
1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 ألية الجودة لقسم هندسة األتصاالت و الحاسبات

 برنامج هندسة الحاسبات و التحكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 المحتويات

  مقدمة - 1

 الهيكل التنظيمى للقسم- 2

 برنامج هندسة الحاسبات والتحكم -3

 الهيكل التنظيمى لبرنامج هندسة االسبات والتحكم -311

 رؤية هندسة الحاسبات و التحكم -312

 رسالة برنامج هندسة الحاسبات والتحكم  -313

 السمات المميزة لبرنامج هندسة الحاسبات التحكم -.31

 األهداف العامة لبرنامج هندسة الحاسبات التحكم -.31

 السمات المميزة لخريج برنامج هندسة الحاسبات و التحكم -.31

 هندسة الحاسبات والتحكمالجدارات الخاصة ببرنامج  -.31

 

 مفاهيم ومصطلحات الجودة واالعتماد  -.

 االعتماد البرامجي  - .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 مقدمة -1
 من األكاديمية امجهابر و  العربية التعليمية للمؤسسات واالعتماد الجودة ضمان قضية تعد

 المستقبلية والتوقعات المعاصر الواقع فرضه ما ظل في الحاضر وقتنا في والملحة المهمة القضايا
 زاراتو  على ما  ز  ال أصبح لذلك .المجاالت كافة في العالي التعليم تدويل باتجاه جميعها تتجه التي

 الجودة مفاهيم بتطبيق واالهتمام التعليمية، بمؤسساتها االرتقاء العربي الوطن في العالي التعليم
 األكاديمية امجر الب ومختلف المؤسسات تلك وجودة أداء لتقويم رصينة علمية معايير واعتماد الشاملة

 .تقدمها التي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد بان الطالب هو محور انطالقا من إيمان 

العملية التعليمية فقد عملت منذ إنشائها على تفعيل دور الطالب كشريك أساسي في عمليات ضمان 

جودة التعليم، وحرصت على استطالع أراء الطالب من خالل االستبيان الطالبي السنوي الذي 

روني. إضافة إلى ذلك راعت الهيئة عند وضع معايير االعتماد للبرامج تطرحه على موقعها االلكت

و المؤسسات التعليمية المختلفة أن تضمن تلك المعايير للطالب الحق في تعليم جيد دون أي تمييز 

بين طالب التعليم الخاص و الحكومي أو بين الطالب و بعضهم داخل نفس المؤسسة، وأشركت 

 .الستطالع أرائهم حول تلك المعايير كطرف رئيسي معني بجودة التعليم الهيئة ممثلين عن الطالب

ومن خالل التواصل المستمر مع أبنائنا الطالب سواء من خالل أنشطة الهيئة المختلفة أو 

الموقع االلكتروني رصدنا تساؤالت متكررة لهم حول موضوع ضمان جودة التعليم واالعتماد، 

بإعداد هذا الدليل الذي يوفر ردا مبسطا على أسئلة الطالب األكثر  مما حدا بالهيئة إلى المبادرة

شيوعا في هذا المجال. فان الهيئة تؤمن بان جودة التعليم مسئولية مشتركة بين الطالب والجامعة 

وأن الطالب عليه أن يعرف حقوقه حتى يطالب بها، وعليه أيضا أن يدرك دوره في االرتقاء بالتعليم 

 .إلى حياة أفضلالذي هو سبيله 

أبنائي الطالب يسعدني أن أقدم لكم هذا الدليل آمال أن تجدوا فيه ما يجيب عن تساؤالتكم 

حول جودة التعليم و ما يحفزكم على العمل بايجابية لرفع مستوى األداء بكلياتكم و معاهدكم، فان 

 هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

 ،و ما التوفيق إال من عند هللا

 

 الهيئة إدارة مجلس رئيس

 عيد  محمد يحي يوهانسن/ د.أ
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الهيكل التنظيمى لقسم هندسة األتصاالت و  -2
 الحاسبات
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 والتحكم الحاسبات هندسة برنامج -3
 والتحكم الحاسبات الهيكل التنظيمى لبرنامج هندسة -.31
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 هندسة الحاسبات و التحكم رؤية -312
السعى الى التميز العلمى والبحثى على المستوى المحلى واإلقليمى فى مجال هندسة 

 الحاسبات والتحكم مع اإللتزام بدعم خطط التنمية المستدامة.

