طلبوا الدعم في طالب الفرقة 

 الرابعة ألنهم قاموا بأداء امتحان نهاية العام بالكلية.
 

 
 

 : التسهيالت اإلنشائية والتجهيزات التي توفرها المؤسسة 

بالتسهيالت اإلناائية في المباني، وتجهيز  يتوافر بالكلية دعم لذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق -

مرافق الكلية، حيث تتوافر المصاعد لتسهيل الحركة الرأسية بين األدوار، كما توجد المنحدرات في 

ديمة، إذا دعت الحاجة مداخل المبني، وتنائ الكلية لجان امتحان خاصة لحاالت اإلعاقة المؤقتة والمست

لذلك. وتقدم الكلية الدعم األكاديمي والنفسي للطالب جميعا  ولذوى االحتياجات الخاصة من خالا نظام 

 اإلرشاد األكاديمي، وإدارة رعاية الاباب.

 

 

 

اجراءات المؤسسة لتفعيل المشاركة الطالبية ونماذج تلك المشاركة فى مختلف المجاالت ذات 

 الصلة بالطالب.
 

  :تمثيل الطالب في اللجان 

أشركت الكلية الطالب في اللجان المرتبطة بائونهملكى يكون لهم دور فعاا وهام،كما حرصت الكلية  -

على تاجي  الطالب للمااركة في األناطة التابعة لوحدة ضمان الجودة )المعايير والبرامج( والتي 

الطالب ثقافة الجودة ودور مركز ضمان  تتضمن تفعيل دور الطالب للقيام بأدوار من شأنها إكساب

 الجودة في متابعة العملية التعليمية.

وهناك نماذج للمااركة الطالبية فى تمثيل اللجان بالكلية وحضور اجتماعات تلك اللجانمثل المااركة  -

 فى وحدة ضمان الجودة ولجنة التدريب والتوعية ولجنة تطوير المناهج و البرامج.     

حيث قاموا باإلشتراك في  2020/2021الكلية إلى فريق العالقات العامة بالجامعة  أنضم بعض طالب -

تنظيم فاعليات الجامعة المختلفة. وقد أهتمت الكلية بمااركة الطالب من خالا األسر الطالبية في 

 .وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة 9/6
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لتفعيل الرياضية واالجتماعية والترفيهية، كما تم تطبيق مسابقة الطالب المثالي  –مختلف األناطة الفنية 

، كما تم تاكيل اتحاد الطالب للكلية خالا العام 2020مارس  8دور الطالب بتاريخ 

 ، 01/12/2021بتاريخ  2020/2021الحالى
 

 

 

 
 

 

 

 : توفر الكلية الموارد المالئمة لممارسة األنشطة الطالبية 

فية واإلجتماعية والفنية أكتوبر باألناطة الطالبية في مختلف المجاالت الثقا 6تهتم كلية التربية جامعة  -

والرياضية ونااط األسر حرصا  منها علي تنمية رو  المااركة وتنمية المواهب وإحياء رو  العمل 

الجماعي، ويتم اإلشراف علي هذه األناطة وتوفير الموارد الالزمة من بنية أساسية " وأماكن 

إدارة خاصة برعاية الاباب تارف وتجهيزات" وموارد بارية مؤهلة، كما يوجد بهيكل إدارة الجامعة 

 علي تنظيم وتنفيذ هذه األناطة بالتعاون م  رائد شباب الكلية.

تتوافر بالكلية اإلمكانيات المادية والتسهيالت اإلناائية لألناطة مثل المدرجات لعقد الندوات والدورات  -

كتوبر كمالعب كرة القدم، أ 6التدريبية، التسهيالت اإلناائية لألناطة الرياضية وتامل مالعب جامعة 

كرة اليد، كرة السلة، وصالة للجيم، باإلضافة إلي الدعم المادي لألسر الطالبية. كما يتم توفير اإلشراف 

 والمتابعة من الكلية. 
 

  :نماذج من األنشطة الطالبية المختلفة 

ع في المسابقات التي ياارك تحرص إدارة الكلية على تنوي  األناطة الطالبية التي ياارك فيها الطالب والتنو -

فيها طالب الكلية، حيث تضم خطة األناطة الطالبية الخاصة بالكلية ما بين أناطه ثقافية ورياضية وأناطة 

علمية وندوات وورش العمل، وقد تبين مردود وأثر دعم الكلية لألناطة الطالبية في زيادة الفاعليات واألناطة 

 بعض األمثلة لألناطة في المجاالت المختلفة:المفعلة من خالا األسر وفيما يلي 

o اليوم العالمي للصحة  -توعية بعنوان التفاؤا –توعية عن كورونا  -حرب أكتوبر :في المجال الثقافي

بر  –زيارة دار ايتام  –تنظيم حفل استقباا الطالب الجدد  -الثقة بالنفس –ا ثار سلبية التدخين  –النفسية 

 ورش عمل التخطي  وإدارة الوقت –لتميز السمعي بالكمبيوتر ندوة مهارات ا –الوالدين

o اليوم الرياضي بمالعب الجامعة :في المجال الرياضي 

o ورشة عمل  – 10/1/2021تنظيم المعرض الفني لألعماا الفنية والوسائل التعليمية بتاريخ  :في المجال الفني

 بعنوان إعادة تدوير المخلفات

o :يوم  –حفل استقباا الطالب الجدد  –حفل إبداع وتحدي -النفسي للمراهق الدعم  في المجال االجتماعي

 الخدمة العامة

 2020/2021والجدول التالي يوضح نسب الطالب المشاركين في األنشطة المختلفة في 

نسب الطالب  العام األكاديمي

المشاركين في 

 النشاط الرياضي

نسب الطالب 

المشاركين في 

 النشاط االجتماعي

الب نسب الط

المشاركين في 

 النشاط الثقافي

نسب الطالب 

المشاركين في 

 النشاط الفني

2020/2021 1.7% 38.7% 56.5% 2.8% 
 

فرضته من إجراءات وقائية؛ فقد توقف الحضور المباشر في األناطة  ومانظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد  -

عي، وقد اتجهت الكلية لمواجهة تلك الجائحة إلي االجتماعية والفنية والرياضية للحفاظ علي التباعد االجتما

استخدام التطبيقات التكنولوجية الستكماا األناطة العلمية والثقافية من خالا االستعانة بالتطبيقات الرقمية مثل 

" وإعداد الفيديوهات التفاعلية ورفعها علي قنوات االتصاا المختلفة مثل  Teamsالفيديو التفاعلي التزامني " 

وب الواتس آب" ومواق  التواصل االجتماعي والفصوا االفتراضية لتوصيلها إلي جمي  الطالب، وهذا "جر

يعكس أهمية التعليم اإللكتروني بأشكاله التزامني وغير التزامني في التغلب علي جائحة فيروس كورونا المستجد 

 ماكنوتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث األ ،متنوعة األنشطة الطالبة 9/7

 . والتجهيزات واإلشراف
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وامكانية إطالع الطالب على تلك  العديد من األناطة العلمية والثقافية بسهولة ويسر فيواشتراك الطالب 

 األناطة إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان. 

 :تشجيع الطالب للمشاركة في األنشطة الطالبية 

استخدمت  الكلية العديد من األساليب لجذب عدد كبير من الطالب لممارسة األناطة ويتم ذلك من خالا  -

فحات اإللكترونية الخاصة باإلدارة والكليات اإلعالن عن األناطة سواء داخلية أو خارجية علي الص

والجامعة وتوزي  اإلعالنات الورقية والبانرات لإلعالن عن تلك األناطة لتسهيل اإلشتراك للراغبين، 

ووض  الئحة مادية للفائزين في المسابقات سواء كانت ألعاب جماعية أو ألعاب فردية، والتعاون بين 

ب بالكلية لزيادة حث الطالب علي ممارسة األناطة وتنظيم األحداث إدارة رعاية الاباب ورائد الابا

التي تساهم في شغل أوقات فراغهم وتفجير طاقاتهم اإلبداعية. وتحرص الجامعة على استمرار تاجي  

الطالب للمااركة في األناطة الطالبية حيث يتم حاليا  تجهيز وض  حافز دراسى بقواعد معينة يتم 

الكليات بالجامعة تحت اإلشراف الكامل للسيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة تعميمها على جمي  

 لائون التعليم والطالب.

 :مدى مشاركة الطالب في األنشطة المختلفة 
تحرص الكلية على إعداد التقرير السنوي والذي يتضمن نظرة عامة على جمي  جوانب العملية التعليمية، كما 

ا على إعداد  تقرير عن مدى مااركة الطالب في األناطة الطالبية المختلفة والمسابقات والجوائز تحرص أيض 

 . 2020/2021التي حصل عليها طالب الكلية خالا العام الجامعي 

 

 

 

 

 

  :قياس أراء الطالب باستخدام الوسائل المناسبة 

يمية وذلك من خالا لجنة تحرص الكلية على أخذ آراء طالبها في جمي  الفاعليات الخاصة بالعملية التعل -

تقويم الطالب بوحدة ضمان الجودة بالكلية عن طريق تفعيل االستقصاءات الخاصة بقياس رضا الطالب 

إلكترونيا عن كل ما يخص العملية التعليمية مثل استقصاءات تقويم المقررات الدراسية واستقصاءات 

أيضا  من خالا فتح صناديق الاكاوي حيث الخدمة الجامعية وتحليلها وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية، و

يتم فحص الاكاوي والمقترحات والعمل علي حلها وإعالم الطالب بالنتائج، واجتماعات المرشدين 

منسقي المستويات الدراسية، ومن خالا تفعيل نظام الريادة العلمية والساعات المكتبية،  –األكاديميين

 .2020/2021وعرض ذلك خالا المؤتمر الطالبي للعام 

كما تحرص الكلية على التواصل م  الطالب والخريجين من خالا موق  الكلية وصفحة التواصل االجتماعى  -

على الفيس بوك. وخالا جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تم التواصل بين المرشدين األكاديمين من خالا 

 ، وعقد مؤتمرات الفيديو التفاعلية.التطبيقات التكنولوجية منها منصة إدارة التعلم، وجروب الواتس اب
 

 :تحليل وتقييم أراء الطالب واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

قامت لجنة تقويم الطالب ولجنة متابعة الخرجين بتحليل استقصاءات تقويم المقرارت الدراسية   -

جراءات التصحيحية، وقد تبين أن نسبة واستقصاءات الخدمة الجامعية ومناقاة نتائج التحليل واتخاذ اال

وهذه النسبة تدا على زيادة   %84.7هى 2020/2021الرضا العام عن الخدمة الجامعية للعام الجامعي 

، وبناء  على %82.6وهى  2019/2020نسبة الرضا العام عن الخدمة الجامعية مقارنة بالعام الجامعى

فى كيفية مراجعة األناطة الطالبية والتسهيالت الداعمة للتعليم  هذه النسبة فقد تم االستفادة منها فى النظر

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها  9/8

 .ائج في إتخاذ اإلجراءات التصحيحية واإلستفادة من النت
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وخط  التنمية المهنية بما يضمن التواصل الجيد م  الخريجين واستعداد الطالب لسوق العمل من خالا 

 برامج تدريب متنوعة. 

