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مقدمة

بلدانه، وجدنا  والثقافات بني  الأفكار  وتبادل  انتقال  ب�سرعة  باأنه قرية �سغرية، متيز  ي�سبه  التغري،  �سريع  فى ظل عامل 
�سوق  فى  ال�سر�سة  املناف�سة  �سماتها  اأهم  من  والتي  ال�ساحة،  على  نف�سها  فر�ست  التى  التحديات  من  جمموعة  اأمام  اأنف�سنا 

العمل، الذى اأ�سبح يبحث عن اأفراد موؤهلني لهذه املناف�سة من خالل 
ما يت�سلحون به من مهارات وامكانات وقدرات  تعدت حدود املعارف 
النظرية. لذلك اأ�سبح لزاماً علينا اأن ن�سع هذه العوامل العاملية فى 
العتبار مع احلفاظ على ثوابت الأمة وقيمها. هنا ظهرت منظومة 
والتح�سني  التطوير  يف  الأمل  هي  واأ�سبحت  التعليم،  فى  اجلودة 

امل�ستمر لتحقيق التميز.

لماذا ننشد الجودة فى التعليم؟
 

حتقق  مرموقة  جامعات  يف  يتخرجون  الذين  الطالب  اأن  تعلم  هل 
�سواء يف  اأف�سل من غريهم،  فر�ص عمل  لهم  تتوافر  اجلودة  متطلبات 
العاىل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  اجلودة  نظم  وتطبيق  خارجها   اأو  بلدهم 
اأن تكون خريجا متميزا و�سط اآلف اخلريجني، ويوفر لك  ي�سمن لك 
فور تخرجك،  اإليها  ت�سعى  التى  الوظيفة  على  للح�سول  فر�سا عديدة 

ويجعل منظمات �سوق العمل تتهافت على توظيفك.
اإن اجلامعات التي تطبق نظم اجلودة تخرج طالبا يتميزون باأنهم:

يف  العمل  ظروف  خمتلف  مع  التكيف  على  وقدرة  اإرادة  ذوو   -1
بلدهم ويف خارجها مع مراعاة واحرتام عادات وتقاليد وثقافات 

الآخرين.
2- قادرون على الّت�سال والتوا�سل الناجح مع الخرين.
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3- قادرون على حل امل�سكالت واتخاذ القرارات البناءة
4- قادرون على الإبداع والتميز.

5- قادرون على اإدارة الوقت واملوارد والأزمات.
6- ذوو اأخالق وثقة بالنف�ص.

7- ذوو �سلوك قومي ومظهر مقبول.

تطبيق نظم اجلودة فى التعليم ي�سهم يف اإعداد اأجيال موؤهلة قادرة 
على الإبداع ويتحقق ذلك عن طريق ممار�سات عديدة، من بينها:

1- اإعداد اخلريج فى �سوء متطلبات �سوق العمل.
2- اختيار التخ�س�ص الدرا�سي وفق ميولك املهنية.

ال�سرورية  املهارات  تنمى  التي  الأكادميية  الربامج  توفري   -3
ل�سوق العمل.

4- اختيار اأع�ساء هيئة التدري�ص الأكفاء.
5- ا�ستخدام اأ�ساليب التقييم الفعالة.

6- تهيئة املناخ التعليمي.
7- ممار�سة العمل اجلماعي.

٨- توفري التجهيزات املطلوبة.
٩- ال�ستجابة لل�سكاوى واملقرتحات.

الجودة مسئولية من؟

اإن تطبيق نظم اجلودة يف كليتك  م�سئولية كل من: عمادة واإدارة الكلية، والأ�ستاذ اجلامعي والعاملني، عالوة علي م�سوؤليتك 
اأنت يف هذة املنظومة.
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دورك الأ�سا�سي يف تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك يف املحاور الآتية:

 المنهج:- 

- ا�ساأل اأ�ستاذ كل مقرر تقوم بدرا�سته عن خمرجات التعلم امل�ستهدفة منه.
- ا�ساأل عن تو�سيف الربنامج الذي تدر�ص مقراراته.

