معايير إعتماد الكتاب الجامعى  -كلية طب األسنان – جامعة عين شمس

ضمان جودة الكتاب الجامعي
يقصد بضمان جودة الكتاب اجلامعي  ,مجيع االجتاهات واألهداف واآلليات واإلجراءات واألفعال اليت من خالل وجودها و
استخدامها  ,تضمن املوائمة مع املعايري األكادميية املناسبة.
لضمان جودة الكتاب اجلامعي ال بد من توفر عدد من املواصفات والشروط واألسس  ,اليت جيب على مؤلفي الكتاب اجلامعي
أخذها بعني االعتبار .
يمكن تلخيص أهم المواصفات و المعايير التي تؤمن اإلطار الضامن لجودة الكتاب الجامعي على النحو التالي:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

أن تكون له أهداف واضحة  ،قابلة للمالحظة والقياس.
أن تكون له مقدمة توضح أهدافه وطريقة بنائه وأسلوب تنظيم حمتواه.
أن تكون له عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوع
أن يتالءم مضمونه مع حمتوى املنهج
أن حيقق مضمونه األهداف اليت وضع من أجلها
أن يكون أسلوبه يف عرض املادة متدرجاً ومنطقياً ومتكامالً ومرتابطا
أن يتناسب حمتواه مع عدد الساعات احملددة له  ,وأن يتم التحقق من ذلك جتريبياً
أن حيتوي على الرسوم واألشكال التوضيحية املناسب
أن يستخدم أساليب مناسبة للتقومي التكويين (املرحلي) والنهائي  ,اليت ميكن للمتعلم أن حيكم من خالهلا على درجة
متكنه من املادة اليت درسها
أن يكون فيه ما حيفز املتعلم على التفكري مبختلف أنواعه  ,كأن يتضمن أسئلة مفتوحة يف هناية كل فصل  ,تستدعي
التفكري والعصف الذهين
أن يتناسب مع مستوى املتعلم يف لغته و أسلوبه وطريقة العرض
أن يوجه املتعلم إىل النشاطات املتنوعة ذات الصلة
أن يوجه املتعلم إىل مصادر املعرفة األخرى املتوفرة
أن يربط بني األمور النظرية و التطبيقية
أن يعمد إىل استغالل مصادر املعرفة والتعلم املتوافرة يف البيئة احمللية.
أن يربط بني املتعلم وقضايا اجملتمع احمللي احمليط به.
أن يساعد املتعلم على حسن فهم ما يقدمه له احملاضر.

 oأن ينمي أسلوب التعلم الذايت لدى املتعلم ,ويزيد قدرته على البحث واالستقصاء.
 oأن يساعد الطالب على التعلم التعاوين ,ويعزز روح العمل اجلماعي.
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مواصفات الكتاب الجامعي:

يرتبط تقويم الكتاب الجامعي مع التقويم الشامل للتعليم العالي  ,ضمن سياق نظام الجودة الشاملة للمؤسسات

التعليمية  ,ويعتبر إحدى آليات ضمان جودة العملية التعليمية  ,ويبعث على الثقة بنوعية الكتاب الجامعي واالطمئنان

على مستواه  ,ويهدف إلى الحصول على حكم بأن الكتاب يحقق األهداف التعليمية  /التعلمية  ,ويطابق المواصفات

المطلوبة.

عند وضع مواصفات الكتاب الجامعي البد من التركيز على أربع معايير رئيسة هي:
أ -مقدمة الكتاب :
 oتشرح أهداف تدريس الكتاب.
تعرف بأسلوب تنظيم الكتاب وطريقة عرض حمتواه.
ّ o
 oترشد إىل الطرائق و األساليب املناسبة لتناول مادة الكتاب.
 oتعطي فكرة موجزة عن حمتويات الكتاب اجلامعي.

