المراجعة الداخلية
 لجنة المراجعة الداخلٌة هى اللجنة المنوط بها مراقبة ومتابعة تنفٌذ كل المهام المطلوبة من كل هذه اللجاان
على مستوى الوحدة واللجان األخرى الفرعٌة الموجودة على مستوي األقسام العلمٌة.
 تدعم المراجعة الداخلية للكلية التخطيط الفعال لعملية التطوير من خالل:
 .1التركٌز على العملٌة التعلٌمٌة وعلى تقدم الطالب وتحصٌله.
 .2كونها واقعٌة وسهلة اإلدارة حٌث ٌتم التخطٌط لها وتنفٌذها من قبل وحدة إدارة الجودة بالكلٌة.
 .3مساعدة الكلٌة على وضع الخطط لتحقٌق أهادا

تتسام بالواقعٌاة وإةاارة روت التحادي لتحساٌن الوضاع

داخل وخارج القاعات الدراسٌة.
 .4إضافة إلاى ماا سابق فامن عملٌاة المراجعاة الداخلٌاة ٌجاب أن تسااعد الكلٌاة علاى تحدٌاد وتشاجٌع ونشار
الممارسات الجٌدة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس موظفٌها والطالب وفً مجتماع الجامعاة ككال ب ٌاة تعماٌم
الفائدة على كافة المعنٌٌن بالعملٌة التعلٌمٌة.
 أهمية المراجعة الداخلية:
ربط جمٌع األفراد بالكلٌة بعملٌة التقٌٌم الذاتً الشامل للكلٌة والاذي ٌعاد مرتكازاس أساساٌا س إلدارة أداء ناجحاةو
أداة فعالة لوضع خطة تطوٌر و تحسٌن أداء للكلٌة.

 األليات المستخدمة فى المراجعة الداخلية للكلية:
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 -1الزيارات
 تحرص المؤسسةة علةى الايةام ازيةارات دوريةة ل وسةام و ولةف للووةوى علةى مةد تطاية معةايير الجةود
المختلفة فى العملية التعليمية مثل:
 .1مل

برنامج البكالورٌوس.

 .2مل

برامج الدراسات العلٌا.

 .3تطبٌق الساعات المكتبٌة.
 .4طرق التعلٌم و التعلم المطبقة.
 .5الكتاب الجامعى.
 .6تطبٌق وةٌقة االمتحانات.
 .7ضوابط الحضور و ال ٌاب.
 .8استٌفاء قاعات التدرٌس و المعامل.
 .9وجود خطة للبحث العلمى بالقسم تتفق مع الخطة البحةٌة للكلٌة.
.11

وجود فرٌق للجودة بالقسم مشكل و معتمد و مفعل بالقسم.

.11

وجود دوالب للجودة بالقسم.

.12

وجود صندوق للشكاوى.

.13

اعالن الجداول الدراسٌة و توصٌ

المقرر ومواعٌد الساعات المكتبٌة

 تقام الزٌارات بواسطة فرٌق المراجعة الداخلٌة بوحدة الجودة على حسب جدول معلن مسبقا من الوحدة
ٌ قوم بعا

أعضااء الفرٌاق بجولاة مٌدانٌاة بالقسام للوقاو

علاى مادى اساتٌفاء المعامال و القاعاات للمعااٌٌر

القٌاسٌة الالزمة للعملٌة التعلٌمة و توافر األدوات الالزمة لحسن سٌر العملٌة التعلٌمٌة.
ٌ قوم فرٌق المراجعة بحضور أحد الجلسات التعلٌمٌة لطلبة البكالورٌوس أو الدراسات العلٌا.
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 تارير الزيارات:
ٌ قااوم فرٌااق المراجعااة الداخلٌااة باعااداد تقرٌاار عاان الزٌااارة وٌعتمااد ماان رئااٌس الفرٌااق و الماادٌر
التنفٌذى لوحدة الجودة.
 تقوم الوحدة بارسال ت ذٌة راجعة لألقسام بنتاائج الزٌاارات وذلا لمسااعدة القسام للوقاو

علاى

مشاكل العملٌة التعلٌمٌة والمساعدة فى عملٌة التقوٌم.
 التأكٌد على عر
 تعر

نتائج الزٌارات فى مجلس القسم التخاذ االجراءات الالزمة.

