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 :معتمدة من الهيئة او معايير اخرى المرجعيةالقومية : المعايير األكاديمية 9/1

 : تبنى المعايير األكاديمية:9/1/1

 National Academicالمرجعية المعايير األكاديمية القومية الطب البيطرى جامعة بنى سويف تبنت كلية

Reference Standards (NARS)  قطاع الطب  -القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لهيئةاالصادرة عن

بتاريخ  (163رقم ) على تبنى هذه المعايير فى جلسته مجلس الكلية بموافقة م(9002يناير  -البيطرى )االصدار االول 

  (.9/1/1/1) م9036 /31/3
 

 :ةللبرنامج التعليمى بالكلي األكاديمية لتبنى المعايير المتخذة جراءات )آليات(اال

تم عرض المعايير الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد على مجالس األقسام األكاديمية  -

لإلطالع والموافقة على تبنى هذه المعايير للبرنامج التعليمي بالكلية ومن ثم العرض على مجلس الكلية للموافقة على 

 تبنى هذه المعايير

تشكيل لجنة لدراسة واتخاذ االجراءات الالزمة تم NARS م ومجلس الكلية على تبنى الـ بعد موافقة مجالس األقسا -

تشكيل  وقد اعتمد لقطاع الطب البيطرى لتبنى المعايير االكاديمية المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم العالى

 .(9/1/1/2) 9033 /92/6بتاريخ  (133)مجلس الكلية رقماللجنة ب

( وقد اعتمد 2/3/3/1اطبة االقسام العلمية بالكلية لترشيح منسق للمقرر الذى يقوم القسم العلمى بتدريسه )تم مخ -9

 .(9/1/1/4)لس االقسام العلمية اهذا الترشيح بناءا على موافقة مج 90/3/9033بتاريخ 132مجلس الكلية بجلسته رقم

وحدة ضمان الجودة حيث تم انتخاب منسق عام من  عضو اجتمع منسق المعيار مع منسقى المقررات بحضور -1

 .(9/1/1/5)22/5/2215 ( بتاريخ132وقد اعتمد هذا الترشيح بمجلس الكلية رقم ) للبرنامج االكاديمى بالكلية

امج والمقرارات اضافة نورش عمل مع منسقى البر 1 تم اجراء توعية بالمعايير االكاديمية المرجعية من خالل عقد -2

كاديمية المرجعية باالضافة الى اتاحة المعايير اال (9/1/1/6)لنقابة وعضو من مديرية الطب البيطرى ضو من اعالى 

للتغذية الراجعة وموافاة وحدة ضمان الجودة بالكلية عن رأى على موقع الكلية لالطالع عليها من قبل االقسام العلمية 

  (.9/1/1/7) جعيةنى المعايير االكاديمية المرالقسم العلمى حول امكانية تب

عايير ثم عرض على تم عرض قرار اللجنة على مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة حيث وافق المجلس على تبنى الم -3

بتبنى المعايير االكاديمية  (9/1/1/8)المصادقة على القرار  تحيث تم 31/3/9036بتاريخ (163مجلس الكلية رقم)

 كلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف. ريوس بوالبكالديمية لبرنامج ايير اكاعالمرجعية لقطاع الطب البيطرى كم

  دراسة الذاتيةال

 معيار عن

المقررات / المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية

 الدراسية

 محور الفاعلية التعليمية -2

9 

المعايير االكاديمية والبرامج 

/ المقررات التعليمية

 الدراسية
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 الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية: 9/1/2

 :طبقا للخطة التالية بذلت الكلية جهودا للتوعية بالمعايير األكاديمية

قسام العلمية سواء من خالل ( إلى األ9002يناير –وجهت المعايير القومية األكاديمية القياسية )االصدار االول  -3

إرسالها ورقياً إلى األقسام العلمية ثم تم وضعها على الموقع االلكتروني للكلية حتى تكون متاحة لجميع أعضاء هيئه 

 التدريس والهيئة المعاونة والعاملون بالكلية ومناقشتها في مجالس األقسام ومجلس الكلية.

