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في

تطبيق نظم جودة التعليم 
بالجامعة



إن دور عضو هيئة التدريس يمثل 
أساساً من أسس البناء الجامعي، 

حيث أن دوره يتعدى التدريس

إلى التأثير في شخصيات الطالب،
، وتتركز أدواره في مجاالت التدريس

ة، والبحث العلمي والتأليف والترجم
وتقديم خدمات

للمجتمع المحلي من خالل المراكز 
.والمؤسسات المتخصصة



:في المحاور اآلتيةويمكن تلخيص األدوار 

التعليم والتعلم
المناهج الدراسية
التقييم
جودة األداء
دعم الطالب
المشاركة المجتمعية



المناهج الدراسية

وضع مخرجات للتعلم، وتوصيف

اللمقررات التي يقوم بتدريسه

و كذلك المساهمة في توصيف 

.البرنامج الدراسي الجامعى



ب نشر الوعي بتوصيف المقرر على الطال
في بداية الفصل الدراسي، والعمل على
توعيتهم بالمخرجات المراد تحقيقها من

.هذا المقرر

ا تطوير محتويات المقررات الدراسية بم
ال يتواءم مع المستجدات الحديثة في المج

.العلمي للمقرر



التعليم والتعلم

 استخدام طرق التدريس الفعال مع

الطالب، وإشراكهم بصفه دائمة في 

. الحوار

ثة، استخدام األساليب التعليمية الحدي

التعلم اإللكتروني، وتشجيع : مثل

وتدريب ومتابعة الطالب الستخدامها 

.بصورة فعالة



التقييم

وزيع مناقشة الطالب في كيفيه ت

صل درجات التقييم في بداية الف

الدراسي



 تنويع أساليب تقويم الطالب

وتوزيعها على مدار الفصل 

.الدراسي

 إعالم الطالب بنتائج تقييم

أعمالهم، مع إمدادهم بتغذية 

.راجعه



جودة األداء

إعداد ملف المقرر بصورة متكاملة  .

 المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة
.  االستراتيجية للكلية

كة مناقشة رؤية ورسالة الكلية والمشار
. فى صياغتهما وتحقيقهما



 الحرص على التطوير الذاتي

لمعلوماته ومهاراته المختلفة، 

واشتراكه في المؤتمرات والندوات 

.ذات العالقة

ل االهتمام بإجراء البحوث التي تتناو

.  ةالمشاكل القومية والملحة على الدول



 التعاون مع وحدة ضمان الجودة

بالكلية في ضوء دوره لتحقيق 

.  منظومة الجودة

 التفاعل بإيجابية مع المراجعين

ه الخارجيين والداخليين، وحث زمالئ

.على ذلك



دعم الطالب

 الحرص على حضور المحاضرات

.  والتواجد أثناء الساعات المكتبية

ب القيام بدو ره كمرشد أكاديمي للطال

.على أكمل وجه



المشاركة المجتمعية

ل العمل على فتح قنوات التواص

مع مؤسسات المجتمع ذات 

العالقة، وكذلك مع المعنيين 

.بالعملية التعليمية



مع العمل على فتح قنوات التواصل
مؤسسات المجتمع ذات العالقة، 

وكذلك مع المعنيين بالعملية 
.التعليمية

 عقد ندوات مع خبراء مؤسسات
، المجتمع المدني وجهات التوظيف

.لتبادل الخبرات 



ية، المشاركة في اللقاءات التوظيف

ي التي تفتح أبواب عمل للطالب ف

مرحلة التخرج من خالل الربط مع 

.سوق العمل


