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 وحدة ضمان الجودة

  
  الفھرس

 رقم الصفحة الموضوع
  متابعة العملیة التعلیمیة  ) أ(

  ٣ 

  ٤  جدول االمتحانات/آلیة وضع الجدول الدراسى ١.١.١
 ٥ آلیة متابعة إعداد و نشر الجدول الدراسیة والخطط الدراسیة في الموعد المناسب ٢.١.١
  ٥  :آلیة متابعة انتظام العملیة التعلیمیة ٣.١.١

  ٧  ) ١(  الجدول والخطة الدراسيةنموذج متابعة  

  ٨  ) ٢( نموذج متابعة العملية التعليمية  

  ٩  ) ٣( نموذج متابعة العملية التعليمية  : مثال

  ١٠ 

 ١١ المساحات، المكتبة ، االجھزة ، المعامل ، آلیة متابعة القاعات ١.١.٢
 ١١ آلیة متابعة توصیف البرامج و المقررات و تقدیم التقاریر  ٢.١.٢

  ١١  متابعة توصیف البرامج و المقررات
  ١٢  متابعة تقریر المقررات

 ١٣ ویر اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونةآلیة متابعة كفایة و تط ٣.١.٢

  ١٤  ) ٤( نموذج متابعة العملية التعليمية  

 ١٧  

  ١٧  قیاس رضاء الطالب  ١.٣.١
 ١٨ قیاس رأى الخریج واالستفادة منھ ٢.٣.١
 ١٨ دراسة متطلبات السوق ٣.٣.١
 ١٩ آلیة الشكاوى ٤.٣.١
 ٢٠ آلیة التظلمات ٥.٣.١

 ٢٢ تقویم العملیة التعلیمیة  ) ب(
 ٢٢  ة تقویم العملیة التعلیمیةآلی

 ٢٢ تطویر خطة المتابعة  ) ج(
 ٢٢  آلیة تطویر خطة المتابعة
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 وحدة ضمان الجودة

  
  المتابعة المستمرة للعملیة التعلمیة

  

  )أ ( 
متابعة للعملیة 

  التعلیمیة
 راسى االولالفصل الدتبدأ مع بدایة (

 )وتستمر حتى الفصل الدراسى الثانى

  )ب(
  تقویم العملیة التعلیمیة

) مع نهایة كل فصل دراسى(تقدیم تقریر نصف سنوي (
الیضاح االنجازات ونقاط الضعف للعرض على الجهات 

 ")مجلس الكلیة" المختصة 

  )ج(
  تطویر خطة المتابعة 

وذلك لتالفي نقاط الضعف وتحقیق (
 )مستمرةالمتابعة ال
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 وحدة ضمان الجودة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 متابعة العملیة التعلیمیة ) أ (   
 
 الجدول الدراسىمتابعة سیر آلیة  .١.٣

احد االساتذة برئاسة  مجلس الكلیةبقرار من  الجدول الدراسىمتابعة سیر ل علیا یتم تشكیل لجنة

 متابعةوتكون المھمة الرئیسیة لھا  بالكلیة ثالثة من اعضاء ھیئة التدریسوعضویة  من الكلیة

تقوم وفقا للخطط الدراسیة والجداول الدراسیة المعتمدة و نتظام العملیة التعلیمیةال أسبوعیة

لمناقشتھا  وكیل الكلیة لشؤون التعلیم و الطالبالسید االستاذ الدكتور إلي  ھابرفع تقاریراللجنة 

  .ورفعھا إلي مجلس الكلیة

 متابعة العملیة التعلیمیة  - أ

كفایة وتطور  متابعة ٢.١ المردود دراسة ٣.١
 مصادر التعلیم

 سیر الجدول الدراسى ١.١

  آلية وضع الجدول الدراسى .١.١.١
 آلية متابعة إعداد و وإعالن الجدول .٢.١.١
 الدراسى آلية متابعةانتظام الجدول .٣.١.١

، آلية متابعة القاعات ١.٢.١
، االجهزة ، المعامل 

 المساحات، مكتبة لا
آلية متابعة توصيف  ٢.٢.١

البرامج و المقررات و 
 تقديم التقارير 

 وتطويرآلية متابعة كفاية  ٣.٢.١
 اعضاء هيئة التدريس

 قياس رضاء الطالب ١.٣.١
 قياس رأى الخريج واالستفادة منه ٢.٣.١
 دراسة متطلبات السوق ٣.٣.١
 آلية الشكوى ٤.٣.١
 آلية التظلمات ٥.٣.١
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 وحدة ضمان الجودة

في والخطط الدراسیة الدراسیة  لاإعداد ونشر الجدومتابعة مھام اللجنة  كما تكون من

وللجنة االستعانة بمن تراه . لیمیةالعملیة التعانتظام لضمان في بدایة الفصل الدراسي  ھادیعامو

  .وفقا لسیر عمایة المتابعة
  

  جدول االمتحانات/آلیة وضع الجدول الدراسى ١.١.١

جداول االمتحان فى آلیة تتیح لجمیع االفراد المستفیدة المشاركة فى / یتم وضع الجداول الدراسیة

  :وتكون اآللیة كاالتى. االعداد بما یحقق صالح العملیة التعلیمیة

   ھى لجان معدة من قبل (یتم وضع جداول اولیة من خالل لجان اعداد الجدول الدراسى

االمتحانات بمدة ال تقل / قبل بدایة الفصل الدراسى) وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