 

 رسالة برنامج هندسة الحاسبات والتحكم -313
ومهنيا وبحثيا لمواكبة التطور فى مجال هندسة الحاسبات إعداد مهندسين مؤهلين علمياً 

 والتحكم وبما يتالئم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز الخدمات المجتمعية.

 

 السمات المميزة لبرنامج هندسة الحاسبات و التحكم -.31
 

شراكات وإتفاقيات مع شركة هواواي وإنشاء أكاديمية هواوي بالمعهد والتي تساعد في مجال  .1

تدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي المجاالت والموضوعات التكنولوجية 

الحديثة باإلضافة إلي ربط ما يتم تدريسه في بعض المقررات بما هو موجود بسوق العمل 

 دولية للطالب. وتوفير إمتحانات 

شراكات وإتفاقيات مع وكالة الفضاء المصرية والتي تتيح للطالب بالتدريب علي تكنولوجيا  .2

الفضاء واألقمار الصناعية باإلضافة إلي المشاركة مع الوكالة في مشروعا ت التخرج التي 

 تطرحها وكالة الفضاء. 

 صرية. وجود خطة بحثية للقسم تتوافق مع الخطة البحثية للدولة الم .3

إجراء العديد من البحوث والمشروعات التطبيقية لخدمة المجتمع بالتعاون مع العديد من  ..

جهاز مدينة  –معهد بحوث اإللكترونيات  –مؤسسات الدولة )مركز بحوث القوات المسلحة 

 الشروق( إلنجاز هذه البحوث والمشروعات. 

الب والزيارات الميدانية مثل شركة التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة في مجال تدريب الط ..

الشركة  –يع الهيئة العربية للتصن –الهيئة القومية لإلنتاج الحربي  –بنها للصناعات اإللكترونية 

 وكالة الفضاء المصرية.  –شركة هواوي  –المصرية لإلتصاالت 

ت ايتميز البرنامج بحصول عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس علي درجات علمية من جامع ..

 مرموقة ومن مدارس علمية تتسم بالتميز. 

مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية عن طريق المشاركة في المسابقات المحلية والحصول  ..

 علي مراكز متقدمه. 

وجود أسر طالبية بشراكة وتعاون مع مؤسسات مثل معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات  .8

(IEEE.) 

 توافر عدد من الطالب الوافدين إلي البرنامج.  .9
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البرنامج كيان مهنى متخصصصع علميا فى تدريس مقررات متخصصصصصصة فى مجال هندسصصة  .11

 الحاسبات والتحكم.

البرنامج كيان تفاعلى يمارس مهامه من خالل الدارسصصين واإلداريين وأعضصصاء هيئة التدريس  .11

 فى بيئة ديناميكية داخل المعهد وخارجه.

علن ممصا يتيح سصصصصصصهولصة تنظيم العمل والترابط بين البرنامج وجود هي .12 كصل تنظيمي واضصصصصصصح وما

 وإدارات ووحدات المعهد. 

 التطوير المستمر ليتواكب مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات سوق العمل. .13

اإلعتمصاد علي التطور التكنولوجي واإلتصصصصصصصال وإسصصصصصصتخصدام الوسصصصصصصائصل الحصديثة في التدريس  ..1

ي رفع كفاءة إسصتغالل الوقت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتواصصل مما يسصاهم ف

 واإلداريين والطالب.

قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات ببرنامجيه اإللكترونيات واإلتصاالت، الحاسبات والتحكم  ..1

 ينتمي  إلي مؤسسة المعهد العالي للهندسة بالشروق والذي يتميز بما يلي:

عليمية علي إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد حصول المعهد ببرامجه الت -

بتاريخ  ..1بناءاً علي قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد رقم 

ولمدة خمس سنوات من هذا التاريخ كأول معهد هندسي خاص يحصل علي  .211مايو  29

 هذا اإلعتماد. 