مراجعة ويتضح من ذلك زيادة نسبة الرضا العام للطالب نتيجة االستفادة من خط  التنمية المهنية و -

 وتعديل األناطة الطالبية والتواصل الجيد بين الطالب والمؤسسة الجامعية وبرامج التدريب المتنوعة.
 

وفي إطار مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تم تقديم استقصاء تقويم  -

باعد اإلجتماعي وعدم حضور المقررات واستقصاء الخدمة الجامعية إلكترونيا  وذلك حفاظا  علي الت

الطالب إلي الجامعة والتي كان لها تأثير جيد في إنهاء االستبانات بسهولة وتوفير في الوقت وتكلفة طباعة 

 االستبانات وقد ناا تطبيق االستبانات اإللكترونية رضا واستحسان الطالب. 

 

 
 
 

  

 

  :آلية الكلية للتواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة لهم 

 تم التواصل م  الخرجين والتواصل معهم من خالا عدد من األليات منها :  -

لمتابعة الخرجين ومساعدتهخم على مواكبة سوق  2020/2021تاكيل لجنة الخرجين للعام الجامعى  -

 العمل، وانااء قاعدة بيانات كاملة لخريجى الكلية.

ة لمناقاة جداوا األعماا التى تخدم تحديد أليات عمل لجنة الخرجين من خالا العقد اجتماعات شهري -

 وتلبى احتياجات الخرجين.

تم التواصل م  الخرجين من خالا صفحة التواصل االجتماعى فيس بوك  للتواصل م  الخرجين  -

واستقباا مقترحاتهم. كما تقوم لجنة الخرجين باصدار دليل الخرجين كأحد مهام اللجنة،والذى يتضمن 

 يانات الخرجين.رؤية أهداف اللجنة وقاعدة ب

رف  االيميل الجامعى ألعضاء لجنة الخرجيين على موق  الكلية للتواصل م  الخرجين واستقباا  -

 مقترحاتهم من خالله.
    

 

 

 

 :برامج التنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين 

يادة األعماا، تحرص الكلية علي استطالع احتياجات سوق العمل وذلك لتوفير برامج التنمية المهنية ور -

حيث تم تقديم استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية للخريجين، واستطالع رأي المؤسسات التعليمية وبناء 

 عليه تم إعداد خطة للتنمية المهنية للخريجين. 

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كان البد من إيجاد آلية لتقديم دورات التنمية المهنية للخريجين،  -

تم تنظيم جمي  الوثائق الخاصة بتقديم دورات التنمية المهنية إلكترونيا  بداية من استبيان االحتياجات حيث 

التدريبية حتي تقديم الدورات إلكترونيا  من خالا برامج الفيديو التفاعلي التزامنية باستخدام 

إلكترونيا  كما تم تحليلها  وقد تم تطبيق استبيان آراء الطالب في دورات التنمية المهنية Teams)تطبيق)

لالستفادة من النتائج في تحسين تلك الدورات في السنوات القادمة. وقد نتج عن االستعانة بالتكنولوجيا 

الرقمية في تقديم دورات التنمية المهنية زيادة تلك الدورات، وقد تم اإلعالن عنها من خالا صفحة الكلية 

 اتس اب. علي موق  التواصل األجتماعيوجروب الو

 تنمية المهنية والتعليم المستمر وفق ا الحتياجات وتطورات سوق العملالبرامج المؤسسة توفر  9/10

 .دورية وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة ،للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم 9/9
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كما تحرص الكلية علي تقديم برامج ريادة األعماا والتوظيف وقد تم تعديل خطة التدريب علي التوظيف  -

وريادة األعماا في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إعداد وتنظيم فيديوهات تعليمية وورش 

وعات التي أصبحت أساسية في عمل إلكترونية تزامنية باإلضافة إلي تحديث الخطة بوض  بعض الموض

ظل التوجه إلي التعليم اإللكتروني بأشكاله المتعددة في ظل الجائحة ومنها على سبيل المثاا: دورات عن 

 المقابلة الاخصية وكتابة السيرة الذاتية. 

وتساعد دورات التدريب على التوظيف وريادة األعماا علي تنمية المهارات وتلبية متطلبات سوق العمل  -

 فيما يلي بعض أسماء الدورات والبرامج التي تم تنفيذها علي سبيل المثاا ال الحصر:و

دورة بعنوان "كيفية اجتياز المقابلة الاخصية" ودورة "كيفية كتابة السيرة الذاتية"، ودورة "الفصوا  -

  اإلفتراضية وإدارتها"، ودورة "برنامج معالجة النصوص"، ودورة "مهارات اللغة األنجليزية".

 وفي إطار توجه الكلية لمساعدة الخريجين إليجاد فرص عمل فقد نظمت الكلية الملتقي التوظيفي السنوي -

، ونظرا  للظروف الطارئة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والحاجة إلي 2020/2021لعام 

مل إلكترونيا  في الفترة الحفاظ علي التباعد االجتماعي؛ فقد تم تنظيم أسبوع فاعليات أناطة الخريجين بالكا

. وقد تم ختام أسبوع فاعليات الخريجين بإقامة الملتقي 2021يوليو15وحتي  2021يوليو 11من 

 التوظيفي السنوي والذي ضم عدد من ممثلي سوق العمل المرتبطين بكلية التربية.

 وظيفى بدعوةوقد أسفر الملتقي التوظيفي عن قيام بعض مديري المدارس المااركة في الملتقى الت -

للخريجين للعمل في مدارسها لتأدية الخدمة العامة م  إمكانية االلتحاق بها بعد انتهاء العام وإعطاء الخريج 

شهادة خبرة، وتم إرساا السيرة الذاتية الخاصة بالخريجين، علي أن يتم التنسيق إلرسالها لمديري 

اه للتواصل بين خريجي الكلية ولجهات المدارس الختيار ما هو مناسب فيها وذلك في إطار فتح قن

 المستفيدين لمساعدة الخريجين على إيجاد فرص عمل حقيقة.  
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 : البحث العلمي واألنشطة العلميةالمعيار العاشر

 

 م مؤشر التقييم

خطتتة البحتتث العلمتتي مواقتتة وتتترتبط بخطتتة الجامعتتة وبالتوجهتتات القوميتتة واحتياجتتات المجتمتتع 

 المحيط  وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.

10/1 

 10/2 للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.

المتتوارد المتاحتتة كافيتتة ألنشتتطة البحتتث العلمتتي، وتعمتتل المؤسستتة علتتى تنميتتة مصتتادر التمويتتل، 

 وتسعى للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية.

10/3 

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه ولتنمية قدرات الباحثين ولتشتجيع ودعتم 

 األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

10/4 

 10/5 اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس.

الهيئتتتة المعاونتتتة والطتتتالب يشتتتاركون فتتتي األنشتتتطة والمشتتتروعات أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس و

 والمؤتمرات العلمية والبحثية.

10/6 

 10/7 للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية.

 10/8 للمؤسسة مؤتمر علميدوري.

 

 

 
 :منهجية وضع الخطة البحثية للكلية 

م بناء على الخط  البحثية السنوية 2021 /2020امعي قامت الكلية بوض  خطتها البحثية السنوية للعام الج -

 م.15/10/2020لألقسام العلمية، وتم اعتمادها في مجلس الكلية بتاريخ 

تم تحديث الخطة البحثية السنوية للكلية بعد تعيين أربعة أعضاء هيئة تدريس باألقسام العلمية: )اللغة العربية  -

علم النفس التربوي(، وتم اعتماد  –رياض األطفاا  -ريس المناهج وطرق التد -والدراسات اإلسالمية 

 م.22/2/2021التحديث في مجلس الكلية بتاريخ 

 

 

 

 
 

 :لجنة أخالقيات البحث العلمي 

م، 8/12/2020م، وتحم تححديث التاحكيل بتحاريخ 30/9/2020تم تاكيل لجنة أخالقيات البحث العلمحي بتحاريخ  -

 م.16/6/2021خ كما تم تحديث التاكيل مرة ثانية بتاري

 تتمثل ضواب  عمل اللجنة في: -

o .تجتم  اللجنة شهريا 

o .تراج  اللجنة الخط  البحثية قبل وبعد عرضها فيالسمينار 

o -.يعرض على اللجنة تقارير نسب االقتباس الخاصة بأبحاثأعضاء هيئة التدريس 

o .يتم اعتماد قرارات اللجنة من مجلس الكلية 

o  ا فصلي ا عن  أعمالها.تعد اللجنة تقرير 

 

  

خطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع خطة البحث العلمي موثقة وترتبط ب 10/1

 المحيط، وتتناسب مع إمكانات المؤسسة:

 

 للمؤسسة آلية فاعلة لنشر الوعى بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها: 10/2
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 الموارد المالية المتوفرة للبحث العلمي: 
 ميزانية البحث العلمي العام الجامعي

 4244353,8 م2021 /2020

 

