برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
بالتعليم العالي
مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

التقرير الدوري الربع سنوي الثانى
التقرير الفني

سبتمبر0212
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مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
بجامعة بنها
" كليات اآلداب – الحقوق  -الزراعة  -العلوم"

DSASP

أوالً النماذج الفنية للتقرير الدوري الربع سنوي الثانى
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التقرير الفني الدوري الربع سنوي لمشروع DSASP
تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بجامعة بنها
رقم التقرير0 :

عن الفترة من 0212/7/1 :إلى0212/9/32 :

بيانات عن المشروع:
الكلية :اآلداب – الحقوق – الزراعة -العلوم
مدير المشروع:أ.د .حمادة اسماعيل
المدير التنفيذي للمشروع :أ.د .عزة عبدهللا
تاريخ بدء المشروع0212/4/02:
تمويل المشروع1222222:

الجامعة :بنها
كود المشروعAP3-007-BEN: :

بيانات عن الزيارة الميدانية السابقة:
 تاريخ الزيارة0212/7/01 :
 فريق خبراء الزيارة:
أ.د .مصطفى رضوان
أ.د .سمية صالح
أ.د .حنان الطوبجى
 تمثيل مركز ضمان الجودة بالجامعة فى الزيارة:
حضور مدير مركز ضمان الجودة
حضور مدير وحدة مشروعات التطوير بالجامعة
 المشاركون من الكلية في الزيارة:
عمداء الكليات
الفريق االدارى للمشروع

رقم الزيارة)1(:

إجمالي العدد=10

منسقو الكليات

بيانات تنفيذية:
 تاريخ اعتماد الرؤية والرسالة للمؤسسة التعليمية6202/5/62:
 تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات:
6202/5/62 
 عدد تقارير تقدم األعمال التى تم تسليمها:
 )0( تقرير مالى
 )0( تقرير فنى
 عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنفيذ المشروع:
 38 عضو هيئة تدريس ومعاون
 عنوان الموقع اإللكترونى للمشروعhttp://www.dasab-benha.co.cc:
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 البريد االلكترونى dsasb.benha@yahoo.com :

 يجب الربط بين عناصر التقرير واإلطار الزمني المعتمد لمخرجات المشروع.
 يجب اعتماد التقرير من مدير المشروع ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ورئيس الجامعة.

بيانات عامة عن المؤسسة التعليمية والمشروع
بيانات كلية اآلداب

الهيئة المعاونة 85 :
عدد برامج
09

عدد أعضاء هيئة التدريس 09 :
مرحلة البكالوريوس /
الليسانس
مرحلة الدراسات العليا:
 .0دبلوم
 .9ماجستير
 .3دكتوراه

الفنين90 :
عدد الطالب
09358

العاملين059:
عدد المقررات
890

01

59

080

ــ

ــ
ــ

01
90

ــ

بيانات كلية الحقوق

عدد أعضاء هيئة التدريس :
مرحلة البكالوريوس /
الليسانس
مرحلة الدراسات العليا:
 .0دبلوم
 .9ماجستير
 .3دكتوراه

99

الهيئة المعاونة :
عدد برامج
9

08

العاملين:
عدد المقررات
66

9

08

895

ــ

ــ
ــ

0
50

ــ

بيانات كلية الزراعة
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000

الفنين6:
عدد الطالب
09900

عدد أعضاء هيئة التدريس :

114

مرحلة البكالوريوس /
الليسانس
مرحلة الدراسات العليا:
 .0دبلوم
 .9ماجستير
 .3دكتوراه

الهيئة المعاونة :
عدد برامج
00

العاملين:
عدد المقررات
311

13

90
90

الفنين80:
عدد الطالب
0918

090

-

-

188

939

910

969

بيانات كلية العلوم

الهيئة المعاونة :
900
عدد برامج
21

عدد أعضاء هيئة التدريس :
مرحلة البكالوريوس /
الليسانس
مرحلة الدراسات العليا:
 .0دبلوم
 .9ماجستير
 .3دكتوراه

بيانات مالية :

3
06
00

التسوية المالية :

000

980

ــ

039

تاريخ التحويل
9909/8/96
---تقرير رقم )0( :