 ة إتحاد المهندسين العرب.حصول المعهد علي عضوي -

 حصول المعهد علي عضوية إتحاد الجامعات العربية.  -

 حصول المعهد علي عضوية نقابة المهندسين المصرية. -

موقع جغرافي متميز والذي يمثل نقطة تالقي أكثر من محافظة من محافظات الجمهورية مما  -

ن توفير وسائل لنقل الطالب ميتيح خدمة أبناء عدد كبير من طالب المحافظات باإلضافة إلي 

 محافظات أخري.

دعم المعهد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في النشر العلمي وتحمل نفقات  -

 ومنح أيام تفرغ للعمل بالبحوث باإلضافة إلي تحمل نفقات الدراسات العليا للهيئة المعاونة. 

 بنسب من المصروفات الدراسية. دعم الطالب المتفوقين بإعفائهم نهائياً أو  -

 وجود وحدة للتطوير والتعليم اإللكتروني. -

 وجود وحدة لدعم الطالب. -

 وجود وحدة للبحث العلمي والدراسات العليا. -

 وجود وحدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. -
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حصول المعهد علي مراكز متقدمة في التقييم السنوي للجنة القطاع الهندسي بالمجلس األعلي  -

 للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 يوفر المعهد اإلسكان الجامعي.

 

  األهداف العامة لبرنامج هندسة الحاسبات التحكم -.31

إعداد مهندسين متميزين لديهم القدرة علي اإلبداع والتعلم الذاتي والبحث العلمي  .1

 واإلتصال الفعال في مجاالت هندسة الحاسبات والتحكم وتطبيقاتها المختلفة من خالل: 

إعداد وتأهيل الطالب وتدريبهم علي فهم مكونات وآداء وتحليل وتصميم نظم   111

 حكم وتطبيقاتها.الحاسب اآللي والبرمجيات ونظم الت

تدريب الطالب علي حسن التصرف وإتخاذ القرار والعمل كفريق وتقديم العروض  211

 وتطوير قدراتهم علي التمييز والتعريف والتحليل وحل المشاكل التي تواجههم.

 تقديم مستوي تعليمي متميز للطالب من خالل: .2

تطوير البرنامج التعليمي بما يتوافق مع التطور العلمي والتكنولوجي ومتطلبات   112

 سوق العمل.

 توفير فرص تدريبية متميزة ومتنوعة للطالب علي المستويات المختلفة. 212

 التطوير المستمر للمعامل.  312

 تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الفنية المتقدمة.  12.

تدريب الطالب علي تصميم وتنفيذ المشروعات التطبيقية واألنشطة البحثية   12.

 المتطورة.

 التأهيل والتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز اإلداري.  12.

 اإلرتقاء بالبحث العلمي والخدمة المجتمعية من خالل: .3

 التطوير المستمر للخطة البحثية.  113

الدعم المتنوع لتنفيذ البحوث العلمية وكذا توفير الخدمات المساهمة في توفير  213

 اإلستشارية والتدريبية والتثقيفية كخدمة مجتمع.

 عقد اإلتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والشركات ذات الصلة. 313

 

 السمات المميزة لخريج برنامج هندسة الحاسبات و التحكم -.31
ل وتصميم وتنفيذ لتحليتطبيق المعرفة المكتسبة للرياضيات والعلوم الطبيعية والمفاهيم الهندسية  -1

 ،لتلبية االحتياجات المطلوبة ضمن قيود واقعية.  الحاسبات ونظم التحكمأنظمة  
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تصميم وإجراء التجارب باستخدام انظمة الحاسبات ونظم التحكم المناسبة وكذلك تحليل وتفسير  -2

 يانات لتحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية المعقدة والمفتوحة.الب

تحليل وتشغيل وصيانة انظمة التحكم الرقمية والتناظرية ، واألنظمة المدمجة وشبكات الحاسب  -3

والبرمجيات وانظمة التشفير مع التركيز على قدرات التفكير االستقرائي ، وتحديد القواعد العامه 

 ألحداث التي تبدو غير ذات صلة.واالستنتاجات حول ا

استخدم التقنيات والمهارات واألدوات المتقدمة الحالية الالزمة  ومنها أنظمة التحكم الموزعة  -.