ريبية خاصة بتوصيف المقررات والبرامج التعليمية والتعريف بالمعايير تم إجراء عدة ورش عمل عامة وبرامج تد -9

األكاديمية وترجمتها الى مخرجات تعليمية مستهدفة، ثم تم إجراء ورشه عمل ألعضاء هيئة التدريس للتعريف 

طبقاً ( حضره أعضاء هيئة التدريس إلرشادهم بأسس توصيف البرنامج 2/3/9/3بالمعايير األكاديمية المعتمدة ) 

للنموذج المقترح من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وكيفية عمل مصفوفة البرنامج التعليمى 

 المعتمدة عقد ندوة لمعاونى أعضاء هيئة التدريس للتعريف بالمعايير األكاديميةوالمقررات الدراسية وكذلك تم 

 من المجتمع المدنى للتعريف بالمعايير األكاديميةندوات للطالب وأصحاب المصلحة ثالث  عقد، و(2/3/9/9)

 (.2/3/9/1) المعتمدة

( وتم رفعه 2/3/9/2على األقسام العلمية المختلفة للتعريف بها )  هإعداد كتيب بقوائم المعايير األكاديمية وتوزيع -1

 (.2/3/9/3على موقع الكلية )

 .(2/3/9/6)  ر األكاديمية مع رسالة الكليةكما قامت الكلية بعمل دراسة توضح مدي توافق المعايي -2

الئحة قديمة والئحة جديدة والمقررات الدراسية امج التعليمي لمرحلة البكالوريوس نمراجعة داخلية لتوصيف البر -3

 .واالعتماد من مجالس األقسام

 

 امج التعليمي مع المعايير األكاديمية.نتوافق البر 9/2

حقق المعايير األكاديمية المتبناة، وذلك يو ة وجد أنها مطابقالتى تم إعتمادها ير األكاديمية امج الكلية بالمعاينبر ةبمقارن

 عبر اآللية التالية :

بعد إجراء العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية للتعريف بأسس توصيف البرامج والمقررات والمخرجات  -

ً للمعايير القومية القيا امج ومن ثم توصيف المقررات. نسية األكاديمية ووضع مصفوفة البرالتعليمية المستهدفة طبقا

امج التعليمي مع نلبيان مدى توافق البرللبرنامج  بالمراجعة الداخليةمراجع الداخلى باإلستعانة بالالجودة  ت وحدةقام

وقد قام فى  (9/2/1) 6/9033/ 92( بتاريخ 133بقرار من مجلس الكلية رقم ) والذى تم ترشيحه المعايير األكاديمية

  (.9/2/2) تقريره بتحديد مدى توافق البرنامج التعليمى بالكلية مع المعايير االكاديمية القومية 

امج التعليمي نثم تم إرسال البر ،وخرجت المراجعة بعدة توصيات تم عرضها على مجالس األقســــام ومجلس الكلية -

باختيار المقيم الخارجي للبرنامج مجلس الكلية عتماد بالكلية بعد قيام من قبل وحدة ضمان الجودة واال ىللمراجع الخارج

بقرار من  هترشيح والذى تم مراجعة مدى توافق المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج مع المعايير األكاديميةو

ج التعليمي بالكلية مع وقد ضمن تقريره مدى توافق البرنام، (9/2/1) 9033/ 92/6بتاريخ ( 133رقم ) مجلس الكلية

م قامت وحدة ضمان مع الحاجة الى بعض التعديالت فى الالئحة القديمة، ث، (9/2/2)المعايير األكاديمية القومية 

العلمية للقيام بعمل التعديالت  الجودة واالعتماد بالكلية بتلقي تقارير المراجع الخارجي وعمل تغذية راجعة لألقسام
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الخارجي ثم موافاة وحدة ضمان الجودة واالعتماد ين الداخلى وعلي تقرير المراجع ايمي بناءامج التعلنالالزمة للبر