ب -محتوى الكتاب:
 oتتوافق بنوده مع بنود املنهج .
 oتغطي موضوعاته مفردات املقرر.
 oجتاري موضوعاته التغريات واملستجدات.
 oيتناسب مع الساعات التدريسية املقررة له.
 oيراعي دقة املعلومات العلمية والفنية وصحتها.
 oيراعي تسلسل املعلومات وترابطها.
 oيتناسب مع مستوى منو الطلبة وقدراهتم.
 oيربط بني املعلومات النظرية والتطبيقات العملية.
 oيشتمل على نشاطات متنوعة تساعد على التفكري واالستقصاء.
 oيهتم بتوضيح املصطلحات و املفاهيم و حيتوي على قائمة هبا.
 oحي ّفز املتعلم على التعلم الذايت.
 oيساعد ضعاف الطلبة على التعلم والتقدم.
 oيتحدى الطلبة املتفوقني وحيفزهم للمشاركة والتعلم.
 oيشتمل على وسائل تعليمية مناسبة ذات صلة باملادة العلمية.
 oينسجم حمتواه مع حمتوى املواد الدراسية األخرى ذات الصلة.
 oيشتمل على قائمة باملراجع والكتب اليت ميكن الرجوع إليها إلثراء املعرفة.
 oيرسخ القيم األصيلة واألخالق السامية لدى الطلبة.
 oيتناول بعض املشكالت املعاصرة وخباصة ما يتصل منها حبياة الطالب وجمتمعه احمللي.
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o
o
o
o
o
o

يهتم بتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الطلبة.
يتضمن مواقف تطبيقية متنوعة وشاملة.
يكثر من األشكال و الرسوم واجلداول والصور التوضيحية املناسبة.
حيدد أهدافاً لكل فصل من فصوله.
يشتمل على قائمة باملصطلحات.
يشري إىل مصادر تعلم أخرى ,ميكن للمتعلم العودة إليها لغايات االستزادة والتوسع يف املادة العلمية  .ميكن أن تذكر
هذه املصادر إما يف هناية كل موضوع أو يف هناية الكتاب اجلامعي.

ج – أسلوب عرض المادة في الكتاب:
 oيربط املادة العلمية خبربات املتعلمني.
 oيعرض املادة بشكل متسلسل مرتابط
 oيعرض املادة بطريقة تتيح الفرصة إلدراج أكثر من وجهة نظر يف املوضوع الواحد.
 oيستخدم تعابري سليمة.
 oيستخدم لغة تناسب مستوى منو املتعلمني ( املقروئية )
 oتتوافر فيه عناصر التشويق والرتغيب.
 oيستخدم طرقاً متنوعة للتقومي.
 oينوع يف متارينه وأنشطته وتطبيقاته.
 oيربط بني املادة العلمية وبيئة املتعلم كلما كان ذلك ممكناً.
 oخيلو من األخطاء اإلمالئية و النحوية.
 oيكثر من املواقف اليت حتفز الطلبة على االستنتاج و التفكري.
 oيكثر من األمثلة احمللولة اليت تساعد املتعلم على فهم املادة.
 oخيلو من احلشو والتكرار غري الضروري .
د – إخراج الكتاب:
 oطباعته واضحة ونظيفة.
 oاملسافات بني الكلمات وكذلك السطور مناسبة.
 oالورق املستخدم مناسب الستخدامات املتعلم.
 oحيتوي على فهرس باحملتويات ويشري إىل صفحاهتا.
 oتصميم الكتاب اخلارجي يتالءم مع حمتوى املادة.
 oيتصف باالتساق يف استخدام عالمات الرتقيم.
 oيتوافر فيه عنصرا اجلذب والتشويق.
 oتدوين أمساء املؤلفني على صفحات الغالف.
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االشراف على اعداد المعايير
 oأ.د .هشام عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

الفريق التنفيذى
 oفريق عمل وحدة ضمان اجلودة – كلية طب األسنان – جامعة عني مشس
المراجع والمصادر:
 oأعمال التقومي املؤسسي اجلامعي الذايت  ,جامعة تشرين2007
 oد .رشاد البنا رياض  :إدارة اجلودة الشاملة  ,املؤمتر السنوي الواحد والعشرون  ,اململكة العربية السعودية -24 ,
.2007/1/25
 oورشة عمل عن تطوير الكتاب اجلامعى – جامعة عني مشس  ،يونيو 2010
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