مباني غير سكنية

قيمة التحويل من المشروع
0999
--0999

الفترة من 9909/1/96
آالت ومعدات

تجهيزات

قيمة المصروفات
 %البند من إجمالي
المصروفات

9
9

9
9

9
9

 %المصروفات من
إجمالي الميزانية الكلية

9

9

9
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90

038

تمويل المشروع 699999:مساهمة الجامعة 199999:اإلجمالى0999999 :

التحويالت المالية
األول
الثانى
الثالث
اإلجمالي

البند المالى

 001العاملين:
عدد المقررات
168

019

الفنين86:
عدد الطالب
9919

قيمة التحويل من مساهمة الجامعة
88699
--88699

إلي 9909/6/39
دراسات وبحوث
تنفيذ أنشطة
مكافآت
09918
19908
%0000
%5900
% 109

%0

اإلجمالي
89319
%099
%809

أوالً الجزء الفني
ملخص مخرجات المشروع:
األهداف

المخرجات المناظرة
قبل نهاية الفترة الحالية

أ .نشر ثقافة التطوير
1أ .1ندوات للطالب وهيئة التدريس
والمعاونين لنشر ثقافة التطوير
 .1توعية المجتمع الجامعي بثقافة تطوير نظم 1أ 0توزيع المطبوعات لنشر فكر التطوير
تقويم الطالب واالمتحانات لتحسن المنظومة 1أ .3متابعة نشر فكر وثقافة التطوير على
التعليمية وضمان جودتها
الموقع االلكترونى للجامعة
ب.خطة تعامل مع مقاومة التغيير وإدارتها
1ب . 0وضع خطة دمج المعارضين فى
النظام
أ.نظم تقويم لقياس القدرات المختلفة للطالب
(معرفية -مهارية  -ذهنية – عملية – عامة
.0تطوير نظم تقويم الطالب استناداً للمعايير وجدانية)
األكاديمية القياسية
2أ. 0اعداد أدلة تخصصية لمعايير التقويم

خالل الفترة القادمة
أ .نشر ثقافة التطوير
1أ .1ندوات للطالب وهيئة التدريس
والمعاونين لنشر ثقافة التطوير
1أ 0توزيع المطبوعات لنشر فكر التطوير
1أ .3متابعة نشر فكر وثقافة التطوير على
الموقع االلكترونى للجامعة
ب.خطة تعامل مع مقاومة التغيير وإدارتها
1ب .3متابعة تنفيذ الخطة
أ.نظم تقويم لقياس القدرات المختلفة للطالب
(معرفية -مهارية  -ذهنية – عملية – عامة
وجدانية)
0أ . 3التحديث المستمر لنظم التقويم

9ب.كوادر مدربة على نظم التقويم
9ب-كوادر مدربة على نظم التقويم
0ب 0دورات لتدريب اعضاء هيئة التدريس 0ب 0دورات لتدريب اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم على نظم التقويم
ومعاونيهم على نظم التقويم
0ب 3دورات لتدريب الطالب
0ب 3دورات لتدريب الطالب
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.3تطوير نظم االمتحانات لتحقيق المخرجات
التعليمية المستهدفة

9حـ-االرتقاء بمهارات الطالب لتواف سوق
العمل
0ج .1ورش عمل مع ممثلين من الجهات
المستفيدة لتحديد المهارات التى يتطلبها سوق
العمل
0ج . 3قياس مهارات  %12من طالب
الكليات النظرية و %52من طالب الكليات
العملية

9حـ-االرتقاء بمهارات الطالب لتواف سوق
العمل
0ج .1ورش عمل مع ممثلين من الجهات
المستفيدة لتحديد المهارات التى يتطلبها سوق
العمل
0ج 0عقد ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة
التدريس والمعاونون على أساليب قياس
مهارات الطالب
0ج . 3قياس مهارات  %12من طالب
الكليات النظرية و %52من طالب الكليات
العملية

3أ .ورقة أسئلة مطورة لقياس المستويات
العليا للتفكير
3أ .0ورش عمل للتدريب على تطوير ورقة
األسئلة
3أ .3محاضرات للطالب لتوضيح نظم
األسئلة المطورة وطرق االجابة