  اسابیع ٣عن 

   یتم عرض المقترح على ممثلین من الطالب و كذلك اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة

  المعاونة

   اسبوع ٢االمتحانات بمدة ال تقل عن / یتم تجمیع المردود قبل بدایة الفصل الدراسى  

  االمتحان وذلك لالنتھاء / یتم دراسة امكانیة التعدیل من خالل لجنة اعداد الجدول الدراسى

االمتحان بمدة ال / من اعداد الجدول فى الصورة النھائیة ونشرة قبل بدایة الفصل الدراسى 

  سبوعتقل عن ا

   یتم نشر الجدول فى مكان واضح و على موقع الكلیة و كذلك اخطار جمیع اعضاء ھیئة

 االمتحان/ التدریس و المنتدبیین و الھیئة المعاونة بالجدول الدراسى

  

 :في الموعد المناسبوالخطط الدراسیة الدراسیة  و نشر الجدول متابعة إعدادآلیة  ٢.١.١
 

العلیا لجنة القیام عن طریق ، دراسيكل فصل  بدایة فيالدراسیة ل ونشر الجدو إعدادتتم متابعة عملیة 

للتحقق من ) ) ١(نموذج متابعة العملیة التعلیمیة ( األقساماسلة كافة بمر الجدولسیر  الخاصة بمتابعة

) إن وجدت(أسباب تأخر اإلعداد واإلعالن بالتواریخ مع توضیح  مبینةإعالن الجداول إتمام وعملیة 

  المرات القادمة  يفتالفیھا ل

إعداد تقریر لجنة والعن طریق  الدراسيمن بدایة الفصل  أسبوع هأقصاموعد  في األقسامردود یتم تجمیع 

متضمنا المقترحات والتوصیات الالزمة إلي لجنة شئون التعلیم والطالب  مجمع یرفع
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 وحدة ضمان الجودة

لتأخر ومخاطبة األقسام ا وأسباب المتأخرة األقسامللوقوف على  لمناقشتھا ورفعھا إلي مجلس الكلیة

  .المعنیة بما یقرره مجلس الكلیة
  

  :انتظام العملیة التعلیمیةمتابعة  آلیة  ٣. ١.١

  :من خالل جھتین مختلفتین ،أسبوعیاتتم متابعة انتظام العملیة التعلیمیة 
 عملیة سیر ال ةتابعرئیس مجلس القسم بم. د.تقوم لجان مشكلة في األقسام المختلفة تحت إشراف السید أ

الطالب التعلیم و نئووكیل الكلیة لش . د.السید أ إلىیرسل  أسبوعيالتعلیمیة داخلھا و تقوم بعمل تقریر 

تعوق انتظام العملیة  التيیوضح المشاكل ، الجدولمتابعة سیر العلیا للجنة العلي لعرضھا 

الزمن الخاص / ل القاعات شغاإوضح ذي یوال) ٢(متابعة العملیة التعلیمیة  نموذجویرفق معھ التعلیمیة 

  .بكل قسم

  الخاصة بوحدة متابعة الان لجبالتعاون مع  الجدول الدراسىاللجنة العلیا لمتابعة سیر تقوم

سیر العملیة التعلیمیة للكلیة ككل وعمل تقریر ل أسبوعیةمتابعة ضمان الجودة بعمل 

/ القاعات إشغال  توضح والتي) ٣(نموذج متابعة العملیة التعلیمیة معھ رفق یأسبوعي 

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  د.ویرفع إلى السید أ الزمن الخاصة بالكلیة ككل

 أن ، في حال وجود حاالت طارئة أو عدم انتظام واضح في العملیة التعلیمیة، للجنة العلیا

لتدارك  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب باتخاذ اإلجراءات الالزمة.  د.تفوض السید أ

 .األمر مع إحاطة مجلس الكلیة علما بما تم من إجراءات
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 وحدة ضمان الجودة

  ) ١ ( الجدول والخطة الدراسية نموذج متابعة

  ...................الفصل الدراسي     .................................................................بقسم  الجدول الدراسىمتابعة  
  

  مالحظات  ال  نعم  األسئلة  م
  )فى حالة االجابة بال المعوقات(

في الوقت  هل تم االنتهاء من الجدول الدراسي الخاص بالقسم .١
  ؟ المحدد

      

قبل  الدراسى الجدول اخذ آراء ممثلین لطالب والمستفیدین فىهل تم  .٢
  اعالنة

      

        و على موقع الكلیة؟  ؟ هل تم نشر الجدول فى مكان واضح للطالب .٣
        خطة الدراسیة للقسم؟هل تم اعتماد ال .٤
هل تم اخطار جمیع أعضاء هیئة التدریس والمنتدبین والهیئة  .٥

  ؟بالجدول الدراسي والخطة الدراسیة المعاونة
      

   فى موعد غایته نهایة األسبوع األول من بدء العام الدراسي النموذج یقدم.  
 إذا كانت االجابة بال اذكر أسباب المعوقات.          