ية استخدام اإلشارات الحسو أنظمة التحكم اإلشرافي والحصول علي البيانات و التحكم الذكية و

لتطبيقات أنترنت األشياء  وإنجاز المهامالخ( للتحكم في االلة  -… -األطراف  –)إشارات المخ 

 و تطبيقات االنترنت و الجوال. في المدن الذكية

 –استخدام التقنيات واألدوات الحديثة في تطبيقات أنظمة التحكم المختلفة )الشبكات العصبية  -.

 الخ و تطبيقها باألنظمة الذكية لذوي االحتياجات الخاصة )المكفوفين - … -المنطق الضبابي 

وتمييز األشياء والتعرف عليها كتمييز الكلمات المنطوقة علي سبيل  الخ( -… -الصم والبكم  –

 . المثال

التعرف على متطلبات أنشطة األعمال المختلفة على مستوى التشغيل ومستويات صنع القرار.  -.

 ومعالجة مشاكل العمل باستخدام أدوات تحليل النظام و التقنيات.

 هندسة الحاسبات والتحكمالجدارات الخاصة ببرنامج  -.31
Learning Outcomes (LO’s) 

Competencies of engineering graduate (Level A) 

The engineering graduate must be able to: 

A- General Engineering NARS Competencies in 2018 

Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering 

fundamentals, basic science, and mathematics. 
A1 

Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze and interpret 

data, assess, and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering 

judgment to draw conclusions. 

A2 

Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified 

needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical, and 

other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of 

sustainable design and development. 

A3 

Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines, 

health and safety requirements, environmental issues, and risk management principles. 
A4 
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Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning. A5 

Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into 

consideration other trades requirements. 
A6 

Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multi-

cultural teams. 
A7 

Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of 

audiences using contemporary tools.  
A8 

Use creative, innovative, and flexible thinking and acquire entrepreneurial and 

leadership skills to anticipate and respond to new situations.  
A9 

Acquire and apply new knowledge, and practice self, lifelong and other learning 

strategies.  
A10 

 

Competencies of basic electrical engineering (Level B) 

The electrical engineering graduate must be able to: 

B- Electrical NARS Competencies in 2018 

B1 
Select, model, and analyze electrical power systems applicable to the specific discipline by 

applying the concepts of generation, transmission and distribution of electrical power 

systems. 

B2 
Design, model and analyze an electrical/electronic/digital system or component for a 

specific application; and identify the tools required to optimize this design.  

B3 
Design and implement elements, modules, sub-systems, or systems in 

electrical/electronic/digital engineering using technological and professional tools.  

B4 
Estimate and measure the performance of an electrical/electronic/digital system and circuit 

under specific input excitation and evaluate its suitability for a specific application.  

B5 
Adopt suitable national and international standards and codes to design, build, operate, 

inspect, and maintain electrical/electronic/digital equipment, systems and services.  

 

C- Computer Engineering and Control ARS 

C1: Recognize, explain, analyze, and describe computer elements, computer systems and 

information technology aspects systems  . 

C2: Use methodologies of software planning, estimation and scope management to 

discipline, diagnostics develop and design of artificial intelligence and database 

throughout the phase of the life cycle of system development. 

C3: Explain, describe, analyze and design, simulate, model, implement and test industrial, 

embedded systems, control systems and their applications to achieve acceptable quality 

measure   . 

C4: Explain, describe and analyze principles and advanced topics related to cloud computing, 

big data, computer networks, cryptography and communication systems, for network's 

performance, control and troubleshooting, maintenance and repair almost all types of 

systems. 
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 مفاهيم ومصطلحات الجودة واالعتماد -4

عند استخدام هذه المفاهيم والمصطلحات تؤكد الهيئة على المعانى الموضحة أمام كل منها 

هذه المفاهيم والمصطلحات قد تكون وردت بمعانى مختلفة فى مراجع أو  ، والهيئة على دراية بأن

أدلة أخرى. وتؤكد الهيئة على أن هذه المفاهيم قد تم تبسيطها بصورة كبيره لتعظيم االستفادة منها 

 بما يتناسب مع الفئة المستهدفة من هذا الدليل

 ما هي الجودة؟ -

هو مصطلح يعبر عن حالة شئ سواء كان هذا الشيئ هو منتج أو خدمة  Qualityالجودة 

أو مؤسسة أو برنامج دراسى أو تدريبى أو مستوى آداء عمل فالمنتج الجيد هو الذى يحقق بل يفوق 

توقعات المستهلك و يعنى أيضا مقدرة المنتج على الوفاء بمتطلبات وظيفته و أيضا مطابقة المنتج 

أثناء التصميم.و درجة استيفاء المتطلبات التي يتوقعها المستفيد من الخدمة  للمواصفات الموضوعة

 أو تلك المتفق عليها. 