3أ .ورقة أسئلة مطورة لقياس المستويات
العليا للتفكير
3أ .0ورش عمل للتدريب على تطوير ورقة
األسئلة
3أ .3محاضرات للطالب لتوضيح نظم
األسئلة المطورة وطرق االجابة

3ب.امتحانات قبلية للمقررات/البرامج
3ب .3تحليل نتائج االمتحانات لتحديد
مستوى الطالب قبل دراسة البرنامج ووضع
وتنفيذ خطة لعالج نقاط الضعف وتقوية نقاط
القوة

3ب.امتحانات قبلية للمقررات/البرامج
3ب .0ورش عمل ودورات لتدريب أعضاء
هيئة التدريس على إعداد وتنفيذ االمتحانات
القبلية

3ج.امتحانات تكوينية formative
 examوتجميعيةsummative exam
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3ج.امتحانات تكوينية formative
 examوتجميعيةsummative exam
3ج. .1ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة
التدريس على إعداد االمتحانات التكوينية
والتجميعية على البرامج المختارة
3ج .0إجراء االمتحانات وتحليل النتائج
3ج .3إعداد سلم لتقييم أعمال الطالب
Rubric

 -4إتباع آليات متطورة إلدارة نظم التقويم
واالمتحانات لضمان سرعة ودقة وشفافية
أعمال التقويم واالمتحانات

أ .كنترول االلكترونى
4أ .0إعداد خطة تدريب أعضاء هيئة
التدريس والمعاونون على أعمال الكنترول
االلكترونى
4أ .3دورات لتدريب أعضاء هيئة التدريس
والمعاونون على أعمال الكنترول االلكترونى

1ب.ملفات الكترونية للطالب
4ب.0تدريب الفرق المشاركة فى اعداد
الملفات االلكترونية
1ج .تطوير إستراتيجية التدريس
4ج.0تعديل اللوائح الداخلية للكليات فى حالة
الضرورة
4ج .3إعداد استبيان للطالب والجهات
المستفيدة عن مدى التطوير

1أ.كنترول الكترونى
4أ .1إنشاء ( )4كنترول الكترونى
4أ .3دورات لتدريب أعضاء هيئة التدريس
والمعاونون على أعمال الكنترول االلكترونى

1ب.ملفات الكترونية للطالب
4ب .3متابعة مستوى الطالب ووضع خطة
تنمية قدرات الطالب

1ج .تطوير إستراتيجية التدريس
4ج .3إعداد استبيان للطالب والجهات
المستفيدة عن مدى التطوير
5أ.بنوك أسئلة
5أ .1إنشاء ( )4بنوك أسئلة فى كليات
المشروع وتشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

8أ .بنوك أسئلة
5أ .0تحديد اإلطار المرجعى لفريق اإلدارة
 -5إنشاء بنوك أسئلة مع التحديث المستمر
5أ .4تدريب فرق العمل المشاركة فى إعداد
ووضع خطة العمل وتحديد المدى ا لزمنى لها.
لها
البنك فى ضوء اإلطار المرجعى الذى تم
5أ . .3إعداد المواد التدريبية لتدريب أعضاء تخطيطه عن طريق ورش عمل متكررة.
هيئة التدريس والمعاونين للبرامج المختارة
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8ب .مفردات بنوك األسئلة
5ب. .1تحديد أنواع األسئلة التى يمكن
صياغتها لكل ناتج تعلم ( مقال مقيد – مقال
مفتوح– اختيار من متعدد....إلخ).
5ب . .0تحديد بطاقة تعريفية لكل سؤال.
5ب . .3التحكيم على جودة بناء مفردات بنك
األسئلة
5ب.4تدريب  %12من طالب الكليات النظرية
و %52من طالب الكليات العملية على أسئلة
نواتج التعلم
5ب . .5التجريب االستطالعي للمفردات من
خالل إعداد خرائط اختبارات استطالعية يتم
تشكيلها من المفردات طبقا ألكواد محددة.
5ب .2إعداد دليل التطبيق
5ب .7إعداد دليل تصحيح أسئلة إنتاج االستجابة
فى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية وما ينبغى
أن يكون
5ب.8اختبار مفردات البنك فى ضوء
خصائصها السيكومترية

