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ليه الكلية اتعملت؟

لتحقيق رؤيتها ورسالتها



أطلعنا على رأيك في 
رؤيتنا ورسالتنا



ليه وحدة الجودة اتعملت؟

لضمان ومتابعة تحقيق 

رؤية الكلية •

ورســالتها •

وغاياتهــا •

وأهــدافها االســتراتيجية المعلنــة•



الهيئة القومية بتقيمنا بناءا على إيه؟
ما هي معايير االعتماد؟

ورين مجموعة من المعـايير المعـدة مـن قبـل الهيئـة، وتتعلـق بـالمح
األساسـيين للتقـويم واالعتماد، وهما 

القدرة المؤسسية 

الفعالية التعليمية



القدرة المؤسسية

قدرة المؤسسة على األداء بكفاءة من خالل المـوارد البشـرية والماديـة المتاحـة، وذلـك•
لتحقيــق رســالتها وغاياتهــا وأهــدافها االســتراتيجية المعلنــة، 

ـد مــع وجــود هيكــل تنظيمــي مالئــم ينطـوي علـى عالقـات واضــحة للســلطة، وتحدي•
دقيــق للمســئوليات واالختصاصـات، 

ـداقية وفــى ظل قيادة أكاديمية وإدارة موجهة بالتخطيط االسـتراتيجي، وتتصـف بالمص•
والشـفافية، 

إضــافة إلــى قــدرة المؤسســة علــى التفاعــل مــع المجتمــع،•

وعلــى إنشــاء نظــم داخليــة إلدارة الجودة، •

و إجراء التقويم المستمر ألدائها الكلي•



الفاعلية التعليمية

تحقيق المؤسسة لألهداف المخططة للتعليم والتعلم، 

يمثـل نشـاطها األساسـي، •

يحــدد طبيعتهــا، •

. يمكنهــا مــن مقابلــة توقعــات المســتفيدين النهــائيين ومــن ثــم كســب ثقــة المجتمـع•

ويتطلـب ذلـك 

مالءمـة سياسـات قبـول الطـالب، •

تبنـى معـايير معتمـدة مـن الهيئـة لبرامجهـــا التعليميـــة، •

تحقيــق نتـــائج الــــتعلم المســـتهدفة مـــن البـــرامج التعليميـــة والمقــررات الدراسـية، •

تـوفر المصـادر المناسـبة للـتعلم الـذاتي، •

دعـم البحـث العلمـي، •

تـوفير خـريجين بمواصفات تتفق مع متطلبات سوق العمل•
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هامةمصطلحات



NARSالمعايير األكاديمية القومية القياسية ∙ 

ي أعدتها المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والت
ختلــف الهيئة باالسـتعانة بخبـراء متخصصــين وممثلــين لم

.  قطاعــات المســتفيدين

وتمثــل هــذه المعــايير الحــد األدنــى المطلوب تحقيقه 
لالعتماد



NARS



The competency areas of the NARS- Medicine 
competency frame-work are:

The graduate as a health care provider.

The graduate as a health promoter.

The graduate as a professional.

The graduate as a scholar and scientist.

The graduate as a member of the health team and part of the health care system.

The graduate as a lifelong learner and researcher.





• Competency
• An observable ability of a health professional, integrating multiple 

components such as knowledge, skills, values, and attitudes. Since 
competencies are observable, they can be measured and assessed to ensure 
their acquisition

• Competency areas
• Broad distinguishable areas of competence that, in the aggregate, constitute a 

general descriptive framework for a profession.



• Competency-based medical education
• An outcomes-based approach to the design, implementation, assessment of 

learners, and the evaluation of medical education programs, using an 
organizing framework of competencies.

• Competency framework
• An organized and structured representation of a set of interrelated and 

purposeful competency objects.

• Graduate Attributes
• Characteristics, qualities, attitudes and dispositions that graduates should 

possess upon completion of a particular program.



