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 مقدمة

تعليم أصبح التعليم من المجاالت التى تم فيها استخدام كلمة اإلستراتيجية حيث تشير إستراتيجيات ال

أو القسم العلمى لتحقيق التائج التعليمية المستهدفة من المقررات  عهدتبعها الميإلى األساليب والخطط التى 

 أما استراتيجيات التعلم . وبالتالى األهدف العامة للمقرر، ومن ثم النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج وأهدافه

 . بالالعامة للطومن ثم رفع المهارات ستفادة الا وتعظيم عملية التعلم  تسهيلالطالب  ل يقوم به فهي ما

ومن منطلق حرص جامعة مدينة السادات إلى وضع نظام لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية بها واتفاقاُ مع 

تأهيل للحصول على االعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التوجه لتفعيل نظم الجودة وال

تعليم والتعلم للبرامج للالجودة والتطوير المستمر مركز ضمان ضمان  اتاستيراتيجيوتماشيا مع واالعتماد، 

باعداد استيراتيجية لعملية التعليم والتعلم للبرامج قام معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  الخاصة

 .الخاصة به 

 :التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم

على توفير فرص التعلم للطالب يعمل معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 

شجع يذلك لمخرجات التعلم المستهدفة، وحرص على مالئمة األساليب المستخدمة في يو

باالضافة الي . الى تهيئة فرص التعلم الذاتيالمعهد سعى كذلك يأنماط التعلم غير التقليدية، 

وألعداد الطالب  ة المتميزة الغير نمطي مصادر تعلم متنوعة ومالئمة لنوعية البرامج ةحاتا

تقويم الطالب بعدالة و  هذا ويتمخاصة وان المعهد بحثي اكاديمي للدراسات العليا 

 .موضوعية وباستخدام أساليب متنوعة

 : بالمعهد  آلية إعداد إستراتيجية التعليم والتعلم

  بالمعهد  اعضاء هيئة التدريس منتشكيل فريق عمل . 

 التفاق على محاور العمل وتوزيع المسئوليات ووضع إطار زمنى ل عقد هذا الفريق اجتماع

 . التمام العمل

 م وتم فيهما مناقشة اقسعقد ورشة عمل مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باال

كما  معهداستراتيجيات التعليم والتعلم لكل البرامج وذلك بناءا على استيراتيجية التعليم والتعلم بال

 . داف كل إستراتيجية ومتطلباتهاتم مناقشة أه

  إعداد التقرير النهائى متضمنا  إعداد المصفوفة الخاصة بالمقررات واإلستراتيجيات المستخدمة

 . فى تدريس كل مقرر

  المعهدمن مجلس اعتماد اإلستراتيجية 
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 توزيع اإلستراتيجية على أعضاء هيئة التدريس 

  التعليم والتعلم وتقييمهاتفعيل آلية متابعة تنفيذ استراتيجيات. 

  وضع آلية لمراجعة استراتيجية التعليم والتعلم فى ضوء نتائج استقصاء الطالب وأعضاء هيئة

 .كل ثالثة سنوات التدريس

 استراتيجية التعليم والتعلم 

 رؤية الجامعة

 :الجامعةرسالة 

 

 

    رؤية معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

 تحقيق الريادة واإلبتكاركنموذج يحتذي به في مجال بحوث الهندسة الوراثية.  

  رسالة معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

يلتزم معهد الهندسة الوراثية - جامعة مدينة السادات باعداد خريج قادر علي المنافسة 

 واإلبتكار محليا وإقليميا والتميز في البحوث العلمية والتطبيقية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 القيم والمبادئ

                                                      :يلتزم المعهد بمجموعة القيم والمبادئ االتية
دم التمييز بين الطالب وبين أعضاء هيئة وعيؤمن المعهد بمبدأ المساواه  :عدم التمييز -1

من مبدأ المواطنه  التدريس وبين جميع العاملين بسبب اللون أوالجنس أوالدين وذلك انطالقا
 للجميع
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يؤمن المعهد بالشفافيه وعرض االيجابيات والسلبيات أمام المسئولين وذلك  :التزام الشفافية -2
.بهدف معالجة السلبيات ودعم االيجابيات  

يراعي المعهد حقوق الملكية الفكرية للسادة أعضاء هيئة  :مراعاة حقوق الملكية الفكرية  -3
.تهم وبحوثهم ومقرراتهم الدراسية وغيرهاالتدريس من حيث مؤلفا  

يؤمن المعهد بالحرية الفكرية للسادة أعضاء هيئة التدريس في مجال  :الحرية الفكرية -4
   .البحث العلمي وذلك في اطار الثوابت المجتمعية والقيم الجامعية

والبجاحثين وقطاعجات يشججع المعهجد العالقجات التعاونيجة بجين اةسجاتذة . :المشاركة المجتمعية -5
 .اةعمال بوصفها عامل رئيسي في نجاح الخطة االستراتيجية

يتحججرا السجججادة أعضججاء هيئجججة التججدريس الموضجججوعية  :تحرررا الموعررروعية وا ماعررة العلميرررة -6
 .واالمانة العلمية في ابحاثهم وتجاربهم ومؤلفاتهم

يئة التدريس بالقيم والتقاليد الجامعية يلتزم السادة أعضاء ه :اللتزام بالقيم والتقاليد الجامعية -7
 .المتعارف عليها