  قسمرئیس مجلس ال
 (                      )  
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 وحدة ضمان الجودة

  ) ٢( نموذج متابعة العملية التعليمية  
  ..........................الفصل الدراسي         ..........................................................قسم 

  

    

    ٢٠/       /          جدول المتابعة للجدول الدراسي بتاریخ

  القاعة
  

  أیام 
                       عاألسبو

ت
ـــب

ــــ
سـ

ال
  

  الساعة

٩-٨                                    

١٠-٩                                    

١١-١٠                                    

١٢-١١                                    

١-١٢                                    

٢-١                                    

٣-٢                                    

٤-٣                                    

٥-٤                                    

٦-٥                                    

٧-٦                                    

٨-٧                                    

ً للجدول الدراسي     ).یتم التظلیل في األوقات التي یجب أن تكون بھا محاضرات أو تمارین وتترك غیر مظللة في حال عدم وجود محاضرات أو تمارین(یتم تظلیل جمیع الخانات طبقا
          شاغرة إذا كانت القاعةفى األماكن المظللة ) (وعالمة كانت ھناك عملیة تعلیمیة بالفعل إذا  فى األماكن المظللة) (عالمة برجاء وضع  
ً إلى كل من مكتب السید األستاذ الدكتور    وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ووحدة ضمان الجودة بالكلیة/ یتم رفع ھذا التقریر أسبوعیا

  رئیس مجلس القسم                                           لمتابعةمسئول ا 
  (                )                                      (                   )  
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 وحدة ضمان الجودة

  مثال
  ...................االول:.الفصل الدراسي    ...........................................ھندسة االنشاءات:   قسم 

  

    ١/٩/٢٠٠٠-المتابعة الیومى للجدول الدراسي بتاریخجدول 

  القاعة
  

  أیام 
  األسبوع

عة
سا

ال
  

             )٦(ص )٥(ص )٣(ص )١٤(ق  )١٢(ق )١١(ق )٩(ق )٦(ق )٥(ق )٤(ق )١(م )ج(م )ب(م  )أ(م

ثاء
ثال

ال
  

٩-٨                                       
١٠-٩                                     

١١- ١٠                                     
١٢- ١١                                 
١- ١٢                                    
٢-١                                         
٣-٢                                      
٤-٣                                  
٥-٤                                    
٦-٥                                  
٧-٦                                    
٨-٧                                          

ً للجدول الدراسي                           ).یتم التظلیل في األوقات التي یجب أن تكون بھا محاضرات أو تمارین وتترك غیر مظللة في حال عدم وجود محاضرات أو تمارین(یتم تظلیل جمیع الخانات طبقا
          فى األماكن المظللة إذا كانت القاعة شاغرة) (ك عملیة تعلیمیة بالفعل وعالمة فى األماكن المظللة إذا كانت ھنا) (برجاء وضع عالمة                        
ً إلى كل من مكتب السید األستاذ الدكتور       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ووحدة ضمان الجودة بالكلیة/ یتم رفع ھذا التقریر أسبوعیا

  رئیس مجلس القسم                                                        مسئول المتابعة                             
                                                 (                )                                                   (                   )  
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 وحدة ضمان الجودة

  ) ٣( نموذج متابعة العملية التعليمية  
  ..........................فصل الدراسي                 لیمیةالعملیة التع سیر لجنة متابعة

    ٢٠/       /          جدول المتابعة الیومى للجدول الدراسي بتاریخ

القاعة
  

  أیام 
عة  األسبوع

سا
ال

  

قاعة 
)١(  

قاعة 
)٢( 

قاعة 
)٣( 

قاعة 
)٤( 

قاعة 
)٥( 

قاعة 
)٦( 

قاعة 
)٧( 

قاعة 
)٨( 

قاعة 
)٩( 

قاعة 
)١٠( 

قاعة 
)١١( 

قاعة 
)١٢( 

قاعة 
)١٣( 

قاعة 
)١٤( 

قاعة 
)١٥( 

صالة 
)١ (

  عمارة

صالة 
)٢ (

 عمارة

صالة 
)٣ (

 عمارة

صالة 
)٤ (

 عمارة

صالة 
رسم 

)١(  

صالة 
رسم 

٢١(  

صالة 
رسم 

)٣(  

صالة 
رسم 

)٤(  

صالة 
رسم 

)٥(  

صالة 
رسم 

)٦(  
مدرج 

  )أ(
مدرج 

  )ب(
مدرج 

  )ج(
مدرج 

)١(  
مدرج 

)٢(  
مدرج 

)٣(  

ت
ـــب

ــــ
سـ

ال
  

٩-٨                                                                

١٠-٩                                                                
١٠-
١١                              

                
      

      
      

١١-
١٢                              

                
      

      
      

١-١٢                                                                

٢-١                                                                

٣-٢                                                                

٤-٣                                                                

٥-٤                                                                

٦-٥                                                                

٧-٦                                                                

٨-٧                                                                

ً للجدول الدراسي                           ).یتم التظلیل في األوقات التي یجب أن تكون بھا محاضرات أو تمارین وتترك غیر مظللة في حال عدم وجود محاضرات أو تمارین(یتم تظلیل جمیع الخانات طبقا
          فى األماكن المظللة إذا كانت القاعة شاغرة) (ك عملیة تعلیمیة بالفعل وعالمة فى األماكن المظللة إذا كانت ھنا) (برجاء وضع عالمة                        
ً إلى كل من مكتب السید األستاذ الدكتور       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ووحدة ضمان الجودة بالكلیة/ یتم رفع ھذا التقریر أسبوعیا

    المتابعةمسئول لجنة                                     
)      (
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 وحدة ضمان الجودة

 مصادر التعلیمكفاية وتطور متابعة  .١.٢
 

المنبثقة من وحدة ضمان الجودة و المشكلة بقرار من  لفرص التعلیم و البنیة التحتیحةلجنة تقوم 
ینایر  ١٥و المنعقدة بتاریخ الثالثاء   ٢٠٠٧/٢٠٠٨مجلس الكلیة بجلستة الثامنة للعام الجامعى