تقارٌر الزٌارات فى مجلس الكلٌة

 قد تكون الزٌارة للمراجعه على جانب واحد فقط من الجوانب المطلوب مراجعاتها و تشكل زٌاارات أخارى
لمراجعة باقى الجوانب .

 -2االستايانات
 تاانمن الكلٌااة بضاارورة مشاااركة الطلبااة و أعضاااء هٌئااة التاادرٌس والمعاااونٌٌن و األدارٌااٌن و األطاارا
المجتمعٌة ذات العالقة بالبرنامج الدر اسى فى العملٌة التعلٌمٌاة بكافاة مفرداتهاا عان طرٌاق اساتطاله ارائهام
بواسطة االستبٌانات.

. 1آلية وضع االستايانات:
 تقوم اللجان المختلفة باالجودة بتحدٌدالمساائل الواجاب اجاراء اساتبٌان حولهاا وتقاوم باعاداد صاٌ ة االساتبٌان
بمساعدة لجنة االحصاء و االستبٌان ةم اعتمادها فى مجلس الكلٌة.

 .2محتو االستايان:
 موضوه االستبٌان
 الفئات المستهدفة
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 األسئلة و الخٌارات

 .3الية اجراء االستايان:
 مراعاة وقت إجراء االستبٌان حسب أجندة الكلٌة أو حسب الحاجة
 ضرورة مشاركة جمٌع الفئات فى االستبٌانات المختلفة.

 بعد تعبئة االستبٌان تقوم لجنة االستبٌانات بتجمعٌها لتهٌئتها للمعالجة و التحلٌل.
.4تحليل االستايان:
ٌ تم إرسال أوراق االستبٌان إلى لجنة االحصاء و االستبٌان.
 .5التعامل مع نتائج االستايان:
 تقااوم لجنااة االساااتبٌانات برفااع النتااائج لمجلاااس ادارة الجااودة تمهٌااادا لعرضااها علااى مجلاااس الكلٌااة التخااااذ
االجراءات الالزمة
 تعلن نتائج االستبٌانات على الطلبة و على الجهات المشاركة

-4-

تحديد موضوع االستايان و صياغته
اواسطة لجنة االستايانات

توزيع االستايانات على الفئات المستهدفة

تحليل احصائى لالستايان

عرض النتائج على مجلس الكلية التخاو
االجراءات الالزمة

عرض النتائج على الطلاة و الفئات
المستهدفة

.
خطوات اجراء االستايانات المختلفة االكلية
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-3التاارير
أ.التاارير الدراسية للارامج والماررات
 -1تارير الارامج
 تقوم األقسام بعمل تقرٌر المقررات لمرحلة البكالرٌوس و تعر

فى مجلس القسم الخاص بها

وذل فى بداٌة العام الدراسى.
ٌ قوم كل قسم بعمل تقرٌر لبرامج الدراسات العلٌا الخاصة به وٌتم اعتمادها فى مجلس القسم .
 تقوم لجنة البرامج و المقررات بالجودة بمراجعة تقارٌر المقررات وعمل تقرٌر لبرنامج مرحلة
البكالورٌوس بحٌث ٌأخذ تقرٌر البرنامج فً االعتبار كل المعلومات المتاحة فً جمٌع تقارٌر
المقررات وٌتم دمج هذه المعلومات معا س لتكوٌن التقرٌر كما تقوم اللجنة بمراجعة تقارٌر لبرامج
الدراسات العلٌا.
 بعد االنتهاء من اعداد التقارٌر تسلم الى وحدة الجودة لعمل خطة التطوٌر بناءا على التقارٌر
المقدمة.
 تعر

نتائج التقارٌر على مجلس الكلٌة العتمادها.

 -2تارير المراجع الداخلى:
 تقوم وحدة الجودة عن طرٌق لجنة البرامج و المقررات بعمل تقرٌر مراجع داخلى على المقاررات
الدراسااٌة لمرحلااة البكااالرٌوس و باارامج الدراسااات العلٌااا و ارسااال نسااخة الااى األقسااام بالتعاادٌالت
المطلوبة.