 :الوحدات المعنية بالبحث العلمي 

 تتمثل الوحدات المعنية بالبحث العلمي بالكلية في: -

o .األقسام العلمية بالكلية 

o والبحوث. وكالة الكلية لائون الدراسات العليا 

o .لجنة الدراسات العليا والبحوث 

o .لجنة أخالقيات البحث العلمي 

o .لجنة تسويق البحوث 

  

 

 

 
 

 :برامج تنمية قدرات الباحثين 

 تم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على: -

 أسرار النار العلمي والتصنيف الدولي.  -

 ثين.كتابة البحث العلمي وتنمية المهارات اللغوية للباح -

 

 نسبة المشاركة
إجمالي 

 عدد المتدربين

إجمالي عدد 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

 العام الجامعي عنوان الدورة

الحضور في الدورتين كان مفتوحا 

أمام جميع أعضاء هيئة التدريس 

بالجامعة وغيرها من المؤسسات العلمية 

 في الداخل والخارج

126 65 
أسرار النشر العلمي 

 التصنيف الدوليو

2020 – 2021 

107 65 

كتابة البحث العلمي 

وتنمية المهارات 

 اللغوية للباحثين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة 

 

 إجمالي النشر العلمي نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى النشر
عدد أعضاء هيئة التدريس 

 المعينين
 العام الجامعي

 شورمن قيد النشر نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى النشر الفعلي
31 2020 – 2021 

1 :1,19 % 3 37 

، وتعمل المؤسسة على تنمية مصادر التمويل ،العلميالموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث  10/3

 للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية: وتسعى

 

توفر مناخ و ساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع  10/4

 ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية:

 

 :عدد  عضاق هيئة التدريس نمو مستمر، ويتناسب مع يللمؤسسة ف ياإلنتاج البحث 10/5
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  :تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة محليًّا ودوليًّا 

 

 

 

 

 
 

 :مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  في المؤتمرات المحلية والدولية 

 

 

 

 
 

 :2020/2021تم تحديث قاعدة بيانات البحوث بالكلية خالل العام الجامعي 

  المجالت( إلى إجمالي النشر:  –نسبة النشر بـــ )المؤتمرات 

 

 النشر بالمجالت نسبة النشر بالمجالت
نسبة النشر 

 بالمؤتمرات

النشر 

 بالمؤتمرات

إجمالي النشر 

 العلمي
 جامعيالعام ال

 83,78 % 31 16,22 % 6 37 2020 – 2021 
 

 

 2021-2015نسبة االتفاقيات المفعلة إلى إجمالي اتفاقيات البحث العلمي: 

 

 النسبة % مالحظات
 عدد االتفاقيات المفعلة

2015-2021 
عدد االتفاقيات 

 المنعقدة

( اتفاقيتات فتي مجتال الدراستات 2عقدت الكلية والجامعتة  عتدد)

 جامعة حلتوان، -تفعيل اتفاقية الكلية مع كلية التربية  العليا، وتم

 جامعة عين شمس. -وكلية النربية 
50% 2 4 

(اتفاقيتتتات فتتتي مجتتتال البحتتتث 4عقتتتدت الكليتتتة والجامعتتتة عتتتدد )

العلمتتي، وتنظتتيم المتتؤتمرات العلميتتة، وتتتم تفعيلهتتا جميعتتا متتع 

وأكاديميتتة المعلمتتين، ومشتتروع معامتتل التتتأايرالعربي،  األمستتيا،

 ورابطة التربويين العرب.

100% 4 4 

 

 العام الجامعي إجمالي النشر العلمي النشر الدولي النشر المحلى نسبة النشر الدولي الفعلي نسبة النشرالمحلى الفعلي

72,97 % 27,03 % 
 رمنشو قيد النشر

10 
 منشور قيد النشر

2020 - 2021 
3 27 3 37 

 نسبة المشاركة
إجمالي أعضاء هيئة 

 التدريس المعينين

مجموع 

 المشاركات

حضورمؤتمرات 

 دولية

حضورمؤتمرات 

 محلية
 العام الجامعي

83,87 % 31 26 25 1 2020 - 2021 

األنشطة والمشروعات  في عضاقهيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون  -10/6

 :والمؤتمرات العلمية والبحثية

 

 واألنشطة:للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث  -10/7
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 دولي(: –نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين بأبحاث فى المؤتمرات )محلي 

 

نسبة المشاركة في 

 المؤتمرات محلية

نسبة المشاركة في 

 المؤتمرات دولية

عددالمشاركين 

المؤتمرات 

 المحلية

عدد المشاركين 

في المؤتمرات 

 الدولية

عدد أعضاء 

هيئة 

 يسالتدر

 العام الجامعي

3.23 % 16,13 % 1 5 31 2020 - 2021 

 
 :عدد الدبلومات والدرجات العلمية التى منحتها المؤسسة 

 

 العام الجامعى الدبلوم العامة في التربية مالحظة

- 6 2020 – 2021 

 

 :نسبة الدرجات العلمية الممنوحة للهيئة المعاونة إلى إجمالي المسجلين 
 

 النسبة

 رسين المساعدينعدد المد

 النسبة

 عدد المعيدين

 العام الجامعي
 المسجلين الممنوحين المسجلين الممنوحين

20 % 1 5 8.33 % 1 12 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :المؤتمر السنوي للكلية 
م علحى تأجيحل المححؤتمر العلمحي السحنوي للكليحة المقححرر 22/3/2021وافحق مجلحس الكليحة فحي اجتماعححه بتحاريخ:  -

في أبريل؛ نظرا لتفاي اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، علحى أن ي عقحد خحالا فتحرة انحسحار اإلصحابة  انعقاده

 م. 2022 /2021بالفيروس خالا العام الجامعي 

م إحالة موضوع اإلعداد لمؤتمر الكليحة إلحى لجنحة الدراسحات 15/9/2021قرر مجلس الكلية في جلسته بتاريخ  -

ه، ودراسة استعدادات الكلية إلخراج المؤتمر باكل مرٍض والئق بصورة الكلية، العليا والبحوث لمناقاة إعداد

 م، وجاري اإلعداد للمؤتمر خالا الفترة الحالية.2022ثم عرضه على المجلس، على أن ي عقد في مارس 

 

 

 

 

 

  

 :ريدو علميللمؤسسة مؤتمر  -10/8
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 المعيار الحادي عشر: الدراسات العليا

 
 مؤشر التقييم م

ة، وتسهم في تحقيق رستالة المؤسستة، وتقابتل متغيترات برامج الدراسات العليا متنوع 11/1

 سوق العمل، ويتم الترويج لها محليًّا وإقليميًّا.

لبرامج الدراسات العليا معايير أكاديمية متبنتاة متن ختالل المجتالس الرستمية، وتتوافتق  11/2

 مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة.

ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكتل برنتامج برامج الدراسات العليا موَصفة  11/3

 مع المعايير القياسية.

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته، وتوصيف المقتررات يوضتح طترق  11/4

 التدريس والتقويم.

للمؤسستتة طتترق تتتدريس مناستتبة تحقتتق نتتواتج التتتعلم للمقتتررات الدراستتية والبتترامج  11/5

 التعليمية.

الموارد واإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامج الدراسات  11/6

 العليا مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.

تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضتوعية والعدالتة، وباستتخدام أستاليب متنوعتة  11/7

 ومالئمة لقياس نواتج التعلم المستهدفة.

امج التعليميتتتة والمقتتتررات الدراستتتية يتتتتم مراجعتهتتتا بصتتتورة دوريتتتة بمشتتتاركة البتتتر 11/8

 المراجعين الداخليين والخارجيين.

للمؤسستتة تقتتارير ستتنوية للمقتتررات الدراستتية والبتترامج التعليميتتة بمتتا يؤكتتد االلتتتزام  11/9

بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية، وتستفيد المؤسسة منها فتي وضتع خطتط التحستين 

 التطوير.و

آليتتات التستتجيل واإلشتتراف فتتي الدراستتات العليتتا محتتددة ومعلنتتة ويتتتم مراجعتهتتا دوريًّتتا  11/10

بغتترض تطويرهتتا، وتوجتتد ضتتمانات موضتتوعية وعادلتتة لتوزيتتع اإلشتتراف العلمتتي علتتي 

 الرسائل وفق ا للتخصص.

اءات الالزمة للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات العليا، واتخاذ اإلجر 11/11

 لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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 :إعداد ومستويات برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية التربية 

مقررات تسهم فحي تطحوير مهحارات برنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم،والذي ياتمل على تمنح الكلية -

( 34وتبل  مدة الدراسة سنة دراسية، وعدد السحاعات التدريسحية بهحا  ) ومواكبته لسوق العمل،امج،البرنخريج 

سححاعة معتمححدة وفق ححا لالئحححة الداخليححة للدراسححات العليححا بكليححة التربيححة، وبلحح  إجمححالي أعححداد الطححالب فححي عححام 

 ( طالب.6) 2020/2021

 التربية: جدوا أعداد الطالب المقيدين ببرنامج الدبلوم العام في -

 

 الدبلوم العام في التربية العام الجامعي

2020/2021 6 
 

أعلنت الكلية عن إجراءات القبوا سنوي ا، وتم كتابتها بوضو  في إدارة الدراسات العليا في مواعيد القبوا،  -

ف على وفي مطوي ات معد ة من ق ب ل الجامعة، وتم توزيعها على الطالب لمساعدة الطالب الجدد في التعر

ومن خالا دليل الطالب للدراسات ببرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم.إجراءات ومتطلبات القبوا 

    .u.edu.eg6www.oالعليا، وعلى موق  الكلية اإللكتروني

)جامعحة عحين شحمس وجامعحة حلحوان( تححدد إطحار التعحاون الماحترك تبعحا عقدت الكلية بروتحوكالت تعحاون م  -

المتفحححق عليهحححا للزيحححارات المتبادلحححة، والتعحححاون العلمحححي بحححين أعضحححاء هيئحححة التحححدريس فحححي مختلحححف  للقواعحححد

التخصصححات، وتبححادا الخبححرات، والماححاركة فححى المححؤتمرات، والنححدوات، والمحاضححرات، وتححدريب الطححالب، 

 وااللتزامحاتدة ماجستيرـ دكتوراه( وفق ا للضحواب  المححد -وكذا إطار التعاون في مجاا الدراسات العليا )دبلوم

.ومااركة بعض المتخصصين من المؤسسات الخدمية في التحدريس واإلشحراف علحى رسحائل المحددة للطرفين

 ،البححوث العلميحة الماحتركةالماجستير والدكتوراه لخريجحي الكليحة، واالشحتراك فحي لجحان الحكحم والمناقاحة، و

 وذلك وفق ا لهذه االتفاقيات.