يقججوم المعهججد  :المعرفررةتشررجيا البررلى علرري التميررز والتفرروق مررم اررل  تعويررا م ررادر  -8
بتنويع مصادر المعرفجة مجن خجالل المكتبجة العاديجة والرقميجة بتشجيع الطالب علي التميز والتفوق 

 . وتوفير االجهزة العلمية الحديثة
 وذلك ، والتواصل اآلخر على باالنفتاح المعهد يؤمن :  ما االار اقليميا وعالمياالتوا  -8

 .اإلستراتيجية الخطة تنفيذل الخبرات من بهدف االستفادة



                                                                 

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةمعهد   

 

 

 

 

 

 :الغايات واألهداف االستراتيجية للمعهد

المعهجد رؤيجة و رسجالة رسجالة الجامعجة و الهامجة السجتيفاء  للمعهجد مؤشجرات النججاحنهائيجة تمثل الغايجات ال
كمججا يقججاس  بمفججردات ومكونججات المعهججد اةكاديميججة والفنيججة واالداريججة ،النهججوض  جيججداف فججيوتسججهم هسججهاما 

 :التعليمي والبحثي والتطبيقيللغايات فى التطبيق  يق المعهد لرسالته بمقدار تحقيقهمدا تحق

  ::الغايات الغايات 

 إعداد خريج مهاري ومهني يواكب سوق العمل المحلي واإلقليمي إعداد خريج مهاري ومهني يواكب سوق العمل المحلي واإلقليمي  -1

 : األهداف 

 برامج متطورة في ضوء إحتياجات سوق العمل -1

 تحديث مستمر للعملية التعليمية  -2

 تقديم رعاية متميزة للطالب  -3

  التميز واالبتكار في البحث العلمي التميز واالبتكار في البحث العلمي   --22

 توفير امكانيات البحث العلمي -4

 تنمية قدرات الباحثين  -5

 اجراء البحوث التطبيقية والشراكة العالمية  -6

 مشاركة الجهات البحثية والدولية والجهات المانحة للمشاريع للتطوير  -7

  التميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئةالتميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  --3

 الشراكة المجتمعية الفاعلة مع المجتمع المحلي  -8

 خطة متطورة لخدمة المجتمع -9

 توظيف البحوث لتنمية البيئة  -11

  البنية التحتية تساهم في اإلبتكار واإلبداعالبنية التحتية تساهم في اإلبتكار واإلبداعتحديث تحديث   --44
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 تجديد واحالل وتجهيز المعامل الطالبية والبحثية  -11

 توفير اشتراطات مواجهة الكوارث والزمات  -12

  توفير احتياطات األمن والسالمة -13

 

 :م 4102-4102استرتيجية للتعليم والتعلم تبنت جامعة مدينة السادات  هذا وقد

"على الناتج والمتمركز حول الطالبالتعلم الذاتي المبني  "  
 .كل ثالثة سنوات المراجعة والتحديثتم م، وي03/4/4304لس الجامعة بتاريخ وتم اعتمادها بمج

السياسةات الخاةةة ب ات المتوافقة مع استراتيجيات الجامعةة االستراتيجيفان المعهد تبني وبالتبعية 

 بالمعهد

 :معهد في التعليمالسياسات 
 برامج متوافقة مع المعايير اةكاديمية  المؤسسية والتي تعكس مواصفات الخريج  اعدادوتنفيذ

 .ووجود قوائم معتمدة ومعلنة بالعالمات المرجعية القومية أو العالمية داخل البرامج الدراسية 

  وجود قوائم معتمدة ومعلنة بنواتج التعلم المستهدفة لكل المقررات داخل برامج اةقسام العلمية

راعاة مطابقة مصفوفة النتائج  التعليمية المستهدفة ةهداف جميع البرامج والمقررات مع م

 . التعليمية بالمعهد  

  اعداد توصيف معتمد ومعلن لجميع البرامج والمقررات التعليمية والبحثية والتطبيقية والعامة و

  .ملف لكل مقرر 

  أسلوب التعلم الذاتي  يزتعز تحديث أساليب التدريس  و. 

 وفير المراجع المطلوبة ومصادر البحث والمعرفة في مجال تخصصات المعهدت. 
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  هلى مجموعات في  لن ومنتظم يحقق تقسيم طالب البحثجدول دراسي ثابت ومعاعداد

  .المجموعات اعدادالجوانب التطبيقية والبحثية والمعملية و توفير القاعات المجهزة لتتناسب مع 

  والمختبرات وقاعات التدريس والمكتبة والوسائط والوسائل التعليميةاالرتقاء بالمعامل. 

  ء رضا أساليب وأدوات معتمدة ومعلنة لتقويم طالب البحث في جميع المراحل وقياستوفير

رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن معايير التقييم عن نتائج التقييم و  الطالب

 .الحديثةوتنوع أساليبه ومتابعة اةساليب 

 الموقع علي معلنة لمعهد للطالب والخريجين واعضاء هيئة التدريس باقاعدة بيانات  اعداد

يراعي فيها مواكبة قواعد البيانات العالمية والدوريات اةكاديمية الحديثة في االلكتروني للمعهد 

 .التخصصات المختلفة بالمعهد 

 التعليمية دعم النظم والعمليات االدارية المتعلقة باةنشطة. 