ب.التاارير الشهرية من وحد الجود
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 تقوم وحدة الجودة باعداد تقرٌر شهرى عن أنشطة الوحدة وذل لمتابعة أداء الوحدة شهرٌا وٌتضمن
االنجازات التى قامت بها الوحدة خالل الشهرو المعوقات التى قابلت الوحدة.
ٌ قوم المدٌر التنفٌذى للوحدة بعر

التقرٌر فى مجلس الكلٌة التخاذ االجراءات الالزمة.

ٌ رسل التقرٌر الى مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة.

ج .تاارير المنساين عن سير العملية التعليمية ا وسام
ٌ قوم منسقى الجودة باألقسام العلمٌة باستٌفاء نموذج تقرٌر شهرى عن سٌر العملٌة التعلٌمٌة بألقسام
( لمرحلة البكالورٌوس -الدراسات العلٌا ) وتسلٌم التقرٌر بوحدة الجودة.
 تناقش التقارٌر خالل احتماعات المنسقٌن

د .تارير الدراسة الواتية
ٌ حدد رئٌس لجنة المراجعة الداخلٌة فرٌق العمل المسئول عن إنجاز مهمة تقرٌر الدراسة الذاتٌة
 بالتعاون مع مدٌر وحدة إدارة الجودة ومدٌر وحدة التدرٌب ٌتم تادرٌب الفرٌاق المختاار بعقاد ورش
عمل داخلٌة وخارجٌة
ٌ تم تكلٌ

األعضاء رسمٌا س بمهام المراجعة الداخلٌة وتحدٌد زمن التنفٌذ

ٌ جمع رئٌس اللجنة من األعضاء أجزاء التقرٌار وٌقاوم بمسااعدتهم بصاٌاةة مساودة تقرٌار الدراساة
الذاتٌة للكلٌة
ٌ ناقش رئٌس اللجنة المسودة فى المجالس الرسمٌة بالكلٌة وتنخذ معلومات واقتراحات األعضاء فاى
االعتبار عند صٌاةة الصورة النهائٌة وخطط التحسٌن والتعزٌز.
ٌ عتمد مجلس الكلٌة الوةٌقة وٌتم نشرها فى الكلٌة وإعالم أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن بها
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ٌ تم تفعٌل ماجاء بالتقارٌر من توصيات وماترحات للتحسين بناء على خطط تنفيوية ٌتم متااعة
تنفيوها على مستو األوسام ووحد إدار الجود االكلية وعميد الكلية ومدير مركز الجود
االجامعة ويتم متااعة تنفيو خططط التحسين.

هـ  -التارير السنو للكلية
 تقوم لجنة التقوٌم الذاتى و اعداد التقرٌر السنوى باعداد التقرٌر السنوى عن اداء المنسسة و ذل
طبقا لنموذج الهٌئة القومٌة لضمان الجودة و االعتماد.

 -4االجتماعات
أ .جتماعات مجلس ادار وحد الجود
 عقد اجتماعات دورٌة شهرٌة ألعضاء مجلس إدارة وحدة الجودة لمتابعة تنفٌذ الخطة السنوٌة
للوحدة

ب.اجتماعات المنساين
 تعقد اجتماعات المنسقٌن شهرٌا و من خاللها ٌمكن الوقو

على مدى تطبٌق معاٌٌر الجودة

المختلفة فى األقسام و معرفة المعوقات التى تقابل فرق الجودة و المساعدة فى حلها.

ج .اجتماعات و ندوات عامة
 تعقد اجتماعات دورٌة مع ( الطالب  ,أعضاء هٌئة التدرٌس و الجهاز األدارى) للمساعدة فى
عملٌة المراجعة الداخلٌة و ذل عن طرٌق التواصل المباشر مع األطرا
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المعنٌة.