 .امج بعد إجراء التعديالت الالزمة بناء علي رأي المراجعييننبالكلية بالبر

عمل امج التعليمي بما يتوافق مع متطلبات سوق النشكلت لجنه من السادة أعضاء هيئه التدريس إلعادة هيكله البرو -

 البيطرى.والتطورات الحديثة والمتزايدة في المجال 

 

كما تم إتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل الكلية لتلبية متطلبات تبني هذه المعايير األكاديمية فيما يتعلق بكٍل من  -

الخدمات  –أساليب التعليم والتعلم و طرق التقويم  –قاعات المحاضرات و المعامل  –الكتاب الدراسى  –)المكتبة 

 (. 9/2/4) خدمة المجتمع وتنمية البيئة( المقدمة من 

 

 ./ المقررات الدراسيةالبرامج التعليمية 9/3

 .واحتياجات المجتمع للتنمية ىامج التعليمنالبر 9/3/1

 يهتم التعليم الجيد في عصر المعرفة بتشجيع الطالب على اإلبداع واالبتكار واستخدام التكنولوجيا، والتعلم الذاتي

 ية وتوجيُهها لتنمية المعارف والمهارات التي تتوافق معيستوجب تطويرالبرامج والمقررات الدراس المستمر مما

الخريج المرونة الكافية التي تمكنه من مواكبة التغيرات المستقبلية، لذا فقد كان معيار  متطلبات سوق العمل وإكساب

تضافرت الجهود إهتمام بالغ من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها و المقررات الدراسية محل / البرامج التعليمية

 .للنهوض به وبمؤشراته المختلف

 

 :امج التعليمي الحتياجات سوق العملنمة البرئمال 9/3/1/1

إلحتياجات سوق العمل مقدمة بذلك بعض اإلسهامات فى  ىامج التعليمنبرالتحرص الكلية على التحقق من تلبية  -

ة الخامسة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تحقيق خطط التنمية القومية وذلك عبر طرح إستبيانات لطالب الفرق

ثم تقوم  (9/3/1/1/1)وتقوم بتحليل هذه اإلستبيانات  الكليةامج نبر فىوالخريجين وأصحاب األعمال إلستطالع آرائهم 

إليه من نتائج في ندوات علي السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  ما تم التوصلبمناقشة وعرض 

  -والتي تتلخص في التالي: ةعلى مجالس األقسام ومجلس الكلية إلتخاذ اإلجراءات التصحيحيومن ثم 

وما شملها من تعديل فى المقررات  (9/3/1/1/2) الطب البيطرى جامعة بنى سويف لكلية الداحلية الئحةالتعديل   - 

بعض من تعديل فى محتوى المقررات معا وما صاحب ذلك  دمج بعضالدراسية إذ تم إدخال مقررات جديدة و

التى تبنتها  االكاديمية لتتمكن من تحقيق المعاييروزيادة ساعات العملى لبعض المقررات المقررات وتوزيع ساعاتها 

وذلك من خالل دراسة الفجوة بين البرنامج  الكلية. كما أنه قد روعي تحقيق الالئحة الجديدة لبعض المرونة لتسمح

كما  من خريجى الكلية سوق العملمما يحقق التوافق لمواكبة االحتياجات المتطورة والمتزايدة لالبرنامج الجديد الحالى و

 (:9/3/1/1/3)يلى 

 .لمواكبة التطور التكنولوجى فى سوق العمل أن تنشأ تخصصات جديدة -3

 .النهائى للمقررات الدراسية ادخال االنشطة الطالبية ضمن التقييم -9

 االكلينيكية.للمواد العملية زيادة الساعات  -1
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 التدريب الصيفى ليكون له تقدير فى شهادة التخرج.توصيف برنامج تعديل  -2

 من النظرى والعملى كل على حده. %10ال يعتبر الطالب ناجحا اال بالحصول على  -3

 

