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الجودة أسلوب تعاونى ألداء األعمال وتحقيق األهداف،وتحكمها مجموعة من القيم التى توظف
مواهب جميع األطراف بغية إحداث نقلة نوعية واألرتقاء بمستواهم وبخاصة الطالب.
عزيزي الطالب وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية الفنون الجميلة هي وحدة تابعة لمركز ضمان
الجودة بجامعة حلوان  ،تم انشاءها عام  7002واصبح لها مقر دائم داخل الكلية بالدور األرضي
بمبنى طه حسين بالكلية
فأخذت الوحدة على عاتقها انشاء نظام داخلي للجودة يعمل على رفع كفاءة القدرة المؤسسية
والفاعلية التعليمية  ،والمتابعة والتقييم المستمر للتطوير وتحسين االداء داخل الكلية ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والعاملين والطالب بمختلف أقسام الكلية .
وللوحدة رؤية ورسالة تتوافق مع رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية .
رؤية الكلية:
أن تكون الكلية كيانا عالميا ً معتمداً  ،مشهوداً له بدوره التنويري  ،وبأنه منارة للتعليم والبحث
العلمي في مجاالت الفنون والعمارة في مصر والشرق األوسط لإلرتقاء بالذوق العام في المجتمع
رسالة الكلية:
إعداد وتأهيل خريج وباحث مبدع في مجاالت العمارة والفنون الجميلة  ،ليكن قادراً على تلبية
إحتياجات سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة وتطور المجتمع المصري وإرتقاءه
رؤية الوحدة :
أن تصبح الوحدة نموذجأ يحتذى بة لوحدات ضمان الجودة بالجامعات المصرية واإلقليمية ومرجعية
في تطبيق معايير الجودة الشاملة .
رسالة الوحدة :
 إنشاء نظام فعال للجودة يزيد من فعالية دور الكلية الريادي فى مجال خدمة المجتمع. تحسين وضمان جودة العملية التعليمية و التتقيفية لضمان االرنقاء المستمر بالعملية التعليميةوالبحثية وخدمه المجتمع من خالل خطط التحسين المستمر ونظم واُليات فاعلة للقياس
وتقييم األداء  ،يضمن للكلية قدرة تنافسية عالية لكسب ثقة المنظمات المدنية في جودة
خريجى الكلية  ،والوفاء بمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
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 التجديد والتحسين المستمر لمشروعات وبرامج التطوير بالكلية وفقا لرسالتها وغاياتهاوأهدافها اإلستراتيجية و المعايير القياسية لجودة التعليم طبقا لمتطلبات الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد علي المستوي المحلي واإلقليمي .
لماذا ننشد الجودة في التعليم ؟
عزيزى الطالب عزيزتى الطالبة ،هلى تعلم أن الطالب الذين يتخرجون فى جامعات مرموقة تحقق
متطلبات الجودة تتوافر لهم فرص عمل أفضل من غيرهم،سواء فى بلدهم أو خارجها ،وتطبيق نظم
الجودة فى مؤسستنا التعليمية يضمن لك أن تكون خريجا ً متميزاً وسط اآلف الخريجين،ويوفر لك
فرصا ً عديدة للحصول على الوظيفة التى تسعى إليها فور تخرجك،ويجعل منظمات سوق العمل
تتهافت على توظيفك.
فإإإتن تطبيإإإق نظإإإم الجإإإودة فإإإى التعلإإإيم يسإإإهم فإإإى إعإإإداد أجيإإإال مؤهلإإإة إإإادرة علإإإى ا بإإإدا
والتعامإإإإل مإإإإع القاإإإإايا الشاةكة:األ تصإإإإادية والسياسإإإإية واألجتماعية،ولتصإإإإب هإإإإذ األجيإإإإال
إإإإإادرة علإإإإإى تإإإإإذليل العقبإإإإإا ورفإإإإإع شإإإإإ ن أوطانهم،وتمتلإإإإإه المهإإإإإارا ال مإإإإإة لسإإإإإوق
العمل،ويتحقق ذله عن طريق ممارسا عديدة  ،من بينها-:
 -1إعداد الخريج فى ضوء متطلبات سوق
العمل
 -7أختيار التخصص الدراسى وفق ميولك
المهنية.
 -3توفير البرامج األكاديمية التى تنمى
المهارات الضرورية لسوق العمل.
 -4أختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء .

 -5أستخدام أساليب التقييم الفعالة
 -6تهيئة المناخ التعليمى.
 -2ممارسة العمل الجامعى .
 -8توفير التجهيزات المطلوبة.
 -9األستجابة للشكاوى والمقترحات.

الجودة مسةولية من؟
إن تطبيق نظم الجودة في منظومة التعليم بكلية الفنون الجميلة مسئولية كل من :القيادة الجامعية ،
واألستاذ الجامعي  ،والعاملين عالوة على مسئوليتك انت في هذه المنظومة
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أوال  :دور الطالب في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة
يكمن بلورة دورك األساسي عزيزي الطالب في تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك في المحاور اآلتية:
المنهج :
اسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم المستهدفة منه وعن توصيف البرنامج الذي
تدرس مقرراته  ،وتعرف على استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم التي يوفرها لك المقرر الذي
تدرسه .
التعليم والتعلم :
 ساعد اساتذتك في عمليتي التعليم والتعلم بان تؤدي ما يسند اليك وشارك بفاعليه فيالمناقشات التي تطرح داخل قاعات المحاضرات واطرح اسئلة هامة وبنائه
 تفاعل مع اساتذتك لتطبيق أساليب التعلم الحديثة (التعلم االلكتروني – التعلم الذاتي – التعلمالتعاوني ....الخ) والتي تهدف إلي اكسابك مهارات مهنية ومعرفية أساسية يطلبها سوق
العمل.
التقييم :
احرص على تقييمك لعمليتي التعليم والتعلم وما توفرة لك الكلية من امكانات داعمة لرفع كفاءة
العملية التعليمية  ،وأن تكون موضوعيا حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم
ويتم هذا التقييم من خالل :
ممارسات رسمية مثل االستبانه (االستبيان )  ،مثل :
استبيان المقرر النظري والمقرر العملي الذي يتم استيفاءة مع نهاية تدريس المقرر في
الفصل الدراسي
 استبيان الرضا الطالبي عن التسهيالت الداعمة بالكلية استبيان الرضا الطالبي عن المكتبة  .........وغيرهاكما يوجد صندوق للشكاوي الطالبية لتضع به أي شكوى خاصة بك  ،والتي تعرض على لجنة
مختصة بفحص شكاوى الطالب واتخاذ االجراءات التصحيحية البناءة وعرضها على مجلس الكلية
كذلك يتم مناقشة شكواك في المؤتمر العلمي لقسمك .
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فتحل بالسلوك االيجابي والموضوعية في تقييمك لمحتويات االستبيان  ،وفي حالة عدم رضائك عن
أي شئ بمؤسستك التعليمية فالبد من توصيله للمسئولين في ادارة الكلية بأسلوب منهجي راقي وبناء
الدعم الط بي :
-

أقرأ دليل الطالب الخاص بالكلية جيدا واحرص على معرفة نظام الدراسة بها وكيفية
التحاقك بالتخصصات المختلفة بها وكذلك نظم االمتحانات والقواعد المنظمة لها
احرص على االستفادة من خدمات رعاية الشباب المتاحة بالكلية .
احرص على التفاعل والمشاركة في األنشطة الطالبية داخل الكلية وفي خدمة المجتمع
المحيط بالمشاركة في أنشطة األسر الطالبية
احرص على التواصل الدائم مع المرشد االكاديمي داخل قسمك العلمي واسأله عن كل ما
تريد واطلب نصيحته باستمرار

رسم سياسة الكلية :
 احرص على تمثيلك في اتخاذ القرارات بكليتك من خالل اشراك ممثلين عنك وعن زمالئكفي اللجان المختلفة بالكلية  ،ومن خالل المشاركة الفاعلة التحاد الطالب
 اعرف رسالة الكلية وخطتها المستقبلية وشارك برأيك في عملية التحسين والتطويرالمشاركة المجتمعية :
 شارك الكلية في برامج التوعية المجتمعية والبيئية فهي جزء اليتجزا من متطلبات اكتسابكلمهارات العمل
 قدم الخدمة ألعضاء المجتمع المحلي  ،وشارك في تفعيل المشاركة المجتمعية التي تقومبها الكلية
المحاسبة المستمرة :
 حاسب نفسك أوال بأول  ،واحكم على مدى مراعاتك لمواصفات الطالب الجيد . تابع مايحدث في كليتك في ضوء معايير الجودة لإلسهام في التطوير والتحسين المستمرللكلية ورفع كفاءة االداء بها .
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ثانيا  :دور األستاذ في تطبيق تظم جودة التعليم بالجامعة