 :لتعليم والتعلم ات استراتيجيا أهداف

 .تقديم أنشطة تعليم وتعلم ذات جودة عالية لجميع الطالب، وضمان جودة البرامج األكاديمية –

 .تعزيز التفوق في التعليم والتعلم –

 .في الدراسات العليا ومتميزة  تقديم برامج متخصصة –

 .فيما يخص التعليم والتعلمتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  –

 .تشجيع االبتكارات واألفكار الحديثة في مجالي التعليم والتقويم –

 .تطوير التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم –

 .دعم التعلم الذاتي وتوفير مصادره للجميع –

 .برامج وتخصصات المعهدفي جميع  العملي كلما امكن توفير التدريب  –

 .التعليم والتعلمالتغلب علي كافة مشاكل  –

 .توفير نظم تقويم وتغذية راجعة فعالة –
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 .المعهد ستراتيجيات التعليم والتعلم إ

  Active Learningالتعلم النشط  -1

ا، حيث يشارك الطلبة في األنشطة والتمارين والمشاريع بفاعلية كبيرة،  هو طريقة تعليم وتعلم في آن مع 

من خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة، تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي، والحوار البناء ، والمناقشة الثرية ، 

قراءته أو كتابته، مع وجود عضو هيئة تدريس والتفكير الواعي ، والتحليل السليم ، والتأمل العميق لكل ما تتم 

. يشجعهم على تحمل المسؤولية وتعليم أنفسهم بأنفسهم ويدفعهم إلى تحقيق األهداف تحت إشرافه الدقيق

 .  وتتميز هذه اإلستراتيجية بأن الطالب هو المحور الرئيسي في العملية التعليمية كما يوضحه الشكل التالي

 

 

 Outcome based learningلناتج  التعلم المبني علي ا -2
هي أساليب خاصة بالتعلّم المتمركز حول الطالب والتي تركز على القياس التجريبي ألداء الطالب 

تسهيل الفرص لكي ب ويقوم المعهد فهو يعتمد بشكل كبير على على النتائج التي حققها الطالب(  النتيجة)

   .  والمحددةيستطيع الطالب تحقيق النتائج المرجوة 

  Project based learningالتعلم القائم علي مشروعات التعلم   -3

يقوم ببحثها ، حيث موضوع أو مشكلة حولمشروع بإعداد  الطالب هي طريقة يتم القيام فيها

وتجارب  ،ومقابالت ،وأنشطة ،ودراستها طالب أو مجموعة من الطالب مستخدمين ما يلزم من قراءات

الطالب في 
التعليم 
 النشط

يشارك 
 بفاعلية

يقوم 
بمعظم 
 المهام

يعم  علي 
ح  

 المشكلت

يتعام  ما 
 اآلاريم

يعقد 
 بموعوعية
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يتم  عرض تقديميو  ،أو بحث ،تقرير: وينتج عن المشروع مخرجا  مثل. هيئة التدريسبتوجيه من عضو 

 : الخطوات التاليةمراحل مشروع التعلم وتشكل . بقية الطالب فى قاعة الدراسة ومناقشته مع عرضه 

بحيث يحقق النتائج التعليمية المستهدفة منه ويكون اختيار المشروع قائم على  اختيار المشروع  –

 .يير معينة تحددها المؤسسة وتتفق مع أهدافها اإلستراتيجيةمعا

 .وذلك بالتعاون بين عضو هيئة التدريس والطالب لوضع خطة تنفيذية للمشروع  التخطيط للمشروع –

  .  وفقا  للخطة الموضوعة، ويقوم عضو هيئة التدريس بوضع أدوات لمتابعة التقييم تنفيذ المشروع –

 .فقا  لألدوات المختلفةو متابعة وتقويم المشروع  –

 . على باقي أعضاء هيئة التدريس والطالب عرض نتائج المشروع  –

، كما تعمل على ربط الطالب بط المحتوى بالحياة الواقعيةوتتميز هذه اإلستراتيجية بأنها تساعد على ر

خطيط لدى الطالب، تنمية مهارات التوتساهم هذه الطريقة في . بالعمل مع الخبراء الخارجيين وأفراد المجتمع

  .وقيامهم بنشاطات متعددة تؤدي إلى إكسابهم خبرات جديدة متنوعة

كما أنها تطور من مهارات العمل التعاوني، وإتاحة حرية التفكير، وتنمية الثقة بالنفس، ومراعاة الفروق 

 . الفردية بين الطالب

 Cooperative based learningالتعلم القائم على العمل الجماعي  -4

لدى  فريقكتساعد هذه اإلستراتيجية على التعلم الفعال وتنمى مهارات عملية ومهنية فى العمل 

 ،مثل مهارة اإلصغاء إلى اآلخرين، ومهارة توزيع العمل ومهارة إدارة األفراد، ومهارات النقاش  طالبال

 .وكذلك مهارات القيادة

 : اتيجية من حيثويقوم عضو هيئة التدريس بدور مهم فى تطبيق تلك اإلستر 

 يحدد النتائج التعليمية المستهدفة من خالل تطبيق تلك اإلستراتيجية.   

 الزمنية لفعاليات المجموعةطرالخطوات العريضة واال يحدد بوضوح. 

 على اكتساب السلوك اإليجابي للعمل الجماعي البيساعد الط. 

 في مجموعات بحيث يضمن التنويع في قدرات المجموعة الواحدة البيوزع الط. 