 .امج التعليمينتصميم وتطوير البر  9/3/2

 .التعليمى امجنتصميم البر  9/3/2/1

 والمقرراتالتعليمة ومعظمهم من الحاصلين علي دورات في توصيف البرامج يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس 

والتي يتم إعتمادها في مجالس األقسام ومجلس الكلية سنوياً  (9/3/2/1/1)امج والمقررات نبتوصيف البر الدراسية

ف البرنامج بما يحقق مخرجات التعلم المستهدفة من خالل مقرراته وأن تحقق هذه المخرجات أهدا (9/3/2/1/2)

مع مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج( والمرفقة مع  لبرنامج الدراسيمطابقة المقررات الدراسية ل)مصفوفة 

وأن يضمن التوصيف عبر توزيع عدد الساعات الدراسية بين الساعات النظرية والعملية توصيف البرنامج الدراسى 

المهنية والذهنية والعامة وحل العملية وابطة من المعارف والمهارات مترووالتدريب الميدانى تحقيق مجموعة متكاملة 

 ويتم التأكد من صحة توصيف المقررات الدراسية عن طريق المراجعة الداخلية والخارجية بالكلية. المشكالت.

 

 .امج والمقررات الدراسيةنتطوير وتحديث البر  9/3/2/2

قامت الكلية فقد  2222-2219انتهاء العام الجامعى عمل بها بعد الئحة القديمة والتي سوف ينتهى اللبالنسبة ل

 باألتى:

طرح إستبيانات لطالب الفرقة وبالكلية الدراسية والمقررات  الدراسى امجنإجراء مراجعة داخلية وخارجية للبر -

طالع آرائهم في إلستالنهائية لمرحلة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والخريجين وأصحاب األعمال 

 تم عرض تقاريرها على مجالس األقسام ومجلس الكلية إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتي تم منها: الكلية ثم امج نبر

 ى بعض المقرارت لتغطية اإلتجاهات الحديثة فى بعض العلوم المختلفة.السية يتم إضافة بعض الموضوعات التدر -

ً بحثية مستقبلية ليمارس الطالب البحث فى بعض النق وانشطة تم عمل بحوثي - اط التى تشغل العلماء وتمثل نقاطا

 ويصبح على درايٍة بمستجدات العلم.

يتم عمل مؤتمر علمي طالبي كل عام يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات التي تغطي موضوعات بحثية مستقبلية  -

 أو بعض اإلتجاهات الحديثة في العلوم. 

امج والمقررات فى عمل خطة للتحسين والتحديث والتطوير تشمل شراء أجهزة نقارير السنوية للبريتم استخدام الت -

وزيارات ميدانية لمزارع االلبان ومصانع االلبان واللحوم والمزارع السمكية ومصانع  رحالت علمية –حديثة 

 .المستخدمة مر وسائل وأساليب التعليم والتعلتطوي -عمل إمتحانات دورية  – االعالف وغيرها

 

 :امج التعليمينمؤشرات فاعلية البر 9/3/3

 :عبر التعليمىامج نيتم قياس مؤشرات فاعلية البر

 .(9/3/3/1) دراسى خالل السنوات الخمس الماضية البرنامج بالتطور أعداد الطالب الملتحقين  -

 .(9/3/3/2)  الخمس السابقة دراسى خالل السنواتالبرنامج للتطور نسب النجاح فى الفرق الدراسية المختلفة  -
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تم مناقشة المؤشرات الخاصة بنسب النجاح فى الفرق الدراسية المختلفة فى مجلس شئون التعليم والطالب ومجلس  -

 (.9/3/3/3) الدراسىامج نالكلية لالستفادة منها فى زيادة فاعلية البر

ات الدقيقة و خدمة المجتمع بالكلية تأهيل الطالب لسوق العمل عبر عمل  دورات تدريبية على بعض التخصص -

 (.9/3/3/4)و........الخ 

منظمات سوق العمل عن خريج الكلية وايضا يتم إنشاء قواعد بيانات لخريجى الكلية لقياس مستوى رضا  سوفو -

 معدالت التوظيف.