ووضع تصور لسد الفجوة مع المعاییر القیاسیة  در التعلیمبمتابعة كفایة و تطویر مصا ٢٠٠٨
 ورفعھا إلي مجلس الكلیة لمدیر وحدة ضمان الجودةوترفع تقاریر ) إن وجدت(

 المساحات، مكتبة لا، االجهزة ، المعامل ، آلية متابعة القاعات ١.١.٢
 . الخ... والتجھیزات احاتالمسمن حیث ... المكتبة ، جھزةاأل، المعامل، القاعات وتشمل متابعة حالة

  :تياآلفى اطار خطة المتابعة یتم عمل و

الخاصة بكافة  اإلحصاءاتبعمل قبل بدایة العام الدراسي  لجنة لفرص التعلیم و البنیة التحتیحةتقوم 
مقارنتھا بالمعاییر القیاسیة المحددة من قبل الھیئة وذلك  إلىمصادر التعلیم من قاعات ومعامل وما 

نموذج متابعة العملیة "متضمنا مدیر وحدة ضمان الجودة یرفع من السید  عمل تقریروالقومیة 
 لمناقشتھا ورفعھا إلي مجلس الكلیة )"٤(التعلیمیة 

  
 آلية متابعة توصيف البرامج و المقررات و تقديم التقارير  ٢.١.٢

  تو مراجعة و تصحیح توصیف البرامج و المقررات وتقاریر المقرراو تشمل تجمیع 
  :تيفى اطار خطة المتابعة یتم عمل اآلو

  متابعة توصيف البرامج و المقررات
  المنبثقة من وحدة ضمان  توصیف و تقاریر المقررات و البرامج الدراسیةلجنة تقوم

و   ٢٠٠٧/٢٠٠٨الجودة و المشكلة بقرار من مجلس الكلیة بجلستة الثامنة للعام الجامعى
بمراسلة كافة  الثاني الدراسيالفصل بعد نھایة  ٢٠٠٨یر ینا ١٥المنعقدة بتاریخ الثالثاء 

 )في حال تحدیثھا( االقسام لتجمیع توصیف البرامج و المقرارت الخاصة بجمیع االقسام
لمقررات على ان ا وعلى ان یقوم كل قسم بتحدید مراجع خارجى لمراجعة البرنامج 

  .ومن المراجعین الخارجیین یكون استاذ فى نفس التخصص
 الفصل  نھایةمن  اسابیع ثالثةید عن زالبرامج و المقررات فى مدة الت توصیفتجمیع  یتم

  الثاني الدراسى
  البرامج و بمراجعة  توصیف و تقاریر المقررات و البرامج الدراسیةلجنة تقوم

مدیر وحدة ضمان الجودة الى یرفع من السید  المقرارت لالقسام المختلفة وعمل تقریر
إلي لجنة شئون التعلیم والطالب متضمنا لرفعة لشئون التعلیم والطالب  وكیل الكلیة. د.أ

في  اسماء المرشحیین الخارجیین التخاذ االزم لمراجعة توصیف البرامج والمقررات
  خمسة اسابیع من نھایة الفصل الدراسى الثانيموعد أقصاه 

 توصیف و ى لجنة یقوم المراجع الخارجى بمراجعة البرامج و المقررات وتقدیم تقریر ال
 علي األقل قبل بدایة العام الدراسي بثالثة اسابیع تقاریر المقررات و البرامج الدراسیة
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   تحفظ بالقسم نسخھ ورقیة والكترونیة من توصیف البرامج وجمیع المقررات وترسل
وكیل الكلیھ لشئون التعلیم / د.نسخھ كاملھ الى وحده ضمان الجوده ونسخة مماثلة الى أ

  .ب والطال
  بالنسبھ للمقررات التى تدرس من اعضاء ھیئة تدریس من خارج الكلیة یتم متابعة

توصیف تلك المقررات من استاذ المادة بالتعاون مع منسق المقرر ورئیس القسم  للتأكد 
  .  من إنجازھا 

  یعرض توصیف البرامج التعلیمیة والمقررات على المقیم الخارجي وعمل أي تعدیالت
 .أن وجدت 

  یرسل رئیس مجلس القسم توصیف المقررات لألساتذة أو القائمین على التدریس قبل
ً على االقل  ٢٠بدایة تدریس المقررات بـ    .عشرون یوما

  والمقررات ) تخریج دفعة(یراجع توصیف البرامج الدراسیة كل أربع أو خمس سنوات
لمیة وتضاف التعدیالت كل سنتین على االقل لتسایر المعاییر االكادیمیة والتطورات الع

لتوصیف المقرر وتعتمد بواسطة مجلس القسم ومنسق المقرر وترسل النسخة الجدیدة 
إلي مدیر وحدة ضمان الجودة ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب لتنفیذھا في العام 

  .التالي
  یجوز إجراء تعدیل بعد مرور عام واحد عند وجود قصور ملحوظ في التوصیف بعد

  ة مجلس القسمموافق
  لما ھو بتوصیف المقرر ً  .یقوم األساتذة بالتدریس طبقا
  یشرح القائم بالتدریس للطلبة محتویات توصیف المقرر قبل البدء في التدریس حتى

یتمكن الطالب من معرفة األھداف التعلیمیة لمحتوى المقرر و الطرق التي سوف یتم 
  .تقییمھ على أساسھا 