 م تعلم الطال  .من خالل المالحظة المستمرة للتأكد من تحقق النتائج التعليمية المستهدفة بيقوِّ

 يتخذ اإلجراءات التصحيحية فى حالة عدم تطبيق اإلستراتيجية بشكل صحيح. 
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 Problem-based learningالتعلم المبني على حل المشكالت   -5

تعتمد إستراتيجية التعليم المبني على حل المشكالت فى طرح  قضايا حياتية ليتم فحصها تفاعليا  

وهذه االستراتيجية تشجع مستويات من التفكير الناقد حيث يقوم الطالب باستخدام المعلومات . من الطالب

ها في التغلب على موقف بشكل جديد والوصول والمهارات التى اكتسب ،والمعارف التى سبق له تعلمها

 : وغالبا  ما تتضمن المكونات اآلتية. إلى حل له

 ما ويفضل  مشكلة يتضمن موقف بتصميم الخطوه يقوم عضو هيئة التدريس في هذه :تحديد المشكلة

 . أن يكون مرتبط ببعض المشاكل التى ترتبط بالواقع العملي

 لطالب على العناصر األساسية فى المشكلة واستبعاد العناصر وتتمثل فى تعرف ا :تحليل المشكلة

  .التى ال تتضمنها المشكلة

 وتتمثل فى تحديد الطالب ألفضل المصادر المتاحة لجمع البيانات عن  :االستقصاء وجمع البيانات

 . المشكلة وعناصرها المختلفة

 حيث يقوم الطالب باستخالص النتائج من البيانات ويحدد الطالب عدد من الفروض  :اقتراح الحلول

 . المقترحة لحل المشكلة

 يتم اعتماده كحل للمشكلة، أما إذا كان  فى حالة إذا ما كان الحل واضحا   :دراسة الحلول المقترحة

ددة من قبل عضو هيئة هناك احتمال لعدة بدائل ممكنة فيتم المفاضلة بينها بناءا  على معايير مح

 . التدريس وبإشراك الطالب

 أو ربما ال تكون الحلول المطروحة غير  ،فى حالة عدم توافر حلول مألوفة :الحلول اإلبداعية

مالئمة لحل المشكلة، فيقوم عضو هيئة التدريس باستعمال منهجية مثل العصف الذهني للوصول 

  .إلى حل جديد يخرج عن المألوف

وتساعد هذه اإلستراتيجية الطالب على تبادل األفكار ومناقشة النتائج، وإمكانية تطبيق النتائج على 

وتكسب هذه اإلستراتيجية مهارات ذهنية ومهارات عملية خصوصا إذا تم اقتراح . تجارب ومشكالتت مشابهة

 .العملمشكالت تتصل بالحياة العملية فى مجال 

 Community based learningالتعلم المبني على المجتمع  -6
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هي استراتيجية التعلم التي تربط الطالب بالمجتمع الحيط به وبمشكالته والتركيز على إكسابه 

وتبدأ هذه اإلستراتيجية من وقت تصميم البرنامج حيث يتم . المهارات العملية التي تتصل بتخصصه العملي

 . راتربطه مع المجتمع المحيط ويراعي فيه التكامل بين المقر

 Self-learningالتعلم الذاتي  -2
يام الطلب بتحصيل المعارف والمهارات معتمدا  على قدراته ق هي اإلستراتيجية التي تعتمد على

والقدرة على مواصلة التعليم  ،مما يحقق تنمية شخصيتة ،الذاتية في التحصيل من مصادر التعليم المختلفة

 تؤهل الطالب بشكل كافي لعملية التعليم المستمر؛ حيث تؤهلهوتتميز هذه اإلستراتيجية على أنها . بنفسه

بتطبيق هذا اإلسلوب من خالل البحوث  المعهدقوم يو ،لمتابعة التقدم والتطور الذي يحدث في مجال تخصصه

 .والمشاريع التطبيقية في أغلب مقررات البرامج التعليمية المختلفة

 مستراتيجيه التعليم والتعلتنفيذية إلالخطة ال

 .تقديم أنشطة تعليم وتعلم ذات جودة عالية لجميع الطالب، وضمان جودة البرامج األكاديمية –

 .تعزيز التفوق في التعليم والتعلم –

 .في الدراسات العليا ومتميزة  تقديم برامج متخصصة –
 

    

الجدو   مسؤولية التعفيذ العشاب
 الزمعي 

 الوعا المأمو 

  العمل من التخصصاتهعداد دراسة عن احتياجات سوق، 
 .والمستقبلية ،والمهارات الحالية

 يونيو .اةقسام العلمية /
 يوليو

برامج متطورة تواكب سوق 
 العمل

 تبني المعايير اةكاديمية المناسبة.  يونيو اةقسام العلمية /
 يوليو

معايير معتمدة ومعلنة 
 تتنفق مع رسالة المؤسسة

 العلميتاحة فرص مناسبة للتنافس والتميز ه.   مؤسسات ذات سمات  مستمر اةقسام العلمية
تنافسية على المستوى 



                                                                 

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةمعهد   

 

    

الجدو   مسؤولية التعفيذ العشاب
 الزمعي 

 الوعا المأمو 

 المحلي واإلقليمي والدولي

 هعداد الخطط التطويرية في ضوء مراجعة البرامج اةكاديمية   أغسطس اةقسام العلمية /
 سبتمبر