 17/2/2020أكتحوبر بتحاريخ  6تعاون األكاديمي بين جامعة عحين شحمس وجامعحة عقدت الكلية توقي  اتفاقية ال -

علحى أن تكحون جامعحة عحين شحمس هحي الجهحة  2020/2021على أن يبدأ تفعيل االتفاقيات من العام الجامعي 

أكتوبر  6 المانحة للاهادة وفقا لهذه االتفاقية. كما تم توقي  اتفاقية التعاون األكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة

علحى أن تكحون جامعحة  2014/2015، على أن يبدأ تفعيل االتفاقيات من العام الجامعي 30/10/2013بتاريخ

 حلوان هي الجهة المانحة للاهادة وفقا لهذه االتفاقية.

 

 :آليات الكلية في استقراء سوق العمل، وربط البرامج بمتطلباته 

ق العمل من خالا االطالع علحى بحرامج الكليحات المنحاظرة، حيحث اتبعت الكلية عدد ا من األليات  الستقراء سو -

تم االطالع على برنامج الدبلوم العام فحي كليحة التربيحة )جامعحة حلحوان(، وتحم اسحتقراء سحوق العمحل محن خحالا 

لجنة الدراسات العليا والبححث العلمحي التحي تتبح  وكيحل الكليحة للدراسحات العليحا والبححث العلمحي لتبحادا اآلراء، 

تم توزيعحه لتقيحيم مسحتوى سحتبيانمناقاة احتياجات سوق العمل؛ بهدف تقويم وتطوير تلحك البحرامج، محن خالالو

أكتوبرعلىإقامة )الملتقى التوظيفي(.وي ع د  هذا الملتقى فرصة للتواصل  6أداء خريج البرنامج.وحرصت جامعة 

 وخريجي الدبلوم العام في التربية.م  جهات العمل لمعرفة آرائهم في خريج المرحلة الجامعية األولي 

 

 :وسائل الترويج للبرامج ومدى فاعليتها 

قامححت الكليححة بححالترويجعن برامجالدراسححات العليححا مححن خححالا اإلعححالن عححن بححرامج الكليححة علححى موقحح  الكليححة  -

د اإللكتروني، وفي مؤتمر الكلية الطالبي السنوي والملتقى التحوظيفي. كمحا حرصحت الكليحة علحى تححديث قواعح

 بيانات الدراسات العليا بصفة دورية، ودليل طالب الدراسات العليا.

 

فتتي تحقيتتق رستتالة الكليتتة وتقابتتل متغيتترات ستتوق  بتترامج الدراستتات العليتتا متنوعتتة وتستتهم -11/1

 :العمل
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  اإلجراءات الرسمية التي اتخذتها كلية التربيتة لتبنتي المعتايير األكاديميتة لبرنتامج التدبلوم

 :في التربية مسار المعلم )عرضها، ومناقشتها، واعتمادها من المجالس الرسمية(العام 

لبرنححامج  (ARS)علميححة بالكليححة لمناقاححة تبنححي وضحح  المعححايير األكاديميححة المرجعيححة المتبنححاة اجتمعححت األقسححام ال -

لكليحات التربيحة المنحاظرة   (ARS) الدبلوم العام في التربية الخاص بها وفقا للمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة

، وقحد تحم االعتمحاد فحي مجلحس الكليحة 2013والمعايير القومية األكاديميحة المرجعيحة لكليحات التربيحة إصحدار محايو 

 .27/3/2018بتاريخ  

تمت االستجابة لمالحظات تقرير زيارة االعتماد األولى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الحوارد  -

فقد قامحت باعتبار الدبلوم العام في التربية مسار المعلم كبرنامج دراسات عليا،  20/05/2021إلى الكلية بتاريخ 

للدراسححات العليححا الصححادرة مححن الهيئححة القوميححة لضححمان جححودة التعلححيم  2009الكليححة فححي ضححوء المعححايير القياسححية 

( لبرنامج الحدبلوم العحام فحي التربيحة مسحار المعلحم بمجلحس ARSواالعتماد باعتماد المعايير األكاديمية المرجعية )

طة مجالس األقسام العلمية الماحاركة فحي توصحيف البرنحامج ، وقد تم إحا16/06/2021( بتاريخ 12الكلية رقم )

 ولجنة الدراسات العليا.

( ورشة عمل للتعريف بمعيار الدراسات العليا، وتبنحي المعحايير القياسحية، وكيفيحة توافحق البرنحامج 2تم عقد عدد ) -

للطحالب محن جانححب ، كمحا تححم التعريحف 17/06/2021والمقحررات الدراسحية لتحقيحق تلحك المعححايير وذلحك بتحاريخ 

أعضاء هيئة التدريس م  بداية كل مقرر بالغرض من المقرر، ومخرجاتحه التعليميحة المسحتهدفة، وطحرق التعلحيم، 

 وطرق التقييم. كما تحرص الكلية على نار المعايير األكاديمية على الموق  اإللكتروني.

 

 ربيتة، ومتدى اتستاقها متع التوافق بتين المعتايير األكاديميتة المرجعيتة التتي تبنتهتا كليتة الت

المعتتايير القياستتية لبتترامج الدراستتات العليتتا الصتتادرة عتتن الهيئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودة 

 التعليم واالعتماد:

أعدت الكلية مصفوفة اتساق للمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة لبرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلحم  -

الدراسحات العليحا الصحادرة عحن الهيئحة، وذلحك فحي إطحار المالحظحات الحواردة محن م  المعايير القياسحية لبرنحامج 

الهيئححة القوميححة لضححمان جححودة التعلححيم واالعتمححاد. وقححد تححم اعتمادمصححفوفة اتسححاق للمعححايير األكاديميححة المرجعيححة 

اسات العليابمجلس الكلية المتبناة لبرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم م  المعايير القياسية لبرنامج الدر

 . 16/06/2021( بتاريخ 12رقم )

كما أعدت الكلية مصفوفة التوافق بين أهداف برنحامج الحدبلوم العحام فحي التربيحة مسحار المعلحم مح  رسحالة الكليحة  -

 واألهداف االستراتيجية، وتم اعتماد مصفوفة التوافق بين أهداف برنامج الدبلوم العام فحي التربيحة مسحار المعلحم

 .16/06/2021( بتاريخ 12م  رسالة الكلية واألهداف االستراتيجية بمجلس الكلية رقم )

كما أعدت أيضا الكلية مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج للبرنحامج مح  مواصحفات الخحريج وفحق المعحايير  -

 م.16/6/2021( بتاريخ 12القياسية لبرنامج الدراسات العليا. وتم اعتمادها بمجلس الكلية رقم )

 

 

 

 

 

  البتترامج التعليميتتة )برنتتامج التتدبلوم العتتام فتتي التربيتتة مستتار المعلتتم( موصتتفة ومعتمتتدة

 وتتوافق مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة:

وتتوافتق متع  ،متن ختالل المجتالس الرستمية ةية متبنتاأكاديملبرامج الدراسات العليا معايير  -11/2

 .المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة

 نتتامج بتترامج الدراستتات العليتتا موصتتفة ومعتمتتدة، وتتوافتتق نتتواتج التتتعلم المستتتهدفة لكتتل بر -11/3
 مع المعايير القياسية
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تبنت الكلية معايير قياسية أكاديمية مرجعية لبرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم، ونتيجة لحذلك فقحد تحم  -

صيف برنامج الدبلوم العحام فحي التربيحة طبقحا للنمحوذج المعحد محن الهيئحة القوميحة لضحمان جحودة التعلحيم إعادة تو

واالعتمححاد، وراعححى فيححه أن يعكححس مححدى التوافححق محح  رسححالة الكليححة مححن حيححث تحقيححق المخرجححات التعليميححة 

بيانات عحن إدارة ف على )المستهدفة التي تسهم في إكساب الطالب المهارات الذهنية والعامة،  ويامل التوصي

النتائج التعليمية المسحتهدفة  -المعايير المتبناة -مواصفات الخريج وأهداف البرنامج –رسالة البرنامج -البرنامج

 متطلبات االلتحاق لبرنامج(. -المقررات الدراسية  -هيكل البرنامج  -طرق التقييم  -طرق التعليم والتعلم  -

، وقد تمت 22/06/2021برنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم بتاريخ تم تاكيل لجنة إلعادة توصيف  -

المراجعة الداخلية لبرنامج الدبلوم العحام فحي التربية،وإحاطحة مجلحس الكليحة بتوصحيف البرنحامج بمجلحس الكليحة 

رجي م  التوصية بعرضه على المحكم الخحارجي، وقحد تحم اسحتالم تقريحر المحكحم الخحا 29/06/2021بتاريخ 

،وإعححداد محضححر االسححتجابة، ثححم تححم إعححادة تقححديم البرنححامج ومقرراتححه بعححد التعححديل وفق ححا 23/08/2021بتححاريخ 

، ثحم اعتمحاد توصحيف برنحامج الحدبلوم 29/8/2021لمالحظات المراج  الخارجي، وقد تم استالم التقريحر فحي 

 .29/08/2021( بتاريخ 15العام في التربية بمجلس الكلية رقم )

إدارة الكلية اجراءات موثقة للتحقق من مدى توافق إعداد برنامج الدبلوم العام في التربيحة مسحار التعلحيم اتبعت  -

م  الالئحة والمعايير األكاديمية المتبنحاة؛ حيحث حرصحت الكليحة علحى إعحداد مصحفوفة توافحق لمخرجحات الحتعلم 

القياسية، كما أعدت أيضا مصفوفة اتسحاق  اييرالمعالمستهدفة لبرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم م  

( 15مواصفات خريج البرنامج م  مواصفات الخريج بالمعايير المتبناة، وقد تم اعتمادها بمجلحس الكليحة رقحم )

جلسات العصف الذهني م  أعضاء البيئة الداخلية حوا التوعية من خالا .  كما تم عمل 16/6/2021بتاريخ 

ت العليححا، وتبنححي المعححايير القياسححية لبححرامج الدراسححات العليححا وبتوصححيف البححرامج التعريححف بمعيححار الدراسححا

 والمقررات.