 دریس معوقات في تدریس المقرر كما ھو بالتوصیف یجب تسجیل إذا وجد القائم على الت
ذلك فى تقریر المقرر وإبالغ رئیس القسم لدراسة المعوقات مع مجلس القسم واقتراح 

    .الحلول المناسبة لتحقیق األھداف التعلیمیة
 تقرير المقررات متابعة
  خاطبات لألقسام بإرسال م لجنة توصیف و تقاریر المقررات و البرامج الدراسیةیقوم

 .العلمیة إلعداد تقاریر المقررات قبل نھایة الفصل الدراسي بأسبوعین 
  یقوم رئیس القسم بتوزیع نماذج التقاریر على القائمین بتدریس المواد المختلفة وتحدید

 .الستالم التقاریر كاملة ومعتمدة من األساتذة ) أسبوع بعد ظھور النتیجة(موعد 
 مع األساتذة القائمین على التدریس  بعد استالم التقاریر ً یعقد رئیس القسم اجتماعا

وأعضاء مجلس القسم لدراسة التقریر و إلي أي مدى حقق تدریس المقرر األھداف 
التعلیمیة والمعاییر األكادیمیة اضافة الى دراسة ما یختص بالمشاكل التى واجھت أداء 

  .بتقریر المراجع الخارجي المقرر واقتراحات التطویر وكذلك الرد على ماجاء 
  بناء على دراسة التقریر یحدد مجلس القسم والقائمین على التدریس ، التغیرات التي

األسبوع الثاني من (یجب أن تضاف إلي توصیف المقرر قبل بدء العام الدراسي التالي 
 ) .شھر سبتمبر
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  یرسل رئیس القسم إلي مدیر وحدة ضمان الجودة ووكیل الطلبة لشئون التعلیم والطالب
  :صور من اآلتي

  تقریر البرامج والمقررات معتمدة من مجلس القسم.  
  نسخھ من محضر اجتماع القسم الذي تم فیھ مناقشة تقریر المقررات والبرامج

  .ودراسة أسباب المعوقات والمشاكل 
 خذھا القسم للتغلب على الصعوبات في العام الدراسي التالي القرارات التي ات

  .والخطة التنفیذیة لتطویر أداء المقررات الدراسیة والبرامج
  فى (بتجمیع تقاریر المقررات  البرامج الدراسیة لجنة توصیف و تقاریر المقررات وتقوم

  اعالن النتیجة من اسابیع ٣فى موعد اقصاة  بعد اعالن النتیجة) نھایة الفصل الدراسى
  للسید مدیر وحدة  بتقدیم تقریر لجنة توصیف و تقاریر المقررات و البرامج الدراسیةتقوم

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب إلي لجنة شئون . د.للسید أ ضمان الجودة لرفعة
 :التعلیم والطالب متضمنا

a( تقریر المراجعة الداخلیة للجنة 
b( تقریر المراجع الخارجى 
c( ر المقرراتتقاری 
d(  التوصیات المقدمة من لجنة متابعة كفایة وتطویر مصادر التعلیم بناء على

 التقاریر السابقة
 الزم لوذلك التخاذ ا

 كفاية و تطوير اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةآلية متابعة    ٣.١.٢
االقسام المختلفة ة بالنسبة العداد الطالب داخل وتشمل كفایة اعداد ھیئة التدریس و الھیئة المعاون

خطة الكلیة لتدریب أعضاء ھیئة ( وكذلك متابعة تطویر اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة من خالل 
  .و المعتمدة لدى الكلیة وفقا لالحتیاجات الفعلیة)  التدریس ومعاونیھم

  :فى اطار خطة المتابعة یتم عمل االتى
تقوم لجنة متابعة كفایة ) وع من نھایة العام الدراسىفى موعد اقصاة اسب(فى نھایة العام الدراسى 

  یشمل مصادر التعلیم بتقدیم تقریر 
النسبة الحالیة العضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة الى اعداد الطالب داخل االقسام المختلفة  
 داخل  ذیادة اعضاء ھیئة التدریس او اعادة توزیع الطالب(التوصیات المقترحة بشأن ھذة النسبة

  )االقسام
 للعام المنتھى  ) خطة الكلیة لتدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم( ما تم انجازة من خالل  
المقترحة للعام الجدیدلخطة التدریب  التوصیات  

التخاذ  شئون التعلیم والطالب  ون التعلیم و الطالب والى لجنةئیرفع التقریر الى السید وكیل الكلیة لش
 .مزالال
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  ٤ ( العملية التعليمية  ج متابعةنموذ (  
  ساحات األرضیة توزیع الم :معاییر المساحات والتجھیزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق

  
  :الكلیـــــــــــات - ١

الحد   NORMSمحاور االعتماد 
  األدنى

الوضع 
  الحالي

  المستھدف  الفجوة

ً لنوع الكلیة           :المساحة المخصصة لكل طالب بالكلیة وفقا
        ٢م ١٢  )الهندسة والمعاهد التكنولوجیة والصناعیة(كلیات 

          :قاعات المحاضرات العامة
        ٢م ١.٥  المساحة المخصصة لكل طالب

          :قاعة التدریس
من % ٤٠  الطاقة االستیعابیة لقاعات التدریس

مجموع طالب 
  الكلیة

      