خطط تطوير وفق تقارير 
 البرامج اةكاديمية

 :تعمية قدرات هيئة التدريس 

  االحتياجات التدريبية ةعضاء هيئة التدريس والهيئة تحديد
 المعاونة

 وحدة وحدة التدريب التابعة ل
 ة ضمان الجود

 قائمة باالحتياجات الفعلية أغسطس

 يةوضع خطة تدريب  خطة معتمدة ومعلنة وفقاف  سبتمبر ةوحدة ضمان الجود
 لالحتياجات

 الترقي دراج برامج التدريب المتعلقة بالجودة في معايير ه
 .واالختيار لتولي المناصب

  مستمر  مجلس الجامعة
 سنوياف 

تطبيق فعلي في الترقية 
 واختيار القيادات

  وضع أدوات تقييم البرامج التدريبية وتطبيقها في أماكن العمل  نهاية كل  المعهدبضمان الجودة  وحدة
برنامج 
 تدريبي 

مردود للتدريب وتطوير 
 اآلداء 

 :التعليم والتعلمرفا كفاءة موارد 

  تحديد موارد مناسبة لضمان استدامة أنشطة التعليم والتعلم
 والخدمات الداعمة أثناء هقرار الميزانية السنوية للجامعة

  المعهد العميد والوكالء امين قيادات
 المعهد ورؤساء اةقسام

 استراتيجية محدثة أغسطس

  ومؤسسات تحسين سبل التواصل وتبادل الخبرات بين وهيئات
 .والجهات المانحة  المجتمع المحلي

 لشئون خدمة المجتمع  وكيل المعهد
 رؤساء اةقساموتنمية البيئة و 

اتفاقات وتعاون مع / أغسطس
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الجدو   مسؤولية التعفيذ العشاب
 الزمعي 

 الوعا المأمو 

 المجتمع المحلي سبتمبر

 :توفير نظم تقويم وتغذية راجعة فعالةو تبوير العملية التعليمية –

 المعاهد/ مراجعة هستراتيجيات التعليم والتعلم بالكليات  استراتيجية محدثة مالئمة  أغسطس اةقسام العلمية 

 وضع آليات مناسبة للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم المحتملة.   اةقسام رؤساء و  المعهدقيادات
 .العلمية

 آلية معتمدة ومعلنة سبتمبر

 هعداد تقارير عن نظم التعليم والتعليم   نهاية كل  وحدة ضمان الجودة
 فصل دراسي 

نظم تعليم وتعلم مطورة 
 ومالئمة 

 هعداد تقارير عن نظم التقويم واالمتحانات   نهاية كل  والكونترولوحدة ضمان الجودة
 فصل دراسي

أساليب تقويم تقيس مدى 
تحقق أهداف البرامج 

 اةكاديمية

  هعداد خطط التحسين والتطوير   واةقسام  ضمان الجودةوحدة
 العلمية 

/ أغسطس
 سبتمبر

تحسين مستمرة ومعتمدة خطة 
من % 03وما ال يقل عن 

 أنشطتها تم تنفيذه

 

 :آلية التعفيذ

 .معهد/ من كل كلية اف تشكيل لجنة تضم عضو  .0
 .شهور ثالث تقوم اللجنة بمتابعة التنفيذ كل .4
 .رفعه للمجالس المعنيةيتضمن نقاط القوة، ونقاط التحسين، وكذلك اإلجراءات التصحيحية و عداد تقرير ه .0
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 .متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية .4
 

 

 

 

الصادرة من الموحدة يتم اإللتزام بنموذج اداة التقييم :  أداة تقييم إستراتيجية التعليم والتعلم

 دة بالجامعة مركز ضمان الجو
 

 متبلبات أساسية
 درجات االستيفاء

 الوثائق الدالة
 غير مستوفي ا  مستوفي جزئي مستوفي

 :إستراتيجية التعليم والتعلم للمؤسسةوثيقة : أوال

     الوثيقة معتمدة

     اتساق جميع عناصر وثيقة اإلستراتيجية 

     ارتباط اإلستراتيجية بتوصيف البرامج والمقررات 

أهداف الخطة اإلستراتيجية اتساق االستراتيجية مع 
  بقطاع التعليم

    

       كافة اةطراف المعنية هعداد اإلستراتيجيةشارك في 

     بأساليب مناسبة عن استراتيجية التعليم والتعلم اإلعالن تم 
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 متبلبات أساسية
 درجات االستيفاء

 الوثائق الدالة
 غير مستوفي ا  مستوفي جزئي مستوفي

     وعي كافة اةطراف المعنية باإلستراتيجية تم قياس 

 تفعي  وتبوير إستراتيجية التعليم والتعلم للمؤسسة: جاالت التقييمم: ثاعيا  

من اةقسام العلمية بتنفيذ ما جاء % 03التزام 
 باإلستراتيجية 

    

اعتماد آلية معينة من المؤسسة لمتابعة تطبيق 
 المعهد/استراتيجيات التعليم والتعلم بالكلية

    

     اإلستراتيجية تطبيقتوافر التقارير الدورية لمتابعة 

     التقارير السنوية /مؤشرات التنفيذ موثقة بالدراسة الذاتية 

نتائج  اف علىتتخذ المؤسسة اإلجراءات التصحيحية بناء
 التقييم 

    

دمج مقترحات التطوير بخطط تحسين المقررات والبرامج 
 لتقارير المتابعة  وفقاف 

    

     بالمؤسسةتطوير هستراتيجية التعليم والتعلم تم 

     تطوير أساليب التقويم واالمتحانات بالمؤسسة تم
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 أساليب التقويم ونظم االمتحانات: 

تتضمن أساليب التقويم كل ما يستخدمه عضو هيئة التدريس للتأكد من اكتساب الطالب للمهارات 