8ج.بناء بنوك أسئلة تقيس الكم والكيف
المعرفى
5ج .1عقد ندوات للتدريب على طرق قياس
الكم والكيف المعرفى.
5ج .0وضع معايير قياس الكم والكيف
المعرفى
5ج . .3إعداد نماذج اختبارات وفقاً لمعايير
القياس للمقررات المختارة
5ج .4تطبيق نماذج من االختبارات
8د.إثراء بنوك األسئلة بمفردات جديدة
5د .1دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس
على إثراء بنوك األسئلة
5د .0تدريب  %12من الطالب للكليات

النظرية و %52من طالب الكليات العملية
على المفردات الجديدة
5د.3استبيان آراء  %12من طالب الكليات
النظرية و %52من طالب الكليات العملية
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6أ .قاعدة بيانات لبنوك األسئلة
2أ .1ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس
إلدراج بنوك األسئلة ضمن قواعد البيانات
2أ .0إدخال البيانات بواسطة مدخلى البيانات إذا
كانت استجابة الطالب على المفردات المقالية
والموضوعية معا.
2أ .3تنظيف البيانات بعمليات التدقيق والمراجعة
عند إدخالها.

 .2إدراج بنوك األسئلة ضمن قواعد بيانات
الكليات

2أ .4معالجة البيانات وفقاً احدث النظريات
المستخدمة فى بناء الصور االختيارية
المعيارية

 .7تعزيز التغذية الراجعة للطالب عن
االمتحانات

1أ.نظم مختلفة للتغذية الراجعة
7أ.0تعليق على المواد  /برامج على موقع
الكلية
7أ.. .3تحديد بريد الكترونى لتلقى تعليقات
الطالب حول المواد/البرامج
7أ.4إنشاء صندوق لتلقى تعليقات الطالب

1ب.تحقي الموضوعية والشفافية فى تقييم
الطالب

1ج.وضع الطالب لدرجات التقويم
7ج .3نشر اإلجابات النموذجية على موقع
الكلية على االنترنت

1د .تعزيز ثقة الطالب فى نظام التعذية
الراجعة
7د .1عمل استبيان للطالب بعد االمتحانات
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1أ.نظم مختلفة للتغذية الراجعة
7أ .1تدريب الطالب على أساليب التغذية
الراجعة

1ب.تحقي الموضوعية والشفافية فى تقييم
الطالب
7ب. .0دورات تدريبية للمسئولين عن إدارة
العمل والتنسيق
7ب .3استبيان آراء  %12من طالب
الكليات النظرية و %52من طالب الكليات
العملية عن إدارة العمل لتحقيق الموضوعية
والشفافية فى التقييم
1ج.وضع الطالب لدرجات التقويم
7ج .3نشر اإلجابات النموذجية على موقع
الكلية على االنترنت

1د .تعزيز ثقة الطالب فى نظام التعذية
الراجعة
7د .1عمل استبيان للطالب بعد االمتحانات
7د .0استطالع رأى ممثلى اتحاد الطالب/
أعضاء هيئة التدريس
7د .3ضمان سرية مقدم التغذية الراجعة إن
رغب

5أ .تبادل الخبرات بين الجامعة ونظائرها
إلضافة نظم جديدة للتطوير
8أ. .1مؤتمر لتبادل الخبرات بين الجامعة
ونظائرها
8أ .0ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة
التدريس على النظم الجديدة
8أ . .3استبيان آراء  %02من أعضاء هيئة
التدريس والطالب عن نظم التقويم الجديدة

 .8تنشيط الشراكة وتبادل الخبرات بين
الجامعة ونظائرها

5ب .تفعيل المتابعة والتعاون والدعم بين
الجامعة ونظائرها
8ب .1وضع وتنفيذ خطة لتفعيل التعاون
والدعم