 -5تاييم االمتحانات
تاوم لجنة تاييم االمتحانات ارئاسة وكيل الكلية لشئون الطالب ااالتى:
أوال :وال االمتحانات
التأكد من :
 -1صدور قرارات من مجالس األقسام بتسمٌة المراجعٌٌن الخارجٌٌن وتشكٌل لجان االمتحانات بالقسم
تدرٌب الطالب على نوعٌة األسئلة و االمتحانات
 -2االجتماه مع لجان االمتحانات باألقسام العلمٌة لتوضٌح المهام الموكلة لهم و متابعة تنفٌذها
 -3متابعة الجداول األمتحانٌة لكل الفرق الدراسٌة بما ٌتالءم مع الالئحة والمنهج الذى تم تدرٌسة من
حٌث ترتٌب األوراق األمتحانٌة مع أخذ رأى الطالب فٌها .
 -4متابعة الضوابط الملزمة للطالب من حٌث مٌعاد التواجد باللجان
 -5متابعة األعالن عن مواعٌد األمتحانات الدورٌة والفصلٌة للطالب بصورة واضحة ومبكرا .
 -6زٌارات مٌدانٌة لقاعات االمتحانات لتحدٌد مدى مالئمتها لحسن سٌر العملٌة االمتحانٌة من حٌث
المساحة و االضاءة و التهوٌة.
ثانيا :أثناء االمتحان
تاويم امتحانات الشفو و العملى من حيث االلتزام امواصفات الجود المعتمد :
 توزٌع الطالب على أٌام االمتحان و اللجان
 تشكٌل لجنة الشفوى من عضوٌن
 استخدام كروت الشفوى
 التزام الممتحنٌن بنظام التقوٌم
 التأكد من ان امتحان العملى ٌتم بنظام ال OSCE/ OSPE
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ثالثا :اعد االمتحان
 -1تاويم وروة االمتحلن التحرير من حيث:
 النموذج الموحد للورقة االمتحانٌة
 البٌانات األساسٌة (البرنامج-المقرر-الفصل الدراسى -نوه االمتحان – الزمن – الدرجة الكلٌة-
التارٌخ)
 توزٌع الدرجات على األسئلة الفرعٌة.
 توافق الزمن المحدد لالجابة مع األسئلة
 توافق صٌاةة األسئلة مع المخرجات التعلٌمة المستهدفة
 نسبة األسئلة من المحتوى المهارى و المحتوى المعرفى للمقرر و ت طٌة المخرجات التعلٌمٌة
المستهدفة
 توافق نسبة األسئلة مع محتوى الساعات التدرٌسٌة
 مستوى األسئلة
 نوعٌة األسئلة
 -2التأكد من توفر نمووج االجااة وتوافرها للمصححين
 -3تاويم وروة اجااة االمتحانات التحريرية من حيث:


توافر البٌانات األساسٌة و الرقم السرى.



مراجعة درجات االجابة وامضاءات المصححٌن فى المراٌة مع داخل الكراس



مراجعة الدرجة الكلٌة وتوقٌع المراجعٌن



التأكد من وضع الدرجة على األجزاء فى كراسة االجابة



التأكد من عدالة التصحٌح واأللتزام بنموذج االجابة

 -4التأكد من ت طٌة جمٌع المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من خالل ال Blueprint matrix
 -5فحص  control sheatللمستوى أفقٌا لنفس الطالب ورأسٌا لنفس المادة
 -6فحص شكاوى الطالب فى كل ما ٌخص االمتحان
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 -7تقدٌم تقرٌر مفصل لعمٌد الكلٌة عن سٌر العملٌة االمتحانٌة و مناقشته فى مجلس الكلٌة

كيفية االستفاد من نتائج المراجعة الداخلية:

 -1نتائج المراجعة الداخلية
اسم األنشطة الرئيسية

دورية القياس

مؤشرات االداء

مؤشرات االداء

القياسية

الفعلية
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نسبة االنحراف

 .2االجراءات المتخو عند االنحرافات
اسم العملية الرئيسية

االجراء التصحيحي  /السبب

 -3إستخدام أسلوب تحليل الساب والنتيجة لالنحرافات الموجود Cause –Effect
) Analysis-Fish Boneللوصول ألسااب االنحرافات
 -4توصيات
 -5خطط عمل وتحسين
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