جميع النتائج  ويراعي عند تصميم تلك ااألدوات أن يتم التأكد من أنها تقيس. المستهدفة من تدريس المقرر

 .التعليمية المستهدفة، وأن تكون مستمرة، وأن تقيس المستويات المختلفة للطالب

ويتضمن هذا الجزء القواعد المنظمة لالمتحانات وكذلك موصفات الورقة اإلمتحانية باإلضافة إلى 

 بعض األدوات التي صممها مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة 

 مة لالمتحاناتالقواعد المنظ -1

تتضمن القواعد المنظمة لالمتحانات اإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من مالئمة عملية التقويم 

 : وتتضمن هذه االجراءات ما يلي. ألهداف المؤسسة اإلستراتيجية ورسالتها

 :اجراءات قب  وعا اإلمتحام . أ

 خاللها بالتأكد مع عدم وجود  والتي تقوم المؤسسة من اجراءات ضمان عدم تعارض المصلحة

صالت قرابه بين بين الطالب وبين من يقوم بإعداد الورقة االمتحانية، أم من يشارك في أعمال 

 .المالحظة من العاملين بالجامعة وذلك وفقاف ةحكام القانون الكنترول من أعضاء هيئة التدريس، أو أعمال

 المعهد/وفقا  للمعايير والضوابط التى اعتمدتها الكلية تشكيل لجان الممتحنين 

 وفقا  لقواعد المؤسسة تشكيل الكنترول. 

 وفقا  لقواعد المؤسسة تشكيل لجان المراقبة. 
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 :العهائي متحامراءات اللزمة لعقد االاإلج . ى

 تصميمهراء الطالب فى إعداد الجداول االمتحانية وفقا  آل. 

 (إلخ....داخل المؤسسة، الموقع اإللكتروني)المعهد /بالوسائل المختلفة في الكلية عالن الجداولإ. 

 على الطالب قبل وقت كاف من إعداد اإلمتحاناترقام الجلوس وتوزيعها أعداد إ . 

 التهويه المناسبة، واإلضاءة )والتأكد من مالئمتها لعملية االمتحانعداد مكان لجان اإلمتحان إ

 (لية حصر الغيابآوالمراقبين بكل لجنه والقاعة لعدد الطالب، المناسبة، مالئمة 

 :اإلجراءات الاا ة با قسام . ت

 المعتمد من مجلس الجامعة مع مراعاة من النموذج الموحد  يسلم لكل قسم علمى نسخة إلكترونية

يتوفر بالجامعة نموذج معتمد باللغتين العربية واللغة )استخدام النموذج المالئم للغة إعداد االمتحان 

 (. اإلنجليزية

  من قانون تنظيم الجامعات ويفضل أن تكون ثالثية وفقا   11وفقا للمادة  ثنائية على األقل تشكيل لجنة

 . لوضع االسئلة وفقا لما تم اعتماده بالخطة الدراسية في صورتها النهائية  الجامعة وذلكلقرار مجلس 

 عدد من االسئلة فى المقرر الذى قام  بتدريسه وتقديمها ألستاذ  يقوم كل عضو هيئة تدريس بتحضير

 .متحان من قبل أعضاء اللجنة إذا لزم األمرالمادة ويتم مناقشتها قبل اال

 جابة من قبل اللجنة الثالثية أو الثنائية المعتمدة من القسم العلميإعداد نماذج اإل. 

  ستاذ المادة األسئلة الى لجنة اإلمتحان ومرفق بها نموذج اإلجابة بظرف مغلق، ويفتح نموذج أيسلم

 .اإلجابة بمعرفة لجنة اإلمتحان ويثبت ذلك بمحضر يوضح السبب

  سئلة مقرر يتم إدخالها بامتحان آخر العام الدراسىيلتزم القسم بتدريب الطالب على أى نوعية أ 

 .أثناء العام من خالل امتحانات تجريبية ال تحتسب درجاتها ضمن المجموع العام للطالب وذلك

 تحديد تعليمات االمتحان بشكل واضح، وتحديد مواصفات ورقة اإلجابة بما يناسب ذلك. 

  جابة علي إلل االمتحان وذلك يوم إنعقادية أو الثنائضرورة حضور أحد أعضان اللجنة الثالثية

 .استفسارات الطالب المحتملة

 مواةفات الورقة اإلمتحانية -2
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 :شك  الورقة االمتحاعية . أ

لورقة االمتحان والمحدد به الذي تم اعتماده من مجلس الجامعة تلتزم جميع األقسام العلمية بالنموذج الموحد 

 .الخط وحجم البنط والبيانات والتعليمات الخاصة باإلمتحان كيفية كتابة األسئلة من حيث التنسيق ونوع

 :محتوا الورقة اإلمتحاعية . ى
 .التعليمية المستهدفةبحيث تقيس جميع مستويات النتائج االسئلة  تصمممراعاة أن  –

 .لجدول مواصفات اإلمتحان فقا  للمقرر ومن المحتوى العلمي على األقل %  11تغطى األسئلة  –

أو الموضوعية مثل أسئلة ، ذات االجابات القصيرة والمحددة لمقاليةكاألسئلة ا االسئلةمراعاة تنوع  –

أو أسئلة من نوعية دراسة ( وتعد إلزامية لجميع األقسام العلمية) المتعددة والصواب والخطأ االختيار