ARSالمعايير المعتمدة ∙ 

المعـايير األكاديميـة 
بناهـا القياسـية والتـي تت

المؤسسـة وتعتمـد مـن 
الهيئـة، 

اها بشـرط أن يكون مستو
أعلى من الحد األدنى 
للمعايير األكاديمية 

القومية القياسية



أطلعنا على رأيك ومقترحاتك في رؤية الكلية ورسالتها



ILOsمخرجات التعلم المستهدفة 

حقيقهـا النتائج المستهدفة من التعلم وهي المعرفة والفهم والمهارات التـي تسـعى إلـى ت•
المؤسسـة، مـن خـالل برامجهـا المختلفـة والمرتبطـة برسـالتها، وتعكـس المعـايير

قويم الطالباألكاديميـة، وتكون قابلة للقياس، وترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لت





ما الفرق؟

Program VS Course



البرنامج التعليمي

لميـة معينة يـتم تنفيـذه فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي، ويهـدف إلـى الحصـول علـى درجـة ع•
، ( دكتـوراه/ ماجسـتير/ ليسانس/ مثال ذلك بكالوريوس)

والقـيم ويتضـمن المنـاهج والمقـررات واألنشـطة التـي تكسـب الطالـب المعرفـة والمهـارات•
. الالزمـة لتحقيـق أهـداف تعليميـة مخططة، وفي تخصص دراسـي محـدد

.وعـادة تقـدم مؤسسـة التعلـيم العـالي برنامجـا ًواحدا أو أكثر•



Course or moduleمقرر دراسي 

الزمـة المنـاهج والمقـررات واألنشـطة التـي تكسـب الطالـب المعرفـة والمهـارات والقـيم ال•
لتحقيـق أهـداف تعليميـة مخططة، وفي تخصص دراسـي محـدد



Matrix
مصفوفة



مصفوفة: مثال
التعلممخرجات
المقررات/للبرنامج



خطوات محددة

من لجنة توصيف البرامج والمقررات• توصيف البرنامج أو المقرر

NARS, Program ILOsمع • مصفوفات التوافق

من مجلس القسم ثم مجلس الكلية• اعتماده

بحيث يكون واضحا للمدرس والطالب• التوعية بالمقرر

أعضاء هيئة التدريس• تدريس المقرر وتقويم الطالب

(في المدرس والمقرر واالمتحان والرسالة واألهداف)• أخذ رأي الطالب في المقرر 

في نهاية كل سنة دراسية• تقرير سنوي لتدريس المقرر

داخلية وخارجية • مراجعة لمحتوى المقرر

على المراجعات والتقرير السنويبناءا • تطوير المقرر



الهيئةنماذج
الخاصة
بالمقررات
Scan QR code





مرجع واحد
الهيئةاعتماددليل

ومعاهدلكليات
العاليالتعليم



توصيف البرنامج أو المقرر

• 12نموذج 

• 13نموذج 



مصفوفات توافق المقرر 

مع المعايير 
NARSالقومية 

مع مخرجات 
التعلم للبرنامج 
Program LOs



Old Fashion









اعتماد توصيف المقرر

مجلس الكليةمجلس القسم



التوعية بالمقرر

يتم ذلك في بداية المقرر

ائماينشر بحيث يسهل الوصول إليه د



التدريس والتقويم

هدفه تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة•



تقويم الطالب في المقرر

االختبار هدفه قياس مدى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة•

.البد أن يكون محتوى األسئلة مناسبا لمحتوى المقرر كما وكيفا•

:تقويم الطالب •
ق مـدى إنجـاز وتحقيـلقيـاسمجموعـة مـن الطـرق التـي مـن بينهـا االمتحانـات تقرهـا المؤسسـة •

مج مـن برنا( قـدرات ومهـارات الطـالب المعرفيـة والذهنيـة والمهنيـة)نتـائج الـتعلم المسـتهدفة 
تعليمي أو مقرر دراسي معين



Blueprint ما قيمة الـ



Why to do?

• Systematic basis

• Fairness

• Meaningful decision

How?