و فى التعليم الجامعى فالمنتج هو الطالب المتخرج ) الخريج( الذى يجب أن يفى مستواه 

راسية دبتوقعات المستهلك ) المجتمع( و ذلك من خالل ضمان جودة المقررات الدراسية و البرامج ال

و طرق التدريس و التقييم و لنتمكن أكثر من التعرف على ماهية الجودة سنعرض بعض التعريفات 

 الهامة فى هذا المجال

 التعريف القياسي للجودة : -

مجموعة الخصائع والسمات التي يجب توافرها في المنتج أو الخدمة بحيث تجعله يقوم 

 بوظيفته على أكمل وجه ويرضى المستهلك.

  ضمان الجودة : -

العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية والمؤسسية المتوافقة مع رسالة المؤسسة 

التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذى يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء 

 على المستوى القومى أو العالمى. 

 (:QUALITY CONTROLمراقبة الجودة ) -

 هي التقنيات واألنشطة العملية التي تستخدم لعمل الفحع الدائم لكل مقومات النشاط.

 (:QUALITY ASSURANCEتوكيد الجودة ) -

هو نشاط و وسيلة للتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير القياسية المطلوبة للمؤسسة 

 واحتياجات المجتمعالنجاز هدف المؤسسة للوصول إلى مخرجات ترضى سوق العمل 
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 (:QUALITY IMPROVEMENTتحسين الجودة ) -

اإلجراءات واألنشطة التنفيذية التي تتخذها المؤسسة لزيادة فعالية األنشطة والعمليات 

 داخلها لتعود بفائدة أو منفعة لكل من المؤسسة والمستهلك

 (:QUALITY FUNCTION DEPLOYMENTتوظيف سمات الجودة ) -

تطلبات و احتياجات العمالء إلى خصائع و مواصفات هندسية للمنتج طريقة لتحويل م

 أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة بهدف تحسين الجودة.

 (:ACCREDITATIONاالعتماد ) -

االعتراف، الذي تمنحه هيئة ضمان الجودة و االعتماد لمؤسسة ما، إذا كانت تستطيع إثبات 

و المعتمدة و أن لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة و التحسين  أن برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة

 المستر ألنشطتها األكاديمية، و ذلك وفقا للضوابط المعلنة التي تنشرها الهيئة.

  معايير االعتماد : - -

المعايير هى الحد األدنى المطلوب توافره لدى المؤسسة وتعتبر موجهات لألداء 

ضوء مدى استيفاء المؤسسة لها وعلى المؤسسة دوما أن تراجع والممارسات ويتم االعتماد فى 

مدى استيفائها لهذه المعايير وهى تشتمل على ثمانية معايير ترتبط بقدرة المؤسسة وثمانية معايير 

 ترتبط بالفاعلية التعليمية لها ) راجع دليل االعتماد على موقع الهيئة( .

 (INSTITUTIONAL ACCREDITATIONاالعتماد المؤسسي ) -

عبارة عن عملية تقويم جودة المستوى التعليمي للمؤسسة، على أساس أن المؤسسة تقوم 

 بتحقيق أكبر قدر من أهدافها، و أن لديها من الموارد ما يمكنها من االستمرار في المستقبل.

 (ACADEMIC ACCREDITATIONاالعتماد األكاديمي ) -

قد حققت أووصلت إلى الحد األدنى من معايير  هو االعتراف بان برامج مؤسسة تعليمية ما

 الكفاءة و الجودة الموضوعة سلفا من قبل الهيئة المانحة لشهادة االعتماد.

