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  )اآلليات( –وحدة ضمان الجودة 

 البرامج التعليمية المعتمدة الستقراء سوق العمل حول  الكليةآلية 
 مرحلة الدراسات العليا –للمرحلة الجامعية األولى 

بالكلية هذه اآللية لضمان بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطالب وحدة ضمان الجودة  توضع -
مرحلة الجامعة األولى، والدراسات اإللتزام باستقراء سوق العمل حول البرامج التعليمية المقدمة لل

 .   العليا واالستفادة من النتائج في عمليات التطوير
 الغرض

يصدر بقرار من عميد الكلية تشكيل لجنة تتولى دراسة إسترقراء سوق العمل حول برامج الكلية  -
مدير وث، و وكيل الكلية لئون التعليم والطالب، ووكيل الكلية لشئون الدراسات  العليا والبحتتضمن 

منسقي البرامج التعليمية المختلفة للمرحلتين الجامعية األولى، والدراسات وحدة ضمان الجودة و 
، ومنسق معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية ومنسق معيار العليا، ورؤساء األقسام العلمية

  ةالدراسات العليا، ويمكن االستعانة بالخبراء من داخل او خارج الكلي
ارجية المستفيدة من كل ختحديد الجهات التتولى وحدة ضمان الجودة وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة  -

 برنامج ومؤسسات المجتمع المحلي ومنظمات سوق العمل ذات الصلة.
تتولى وحدة ضمان الجودة إعداد إستطالعات لقياس مدى رضا هذه الجهات عن الببرنامج  -

توزيع هذه االستطالعات بحيث تتضمن استطالع الرأي حول البنود  التعليمي )كاًل على حدا( ويتم
 :(1 –)مرفق  ،التالية

 أواًل: المعايير األكاديمية المتبناه ومواصفات الخريج -1
 ثانيًا هيكل البرنامج -2
 رابعًا: سياسات التدريس والتعلم والتقويم بالبرنامج -3
 رابعًا: مراجعة وتطوير البرنامج  -4
 ومتطلبات سوق العملخامسًا: مستوى الخريج  -5

تحليل نتائج استطالعات الرأي، ورصد اإلجراءات التصحيحية المطلوبة  وحدة ضمان الجودةتتولى  -
 في ضوء حاالت عدم الرضا. 

تتولى وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع األقسام العلمية ذات الصلة بكل برنامج برصد مستجدات  -
ت الدراسية )الخاصة بكل برنامج على حدا( بحيث التخصص فيما يتعلق بالمحتوي العلمي للمقررا

يتم رصد مستجدات األبحاث العلمية من خالل المواقع البحثية العالمية والدوريات ذات الصلة 
 (2-، )مرفق وا عداد قائمة بهذه المستجدات تتضمن المحاور المختلفة

لبرامج اخرى مناظرة بدراسة وضع كل برنامج )كاًل على حدا( بالنسبة  تتولى اللجنة المشكلة -

اجراءات 
 التنفيذ
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  )اآلليات( –وحدة ضمان الجودة 

 (3-بجامعات عالمية او محلية، وغعداد دراسة تتضمن نقاط اإلتساق ونقاط عدم اإلتساق، )مرفق 
تتولى اللجنة المشكلة بإعداد دراسة وعرضها على المجلس الحاكم تتضمن اإلجراءات التصحيحية  -

 تحداث( في ضوء كل من:المطلوبة في برامج الكلية سواء )الحذف أو األلغاء او التطوير أو االس
 نتائج إستطالعات الرأي المطبقة على األطراف المجتمعية. -1
 نتائج تحديد مستجدات التخصص. -2
 نتائج المقارنة مع البرامج الناظرة -3

 .يتولى المجلس الحاكم باتخاذ القرارات المناسبة في ضوء الدراسة ومتابعة تنفيذها -
سنوات، أو عند حدوث تغير جوهري مؤثر على العملية التعليمية، أو  3يتم تطبيق هذه اآللية كل  -

 عند الرغبة في تعديل الئحة البرنامج الدراسية.
 توقيت التنفيذ

 المسؤولية .مسئولة عن هذا اإلجراء  وحدة ضمان الجودة -
 ذمتابعة التنفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا -
 نموذج استقراء سوق العمل حول البرنامج -( 1مرفق ) -
 نموذج رصد مستجدات التخصص. –( 2مرفق ) -
 نموذج المقارنة مع البرامج المناظرة. –( 3مرفق ) -

 المرفقات

 اإلعتمادات:
 عميد الكلية   مدير وحدة الجودة

 
 

   

 )يضاف االسم(   )يضاف االسم(
 اعتماد المجالس الحاكمة

 ..(14/5/2115)......( بتاريخ 55الجلسة رقم )... يةمجلس الكل
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 قياس رأي االطراف المجتمعية حول البرنامج التعليمينموذج 
تلبية البرنامج التعليمي ، دعوة سيادتكم للمشاركة في إبداء الرأي عن مستوى رضاكم عن الزقازيق جامعة التمريضكلية يسعد أسرة 