 التعليم والتعلم:

اإليك من تكليفات  باأن توؤدي ما ي�سند  اأ�ساتذتك يف عمليتى التعليم والتعلم،  - �ساعد 
اأ�سئلة  واطرح  املحا�سرات،  قاعات  داخل  تطرح  التي  املناق�سات  يف  بفاعلية  و�سارك 

هادفة وبناءة.
- تفاعل مع اأ�ساتذتك، لتطبيق اأ�ساليب التعلم احلديثة.

- �سارك فى برامج التدريب التى تعقدها اجلامعة، بهدف تنمية مهاراتك، واكت�ساب 
مزيد من املعلومات واملعارف.

ب�سوق  اللتحاق  متطلبات  اأهم  ميثل  الذى  امليدانى،  التدريب  فى  بفاعلية  �سارك   -
العمل.

 التقييم:

- احر�ص على تقييم عمليتى: التعليم والتعلم، الذي تتفاعل خالله مع اأ�ساتذتك، واأن 
تكون مو�سوعيا اإىل اأق�سى الدرجات، حتى يتحقق الهدف املرجو من هذا التقييم، وعادة ما 

يجرى هذا التقييم من خالل اأ�ساليب ر�سمية مثل: ال�ستبانة التي يتم جمعها يف نهاية تدري�ص املقرر.
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العمل الجماعى:

- �ساعد و�ساند زمالءك يف الفهم والتعلم، وكذلك فى تو�سيح اأهمية دورهم يف حتقيق جودة التعليم لت�سمن م�ستقبال اأف�سل 
لك ولوطنك.

- احر�ص على امل�ساركة فى اأداء اأن�سطة التعلم مع زمالئك، لتنمية مهارات العمل اجلماعى.

 الدعم الطالبى:

- اأقرا  دليل الطالب اخلا�ص بكليتك جيدا، واحر�ص على معرفة نظام الدار�سة بها.
- احر�ص على مناق�سة اأ�ستاذك يف نتائج المتحانات، لكي تقف على اأ�سباب اأخطائك لتعمل على جتنبها يف المتحانات القادمة.

- احر�ص على التوا�سل الدائم مع املر�سد الأكادميي اخلا�ص بك، وا�ساأله عن كل ما تريد، واطلب ن�سيحته با�ستمرار.

رسم رسالة الكلية:

- تعرف ر�سالة الكلية  وخطتها امل�ستقبلية، و�سارك براأيك يف عمليات التح�سني والتطوير.
          

الموارد التجهيزات بالكلية:-

-  احر�ص جيدا على ال�ستفادة من موارد كليتك( مكتبة واأجهزة حا�سب اآيل، واأدوات املعامل(.

المشاركة المجتمعية:
- �سارك موؤ�س�ستك فى برامج التوعية املجتمعية والبيئية، فهى جزء ل يتجزء من متطلبات اكت�سابك ملهارات العمل.

- قدم اخلدمة لأع�ساء املجتمع املحلى، و�سارك فى تفعيل امل�ساركة املجتمعية التي تقوم بها اجلامعة.
التى  والعملية  العقلية  املهارات  على  خاللها  من  تدريبك  يتم  التى  البحوث  واجراء  العلمية،  الندوات  فى  بفاعلية  �سارك   -

يتطلبها �سوق العمل.

اعتماد الكلية:

- �سوف يتواىل على كليتك زيارات للمراجعة، يقوم بها مراجعون خرباء يف جمال جودة التعليم تابعني جلهات �سمان جودة 
التعليم والعتماد، احر�ص على اإمدادهم باملعلومات ال�سحيحة دون املبالغة عندما يطلب راأيك يف هذا ال�ساأن.
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