إن دور عضو هيئة التدريس يمثل اساسا من اسس البتاء الجامعي  ،كما أن دوره يتعدى التدريس
إلي التأثير في شخصيات الطالب  ،من خالل البرامج والنشاطات العلمية التي يحرص على تنفيذها
ويمكن تلخيص تلك اآلدوار في األتي :
المناهج الدراسية :
 وضح مخرجات للتعليم وسياسات واساليب التعليم والتعلم الحديثة  ،وتوصيف للمقرراتالتي بقوم بتدريسها  ،وكذلك المساهمة في توصيف البرنامج الدراسي الجامعي .
 نشر الوعي بتوصيف المقرر علي الطالب في بداية الفصل الدراسي  ،والعمل عليتوعيتهم بالمخرجات المراد تحقيقها من هذا المقرر .
 تطوير محتويات المقررات الدراسية  ،بما يتواعم مع المستجدات الحديثة في المجال العلميللمقرر .
التعليم والتعلم :
 استخدام طرق التدريس الفعال مع الطالب استحدام االساليب التعليمية الحديثة  ،مثل  :التعلم اإلكتروني  ،وتشجيع وتدريب ومتايعهالطالب الستخدامها بصوره فعالة .
التقييم :
 مناقشة الطالب في كيفيه توزيع درجات التقييم في بداية الفصل الدراسي . تنويع أساليب تقويم الطالب وتوزيعها علي مدار الفصل الدراسي . إعالم الطالب بنتائج تقييم أعمالهم  ،مع إمدادهم بتغذية راجعة .جودة األداء :
-

إعداد ملف المقرر بصوره متكاملة .
مناقشة رؤية ورسالة الكلية  ،والمشاركه في صياغتهما و تحقيقيهما .
الحرص علي التطوير الذاتي لمعلوماته ومهاراته المختلفة  ،واشتراكه في الموتمرات
والندوات ذات العالقة .
االهتمام بإجراء البحوث التي تتناول المشاكل القومية والملحة علي الدولة .
التعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية في ضوء دوره لتحقيق منظومه الجودة .
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 التفاعل بإبجابية مع المراجعين الداخليين  ،وحث زمالنة علي ذلك .دعم الط ب :

 الحرص علي حضور المحاضرات والتواجد أثناء الساعات المكتبية . تفعيل دور الريادة العلمية لطالب مرحلة البكالوريوس والمتابعة المستمرة لهم  ،واالرشاداالكاديمي لمرحلة الدراسات العليا .
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ثالثا  :دور القيادا ا لجامعية في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة
يمكن تلخبص هذا الدور في النقاط االُتية :
-

وضع خطة استراتيجية متكاملة  ،تشمل علي التعليم  ،والبحث العلمي  ،وخدمه المجتمع .
تفعيل ودعم نظم وأليات ضمان الجوده بالكلية .
عقد لقاءات توظيفية  ،لفتح أبواب عمل أمام الطالب في مرحلة التخرج .
وضع اًلية لتفعيل شكاوي الطالب والتعامل معها .
تحسين وتطوير قطاع شئون الطالب للتسويع من عمليات تسجيل المقررات واالمتحانات
بالكلية .
إصدار دليل للطالب علي أن يتضمن معلومات متكاملة عن العملية التعليمية وطرقة الدعم
الطالبي .
وضع سياسة للتعامل مع الطالب المتعثرين .
وضع برنامج خاص للطالب المتفوقيين .
وضع نظام متكامل لإلرشاد األكاديمي بالكلية .
إعالن سياسة الكلية في مجال النشاط الطالبي والدعم بالطرق المختلفة .
مواصلة تحديث وتطوير المناهج بهدف تلبية احتياجات سوق العمل .
استقطاب أعضاء هيئات التدريس من ذوي الكفاءات العالية .
االستفادة من الوسائل التعليمية واسعه االنتشار  ،كتكنولوجيا المعلومات والحاسوب
واالنترنت  ،الــــخ .
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شـــــــــــــــاره
في
الجــــــــودة
وحدة ضمان الجودة تتمنى لكم عاما دراسيا سعيدا
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