 (.اذا كان ذلك ينطبق علي المقرر)حالة 

 مالئمة لطبيعة المقرر  بحيث تكون من األسئلة أخرىيمكن لكل قسم علمى إضافة نوعيات  –

 .المختلفة تغطى مستويات التعلمو يقل عدد أنواع اإلسئلة عن ثالثة ال –

فى كل ( العملية -النظرية)  النسبة المقترحة لتوزيع االسئلة مع عدد الساعات التدريسيةتتوافق  –

 .جزئية منها

 .تكتب درجات االسئلة الفرعية فى ورقة االسئلة –

 .لإلجابة عند تحديد عدد األسئلة اإلجبارية واالختيارية توافق الزمن المحدداعى ير –

بالقدرة المناسبة علي التمييز بين المتعلمين في قدراتهم  البد من وضع أسئلة تقويمية تتصف –

 .التحصيلية والذهنية

 .الطالبمراعاة تصميم نموذج إجابة يسمح بتحقيق العدالة والموضوعية بين  –

 عمال اإلمتحانات والورقة اإلمتحانيةتقويم أ -3

 :االجراءات -1

  من أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية، وتكون مسئولة عن تنظيم أعمال  لجنة متابعة داخليةتشكيل

 .االمتحانات ومتابعة تصحيح أوراق االجابة النظرية



                                                                 

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةمعهد   

 

  مراجعة التقويم من قبل لجنة ثالثية من أعضاء الكنترول برئاسة عضو الجودة وذلك بما يتوافق مع

برنامج، للتاكد من إلتزام المصححين /لعينة من أسئلة االمتحان على األقل خمسة مقرراتنموذج اإلجابة 

 .به ويثبت ذلك بمحضر يعتمد من رئيس لجنة اإلمتحان بالمؤسسة

  كل جزئية من أجزاء السؤال درجاتالتأكد من توزيع. 

  بجميع أوراق اإلجابة بتصحيح نفس السؤاليقوم أعضاء لجنة االمتحان. 

 

 :مصادر وادلة وشواهد للمراجعة الفنية -2

يعتمد عليها أعضاء المراجعة الفنية على مجموعة من المصادر واألدلة لتقييم أدوات قياس نواتج التعلم هى 

 :كما يلي

  البرنامجتوصيف وتقرير 

  التحريرة والعملية والشفوية:اإلمتحانات. 

 كراسات اإلجابة 

 المشاريع واألبحاث 

 استبيانات 

 النتيجة 

 

 :التقويم الداالي للورقة اإلمتحاعية -3

تشكل لجنة تقويم داخلية بكل قسم من غير واضعى أسئلة االمتحان محل التقويم على أن تعلن للطالب، على 

 :أن تقوم بالمهام التالية

السابق ذكرها ويستعان بقائمة التحقق  بمواصفات الجودةتقويم االمتحان التحريرى من حيث االلتزام  –

 .لتقويم الطالب واعمال اإلمتحان

 Blueprintمن خالل إعداد مصفوفة  تغطية جميع المخرجات التعليمية المستهدفةالتأكد من  –

matrix . 
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 .االمتحانبشأن كل ما يخص شكاوى وتظلمات الطالب استقبال  –

لرئيس القسم متضمنا  الرأى العلمى فى جودة االمتحان، والممارسات الجيدة  تقريرا  مفصال  تقدم  –

  .وكيفية تعزيزها، ونقاط الضعف، وقترحات التحسين

 
 :المقيم الخارجى للورقة اإلمتحانية -4

العلمية وجودة العملية  من األساتذة ذوى الخبرة بكل من المادةمقيم خارجى يختار أعضاء مجلس القسم علمى 

التعليمية، لتقويم الورقة اإلمتحانية وفقا للمواصفات السابقة الذكر لضمان جودة الورقة اإلمتحانية، وبما 

 .يضمن الحيادية الكاملة فى الحكم

 :تقويم أعمال الكنترول -5

ال الكنترول عمأمراجعة تحليل نتائج تقويم الطالب وباإلشراف على  لمعهدتقوم وحدة ضمان الجودة با

بإستخدام نموذج مراجعة اعمال الكنترول وعملية تقويم الطالب من خالل عضو الجودة بالكنترول وكتابة 

 .المعهدتقرير عن اعمال الكنترول يتضمن خطط التحسين ويعتمد من مجلس 

 :اإلجراءات الت حيحية -6

الكنترول،  وأعمال الطالب تقويم من الداخلى وتقرير المقيم الخارجى ونتائج قائمةالتحقق بعد فحص التقرير

يقرر مجلس القسم اإلجراءات التصحيحية ويتم إثباتها بتقرير المقرر والبرنامج السنوى للقسم، ويدرج ويعتمد 

، وترفع خطط (على مستوى المقرر وبالتالى البرنامج)من مجلس القسم ضمن خطط التحسين السنوية

 .لتطوير المستمر لدمجها بخطط الجامعةالتحسين السنوية لإلدارة ضمان الجودة وا
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 قائمة التحقق من أساليب التقويم ونظم االمتحانات -7

تهدف هذه األداة إلى تقييم مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بمراعاة المواصفات المطلوبة إلعداد الورقة 

االمتحانية وذلك بهدف الوقوف على نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين من أجل تطوير العملية 

 .  التعليمية

 :البيانات األساسية: أوال

 ................................ :القائم بعملية التحقق ............................. :معهد/ كلية
 ............................... :التاريخ ........................... مسئو  الجودة بالمؤسسة