        ٢م ٢  المساحة المخصصة لكل طالب
          تبراتالمعامل والمخ

          المعامل الدراسیة للطالب
طالب  ٣٠  الطاقة االستیعابیة

  كحد أقصى
      

        ٢م ٦  المساحة المخصصة لكل طالب بالكلیات العملیة
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المدى المقترح   NORMSمحاور االعتماد 
  من قبل الھیئة

  المستھدف  الفجوة  الوضع الحالي

          :المعامل البحثیة للدراسات العلیا
/ حة المخصصـــــــــة لكـــــــــل باحـــــــــث المســــــــا

  دراسات علیا
        ٢م ٥

          معامل الحاسب اآللي
        ٢م ٢  المساحة المخصصة لكل طالب

          معامل اللغات واإلحصاء
        ٢م ٢  المساحة المخصصة لكل طالب

          معامل علم النفس
        ٢م ٣  المساحة المخصصة لكل طالب

          معمل تكنولوجیا التعلیم
          خصصة لكل طالبالمساحة الم

من الطالب % ٤  نسبة االستیعاب الكلیة
  المسجلین

      

        :المعامل البحثیة التطبیقیة للكلیات العملیة
        :من حیث المساحة المخصصة لكل طالب وفقًا لنوع الكلیة

        ٢م ١٠  كلیات قطاع الهندسة
        Heavy Engines Machineمعمل المعدات أو المحركات الثقیلة 
        ٢م ٦  المساحة المخصصة لكل طالب
  )معمل الكھرباء(معمل للمواد أو الماكینات الكھربیة 

 strength of materials electric machine  
      

        ٢م ٤  المساحة المخصصة لكل طالب
م  تدیو والمرس دن (االس یط الم اري وتخط ي ومعم م ھندس رس

ة  ت  –المعماری میم –نح الوریوس ) تص الب البك ات  /لط الدراس
  )العلیا

      

من الطالب % ٣  الطاقة االستیعابیة
  المسجلین

      

        ٢م ٣.٥  المساحة المخصصة لكل طالب
          :الندوات/ المؤتمرات / قاعة السیمنار 

        ٢م ١٥٠  المساحة الكلیة
        ٢م ٢  المساحة المخصة لكل طالب

          :الورش والمشاغل
        ٢م ٣  المساحة المخصصة لكل طالب
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المدى المقترح   NORMSمحاور االعتماد 
  من قبل الھیئة

  المستھدف  الفجوة  الوضع الحالي

        %١  السعة الكلیة
          :المكتبة

من اجمالي % ٨  السعة الكلیة
  المستفیدین

      

        ٢م ١.٥  المساحة المخصصة لكل طالب للقراءة
دراسـات / المساحة المخصصـة لكـل باحـث

  علیا للقراءة
        ٢م ٢

          ):رعایة الشباب(مبنى الخدمات الطالبیة 
        ٢م ٠.٨ – ٠.٥  المساحة المخصصة لكل طالب

          :دورات المیاه
        ٢م ٢.٥  المساحة المخصصة لكل طالب
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  المردودمتابعة  ٣.١
من اجراءات لتطویر العملیة  هة ما تم اتخاذوحدة ضمان الجودة بمتابعالتابعة ل المردودتقوم لجنة متابعة 

دراسة  –ریج قیاس راى الخ –قیاس رضاء الطالب (التعلیمیة من خالل متابعة مردود ذلك عن طریق 
الفصل هایة عن طریق قیام اللجنة في نو ذلك ) آلیة التظلمات  –آلیة الشكاوى  –متطلبات السوق 

  بعمل االتى) نصف سنوى( الدراسى
  بتجمیع نتائج كافة النماذج و االستفتاءات السابقة و عمل تقریر یشمل التوصیات المقترحة لتطویر

  العملیة التعلیمیة 
 مع نهایة كل فصل دراسى(تقریر نصف سنوي  و تقدیم من اجراءات المتابعة ةمراجعة ماتم اتخاذ (

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب لمناقشته . د.السید أالیضاح االنجازات ونقاط الضعف للعرض على 
 واتخاذ االجراءات الالزمة

 والطالب للتعامل مع المواقف وكیل الكلیة لشئون التعلیم . د.یتم رفع تقریر عاجل للسید أ، عند الضرورة
  الطارئة والتي تعیق العملیة التعلیمیة التخاذ إجراءات تصحیحیة فوریة

  
 

 

  :قياس رضاء الطالب ١.٣.٢
استبیان عن اجراءات  - استبیان عن تدریس المقرر  :مثل(یتم قیاس رضاء الطالب من خالل استبیانات 

 االستبیانات بنتیجة تحلیل ضمان الجودة وحدة طارإخویتم ) استبیان عن آلیة الشكاوى -القید والتحویل 
وتقدیمه الي  عن ذلك إلعداد التقریر الالزم دراسي فصلنهایة كل  فيوعینة من االستبیانات المقدمة 

  .المختص
صنادیق الشكاوى وفقًا للنموذج دراسة شكاوي الطالب عن طریق عن طریق قیاس رضاء الطالب كما یتم 

ویتم إعداد إحصائیات  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ ید األستاذ الدكتورالمعد لذلك من قبل الس
  .وتقاریر دوریة مفصلة عن رضاء الطالب
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 :قياس رأى الخريج واالستفادة منه ٢.٣.٢
ومن خالل صفحة الخریجین علي  العملیة التعلیمیة بالكلیة عناستبیان یتم قیاس رأي الخریج عن طریق 