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدبلوم العام في  تتأكد الكلية من توافق توصيف المقررات الدراسية مع البرنامج التعليمي

 :التربية مسار المعلم

الدبلوم العام في التربية مسار إعداد المعلحم بنحاء قامت الكلية بإعادة توصيف المقررات الدراسية الخاصة ببرنامج  -

على مالحظات زيارة االعتماد األولى للهيئة القومية لضحمان جحودة التعلحيم واالعتمحاد، وتمحت المراجعحة الداخليحة 

 بوحدة ضمان الجودة .

إعحداد المعلحم كما تمت اإلحاطة بتوصحيف المقحررات الدراسحية الخاصحة ببرنحامج الحدبلوم العحام فحي التربيحة مسحار  -

، كمحا تلتهحا المراجعحة الخارجيحة محن خحالا تقريحر المراجح  28/07/2021( بتحاريخ 14بمجلس اإلدارة رقم )

وتقديم محضحر االسحتجابة فحي ضحوء تقريحر المراجح  الخحارجي بتحاريخ  23/8/2021الخارجي األوا بتاريخ 

 .29/8/2021ية بتاريخ ، ثم المراجعة الخارجية من المراج  الخارجي للمرة الثان26/8/2021

تححم اعتمححاد توصححيف برنححامج ومقححررات الححدبلوم العححام فححي التربيححة، ومصححفوفة توافححق المخرجححات التعليميححة   -

المستهدفة لبرنامج الدبلوم العام فحي التربيحة مسحار المعلحم مح  مخرجحات الحتعلم المسحتهدفة للمقحررات الدراسحية 

 .29/08/2021( بتاريخ 15بمجلس اإلدارة رقم )

مححت المراجعححة مححن لجححان المراجعححة الداخليححة والخارجيححة للتحقححق مححن مححدى التوافححق بححين توصححيف جميحح  وت -

وفق حا لنمحوذج استرشحادي الحذي أعدتحه الهيئحة القوميحة لضحمان جحودة المقررات الدراسحية مح  البرنحامج التعليمحي؛ 

نتتواتج التتتعلم لكتتل برنتتامج تعليمتتي تتستتق متتع مقرراتتته، وتوصتتيف المقتتررات يوضتتح طتترق  -11/4

 :التدريس والتقويم
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مسحتهدفة لبرنحامج الحدبلوم العحام وذلك من خالا إعداد مصفوفة توافق المخرجات التعليميحة ال التعليم واالعتماد؛

 في التربية مسار المعلم م  مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية.

المسححتهدفة للبرنححامج التعليمححي؛ للتأكححد مححن مطابقتهححا محح  أهححداف  الححتعلممخرجححات مصححفوفة وقححد أعححدت الكليححة  -

تتأكد إدارة الكليحة محن توافحق الدراسي، والبرنامج التعليمي والتي تحققت بمستويات مرتفعة لمقررات البرنامج 

وتطابق البرنامج م  المعايير المتبناة بمتابعة عمل المصفوفات التاليحة: )مصحفوفة توافحق المخرجحات التعليميحة 

مصفوفة توافحق المخرجحات التعليميحة المسحتهدفة محن  -المستهدفة من البرنامج التعليمي م  المقررات الدراسية

مصححفوفة توافححق أهححداف البرنححامج محح  رسححالة الكليححة واألهححداف  -  المعححايير األكاديميححةالبرنححامج التعليمححي محح

 .29/08/2021( بتاريخ 15االستراتيجية(، والتي تم اعتمادها بمجلس الكلية رقم )

الدراسية وفقحا لتقريحر المراجعحة الداخليحة والخارجيحة،وذلك عحن طريحق إضحافة  المقرراتوقد تم تطوير وتحديث  -

يالت علححى بعحض توصححيفات المقحررات، حيححث تحم إعحادة توصححيف مقحرري منححاهج البححث واألناححطة بعحض التعحد

 التربوية والمهارات الحياتية.

 

 

 

 

 

  تتأكتتد كليتتة التربيتتة متتن توافتتق طتترق التتتدريس والتتتعلم متتع نتتواتج تعلتتم المقتتررات والبتترامج

 التعليمية:

التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية ببرنامج  حرصت الكلية على توافق أساليب التعليم والتعلم م  نواتج -

الدبلوم العام في التربية مسار المعلم، ويتبين ذلك من خالا مصفوفة توافق أساليب التدريس والتعلم م  نواتج 

 .29/08/2021( بتاريخ 15بقرار مجلس الكلية رقم ) التعلم المستهدفة للمقرر

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي، ويتضح ذلك من  كما حرصت الكلية على توافق طرق التقويم م  -

خالا مصفوفة توافق طرق التقويم م  نواتج التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية، وقد تم اعتمادها بمجلس 

 . 29/08/2021( بتاريخ 15كلية رقم )

تهدفة للمقرر حرصت الكلية في توصيف المقررعلى توضيح العالقة بين المخرجات التعليمية المس -

والمخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج وفق ا للنموذج االسترشادي الذي أعدته الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد.

  وقد اهتمت إدارة الكلية بالتأكد من مدى التوافق بين طرق التدريس والتعلم والتقويم مع

ومباشرة لتقويم ام أساليب موضوعية نواتج تعلم المقررات الدراسية؛ وذلك باستخد

 مخرجات التعلم ولقياس المهارات المختلفة وتعتمد على اإلجراءات اآلتية: 

تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرنامج؛ للتأكد من مدى التوافق بين طرق التدريس والتعلم والتقويم  -

 م  نواتج تعلم المقررات الدراسية. 

الححداخليين والخححارجيين للمقححررات؛ للتأكححد مححن مححدى التوافححق بححين طححرق التححدريس والححتعلم تقححارير المححراجعين  -

 والتقويم م  نواتج تعلم المقررات الدراسية. 

تقارير البرنامج والمقررات والتي توضح مقترحات أستاذ المقرر للتأكد من مدى التوافحق بحين طحرق التحدريس  -

 الدراسية. والتعلم والتقويم م  نواتج تعلم المقررات 

 

  

 .للمؤسسة طرق تدريس مناسبة لتحقق نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج التعليمية -11/5
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  الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت التي توفرها الكلية للدارسات العليا والعملية

 البحثية:

توفر الجامعة الموارد المالية والمادية الكافية لكي تمارس الكلية جمي  أناطتها ومهامهحا المختلفحة ويتسحنى لهحا  -

الموارد المالية المتاحة للكلية سنوي ا كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها دوتع .تحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية

، ويظهححر ذلححك مححن خححالا ميزانيححة الكليححة، وأوجححه الصححرف للكليححة فححي قطححاع الدراسححات العليححا االسححتراتيجية

 والبحوث خالا السنوات الثالث الماضية كما هو متا  بمعيار البحث العلمي واألناطة العلمية.

ليححة لطححالب الدراسححات العليححا التجهيححزات والتسححهيالت الماديححة الالزمححة للعمليححة البحثيححة مححن قاعححات ووفححرت الك -

، كمححا يتححوافر بالكليححة عححدد مححن وأجهححزة الكمبيححوتر  Data Showالتححدريس المجهححزة بالوسححائ  التكنولوجيححة 

جامعححة مكتبححة مركزيححة المعامححل، مثححل: معمححل علححم الححنفس التربححوي، ومعمححل تكنولوجيححا التعليم،كححذا يتححوافر بال

للجامعححة تحححاكي أحححدث الححنظم العالميححة، تتضححمن عححدد ا مححن قواعححد البيانححات العلميححة، والمصححادر، واألبحححاث 

والدوريات الموجودة بها. وقد قامت الكلية وفق ا لمالحظحات المراجعحة الخارجيحة للهيئحة القوميحة لضحمان جحودة 

 كلية التربية،تتضمن عدد ا من الكتب والمراج .التعليم واالعتماد بتجهيز مكتبة خاصة بكل قسم ب

يتمكن الطحالبمن خاللحه الحدخوا إلحى قواعحد البيانحات العالميحة، باإلضحافة  أعدت الكلية حساب ا جامعي ا لكل طالب -

التححي  Teams(،ومنهححا منصححة 365كمححا تححم االسححتفادة بتطبيقححات مايكروسححوفت ) بنححك المعرفححة المصححري.إلححى 

فتراضية للطالب، والتواصل معهم باكل متزامن وغير متزامن أثناء جائححة فيحروس أتاحت عمل الفصوا اال

COVID 19                                .المستجد 

تتوافر بالجامعة عدد من المالعب الرياضية المخصصة لألناطة الرياضية الطالبية، وتتميحز المرافحق العامحة  -

تحتية جيدة، ومباني مزودة بالتكييفات، ومصعد لكحل مبنحى، مح  وجحود  بالجامعة والكلية واإلدارات بتوافر بنية

ممرات لذوي االحتياجات الخاصة، وتوافر عربات مكاوفة للتنقل بين كليات الجامعة، ومولدات للكهرباء فحي 

حالة انقطاع التيار الكهربائي، ودورات مياه روعحي أن تكحون عاليحة المسحتوى. كمحا يتحوافر مصحاعد ألعضحاء 

التححدريس وللطالب.أمححا بالنسححبة لححدورات الميححاه، فهنححاك عححدد مناسححب فححي كححل طححابق مححن المبنححى للطححالب  هيئححة