• Two-way classification

• Includes content areas on left side 

• Cognitive level on the right (First row)



Bloom taxonomy





BluePrintمحاضرة تفصيلية عن كيفية إعداد 



أخذ رأي الطالب في المقرر 

Questionnaires



نموذج إستطالع رأى الطالب فى االمتحــــــــان التحريرى



نموذج إستطالع رأى الطالب فى محاضرة



تقرير سنوي لتدريس المقرر

• 16نموذج رقم 

نماذج الهيئة



مراجعة لمحتوى المقرر

:المراجع الخارجي

عوتـه أحد األعضاء األكاديميين من ذوى الخبرة في مجال التخصص يتم د•
مـن قبـل المؤسسة لمراجعة هيكل ومحتوى برنـامج تعليمـي معـين 

ذاتي، وعالقتـه بالنتـائج المسـتهدفة للـتعلم، وطرق ومصادر التعلم ال
غيرها وتسـهيالت التعلـيم والـتعلم المتاحـة،و تقـويم أعمـال الطـالب، و

التي تفي بمتطلبات البرنامج



تطوير المقرر

بناءا على 

المراجعة الداخلية•

المراجعة الخارجية•

التقرير السنوي•

استطالع رأي األطراف المجتمعية•

يرفق خطة تطوير في نهاية تقرير المقرر



تحت المراقبة

يتم مراجعته عبر وحدة الجودة• رتوصيف البرنامج أو المقر

مؤشر هام ضمن معايير الجودة• التوعية بالمقرر

نتائج االختبار هي مؤشر لنجاحك في مهمتك• تقويم الطالب في المقرر

(في المدرس والمقرر واالمتحان والرسالة واألهداف)• أخذ رأي الطالب في المقرر 

في نهاية كل سنة دراسية• قررتقرير سنوي لتدريس الم

داخلية وخارجية • مراجعة لمحتوى المقرر

على المراجعات والتقرير السنويبناءا • تطوير المقرر



رأيك يهمنا جدا



استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 
جامعة األزهر-المعاونة بكلية الطب 



ريس استبيان تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التد
جامعة األزهر-والهيئة المعاونة بكلية الطب 



استبيان حول مستوى أداء رئيس القسم



تقييم مقرر تكاملي



Thank you



توصيف البرنامج أو المقرر

مصفوفات التوافق

اعتماد المقرر

التوعية بالمقرر

ريس وتقويم الطالبتد

أخذ رأي الطالب في المقرر

مراجعة داخلية وخارجية

تقرير سنوي بعد تدريس 
المقرر

تطوير المقرر



توصيف البرنامج أو المقرر ة المحدثةوطرق التدريس والتعلم والتقويم  والمراجع العلمي-المراجع العلمية محدثة –وموضوعات  المحتوى العلمي -ونواتج التعلم -تأكد من وجود أهداف المقرر : راجع المحتوى

مصفوفات التوافق المقرر/مصفوفة توافق البرنامج 

نواتج تعلم المقررات/مصفوفة توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم 

عرضه ومناقشته واعتماده محضر لعرض ومناقشة البرنامج والمقرر بلجنة توصيف البرامج والمقررات

محضر لعرض ومناقشة البرنامج والمقرر من مجلس القسم  

موافقة مجلس الكلية

التوعية بالمقرر جدول محاضرات شامال أول محاضرة

التوصيف مرفوع على موقع الكلية

التوصيف موضوع في دليل الطالب

بتدريس المقرر وتقويم الطال نماذج لطرق تدريس مبتكرة بما يوافق التوصيف

نماذج تقييم مبتكرة بما يوافق التوصيف

نماذج إجاباتها-نماذج امتحانات 

أخذ رأي الطالب في المقرر  نتيجة استبيان مع تحليله إحصائيا

توضع النتيجة في تقرير المقرر

مراجعة لمحتوى المقرر داخلية وخارجية 

تقرير سنوي بعد تدريس 
المقرر

طويروخطة التحسين  والتاتمتضمنة نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب ومدى توافق محتوى الورقة  اإلمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحان

تطوير المقرر على المراجعات والتقرير السنويبناءا 