 

 :االمتحانية الورقة مواةفات من قائمةالتحقق :ثانيا

مجاالت 
 التقييم

 ال يتوافر متبلبات أساسية م

 ملحظات يتوافر
يحتاج إلي 
 تحسيم جوهري

 %(61اق  مم )

يحتاج إلي 
 تحسيم

(61-27)% 

 مستوفي
اكبر مم )

27)% 

 

 
 ورقة اةسئلة

فحص عينة )
ممثلة من 
أوراق 
اةسئلة 

تمثل في وت
التخصصات 
كبيرة الحجم 

 -03من 
من % 01

حجم 
 (اةوراق

اإللتزام بالنموذج المعتمد  0
للورقة ( عربى/انجليزى)

 .اإلمتحانية

     

ورقة اةسئلة  جودة هخراج 4
 .واستيفاء كافة البيانات المطلوبة

     

وضوح اةسئلة وتناسبها مع  0
 .الزمن المحدد

     

توزيع الدرجات الخاصة بكل  4
 .سؤال

     

 :تنوع االسئلة 1
 .أسئلة مقاليه محددة –
اختيار )أسئلة موضوعية  –

 ( .من متعدد وغيرها
 .دراسة حالة –
يتم تحديدها هذا كان )أخرا  –

 (.ينطبق

     



                                                                 

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةمعهد   

 

مجاالت 
 ال يتوافر متبلبات أساسية م التقييم

 ملحظات يتوافر
يحتاج إلي 
 تحسيم جوهري

 %(61اق  مم )

يحتاج إلي 
 تحسيم

(61-27)% 

 مستوفي
اكبر مم )

27)% 

 

تنوع مجاالت اةسئلة من حيث  6
المستويات المختلفة لمجاالت 

المعرفة والفهم والمهارات )التعلم 
وذلك في ضوء جدول (الذهنية

 .مواصفات االمتحان

     

اةسئلة ليس بها تكرارات مما  7
يجعل من السهل علي الطالب 

باجابات اةسئلة التنبؤ 
 .االمتحانية

     

الورقة االمتحانية خالية من  0
 .اةخطاء المطبعية والنحوية

     

تم صياغة اةسئلة بطريقة  9
واضحة وال تسبب أى لبس 

 .للطالب

     

ورقة اةسئلة مخرجات تغطي  03
 .من المقرر التعلم المستهدفة

     

ورقة اإلجابة 
وعتائج 
 االمتحاعات

فحص عينة ممثلة من أوراق  0
تمثل في التخصصات وت االجابة

% 01 -03كبيرة الحجم من 
 .من حجم اةوراق الكلي

     

السرية في التعامل مع نتائج  4
 .أوراق اإلجابة

     

وجود هجابة نموذجية لكل  0
يحدد اإلطار العام امتحان 

لإلجابة،  وتوزيع الدرجات على 
 .عناصر اإلجابة

     

     النتيجة تتفق مع منحني التوزيع  4
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مجاالت 
 ال يتوافر متبلبات أساسية م التقييم

 ملحظات يتوافر
يحتاج إلي 
 تحسيم جوهري

 %(61اق  مم )

يحتاج إلي 
 تحسيم

(61-27)% 

 مستوفي
اكبر مم )

27)% 

 

 .التكرارا الطبيعي
اتفاق اتجاهات النتيجة اإلجمالية  1

للمقرر مقارنة بالسنوات الثالث 
يمكن الرجوع )الماضية 

لإلحصاءات العامة للسنوات 
 .السابقة والمقارنة

     

دقة تصحيح ورصد الدرجات في  6
تقسيم الدرجة )أوراق االمتحان 

االسئلة وعلي اجزاء علي 
صحة رصد الدرجات، السؤال،

التوقيع والتفقيط، استيفاء 
 (.عمليات المراجعة

     

توافر اإلحصاءات اإلجمالية  7
/ الفرق)لنتائج المقررات 

 (.المستويات الدراسية

     

المارجات 
التعليمية 
 المستهدفة

تقيس عملية التقويم المخرجات  0
التعليمية المستهدفة للمقرر بدقة 

يمكن الرجوع هلي توصيف )
 (.المقرر

     

تشمل عملية التقويم معظم  4
 .المحتوا العلمي للمقرر

     

تقيس عملية التقويم معظم  0
مستويات مجاالت التعلم 

المعرفة والفهم، المهارات )
الذهنية، المهارات العملية 
والمهنية، المهارات العامة 

 (.والمنقولة
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مجاالت 
 ال يتوافر متبلبات أساسية م التقييم

 ملحظات يتوافر
يحتاج إلي 
 تحسيم جوهري

 %(61اق  مم )

يحتاج إلي 
 تحسيم

(61-27)% 

 مستوفي
اكبر مم )

27)% 

 

تقيس االمتحانات النظرية  4
المعرفة والفهم والمهارات 

 .الذهنية

     

تقيس االمتحانات الشفوية  1
المعرفة والفهم والمهارات 
 الذهنية، العامة والمنقولة

     

 /تقيس االمتحانات العملية  6
اإلكلينيكية المعرفة والفهم 

والمهارات الذهنية، العملية 
 .والمهنية، والعامة والمنقولة

     

 

 :مقترحات التحسيم

*................................................................................................................... 

 *................................................................................................................. 

 :اإلجراءات الت حيحية

*................................................................................................................... 

..*................................................................................................................. 

 