  زيارات المراجعة : -

زيارات تتم بمعرفة فريق مشكل من الهيئة القومية ) يعرف بفريق المراجعة الخارجية ( 

 الجودة واالعتماد .لتقويم مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لفريق 
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  المؤسسة التعليمية ) مشار إليها بالمؤسسة ( : -

هى الكلية أو المعهد العالى التى تنتمى إليه للحصول على الدرجة العلمية ) بكالوريوس أو 

 ليسانس ( أو درجة أعلى )دبلوم / ماجستير / دكتوراه ......( .

 رسالة الكلية / المعهد :  -

عن الكلية / المعهد ومجال عملها وتعتبر الموجه األساسى لكافة  هى الوجه الذى يعبر

 أنشطتها وتوضح هويتها وماذا تسعى الكلية / المعهد لتحقيقه .

  وحدة إدارة الجودة: -

الوحدة المسؤله عن إدارة الجودة داخل المؤسسة ويتوافر لديها كافة الوثائق واألدلة الخاصة 

 بإدارة الجودة داخل المؤسسة .

  األستاذ الجامعى : -

و مدرس ( أ –أستاذ مساعد  -يقصد به فى سياق هذا الدليل عضو هيئة التدريس ) أستاذ 

 معيد ( . –عضو الهيئة المعاونة ) مدرس مساعد 

  مرشد أكاديمى : -

يقدم خدمات اإلرشاد األكاديمي من خالل متابعة أداء الطالب ومعاونته فى اختيار 

 ل فصل دراسى ..... إلخ ومن أهم الخصائع التى يتحلى بهاالمقررات أو تغييرها ك

  مواصفات الطالب الجيد: -

يمتلك مجموعه من المعارف والمهارات والخبرات واالتجاهات فى مجال التخصع وفى 

مجال الحياة والمواطنة فى إطار أخالقى قويم وقد حددت الهيئة مجموعة من المعايير يجب توافرها 

 القيادات .... إلخ ( لتحقيقها من خالل منظومة الجودة  –الطالب  -لجميع ) األستاذفى الخريج يسعى ا

  المعنيون باألمر : -

 جميع أعضاء مجتمع المؤسسة والمجتمع المحلى أو المدنى ذوو الصلة بالمؤسسة .

  الطالب المتعثرين : -

 سوب .متعرضون للرذوو صعوبات تعلم . ومن لم يحققوا النتائج التعليمية المستهدفة وال
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  المراجعون الخارجيون والمراجعون الداخليون : -

المراجعون الخارجيون هم الفريق المشكل من الهيئة للقيام بالمراجعة الخارجية بينما 

والمراجعون الداخليون هم أى فريق عمل تشكله الكلية / المعهد أو الجامعة للتحقق من استيفاء 

 معايير الجودة بالمؤسسة.

 المجتمع المحلى :  -

كافة األفراد والمؤسسات والجهات التى لها اهتمام أو مصلحة ما مثل النقابة المهنية 

المرتبطة ببرامج المؤسسة ، وأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى التى تتعامل مع المؤسسة 

مؤسسة لكمستهلكين لخدماتها ، أو يقومون بتوفير أماكن التدريب ، أو يشكلون المجتمع المحلى ل

 جغرافيا ..... إلخ .

  المشاركة المجتمعية : -

اإلندماج الفعال بين المجتمع والمؤسسة من خالل إسهام متبادل فى جهود متواصلة لتحسين 

التعليم وزيادة فاعليته وحل مشكالت مجتمعية وتقديم خدمات ألفراده ومؤسساته بما يعود بالنفع 

 التعليمية .والفائدة على المجتمع وعلى المؤسسة 

 اإلرشاد األكاديمى :  -

تعريف الطالب بالبرامج األكاديمية واألنظمة والقوانين داخل الكلية / المعهد وكذلك كشف 

ميولهم وقدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لالستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس لمساعدتهم فى 

أيضاً إلى مساعدة الطالب على إكتشاف حل مشكالتهم بالطرق العلمية المالئمة لكل حالة ويهدف 

 ذاته وإتخاذ قراراته بنفسه وخاصة كيفية التغلب على الصعوبات التى تعترض مساره الدارسى .