متابعة النشر عن المشروع واستمرار يته

ضبط جودة ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع

موقع للمشروع على االنترنت
.1إنشاء موقع للمشروع على االنترنت
وإدارته
.0تصميم وإعداد نشرات دورية ربع سنوية
(بوستر  +مطويات ) عن خطة ومنهجية
العمل ونشر تقارير التقييم الذاتية

.0تصميم وإعداد نشرات دورية ربع سنوية
(بوستر  +مطويات ) عن خطة ومنهجية
العمل ونشر تقارير التقييم الذاتية
.3خطة استمرارية تمويل المشروع

مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
. .1إعداد الهيكل التنظيمى للمركز
 .0إعداد الالئحة الداخلية للمركز
 .3اعتماد الهيكل التنظيمى والالئحة
الداخلية

انشاء وتجهيز مركز تطوير نظم تقويم
الطالب واالمتحانات

 .د.نظم تقويم وفقا ً للمعايير القومية
االكاديمية المرجعية والمعايير القياسية
 .1تبنى المعايير االكاديمية  NARSفى
كليات اآلداب والزراعة والعلوم
.0اعداد وصياغة ILOsلكلية الحقوق
وتشمل مواصفات الخريج والمعارف والفهم
والمهارات المهنية والذهنية و العامة
.3تعديل اللوائح الداخلية للكليات المشاركة
لضمان نجاح تطبيق المشروع
.4نظام مراجعة داخلية
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5ب .تفعيل المتابعة والتعاون والدعم بين
الجامعة ونظائرها
8ب .0تنشيط العالقات الثقافية بين الجامعة
ونظائرها من خالل توقيع بروتوكول تعاون
أو توأمة علمية

 .1إنشاء ( )0معمل تدريب
. .0دراسة ذاتية عن مدى نشر ثقافة
التطوير

تفاصيل المخرجات خالل الفترة 0212/7/1:إلى 0212/9/32
 المخرجات المناظرة للهدف رقم ( : )0توعية المجتمع الجامعى بثقافة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات لتحسن المنظومة التعليمية وضمان جودتها

فترة التنفيذ
المخرجات

0أ.نشر ثقافة التطوير

البداية
سبتمبر
6202

يولية 6202
0ب .خطة تعامل مع مقاومة التغيير وادارتها
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النهاية

الفئة المستهدفة

عدد
المشاركين في
التنفيذ

مؤشرات النجاح

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة
التدريس والمعاونون
62
واإلداريون
والطالب

حضور  %02من
الفئة المستهدفة
توصيات الندوات
وتوزيع المطبوعات

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة
التدريس والمعاونون 0
واإلداريون

نتائج االستبيان
خطة مقاومة التغيير
انخفاض اعداد
المعارضيين

 المخرجات المناظرة للهدف رقم ( : )6تطوير نظم تقويم الطالب استناداً للمعايير األكاديمية القياسية

فترة التنفيذ
المخرجات
6أ-نظم تقويم لقياس القدرات المختلفة للطالب (معرفية -مهارية  -ذهنية – عملية –
عامة وجدانية)

6ب-كوادر مدربة على نظم التقويم

6ج .االرتقاء بمهارات الطالب لتوافق سوق العمل
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البداية
يولية
6202

يولية
6202

سبتمبر
6202

النهاية
سبتمبر
6202

سبتمبر
6202

سبتمبر
6202

الفئة المستهدفة
6أ.أعضاء هيئة
التدريس والمعاونون
والطالب

أعضاء هيئة التدريس
والطالب

الطالب

عدد
المشاركين في
التنفيذ
02

02

63

مؤشرات النجاح

دليل معايير التقويم

.0تدريب  %02من الفئة
المستهدفة من أعضاء
هيئة التدريس
.6تدريب  %82من الفئة
المستهدفة من الطالب

.0توصيات ورشة العمل
.6عقد بروتوكول تعاون
مع شركة القاهرة لالعمال
الهندسية
.8نتائج قياس مهارات
الطالب

 المخرجات المناظرة للهدف رقم ( : )8تطوير نظم االمتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة

المخرجات

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

الفئة المستهدفة

عدد
المشاركين
في التنفيذ

مؤشرات النجاح

02
8أ.ورقة أسئلة مطورة لقياس المستويات العليا للتفكير

8ب.امتحانات قبلية للمقررات/البرامج
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أعضاء هيئة التدريس
أغسطس
6202