وحدة ضمان الجودة بنتیجة تحلیل  إخطارویتم  ومن خالل وحدة الخریجین موقع شبكة المعلومات
  .عن ذلك التقریر الالزم االستبیانات وعینة من االستبیانات المقدمة في نهایة كل فصل دراسي إلعداد

  
  

 :دراسة متطلبات السوق ٣.٣.٢
لعمل وفقًا للنموذج یتم دراسة متطلبات السوق عن طریق مجموعة من االستبیانات التي توزع على أصحاب ا

وكذلك مقابالت  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/ المعد من قبل السید األستاذ الدكتور
ویتم إخطار وحدة ضمان الجودة بنتیجة تحلیل االستبیانات وعینة من  شخصیة ودعوات لزیارة الكلیة

وتستخدم تلك البیانات في  .عن ذلك ریر الالزماالستبیانات المقدمة في نهایة كل فصل دراسي إلعداد التق
  .تطویر العملیة التعلیمیة وبخاصة عند تطویر اللوائح

  
 

 :آلية الشكاوى ٤.٣.٢
التعلیم و الطالب و المعتمد فى وكیل الكلیة لشئون / بل السید األستاذ الدكتورمن قِ المعدة  وىاشكلاآلیة  استخدام تمی

مرفق طیه النموذج (. ٨/١٢/٢٠١٠المنعقدة بتاریخ  ٢٠٠٩/٢٠١٠امعى للعام الج السابعةه تجلسب مجلس الكلیة
  )المعد آللیه الشكاوى

وكیل الكلیة / د.السید أ:  برئاسةمجلس الكلیة من تم تشكیل لجنة لفحص الشكاوى وتوزیعها ومتابعتها وتعتمد یو 
      : وعضویة كل من  لشئون التعلیم والطالب

  تدریسإثنین من السادة أعضاء ھیئة ال – ١
  شئون الطالب مسئولي  إثنین من السادة -٢

 

 :لتظلماتآلية ا ٥.٣.٢
التعلیم و الطالب و المعتمد فى مجلس وكیل الكلیة لشئون / من قبل السید األستاذ الدكتور آلیة للتظلمات استخدام تمی

 )تظلماتمرفق طیه النموذج المعد آللیة ال(وتستخدم تلك اآللیة في تطویر العملیة التعلیمیة . الكلیة
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  آلیه الشكاوى
  

یتقدم الطالب بتقدیم شكواه من خالل نموذج معد فى شئون الطالب وله الحق أن یسمي اسمه أو ال یسمي  .١
 .اسمه أو بیاناته

أمام  –فى مداخل الكلیات  –أمام المدرجات (تركیب صنادیق الشكاوى موزعة فى اماكن مختلفة بالكلیة مثل  .٢
 .ادیق بأرقام واضحةوترقم الصن) األقسام العلمیة

 .عمید الكلیة بفحص الشكاوي وتوزیعها ومتابعتها/ یتم تشكیل لجنة خاصة بمعرفة السید األستاذ الدكتور .٣

یكلف بعض موظفي شئون الطالب بتجمیع الشكاوى من الصنادیق المختلفة تحت اشراف أحد أعضاء لجنة  .٤
ویتم فرزها وعرضها على اللجنة . ذلكفحص الشكاوي كل أسبوع ویتم تسجیل الشكاوى فى سجل مخصوص ل
 .المشكلة والتي تقوم بدورها بتوزیعها على الجهات المختصة للرد علیها

ذا كانت الشكاوى  .٥ یتم الرد على الشكاوى الغیر مسماه أو العامه من خالل لوحة اعالنات مخصصة لذلك وإ
ى المختلفة من خالل اللجنة خالل ویكون الرد على الشكاو . مسماه یتم الرد على الطالب وتوقیعه بالعلم

 .اسبوع

  
یتم االعالن عن آلیه الشكاوى فى دلیل الطالب وعلى الموقع االلكتروني الخاص بالكلیة ویتم اعالنها على لوحات 

  .حائط بالكلیة بعد موافقة الجهات المختصة
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  آلیة تظلمات الطالب من درجات التحریرى فى المواد المختلفة
  :تظلمات الطالب من درجات التحریرى ألى مقرر طبقا للخطوات التالیةآلیة یتم استخدام 

طبقـا لقـرارات مجلـس الجامعـة فـى (یتقدم الطالب خالل أسبوعین مـن ظهـور النتیجـة علـى شـبكة المعلومـات  -١
بطلب إلى السید وكیل الكلیـة لشـئون التعلـیم والطـالب متضـمنا رغبتـه فـى إعـادة رصـد مقـرر أو ) هذا الشأن

والذى قوم سیادته بإحالته لشئون الطالب إلعـداد اإلسـتمارة الخاصـة بـذلك بعـد سـداد ) میها الطالبیس(أكثر 
 ).طبقا لقرارات مجلس الجامعة فى هذا الشأن(الرسوم المقررة 

یقوم السید األستاذ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بتوجیه اإلستمارة المعـدة مـن مسـئول الفرقـة بشـئون  -٢
 :رئیس الكنترول المختص ببحث النقاط اآلتیةالطالب إلى 

التأكـد مــن تصــحیح كـل أجــزاء الســؤال ویكــون مجموعهـا مطــابق لدرجــة السـؤال والتــى تمیــز بوضــعها   -  أ
ُســتدعى أســتاذ (داخــل مربــع  وفــى حالــة عــدم تصــحیح ســؤال أو جــزء منــه یــتم إخفــاء إســم الطالــب وی