  لى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل:لطالب المرحلة الجامعية األو 
 )كبيرة ، متوسطة، منخفضة( ( على مستوى رضاك أو عدم رضاك وفقا للمستويات التالية:√ضع من فضلك عالمة )

 بنود اإلستقصاء #
 راضي بدرجة

 منخفضة متوسطة كبيرة 
 أواًل: المعايير األكاديمية المتبناه ومواصفات الخريج

    ج رسالة واضحة ومحددة وتعكس دوره التعليميللبرنام 1
    للبرنامج أهداف تعليمية واضحة ومعلنة وتتفق مع رسالته 2
    مواصفات الخريج بالبرنامج تتفق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع 3
    المعايير االكاديمية المتبناه تحقق المعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل 4
    تتفق المعايير االكاديمية المتبناه مع رسالة وأهداف البرنامج 5
    نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج تتفق مع المعايير المتبناه وتلبي احتياجات المجتمع 6
    يطبق البرنامج المعايير األكاديمية المتبناه في العملية التعليمية بكفاءة 7

 ثانيًا هيكل البرنامج
    للبرنامج هيكل واضح ومعلن ضمن الئحة دراسية معتمدة 8
    مكونات هيكل البرنامج تتفق مع مواصفات الخريج ومتطلبات سوق العمل 9
    نسب العلوم المختلفة في هيكل البرنامج تتفق مع المعايير االكاديمية المتبناه  11
    م المستهدفة للبرنامجالمحتوى العلمي للمقررات الدراسية تحقق نواتج التعل 11
    يقدم البرنامج تدريب ميدانيًا فعااًل للطالب في منظمات سوق العمل  12
    للبرنامج توصيف معتمد وملعن، وشارك في إعداده  كل األطرا ف المعنية 13
    للمقررات الدراسية توصيف معتمًد ومعلنا وشارك في إعداده القائمين بالتدريس 14

 ياسات التدريس والتعلم والتقويم بالبرنامجرابعًا: س
    يطبق البرنامج أساليب متنوعة للتدريس والتعلم والتفقويم 15
    يوجد تشجيع للتعلم الذاتى ضمن طرق التعليم بالبرنامج 16
    عملية تقويم الطالب تقيس جميع المهارات والمعارف طبقا لنواتج التعلم المستهدفة 17
    نامج أساليب فعالة لدعم الطالب المتعثرين والمتميزين وذوي االحتياجات يفعل البر  18

 رابعًا: مراجعة وتطوير البرنامج 
    يتم مراجعة البرنامج دوريًا داخليًا وخارجيًا وفقًا ألليات معلنة 19
    يحرص البرنامج على إعداد تقارير سنوية عن البرنامج والمقررات الدراسية 21
    تطوير المحتوي العلمي للمقررات الدراسية في ضوء نتائج الطالب ونسب التخرج يتم 21
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  )اآلليات( –وحدة ضمان الجودة 

 بنود اإلستقصاء #
 راضي بدرجة

 منخفضة متوسطة كبيرة 
    يحرص البرنامج على قياس رأي االطراف المجتمعية في محتوى البرنامج والمقررات 22

 خامسًا: مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل
    العملخريج البرنامج ملم بالمعارف ويتقن المهارات المطلوبة لسوق  23
    بما يخدم العمل توظيف الخبرات المعرفية والتطبيقيةخريج البرنامج يمتاز بالقدرة على  24
    رسالته تجاه المجتمع عند القيام بمهامه الوظيفيةيتفهم  خريج البرنامج 25
    العمل مع اآلخرين بروح الفريقخريج البرنامج يستطيع  26
    قيات ودداب المهنةبأخاليلنزم  خريج البرنامج 27
    تحمل ضغوط العملخريج البرنامج يستطيع  28
    خريج البرنامج قادر على اإلبداع واإلبتكار في مجال عمله 29
    خريج البرنامج قادر على اتخاذ القرارات في مجال عميه 31

 شاكرين دوما صدق تعاونكم معنا
  الوظيفة:  االسم:  
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  )اآلليات( –وحدة ضمان الجودة 

 رصد مستجدات التخصص نموذج
 القسم العلمي:

 الموضعات المستجدة في التخصصات ذات الصلة بالقسم العلمي  #
 الدوريات ومواقع البحثية المختلفةسنوت( من واقع  5)أخر 

مدى تضمين المحتوي بالمقررات 
 المقررات ذات الصلة الدراسية

 غير متضمن إلى حدا ما متضمن
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
5      
9      
11      

 يعتمد،                                                                    

 رئيس القسم العلمي                                                                                            
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  )اآلليات( –وحدة ضمان الجودة 

 البرنامج مع برامج مناظرةمقارنة نموذج 
 برنامج ................... برنامج ................... برنامج ................... بنود المقارنة  #

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 يعتمد،                                                                    

 لجنة دراسة إستقراء سوق العملرئيس                                                                                             

 