 

  التخطيط اإلستراتيجى : -

تحديد رؤية ورسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها اإلستراتجية التى يجب أن تحقيقها فى فترة 

 ر ( وكذلك الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك .سنوات فأكث .زمنية طويلة ) 

  الخطة اإلستراتيجية : -

تمثل ناتج عملية التخطيط اإلستراتيجى ويجب أن تكون مكتوبة ومعتمدة وتحدد رؤية 

ورسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية والوسائل المتاحة والمستقبلية لتحقيق ذلك وتعكس 

 اديمية .إستراتيجية الجامعية / األك
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  الخطة التنفيذية إلستراتيجية المؤسسة : -

تتضمن مختلف األنشطة والمهام المطلوب القيام بها من أجل تحقيق غايات المؤسسة 

وأهدافها اإلستراتيجية مع تحديد دقيق للمسئوليات والجدول الزمنى ومؤشرات المتابعة والتقييم 

 ومستويات اإلنجاز .

  الوقائية :اإلجراءات التصحيحية و -

هى مجموعة اإلجراءات التى تقرر المؤسسة القيام بها إلستيفاء معايير غير مستوفاه أو 

لتعزيز األداء الخاص ببعض المعايير المستوفاه بالفعل للحفاظ على إستيفائها ويوضع ذلك من 

يعرف  ها فيماخالل إجراءات منظمة تحدد المهام وتوزيع األدوار والزمن المحدد للتنفيذ ويتم متابعت

 بخطة التحسين .

 التطوير :  -

 تلك الجهود المخططة التى يبذلها أفراد مجتمع المؤسسة لتطوير مستوى أدائها .

  خطط التطوير : -

تحديد المهام المطلوبة لعملية التطوير ومسئوليات التنفيذ واإلطار الزمنى وآلية للمتابعة 

 وإجراءات بديلة فى حالة تعثر التنفيذ .

 آلية مناسبة :  -

طريقة تعلنها الكلية / المعهد وتتبناها تتناسب مع طبيعتها وطبيعة الطالب بها مثل صندوق 

 إرسال بريد إلكترونى . –التقدم بطلب أو تظلم  –الشكاوى 

 اإلستبيانة ) اإلستبيان ( : -

 اً أدوات مقننة إلستطالع رأى أو تجميع بيانات عن موضوع / موضوعات محددة وتعد وفق

 لشروط علمية ويتم تحليل نتائجها إحصائياً لمعرفة اآلراء .

  تغذية راجعة : -

 اإلستفادة من نتائج عملية التقويم وتصحيح المسار نحو الهدف المطلوب .

 البرامج األكاديمية :  -

يتم تنفيذها فى المؤسسات يهدف الحصول على درجة علمية بكالوريوس / ليسانس / 

..... إلخ ( ويتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التى تكسب الطالب المعرفة  ماجستير / دكتوراه

 والمهارات والقيم الالزمة تحقيق أهداف تعليمية مخططة وفى تخصيع دراسى محدد .
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  ملف البرنامج / المقرر : -

ملف يحتوى على توصيف المقرر وتقاريره عن األعوام السابقة وأنشطة التدريس والتقويم 

يقات الطالب ورأى الخبراء واإلجراءات التى إتخذت لتحسينه واإلجراءات الجارى تنفيذها وتعل

وكل ما يرتبط بالمقرر ليتضمن أداء أفضل حيث يتم اإلستفادة من خبرات العام الماضى فى تحسين 

 األداء ويضمن إرتقاء وتحسن األداء بغض النظر عن المسئول عن المقرر .

  قرر :توصيف البرنامج / الم -

يضم تحديداً للمعايير األكاديمية واألهداف والنتائج التعليمية المستهدفة وإستراتيجيات 

 التدريس والتقويم ويحدد المقررات الدراسية وتوزيع ساعاتها وكل ما يرتبط بالبرنامج لنجاح تنفيذه.