 ).المادة لتصحیحه

وفـى حالـة (علـى مرایـة كراسـة اإلجابـة والتأكـد مـن مطابقتهـا لـه التأكد من نقل جمیع درجات األسئلة   - ب
 ).نقل درجة سؤال إلى المرایة بقیمة خطأ یتم تصویبها بمعرفة الكنترول بقلم مغایر

وفــى حالــة وجــود خطــأ فــى الجمــع یقــوم (التأكــد مــن صــحة مجمــوع درجــات األســئلة باألرقــام والتفقــیط   - ت
 ).الكنترول بإعادة الجمع بقلم مختلف

البــد مــن كتابــة (تأكـد مــن مطابقــة مقــام الدرجــة علــى الكراســة لدرجـة التحریــرى طبقــا لالئحــة الكلیــة ال  - ث
وفى حالة وجـود إخـتالف فـى درجـة المقـام عـن درجـة ) مقام الدرجة على كل كراسة من قبل المصحح

یم الالئحــة یقــوم الكنتــرول المخــتص بفكتــرة الــدرجات بقلــم مختلــف ویحــاط وكیــل الكلیــة لشــئون التعلــ
 .والطالب بذلك والذى بدوره یحیط عمید الكلیة ورئیس القسم المختص بالواقعة لمنع تكرارها

ــذین لهــم فرصــة دخــول اإلمتحــان مــن الخــارج أو لمــواد   -  ج التأكــد مــن فكتــرة درجــة التحریــرى للطــالب ال
) یـرىتضاف درجـة أعمـال الفصـل علـى درجـة التحر (التخلفات أو الدور الثانى لطالب الفرقة النهائیة 

 .شفوى لهم/مع التأكد من وجود درجة عملى

فى حالة وجود إختالف فى نتیجة الطالب فى مقرر أو أكثر سـواءا بالزیـادة أو النقصـان والتـى یترتـب علیهـا  -٣
نتیجــة الطالــب ترفــع مــذكرة مــن رئــیس الكنتــرول المخــتص إلــى وكیــل الكلیــة لشــئون التعلــیم والطــالب والــذى 

 .لیة لعرضها على مجلس الكلیةبدوره یرفعها إلى عمید الك
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یتم عرض قرار مجلس الكلیة بهذا الشان علـى السـید األسـتاذ الـدكتور نائـب رئـیس الجامعـة لشـئون التعلـیم  -٤
 .والطالب إلتخاذ ما یلزم

بعـــد رد الســـید األســـتاذ نائـــب رئـــیس الجامعـــة علـــى الموضـــوع یـــتم تعـــدیل الشـــیت واإلعـــالن بمعرفـــة رئـــیس  -٥
ــغ إدارة ا ــرول وتبل ــب الكنت ــغ الطال ــات بالجامعــة لتعــدیل نتیجــة اإلعــالن الخاصــة بهــا ویبل لتســجیل واإلمتحان

ــــب مــــن رســــوم  ــــه الطال ــــرد مــــا دفع ــــالعلم وی ــــع ب ــــتظلم مــــن خــــالل إدارة شــــئون الطــــالب والتوقی بنتیجــــة ال
 .للمقررات الذى تم تصویبه فى صالح الطالب/للمقرر

 

أكثر بناءا على طلبه فى مكتب األستاذ  یمكن للطالب اإلطالع على صورة كراسة اإلجابه لمقرر أو
. جنیه عن كل مقرر ٣٠٠الدكتور وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب وذلك بعد دفع رسوم قدرها 

ویتم رفع هذه اآللیة على السید األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب بعد 
  .ة هى جهة اإلختصاص فى ذلكموافقة مجلس الكلیة على ذلك ألن مجلس الجامع
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  تقویم العملیة التعلیمیةآلیة 
ة ما تم اتخاذة من اجراءات لتطویر العملیة فى وحدة ضمان الجودة بمتابع المردودتقوم لجنة متابعة 

مع (تقریر نصف سنوي  و تقدیم)  ٣-١هذا باالضافة لمتابعة المردود السابق ذكرة فى البند (التعلیمیة 
  ویشمل التقریر) فصل دراسىنهایة كل 

  مجلس الكلیة" ایضاح االنجازات ونقاط الضعف للعرض على الجهات المختصة 

  داخلي ولجنة التقییم اللجنة عرض كافة الدراسات والتوصیات والمقترحات والخطوات التنفیذیة علي
  .إلبداء الرأي والتقییمتقییم خارجي 

 رة الكلیة لمقارنة األداءعمل زیارات للكلیات المناظرة ودعوتهم لزیا. 

  
  
  
  

  تطویر خطة المتابعةآلیة 
  وفقا اآللیة االتیةتطویر خطة المتابعة یتم 
 ال یسمح بتغیر الخطة اال بعد مرور عامیین من بدأ تنفیذ الخطة الحالیة  
  لجنة شئون التعلیم و الطالب بمجلس الكلیة التخاذ الالزم نحویتم تطویر الخطة بناء على توصیات من 

  تطویر الخطة 
  تشكیل لجنة لتطویر الخطة الحالیة مع امداد الجنة بالتوصیات المقدمة من بناء على قرار مجلس الكلیة یتم

 لجنة شئون التعلیم و الطالب التخاذ الالزم

  )ب(
  تقویم العملیة التعلیمیة

  )ج(
  ابعةتطویر خطة المت