والطالبات وأعضاء هيئحة التحدريس واإلداريحين، كمحا تتحوافر مبحردات للميحاه فحي جميح  مبحاني الكليحة السحتخدام 

 .الطالب

يحة، ويححد ث بصحورة مسحتمرة،وتم محن يوجد موق  للكلية على شبكةاإلنترنت يوفر كحل التفاصحيل الخاصحة بالكل -

خاللححه اإلعححالن علححى شححبكة اإلنترنححت عححن )رؤيححة ورسححالة الكلية،وأهححداف الكليححة، ودليححل الطالب،والجححداوا 

والسيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس، وبرامج  -وأسماء هيئة التدريس  -الدراسية، ون بذة عن األقسام العلمية 

 .)لدراسات العلياالكلية لمرحلة البكالوريوس وا

  

متة للعمليتة التعليميتة والبحثيتة فتي بترامج الدراستات الموارد واالمكانيتات والتستهيالت الالز-11/6

 .العليا مالئمة لتحقيق نواتج التعلم
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  تنوع طرق امتحانتات طتالب الدراستات العليتا وضتمانات عتدالتها وموضتوعيتها ومالءمتة

 االمتحانات لقياس نواتج التعلم:

في الدبلوم العحام فحي التربيحة مسحار المعلحم محن خحالا وسحائل حرصت الكلية على تنوع أساليب التقويم للطالب  -

( 100شحفوية، وتحريريحة، وتخصحص النهايحة العظمحى للمقحررات محن ) راتواختبحا: تكليفات،تتضحمنمتنوعة 

( للبحوث، والتكليفات، والماحاركات،والمقاالت،واالختبارات التحي %40درجة، وتم توزيعها حيث ت خصص )

 ( لالختبارات التحريرية النهائية. %60تعقد أثناء الفصل الدراسي، بينما ت خصص )

دى توافق أساليب التقويم م  مخرجات التعلم المسحتهدفة للمقحررات وفق حا لمحا توجد مصفوفة لكل مقرر لقياس م -

 ورد في توصيف كل مقرر، وتتم عملية التقويم على سبيل المثاا كما يلي:

o يحتوي توصيف كل مقرر على طريقة تقويم الطالب في األعماا الفصلية، وكذلك االمتحانات النهائية 

o تحانحات النهائيحة بنحاء علحى محا ورد فحي توصحيف المقحرر؛ وذلحك لقيحاس يتم تقويم األعماا الفصلية واالم

 مدى تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة.

o  يتم مراجعة أساليب تقويم الطالب بصحفة مسحتمرة ومنتظمحة بنحاء علحى استقصحاء آراء الطحالب وعضحو

 هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر.

توافحق وربح  االمتحانحات بمخرجحات الحتعلم المسحتهدف؛ حيثيجحب أن  تتب  الكلية آليات مححددة للتأكحد محن محدى -

 موزعة عليها الدرجات لكل سؤاا، ويراج  ذلك بصفة منتظمة. االمتحاناتتكون جمي  األسئلة في نماذج 

عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، ويتم تأمين االمتحانات. وتتب  الكلية عدد ا محن اإلجحراءات، منهحا: أنحه  -

وجححد بالكليححة دليححل إلدارة االمتحانححات يححنظم إجراءاتها،ويوضححح نظححام العمححل بححالكنتروا الصححادر مححن مركححز ي

 .ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

o .توجد تعليمات خاصة باالمتحانات يتم إعالم الطالب م  بداية كل امتحان 

o .يوجد رئيس للكنتروا 

o له قريب بالفرقة. ال يقوم عضو هيئة التدريس بوض  االمتحان إذا كان 

o يتم وض  الدرجات وتوزيعها على كل سؤاا في ورقتي األسئلة ونموذج اإلجابة.. 

o .يكتب الطالب اسمه رباعي ا 

قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية من خالا لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير بمراجعة درجات الطالب  -

رجات، كمحا يوجحد أيضحا نظحام موححد إلدخحاا الحدرجاتعلى بالكنتروا لضمان عدالحة التصححيح ودقحة رصحد الحد

الجامعة يفتح ويغلق بواسطة الجامعة وفق جدوا زمني محدد. ويحتم اعتمحاد النتحائج محن مجلحس الكليحة،ثم  موق 

 تعتمد من مجلس الجامعة. وبعد اعتماد رئيس الجامعة للنتائج يتم إعالن النتائج على الموق  اإللكتروني للكلية.

 األسحتاذ محن توثيقهحا بعحد للطحالب أعلنحت حيحث الدراسحي، الفصحل نهايحة امتحانحات بنتائج الطالب إعالمكما تم  -

 األسحتاذ االسحيد وأخيحر   الكليحة، عميحد الحدكتور الدراسات العليا والبححوث، واألسحتاذ لائون الكلية الدكتور وكيل

 تحم وأيضحا الطحالب، شحئون خحالا محن بالكليحة الخاصحة لوححة اإلعالنحات فحي وأ علنحت الجامعة، رئيس الدكتور

 أي فحي نتيجتحه محن للطالحب الحتظلم بالكليحة. ويححق االمتحانحات بنتحائج اإللكتروني الخاص الموق  على وضعها

الكليحة  عميحد الحدكتور لألسحتاذ طلحب بعدها، حيث يتم تقديم من أسبوع النتيجةحتى إعالن يوم من دراسي مقرر

 ونتيجته.

من حيحث: اللوجحو، قحة االمتحانيحة للمقحررات محن حيحث المواصحفات الاحكلية،حرصت الكليحة علحى فححص الور -

واسححم الجامعححة، واسححم الكليححة، واسححم البرنححامج، واسححم المقححرر، والكححود، وزمححن االمتحححان، والتححاريخ، وتوزيحح  

والتأكد من تغطية األسئلة لكحل أجحزاء المقحرر الدراسحي، وأيضحا تحم التأكحد محن توافحق  على كل سؤاا، درجات

متتدى تنتتوع طتترق امتحانتتات طتتالب الدراستتات العليتتا وضتتمان عتتدالتها وموضتتعيتهاومالئمة  -11/7

 :االمتحانات لقياس نواتج التعلم المستهدفة
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ئلة االمتحانححات محح  مخرجححات الححتعلم المسححتهدفة، وتقححوم لجنححة المراجعححة الداخليححة وإاعححداد التقححارير بفحححص أسحح

 الورقة االمتحانية في كل نهاية فصل دراسي.
 

 

 

 

 

  أعدت إدارة الكلية بعي اإلجراءات المواقة للمراجعة الدورية على برنامج الدبلوم العام في

 د تمت المراجعة على مستويات عدة تشمل اآلتي:التربية والمقررات الدراسية، وق

اعتمدت الكلية علىإجراءات لمراجعة توصيف البرنامج والمقررات الدراسية؛ حيث تمت المراجعة الدورية  -

من خالا المراجعة الداخلية عن طريق لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة تطوير المناهج بوحدة ضمان الجودة 

العام في التربية، والمراجعة الخارجية من خالا إرساا البرنامج ومقرراته للمراج  لبرنامج ومقررات الدبلوم 

، وتم تقديم محضر االستجابة لتقرير المراج  الخارجي من جانب الكلية بتاريخ 23/8/2021الخارجي بتاريخ 

لمراج  . وقد تم إعادة إرساا توصيف البرنامج ومقررات الدبلوم العام في التربية إلى ا26/8/2021

الخارجي مرة أخرى؛ للتأكد من استيفاء جمي  النقاط التي جاءت في تقرير المراج  الخارجي، وقد قام 

المراج  الخارجي بتقديم تقرير ثان يفيد انتهاء الكلية من القيام بجمي  التعديالت التي جاءت في تقرير 

 مراجعته األوا.

عام في التربية في بداية تقديم البرنامج الذي تم اعتماده وقد تم اعتماد توصيف برنامج ومقررات الدبلوم ال -

، وفي ضوء مالحظاتزيارة االعتماد منالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 24/6/2018بمجلس الكلية بتاريخ 

واالعتماد والتي أوضحت بأن الدبلوم العام في التربية مسار المعلم ضمن برامج الدراسات العليا؛ لذا  فقد تم 

ادة معايير التبني وتعديل توصيفات برنامج ومقررات الدبلوم العام في التربية، واعتمادها بمجلس الكلية رقم إع

 . 8/2021 /29( بتاريخ 15)

  استفادت كلية التربية من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرنامج التعليمي

 : البرنامج، وذلك من خالل والمقررات الدراسية في تطوير

ومقحررات تم االستفادة من تقارير لجان المراجعة الداخلية والخارجية،وقحد تحم التححديث والتطحوير فحي برنحامج  -

عقححد ورش عمححل للتوعيححة بتبنححي المعححايير القياسححية وتوصححيف ، كمححا تححم الححدبلوم العححام فححي التربيححة مسححار المعلححم

 البرنامج والمقررات.

تويه من إجراءات تصحيحية معتمدة علحى تقيحيم آراءالطحالب، وأيضحا تم إعداد تقرير البرنامج التعليمي وما يح -

 نتائج تقارير المقررات الدراسية التي تم اتخاذها بمجلس الكلية.

، وقحد تحم ARSتم إعادة تبني المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا واعتماد المعحايير األكاديميحة المرجعيحة  -

 وم العححام فححي التربيححة وإعححادة المراجعححة الداخليححة والخارجيححة واعتمححادهإعححادة توصححيف برنححامج ومقححررات الححدبل

 . كما تم إعداد تقارير البرنامج والمقررات.العام في التربيةاللدبلوم 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  دوريتتة التقتتارير الستتنوية للمقتتررات الدراستتية والبرنتتامج متضتتمنة تحليتتل آراء المتتراجعين

االمتحانيتتة متتع نتتواتج التتتعلم بالتوصتتيف ونتتتائج  التتداخليين والطتتالب، ومتتدى توافتتق الورقتتة

 االمتحانات، وخطة التحسين والتطوير من خالل االتي:

جعتهتا بصتورة دوريتة بمشتاركة المتراجعين البرامج التعليميتة والمقتررات الدراستية يتتم مرا-11/8

 :نيالداخليين والخارجي

مقتتتررات الدراستتتية والبتتترامج التعليميتتتة بمتتتا يؤكتتتد االلتتتتزام لللمؤسستتتة تقتتتارير ستتتنوية ل - 11/9

 .بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطة التحسن والتطوير
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يتضححمن توصححيف المقححرر قحام كححل عضححو هيئححة تحدريس فححي نهايححة كححل فصحل دراسححي بإعححداد ملححف المقحرر، الححذي  -

يس المقحرر، وأسحاليب التعلحيم والمحتوى الذي تحم تدريسحه فعلي حا، وتقيحيم الطحالب للمقحرر، والمحوارد المتاححة لتحدر

 والتعلم.