 التعليم التعاونى :  -

حيث يعمل الطالب ضمن مجموعات التعليم التعاونى هو أسلوب تعلم يتمحور حول الطالب 

غير متجانسة ) تضم مستويات معرفية ومهارية مختلفة ( لتحقيق هدف تعليمى مشترك يتراوح 

أفراد وأحد أهم مسلمات التعلم التعاونى أنه ال يسمح للطالب  .-.عدد أفراد كل مجموعة ما بين 

مالئهم التعلم ليتفاعلوا مع ز أن يكونوا متلقين سلبيين بل يتم حثهم على المشاركة الفاعلة فى

 ويشرحوا لهم ما تعلموه ويستمعوا لوجهات نظرهم ويشجع بعضهم البعض ويدعمه .

 التعلم الذاتى :  -

قدره الطالب على اإلستمرار فى تنمية قدراته ومهاراته المعرفية والذهنية والمهنية ذاتياً 

 وذلك بخالف الطرق النمطية فى التعلم .

  انى :التدريب الميد -

تدريب فى مجال العمل الذى يعد الطالب لإللتحاق به مثل التدريب بالمصانع والمستشفيات 

 والمدارس ........ إلخ .

 نواتج التعلم المستهدفة ) مخرجات التعلم (:  -

ما ينبغى أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وإتجاهات وقيم وتعكس المعايير 

 كذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالب .األكاديمية وقابلة للقياس و

 الساعات المكتبية :  -

ساعات محددة يتواجد بها أعضاء هيئة التدريس بمكاتبهم إلستقبال الطالب ومناقشة أية 

 مشكالت تعليمية ترتبط بهم والعمل على إرشادهم لحلها .
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  تقويم الطالب : -

متحانات تقرها المؤسسة لقياس مدى إنجاز وتحقيق مجموعة من الطرق التى من بينها اإل

نتائج التعلم المستهدفة ) قدرات ومهارات الطالب المعرفية والذهنية والمهنية ( من برنامج تعليمى 

 أو مقرر دراسى معين .
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 االعتماد البرامجي  -5

جودة  د منهو االعتراف بالبرنامج األكاديمي في المؤسسة التعليمية أو احد أقسامها، والتأك

هذه البرامج ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية لمحددة، ويطلق 

Yackee, )(Specialized Accreditation  )على هذا النوع من االعتماد في نطاق التعليم

وع من (، ويطلق على الهيئات التي تقوم بمنح هذا الن 2111األمريكي باالعتماد التخصصي

مؤسسات  وتتولى.1)  : االعتماد التخصصيEl-Khawas, 2001.) .1االعتراف بهيئات : 

االعتماد البرامجي ) التخصصي ( مسؤولية الفحصوالتقويم، ألحد الجوانب أو المكونات، أو 

البرامج التخصصية، أو حتى المقرراتداخل المؤسسة التعليمية وتتم وفق مراحل وخطوات متعارف 

 : والمؤشرات المحددة مسبقاً لهذا الغرض.Enache, 1992عليها ووفق المعايير.)

أيضا اعتماد البرامج التخصصية والمقصود به تقييم البرامج التخصصية لمؤسسة ويسمى 

تعليمية ما او احدى تشكيالتها والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى مالئمتها لمستوى الشهادة التي 

تمنحها، حيث تقوم المؤسسة التعليمية الراغبة بالحصول على االعتماد البرامجي بإعداد دراسة 

لوضعها الحالي ومقارنتها بمعايير الجهة المانحة لالعتماد باإلضافة الى تحديد اهدافها تفصيلية 

 ورؤيتها المستقبلية والتي تمثل الخطوة األساسية لعملية التقويم.

 مراحل الحصول على االعتماد البرامجي للمؤسسة التعليمية او التخصع العلمي:

  تخصصاتها العلمية.اعداد دراسة لمعايير اعتماد برامجية تالئم 

  تحديد معايير اعتماد برامجية تخصصية وتقديم طلب للهيئة المعنية التي تمنح االعتماد

 يتمثل برغبة الحصول على االعتماد .

  انجاز مرحلة التقييم الذاتي وتكون مرفقة بكامل الوثائق لتقييمها من قبل الهيئة المانحة

 لالعتماد.

 .إعداد خطة التحسين 

 لتحسين.انجاز خطة ا 

 .الحصول على شهادة اعتماد برامجية تخصصية 

 

 

 