سبتمبر
6202

سبتمبر
6202

سبتمبر
6202

.0صياغة معايير ومواصفات ورقة
أسئلة مطورة لقياس المستويات العليا
للتفكير
.6اعالم الطالب بمواصفات ورقة
األسئلة المطورة

الطالب

.أعضاء هيئة التدريس
والطالب

22

 .نتائج االمتحانت القبلية
خطة عالج نقاط الضعف وتنمية
نقاط القوة للطالب

 المخرجات المناظرة للهدف رقم (- : )0اتباع آليات متطورة الدارة نظم التقويم واالمتحانات لضمان سرعة ودقة وشفافية أعمال التقويم واالمتحانات

المخرجات

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

الفئة المستهدفة

عدد
المشاركين
في التنفيذ

0أ .كنترول الكترونى

أغسطس
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس

22

0ب.ملفات الكترونية للطالب

سبتمبر
6202

سبتمبر
6202

اداريون

02

أغسطس
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس

22

0ج .تطوير إستراتيجية التدريس

مؤشرات النجاح
 .0خطة التدريب على اعمال الكنترول االلكنرونى
 .6تدريب  %82من الفئة المستهدفة على برنامج
الكنترول االلكترونى
.0تدريب  %02من اداريون شئون الطالب على
اعداد الملفات االلكترونية
 .6نتائج متابعة الملفات االلكترونية للطالب
.8خطة تنمية قدرات الطالب
.0
.6
.8
.0
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خطة تطوير استراتيجية التدريس
اعتماد الالئحة الجديدة لكلية اآلداب لمرحلة الليسانس
بدأ تنفيذ نظام الساعات المعتمدة فى مرحلة الدراسات
العليا بكلية اآلداب
بدأ أنتاج مقررات الكترونية

المخرجات المناظرة للهدف رقم ( : )5انشاء بنوك أسئلة مع التحديث المستمر لها

المخرجات

بنوك أسئلة
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فترة التنفيذ
البداية
يولية
6202

النهاية
سبتمبر
6202

الفئة المستهدفة

أعضاء هيئة التدريس

عدد
المشاركين
في التنفيذ
22

مؤشرات النجاح
 .0تشكيل فريق بنك األسئلة فى كليات المشروع
 .6خطو انشاء بنوك األسئلة
 .8اعداد المواد التدريبية للتدريب على بنوك األسئلة

 المخرجات المناظرة للهدف رقم ( : )0تعزيز التغذية الراجعة للطالب عن االمتحانات

فترة التنفيذ
المخرجات

البداية

النهاية

الفئة
المستهدفة

عدد
المشاركين
في التنفيذ

مؤشرات النجاح

يولية
6202

سبتمبر
6202

الطالب

022

 .0تدريب  %82من الطالب على أساليب
التغذية الراجعة
 .6انشاء بريد الكترونى
 .8انشاء صندوق لتلقى تعليقات الطالب

ج.وضع الطالب لدرجات التقويم

سبتمبر
6202

سبتمبر
6202

الطالب

022

 .0اعالن الممتحنين درجات التقييم على ورقة
األسئلة
 .6نشر االجابات النموذجية على موقع الجامعة

د .تعزيز ثقة الطالب فى نظام التغذية الراجعة

يولية
6202

سبتمبر
6202

الطالب

022

أ.
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نظم مختلفة للتغذية الراجعة

نتائج استبيان آراء الطالب

 المخرجات المناظرة للهدف رقم ( : )3تنشيط الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعة ونظائرها

المخرجات
ب .تفعيل المتابعة والتعاون والدعم بين
الجامعة ونظائرها

فترة التنفيذ
البداية
يولية
6202

النهاية
سبتمبر
6202

الفئة المستهدفة
أعضاء هيئة التدريس
والطالب

عدد
المشاركين
في التنفيذ
06

مؤشرات النجاح
خطة تفعيل التعاون والدعم بين الجامعة ونظائرها من
الجامعات المصرية والعربية