تقيححيم المراجحح  الححداخلي لالمتحححان النهححائي للمقححرر، واإلجابححة النموذجيححة، ونمححاذج مححن ورق أعمححاا الطححالب، وأعمححاا  -

 الفصل الدراسي، ونماذج من إجابات الطالب، والتغذية الراجعة، وينتهي بتقرير المقرر، وخطة التحسين لهذا المقرر.

كلية لائون الدراسات العليا والبحوث التقارير السنوية لبرنامج الدبلوم العام في التربية مسحار المعلحم، ي عد وكيل ال -

كما تعد تقارير المقررات الدراسية التي تعكحس االلتحزام بالتوصحيفات المعلنحة للمقحررات الدراسحية، ونمحاذج تقيحيم 

 ت الطالب، وخطة التحسين والتطوير. الب للمقررات، وفحص الورقة االمتحانية، ونتائج امتحاناالط

  توافتتق محتتتوى الورقتتة االمتحانيتتة متتع نتتواتج التتتعلم بالتوصتتيف المعلتتن ونتتتائج االمتحانتتات

 ومراجعة التقارير السنوية للبرنامج ومقرراته، تتخذ الكلية الخطوات التالية:

عين، وفحص الورقحة االمتحانيحة حرصت الكلية على االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات من خالا آراء المراج -

عقحد ورش عمحل دوريةللسحادة أعضحاء هيئحة التحدريس  م  نواتج التعلم وتحليلها من حيث الاكل والمضمون. وتحم

 بخصوص كيفية تصميم االمتحانات، واألناطة داخل الفصل، وأيضا كيفية التصحيح.

أكحد محن أنهحا تتوافحق وتحقحق النتحائج التعليميحة تم ت اكيل لجنة للمراجعحة الداخليحة وفححص الورقحة االمتحانيحة، والت -

 المستهدفة للبرامج وفق توصيف كل مقرر في كل البرامج.

تم اعتماد درجات الطالب ونتائج المواد المختلفة من خالا وكيل الكلية لائون الدراسات العليحا والبححوث وعميحد  -

ة ضحمان الجحودة بمراجعحة رصحد درجحات الطحالب الكلية. كما تقوم لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير بوححد

 وملفات الكنتروا.

 

 :وسائل االطالع لألطراف المعنية على التقارير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية 

حرصت الكلية على مناقاة التقارير الخاصة بالبرامج والمقررات الدراسية بمجالس األقسام العلمية المختلفحة،  -

 ليا، ثم يتم اعتمادها بمجلس الكلية.ومجلس الدراسات الع

  أوجه االستتفادة متن التقتارير الستنوية للبترامج والمقتررات الدراستية فتي تطتوير البترامج

 التعليمية:
 تستفيد الكلية من نتائج التقارير السنوية لبرنامج ومقررات الدبلوم العام في التربية، وذلك من خالل:

هدفة محققححة مححن خححالا مقرراتححه، وأن هححذه المخرجححات تحقححق أهححداف تححم التأكححد مححن أن مخرجححات الححتعلم المسححت -

 البرنامج، ويتم مناقاة ذلك في التقارير السنوية للبرنامج، وعرضها ومناقاتها بمجلس الكلية.

وظفت الكلية خطة التحسين والتطوير الموجودة بالتقارير السحنوية فحي تححديث المقحررات، ووفقحا لحرد لجنحةزيارة  -

ى من الهيئة القوميحة لضحمان جحودة التعلحيم واالعتمحاد فقحد تحم إعحادة تبنحي المعحايير القياسحية لبحرامج االعتماد األول

، كما تم إعادة مراجعة توصحيف برنحامج ومقحررات ومصحفوفات الحدبلوم العحام فحي 2009الدراسات العليا مارس 

 التربية واعتمادها في ضوء المالحظات الواردة من الهيئة.

على التعلم اإللكتروني والتعلم الذاتي من خالا االستعانة بالفصوا االفتراضحية؛مما يسحهم فحي  تم عمل آلية تاج  -

تحقيحق رسحالتها وأهححدافها تبعحا الحتياجحات المجتم .كمححا تحتحوي المقححررات الدراسحية علحى مجححاالت للحتعلم الححذاتي 

 تسهم في تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.

تحتحوي علحى مؤشحرات ثابتحة؛ وذلحك لضحمان توافحق االمتحانحات مح  محتحوى  تمت االستعانةبأساليب تقويم بحيحث -

المقحررات المعلنححة ولضحمان الاححفافية. كمحا تحححرص الكليححة علحى متابعححة أداء الطحالب بمححا يحقحق مخرجححات الححتعلم 

المسححتهدفة. كمححا يححتم إتاحححة مصححادر الححتعلم المتنوعححة والغيححر تقليديححة؛ ممححا يسححاعد علححى تحقيححق مخرجححات التعلححيم 

 المستهدفة والمتوافقة م  المعايير األكاديمية القياسية.

تححم التأكححد مححن مالئمححة طححرق التححدريس المسححتخدمة لمخرجححات الححتعلم المسححتهدفة مححن خححالا مصححفوفة التوافححق بححين  -

 أساليب التعليم والتعلم ومخرجات التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية.
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 ة طالب الدراسات العليا:وصف موجز إلجراءات التسجيل ولمتابع 

أعلنت الكلية عن إجراءات القيد والتسجيل لبرنامج الدبلوم العام والتربية مسحار المعلحم فحي اللوححات اإلعالنيحة  -

بالكلية، وعبر الموق  اإللكتروني للكليحة، كمحا تعلحن الكليحة عحن إجحراءات التسحجيل وااللتححاق ببرنحامج الحدبلوم 

الكليحة علحى تقيحيم  تعتمحدلألقسام العلمية، والمؤتمر الطالبحي السحنوي للكليحة، كمحا العام في المؤتمرات الطالبية 

رضا الطالب عن إجراءات القبوا والتسجيل التي تقدمها الكلية سنوي ا لطحالب الحدبلوم العحام فحي التربيحة مسحار 

ت دوري حا، كمحا ، وتراعحي الجامعحة والكليحة تطحوير تلحك اإلجحراءا%98نسحبة  2021المعلم، والتي بلغحت عحام 

 توجد في الكلية قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا المقيدين ببرنامج الدبلوم العام في التربية مسار المعلم.

 

 

 

 

 

 

 

  تحرص إدارة البرنامج على استخدام وسائل موضوعية ومالئمة لقياس وتقويم رضا

 الطالب من خالل اآلتي:

مركححز ضححمان الجححودة  سححات العليححا عححن العمليححة التعليميححة، حيححث يعححدحرصححت الكليححة علححى قيححاس رضححا طححالب الدرا -

المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج التعليمي من قبل أعضحاء هيئحة التحدريس والتأهيل لالعتماد استبيان ا لتقييم 

طححور والطالب؛حيححث إن صححياغة المخرجححات التعليميححة المسححتهدفة تتسححم بالوضححو  فححي أفعححاا األداء، وتواكححب الت

 الطالب.  مهاراتالعلمي في التخصص، وتواكب احتياجات سوق العمل، وتهتم بتنمية 

تطبيححق اسححتبيان تقيححيم المقححرر الدراسححي لطححالب الححدبلوم العححام فححي التربيححة، وكححذلك اسححتبيان آراء رضححا طححالب كمححا تححم  -

 عن الموق  اإللكتروني. العلياراسات الدراسات العلياعن الخدمة الجامعية التي تقدمها الكلية، واستبيان آراء طالب الد

كما أعدت الكلية ا ليات لمتابعة طالب الدبلوم العام في التربية من خالا اجتماعات م  وكيل الكلية لائون الدراسات  -

العليا والبحوث، وإعداد اجتماع بحضور عميد الكلية ووكيل الكلية لائون الدراسات العليا بخصوص االمتحانات وا لية 

 .اتقديمه

 

 :نتائج آخر قياس آلراء طالب الدراسات العليا وأوجه االستفادة منها 

حللت المؤسسة نتائج استبانة قياس رضا الطالب عن المقررات الدراسية والبرنامج، ونتحائج رضحا الطحالب عحن  -

تحليححل نتححائج اسححتبيان رضححا الطححالب عححن خححدمات الموقحح   2020/2021الخدمححة الجامعيححة، كمححا تححم فححي عححام 

لالسحتفادة منهحا فحي عمحل اإلجحراءات التصححيحية. وقحد ، وتسحتثمر الكليحة تلحك النتحائج %97كتروني والتي بلغت اإلل

%(، بينمححا فححي عحححام  98)بنسححبة  2020/2021بلغححت نتححائج اسححتبيان رضححا الطحححالب العححام عححن البرنححامج فححي عحححام 

ي تقيحيم المقحررات. كمحا بلغحت نتحائج ، مما يدا على ارتفاع نسبة رضا الطالب فح%92فقد بلغت النسبة  2019/2020

 .%92نسبة  2020/2021استبيان نسبة الرضا العام عن الخدمة الجامعية في العام الجامعي 

وحرصت الكلية على تفعيل نتائج االستبيانات فحي عمحل اإلجحراءات التصححيحية فيمحا يتعلحق بحالمحتوى أو النقحاط  -

 والبحثية. العملية التعليمية تحسينالخاصة بالوسائل بهدف 

 

 

 

 

ا ويتتتم مراجعتهتتا دوريًّتت ة،ومعلنتتة فتتي الدراستتات العليتتا محتتدد ليتتات التستتجيل واإلشتترافآ -11/10

الرستائل وفقتا  ىشتراف العلمتي علتوتوجد ضمانات موضتوعية وعادلتة لتوزيتع اإل، بغرض تطويرها

 :للتخصص

 

واتختاذ االجتراءات الالزمتة  ،طالب الدراسات العليتا آراءللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس  -11/11

 :النتائجلدراستها واالستفادة من 
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 : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئةالمعيار الثاني عشر

 

 مؤشر التقييم المؤشر

 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتم  وتنمية البيئة. 12/1

 للمؤسسة كيانات فاعلة في مجاا خدمة المجتم  وتنمية البيئة. 12/2

المحيطحة بهحا وخدمحة المجتمح  تلبحي للمؤسسة أناطة متنوعة موجهحة لتنميحة البيئحة  12/3

 احتياجاته وأولوياته.

للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في صن  القحرار ودعحم المؤسسحة  12/4

 وتنفيذ برامجها.

للمؤسسححة وسححائل مناسححبة لقيححاس آراء المجتمحح  واالسححتفادة مححن النتححائج فححي اتخححاذ  12/5

 اإلجراءات التصحيحية.

 

 

 

 

 ة المجتمع وتنمية البيئة بالخطة االستراتيجية للكلية:خطة خدم 

بوض  خطة استراتيجية لخدمة المجتم  وتنمية البيئة، وتم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  الكلية قامت -

17/9/2019. 

تم متابعة تنفيذ أناطة الخطة وفق الجدوا الزمني للتنفيذ شهري ا من خالا لجنة خدمة المجتم  وتنمية  -

ا فصلي ا وآخر سنوي ا عن معدا إنجاز الخطة،  يتضح من تقارير متابعة الخطة البي ئة، وتعد اللجنة تقرير 

 .%100تنفيذ األناطة المخططة بنسبة 

 :دراسة االحتياجات المجتمعية 

محن خحالا عمحل خطحة تتضحمن 2020/2021المجتمح   خحالا عحام  دراسحة الحتياجحات قامت الكلية بإعحداد -

وتوزيح  اسحتبيانات للمحدارس.ثم يحتم تحليحل نتحائج كحل هحذه  سات الخدميحة، وممثلحي األسحر،لقاءات م  المؤس

(أناحطة 7ناحاط ا، منهحا: ) (89) االجتماعات واللقاءات م  الموسسات المختلفة.وبناء  عليه تم عمل إجمحالى

دورات فححي الوحححدة ذات الطححاب   (10وعححدد ) أناححطة مدرسححية، (5لجمعيححات ومؤسسححات خيرية،وعححدد )

 .2021-2020الخاص للعام 

 هذا، وقد أسفرت نتائج دراسة االحتياجات عن الحاجة إلى:
 تقديم االستاارات الالزمة لخدمة المجتم  وتنمية البيئة. -1

 دعم دور األيتام والمسنين، وعقد رش عمل وتوعية وتثقيف للجمعيات الخيرية.  -2

 أكتوبر وغيرهن. 6تدريب المعلمات بمدارس   -3

 التربية لمعلمات مؤسسة الجسد الواحد، ومبادرة )ازرع شجرة(، وغيرها.تنظيم دورات في  -4

 .57357زيارة ودعم دور األيتام،ومستافى  -5

 أكتوبر التعليميةإلىتدريب المعلمات على تنظيم الحفالت والمعارض. 6حاجة الروضات التابعة إلدارة  -6

الجتماعية حديثة االنتاار، مثل: حاجة مدارس المرحلة اإلعداديةإلى عمل ندوات توعوية عن الظواهر ا -7

 التنمر، وتنظيم الوقت،والتسرب المدرسي،وأهمية بر الوالدين.

 .عمل ندوات توعية عن اإلجراءات االحترازية للتعامل م  فيروس كورونا المستجد -8

 

 :للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة -12/1
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 :التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لألطراف المعنية 

عية أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطالب، وممثلحي المجتمح  قامت لجنة خدمة المجتم  بوض  خطة لتو

بأهمية االشتراك في أناطة خدمة المجتم  من خالا عرض تقدمييتم عرضه، ومناقاة الحضور خالا لقحاءات التوعيحة، 

ين لخطة التوعية للعحام ثم تقييم استفادة الحضور من هذه اللقاءات التوعوية. وبناء على هذه التقييمات يتم عمل خطة تحس

 التالي: 

 :2021 -2020إجمالي دورات التوعية بخدمة المجتم  لجمي  األطراف خالا 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عدد الطالب العام الجامعى

2020-2021 1206 57 

 

 

 

 

 :اللجان والوحدات والمراكز التي تدعم خدمة المجتمع 

لتعليم المستمر كوحدة ذات طاب  خاص لتقديم الحدورات التدريبيحة  واالستاحارات التربويحة تم تفعيل مركز التدريب وا

ات تتضحمن أساسحيات التوجيحه الفنحي، دور (10بعقحد عحدد ) 2020/2021لفئات المجتم  المختلفة،وقام المركز في عحام 

 متدرب. 438ووكيل ومدير مدرسة، وإعداد المعلم الجامعي، ومقاييس الذكاء، لعدد اجمالي 

 

 

 

 

 

 :أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية بالكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع 

قححدمت الكليححة االستاححارات التربويححة، والتححدريب علححى المهححارات التدريسححية، والتأهححل للوظححائف المتقدمححة فححي مجححاا  -

 أكتوبر التعليمية. 6دارة التعليم من خالا برتوكوالت التعاون بين الكلية وأكاديمية المعلمين وإ

كمححا قححدمت  الكليححة خححدمات عديححدة للمجتمحح  مححن خححالا نتححائج األبحححاث التييقححوم بهححا أعضححاء هيئححة التححدريس بالكليححة،  -

 م.2020/2021( بحث ا في العام الجامعي 28وطالب الدراسات العليا،والتي بل  عددها )

 وتسهم هذه األبحاث في خدمة المجتم  على النحو التالي: -

 :2020/2021يان بالخدمات واألناطة التي قامت بها خالا  ب

o :إجمالي الخدمات المقدمة للفئات المختلفة سنوي ا طبق ا للخطة 

 إجمالي عدد األناطة مدارس جمعيات ومؤسسات خيرية العام الجامعي

 89 5 67 م2020-2021

 

 

 

 

 وعات التي تم طرحها، المجالس واللجان التي يشارك فيها األطراف المجتمعية، والموض

 والقرارات التي تم اتخاذها:

 6تم عمل اتفاقية تعاون ماترك بين كلية التربية جامعه أكتوبر ومؤسسة إنسان للتنمية المستدامة بمدينة   -

 ومازالت مفعلة. ،8/4/2019بتاريخ  -الحي الثامن –أكتوبر

 :للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة -12/2

 

للمؤسسة  نشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي  -12/3

 :ولوياته احتياجاته و

 

ودعم المؤسسة وتنفيذ  ،صنع القرار يثيل فاعل لألطراف المجتمعية فللمؤسسة آليات لتم - 12/4

 برامجها.
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 ؛2020/2021لجامعة سنوي ا للعام الجامعي تنظمة ا كما تم تمثيل ممثلي سوق العمل في ملتقى التوظيف الذي -

 لتوظيفهم، واالستفادة منهم في المدارس. و المدارس لمقابلة الطالب للتعرف عليهم  حيث يتواجد مدير

 :أوجه المشاركة المجتمعية  

  :لتفعيل المشاركة المجتمعية تم عقد البروتوكوالت اآلتية 
ر التعليمية، ومن أهم وأعظم نتائجه السما  لطالب الجامعة أكتوب 6بروتوكوا التعاون بين الكلية وإدارة  .1

صقل شخصية الطالب، ودعم قدراتهم  أكتوبرالتعليمية؛ مما يعمل علي 6بالتدريب الميداني بمدارس إدارة 

 العملية لمواجهة سوق العمل، والتعاون م  اإلدارة في تدريب المعلمين، وتقديم االستاارات.

 جاري تفعيله. 2018عية إنسان بروتوكوا التعاون م  جم .2

 أكتوبر الذي تتبناه الجامعة. 6( عمارة بمدينة 15فى ماروع تطوير منطقة ) استمرار مااركة  الكلية .3

 

 

 

 

 

 .الوسائل المستخدمة في قياس آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل 
تلفه طبقا لنوع تم قياس رضا االطراف المجتمعية التي تم تقديم الخدمات لها عن طريق وسائل مخ

 الخدمة المقدمه كما يلي :

 استبيان تقييم الجهات المستفيده من النااط "إعداد لجنة خدمة المجتم  وتنمية البيئة" -

 استبيان تقييم دورة تدريبية "إعداد مركز االرشاد والتعليم المستمر " -

اهم عن مستوى الخدمة كذلك تعبر خطابات الاكر الواردة من الجمعيات الخيرية ودور المسنين عن رض -

 وكذلك تعكس الصور الفوتوغرافية وفيديوهات تفاعل المستفيدين م  منظمي النااط  المقدمة لهم،

 :نتائج آخر قياس آلراء المجتمع ومنظمات سوق العمل وأوجه االستفادة منها 

 .%100: 90أسفر تحليل نتائج استبيان تقييم المااركين للنااط الخدمي نسبة رضا تتراو  ما بين  -

 .%95: 85كما أسفر تحليل نتائج استبيان تقييم دورة تدريبية بالمركز عن نسبة رضا تتراو  ما بين  -

 وترج  ارتفاع نسبة الرضا عن األناطةالتى تقدمها الكلية  لألسباب اآلتية: -

o إلى النااط. حاجة الجهة المستفيدة 

o .سرعة تلبية كلية التربية لألناطة المطلوبة 

o  النااط.كفاءة منفذي 

o . زيادة الوعي بأهمية خدمة المجتم  لدى أفراد المجتم 

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراق المجتمع واالستفاة من النتائج فى اتخاذ االجراقات  - 12/5

 التصحيحية.

 


