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في
عةتطبيق نظم جودة التعليم بالجام



هو ، و محور منظومة التعليم بالجامعةيعتبر الطالب 
حق متلقي الخدمة من المؤسسة التعليمية التي الت

ليمية وتعمل المؤسسة على تحسين الخدمة التعبها،
منتلقاها في الجامعة وهو الغرض األساسييالتي

.تطبيق نظم الجودة في التعليم



م مكن بلورة دورك األساسي في تطبيق نظي
:جودة التعليم بكليتك في المحاور اآلتية

المنهجالتعليم والتعلم
التقييمالعمل الجماعى
الدعم الطالبىرسم سياسات الكلية
سديدةرارتاتخاذ قاعتماد الكلية
 ت بالكليةاالموارد والتجهيزالمشاركة المجتمعية
المحاسبية المستمرة



املنهج

سته عن مخرجات التعلم اأستاذ كل مقرر تقوم بدر اسأل •
.المستهدفة منه

.اسأل عن توصيف البرنامج الذي تدرس مقرارته•



التعليم والتعلم

أن تؤدي التعليم والتعلم، بعمليتىساعد أساتذتك في •
.ءاتاما يسند إليك من تكليفات وقر 

وشارك بفاعلية في المناقشات التي•
هادفة ت، واطرح أسئلةاتطرح داخل قاعات المحاضر 

.وبناءة



التعلم )ة تفاعل مع أساتذتك، لتطبيق أساليب التعلم الحديث•
، والتى تهدف إلى(إلخ... التعلم الذاتى–اإللكتروني 

.ت أساسيه يطلبها سوق العملاتسليحك بمهار 

تنمية مج التدريب التى تعقدها الجامعة، بهدفاشارك فى بر •
.تك، واكتساب مزيد من المعلومات والمعارفامهار 

شارك بفاعلية فى التدريب الميدانى، الذى يمثل أهم•
.متطلبات االلتحاق بسوق العمل



التقييم

لم، الذي التعليم والتع: احرص على تقييم عمليتي•
وعيا تتفاعل خالله مع أساتذتك، وأن تكون موض
رجو إلى أقصى الدرجات، حتى يتحقق الهدف الم

.من هذا التقييم



ة يجرى هذا التقييم من خالل أساليب رسميوعادة ما
في اؤهالذي يتم استيف( االستبيان)االستبانة : مثل

نهاية تدريس المقرر، أو باستخدام أساليب غير
ي أيك فر عن أن يسألك أحد أساتذتك: رسميه مثل

اها سي ما أو عن خدمه تعليمية أخرى تتلقامقرر در 
بالكلية



تحل بالسلوك اإليجابي وتخل عن •
أي السلبية، ففي حالة عدم رضائك عن

من شيء بمؤسستك التعليمية، فالبد
توصيله للمسئولين، وعادة ما سوف

ال آلية مناسبة الستقبتجد بالكلية
.شكواك فأحسن استخدامها



العمل الجماعي

ح أهمية ساعد وساند زمالءك في الفهم والتعلم، وكذلك في توضي•
ل لك دورهم في تحقيق جودة التعليم لتضمن مستقبال أفض

.ولوطنك
نمية احرص على المشاركة في أداء أنشطة التعلم مع زمالئك، لت•

.ت العمل الجماعيامهار 



الدعم الطالبي

ص دليل الطالب الخاص بكليتك جيدا، واحر أاقر •
اقك التحسة بها، وكيفيةاعلى معرفة نظام الدر 

بالتخصصات المختلفة بها، وكذلك نظم 
.االمتحانات والقواعد المنظمة لها



احرص على االستفادة من خدمات رعاية الشباب •
.المتاحة بالكلية

ت، احرص على مناقشة أستاذك في نتائج االمتحانا•
ها لكي تقف على أسباب أخطائك، لتعمل على تجنب

.في االمتحانات القادمة
احرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديمي •

حته الخاص بك، واسأله عن كل ما تريد، واطلب نصي
.راباستمر 



رسم سياسات الكلية

وضع ت بكليتك، وفيااحرص على تمثيلك في اتخاذ القرار •
الل تيجية للكلية، وذلك من خاخطط التطوير والخطة االستر 

المختلفة رك ممثلين عنك وعن زمالئك في اللجاناإش
بالكلية

يك في ار تعرف رسالة الكلية، وخطتها المستقبلية، وشارك ب•
.عمليات التحسين والتطوير



ت سديدةااتخاذ قرار 

، وناقشها مع أعضاء هت بناءااتخذ قرار •
.الجودةالكلية، بهدف مزيد من تحقيق نظم



ها عبر عن مدى رضائك عن الممارسات التى تقوم ب•
س الكلية، سواء منها ما يخص أعضاء هيئة التدري

ت والمعامل التى اأو الجهاز اإلدارى، أو التجهيز 
.الكليةتوفرها

وق ت مع متطلبات ساقارن بين ما تكتسبه من مهار •
د فى وحد. باألمرالعمل وأصحاب مؤسساته والمعنيين

ك، وقدم ضوء ذلك متطلباتك التى تناقشها فى مؤسست
.هبناءبها مقترحات



اعتماد الكلية
ء اخبر ن جعواجعة، يقوم بها مر ات للمر ازيار سوف يتوالى على كليتك•

لتعليم في مجال جودة التعليم تابعين للهيئة القومية لضمان جودة ا
ة بالمعلومات الصحيحة دون المبالغواالعتماد، احرص على إمدادهم
في هذا الشأنيكار عندما يطلب 



ت بالكليةااملوارد والتجهيز 

دك معه/ احرص جيدا على االستفادة من موارد كليتك•
(.إلخ... مكتبة وأجهزة حاسب آلي، وأدوات المعامل)

.من أجلكفهىأحسن استخدام هذه الموارد، •



املشاركة 

املجتمعية

رك مؤسستك شا•
ية مج التوعافي بر 

المجتمعية 
فهي جزءوالبيئية،

من أيتجز ال 
كاكتسابمتطلبات 

.ت العملالمهار 



قدم الخدمة ألعضاء المجتمع المحلى، وشارك فى •
.امعةتفعيل المشاركة المجتمعية التى تقوم بها الج

حوث ء الباشارك بفاعلية فى الندوات العلمية، ٕو اجر •
ية ت العقلار المهاالتى يتم تدريبك من خاللها على 
.والعملية التى يتطلبها سوق العمل



املحاسبية املستمرة

كعاتاحاسب نفسك أوال بأول، واحكم على مدى مر •
. لمواصفات الطالب الجيد

ن اطلب استشارة اإلرشاد األكاديمي في كليتك إ•
.  تطلب األمر ذلك

جودة تابع ما يحدث في كليتك في ضوء معايير ال•
.التطويرفىلإلسهام 