 المخرجات المناظرة لنشر واستمرارية المشروع
المخرجات

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

الفئة المستهدفة

عدد
المشاركين
في التنفيذ

مؤشرات النجاح

موقع للمشروع على االنترنت

يولية
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس
والطالب

3

انشاء موقع للمشروع

.نشرات دورية ربع سنوية

يولية
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس
والطالب

3

اصدار نشرة دورية للمشروع
نشر انجازات المشروع
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 المخرجات المناظرة لضبط الجودة والمتابعة
المخرجات

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

الفئة المستهدفة

عدد
المشاركين
في التنفيذ

مؤشرات النجاح

مركز تطوير نظم تقويم الطالب
واالمتحانات

يولية
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس
والطالب

3

انشاء المركز بالجامعة والوحدات بالكليات
اعداد الهيكل التنظيمى والالئحة الداخلية للمركز
تحديد مهام الوحدات التابعة للمركز

( )6معمل تدريب

يولية
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس
والطالب

3

تجهيز ( )6معمل تدريب

نظم تقويم وفقا ً للمعايير القومية
االكاديمية المرجعية والمعايير القياسية

يولية
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس
والطالب

تبنى المعايير االكاديمية  NARSفى كليات اآلداب
والزراعة والعلوم
صياغة ILOsلكلية الحقوق
تعديل اللوائح الداخلية

نظام مراجعة داخلية

يولية
6202

سبتمبر
6202

أعضاء هيئة التدريس

انشاء نظام مراجعة داخلية
خطة تحسين نظام المراجعة الداخلية
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أهم المشاكل ومعوقات التنفيذ:
.0
.6
.8
.0
.5
.2
.0

عدم مناسبة البنية األساسية(قاعات  ،أجهزة ،معامل  ،برامج) الالزمة للمشروع.
ضعف حماسة بعض أعضاء هيئة التدريس.
ضعف الحافز المادى الذى يحث على المشاركة فى تنفيذ األنشطة.
ضعف ثقافة االنتماء والحرص على التحديث والتطوير لدى بعض أعضاء هيئة التدريس
واالداريون.
ضعف نظم المعلومات واالتصال مع الجهات المشاركة.
ضعف مهارة استخدام نظم المعلومات عند بعض أعضاء هيئة التدريس.
بطء استجابة بعض المنسقين فى تنفيذ األنشطة .

اإليجابيات:
.0
.6
.8
.0
.5
.2
.0
.3

دعم قيادة الجامعة للمشروع.
دعم الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد للمشروع.
التوجه نحو تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
وجود امكانية التوسع مستقبالً.
سيادة ديمقراطية الحوار بين المشاركين فى المشروع.
الخطة التنفيذية للمشروع التتعارض مع اللوائح والقوانين.
بدأ تنفيذ الئحة جديدة لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا بكلية اآلداب.
صياغة ILOsلكلية الحقوق وتشمل مواصفات الخريج والمعارف والفهم والمهارات المهنية
والذهنية و العامة.

السلبيات:
.0
.6
.8
.0

تزامن بداية الربع السنوى الثانى للمشروع مع نهاية اختبارات الفصل الدراسى الثانى وغياب
الطالب.
تزامن بداية الربع السنوى الثانى للمشروع مع أعمال االمتحانات والكنترول .
عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس بواجباتهم نحو المشاركة فى انجاح المشروع.
تأخر بعض المنسقين عن تنفيذ ما يسند اليهم من اعمال.

التقييم الذاتي:
اداء متميز

اداء جيد

اداء مرضي اداء يحتاج لتعديالت

اداء يحتاج تعديالت جوهرية

مقترحات التحسين والتوصيات:
 .0التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس والمعاونين واالداريين.
 .6التعاون الجيد مع المسئولين عن االرشاد األكاديمى.
 .8التطوير والتحديث المستمر للمقرارات.
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 .0تنشيط انتاج المقررات االلكترونية.
 .5تنشيط التعلم الذاتى وانتاج المقررات .

المرفقات( :المستندات الداعمة للمخرجات)
يعتمد :مدير المشروع
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مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
DSASP

ثانيا ً النماذج المالية للتقرير الدوري الربع سنوي
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